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Projeto de lei com esse objetivo integra pauta conjunta anunciada ontem pelos presidentes da Câmara e do Senado

Os presidentes da Câmara, Eduardo Cunha, e do Senado, Renan Calhei-
ros, anunciaram ontem que vão elaborar uma proposta de lei de respon-
sabilidade para estatais, inspirada na Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Cunha e Calheiros se reuniram para definir pauta comum para as duas 
Casas e voltaram a defender a proposta que proíbe o governo federal de 
transferir encargos a estados e municípios sem verba definida.
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Deputados destacaram papel de Oswaldo Aranha, presidente da sessão da ONU que decidiu em favor do povo judeu

Câmara homenageia criação do Estado de Israel

Bancada feminina faz novo 
ato por representatividade
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» Sessão solene
Homenagem ao Dia Na-
cional da Defensoria 
Pública. Plenário Ulys-
ses Guimarães,  15h

A bancada feminina pro-
moveu ato simbólico, no Sa-
lão Verde, por maior repre-
sentatividade da mulher na 
política, com a participação 
da ministra de Políticas para 
as Mulheres, Eleonora Meni-
cucci. As parlamentares que-
rem influenciar os demais 
deputados a garantir, na re-
forma política, a inclusão da 

paridade de gênero. 
Coordenadora da bancada 

feminina, a deputada Dâmi-
na Pereira (PMN-MG) ressal-
tou a baixa representativida-
de da mulher no Parlamento. 
As deputadas defendem  cota 
de, no mínimo, 30% das ca-
deiras do Legislativo. 

A intenção é mudar o atu-
al quadro em que mulheres 

são chamadas apenas para 
compor chapas em período 
eleitoral. “Queremos atuar 

no Parlamento e nas decisões 
do País. Temos competência 
para isso”, disse Dâmina.

O papel do brasileiro 
Oswaldo Aranha na criação 
do estado de Israel foi lem-
brado por parlamentares e 
convidados na essão solene 
da Câmara que celebrou, na 
quarta-feira, os 67 anos da 
instituição de Israel, come-
morados em 14 de maio. 

Aranha presidiu a sessão 
da Assembleia Geral da ONU 
que decidiu pela criação de 
Israel e ganhou tempo para 
que a proposta fosse aprova-
da, em 1947.  Para o depu-
tado Aureo (SD-RJ), um dos 
autores do requerimento de 
audiência, Aranha teve pa-
pel “decisivo”. Ele também 
destacou a história do povo 
judeu. “Hoje temos a opor-
tunidade de fazer um re-
conhecimento não só a um 
povo, mas à sua herança e à 
sua história, de superação de 
guerras, e que continua pro-
porcionando lições extraor-
dinárias”, disse. 

Presidente do Grupo Par-
lamentar de Amizade Brasil-

-Israel, Jony Marcos (PRB-
-SE) disse que o Brasil tem 
muito a aprender com o sis-
tema educacional israelen-
se e com o reconhecimento 
mundial dado a suas tecno-
logias agrícolas. “Precisa-
mos atuar para aproximar 

ainda mais nossos estados. 
Na era globalizada, as fron-
teiras precisam estar aber-
tas”, disse. Pastor Eurico 
(PSB-PE), que também pe-
diu a homenagem, desta-
cou que o requerimento da 
sessão teve o aval de quase 

todos os líderes partidários. 
“Isso é prova do grande res-
peito à nação de Israel por 
esta Casa”, disse ele, que pe-
diu paz na região.

A história do povo judeu 
também foi ressaltada por 
Marcos Rogério (PDT-RO). 

“É saga de coragem, sacrifí-
cio, sonho e realização que 
se estende por 3 mil anos.”

João Campos (PSDB-
-GO) disse que os israelen-
ses usam as dificuldades 
como impulso para supera-
ção e conseguem contornar 
as limitações de um estado 
pequeno, a escassez de água 
e as desavenças com os vizi-
nhos para realizar o sonho 
milenar da terra prometida.

O reverendo José de San-
tana Santos, da Assembleia 
de Deus em Gramacho (RJ), 
disse que levou sua congre-
gação às ruas para defender 
a ofensiva de Israel no ano 
passado. “Fomos dizer que 
Israel tem o direito de se de-
fender quando atacado.” 

Também participaram 
da sessão o senador Marcelo 
Crivella (PRB-RJ),  o embai-
xador de Israel, Reda Man-
sour, líderes evangélicos, re-
presentantes de instituições 
israelitas, diplomatas e ou-
tras autoridades.

Durante a sessão, os parlamentares lembraram a história do povo judeu, suas lutas e superações

Deputada Dâmina Pereira, ao lado da ministra Eleonora Menicucci 

Maryanna Oliveira

Laycer Tomaz
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Após a primeira reunião 
entre os presidentes da Câ-
mara dos Deputados, Eduar-
do Cunha, e do Senado, Re-
nan Calheiros, para definir 
uma pauta comum para as 
duas casas, eles anunciaram 
que vão elaborar uma pro-
posta de lei de responsabi-
lidade das estatais. “Essa é 
a resposta que a sociedade 
espera de nós, após as ma-
nifestações e os escândalos”, 
disse Calheiros.

Para Eduardo Cunha, é 
preciso se inspirar na Lei 
de Responsabilidade Fis-
cal (LRF – Lei Complemen-
tar 101/00) para estabelecer 
transparência e profissio-
nalização na direção dessas 
empresas. “Temos 15 anos de 
LRF, um sucesso comemora-
do por todos; mas a LRF não 
atinge as estatais, e temos de 
estender o controle das con-
tas públicas para todos os 
entes”, disse.

Embora uma comissão 
mista de senadores e depu-
tados ainda vá, em 30 dias, 
apresentar essa proposta, 
Cunha já adiantou que ela 
deverá trazer critérios para 
a indicação de diretores e de-
verá incluir empresas de ca-
pital aberto, como o Banco 
do Brasil e a Petrobras.

Renan Calheiros também 

Marcelo Camargo / ABr
O Plenário da Câma-

ra aprovou ontem a criação 
de um banco de desenvolvi-
mento com atuação interna-
cional ligado ao Brics – bloco 
formado por Brasil, Rússia, 
Índia, China e África do Sul. 
Também foi aprovado acordo 
que permite que um dos paí-
ses possa ser socorrido pelos 
demais em caso de crise de 
liquidez (incapacidade para 
honrar compromissos inter-
nacionais). Os textos seguem 
para análise do Senado.

