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Renan devolve 
MP que aumenta 
impostos, e Dilma 
manda projeto de lei 
O presidente do Congresso disse 
que o assunto não pode constar 
em medida provisória.

Plenário debate 
com ministro
a crise hídrica
e os apagões | 4

Cunha: CPI 
deve investigar 
Petrobras a 
partir de 2005

ENCARTE: a 
participação 
popular em 
fevereiro

Lideranças 
definem as 
presidências 
das comissões

Relator apoia 
sistema misto 
para a reforma 
política

LEIA ESTA 
EDIÇÃO NO 
CELULAR

O Plenário da Câmara aprovou projeto que considera hediondo o assassinato de mulheres por motivo de gênero

A proposta, que seguiu para a sanção presidencial, prevê penas de 12 
a 30 anos de prisão quando o crime envolver violência doméstica e fa-
miliar ou menosprezo e discriminação contra a condição de mulher. De 

autoria da CPMI da Violência contra a Mulher, cujos trabalhos foram 
concluídos em 2013, o projeto faz parte das prioridades da Bancada 
Feminina no mês em que se comemora o Dia da Mulher.

Crime contra mulher terá punição mais dura

| 3

| 8

| 5 | 2 | 7

Laycer Tomaz

Gustavo Lima

Deputadas comemoram a aprovação do projeto,
junto ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha
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Líderes definem as presidências das comissões
São 23 os colegiados permanentes na Câmara; maioria dos nomes será definida pelos deputados após instalação 

Culto
A Frente Parlamentar Evan-
gélica realiza culto em ho-
menagem ao Dia Internacio-
nal da Mulher, comemorado 
em 8 de março. Está previs-
ta a participação do cantor 
e deputado Irmão Lázaro, e 
da cantora Vanilda Bordie-
re. Auditório Nereu Ramos, 
8h30 

Crise hídrica 
Comissão Geral vai discu-
tir a crise hídrica e energé-
tica no Brasil. Estará pre-
sente o ministro das Minas 
e Energia, Eduardo Braga. 
Outros dois ministros tam-

O Colégio de Líderes de-
finiu ontem a divisão das 
presidências das comissões 
permanentes da Câmara dos 
Deputados entre os partidos. 
A escolha foi feita por acor-
do político. PT, PMDB e PSDB 
ficarão com o maior número 
(três cada). O PP ficou com a 
mais relevante (Comissão de 
Constituição e Justiça e de Ci-
dadania).

De acordo com a Secre-
taria-geral da Mesa Direto-
ra da Casa, a presidência dos 
23 colegiados foi dividida de 
acordo com o quadro ao lado.

As comissões serão ins-
taladas na manhã de hoje. 
Os deputados que vão presi-
dir os 23 colegiados vão ser 
anunciados ao longo do dia. 
Alguns partidos, como PMDB 
e SD já definiram os nomes. 
Finanças e Tributação, uma 
comissão de peso na Câmara, 
será presidida pela deputada 

Soraya Santos (RJ), de acordo 
com o líder do PMDB, depu-
tado Leonardo Picciani (RJ).

bém foram convidados para 
participar das discussões: 
Izabella Teixeira (Meio Am-
biente) e Aldo Rebelo (Ci-
ência, Tecnologia e Inova-
ção). Outros convidados da 
comissão geral são o pre-
sidente da Companhia de 
Saneamento Básico do Es-
tado de São Paulo (Sabesp), 
Jerson Kelman; o diretor-
-presidente da Agência 
Nacional de Águas (ANA), 
Vicente Andreu; o diretor 
do Centro Nacional de Mo-
nitoramento e Alertas de 
Desastres Naturais (Cema-
den), Carlos Afonso Nobre; 
a coordenadora da Rede das 
Águas da Fundação SOS 
Mata Atlântica, Maria Lu-
ísa Borges Ribeiro; e o pre-
sidente do Instituto Acende 
Brasil, Carlos Sales, entre 
outros. Plenário Ulysses 
Guimarães, 9h30 

Congresso
O Congresso Nacional terá 
sessão deliberativa. Plená-
rio Ulysses Guimarães, 11h

Terceirizados
Os comissionados e terceiri-
zados da Câmara terão reu-
nião com o presidente da 
Câmara, Eduardo Cunha, 
o deputado Cabo Daciolo 
(PSOL-RJ) e o diretor-geral 
da Câmara, Sérgio Sampaio. 
Auditório Nereu Ramos, 12h 

Refinarias no Nordeste
A comissão externa sobre o 
cancelamento das refinarias 
da Petrobras Premium I e II, 
nos estados do Maranhão e 
do Ceará, será instalada. Os 
deputados deverão definir o 
roteiro de trabalho e votar 
requerimentos. Local a de-
finir, 15h 

Ministros
Reunião da Bancada do PSD 
com ministros da área eco-
nômica. Auditório Freitas 
Nobre, 15h

Segurança alimentar
A Frente de Segurança Ali-
mentar e Nutricional recebe 
a delegação constituída de 
representantes do governo 
do Sudão e de entidades que 
têm interesse na experiên-
cia brasileira de luta contra 
a fome e em seus mecanis-
mos de promoção da segu-
rança alimentar e nutricio-
nal. Convidados: ministro 
da Fazenda e Economia Na-
cional, Badreldin Mahmoud 
Abbas; ministro da Agricul-
tura e Irrigação, Ibrahim 
Mahmoud Hamid; minis-
tro do Bem-Estar Social, 
Masha’er Ahmed Al-Amin 

Abdalla Al-Dawallab; mi-
nistro da Educação, Adam 
Abdalle Al-Nour; presiden-
te do Comitê de Agricultu-
ra da Assembleia Nacional, 
Habib Makhtoum; ministro 
da Agricultura do Estado de 
Kassala, Majzoub Musa Ma-
jzoub. Plenário 16, 16h

Hackathon
A Secretaria da Mulher e o 
LabHacker, em parceria com 
o Banco Mundial, promovem 
cerimônia de premiação dos 
vencedores do concurso so-
bre a Lei Maria da Penha. Sa-
lão Nobre, 19h 

O deputado Benjamin 
Maranhão (SD-PB) vai pre-
sidir a de Trabalho, e Paulo 

Pimenta (PT-RS) deverá co-
mandar a Comissão de Fisca-
lização Financeira e Controle. 

