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Plenário pode votar 
aumento de pena 
para assassinato
de mulheres 

Criada em 12 de fevereiro, a comissão externa vai 
acompanhar todos os atos, fatos relevantes, nor-
mas e procedimentos referentes às obras do Projeto 
de Integração do Rio São Francisco com as Bacias 

Hidrográficas do Nordeste Setentrional, conhecido 
como Transposição do Rio São Francisco. Os depu-
tados também vão avaliar o andamento do programa 
de revitalização da bacia do rio. | 2

Deputados estão preocupados com atrasos das obras, além de redução da água do rio

Comissão sobre transposição do rio São 
Francisco começará inspeções pela Bahia

LEIA ESTA 
EDIÇÃO NO 
CELULAR

Obra do Projeto de Integração 
do Rio São Francisco

| 3

Adalberto Marquês
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Grupo está preocupado com os atrasos, os custos das obras de transposição e a redução do volume de água do rio

Comissão do São Francisco iniciará inspeções na Bahia
Os trabalhos da comissão 

externa da Câmara que vai 
apurar a situação das obras 
de transposição das águas do 
rio São Francisco devem co-
meçar pela Bahia, segundo o 
deputado Raimundo Gomes 
de Matos (PSDB-CE). Ma-
tos, que solicitou a criação do 
grupo, disse que a comissão 
também irá a Minas Gerais 
verificar a redução do volume 
de água das nascentes do rio.

O deputado disse que, 
além dos atrasos nas obras, o 

grupo está preocupado com 
os custos. “A gente precisa 
acelerar não só os trechos 
que estão faltando, mas a 
recuperação de boa parte 
daqueles trechos que já es-
tão conclusos. No trecho que 
passa lá no Ceará, vários ca-
nais estão totalmente racha-
dos, em virtude da insolação, 
por não ter obtido água para 
neutralizar a temperatura”, 
contou o parlamentar, pre-
vendo a necessidade de mais 
verbas para as obras. “Com 

certeza vamos precisar de 
aditivo, para recuperar os 
trechos que foram entregues 
há dois, três anos.”

As obras da transposição 
das águas do rio São Fran-
cisco estão estimadas em R$ 
8,2 bilhões. De acordo com a 
Agência Brasil, o ministro da 
Integração Nacional, Gilber-
to Occhi, informou que tudo 
estará pronto até o início de 
2016. Raimundo Gomes de 
Matos disse que o Exército, 
que iniciou as obras, seria 

uma boa opção para a sua 
continuidade, caso alguma 
construtora fique impedida 
em razão das investigações 
dos processos relacionados 
à Petrobras.

A comissão - A comis-
são externa, criada no últi-
mo dia 12 de fevereiro, vai 
acompanhar todos os fatos 
relevantes referentes ao Pro-
jeto de Integração do Rio São 
Francisco com as Bacias Hi-
drográficas do Nordeste Se-
tentrional, conhecido como 

Transposição do Rio São 
Francisco. Os deputados 
também vão avaliar o anda-
mento do programa de revi-
talização da bacia.

A comissão será com-
posta de cinco integrantes 
titulares e igual número de 
suplentes, com prazo de fun-
cionamento de 12 meses. Os 
parlamentares também po-
dem realizar audiências pú-
blicas e diligências externas, 
requerer informações e ou-
tros atos necessários.

  DISCURSO

Jorge Boeira: clamor popular

O Ministério da Integração 
Nacional garante que as obras 
da transposição estarão pontas 
até o início de 2016

Jorge Boeira destaca Lei da Ficha Limpa como vitória da moralidade
Em pronunciamento na 

Câmara, o deputado Jorge 
Boeira (PP-SC) considerou 
uma vitória da moralidade a 
Lei da Ficha Limpa, projeto 
de iniciativa popular que foi 
trazido à apreciação do Con-
gresso Nacional “através do 
clamor popular, da indigna-
ção da população brasileira 
devido à descoberta dos des-
vios de recursos públicos que 
deram origem ao mensalão”.

De acordo com Boeira, a 
aprovação da Ficha Limpa 

pelo Congresso e, sobretu-
do, a posição firme do Supre-
mo Tribunal Federal na le-
gitimação do anseio popular 
indicam o avanço da demo-
cracia participativa. “Houve 
o reconhecimento da morali-
dade político-administrativa 
como pré-requisito para uma 
candidatura eletiva, mos-
trando, claramente, que a 
Constituição é o elo de liga-
ção, é o acoplamento entre a 
política e o direito.”