No caso do banco de de-
senvolvimento, o objetivo é 
financiar projetos de infra-
estrutura e de desenvolvi-
mento sustentável (públi-
cos e privados) dos próprios 
membros do bloco e de ou-
tras economias emergentes. 
O Brics representa 42% da 

Câmara aprova o banco de desenvolvimento do Brics

população mundial, 26% da 
superfície terrestre e 27% da 
economia mundial.

A nova instituição, que 
recebeu o nome de Novo 
Banco de Desenvolvimen-

to (NBD), decorre de acordo 
assinado pelos integrantes 
do bloco no ano passado em 
Fortaleza. O texto aprovado 
é o do Projeto de Decreto Le-
gislativo (PDC) 63/15.

Capital - O acordo apro-
vado integra a mensagem 
444/14, do Executivo, que 
recebeu parecer favorável 
do relator, Raul Jungmann 
(PPS-PE). O deputado res-
saltou que a nova instituição 
vai representar uma “fonte 
alternativa de investimen-
tos, aumentando a oferta de 
recursos para os entes públi-
cos e privados no Brasil”.

No total, o acordo auto-
riza o banco, com sede em 
Xangai (China) e escritórios 
nos demais países, a operar 
com um capital de US$ 100 
bilhões. Esse valor pode ser 
alterado a cada cinco anos 
pelo Conselho de Governa-
dores, órgão máximo da ad-
ministração do NBD, forma-
do por ministros dos países 
fundadores.

Ajuda - O Plenário tam-
bém aprovou o Projeto de 
Decreto Legislativo 62/15, 
que ratifica acordo de ajuda 
financeira no Brics. Os cin-
co países comprometem-se 
a criar um fundo “virtual” 
de apoio mútuo. Os recur-
sos ficarão nas reservas de 
cada país e só sairão quando 
solicitados por uma nação e 
apoiado pelas demais.

A medida foi enviada 
pelo Executivo ao Congresso 
Nacional na forma da Men-
sagem 445/14. O objetivo é 
proporcionar aos países uma 
salvaguarda financeira para 
momentos de instabilidade 
econômica, que funcionará 
como complemento a outras 
fontes de recursos, como do 
Fundo Monetário Interna-
cional (FMI).

O Brics é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul

“A LRF não atinge as 
estatais, e temos de 
estender o controle das 
contas públicas para 
todos os entes.”
Presidente Eduardo Cunha

Congresso deve propor nova lei para estatais
Eduardo Cunha e Renan Calheiros decidem apresentar um projeto de Lei de Responsabilidade Fiscal para as empresas

Eduardo Cunha disse que a proposta para as estatais será inspirada na Lei de Responsabilidade Fiscal

Edilson Rodrigues / Agência Senado

defendeu um código do usu-
ário dos serviços públicos, 
que poderia regular o aten-
dimento à população.

Questionados sobre se es-
sas seriam medidas contra o 
governo, os dois presidentes 
negaram. Disseram é uma 
atribuição do Legislativo dar 
resposta a pontos que não 
estão funcionando na legis-
lação. “Não passa pela nossa 
cabeça criar obrigações para 
a União, e uma lei como essa 
que funcione a contento não 
é contra nenhum governo”, 
disse Cunha.

Eles também voltaram a 
citar a Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 172/12, 
que proíbe o governo federal 
de transferir novos encargos 
aos entes federados sem a 
devida previsão de recursos.

Pacto federativo - Os 
presidentes acertaram tra-
balhos para dar resposta 
às demandas dos governa-
dores, iniciados na quarta-
-feira (20) com a designação 
de dois senadores – Romero 
Jucá (PMDB-AP) e José Serra 
(PSDB-SP) – e dois deputa-
dos – André Moura (PSC-PE) 

e Danilo Forte (PMDB-CE) – 
para avaliar propostas que 
toquem o pacto federativo 
e sistematizar as sugestões 
apresentadas pelos governa-
dores. Uma delas é a troca do 
indexador da dívida dos es-
tados e municípios, que tem 
aumentado as dívidas em fa-
vor da União.

Entre as propostas que 
precisam ser elaboradas ou 
concluídas, os presiden-
tes querem uma regra que 
obrigue o governo a pagar 
as compensações por per-
das decorrentes das deso-

nerações da Lei Kandir (Lei 
Complementar 87/96) e mu-
danças, na compensação 
previdenciária, pela cobran-
ça do Pasep.

Cunha e Calheiros tam-
bém querem uma regra que 
possa unificar as alíquotas 
do ICMS entre os estados e 
regule os investimentos com 
estímulos fiscais que foram 
feitos no passado. “Esse as-
sunto está sendo discutido 
pelo Confaz, mas, se não 
houver uma resposta, o Con-
gresso pode ter de arbitrar 
uma solução”, definiu o pre-
sidente da Câmara, citando 
o conselho que reúne secre-
tários de fazenda de todos os 
estados.

A pauta conjunta das 
duas casas inclui ainda a 
possível revisão do rito das 
medidas provisórias, a defi-
nição de uma forma de di-
minuir a tarifa de energia na 
agricultura e a indicação dos 
nomes do Conselho de Co-
municação, que assessora o 
Congresso nesse tema.
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JuSTIça

O presidente do Fun-
do Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação (FNDE), 
Antônio Idilvan, reiterou on-
tem que todos os estudantes 
beneficiados pelo Fundo de 
Financiamento Estudantil 
(Fies) terão seus contratos 
com o programa renovados 
neste ano. Ele participou de 
audiência pública na Comis-
são de Educação da Câmara.

O prazo para a renovação 
terminava em 30 de abril, 
mas foi prorrogado para o 
dia 29 de maio. Segundo 
Idilvan, cerca de 1,7 milhão 
de estudantes já renovaram 
o contrato, e outros 200 mil 
estão em fase de aditamento.