Eli Correa Filho (DEM-SP) fi-
cará com a de Defesa do Con-
sumidor.
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Deputados acompanharão 
prisão de prefeito de Caracas

MERCOSUL  

Foi aprovada pela Câma-
ra proposta que regulamenta 
a profissão de historiador e 
estabelece os requisitos para 
seu exercício. O texto apro-
vado é o substitutivo da Co-
missão de Trabalho, para o 
PL 4699/12, do Senado. De-
vido às mudanças, a matéria 
retorna ao Senado.

Segundo o substitutivo, 
do ex-deputado Policarpo, 
poderão exercer a atividade 
de historiador os portadores 
de diploma de curso superior 
em História, nacional ou es-
trangeiro com revalidação; 
os portadores de diploma de 
mestrado ou doutorado em 
História; os portadores de 
diploma de mestrado ou dou-
torado obtido em programa 
de pós-graduação reconhe-
cido pelo MEC; os profissio-
nais diplomados em outras 

Aprovada pena maior para crime contra mulher
Homicídio será classificado como hediondo, de acordo com o projeto, que seguirá para a sanção presidencial

A proposta foi sugerida pela Comissão Parlamentar Mista da Violência contra a Mulher, que concluiu seus trabalhos em 2013

O Plenário da Câmara 
aprovou ontem o Projeto 
de Lei 8305/14, do Senado, 
que muda o Código Penal 
(Decreto-Lei 2.848/40) para 
incluir entre os tipos de ho-
micídio qualificado o femini-
cídio, definido como o assas-
sinato de mulher em razão 
de sua condição de sexo fe-
minino. A matéria será en-
viada à sanção.

Segundo a proposta, há 
razão quanto à condição de 
sexo feminino quando o cri-
me envolve violência domés-
tica e familiar ou menospre-
zo e discriminação contra a 
condição de mulher. A pena 
prevista para homicídio qua-
lificado é de reclusão de 12 a 
30 anos.

De autoria da Comissão 
Parlamentar Mista de Inqué-
rito (CPMI) da Violência con-
tra a Mulher, cujos trabalhos 
foram concluídos em junho 
de 2013, o projeto prevê ain-
da o aumento da pena em 1/3 
se o crime ocorrer: durante a 
gestação ou nos três meses 
posteriores ao parto; contra 
menor de 14 anos, maior de 
60 ou pessoa com deficiên-
cia; na presença de descen-
dente ou ascendente da ví-
tima.

Crime hediondo - O texto 

aprovado também inclui esse 
homicídio qualificado no rol 
de crimes hediondos, cons-
tante da Lei 8.072/90. Quem 
é condenado por crime he-
diondo tem de cumprir um 
período maior da pena no 
regime fechado para pedir a 
progressão a outro regime de 
cumprimento de pena (semi-
-aberto ou aberto).

É exigido ainda o cumpri-
mento de, no mínimo, 2/5 do 
total da pena aplicada se o 
apenado for primário; e de 

3/5, se reincidente.
Ex-ministra da Secreta-

ria de Direitos Humanos, a 
deputada Maria do Rosário 
(PT-RS) disse que a propos-
ta enfrenta a violência con-
tra a mulher. “Vai penalizar 
mortes de mulheres em de-
corrência da violência, dos 
maus-tratos”, afirmou.

O deputado Evandro Gus-
si (PV-SP), no entanto, foi 
contra. Segundo ele, a pro-
posta estabelece diferenças 
entre homens e mulheres na 

lei penal. “É um precedente 
perigoso tratar as pessoas de 
maneira diferente. Podemos 
até concordar com a pena 
maior para morte de grávi-
da, mas não entre homem e 
mulher”, disse.

A proposta é uma reivin-
dicação da bancada femini-
na. Tradicionalmente, na se-
mana em que se comemora 
o Dia Internacional da Mu-
lher, celebrado no próximo 
domingo (8 de março), a Câ-
mara aprova projetos de in-

teresse das mulheres.
Ao justificar a proposta, 

a CPMI da Violência contra 
a Mulher ressaltou o assassi-
nato de 43,7 mil mulheres no 
País entre 2000 e 2010, 41% 
delas mortas em suas pró-
prias casas, muitas por com-
panheiros ou ex-companhei-
ros. O aumento de 2,3 para 
4,6 assassinatos por 100 mil 
mulheres entre 1980 e 2010 
colocou o Brasil na sétima 
posição mundial de assassi-
natos de mulheres.

O Plenário aprovou pe-
dido do deputado Rubens 
Bueno (PPS-PR) e criou co-
missão externa de deputa-
dos para acompanhar como 
ocorreu a prisão do prefeito 
de Caracas (Venezuela), An-
tonio Ledezma, pelo Serviço 
Bolivariano de Inteligência 
Nacional (Sebin).

Para o autor do requeri-
mento, a Venezuela merece a 
presença do Brasil para, “em 
nome do Parlamento brasi-
leiro, demonstrar que o País 
não está de olhos fechados 
para tudo o que acontece”. 
Ele cobrou mais democracia 
e justiça no país vizinho.

Congresso - A sessão de 
ontem do Congresso Nacio-
nal foi cancelada após o 1º 
vice-presidente do Congres-

so, deputado Waldir Mara-
nhão (PP-MA), tentar iniciar 
os trabalhos com uma sessão 
do Senado em andamento, o 
que não é permitido pelo Re-
gimento Comum.

Parlamentares da oposi-
ção questionaram a legalida-
de da sessão também com o 
argumento de que não havia 
o número mínimo de depu-
tados e senadores. Após os 
questionamentos, Maranhão 
suspendeu a sessão por al-
guns instantes e retornou 
para encerrar os trabalhos.

Na pauta, estavam o Pro-
jeto de Resolução 1/15, que 
disciplina a votação de ve-
tos por sistema de cédulas 
eletrônicas, e quatro vetos a 
projetos de lei, além do Or-
çamento de 2015.

TRABALhO  

O Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro

Regulamentação da profissão de historiador

áreas que tenham exercido, 
comprovadamente, há mais 
de cinco anos, a profissão de 
historiador.

Compromisso - O líder 
do Psol, Chico Alencar (RJ), 
disse que o historiador “tem 
compromisso com a verdade 
na sua diversidade. A apro-

vação deste projeto ajuda o 
desenvolvimento da socie-
dade brasileira”. Já Clarissa 
Garotinho (PR-RJ) disse que 
que o crescimento do núme-
ro de cursos obrigou a re-
gulamentação. “A proposta 
acaba qualificando o ensino, 
ao criar critérios.”

