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Foster: empresa  
merecia gestor 
que percebesse 
a corrupção

Investigação 
dificultou obras 
em refinarias 
no Nordeste

Deputado defende 
merenda saudável 
para prevenção 
da obesidade 

Berzoini diz 
que governo 
quer debate sobre 
regulação da mídia 

O crime será qualificado como hediondo quando 
cometido contra policiais, bombeiros, integrantes  
das Forças Armadas, do sistema prisional e da Força 
de Segurança Nacional pelo motivo de exercerem a  

função pública. O rigor se estenderá aos parentes dos 
agentes de segurança, se o delito for motivado pela 
ligação familiar. Como foi alterado pelos deputados, 
o texto voltará à análise do Senado. | 3

Câmara aprova pena maior 
para crimes contra policiais
Projeto também classifica como hediondo assassintato de bombeiros militares

Eduardo Cunha 
confirma votação 
da reforma 
política até maio | 2

PETROBRAS LAVA JATO ALIMENTAÇÃO COMISSÃO GERAL

LEIA ESTA 
EDIÇÃO NO 
CELULAR

Assassinato de policial será 
hediondo se for cometido 
em razão de sua função pública

Ex-diretora da estatal, 
Graça Foster depôs na 
CPI e negou corrupção 
institucionalizada.

Com a Lava Jato, Petrobras 
teve dificuldade em obter 
empréstimo para tocar 
obras, diz consultor.

Apoiado por especialistas, 
o deputado Jorge Solla 
defendeu projetos sobre  
a oferta da merenda.

O assunto gerou polêmica 
durante comissão no 
Plenário com o ministro 
das Comunicações.| 8 | 7 | 5 | 4

Salvador Scofano - GERJ
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Em ato no Bosque dos Constituintes, presidente debateu temas polêmicos com universitários

Eduardo Cunha reafirma intenção 
de votar reforma política até maio 
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O presidente da Câma-
ra dos Deputados, Eduardo 
Cunha, reuniu-se ontem, no 
Bosque dos Constituintes, 
com os jovens universitários 
que participam do Progra-
ma Estágio-Visita de Curta 
Duração. Cunha respondeu 
a diversas perguntas sobre 
assuntos polêmicos em tra-
mitação na Câmara, como a 
reforma política, a regula-
ção da mídia e a legalização 
do aborto. Ao final, ele plan-
tou uma muda de copaíba, 
que passa a fazer parte do 
bosque, área verde com 70 
mil m² localizada ao lado da 
Praça dos Três Poderes.

Reforma política- A es-
tudante de ciência políti-
ca Mariani de Holanda, do 
Rio de Janeiro, comentou a 
intenção de Cunha de vo-
tar a reforma política até o 
fim de maio e perguntou se 
isso não reduziria o tempo 
de discussão da proposta. 
Cunha explicou que já há 
uma comissão especial ana-
lisando a proposta e que to-
dos os deputados conhecem 
bem o assunto, pois partici-
param de eleições recente-
mente. “Demorar a debater 
é uma forma de obstrução 
para não votar. Quem não 
quer votar nada, quer justa-
mente discutir mais”, disse 
Eduardo Cunha. 

Aborto e mídia - Já Gus-
tavo Ventura da Silva, aluno 
de pós-graduação em comu-
nicação empresarial, inda-
gou sobre aborto e regula-
ção da mídia. Na opinião de 
Cunha, há uma ideia equi-

Cunha plantou uma muda de copaíba no Bosque dos Constituintes

vocada do que é regulação 
e do que é democratização. 
“Sou radicalmente contrário 
a qualquer tipo de controle 
de mídia. Não vai ter avan-
ço [nessa proposta] comi-
go”, respondeu. “O que você 
pode ter interpretado como 
democratização, nós inter-
pretamos como intervenção 

O presidente ainda re-
forçou sua posição contrá-
ria ao aborto, mas ressal-
tou que essa é uma opinião 
pessoal, como deputado. “A 
Casa tem de votar de acordo 
com o seu regimento e não 
há nenhuma proposta sobre 
esse assunto ou sobre a re-
gulação da mídia que esteja 
pronta para pauta”, comple-
tou Cunha.

Estatuto da Família – 
Eduardo Cunha foi ques-
tionado ainda sobre o pro-
jeto que cria o Estatuto da 
Família ( PL6583/13), que 
define a entidade familiar 
como o núcleo formado a 
partir da união entre um 
homem e uma mulher. “Os 
projetos são propostos por 
parlamentares, e tramitam 
de acordo com o Regimen-
to da Câmara”, ressaltou. 
“O que eu fiz foi desarqui-
var um projeto seguindo a 
previsão regimental, assim 
como fiz com outras cente-
nas de propostas a pedido 
dos seus autores”, acrescen-
tou Cunha, destacando que 
muitas vezes sua opinião  
pessoal como evangélico é 
trazida para o debate de for-
ma equivocada.

O presidente se declarou 
ainda contrário à existên-
cia do exame da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) 
para a habilitação profis-
sional de advogados. “Isso 
é um absurdo, uma forma 
de proteção corporativista, 
para evitar que entrem no-
vos concorrentes no merca-
do de trabalho”, criticou.

Contadores de história
A deputada Erika Kokay (PT-
-DF) e a Associação dos Ami-
gos das Histórias promovem 
homenagem ao Dia Interna-
cional dos Contadores de 
História. Auditório Nereu 
Ramos, 9h

Sessão solene 
Homenagem ao Dia Inter-
nacional da Síndrome de 
Down. Plenário Ulysses Gui-
marães, 15h

O presidente Eduardo 
Cunha e outros deputados 
estarão hoje na Assembleia 
Legislativa de São Paulo para 
a segunda edição do Câmara 
Itinerante, programa quepre-
tende levar a Câmara dos De-
putados até os cidadãos para 
ouvir as necessidades locais, 
acolher sugestões e ampliar a 
agenda legislativa nacional. 

A crise hídrica é o tema 
principal do encontro em São 
Paulo.

As atividades incluem au-
diências públicas e visitas a 
instituições que promovam 
ações relacionadas aos temas 
sociais em debate. A primeira 
edição do programa ocorreu 
no dia 20, na Assembleia Le-
gislativa do Paraná, quando 
foram discutidos reforma po-
lítica e pacto federativo. 