Ele disse que, no início do 
ano “foi criado um cenário 
caótico, com boatos de que 
os estudantes não consegui-
riam renovar, e isso gerou 
um quadro de ansiedade.” 
Idilvan afirmou que vários 
alunos não conseguiam 
acesso ao sistema e, por isso, 
o FNDE aumentou o número 
de postos de atendimentos 
e resolveu prorrogar o prazo 
para a renovação. Porém, ga-
rantiu que não existem mais 
problemas com a renovação.

O dirigente salientou 

A Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania 
reuniu ontem entidades fa-
voráveis e contrárias às vá-
rias alterações que outros 
colegiados da Câmara fi-
zeram ao projeto de lei (PL 
5921/01) que, originalmente, 
proibia a publicidade desti-
nada a promover a venda de 
produtos infantis. Devido à 
polêmica do tema, a propos-
ta recebeu textos alternati-
vos (substitutivos) nas três 
comissões que a analisaram 
anteriormente.

Segundo o atual relator 
na comissão, deputado Ar-
thur Oliveira Maia (SD-BA), 
o texto chegou à CCJ con-
frontando direitos legítimos, 
como a proteção das crianças 
e a liberdade de expressão, o 
que extrapola a mera análi-
se de constitucionalidade da 
comissão.

O Instituto de Defesa do 
Consumidor e o Movimen-

Zeca Ribeiro

Durante a audiência, cau-
sou polêmica a exigência dos 
450 pontos no Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem) 
como pré-requisito para ter 
acesso ao Fies. O deputado 
Danrlei de Deus Hinterholz 
(PSD-RS) questionou se a re-
gra, instituída no fim do ano 
passado, não vai dificultar o 
ingresso de alunos carentes.

Antônio Idilvan, presi-
dente do FNDE, disse que 
4 milhões de alunos atin-
giram a pontuação. Ele ob-
servou que 92% dos partici-
pantes têm renda de até 2,5 
salários mínimos per capita. 
“Entendemos que é impor-
tante trabalhar com a ques-
tão do mérito.”

Já o diretor-executivo 
da Associação Brasileira de 
Mantenedoras do Ensino 
Superior, Sólon Caldas, dis-
se acreditar que a norma vai 
excluir os menos favoreci-
dos. Segundo ele, quem tira 
a nota de corte é o aluno do 
ensino médio particular.

Antonio Augusto / Câmara dos Deputados

Divergências marcam debate sobre publicidade infantil

to Infância Livre de Consu-
mismo (MILC) defenderam 
as mudanças feitas pela Co-
missão de Defesa do Con-
sumidor, que impôs várias 
restrições à comunicação 
mercadológica em progra-
mas infantis.

O advogado do Instituto 
Alana, Pedro Hartung, argu-
mentou que é preciso evitar 
que as crianças continuem a 

ser usadas como “promoto-
res de venda” para convencer 
os pais a comprar determi-
nado produto.

Entidades - Já as entida-
des ligadas a publicitários e 
mídia afirmaram que essa 
proposta fere a liberdade de 
expressão e, por isso, prefe-
rem aperfeiçoar outros tex-
tos que saíram das comis-
sões de Desenvolvimento 

Econômico, Indústria e Co-
mércio; e de Ciência e Tec-
nologia, Comunicação e In-
formática.

Para o presidente do Con-
selho Nacional de Autorre-
gulamentação Publicitária, 
Gilberto Leifert, o Código 
de Defesa do Consumidor, 
o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e os esforços de 
autorregulação do setor já 

são suficientes para garan-
tir propagandas responsá-
veis e éticas. 

“A propaganda é diri-
gida aos pais. Criança não 
tem renda, criança não pode 
comprar. Quem compra é o 
adulto”, afirmou.

O escritor Ziraldo foi ain-
da mais explícito ao se posi-
cionar contra as propostas de 
restrições à publicidade vol-
tada para crianças. “Essa lei 
[projeto de lei] é inútil”, dis-
se. “Filho não exige nada de 
pai que tem consciência de 
como educar seu filho. Filho 
não constrange pai, a não ser 
pai fraco.”

Em princípio, esse pro-
jeto de lei tem tramitação 
conclusiva nas comissões, 
mas deputados da CCJ pre-
tendem pedir ao presidente 
da Câmara, Eduardo Cunha, 
que mude o regime de trami-
tação, a fim de submetê-lo à 
apreciação do Plenário.

Proposta sobre publicidade infantil recebeu textos alternativos nas três comissões que a analisaram

Governo volta a garantir renovação do Fies
Representantes de faculdades criticaram forma “abrupta” com que o FNDE mudou as regras de acesso ao programa

ainda que neste ano foram 
fechados mais de 252 mil 
novos contratos para o Fies, 
rompendo a barreira de 2 mi-
lhões de alunos no sistema. 
No entanto, a abertura de 
novos contratos para o se-
gundo semestre dependerá 
do orçamento do governo.

Insegurança - Por sua vez, 
a coordenadora nacional do 
Movimento em Defesa do 
Fies, Jullienne Cabral, des-
tacou que o prazo para re-
novação Fies se encerra em 
oito dias, e milhares de es-
tudantes não conseguiram a 
prorrogação. “Muitos só têm 
o aditamento preliminar, e 
não o definitivo.”

O diretor-executivo do 
Sindicato das Entidades 
Mantenedoras de Estabele-
cimentos de Ensino Supe-
rior no Estado de São Paulo 
(Semesp), Rodrigo Capelato, 
ressaltou que “pela primeira 
vez em sua história, o pro-
grama gerou uma camada 
excluída”. De uma demanda 
de cerca de 500 mil novos 
financiamentos, apenas 252 
mil foram concedidos.

O deputado Izalci (PSDB-
-DF) propôs que os parla-
mentares façam uma suple-

mentação no orçamento da 
União para o Fies e que haja 
uma grande mobilização po-
pular em torno da questão. 
Para ele, o governo já sabia 
que teria problemas com o 
fundo, pois “o valor destina-
do ao programa no orçamen-
to era só um pouco maior do 
que no ano passado”.

Regras - Representantes 
das instituições de ensino 
privadas criticaram a forma 
“abrupta” com que o governo 
mudou as regras de acesso 
ao Fies, sem prévia discus-
são. Os novos critérios foram 
anunciados em dezembro do 
ano passado. 

O Ministério da Educa-
ção determinou que somente 
faculdades que tiveram sua 
mensalidade reajustada em 
até 6,4% poderão ser finan-
ciadas pelo Fies. Instituições 
que tiverem reajuste acima 
desse valor ficam fora. 