 WikimapaCreative Commons

Gustavo Lima
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ENERGIA

A Mesa Diretora da Câ-
mara dos Deputados decidiu 
ontem, por unanimidade, 
revogar o ato que permi-
tia aos parlamentares utili-
zar recursos da Cota para o 
Exercício da Atividade Parla-
mentar para custear passa-
gens de cônjuges no trajeto 
entre o estado de origem e 
Brasília. Com a revogação, a 
regra volta a ser a emissão de 
bilhetes aéreos apenas para 
os deputados e seus assesso-
res de gabinete.

O anúncio foi feito no fim 
da manhã pelo presidente 
da Câmara, Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), após reunir-se 
com os demais integrantes 
da Mesa Diretora. “A decisão 
unânime hoje foi esta: revo-
gação pura e simplesmente 
[do ato]. E as eventuais ne-
cessidades ou requisições 
que possam ser feitas serão 
tratadas caso a caso, con-
forme aparecerem”, disse 
Cunha.

O Brasil detém 12% da 
água doce do planeta e abri-
ga grandes bacias hidrográ-
ficas, como a do rio Ama-
zonas (a maior do mundo), 
mas diversos estados têm 
enfrentado sérios problemas 
de abastecimento.  O caso 
mais greve é o de São Paulo, 
onde ainda não foi totalmen-
te descartada a hipótese de 
rodízio de água.

Em entrevista, o gover-
nador, Geraldo Alckmin, 
informou que o rodízio será 
evitado se as chuvas conse-
guirem elevar o nível do sis-
tema Cantareira a um pata-
mar entre 13% e 14% até o 
final de março. Outra condi-
ção é que as obras emergen-
ciais para aumentar a capa-
cidade dos reservatórios não 
atrasem.

No último dia 26, o Can-
tareira atingiu 11,1% da ca-
pacidade – percentual ainda 
crítico, que inclui duas co-
tas de volume morto. Em 1º 
de fevereiro, o nível estava 
em 5%.

A Câmara promove hoje, 
às 9h30, comissão geral no 
Plenário para discutir a crise 
hídrica e energética. O mi-
nistro de Minas e Energia, 
Eduardo Braga, é o principal 
convidado do debate.

A ideia de discutir a crise 
hídrica e energética em Ple-
nário surgiu de requerimen-
to do PV e do Psol, e contou 
com o apoio do presidente 
da Câmara, Eduardo Cunha. 
Outros dois ministros tam-
bém foram convidados para 
participar das discussões: 
Izabella Teixeira (Meio Am-
biente) e Aldo Rebelo (Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação).

Em debates anteriores na 
Câmara, deputados e espe-
cialistas destacaram, entre 
outras medidas, a necessida-
de de melhorar a gestão dos 
recursos hídricos no País.

Apagões - A situação do 
sistema elétrico brasileiro 

No último dia 26, o sistema Cantareira atingiu 11,1% da capacidade, um percentual ainda crítico

Plenário discutirá crise hídrica com ministro Em SP, rodízio 
ainda não foi 
descartado

também será abordada na 
comissão geral. Em janei-
ro,  um apagão  atingiu  dez 
estados e o Distrito Federal 
e trouxe transtornos à po-
pulação.  Parlamentares da 
oposição e da base aliada 
divergem sobre a responsa-
bilidade do governo.

Para o deputado Pauder-
ney Avelino (DEM-AM), a 
concessão de descontos na 
conta de luz em maio de 2013 
foi um ato “irresponsável” 
de Dilma Rousseff. “Quan-
do deveria estar pedindo ao 
povo para poupar energia, 

ela fez o contrário: estimu-
lou o gasto de energia. Isso 
é de uma irresponsabilidade 
total”, criticou.

Já o líder do governo, José 
Guimarães (PT-CE), susten-
ta que o sistema está pre-
parado para fornecer ener-
gia mesmo em momentos de 
escassez de chuvas. Guima-
rães disse que “providências 
foram tomadas”. Segundo 
ele, o ocorrido em janeiro 
foi um problema pontual, e 
“não significa que o País vi-
verá sucessivos apagões”.

Além dos ministros e do 

presidente da Companhia de 
Saneamento Básico do Es-
tado de São Paulo (Sabesp), 
Jerson Kelman, também se-
rão ouvidos na comissão ge-
ral o diretor-presidente da 
Agência Nacional de Águas 
(ANA), Vicente Andreu; o di-
retor do Centro Nacional de 
Monitoramento e Alertas de 
Desastres Naturais, Carlos 
Afonso Nobre; a represen-
tante da Fundação SOS Mata 
Atlântica, Maria Luísa Bor-
ges Ribeiro; e o presidente do 
Instituto Acende Brasil, Car-
los Sales; entre outros.

Cunha: “cristalizou-se uma versão de um benefício, de uma regalia, que não era o caso”

Ato sobre passagem para cônjuge é revogado 
Decisão da Mesa da Câmara prevê que a regra volta a ser a emissão de bilhetes aéreos para os deputados e assessores

O presidente, no entanto, 
relatou que não ficou defini-
do o que exatamente poderá 
ser considerado como exce-
ção para permitir a compra 

de passagens para cônjuges. 
“Vai depender do requeri-
mento [apresentado à Mesa 
Diretora]”, completou.

Cunha afirmou que a re-

vogação do ato foi baseada 
na insatisfação da socieda-
de. “Houve um entendimen-
to equivocado, cristalizou-se 
uma versão de um benefício, 

de uma regalia, que não era 
o caso. A sociedade demons-
trou sua contrariedade e nós, 
que queremos atuar em sin-
tonia com a sociedade, não 
podemos fechar os olhos e 
resolvemos revogar”, afir-
mou.

Abaixo-assinado - Após a 
aprovação do ato pela Mesa 
Diretora, no fim de feverei-
ro, cinco partidos (PT, PSDB, 
Psol, PCdoB e PPS) anun-
ciaram que abririam mão do 
uso da verba para cônjuges. 
Em seguida, um abaixo-as-
sinado na internet reuniu 
mais de 420 mil manifesta-
ções contrárias à proposta.