Câmara Itinerante 
chega à Assembleia 
de São Paulo

e não existe democracia sem 
liberdade de expressão, sem 
possibilidade de crítica, para 
que eles [os críticos] pos-
sam me esculhambar quan-
do quiserem e para que eu, 
se me sentir ofendido, possa 
buscar a reparação no Poder 
Judiciário ou por meios cabí-
veis”, declarou Cunha.

Lúcio Bernardo Jr.
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Projeto também torna hediondo assassinato de bombeiros e integrantes das Forças Armadas

Aprovada pena maior para crime 
contra policial; texto vai ao Senado

27 de março de 2015

O Plenário da Câmara dos 
Deputados aprovou ontem 
projeto que torna homicídio 
qualificado e crime hedion-
do assassinar policial, bom-
beiro militar, integrante das 
Forças Armadas, do sistema 
prisional e da Força de Segu-
rança Nacional, quando es-
ses profissionais estiverem 
em serviço.

O agravamento do crime 
também se estende ao cônju-
ge, companheiro ou parente 
até 3º grau do agente público 
de segurança, quando o deli-
to for motivado pela ligação 
familiar. Em todos esses ca-
sos, a pena será de reclusão, 
de 12 a 30 anos. O homicídio 
simples prevê pena menor 
(reclusão de seis a 20 anos).

Atualmente, já é homicí-
dio qualificado o cometido 
por motivo fútil, mediante 
encomenda, contra a mulher 
em razão de sua condição de 
sexo feminino (feminicídio), 
entre outros.

O projeto original 
(PL  3131/08), do Senado, 
previa penas maiores tan-
to para quem matasse po-
licial como para o policial 
que matasse alguém, e não 
falava dos parentes. O tex-
to foi alterado após acordo 
feito no Plenário, com apoio 
de parlamentares ligados aos 

Deputados ligados à área de segurança comemoram a aprovação junto ao presidente Eduardo Cunha

temas da segurança púbica.
O relator da proposta na 

Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, de-
putado João Campos (PSDB-
-GO), apresentou uma emen-
da substitutiva modificando 
a redação. Com a alteração 
na Câmara, o PL 3131/08 se-
gue para nova análise dos 
senadores.

Lesão corporal - O texto 
aprovado, que altera o Códi-
go Penal e a Lei de Crimes 
Hediondos, estabelece que a 
lesão corporal cometida con-

O  Conselho de Ética e 
Decoro Parlamentar da Câ-
mara elegeu na quarta-fei-
ra os seus dois vice-presi-
dentes. Para primeiro vice, 
o escolhido foi o deputado 
Sandro Alex (PPS-PR).

O deputado atribuiu o 
maior interesse pelo cole-
giado às possíveis investi-
gações de deputados, cita-
dos pelo Ministério Público 
Federal por suposto envol-
vimento em corrupção na 
Petrobras, no inquérito da 
Lava Jato.

“É notório que nós va-
mos ter no Conselho de Éti-
ca um volume de trabalho 
muito maior que nos últi-
mos mandatos, até pelos 
acontecimentos”, afirmou 
Sandro Alex. 

Para a segunda vice-
-presidência, foi eleito o 
deputado Fausto Pinato 
(PRB-SP).

Quebra de decoro - É o 
Conselho de Ética da Câ-
mara que apura e suge-
re penalidades em casos 
de descumprimentos das 
normas relativas ao deco-
ro parlamentar, podendo 
propor até a perda do man-
dato.

O presidente do conse-
lho, deputado José Carlos 
Araújo (PSD-BA), afirmou 
que ainda vai reorganizar 
a agenda do colegiado con-
forme a demanda de inves-
tigações.

Processos - Sobre a pos-
sibilidade de abertura de 
processos no conselho so-
bre os 22 deputados men-
cionados na Operação Lava 
Jato, José Carlos Araújo 
disse que isso ocorrerá caso 
haja representação por al-
gum partido político com 
representantes na Câmara.

“O conselho não pode 
agir sozinho, tem que ser 
provocado. É como a Jus-
tiça. Se for provocado, nós 
temos que agir dentro da 
lei”, ressaltou Araújo.

O Conselho de Ética e 
Decoro Parlamentar da Câ-
mara tem 21 membros titu-
lares e igual número de su-
plentes. O presidente e os 
vice-presidentes têm man-
dato de dois anos.

tra agentes de segurança em 
serviço, e seus parentes, será 
aumentada de 1/3 e 2/3.

O substitutivo transfor-
ma em crime hediondo o as-
sassinato, a lesão corporal 
dolosa de natureza gravís-
sima e a lesão corporal se-
guida de morte de agentes 
de segurança em serviço e 
seus parentes. Atualmente, 
são considerados crime he-
diondo o genocídio, a tortu-
ra, o estupro, o latrocínio, o 
sequestro, entre outros. Es-
ses tipos de delito não rece-

bem indulto, anistia ou gra-
ça e não podem ser objetos 
de fiança.

Creches em presídios - 
O Plenário aprovou regime 
de urgência na tramitação do 
Projeto de Lei Complemen-
tar 13/15, da deputada Ro-
sangela Gomes (PRB-RJ). A 
proposta determina que os 
recursos do Fundo Peniten-
ciário Nacional (Funpen) fi-
nanciem a instalação e a ma-
nutenção de berçário, creche 
e seção destinada à gestante 
e à parturiente nos presídios.

O PT exigiu a votação de projeto sobre o auto de resistência

Deputados criticam inclusão de lesão corporal no texto
Para o deputado João 

Campos, o substitutivo cria 
um “arcabouço jurídico de 
proteção ao policial brasilei-
ro”. Ele afirmou que neste ano 
a média é de dois policiais as-
sassinados por dia no exercí-
cio do dever. “Tenho certeza 
de que a sociedade brasileira 
não aceita isso”, disse.

Deputados oriundos da 
área de segurança pública 
elogiaram a aprovação. “É 
um momento histórico para 
aqueles que protegem a so-
ciedade com sacrifício”, dis-
se o deputado Major Olimpio 
(PDT-SP).