O deputado Domingos 
Neto (Pros-CE), um dos que 
propuseram o debate, consi-
derou justo limite para o rea-
juste . Como a demanda pelo 
Fies é maior do que a oferta, 
ele disse acreditar que novos 
critérios devem ser estabele-
cidos para o financiamento, 
como cursos e regiões que 
devem ser priorizados.

Antônio Idilvan: 1,7 milhão de estudantes já renovaram o contrato

Regra no Enem 
divide opiniões
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Deputados, estudiosos, representantes da sociedade civil e estudantes abordaram o tema da homossexualidade

Seminário LGBT cobra respeito às minorias

ENTIDaDE FamIlIaR

Debatedores defendem aprovação do Estatuto da Família

JORNAL DA CÂMARA | 522 de maio de 2015

O 12º Seminário LGBT 
do Congresso, com o tema 
“Nossa vida d@s outr@s - A 
empatia é a verdadeira revo-
lução”, foi encerrado ontem 
sob a mensagem de respeito à 
humanidade. Deputados, es-
tudiosos, estudantes e repre-
sentantes da sociedade civil 
abordaram o tema da homos-
sexualidade como uma ques-
tão humanitária: de respeito 
ao ser humano, propagação 
do amor e empatia. 

Os participantes cobra-
ram do Legislativo respeito às 
minorias e abertura para par-
ticipação do público LGBT. A 
deputada Erika Kokay (PT-
-DF), que mediou o debate, 
disse que os comportamen-
tos moldados pelo mercado 
não podem impedir o direito 
à liberdade individual do ser 
humano. Ela ressaltou o ca-
ráter transformador da luta 
pelos direitos LGBT.

“Os direitos LGBT car-
regam um caráter extre-
mamente transformador na 
luta pelos direitos, porque é 
o direito de amar e ser. Em 
uma sociedade tão coisifica-
da, onde a mão invisível do 
mercado aprisionou dese-
jos e comportamentos e que 
adentra a cidadania da inti-
midade, é muito importan-
te que possamos assegurar 
o direito de ser, a liberdade, 
e o direito de amar”, disse. 

Estatuto - O deputado 
Jean Wyllys (Psol-RJ), um 

Gabriela Korossy

O 12º Seminário LGBT do Congresso abordou temática homossexual a partir da questão humanitária

dos idealizadores do semi-
nário, criticou o Projeto de 
Lei 6583/13, conhecido como 
Estatuto da Família. Ele afir-
mou que tentará levar a dis-
cussão ao Plenário, antes que 
o texto seja aprovado, con-
clusivamente, pela comissão 
especial que o analisa. 

O projeto define famí-
lia como o núcleo formado, 
somente, a partir da união 
entre homem e mulher, por 
meio de casamento, união es-
tável ou comunidade formada 
pelos pais e seus descenden-
tes. Com o texto, parlamen-
tares querem proibir também 
a adoção por casais gays. 

Jean Wyllys disse ainda 
que encontrou dificuldades, 

inclusive na autorização da 
Câmara, para executar essa 
edição do encontro. 

“A dificuldade de apro-
var o seminário vem da falta 
de empatia. Há deputados e 
deputadas que não compre-
endem as pessoas homosse-
xuais como pessoas morais, 
como sujeitos de direito, en-
tão não querem aprovar um 
seminário que abra espaço 
político para reivindicação 
da população LGBT.”

Respeito - Para a educa-
dora Viviane Mosé, psicólo-
ga, psicanalista e doutora 
em filosofia pela Universida-
de Federal do Rio de Janei-
ro (UFRJ), muito mais que 
a normatização de direitos 

está a importância do res-
peito ao ser humano.

“É incompreensível que 
as pessoas exerçam o ódio 
por uma escolha sexual”, 
disse. “Para mim, a questão 
do gênero abre a questão do 
ser humano. Que tipo de ser 
humano somos, o que bus-
camos e para onde vamos.”

O 12º Seminário LGBT foi 
iniciativa de três comissões 
(Legislação Participativa; 
Cultura; e Ciência e Tecno-
logia, Comunicação e In-
formática) a pedido dos de-
putados Jean Wyllys, Luiza 
Erundina (PSB-SP), Glauber 
Braga (PSB-RJ), Janete Ca-
piberibe (PSB-AP) e Luciana 
Santos (PCdoB-PE).

Os expositores ressal-
taram no seminário que 
o não reconhecimento da 
união homoafetiva contra-
ria princípios fundamentais 
da Constituição, como igual-
dade e liberdade. 

Em 2011, o Supremo Tri-
bunal Federal reconheceu, 
por unanimidade, a união 
estável entre homossexu-
ais como entidade familiar 
e estendeu aos companhei-
ros homoafetivos os mesmos 
direitos e deveres atribuídos 
aos heterossexuais. 

A servidora Marília Ser-
ra, mãe de três crianças, há 
12 anos vive em relação ho-
moafetiva. Ela recorreu à in-
seminação artificial para ser 
mãe. Após recorrer à Justiça, 
conseguiu que na identidade 
dos filhos figurasse o nome 
dela e de sua companheira. 
Emocionada, ela falou sobre 
o Projeto de Lei 6583/13.

“Há um projeto muito 
mais sensato, que é o Es-
tatuto das Famílias (PLS 
470/2013), proposto no Se-
nado, de autoria de Lídice 
da Mata (PSB-BA), e é esse 
o projeto que nos interessa”, 
disse. Esse texto reconhece 
a relação homoafetiva como 
entidade familiar.

Debatedoras apoiaram 
ontem, durante audiência 
na comissão especial que 
discute o tema, a aprovação 
do Estatuto da Família (PL 
6583/13) para garantir defe-
sa da entidade familiar for-
mada por homem e mulher.

Segundo a diretora do 
Centro Interdisciplinar de 
Estudos em Bioética do Hos-
pital São Francisco de Assis, 
de Jacareí (SP), Elizabeth 
Cerqueira, o Estado beneficia 
juridicamente o casamento 
heterossexual porque isso 
ajuda a perpetuar a nação e 
a fortalecer a sociedade.