Além das despesas com 
passagens aéreas, a Cota 
para o Exercício da Atividade 
Parlamentar reúne recursos 
para gastos com telefonia, 
correios, aluguel de escri-
tórios de apoio à atividade 
parlamentar, hospedagem, 
combustíveis e fretamento 
de carros, entre outros.

Luis Macedo

Vagner Campos/A2 Fotografia

Oposição culpa governo 
por ter dado desconto 
na conta de luz em 
2013. Governistas dizem 
que sistema é seguro
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Cunha defende CPI da Petrobras a partir de 2005

Sessão de instalação da CPI da Petrobras, que faz nova reunião amanhã para discutir requerimentos

Presidente da Câmara é contrário à ampliação do prazo de investigação para incluir governo FHC, como quer o PT

O presidente da Câma-
ra dos Deputados, Eduardo 
Cunha, voltou a defender 
ontem que a Comissão Par-
lamentar de Inquérito (CPI) 
da Petrobras investigue 
apenas os casos ocorridos 
entre 2005 e 2015, confor-
me especificado no pedido 
de criação do colegiado. Se-
gundo Cunha, se chegar até 
ele algum recurso no senti-
do de ampliar o escopo de 
investigação da CPI para a 
década de 1990, sua decisão 
será regimental.

“Eu só sou instância re-
cursal. Na minha instância 
recursal, o meu entendi-
mento é: tem que prevale-
cer a ementa. A ementa não 
só sobre o objeto investiga-
do, [mas] sobre o prazo que 
está para investigação, so-
bre todo o conteúdo que 
está no requerimento de 
criação da CPI. Qualquer 
coisa que fuja disso é antir-
regimental”, disse o presi-
dente.

Ampliação - O PT quer 
ampliar a investigação 
para o período entre 1997 e 
2003, durante a presidência 

de Fernando Henrique Car-
doso. Isso porque o ex-ge-
rente-executivo de Enge-
nharia da Petrobras Pedro 
Barusco – um dos delatores 
da Operação Lava Jato, da 
Polícia Federal, que inves-
tiga o caso – denunciou que 
as irregularidades existem 
desde a década de 1990. Ba-
rusco também afirmou na 
delação premiada que o PT 
recebeu até 200 milhões de 
dólares em propinas.

Eduardo Cunha ressal-
tou que não defende a in-

vestigação de nenhum go-
verno específico. “Se, por 
um acaso, o requerimento 
é da era que se diz petista, 
vai ser cumprido isso. Se for 
da era tucana, que seja.”

Ainda segundo Cunha, 
quem quiser mudar o leque 
de investigação deve reco-
lher assinaturas para outra 
CPI. Segundo o presidente, 
CPIs devem funcionar como 
um instrumento da mino-
ria parlamentar. “A maioria 
não pode se juntar e impor 
uma condição diferenciada 

do requerimento, porque 
perde a função para qual 
existe a CPI, por ser um ins-
trumento de minoria.”

Lista - Questionado por 
jornalistas, Cunha negou 
ter sido avisado de que es-
taria na lista de políticos 
suspeitos na Operação La-
va-Jato. “Não fui avisado 
por ninguém. Quem publi-
cou isso publicou uma men-
tira. Se eventualmente está 
ou não [na lista] é um outro 
problema, agora avisado eu 
não fui por ninguém.”

Requerimentos na comissão já passam de 250
A CPI da Petrobras já re-

cebeu mais de 250 requeri-
mentos, contabilizados até 
segunda-feira. Novos pedi-
dos podem ser protocolados 
até amanhã, quando acon-
tece nova reunião. Caso não 
haja acordo no colegiado, o 
plenário da CPI votará cada 
requerimento por ordem de 
apresentação.

A oposição dominou a 
apresentação dos requeri-
mentos. Até segunda-feira, 
57 eram de autoria de inte-
grantes do PSDB, especial-
mente do deputado Carlos 
Sampaio (SP). O DEM apre-
sentou 46 requerimentos; e 
o PPS, 23.

“Fizemos questão de ser-
mos os primeiros porque es-
tamos dando uma diretriz 
adequada. Temos certeza de 
que, se seguirmos o rotei-
ro de investigação proposto 
pelo PSDB, a CPI terá um fi-
nal feliz, no sentido de tra-
zer à luz o nome dos envol-
vidos e conseguir desbaratar 
esse esquema de corrupção 

instalado no governo do 
PT”, disse Sampaio.

Convocação - Os re-
querimentos versam so-
bre audiências, acareações 
e investigações. Entre as 
convocações estão as do 
ex-ministro José Dirceu, da 
Casa Civil; do ministro da 
Justiça, José Eduardo Car-
dozo; do senador Fernando 
Collor (PTB-AL); e da socia-
lite Val Marchiori, acusada 
de receber irregularmente 
empréstimo do Banco do 
Brasil, presidido à época por 
Aldemir Bendine, atual pre-
sidente da Petrobras.

O nome do ex-gerente-
-executivo de Engenharia 
da Petrobras Pedro Barusco 
também aparece nos reque-
rimentos de convocação. Na 
semana passada, o relator 

AGU defende 
colaboração 
premiada

Em reunião com a coor-
denação da bancada do PT na 
Câmara, o advogado-geral da 
União, ministro Luís Inácio 
Adams, defendeu o acordo 
de leniência como o melhor 
instrumento para garantir a 
punição das empreiteiras in-
vestigadas na Operação Lava 
Jato e ressarcir o Erário.

Adams explicou que o 
acordo, previsto na lei de re-
gulamentação do Sistema 
Brasileiro de Defesa da Con-
corrência (12.529/11) e na 
Lei de Combate à Corrupção 
(12.846/13), é uma espécie de 
colaboração premiada volta-
da para empresas.

A empresa envolvida em 
corrupção passa a colaborar 
com a investigação e se com-
promete a ressarcir os cofres 
públicos. Os acordos são fei-
tos pela Controladoria-Ge-
ral da União (CGU) e passam 
pelo crivo do Tribunal de 
Contas da União (TCU).

Em troca, a empresa não 
deixa de funcionar, evitando, 
segundo Adams, a bancarro-
ta e as demissões. Ainda de 
acordo com o ministro, esse 
tipo de acordo não impede a 
responsabilização penal dos 
diretores das empreiteiras.