Já o líder do Psol, Chico 
Alencar (RJ), criticou o fato 
de a lesão corporal contra 
agente de segurança ser in-
cluída como um caso de cri-

me hediondo. “Estamos ba-
nalizando o crime hediondo”, 
argumentou. A decisão tam-
bém foi criticada pelo líder do 
PPS, deputado Rubens Bueno 
(PR). “Crime hediondo para 

lesão corporal é uma aberra-
ção jurídica. Não existe isso 
em nenhum país do mundo”, 
avaliou.

Auto de resistência - Du-
rante a votação, o presidente 

da Câmara, Eduardo Cunha, 
anunciou, após pedidos de de-
putados do PT, que colocará 
em votação em 60 dias o Pro-
jeto de Lei 4471/12, que au-
menta o rigor na apuração de 
mortes e lesões corporais de-
correntes da ação de policiais. 
O PT ameaçou iniciar um pro-
cesso de obstrução contra a 
votação do PL 3131/08, caso 
não fosse dada uma sinali-
zação para a votação do PL 
4471/12.

Esse projeto acaba com o 
chamado “auto de resistên-
cia”, mecanismo legal que 
autoriza os agentes públicos 
e seus auxiliares a utilizar os 
meios necessários para atuar 
contra pessoas que resistam 
à prisão em flagrante ou de-
terminada por ordem judicial.

ÉTICA E DECORO

Vice prevê 
muito 
trabalho para 
conselho Maryanna Oliveira

Mayke Toscano / Secom MT Fotos Públicas
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Deputados acusaram 
o governo de tentar 
controlar a mídia, mas 
outros alegaram que a 
regulação é necessária 
para a democracia

“Não é um problema só 
das telecomunicações, 
mas de todo o setor 
produtivo e de todos os 
consumidores.” 
Ricardo Berzoini

Apesar de o ministro das 
Comunicações, Ricardo Ber-
zoini, ter garantido à Câma-
ra que o governo não tem um 
projeto pronto de regulação 
da mídia brasileira, o tema 
gerou polêmica ontem, du-
rante a comissão geral em 
que o ministro falou das 
prioridades da pasta.

“O governo não vai apre-
sentar nenhuma propos-
ta neste momento. Vamos 
abrir um debate”, disse Ber-
zoini. Segundo ele, o objeti-
vo é tentar construir enten-
dimentos que sejam úteis à 
sociedade brasileira.

O ministro das Comuni-
cações afirmou na comissão 
geral que o governo está pre-
ocupado com o calendário de 
implantação da TV digital. 
Ao desligar o sinal analógico 
e migrar todo o sistema para 
o digital, algumas pessoas 
com televisores ou antenas 
não adaptadas poderiam fi-
car sem sinal.

Segundo Berzoini, em 
outros países, houve proble-
mas. “É preciso ter seguran-
ça de que ninguém ficará pri-
vado do serviço de TV aberta 
para que haja o desligamento 
da TV analógica”, salientou.

Libras - O secretário de 
Comunicação da Câma-
ra, deputado Cleber Verde 
(PRB-MA), cobrou do mi-
nistro que os aparelhos con-
versores de TV digital distri-
buídos aos beneficiários do 

Ricardo Berzoini defen-
deu, durante a comissão ge-
ral, uma ampla reforma tri-
butária. Segundo ele, a carga 
tributária atual pesa no con-
sumo e no trabalho, mas de-
veria recair sobre a renda e 
a propriedade. “Não é um 
problema só das telecomu-
nicações, mas de todo o setor 
produtivo e de todos os con-
sumidores”, destacou.

O deputado Sandro Alex 
(PPS-PR) também criticou 
a carga tributária inciden-
te nos serviços de comuni-
cação. “A população tem de 
saber que a carga tributária 
em telecomunicações chega 
a 53% em alguns estados”, 
ressaltou.

Telefonia - Vários deputa-
dos presentes à sessão recla-
maram do sinal da telefonia 
que, ou não chega a núcle-

Cleber Verde: acesso a usuários

TV digital: governo diz estar atento a 
cronograma de implantação do sistema

Bolsa Família sejam adequa-
dos para garantir o acesso ao 
recurso de Libras durante a 

programação. A questão, de 
acordo com o parlamentar, 
atingiria 15 milhões de pes-
soas.

“O que nos preocupa é 
que os set top boxes [adap-
tadores digitais] que serão 
distribuídos aos usuários do 
Bolsa Família podem invia-
bilizar os recursos da janela 
de Libras com mesma quali-
dade, caso a tecnologia não 
seja adequada”, frisou Cleber 
Verde.

Inclusão - O ministro res-
saltou a importância de polí-
ticas públicas voltadas para 
garantir a inclusão de pesso-
as sem poder aquisitivo para 
comprar os serviços de mí-
dia. “Falar de comunicação 
hoje é falar da vida de cada 
um de nós. As comunicações 
no Brasil têm de ser vistas a 
partir desta lógica.”-

Durante o debate, alguns 
deputados reivindicaram 
mudanças no Código Brasi-
leiro de Telecomunicações 
(Lei4.117/62), especialmen-
te no controle da proprieda-
de em poucos grupos. “So-
mos reféns da atual mídia 
brasileira, que fica concen-
trada na mão de algumas fa-
mílias, sem cumprir o papel 
que devem cumprir”, criti-
cou o deputado Aliel Macha-
do (PCdoB-PR).

O líder do Psol, Chico 
Alencar (RJ), disse que o pro-
jeto de regulação da mídia se 
transformou em um “fantas-
ma”. “Seria um retrocesso 

Segundo o ministro, o objetivo é tentar construir entendimentos

Regulação da mídia gera polêmica em Plenário
O ministro Ricardo Berzoini, das Comunicações, participou ontem de comissão geral para discutir os temas da pasta

Ministro: carga tributária deve 
recair sobre renda e propriedade

os rurais, ou falha no meio 
da cidade. O deputado Luis 
Carlos Heinze (PP-RS), por 
exemplo, afirmou que o seu 
celular não pega dentro do 
Plenário da Câmara ou no 
seu apartamento funcional 
em Brasília. “Isso é um pro-
blema generalizado”, disse.