Para Elizabeth Cerqueira, 
todo o direito evoluiu prote-
gendo o mais fraco e o mais 

A comissão especial analisou opiniões sobre o Estatuto da Família

vulnerável e, por isso, o Es-
tado estabeleceu privilégios 
para a entidade familiar a 
fim de proteger as crianças. 
“Quando se fala em união 
que não seja homem e mu-

lher, sempre vai faltar para 
a criança ou um pai ou uma 
mãe. Porque comportamen-
to é diferente de ser homem 
ou mulher, ser pai ou ser 
mãe”, explicou.

Proteção - A doutora em 
Microbiologia e Imunologia 
pela Universidade Federal de 
São Paulo Lenise Garcia afir-
mou que o projeto fortalece 
a instituição familiar como 
a principal protetora dos in-
divíduos. A proposta, disse, 
ajuda a garantir que as po-
líticas públicas de base se-
jam centradas na família – é  
preciso também maior aten-
ção às crianças e aos idosos.

Para o deputado Alan 
Rick (PRB-AC), há uma in-
versão de valores  que nega a 
família como célula-mãe da 
sociedade. “Há uma tenta-
tiva de estabelecer um novo 
conceito de identidade físi-
ca, biológica, psicossocial 

nas nossas crianças, com 
objetivo de criar novas ge-
rações com essa mentalida-
de”, disse.

Votos - Enquete sobre o 
projeto, no site da Câmara, 
recebeu 6,3 milhões de votos 
desde 2014. A pergunta é se 
o internauta concorda com a 
definição de família no tex-
to. Até hoje, 52,1% votaram 
a favor, 47,6% contra e 0,3% 
disseram não ter opinião.

“É importante que cada 
vez mais tenhamos a par-
ticipação das famílias, seja 
pelo portal e-Democracia, 
seja pelas audiências nos es-
tados”, afirmou o relator na 
comissão especial, deputado 
Diego Garcia (PHS-PR). 

Laycer Tomaz
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“A MP é opcional. Se 
o clube não quiser 
cumprir as exigências, 
pode pagar a dívida, em 
vez de refinanciá-la.” 
Ricardo Martins, do Bom Senso FC

A autonomia dos clu-
bes e federações do fute-
bol foi o principal tema do 
debate promovido pela co-
missão mista que analisa a 
MP 671/15 (a chamada MP do 
Futebol, que refinancia dí-
vidas dos clubes). Os efeitos 
da medida provisória sobre a 
gestão interna das entidades 
opôs os convidados de audi-
ência na terça-feira (19).

O advogado Wladimyr 
Camargo, especialista em 
direito desportivo, afirmou 
que a MP carrega uma “in-
constitucionalidade latente” 
porque, segundo ele, viola a 
autogestão dos clubes.

Camargo criticou as prá-
ticas de gestão administrati-
va impostas pelo Programa 
de Modernização da Gestão 
e de Responsabilidade Fiscal 
do Futebol Brasileiro (Pro-
fut), que garante o refinan-
ciamento. O programa exige 
dos clubes que aderirem a ele 
a obediência a normas como 
limitação de mandatos de di-

Em audiência pública na 
comissão da MP do Fute-
bol, representantes da CBF 
disseram que as medidas de 
moralização que a entidade 
tem encaminhado se asse-
melham às contrapartidas 
que o texto exige dos clubes 
que aderirem ao Profut.

O secretário-geral da 
CBF, Walter Feldman, afir-
mou que as medidas previs-
tas na MP são desnecessá-
rias, visto que os clubes e a 
própria CBF já estão crian-
do normas de governança e 
responsabilidade fiscal. “As 
contrapartidas serão imple-
mentadas imediatamente, 
mas isso será feito pelas en-
tidades de organização do 
futebol brasileiro”, afirmou.

A confederação informou 
que, a partir deste ano, in-
seriu no regulamento geral 

A  comissão mista  que 
analisa a MP  671/15 tam-
bém discutiu a possibilidade 
de abertura de novos canais 
de financiamento federal 
para os clubes de futebol, 
por meio de loterias federais.

O vice-presidente de 
Fundos de Governo e Lote-
rias da Caixa Econômica Fe-
deral, Fábio Cleto, assinalou 
que o Brasil está entre os dez 
países com maior arrecada-
ção bruta por meio de lote-
rias – a previsão para 2015 é 
de R$ 15,1 bilhões.

No entanto, ele acredita 
que ainda há muito poten-
cial inexplorado para arreca-
dar mais quando se conside-
ra o faturamento per capita, 
que, a cerca de 20 dólares por 
habitante ao ano, é apenas o 
15º do mundo.

Segundo Cleto, a “pul-

Limitação de mandatos de dirigentes e teto de gastos com futebol profissional são algumas das exigências previstas no Profut

MP do Futebol gera polêmica em audiência
Os efeitos da medida provisória sobre a gestão das entidades opôs os convidados de debate na comissão especial

rigentes, teto de gastos com 
futebol profissional, inves-
timento obrigatório na mo-
dalidade feminina, partici-
pação dos atletas na gestão 
e responsabilização pessoal 
dos dirigentes por gestão te-
merária.

Na opinião do especia-
lista, a autonomia estaria 
sendo violada quando uma 
lei passa a impor aos clubes 
obrigações e punições. “As 
entidades se autorregulam, 
são autogestionárias e têm 
mecanismos judiciais pró-
prios e internos, afastados 
do Estado, para colocar em 
prática suas sanções.”

Bom Senso FC - O contra-

ponto foi feito por Ricardo 
Martins, diretor-executivo 
do Bom Senso Futebol Clube, 
movimento independente 
criado por jogadores profis-
sionais para discutir a situa-
ção do futebol brasileiro.

Martins manifestou-se 
a favor da MP e disse que o 
conceito de autonomia não é 
absoluto e não deve se con-
fundir com soberania e in-
dependência. “A gestão ir-
responsável é fomentada 
por um problema sistêmico. 
Clubes que respeitam seus 
orçamentos são prejudica-
dos diante dos gastadores. 
Falta regulamentação e há 
impunidade. Em função de 

a CBF [Confederação Brasi-
leira de Futebol] não assumir 
esse papel, o Estado precisou 
entrar na discussão. A ideia 
não é punir os clubes, e sim 
protegê-los.”