O parlamentar lembrou 

que entre os principais cri-
mes que levam à inelegibi-
lidade estão os cometidos 
contra a economia popular, 
a fé pública, a administra-
ção pública e o patrimônio 
público, além do tráfico de 
entorpecentes, o racismo, a 
tortura e o terrorismo.

Liminar - O deputado la-
mentou, no entanto, o fato 
ocorrido durante o reces-
so do STF, “quando o presi-
dente Ricardo Lewandowski, 
de forma monocrática”, deu 

provimento a ação cautelar 
com pedido de liminar ao 
prefeito de Criciúma, Clésio 
Salvaro, que não havia sido 
diplomado por causa da Lei 
da Ficha Limpa, e anulou a 
eleição complementar de 
Márcio Búrigo. “Ele diplo-
mou e empossou o prefeito, 
deixando os munícipes per-
plexos – isso agora em ja-
neiro passado – e a cidade 
tomada de insegurança po-
lítica por conta da desconti-
nuidade administrativa”.

Gustavo Lima

Ministério da Integração Nacional
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Em reunião com a ministra e deputadas, Cunha se comprometeu a incluir a proposta na pauta

Pode ser votado nes-
ta semana o Projeto de 
Lei  8305/14, que modifica 
o Código Penal (Decreto-
-Lei  2.848/40) para incluir 
entre os tipos de homicídio 
qualificado o feminicídio, 
definido como o assassina-
to de mulher por razões de 
gênero. Esse crime também 
passará a ser crime hedion-
do, o que eleva a pena para 
o culpado.

A informação foi dada na 
quinta-feira (26) pela minis-
tra-chefe da Secretaria de 
Políticas para as Mulheres 
da Presidência da Repúbli-
ca, Eleonora Menicucci, após 
reunião com o presidente da 
Câmara dos Deputados, Edu-
ardo Cunha, e deputadas in-
tegrantes da  Secretaria da 
Mulher da Câmara.

“Ele colocará em vota-
ção na terça-feira ou quarta, 
para que no dia 8 de março, 
Dia Internacional das Mu-
lheres, o Brasil passe a inte-
grar os países que tem a tipi-
ficação desse crime em lei”, 
afirmou a ministra. A urgên-

Como parte das comemo-
rações do Dia Internacional 
da Mulher, em 8 de março, 
o Congresso Nacional insta-
la amanhã a Comissão Per-
manente Mista de Combate 
à Violência contra a Mulher. 
Formada por 10 senadores e 
27 deputados, a comissão foi 
proposta pela CPMI da Vio-
lência contra a Mulher, que 
investigou até 2012 as agres-
sões diretamente relaciona-
das ao gênero feminino.

A comissão terá uma 
série de obrigações, como 
apresentar propostas para 
a consolidação da Política 
Nacional de Enfrentamento 
à Violência contra as Mulhe-
res. O colegiado também de-
verá buscar as possíveis fa-
lhas nas ações e serviços da 
Seguridade Social e na pres-

Assassinato de mulher pode ter pena maior
Projeto, que está na pauta da semana, inclui entre os tipos de homicídio qualificado o feminicídio, crime de gênero 

Comissão de combate à violência será instalada amanhã

tação de segurança pública 
e jurídica às vítimas de vio-
lência, além de propor proje-
tos que possam corrigir essas 
lacunas.

Continuidade - A coorde-
nadora da bancada feminina 
na Câmara, deputada Jô Mo-

raes (PCdoB-MG), acredita 
que a comissão permanente 
dará continuidade ao traba-
lho feito pela CPMI de Vio-
lência contra a Mulher. “A 
CPI apresentou um relató-
rio de mil páginas, que inclui 
um diagnóstico da situação 

em 27 estados, e apresentou 
13 projetos de lei”, lembrou. 
O relatório também inclui 
mais de 70 recomendações a 
diferentes órgãos do gover-
no. O texto revela que, nas 
três últimas décadas, 92 mil 
mulheres foram assassina-

das no Brasil, o que coloca 
o País na sétima posição em 
assassinatos de mulheres no 
mundo.