O acordo de leniência 
pode ainda evitar o selo de 
inidoneidade, que impossi-
bilita fazer contratos com o 
poder público. O receio do 
governo é que a punição das 
empresas citadas no caso Pe-
trobras pare obras públicas .

O Ministério Público Fe-
deral é contra os acordos. A 
oposição na Câmara também.

Apoio - O líder do PT, de-
putado Sibá Machado (AC), 
defendeu Adams. “Queremos 
o acordo para que as empre-
sas continuem trabalhando. 
Enquanto isso, a Justiça cuida 
de qualquer pessoa envolvida 
em ilícitos. Precisamos sepa-
rar as coisas.” O líder do go-
verno, deputado José Guima-
rães (PT-CE), também apoiou 
a posição do ministro.

da CPI, deputado Luiz Sér-
gio (PT-RJ), defendeu a con-
vocação de Barusco, que é 
um dos delatores na Opera-
ção Lava Jato.

A convocação de Ba-
rusco contou também com 
apoio do deputado Afonso 
Florence (PT-BA), que pro-
tocolou pelo PT, ao todo, 42 
requerimentos. Entre eles o 
de convocar Aldemir Ben-
dine para prestar esclareci-

Luis Macedo

mentos sobre a situação da 
Petrobras.

Outra parte dos reque-
rimentos do PSDB é sobre 
a criação de sub-relatorias, 
como a de sistematização, 
com o objetivo de organi-
zar todo o acervo probatório 
da CPI; a operacional, para 
conduzir a investigação; e a 
do núcleo político, para in-
vestigar a atuação de agen-
tes políticos no caso.

O líder do PSDB na Câmara, Carlos Sampaio, quer sub-relatorias

Luis Macedo
A oposição liderou o 
número de pedidos. O 
PSDB já apresentou 57, 
ante 46 do DEM e 23 do 
PPS. O PT fez 42
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PINGA-FOGO

Lúcio Bernardo Jr

Paulino Menezes/Ministério do Esporte

HILDO ROCHA QUER CONTINUIDADE DE OBRAS EM 
REFINARIA DA PETROBRAS NO MARANHÃO

Hildo Rocha (PMDB-MA) encaminhou requerimento ao governo federal solicitando 
que o dinheiro recuperado pela Operação Lava-Jato seja aplicado na construção da 
Refinaria Premium Um, em Bacabeira, no Maranhão. De acordo com o deputado, 

R$ 2 bilhões já teriam sido investidos na refinaria, apesar de, até o momento, nem 
sequer uma parede ter sido erguida.

O deputado João Derly (PCdoB-RS) apresentou proposta que prorroga a Lei de 
Incentivo ao Esporte (11.438/06). A norma, que vale somente até este ano, permite 
que pessoas físicas e jurídicas possam deduzir parte do Imposto de Renda e aplicar 

diretamente em projetos esportivos.

JOÃO DERLY SUGERE PRORROGAÇÃO DA LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE

ONYX LORENZONI QUER 
MAIS RIGOR NOS CRIMES 
CONTRA POLICIAIS
O deputado Onyx Lorenzoni 
(DEM-RS) apresentou dois 
projetos de lei que preveem 
maior rigor na punição de 
crimes praticados contra 
policiais e agentes prisionais. 
Uma das propostas transforma 
o homicídio de policiais em 
crime hediondo. O outro texto 
propõe o agravamento da 
pena para os homicídios ou 
atentados aos policiais, agentes 
de segurança pública, agentes 
prisionais e seus parentes até o 
terceiro grau.

EVAIR MELO PEDE 
MEDIDAS PARA 
AMENIZAR EFEITOS 
DA SECA NO ES
A média de chuvas em 
janeiro no Espírito Santo 
foi de 30 milímetros, ante 
uma média histórica de 
250 milímetros para o 
mesmo mês. O deputado 
Evair de Melo (PV-ES) 
ressaltou que a atual seca 
é a maior na história do 
Estado. Ele pediu aos 
governos federal e estadual 
que façam um esforço 
conjunto para amenizar os 
problemas causados pela 
estiagem e para prorrogar 
os vencimentos das dívidas 
dos agricultores.

GONZAGA PATRIOTA 
PEDE MELHORIAS NA 
SEGURANÇA  E PISO 
PARA A POLíCIA
Gonzaga Patriota (PSB-
PE) defendeu em Plenário 
avanços na segurança 
pública. O deputado disse 
que a primeira medida a 
ser tomada é a aprovação, 
pelo Congresso Nacional, 
do piso salarial para 
os policiais. Na última 
quarta (25), policiais 
militares e civis estiveram 
no Congresso para 
reivindicar melhorias para 
as categorias. No mesmo 
dia, deputados recriaram 
a Frente Parlamentar da 
Segurança Pública.

JOÃO RODRIGUES 
CONDENA AUMENTO 
NO PREÇO DOS 
COMBUSTíVEIS
João Rodrigues (PSD-SC) 
criticou o aumento no 
preço dos combustíveis, um 
dos motivos que levaram 
ao recente movimento dos 
caminhoneiros no País. 
Para o deputado, é um 
absurdo que a Petrobras 
reduza o preço da gasolina 
no Paraguai e, ao mesmo 
tempo, aumente o valor 
dos combustíveis no 
Brasil. Rodrigues também 
lamentou que o desbloqueio 
de rodovias  tenha ocorrido 
com a utilização de tropa 
de choque – o que, segundo 
o deputado, não melhora 
a situação de quem se 
manifesta pacificamente.

RONALDO NOGUEIRA 
CRITICA USO DE 
FORÇA CONTRA 
CAMINHONEIROS
Ao fazer um apelo para 
que o governo federal 
reveja a decisão de utilizar 
força policial contra 
caminhoneiros, Ronaldo 
Nogueira (PTB-RS) 
ressaltou que o movimento 
tem sido pacífico e que são 
justas as reivindicações 
feitas pela categoria. Ele 
lembrou que entre os 
pedidos estão o de um 
preço mínimo de frete, 
por mais segurança nas 
estradas e por um preço 
menor do diesel. Nogueira 
lembrou ainda que o 
direito à manifestação 
está assegurado pela 
Constituição.
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O relator da comissão es-
pecial da reforma política, 
deputado Marcelo Castro 
(PMDB-PI), voltou ontem a 
defender um sistema eleito-
ral misto para a eleição de 
deputados, na primeira au-
diência pública promovida 
pelo órgão. Metade dos de-
putados seria eleita pelo sis-
tema majoritário distrital 
(em que cada Estado é divi-
dido em distritos, e os can-
didatos com o maior número 
de votos em cada distrito são 
eleitos), e metade pelo siste-
ma proporcional, com lista 
fechada de candidatos (em 
que o eleitor vota no parti-
do, e não no candidato). 