O representante do Bom 
Senso FC observou que se os 
clubes não concordarem com 
as contrapartidas exigidas 
pelo texto, basta não aderir 
ao Profut. “A MP é comple-
tamente opcional. Se [os clu-
bes] não quiserem cumprir 
as contrapartidas, podem 
muito bem pagar as dívidas 
em vez de aceitar o refinan-
ciamento”, disse.

O subsecretário de Ar-
recadação e Atendimento 

da Receita Federal, Carlos 
Roberto Occaso, também 
apoiou a instituição de re-
gras de gestão como exi-
gência para participação 
no Profut. De acordo com 
Occaso, programas de refi-
nanciamento precisam fazer 
exigências firmes aos bene-
ficiados. Nesse sentido, ele 
acredita que a MP é até “bas-
tante generosa”.

Relatório - O relator da 
MP, deputado Otávio leite 
(PSDB-RJ), pretende apre-
sentar seu relatório no dia 2 
de junho. Uma semana de-
pois, a comissão deve votar o 
texto e enviá-lo para votação 
do Plenário da Câmara.

O Brasil está entre os 
dez países com maior 
arrecadação bruta por 
meio de loterias – a 
previsão para 2015 é de 
R$ 15,1 bilhões

Caixa Econômica sugere novos canais para 
financiamento dos times por meio de loterias

verização” de destinatários 
das verbas recolhidas pelas 
loterias dificulta um maior 
apoio ao esporte por esse ca-
nal – atualmente, são 15 os 
destinatários finais de finan-
ciamento público pelas lote-
rias. Seria preciso expandir 
a rede de lotéricas para ga-
rantir maior faturamento e 
explorar novos tipos de jogos 
para que o esporte – e os clu-
bes de futebol, consequen-
temente – ganhasse novas 
fontes de renda.

Uma sugestão de Cleto 
foi a regulamentação fede-
ral das apostas esportivas, 
um ramo atualmente ex-
plorado no Brasil quase ex-
clusivamente por empresas 
estrangeiras e sempre “no 
limiar da lei”.

Na estimativa do vice- 
presidente, com uma tribu-

tação do dinheiro que circu-
la ali, e com a abertura para 
que a Caixa explore também 
essa modalidade de jogo, se-
ria possível arrecadar R$ 1,5 
bilhão adicional por ano, dos 
quais R$ 225 milhões pode-
riam ser destinados para o 
esporte.

Além das loterias, a Cai-
xa financia diretamente 12 
clubes das Séries A e B do 
Campeonato Brasileiro (res-
pectivamente primeira e se-
gunda divisões), por meio de 
contratos de patrocínio.

CBF diz que tem propostas 
para clubes semelhantes à MP

de competições e nos regu-
lamentos das três primei-
ras divisões do Campeonato 
Brasileiro cláusulas de puni-
ção a clubes que descumpri-
rem obrigações trabalhistas. 
O mecanismo de sanção é a 
perda de pontos, e é neces-
sário que o clube seja denun-
ciado por atleta ou ex-atleta.

Críticas à MP - O minis-
tro Guilherme Augusto Ca-
puto Bastos, do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST), 
citou pontos que considera 
inconstitucionais ou irre-
gulares na MP, e destacou 
as exigências feitas às fe-
derações estaduais. “Nesse 
aspecto, não há urgência, 
relevância ou pertinência te-
mática. A exigência de cum-
primento das contrapartidas 
é uma afronta muito clara à 
autonomia das entidades.”

Paulo Pinto -  Fotos Públicas
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Integrantes da comissão 
especial que analisa novas 
regras para demarcação de 
terras indígenas (PEC 215/00) 
questionaram na terça-feira o 
presidente da Fundação Na-
cional do Índio (Funai), Flá-
vio Chiarelli Vicente de Aze-
vedo, sobre critérios usados 
pela entidade para a demar-
cação de terras.

O deputado Valdir Co-
latto (PMDB-SC) quis saber 
qual a porcentagem de terras 
do território brasileiro que 
o órgão pretende classificar 
como sendo terra indíge-
na. Chiarelli respondeu que 
a fundação apenas cumpre 
sua obrigação constitucio-
nal. “A Funai não tem uma 
meta de quanto ela quer de-
marcar, quantos por cento. 
Ela não trabalha assim. Ela 
tem uma obrigação e inicia 
seus processos de ofício ou 
por provocação do Ministé-
rio Público Federal, ou a par-
tir de uma reivindicação dos 
próprios indígenas ou de al-
guma entidade indigenista.

Já para a deputada Jane-

Mudanças em estatuto não têm consenso 

Para o delegado Daniel Sampaio, o estatuto falhou em não reduzir armas em poder da população

Mapa da Violência mostra que, entre 2004 e 2012, com o Estatuto do Desarmamento, 160 mil mortes foram evitadas 

Deputados e convidados 
divergiram novamente, na 
quarta-feira, sobre a manu-
tenção do Estatuto do Desar-
mamento (Lei 10.826/03). Os 
favoráveis afirmam que a lei 
vigente desde o final de 2003 
salvou mais de 100 mil pesso-
as que seriam vitimadas por 
armas de fogo.

Já os que são contrários 
afirmam o que o Estatuto 
falhou exatamente em de-
sarmar o País, que continua 
com um contingente eleva-
do dessas armas. A comissão 
especial que analisa propos-
ta (PL 3722/12) que revoga o 
Estatuto debateu o tema em 
audiência pública com repre-
sentantes da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (OAB), do 
Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (Ipea), da Polí-
cia Federal (PF) e estudiosos 
sobre a violência.

O delegado da Polícia Fe-
deral Daniel Sampaio afir-
mou que o estatuto falhou em 
desarmar a população porque 
existem hoje 15 milhões de 

ENERGIa  

A Comissão de Minas e 
Energia vai fiscalizar os pro-
cessos de implantação dos 
parques de energia eólica 
no Brasil. Foi aprovado o re-
latório preliminar do depu-
tado Beto Rosado (PP-RN), 
favorável à Proposta de Fis-
calização e Controle 128/13, 
de autoria do deputado Edu-
ardo da Fonte (PP-PE). De 
acordo com Beto Rosado, o 
que motivou a proposta foi 
o descompasso entre a cons-
trução das usinas eólicas e 
as linhas de transmissão. 
“Geralmente, as usinas fi-
cam prontas sem as linhas 
de transmissão, gerando um 
prejuízo enorme para o País. 
Isso porque as distribuidoras 
compram a energia nos lei-
lões e são obrigadas a hon-
rar os contratos, mesmo sem 
receber a energia correspon-
dente”, explicou.