O deputado Celso Rus-
somanno (PRB-SP) e outros 
parlamentares também con-
testaram a decisão de opera-
doras de telefonia de desligar 
a internet de seus clientes 
quando é atingido o limite 
do plano contratado.

ologia. “Estamos trabalhan-
do no sentido de não ter ne-
nhum tipo de preconceito ou 
pré-condição para esse diá-
logo”, ressaltou.

Venezuela - Mesmo as-
sim, o deputado José Carlos 

Aleluia (DEM-BA) denun-
ciou a tentativa de “cerce-
ar” a liberdade de imprensa. 
“Por que o PT faz tanta ques-
tão de controlar a mídia? Se 
não estamos satisfeitos com 
a mídia, vamos ter mais im-

prensa, mais liberdade. Não 
façamos como Maduro [Ni-
colás Maduro, presidente da 
Venezuela]”, defendeu. Ale-
luia disse temer o estrangu-
lamento da mídia privada, 
como houve naque país.

A acusação foi rebatida 
pelo líder do PT, Sibá Ma-
chado (AC). “Vamos fazer 
um debate à altura. A In-
glaterra fez há pouco tem-

Deputados criticam monopólio 
em veículos de comunicação

inaceitável a censura, mas 
as emissoras de comunica-
ção, que entram na casa das 
pessoas sem pedir licença, 
têm de ter regulamentação 
necessária contra a proprie-
dade cruzada, o monopólio”, 
argumentou.

Já o deputado Luiz Couto 
(PT-PB) disse que a lei preci-
sa ser mais dura contra polí-
ticos que tomam conta de rá-
dios locais, o que é proibido. 
“Tem gente que coloca ‘la-
ranja’ [como dono de rádio] 
e acha isso democrático, po-
rém, quando falamos em re-
gulamentação da mídia, so-
mos bolivarianos”, ironizou.

po uma das leis mais duras 
de que se tem notícia e nin-
guém a acusou de bolivaria-
nismo”, disse Sibá. O novo 
regime de comunicações in-
glês criou um órgão regula-
dor e outro ouvidor com po-
deres ampliados. Além disso, 
estabeleceu multas de mais 
de um milhão de dólares pela 
violação do código de ética 
da imprensa.

O ministro negou qual-
quer intenção de controle 
dos meios de comunicação. 
“Isso é vedado pela Consti-
tuição. A liberdade de ex-
pressão é uma cláusula pé-
trea”, ressaltou.

Berzoini afirmou que se-
rão chamados outros minis-
térios e movimentos sociais 
para uma discussão sem ide-

Gustavo Lima

Gustavo Lima
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INCLUSÃO

Em audiência que discu-
tiu a alimentação saudável 
nas escolas, na Comissão de 
Seguridade Social e Família, 
o deputado Jorge Solla (PT-
-BA) e especialistas pediram 
a aprovação de projetos de 
lei (PL 1234/07 e 15 apen-
sados) que regulamentam a 
oferta de merenda escolar. 
“Avançamos muito na cha-
ga da desnutrição infantil, 
mas rapidamente nos depa-
ramos com outro problema, 
que é a obesidade infantil. 
Nunca comemos tanto e tão 
mal. Com esse cenário, atuar 
nas escolas é fundamental”, 
disse o deputado.

Alguns estados e muni-
cípios já aprovaram leis que 
regulamentam a oferta de 
alimentos em escolas públi-
cas e particulares. Daniela 
Frozi, do Conselho Nacio-
nal de Segurança Alimen-
tar e Nutricional, defende 
leis para garantir o acesso 
ao que considera “comida 
de verdade”, especialmente 
nas escolas particulares. “Se 
falamos com mais frequên-
cia em alimentação saudá-
vel nas escolas públicas, nas 
particulares essa tese não é 
tão defendida”.

Acima do peso - A última 
geração de brasileiros trocou 

A Comissão de Trabalho, 
de Administração e Servi-
ço Público da Câmara apro-
vou na quarta-feira proposta 
que dispensa de pagamen-
to de taxa de inscrição em 
concursos públicos federais 
quem tiver renda familiar 
per capita de até meio salá-
rio mínimo, o que equivale, 
atualmente, a R$ 394. O can-
didato também precisa fazer 
parte de família inscrita no 
Cadastro Único para Pro-
gramas Sociais (CadÚnico) 
do governo federal, que traz 
os dados dos beneficiários do 
Bolsa Família.

A isenção também vale, 
de acordo com o texto, para 
candidato que comprove es-

A Comissão de Seguri-
dade aprovou proposta que 
garante atendimento edu-
cacional ao aluno do ensino 
básico internado para tra-
tamento de saúde durante 
o período de internação. O 
projeto deixa para um regu-
lamento detalhar como será 
feito o atendimento.

O texto aprovado é 
um substitutivo do deputa-
do Mandetta (DEM-MS) aos 
projetos de lei 4415/12, do 
ex-deputado Roberto de Lu-
cena, e 6297/13, da ex-depu-
tada Liliam Sá.

O texto original obrigava 
hospitais com atendimento 
pediátrico a garantir o di-
reito à educação a crianças 
e adolescentes internadas 
por tempo indeterminado e 
superior a 90 dias.

Uma resolução do Con-
selho Nacional de Educação, 
segundo Mandetta, já trata 
do atendimento escolar da 
criança internada em regi-
me hospitalar e domiciliar. 
“A aprovação desses projetos 
de lei ratificará os dispositi-
vos que hoje se encontram 
somente em norma infrale-
gal, assegurando sua valida-
de e relevância”, afirmou.

Tramitação - A proposta, 
que tramita em caráter con-
clusivo, será analisada pelas 
comissões de Educação; e de 
Constituição e Justiça.

Almeida: taxa alta é obstáculo

Baixa renda pode ter inscrição gratuita em concurso
tar desempregado; ter doa-
do leite materno pelo menos 
três vezes nos 12 meses an-
teriores à publicação do edi-
tal; ou ser cadastrado como 
doador de medula óssea em 
entidade reconhecida pelo 
Ministério da Saúde.

O texto original garantia 
a isenção apenas para quem 
recebesse renda familiar per 
capita de até um salário mí-
nimo.