Conforme o professor de 
Direito da PUC-RJ, Renato 
Beneduzi, ouvido na audi-
ência, o sistema misto “tem 
funcionado na Alemanha re-
lativamente bem”. Benedu-
zi acredita que a combinação 
entre os dois sistemas pode 
ser um caminho para o Bra-
sil. “Sistemas puros são ar-
riscados: podem dar muito 
certo ou muito errado.” Se-

Vários modelos eleitorais foram defendidos na audiência da Comissão Especial da Reforma Política

Proposto sistema misto para eleger deputados
Relator da reforma política sugere que metade das vagas seja definida pelo sistema distrital e metade pelo proporcional

gundo ele, o sistema de listas 
fechadas favorece a repre-
sentação de minorias, mas 
pode alienar o eleitor, que 
não escolhe alguém que re-
almente quer. Já no sistema 
majoritário distrital, “cada 
eleitor sabe o nome do parla-
mentar que elegeu e isso cria 

uma sensação de representa-
ção”, mas as minorias podem 
ficar sub-representadas. 

“Jabuticabas” - O relator 
rejeitou a ideia de “inven-
tar sistemas novos”, como, 
segundo ele, faz a proposta 
elaborada por entidades da 
sociedade civil, como a OAB 

e a CNBB, que prevê a eleição 
em dois turnos para deputa-
dos. No primeiro, os eleitores 
votariam apenas nos parti-
dos, definindo o tamanho de 
cada legenda na Câmara. No 
segundo turno, escolheriam 
os nomes de sua preferência, 
em lista definida pelos par-

tidos. “É mais prático imple-
mentarmos uma experiência 
bem-sucedida de outro país 
do que inventarmos um sis-
tema novo, que pode ou não 
dar certo”, disse. 

Marcus Pestana (PSDB-
-MG) também criticou a 
tendência do Brasil de criar 
“jabuticabas” (algo que só 
existe no Brasil). Segundo 
ele, não há problemas em 
“copiar ideias boas”, como 
os sistemas eleitorais das 
democracias avançadas.

Outros deputados defen-
deram as chamadas “jabuti-
cabas”. Para Margarida Salo-
mão (PT-MG), “os chamados 
sistemas clássicos resulta-
ram de experiências histó-
ricas de cada país”. 

“Por que não a jabuti-
caba?”, questionou ainda 
Milton Monti (PR-SP). “Por 
que tudo que é feito lá fora 
é melhor do que aqui?” Ru-
bens Otoni (PT-GO) também 
acredita que, para fortalecer 
as democracias representati-
vas, é preciso buscar elemen-
tos de democracia direta.

Gustavo Lima

Borges: Amapá merece atenção maior

 DISCURSOS

Cabuçu Borges comemora a interligação
do Amapá ao sistema nacional de energia

Deputada Flávia Morais ressalta trabalho 
realizado e desafios para o novo mandato

Flávia Morais: balanço e metas

crédito da foto

Gustavo Lima
A interligação do Amapá ao sis-

tema interligado de energia foi des-
tacado em pronunciamento do depu-
tado Cabuçu Borges (PMDB-AP). Ele 
afirmou que o Estado é um exporta-
dor de energia elétrica e poderá con-
tribuir com outras regiões, já que, no 
período de seca no centro-sul, chove 
no Amapá. 

O deputado defendeu ainda que 
o Amapá “merece um carinho e uma 
atenção maior do governo federal” 
por causa da posição estratégica. 
“Temos uma ponte binacional, que 
liga o Brasil à Guiana Francesa, cons-
truída na cidade do Oiapoque, que 
está pronta desde 2011. Ela nunca 
foi inaugurada porque o Brasil não 
conclui uma obra antiga, na BR-251. 
Faltam apenas 110 km de asfalto para 
que a gente se interligue ao Oiapo-
que. A França já cumpriu o seu dever, 
deixou pronta toda a infraestrutura 
alfandegária, na cidade de São Jorge.” 

Saúde - Borges lembrou também 
que uma comitiva com o governador 
do Amapá, Waldez Góes, e o ministro 
da Saúde, Arthur Chioro, comprovou 
a difícil situação da saúde no Estado, 
onde uma cirurgia ortopédica leva 
mais de 60 dias para ser realizada.  

O direito dos novos deputados de 
destinarem aos seus estados, cada 
um, um total de R$ 10 milhões em 
emendas no Orçamento de 2015 re-
presentou “um ânimo, um alento”, 
segundo ele. “Nós [deputados do 
Amapá], em conjunto, encaminha-
mos 32 milhões para que se construa 
o Hospital do Câncer. Mandei um 
milhão para o município de Ferreira 
Gomes, para pavimentação de ruas, 
300 mil para a compra de motos pela 
PM, 100 mil para pesquisas da Em-
brapa, 100 mil para o Exército Brasi-
leiro, e 1,5 milhão para Macapá, para 
ser executado por meio da Secretaria 
de Infraestrutura do Estado.”

Em discurso no Plenário, a depu-
tada Flávia Morais (PDT-GO) ressal-
tou o valor do trabalho realizado pela 
CPI do Tráfico de Pessoas, na legisla-
tura passada. Relatora da comissão, 
ela enfatizou que o projeto de lei ori-
ginário das investigações, já aprovado 
na Câmara, vai atualizar a legislação, 
que atualmente reconhece apenas um 
tipo dessa prática criminosa. “Vamos 
poder incluir outras modalidades, 
como adoção clandestina, tráfico de 
órgãos, trabalho escravo, de jogado-
res de futebol, dando mais condições 
de coibir essas práticas.”

A deputada também lembrou os 
avanços da bancada feminina na últi-
ma legislatura, como a criação da Se-
cretaria da Mulher, a Procuradoria e a 
coordenação da bancada. Ela destacou 
a presença de duas mulheres na Mesa 
Diretora nesta legislatura (as deputa-
das Mara Gabrilli e Luiza Erundina). 