De acordo com a propos-
ta, o Tribunal de Contas da 
União deverá auxiliar a co-
missão na fiscalização. 

Comissão vai 
fiscalizar 
parques eólicos 

armas no País, 14 milhões 
delas sem registro. “Neste 
período de 11 anos o estatu-
to retirou – dados da PF, da 
campanha do desarmamento 
– 700 mil armas. Desta for-
ma, nós temos hoje em torno 
de 15 milhões de armas junto 
com a população”, afirmou.

Violência - O coordenador 

do Centro de Estudos de Cri-
minalidade e Segurança Pú-
blica da Universidade Fede-
ral de Minas Gerais (UFMG), 
Claudio Beato, destacou os 
dados da primeira pesquisa 
nacional de vitimização que 
mostram que ter uma arma 
de fogo não garante a segu-
rança. “Para roubo, não faz 

diferença nenhuma você es-
tar armado ou não, ou seja, é 
um argumento em favor de 
continuar o desarmamen-
to, pois a ideia da autodefe-
sa para roubo não funciona”, 
argumentou.

Menos burocracia - O au-
tor do projeto (3722/12), de-
putado Rogério Peninha 

Deputados questionam critérios da Funai 

Mendonça (PMDB-SC), lem-
brou que sua proposta man-
tém as mesmas regras para a 
concessão de porte de arma, 
mas torna o processo menos 
burocrático que o atual. 

“Hoje, o cidadão, para ob-
ter um porte de armas, passa 
por todos os requisitos da lei 
e, lá na hora, alguém da Po-
lícia Federal tem o poder de 
decisão diz: ‘Não vou dar o 
porte de armas porque a pes-
soa não merece, ou porque é 
feia, ou por isso ou por aqui-
lo’. Então nosso projeto con-
tinua com as praticamente as 
mesmas exigências técnicas 
do Estatuto do Desarmamen-
to”, disse.

O último Mapa da Violên-
cia, apresentado na audiên-
cia por seu idealizador, Júlio 
Jacobo Waiselfisz, divulgado 
na semana passada, mostra 
que, pela projeção envolven-
do homicídios com armas de 
fogo, entre 2004 e 2012, 160 
mil mortes foram evitadas. 
Desse total, 113 mil seriam 
jovens entre 15 e 29 anos.

Janete Capiberibe: governo federal deve fortalecer papel da Funai 

te Capiberibe (PSB-AP), que 
propôs a audiência, o gover-
no federal deve continuar 
com a responsabilidade pela 
delimitação das terras. Além 
disso, a deputada defende o 
fortalecimento da Funai. 
“Existe uma intenção de 
desmoralizar a Funai, que é 
proposital, exatamente para 
prejudicar esse trabalho que 
vem sendo realizado a duras 
penas, com pouco orçamen-
to, poucos recursos huma-

nos, e eu espero que a presi-
dente Dilma e o ministro da 
Justiça resolvam fortalecer e 
efetivar a direção da Funai.”

Colatto disse que o obje-
tivo da proposta (PEC 215) 
em discussão não é apenas 
passar para o Legislativo a 
responsabilidade pela de-
marcação das áreas. “Que-
remos que a Funai e o In-
cra continuem fazendo os 
levantamentos técnicos, e 
o Congresso apenas anali-

se os processos, verifique se 
houve fraude ou não.” Para 
Colatto, os índios devem se 
tornar agricultores, produzir 
e ter renda a partir de suas 
propriedades, que ocupam 
13% do território nacional.

De acordo com a Funai, 
existem 816 mil índios no 
Brasil, que ocupam 462 ter-
ras regularizadas. As áreas 
estão localizadas em todos 
os biomas, com concentra-
ção na Amazônia Legal.

Comissão da Verdade - 
Durante a audiência, o vice-
-presidente do Grupo Tor-
tura Nunca Mais, Marcelo 
Richard Zelic, explicou que 
a entidade acompanhou o 
trabalho da Comissão Na-
cional da Verdade, analisan-
do especificamente a ques-
tão indígena, e percebeu a 
perseguição esses povos.  
Em dezembro de 2014, a co-
missão apontou no relatório 
pelo menos 10 etnias indíge-
nas entre as 434 vítimas de 
graves violações de direitos 
humanos ocorridas no Brasil 
entre 1964 e 1985.

Gabriela Korossy

Gabriela Korossy
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Deputado Hugo Motta quer prorrogação de 60 dias; executivo da Engevix silencia em depoimento e acaba dispensado

Presidente pede mais prazo para CPI da Petrobras
O presidente da CPI da 

Petrobras, deputado Hugo 
Motta (PMDB-PB), pediu on-
tem ao presidente da Câmara, 
Eduardo Cunha, a prorroga-
ção do prazo da comissão por 
60 dias. A CPI está prevista 
para acabar em 25 de junho.

O pedido de Hugo Motta 
(Requerimento 1925/2015) foi 
enviado à Mesa Diretora. Ele 
justificou o pedido dizendo 
que o prazo inicial de 120 dias 
não é suficiente para a con-
clusão dos trabalhos, “apesar 
dos esforços da CPI”.

Ontem, o executivo Ger-
son Almada, vice-presidente 
da empreiteira Engevix, recu-
sou-se a responder pergun-
tas em depoimento e acabou 
dispensado pelo presidente 
da comissão.

Almada foi denunciado 
por lavagem de dinheiro e 
corrupção e é ligado a Milton 
Pascowitch, preso ontem pela 
Polícia Federal na 13ª fase da 
Operação Lava Jato. Pascowi-
tch é acusado de intermediar 
propinas da Engevix para ex-
-diretores da Petrobras e para 
o ex-tesoureiro do PT João 
Vaccari Neto.