A proposta é um substi-
tutivo  do deputado Daniel 
Almeida (PCdoB-BA) ao 
Projeto de Lei 3641/08, do 
Senado, e a outros 15 proje-
tos. A comissão rejeitou ou-
tras 26 propostas apensadas 
que previam, por exemplo, a 

gratuidade da inscrição para 
todos os candidatos. Almei-
da argumentou que isso fa-
ria com que as despesas dos 
concursos fossem custeadas 

com recursos públicos pelos 
órgãos que os realizassem, 
“onerando a totalidade dos 
contribuintes”.

Impedimento - Segun-
do o relator, a taxa de ins-
crição dos concursos é um 
impedimento para cidadãos 
com baixa renda. “O amplo 
acesso aos cargos públicos só 
se verificará caso os candi-
datos de baixa renda sejam 
dispensados do pagamento 
de taxa de inscrição em con-
curso público”, disse Almei-
da. O deputado lembrou que 
a necessidade de o candidato 
estar inscrito no CadÚnico 
vai simplificar a concessão 
do benefício.

Quem falsificar informa-

ção para deixar de pagar a 
inscrição poderá ser exclu-
ído do concurso se a frau-
de for descoberta antes do 
resultado; ou deixar de ser 
nomeado ou ter a nomeação 
anulada, se for comprovada 
a informação falsa nas fases 
seguintes da seleção.

Tramitação - O projeto 
ainda será analisado, em ca-
ráter conclusivo, pela Comis-
são de Constituição e Justiça 
e de Cidadania.

A isenção beneficia 
também aquelas 
pessoas cadastradas 
como doadoras de 
medula óssea

Especialista apontou problema na qualidade da comida em todas as escolas, inclusive as particulares

Contra obesidade, deputado quer
projeto para merenda saudável
Um terço das crianças entre cinco e nove anos estão acima do peso, segundo o IBGE

alimentos tradicionais como 
o arroz com feijão pelas co-
midas industrializadas. O 
resultado é percebido na ba-
lança: metade dos adultos e 
um terço das crianças entre 
cinco e nove anos estão aci-
ma do peso, segundo o IBGE.

O coordenador-geral de 
alimentação e nutrição do 
Ministério da Saúde, Edu-
ardo Fernandes, informou 
que já foram feitos acordos 
com 18 mil escolas particu-

lares com o objetivo de ofe-
recer alimentos de qualidade 
aos alunos. Mas Fernandes 
defendeu que não basta ofe-
recer alimentos saudáveis; é 
preciso restringir os ruins. 
“Sabemos que grande parte 
das crianças come nas can-
tinas e tem muito acesso a 
alimentos inadequados.”

Publicidade - Os convi-
dados destacaram a necessi-
dade de regulamentar a pu-
blicidade de alimentos para 

crianças. A representante do 
Conselho Federal de Nutri-
cionistas, Rosane Maria da 
Silva, lembrou que em 2010 
a Anvisa publicou uma regu-
lação da publicidade de ali-
mentos, mas a Justiça Fede-
ral entendeu que a agência 
não tem competência para 
isso. “A votação dos projetos 
de lei de regulação da publi-
cidade de alimentos é uma 
ação a ser perseguida aqui na 
Câmara”, defendeu.

Garantia de 
ensino a aluno
em hospital  

Luis Macedo

Ivaldo Cavalcante
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Governo do Estado de São Paulo

Baldy: Goiás superou ritmo nacional

 DISCURSOS

Alexandre Baldy destaca crescimento do 
estado de Goiás e critica “desgoverno” no País

Em pronunciamento na Câmara, 
o deputado Alexandre Baldy (PSDB-
-GO) disse que sua meta é defender 
o desenvolvimento de Goiás e conso-
lidar os avanços dos últimos anos. O 
parlamentar comentou as conquistas 
alcançadas nos três anos em que foi 
secretário de Indústria e Comércio 
do seu estado. Ele destacou o índice 
de crescimento do PIB de Goiás, que 
ficou “em primeiro lugar nacional”. 

Baldy lembrou a crise econômi-
ca que o Brasil enfrenta e criticou o 
governo federal pelos “esquemas de 
corrupção e de lavagem de dinheiro 
que vêm ocorrendo desde a gestão do 
ex-presidente Lula. Para termos uma 
ideia do prejuízo que este governo do 
PT, de forma irresponsável, tem cau-
sado a todos nós, somente a Petro-
bras, entre 2008 e até o presente mo-
mento, perdeu mais de R$ 200 bilhões 
em valor de mercado”, disse.

Segundo o deputado, os atos de 
corrupção descobertos na Petro-
bras causaram “prejuízos de R$ 88 
bilhões, dinheiro suficiente para a 
construção de 500 hospitais de gran-
de porte”. Ele disse que “os cidadãos 
e o setor produtivo são os que res-

pondem pelo desgoverno da presi-
dente Dilma Rousseff”, na forma de 
aumento de impostos. “Não custa 
lembrar que já temos uma das maio-
res cargas tributárias do mundo, que 
só em 2014 consumiu mais de 36% 
do PIB. Em 2015, teremos aumento 
nominal na arrecadação e o PIB deve 
ter uma retração, com a perspectiva 
de uma recessão.”

Baldy destacou que será firme na 
fiscalização “para que o Brasil possa 
ser colocado novamente nos eixos, 
crescer e se desenvolver como o País 
que todos os brasileiros querem, pre-
cisam e merecem”.

Newton Cardoso Jr enfatiza papel do PMDB 
como partido que “representa o Brasil” 

O deputado Newton Cardoso Jr 
(PMDB-MG) destacou no Plenário 
que Minas Gerais “é o estado que mais 
trouxe políticos e representantes com 
capacidade para promover as trans-
formações sociais que o Brasil alme-
ja”. Iniciando o seu primeiro mandato 
na Câmara, ele disse e que pretende 
suceder politicamente seu pai, o ex-
-governador Newton Cardoso, e a mãe, 
a ex-deputada Maria Lúcia Cardoso.