Para Jô Moraes, a comis-
são permanente não deve ter 
como foco casos individuais, 
mas sim o acompanhamento 
da ação dos órgãos governa-
mentais. “Casos individuais 
saem em todos os jornais do 
País, com uma frequência la-
mentavelmente muito gran-
de. Por isso, eu acredito que 
o papel da comissão é conti-
nuar verificando se os órgãos 
públicos criados para inibir 
a violência contra a mulher 
estão funcionáveis.”

A deputada ressaltou 
ainda que a Lei Maria da 
Penha (11.340/06) é consi-
derada uma das legislações 
mais avançadas de combate 
à violência contra a mulher. 
“Os avanços necessários se 
relacionam à atuação dos ór-
gãos do Executivo, do Judici-
ário, do Ministério Público, 
da Defensoria Pública, que 
tem a obrigação de fiscali-
zar, controlar, investigar e 
punir”, complementou.

entre os dias 9 e 20 de março.
Outras propostas - A mi-

nistra também defendeu 
a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 590/06, 
da deputada Luiza Erundina 
(PSB-SP), que obriga a Mesa 
Diretora da Câmara e do Se-
nado a ter em sua composi-
ção ao menos uma mulher. 
Cunha já tinha se compro-
metido com a bancada femi-
nina a colocar o texto em vo-
tação na Semana da Mulher, 
comemorada em março.

A última proposta defen-
dida pela ministra foi a que 
cria o Fundo Nacional de En-
frentamento à Violência con-
tra a Mulher (PL 7371/14). De 
acordo com Eleonora Meni-
cucci, todas as propostas se-
rão votadas pelo Plenário.

“O Brasil passará a 
integrar os países que 
têm a tipificação desse 
crime em lei”
Eleonora Menicucci

J.Batista

cia para votação da propos-
ta foi aprovada na terça-feira 
(24). O presidente confirmou 
que o projeto entrará na pau-
ta do Plenário.

Crime de gênero - Segun-
do o texto, há razões de gê-
nero quando o crime envolve 
violência doméstica e fami-
liar, ou menosprezo e discri-

minação contra a condição 
de mulher. A pena prevista 
para homicídio qualificado é 
de reclusão de 12 a 30 anos.

A tipificação especial 
para o delito foi proposta no 
relatório final da Comissão 
Parlamentar Mista de Inqué-
rito (CPMI) da Violência con-
tra a Mulher, que tem mais 

de mil páginas e foi concluí-
do em junho de 2013.

Nações Unidas - No en-
contro, Eduardo Cunha 
anunciou que a Câmara vai 
enviar delegação oficial à 59ª 
Sessão da Comissão sobre a 
Situação da Mulher (CSW59), 
prevista para acontecer na 
sede da ONU em Nova York, 

“A CPMI apresentou um 
relatório de mil páginas 
com um diagnóstico da 
situação nos estados” 
Deputada Jô Moraes
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PINGA-FOGO

GIOVANI CHERINI 
QUER QUE SUSPEITOS 
SAIAM DA CPI
Para Giovani Cherini (PDT-
RS) os membros da CPI 
da Petrobras que forem 
citados como suspeitos de 
irregularidades durante 
as investigações devem 
deixar a comissão para não 
interferir no processo e 
não frustrar a população, 
que espera o julgamento e 
a punição dos envolvidos. 
em corrupção.

wAlTER IHOSHI SAúDA 
120 ANOS DE AMIzADE  
ENTRE BRASIl E jAPãO
Em 2015 serão celebrados 
os 120 anos do Tratado 
de Amizade entre Brasil 
e Japão. Walter Ihoshi 
(PSD-SP) lembrou a data e 
ressaltou que os dois países 
estão fortalecendo seus 
laços na área econômica. 
Atualmente, o Brasil é 
um dos países que mais 
recebem investimentos 
japoneses. Ihoshi 
acrescentou ainda que 
as exportações Brasil-
Japão movimentam mais 
de 16 bilhões de dólares, 
enquanto que o Japão é o 
sexto país no ranking de 
investidores no Brasil.