Em depoimento à CPI, 
Vaccari admitiu que conhe-
cia Almada e confirmou que 
houve doações formais da En-
gevix ao PT, mas negou ter re-
cebido propina. “Ele fez algu-
mas doações, e desde então 

Zeca Ribeiro

Vice-presidente da Engevix, Gerson Almada disse à Justiça Federal ter sido coagido a pagar propina

não tivemos mais contato.”
Almada não fez acordo de 

delação premiada e afirmou, 
em sua defesa no processo pe-
nal da Lava Jato, que foi coa-
gido por diretores da Petro-
bras a pagar propinas para 
não perder os contratos.

Protestos - Deputados da 
CPI protestaram contra a dis-
pensa. “Esse senhor é uma fi-
gura central no esquema de 
desvio da Petrobras. Se fi-
zermos o mesmo com todos 
os empreiteiros, não vamos 
avançar”, disse o deputado 
Aluisio Mendes (PSDC-MA).

“Esta decisão [de dispen-

sar o depoente] abre um pre-
cedente grave para a CPI”, 
afirmou a deputada Eliziane 
Gama (PPS-MA). “Desse jeito, 
só podemos chamar quem fez 
delação premiada”, criticou o 
deputado Izalci (PSDB-DF).

Hugo Motta justificou 
sua decisão: “Depoimentos 
de pessoas que não querem 
falar são improdutivos. Isso 
aconteceu em Curitiba”. In-
tegrantes da comissão viaja-
ram até a capital paranaense 
para ouvir 12 pessoas, mas 10 
usaram o direito de não res-
ponder às perguntas.

O presidente da CPI teve 

aval do relator, deputado Luiz 
Sérgio (PT-RJ). O deputa-
do Lelo Coimbra (PMDB-ES) 
apoiou: “Qual o proveito de 
interrogar um mudo? Só para 
ficar ouvindo discursos?” 

Histórico - A Engevix par-
ticipou de licitações para re-
forma das refinarias Abreu e 
Lima (PE) e Getúlio Vargas 
(PR). Entre 2007 e 2014, as 
empresas do grupo assina-
ram contratos no valor total 
de R$ 4,1 bilhões. Nesse pe-
ríodo, transferiram cerca de 
R$ 7 milhões para contas de 
empresas de fachada usadas 
pelo doleiro Alberto Youssef.

O presidente da CPI da 
Petrobras, Hugo Motta, 
anunciou ontem ter vol-
tado atrás na decisão de 
apresentar requerimento 
para exumação do corpo 
do ex-deputado José Jane-
ne, morto em 2010.

“Eu falei com a filha do 
senhor José Janene [ante]
ontem à noite e recebi o 
advogado de sua ex-es-
posa. Ele me fez um apelo 
que tem como me encami-
nhar as documentações que 
comprovam realmente que 
Janene morreu”, afirmou.

O presidente acrescen-
tou, no entanto, que a co-
missão seguirá com o pro-
cesso de exumação se os 
documentos não forem su-
ficientes para afastar a sus-
peita de que o ex-deputado 
forjou a própria morte.

Informações - Na quarta-
-feira (20), Motta disse ter 
recebido informações, atri-
buídas à viúva de Janene, 
Stael Janene, de que o ex-
-deputado não tinha mor-
rido. Por isso, afirmou que 
iria pedir à Justiça autoriza-
ção para exumação. Depu-
tados estranharam o pedi-
do. “Isso vai tirar o foco da 
CPI”, reclamou o deputado 
Júlio Delgado (PSDB-MG).

Em nota publicada on-
tem na sua página no Face-
book, Stael Janene desmen-
tiu as informações de que 
estaria desconfiada da mor-
te do marido. A viúva tam-
bém afirmou que foi com 
os filhos receber o corpo 
de Janene numa mesquita 
muçulmana em Londrina. O  
ex-deputado foi sepultado 
sob os costumes muçulma-
nos – os mortos são envol-
tos em uma túnica branca.

Janene morreu em 2010 
em consequência de doen-
ça cardíaca grave. Segundo 
o doleiro Alberto Youssef e 
o ex-diretor de Abasteci-
mento da Petrobras Paulo 
Roberto Costa, Janene era 
o centro do esquema na Pe-
trobras e atuava em nome 
do PP, partido que liderava 
na Câmara.

O presidente da Comis-
são de Valores Mobiliários 
(CVM), Leonardo Gomes 
Pereira, órgão que fiscaliza 
o mercado de ações no Brasil, 
disse ontem que já existem 
12 processos de apuração so-
bre a Petrobras. Outros três 
já foram decididos, referen-
tes à participação de fundos 
de pensão como represen-
tantes dos acionistas mino-
ritários em 2012.

O executivo participou de 
audiência conjunta das co-
missões de Finanças e Tri-
butação e de Fiscalização 
Financeira e Controle. Ele 
salientou que a CVM não in-
vestiga casos de corrupção, 
mas analisa as obrigações 
dos administradores.

Preço - A política de pre-
ços da Petrobras, por exem-
plo, está entre as ações 

CVM abre 12 processos sobre negócios da estatal
Lucio Bernardo Jr.

Pereira explica aos parlamentares como é o trabalho da CVM

investigadas, e todos os 
conselheiros foram ouvidos. 
“Ninguém é obrigado a vir 
para o mercado de capitais, 
mas assim que uma empresa 
entra, tem de estar aberta a 
prestar informações”, disse 
o presidente da CVM.

O deputado Silvio Tor-
res (PSDB-SP), que pediu 
a reunião, ressaltou que os 
conselheiros investigados 
são membros do governo. 
“Houve uma ação de mem-
bros do governo que causou 
prejuízos, e é uma pena que 

Motta volta 
atrás em pedido 
de exumação

a CVM só tenha agido depois 
de questionada por investi-
dores, porque isso poderia 
ter sido evitado”, lamentou.

Projeto - Pereira disse 
que um projeto deve ser en-
viado pelo governo mudando 
as formas de punição e as pe-
nas que a CVM pode aplicar. 
“Nosso problema não é de 
apuração, pois auditamos as 
contas de todas as grandes 
empresas de capital aberto, 
mas muitas vezes as penas 
por falta de transparência 
ou más práticas não são su-
ficientes para impedi-las.”

Pereira disse ainda que 
a CVM participa da Opera-
ção Lava Jato, mas apenas 
ajudando nas apurações. 
Ele acrescentou que enviou 
à CPI da Petrobras todas as 
informações sobre processos  
relacionados à estatal.