Idosos - A deputada comemorou a 
reabertura da Frente Parlamentar em 
Defesa da Pessoa Idosa. “Sabemos da 
importância do Estatuto do Idoso, 
mas também que muitos dos direi-
tos lá garantidos ainda estão só no 
papel.” Ela disse ainda que a saúde é 
sua principal bandeira, lembrou a lei 

que fixa prazo de 60 dias para iniciar 
o tratamento de câncer pelo SUS e 
afirmou que prepara outras matérias 
que tratam de prazos no sistema.

Flávia Morais defendeu a revisão 
do pacto federativo. “É na cidade que 
vive o cidadão. Precisamos garantir 
cada vez mais recursos para atender 
as demandas que chegam aos prefei-
tos e governadores”, disse.

A deputada afirmou que a segu-
rança é um dos principais desafios 
do País e defendeu melhores políti-
cas de prevenção contra as drogas, 
com programas de educação de jo-
vens e estruturação dos centros de 
internação.  

Gabriela Korossy



A Medida Provisória (MP) 
669/15, que reduz o benefí-
cio fiscal de desoneração da 
folha de pagamentos e au-
menta as alíquotas de con-
tribuição das empresas para 
a Previdência, foi devolvida 
ao governo federal. A presi-
dente Dilma Rousseff assi-
nou ontem mesmo um pro-
jeto de lei, com urgência 
constitucional, com o mes-
mo conteúdo.

Com a urgência constitu-
cional, os deputados terão 45 
dias para votar a matéria an-
tes de esta trancar a pauta na 
Casa. Depois de aprovado na 
Câmara, os senadores têm o 
mesmo prazo para analisar 
o texto, sob risco de tranca-
mento da pauta.

Editada no último dia 27 

“Ninguém pode exercer 
sua atividade se não 
sabe se vai estar seguro, 
se vai ter autonomia 
para fazer o parecer.” 
Deputado Lelo Coimbra
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“Aumentar imposto 
por medida provisória 
é desnecessário, retira 
o protagonismo do 
Congresso Nacional.” 
Senador Renan Calheiros

ATO PÚBLICO

Entidades que represen-
tam os advogados públi-
cos realizaram ontem ato 
na Câmara dos Deputados 
pela aprovação da Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) 82/07, que dá auto-
nomia administrativa e fi-
nanceira para a Advocacia-
-Geral da União (AGU) e as 
procuradorias dos Estados, 
do Distrito Federal e dos 
municípios. As associações 
aproveitaram o evento para 
celebrar o Dia Nacional da 
Advocacia Pública, come-
morado em 7 de março.

Um substitutivo à pro-
posta, apresentado pelo 
deputado Lelo Coimbra 
(PMDB-ES), foi aprovado em 
maio de 2014 pela comissão 
especial que analisou a PEC, 
e, em novembro do ano pas-
sado, associações da catego-
ria também vieram à Câma-
ra para pedir a aprovação do 
texto no Plenário.

Coimbra ressaltou a im-
portância da autonomia da 

Renan Calheiros lembrou que alterações na legislação tributária obedecem à regra da noventena

Congresso devolve MP que eleva impostos
O presidente do Senado disse que a iniciativa só poderia ser feita por meio de projeto de lei, enviado ontem por Dilma

Zeca Ribeiro

Advogados públicos reivindicam mais autonomia

AGU, órgão responsável pela 
representação judicial da 
União e consultoria e asses-
soramento jurídico do Poder 
Executivo. 

“Ninguém pode exercer a 
sua atividade profissional se 
não sabe se vai estar seguro, 
se vai estar protegido, se vai 
ter autonomia para fazer o 
seu parecer, marcar uma po-

sição em torno de uma com-
pra, de um processo, de uma 
tomada de decisão na admi-
nistração pública, sem que 
isso depois seja alterado por 
algum advogado contratado 
ou amigo do gestor, alguém 
que não faz parte do corpo 
funcional”, afirmou.

O relator espera que a vo-
tação em dois turnos da pro-

posta no Plenário da Câmara 
ocorra ainda no primeiro se-
mestre deste ano.

Contingenciamento - O 
presidente da Associação 
Nacional dos Advogados da 
União, Bruno Fortes, desta-
cou que os advogados públi-
cos são os únicos do sistema 
jurídico que ainda não têm 
autonomia e que o financia-

mento desses órgãos é con-
tingenciado pelo Ministério 
do Planejamento, ou seja, 
limitado à programação fi-
nanceira do governo. Ele ar-
gumentou que esse aspecto 
dificulta a estruturação das 
advocacias públicas, impe-
dindo que funcionem devi-
damente.

Segundo Fortes, a cate-
goria sofre com a falta de 
servidores de apoio, com di-
árias baixas que prejudicam 
ou até mesmo impedem as 
viagens de advogados para 
audiências em outros esta-
dos e com estruturas inade-
quadas de trabalho em pré-
dios sem ar-condicionado, 
por exemplo.

de fevereiro, a medida redu-
zia a desoneração da folha 
de pagamentos, iniciada em 
2011 pelo Executivo. A deci-
são do presidente do Senado, 
Renan Calheiros, foi comu-
nicada aos líderes partidá-
rios e, depois, ao Plenário 
do Congresso.

Renan disse aos líderes 
que o governo não pode au-
mentar impostos por meio 

de medida provisória, mas 
somente por meio de projeto 
de lei em regime de urgência, 
já que as alterações na legis-
lação tributária obedecem 
à regra da noventena – ou 
seja, precisam de um prazo 
de noventa dias para entrar 
em vigor. 

A decisão do presidente 
do Senado recebeu o apoio 
da maioria dos líderes parti-

dários presentes na reunião. 
Os líderes também discuti-
ram o mérito das medidas 
provisórias 664 e 665/15, que 
alteram direitos trabalhistas 
e já tiveram a admissibili-
dade aceita. Parlamentares 
chegaram a defender que o 
texto das duas MPs sejam re-
jeitadas na comissão mista.

O presidente da Câmara, 
Eduardo Cunha, não quis co-

mentar a devolução da MP. 
“Não cabe a mim, como pre-
sidente da Câmara, comen-
tar um ato que é prerrogativa 
do presidente do Congresso. 
E também não me cabe falar 
pelo PMDB em uma circuns-
tância desta”, disse.