Cardoso Jr disse que, antes de to-
mar posse, já defendia a campanha 
de Eduardo Cunha à Presidência da 
Câmara e participou de viagens pelo 
País com o deputado. Ele agradeceu 
por ter sido escolhido pelo líder do 
PMDB, Leonardo Picciani, como pri-
meiro vice-líder da bancada e parabe-
nizou o partido por completar 49 anos 
de existência. “Um país de verdade se 
faz com um partido forte, representado 
por líderes que refletem toda a realida-
de do Brasil. O PMDB é esse partido.”

O deputado, que integra a Comis-
são de Agricultura, lembrou o anún-
cio do Canal Azul da Exportação, feito 
pela ministra Kátia Abreu, em audi-
ência nesta quarta-feira. O mecanis-
mo, explicou, utilizará um lacre ele-

trônico que “vai agilizar a logística 
dos produtos de grande qualidade que 
o País vende ao mercado externo”. 

O deputado ressaltou sua partici-
pação na Comissão de Relações Ex-
teriores e afirmou que pretende “in-
crementar as relações bilaterais que 
possam, de forma competitiva, abrir 
as portas para a produção mineira no 
mercado externo”.

Ele chamou a atenção para a cri-
se hídrica no País e, em especial, em 
Belo Horizonte, que “há mais de 30 
anos não recebe nem sequer um in-
vestimento para garantir água para a 
população da região metropolitana”. 

Cardoso falou sobre suas metas

Em audiência da Comissão 
de Seguridade Social e Famí-
lia, deputados discutiram a 
reabertura do prazo para que 
santas casas e hospitais fi-
lantrópicos se cadastrem no 
Programa de Fortalecimento 
das Entidades Privadas Filan-
trópicas e das Entidades sem 
Fins Lucrativos que Atuam na 
Área da Saúde (Prosus). Cria-
do em 2013, o programa per-
mite a moratória e a remissão 
das dívidas tributárias.

Segundo o Ministério da 
Saúde, apenas 265 das 600 
instituições esperadas ade-
riram ao Prosus. O benefício 
visa a recuperação econômi-
ca e financeira de entidades 
de saúde que atuam de for-
ma complementar do Sistema 
Único de Saúde (SUS).

O presidente da Confede-
ração das Santas Casas, Hos-
pitais e Entidades Filantró-
picas, Edson Rogatti, disse a 
dívida de todos eles soma cer-
ca de R$ 17 bilhões. As princi-
pais razões, segundo Rogatti, 
são a defasagem da tabela de 
referências de valores do SUS 

Santas Casas reclamam da tabela do SUS

No ano passado, a Santa Casa de São Paulo fechou o pronto socorro, alegando problemas financeiros 

Governo critica baixa adesão a programa para regularizar dívidas; hospitais dizem que culpa é do valor de procedimentos

- que determina os repasses 
do Ministério da Saúde -, a 
falta de investimentos dos 
governos estaduais em no-
vos hospitais e unidades de 
saúde e as irregularidades 
administrativas. “Os priva-
dos deixam de atender e os 
filantrópicos passam a aten-
der. Quanto mais se atende 

o SUS, mais prejuízo se tem, 
porque essa tabela, que está 
há 12, 13 anos sem aumento, 
é defasada.”

Prazo - A diretora do Mi-
nistério da Saúde para enti-
dades filantrópicas, Cleusa 
Bernardo, acredita que a bai-
xa adesão tenha sido princi-
palmente por conta do perío-

do da publicação da portaria, 
pouco antes da Copa do Mun-
do, e pelo fato de que muitas 
entidades não conseguiram 
elaborar um projeto a tempo.
Ela explicou que, para mudar 
os prazos, é necessário alte-
rar a lei. “Não são prazos de 
uma portaria ministerial, que 
é mais fácil de mudar.”

Pela lei, as entidades ti-
nham três meses após publi-
cação de portaria do Minis-
tério, em maio de 2014, para 
se cadastrar. Das 265 que en-
traram com processo, apenas 
oito tiveram o pedido indefe-
rido, por não cumprir os re-
quisitos. Edson Rogatti afir-
mou que somente duas das 
entidades cadastradas rece-
beram o benefício até agora.

Frente - Os deputados re-
lançaram na ocasião a Fren-
te Parlamentar Mista das 
Santas Casas, Hospitais e 
Entidades Filantrópicas. O 
presidente da Comissão de 
Seguridade Social e também 
da frente, deputado Antonio 
Brito (PDT-BA), disse que o 
debate não deve se limitar 
apenas a uma questão. “A 
ideia que é ultrapasse a dívi-
da tributária, que vá debater 
o refinanciamento do próprio 
SUS e também, com certeza, 
um prolongamento da dívida 
bancária.” Segundo Brito, até 
agora a frente tem assinatu-
ras de 238 deputados federais 
e de mais 10 senadores.

Fotos: Gustavo Lima
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AMAZÔNIA LEGAL

As investigações 
teriam comprometido 
a imagem da empresa 
e a saúde fiscal da 
Petrobras diante
dos investidores 

A decisão da Petrobras de 
suspender as obras de insta-
lação de duas refinarias Pre-
mium no Maranhão e Ceará 
está ligada à dificuldade da 
estatal de obter financia-
mento para bancar os proje-
tos. A afirmação foi feita na 
quarta-feira pelo consultor 
legislativo da Câmara dos 
Deputados Paulo César Ri-
beiro Lima, durante audi-
ência pública da comissão 
externa que investiga a pa-
ralisação das obras.

A dificuldade de captação 
teria surgido na esteira das 
denúncias da Operação Lava 
Jato, que investiga corrupção 
na estatal. Elas comprome-
teram a imagem diante dos 
investidores e a saúde fiscal 
da empresa, que em janeiro 
teve sua nota de crédito re-
baixada pela agência de clas-
sificação de risco Moody’s.

Sem conseguir o aval fi-
nanceiro para os projetos, a 
estatal optou por cancelá-
-los, gerando um prejuízo 
de R$ 2,7 bilhões no caixa 
– R$ 2,1 bilhões referentes 
à Premium I (MA) e R$ 600 
milhões à Premium II (CE). 
O valor refere-se a obras que 
vinham sendo feitas nos lo-
cais de instalação, como de 
terraplanagem. Bacabeiras 

A criação de um sistema 
único e informatizado que 
integre a União e os estados 
para fiscalizar o desmata-
mento e a exploração ilegal 
de madeira na Amazônia Le-
gal foi destaque em audiên-
cia pública na Câmara. O en-
contro foi promovido pelas 
comissões de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Susten-
tável; e de Integração Nacio-
nal, Desenvolvimento Regio-
nal e da Amazônia.