ASSIS CARVAlHO 
ElOGIA lUz PARA 
TODOS NO PIAUí
O Piauí alcançou o número 
de 150 mil ligações feitas 
pelo programa Luz para 
Todos, beneficiando cerca 
de 700 mil pessoas. Ao 
comemorar a marca, Assis 
Carvalho (PT-PI) informou 
que mesmo tendo sido 
atingida a meta prevista 
para o estado, mais 17 mil 
ligações serão feitas. Ele 
destacou os benefícios 
da energia elétrica, como 
a fixação do homem no 
campo. Assis Carvalho 
agradeceu ao governo 
federal “por melhorar a vida 
de milhares de pessoas”. 
Segundo ele, a meta agora 
é a universalização do Luz 
para Todos.

CRISE DA PETROBRAS 
É MÁ GESTãO, DIz
HERÁClITO FORTES
A corrupção e a crise na 
saúde e na segurança 
pública têm sido temas 
recorrentes neste início 
de legislatura, segundo 
Heráclito Fortes (PSB-
PI). Ele ressaltou que o 
governo não está sendo 
capaz de construir uma 
agenda positiva para o 
País e também que não 
pode alegar que existe um 
complô para desestabilizar 
a Petrobras, mas uma má 
gestão da estatal. Ele citou 
como prova o rebaixamento 
da nota de crédito da 
empresa por agência de 
classificação de risco.

zÉ GERAlDO: GOVERNO 
DO PARÁ É OMISSO COM 
O CRIME EM AlTAMIRA  
O aumento populacional 
registrado em Altamira, 
no Pará, por causa da 
construção da usina de 
Belo Monte, provocou, 
segundo Zé Geraldo 
(PT-PA), um aumento 
exponencial da violência, 
sem que o governo estadual 
desenvolva ações na 
segurança pública local. Zé 
Geraldo lembrou que uma 
das condicionantes para a 
obra foi o convênio entre 
a empresa Norte Energia 
e o governo do estado, no 
valor de R$ 100 milhões, 
para serem investidos 
na área da segurança 
público. O parlamentar 
denunciou, no entanto, 
que as viaturas locais estão 
sem combustível, enquanto 
o governo comprou um 
helicóptero de R$ 30 
milhões.

ClAUDIO CAjADO 
DEFENDE REjEIÇãO DE 
MEDIDAS PROVISÓRIAS
Claudio Cajado (DEM-
BA) lamentou a situação 
das contas públicas e 
da inflação, e culpou o 
governo federal de ter, 
com o objetivo de ganhar 
a eleição, “adiado decisões 
necessárias, o que agora 
que se reflete na perda 
de poder aquisitivo da 
população”. Com essa 
opinião, ele defende 
que, neste momento, os 
parlamentares devem 
discutir as medidas 
provisórias enviadas pelo 
governo e se posicionar 
contra elas. Para Cajado, “o 
trabalhador e o aposentado 
não podem pagar pela má 
administração do País”. 

VAlTENIR PEREIRA: 
BlOQUEIO DE 
ESTRADAS É IlEGAl
O deputado Valtenir 
Pereira (Pros-MT) 
fez um apelo aos 
caminhoneiros em 
greve para que liberem 
as estradas. “O 
movimento já chamou a 
atenção do governo, já 
chamou a atenção desta 
Casa”, disse. O deputado 
listou as reivindicações 
dos caminhoneiros e 
avaliou que são justas, 
mas considerou que o 
direito de greve não se 
confunde com o ato de 
bloquear estradas. “O 
primeiro é um direito 
constitucional. O 
segundo é ilegalidade”, 
afirmou. Segundo o 
Valtenir, o momento 
não é de enfrentamento, 
mas de diálogo. Ele 
propôs a criação de uma 
comissão de negociação. 
“A solução está na 
mesa de negociações, 
jamais no radicalismo 
das ações, quer dos 
governos quer dos 
caminhoneiros.”

FERNANDO MARRONI RESSAlTA PARQUE EÓlICO NO RS
A inauguração do Complexo Eólico Campos Neutrais, localizado entre Santa 

Vitória do Palmar e Chuí, foi destacada por Fernando Marroni (PT-RS) como um 
marco de desenvolvimento. Ele ressaltou que se trata do maior parque de geração 
eólica da América Latina, com investimento de R$ 3,5 bilhões, beneficiando mais 

de três milhões de pessoas.
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