Medidas – De acordo 
com a proposta do Executi-
vo, a partir de junho deste 
ano as empresas que pagam 
alíquota de 1% de contri-
buição previdenciária so-
bre a receita bruta passarão 
a pagar 2,5%, enquanto as 
que tinham alíquota de 2% 
terão de arcar com 4,5%. A 
mudança atinge 56 setores 
produtivos, alguns contem-
plados com o benefício des-
de 2011 e outros desde o ano 
passado.

A medida provisória foi 
publicada um dia depois de 
o governo limitar, por de-
creto, os gastos dos órgãos 
federais com custeio e in-
vestimentos, incluindo o 
Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC), a R$ 75 
bilhões até abril.

Durante o ato, o relator Lelo Coimbra disse que espera
a aprovação da proposta ainda neste semestre

Jonas Pereira/Agência Senado
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PARTICIPAÇÃO POPULAR

A Central de Comunicação Interativa, conhecida como Disque-Câ-
mara (0800.619619), recebeu em fevereiro 13.767 manifestações da 
população pelo telefone e pelo formulário do Fale Conosco do Portal 
da Câmara (faleconosco.camara.leg.br). O número representa um 
aumento de 90,9% na participação popular por esse canal em com-
paração a fevereiro de 2014, quando foram recebidas 7.211 deman-
das dos cidadãos. 

Com relação ao primeiro bimestre do ano, as manifestações enca-
minhadas pela sociedade em 2015 (19.732) tiveram um crescimento 
de 65% quando comparadas com os dois primeiros meses de 2014 
(11.971). 

O Projeto de Lei 2295/00, de autoria do Senado, que fixa a jornada de 
trabalho dos profissionais de enfermagem em seis horas diárias e 30 
semanais,  foi o mais pedido do mês, com 3.956 manifestações favo-
ráveis. O texto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania em 2009 e está pronto para votação pelo Plenário da 
Câmara. 

Em segundo lugar no ranking, aparece a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 534/02, que amplia as competências das guardas 
municipais, autorizando-as a atuar na proteção da população. A 

MANIFESTAçõES PELO 
DISquE-CâMARA AuMENTAM

90% EM FEVEREIRO

matéria, que recebeu 316 manifestações favoráveis, também está 
pronta para a pauta do Plenário. 

Em terceiro lugar, o Projeto de Lei 3722/12, do deputado Rogério 
Peninha Mendonça (PMDB-SC), que disciplina as normas sobre aqui-
sição, porte e circulação de armas de fogo e munições, e revoga o 
Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/03), recebeu 200 manifesta-
ções favoráveis. Como o relatório da comissão especial sobre o tema 
não chegou a ser votado em dezembro do ano passado por falta de 
consenso, nova comissão foi criada no último dia 26. 

Órgão da Coordenação de Participação Popular (CPP) da Secretaria 
de Comunicação Social (Secom), a Central Interativa é responsável 
pela primeira linha de atendimento aos cidadãos, ou seja, recebe e 
responde as demandas imediatas, faz a triagem de todos os assun-
tos e encaminha as mensagens que precisam de um atendimento 
mais específico - como denúncias e pesquisas mais detalhadas - 
para outras áreas da Casa. Em 2014, um ano considerado atípico por 
causa da Copa do Mundo de Futebol e das eleições, foram atendidas 
111.736 demandas da sociedade.

Confira no verso os principais resultados da participação popular em 
fevereiro de 2015 nos canais de interação da Câmara com a sociedade. 

Jornada de trabalho dos profissionais de enfermagem, atuação das guardas municipais na 
segurança da população e revogação do Estatuto do Desarmamento são os destaques do mês  
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Cenário da interação dos cidadãos por canais de participação popular da Câmara

Favoráveis Contrárias

0800 619 619 
faleconosco.camara.leg.br

 Jornada de trabalho 
dos profissionais 
de enfermagem
(PL 2295/2000)

1º

100%

0800 E 
FALE CONOSCO 

2º 3º

Competências da guarda 
municipal e criação da 

guarda nacional
(PEC 534/2002)

Revogação do Estatuto 
do Desarmamento

(PL 3722/2012)

ENQUETES 
+ VOTADAS

MATÉRIAS 
+ COMENTADAS 

1º Câmara promove enquete sobre conceito de família 879 comentários

2º Projeto cria 973 cargos no Tribunal Regional de Trabalho da 15ª Região 682 comentários

3º Fim do exame da OAB tem causado polêmica em comissões e no Plenário 604 comentários

4º Projeto cria 611 cargos e 1.216 funções no TRT de São Paulo 157 comentários

5º Fim do auxílio-reclusão é tema de nova enquete do Portal da Câmara 140 comentários

Sim Não Opinião não formada

1º

Você concorda com a definição 
de família prevista no projeto 
que cria o Estatuto da Família?

96.756

44.779

619

2º

Você é a favor do fim do 
exame da OAB?

24.594
21.041

148

3º

Você concorda com o fim do 
auxílio-reclusão e a criação de um 

benefício para as vítimas dos crimes? 

28.174

2.404 226

FACEBOOK

TWITTER

facebook.com/camaradeputados
facebook.com/agenciacamara

twitter.com/camaradeputados
twitter.com/camaranoticias

2º
#Índios prometem "guerra" para 

evitar aprovação da PEC 215/00, que 
submete ao Congresso Nacional a 

decisão final sobre a #demarcação de 
terras #indígenas

3.920 
interações

154.752 
visualizações

Eduardo Cunha é eleito 
presidente da Câmara com 

267 votos

1º

13.491 
interações

327.808
visualizações

3º

Presidente da Câmara assina 
ato de criação de comissão 

sobre #reformapolítica 
http://goo.gl/WA67Oq

2º

Eduardo Cunha é eleito 
presidente da Câmara dos 

Deputados em primeiro turno 
com 267 votos.

1º

Resultado geral para presidên-
cia: Eduardo Cunha, 267 

votos; Arlindo Chinaglia, 136; 
Júlio Delgado, 100; e Chico 

Alencar 8; 2 votos em branco

100% 100%

Frente da Segurança Pública 
quer revogar Estatuto do 

#Desarmamento.

3.222 
interações

119.616
visualizações

3º

enquetes.camara.leg.br

noticias.camara.leg.br

93 interações 76 interações 70 interações

acumulado = 4.758.121 votos acumulado = 119.110 votos acumulado = 1.618.402 votos

FEVEREIRO