Márcio Astrini, coorde-
nador da Campanha da Ama-
zônia do Greenpeace Brasil, 
defendeu a revisão de todos 
os planos de manejo e as au-
torizações de operação das 
serrarias, e que os estados 
tenham um calendário de 
prestação de contas. O plano 
de manejo é um documento 
técnico que estabelece o zo-
neamento de uma unidade 

Os deputados da comis-
são comissão criticaram a 
falta, na audiência, de dois 
gestores da Petrobras: o de 
Abastecimento, e o diretor 
da Refinaria Lubrificantes e 
Derivados do Nordeste. Am-
bos enviaram ofícios infor-
mando que tinham compro-
missos já assumidos. “Não 
podemos admitir que enviem 
ofício sem justificativa cabí-
vel”, disse a coordenadora da 
comissão, deputada Eliziane 
Gama (PPS-MA). 

O relator, Raimundo Go-
mes de Matos (PSDB-CE), 
criticou o fato de o gerente 
do escritório de Brasília, João 
Lima Romeiro, ter enviado 
ofício sugerindo reunião da 
comissão no Rio, onde fica a 
sede da estatal. “Ele nos con-
vidou, invertendo os papéis. 
Ou essa comissão se impõe, 
ou seremos atropelados”, 
disse. Eliziane Gama infor-
mou que os gestores serão 
convidados outra vez.

Os deputados deverão organizar novos debates e ouvir autoridades sobre os problemas na Amazônia

Comissões recebem propostas para reduzir desmatamento

de conservação e as normas 
que devem presidir o uso da 
área e o manuseio dos recur-
sos naturais.

Astrini apresentou os 
relatórios elaborados pelo 
Greenpeace sobre a extra-

ção ilegal de madeira na re-
gião, que, “além de gerar um 
impacto social muito grande 
para floresta, tem impacto 
também econômico para as 
pessoas que vivem naquela 
região”.

De acordo com dados do 
Sistema de Alerta de Des-
matamento, a devastação 
da Amazônia foi de 42 qui-
lômetros em fevereiro. Hou-
ve um aumento de 282% se 
comparado ao mesmo perí-

odo do ano passado, quando 
foram devastados 11 quilô-
metros quadrados. De agosto 
de 2014 a fevereiro de 2015, 
chegou a 1.702 quilômetros, 
o equivalente ao tamanho da 
cidade de São Paulo.

Para o deputado Arnaldo 
Jordy (PPS-PA), que solicitou 
o debate, a discussão foi ex-
tremamente rica. “Os nossos 
convidados trouxeram dados 
extremamente atualizados e 
preocupantes. Estamos fa-
lando de um ativo da maior 
bioversidade do planeta. Po-
demos, a partir da audiência, 
propor soluções para conter 
mais esse desmatamento, a 
cada ano recorrente.

Jordy propôs ao presiden-
te da comissão, Átila Lira 
(PSB-PI), uma subcomissão 
ou um grupo de trabalho 
que cuide exclusivamente 
do desmatamento.

A Petrobras já havia investido 600 milhões na refinaria Premium II, no Ceará, que acabou cancelada

Lava Jato dificultou implantação de refinarias
Dificuldade de captação de recursos teria surgido após denúncias da operação que investiga corrupção na Petrobras

(MA) e Caucaia (CE) abriga-
riam as unidades de refino da 
estatal.

me da Silva, afirmou, em au-
diência na comissão externa, 
que o cancelamento foi mo-
tivado por fatores econômi-
cos, mas não citou a dificul-
dade de financiamento.

Segundo o consultor da 
Câmara, a estatal não pos-
sui geração de caixa próprio 
para financiar os dois empre-
endimentos. Isso só poderia 
ser feito caso ela desistisse 
de outros investimentos. 
Além disso, a companhia 
privilegia a produção e ex-
ploração de petróleo, que são 
mais rentáveis.

“O cancelamento da Pre-
mium I e II está intimamen-
te ligado à dificuldade de 
captação de recursos extras 
para investir em uma área 
que não é prioritária [para a 
empresa]”, disse Lima. 

O consultor, que atua na 
área de recursos minerais, 
hídricos e energéticos, auxi-
liando os deputados na ela-
boração de projetos de lei, 
disse que a suspensão dos 
dois investimentos pode co-
locar em xeque o futuro do 
abastecimento de derivados 
do País.

Ausência de 
diretores é 
criticada

Parceiro - Na semana pas-
sada, o gerente-executivo de 
Programas de Investimento 
da área de Abastecimento da 
Petrobras, Wilson Guilher-

premium - blogspot

Gabriela Korossy
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A ex-presidente da 
estatal disse que o 
esquema de corrupção 
na empresa se formou 
fora da Petrobras e “não 
era institucionalizado”.

SAÚDE

Foi instalada ontem a co-
missão parlamentar de in-
quérito que vai investigar a 
máfia de órteses e próteses no 
Brasil. Além da cartelização 
na fixação de preços e distri-
buição dos equipamentos, a 
CPI também pretende escla-
recer se há direcionamento 
da demanda dos serviços mé-
dicos por interesses privados.

Composta de 26 membros 
e igual número de suplentes, 
a CPI tem prazo de 120 dias 
para concluir os trabalhos. A 
comissão será presidida pelo 
deputado Geraldo Resende 
(PMDB-MS), que confirmou 
o deputado André Fufuca 
(PEN-MA) para a relatoria. O 
roteiro de trabalho será apre-
sentado na próxima reunião.

Segundo Graça Foster, operação Lava Jato obrigou a estatal a adotar práticas preventivas de controle

Ex-presidente da estatal diz à CPI que a empresa merecia um gestor melhor que ela, que percebesse as irregularidades

Petrobras adotou práticas preventivas à corrupção
Em quase sete horas de 

depoimento à Comissão Par-
lamentar de Inquérito (CPI) 
da Petrobras, a ex-presiden-
te da estatal, Graça Foster, 
disse que só foi informada 
de corrupção na estatal em 
2014, com a Operação Lava 
Jato, da Polícia Federal (PF). 
Ela defendeu a gestão da em-
presa e disse que a operação 
da PF fez “um enorme bem à 
companhia”, já que a obrigou 
a adotar práticas preventivas 
de controle interno e exter-
no.

Graça Foster foi ouvida 
ontem pela CPI na qualida-
de de testemunha e se com-
prometeu a dizer a verdade. 
Apesar de defender seu lega-
do na empresa e ter dito que 
fez o possível para preservar 
a companhia, a ex-presidente 
disse que a Petrobras mere-
cia um gestor melhor do que 
ela. “Alguém que identificasse 
esse tipo de caso de corrup-
ção”, explicou. Segundo Graça 
Foster, o esquema de corrup-
ção na empresa “se formou 
fora da Petrobras” e “não era 
institucionalizado”.

Para o relator da CPI, de-
putado Luiz Sérgio (PT-RJ), o 
depoimento de Graça Foster 
trouxe esclarecimentos im-
portantes. “A convicção dela 
de que a corrupção foi um 
conluio entre ex-diretores, 
empresas, mas que ocorreu de 

fora para dentro da Petrobras, 
eu acho que vai conformando 
um juízo de valor acerca dessa 
questão.”

Auditoria - Foster infor-
mou que a Price Waterhouse, 
empresa de auditoria exter-
na contratada pela Petrobras, 
avalizou sem ressalvas as con-
tas da empresa a respeito do 
primeiro trimestre de 2014, 
período que coincide com o 
início da Operação Lava Jato.

A ex-presidente acrescen-
tou que a Price só mudou o 
parecer depois da divulgação 
dos depoimentos dos delato-
res Paulo Roberto Costa, ex-
-diretor da Petrobras, e do do-
leiro Alberto Youssef, um dos 

operadores do esquema bilio-
nário de desvios na empresa, 
segundo a denúncia de cor-
rupção e lavagem de dinheiro 
do Ministério Público Federal, 
aceita pela Justiça Federal do 
Paraná.

A partir da Operação Lava 
Jato, segundo Graça Foster, a 
Price Waterhouse recomen-
dou a criação de uma comis-
são interna para investigar as 
denúncias de corrupção. Essa 
comissão foi criada e duas 
empresas, a TRW e a Gibson, 
foram contratadas para fazer 
uma investigação interna.

Tesoureiro do PT - Na au-
diência, o deputado Altineu 
Côrtes (PR-RJ), um dos sub-

-relatores da CPI, mencionou 
depoimento de um dos de-
latores do esquema, o enge-
nheiro Shinko Nakandakari, 
que confirmou à Justiça pa-
gamentos de propina ao ex-
-diretor Renato Duque e ao 
tesoureiro do PT, João Vac-
cari Neto, em contratos da 
diretoria de Energia e Gás, 
entre 2008 e 2013. A direto-
ria foi dirigida no período por 
Ildo Sauer e depois por Graça 
Foster. “Nunca vi João Vacca-
ri, nem na Petrobras nem em 
lugar nenhum”, disse Graça 
Foster. 

Perdas - Graça Foster tam-
bém explicou outro episódio 
relativo às contas da Petro-

bras: a divulgação de balan-
ço contábil, no início do ano, 
interpretado como cálculo de 
prejuízos causados pela cor-
rupção na época. Ela classi-
ficou como “justo” o valor 
de R$ 88 bilhões referentes a 
perdas da companhia, confor-
me balanço da empresa apre-
sentado ao Conselho de Ad-
ministração em janeiro, mas 
negou que esse valor corres-
ponda a perdas com corrup-
ção verificadas pela Lava Jato. 

 “A presidente Dilma 
Rousseff pediu para a senhora 
não divulgar esde balanço?”, 
perguntou Onyx Lorenzoni 
(DEM-RS). “Não, a presiden-
te nunca me pediu isso”, ela 
respondeu.

Ao ser questionada pelo 
relator Luiz Sérgio sobre a 
criação da empresa Gase-
ne, para construir um gaso-
duto entre o Espírito Santo 
e a Bahia, Graça Foster dis-
se ter “vergonha” do projeto 
em função da descoberta de 
propinas pagas pelas empre-
sas contratadas a diretores da 
Petrobras.

Câmara instala CPI para investigar máfia das próteses

Deputados Geraldo Resende (E), presidente, e André Fufuca, relator

O relator ressaltou que as 
denúncias sobre a existência 
de uma máfia no segmento 
de órteses e próteses parti-

ram da imprensa, de médi-
cos e dos planos de saúde. Se-
gundo André Fufuca, todos 
os envolvidos serão ouvidos 

na CPI. “Nós iremos convo-
cá-los e também iremos aos 
estados. Já existem CPIs es-
taduais instituídas, que irão 
nos auxiliar nas denúncias, a 
saber quem procurar e quem 
deveremos punir. Vamos in-
vestigar e entregar esses re-
latórios às autoridades com-
petentes.”

Compra de próteses - A 
máfia das órteses e próteses 
ficou conhecida nacional-
mente após reportagem do 
programa “Fantástico”, da 
Rede Globo, exibida em ja-
neiro. O programa mostrou 
um esquema para realização 
de cirurgias, muitas vezes 
desnecessárias, apenas para 
obrigar os pacientes a com-
prar próteses vendidas por 

empresas que pagam propi-
nas a médicos. Esses profis-
sionais receberiam entre 15% 
e 50% do valor dos produtos. 
A fraude estaria ocorrendo 
em cinco estados.

A reportagem revelou 
que, para justificar os repas-
ses, eram assinados contratos 
de consultoria com empresas 
distribuidoras de próteses e 
implantes. Essas empresas 
chegavam a propor aos mé-
dicos que incluíssem nos re-
latórios materiais não utili-
zados nos pacientes. Muitas 
vezes, o paciente era incenti-
vado a recorrer à Justiça para 
conseguir que a rede pública 
(SUS) ou o plano de saúde ar-
casse com um custo que po-
deria ser superfaturado.

Luis Macedo
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