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CPI da Petrobras 
ouve nesta semana 
11 executivos de 
empreiteiras

Deputados e 
sindicalistas 
divergem sobre PPs 
para novos presídios

Ministro do 
Planejamento 
vem à Câmara 
explicar LDO 2016

Entre eles estão representantes 
das empresas Camargo Corrêa, 
OAS, grupo Shahin e Galvão 
Engenharia, acusadas de 
pagamento de propina.

Em audiência, deputados 
avaliaram que parcerias podem 
reduzir custos de construção, mas 
sindicalistas disseram que custo 
por preso pode aumentar.

Nelson Barbosa será ouvido 
amanhã pela Comissão de 
Orçamento para explicar 
as metas fixadas na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias.

OLIMPÍADAS

Reunião da comissão especial que votaria o texto ontem foi cancelada; deputado Rodrigo Maia é o novo relator 

Por decisão dos líderes partidários, que se reuniram com o presidente 
Eduardo Cunha, a proposta de reforma política será discutida por te-
mas em Plenário, a partir de hoje, e terá um novo relator, o deputado 

Rodrigo Maia. O texto do deputado Marcelo Castro, relator da comis-
são especial destinada a analisar o tema, não chegou a ser votado pelo 
colegiado, que teve a reunião de ontem cancelada. 

Reforma política vai direto a Plenário

Congresso analisa vetos ao CPC e à fusão de partidos

Comissão debate 
despoluição 
da baía de 
Guanabara

Na reunião, da Comissão 
de Turismo, serão 
ouvidas autoridades do 
Rio de Janeiro ligadas à 
organização dos Jogos.
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Papel procedente de 
florestas plantadas
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26 de maio de 2015

Deputados inscritos no 
Grande Expediente:

» Direitos humanos
A Comissão de Direitos 
Humanos promove semi-
nário sobre casos de vio-
lência sexual contra crian-
ças e adolescentes no Pará, 
na Paraíba e em Goiás. Ple-
nário 1, 9h

 » CPI da Petrobras 
Audiência Pública para ou-
vir depoimentos de três 
executivos das empresas 
Camargo Corrêa e OAS. Lo-
cal a definir, 9h30 

» Sessão solene 
Homenagem ao centenário 
do compositor Humberto 
Teixeira, conhecido como 
o “doutor do baião”. Plená-
rio Ulysses Guimarães, 10h
 
» Rodovia da morte
A Comissão de Viação e 
Transportes faz audiência 
sobre o tema “Os constan-
tes acidentes com vítimas 
fatais da BR-381, conheci-
da como rodovia da morte”. 
Plenário 11, 10h 

» Líderes do Orçamento
A Comissão Mista de Orça-

mento reúne os líderes para 
definição de relatorias e co-
mitês.  Sala de Reuniões da 
Presidência da CMO, 12h30
 
» Banco Central
As comissões Mista de Or-
çamento; de Finanças e 
Tributação; de Desenvol-
vimento Econômico; de 
Fiscalização Financeira e 
Controle da Câmara; e de 
Assuntos Econômicos; de 
Meio Ambiente e Defesa do 
Consumidor; e de Fiscali-
zação e Controle do Sena-
do ouvem o presidente do 
Banco Central, Alexandre 
Tombini. Plenário 2, 13h30 

» Órteses e Próteses
A CPI Máfia das Órteses e 
Próteses debate o tema com 
representantes da indús-
tria. Plenário 11, 14h

» Pacto federativo
A Comissão Especial so-
bre Pacto Federativo ouve 
o prefeito de Aracaju, João 
Alves Filho. Plenário 4, 14h

» Barragem de Itaparica
A Comissão de Agricultura 
reúne-se para “esclarecer os 
problemas que envolvem o 
constante corte de energia 
elétrica dos produtores ru-
rais atingidos pela barragem 
de Itaparica”. Plenário 6, 14h
 
» Pesquisas militares
A Comissão de Ciência e Tec-
nologia debate  a situação dos 
centros militares de pesqui-
sa e tecnologia. Plenário 13, 
14h30

» Cidade do Saber
A Comissão de Desenvolvi-
mento Urbano faz audiência 

sobre o programa “Cidade do 
Saber”, em Camaçari (BA). 
Plenário 10, 14h30
 
» Uso de drogas
A Comissão de Seguridade 
Social e Família debate o 
uso de drogas lícitas e ilí-
citas na infância e na ado-
lescência. Plenário 7, 14h30 

» Jogos Paralímpicos
As comissões de Defesa dos 
Direitos das Pessoas com 
Deficiência; e do Esporte 
reúnem-se para esclareci-
mentos sobre os prepara-
tivos dos Jogos  Paralímpi-
cos. Local a definir, 16h 

• Felipe Bornier (PSD - RJ)  
• Cléber Verde (PRB-MA)

Leia a 
agenda
completa 
no celular

Deputados destacam serviços da defensoria
Sessão solene do Plenário homenageou na sexta-feira o Dia do Defendor Público, comemorado em 19 de maio

Participantes lembraram o acesso dos mais pobres à defesa

A Câmara dos Deputa-
dos realizou sessão solene 
em homenagem ao Dia Na-
cional da Defensoria Pública 
(19/05). Deputados e defen-
sores públicos estiveram no 
Plenário Ulysses Guimarães 
e destacaram a facilidade de 
acesso à justiça que a defen-
soria proporciona a toda a 
população, especialmente a 
mais pobre.

O autor da homenagem, 
deputado Valtenir Pereira 
(Pros-MT), que já foi defen-
sor público, citou justamente 
a possibilidade de acesso ao 
Judiciário que a defensoria 
proporciona às pessoas me-
nos favorecidas economica-

mente. “Todos sabemos que 
os ricos têm condições eco-
nômicas de contratar bons 

advogados, ao contrário dos 
mais pobres. Não obstante 
esse senso comum, a defen-

soria tem transmudado essa 
realidade. As pessoas mais 
humildes têm nela um porto 
seguro para ancorar a busca 
por seus direitos”, disse.

O presidente da Câma-
ra, Eduardo Cunha, enviou 
mensagem destacando o 
papel da defensoria pública 
enquanto garantidora de ou-
tros direitos. “De fato, o di-
reito de acesso à justiça sig-
nifica o direito garantidor 
dos demais direitos. Ou seja, 
é o direito sem o qual todos 
os outros ficariam apenas 
no plano da mera idealiza-
ção. Nesse cenário, a função 
institucional da defensoria 
pública tem plena relevân-

cia”, afirmou.
Para o presidente da As-

sociação Nacional dos De-
fensores Público, Joaquim 
Gonzaga, o mais importan-
te ao se permitir o acesso à 
justiça é fazer isso de for-
ma realmente democrática. 
“Quando falamos de acesso 
à justiça, não estamos ape-
nas ressaltando o acesso ao 
Poder Judiciário ou à justiça 
gratuita. Falamos, sim, de 
assistência jurídica integral, 
que alcança mesmo a vulne-
rabilidade da defesa de ido-
sos, crianças e adolescentes, 
pessoas com deficiência, mu-
lheres e vítimas de tortura, 
agressão e violência sexual.”  

Gustavo Lima
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Os líderes partidários de-
cidiram ontem que a refor-
ma política será discutida 
por temas em Plenário e terá 
um novo relator, o deputado 
Rodrigo Maia (DEM-RJ). O 
texto do deputado Marcelo 
Castro (PMDB-PI), relator da 
comissão especial destinada 
a analisar o tema, não foi vo-
tado pela comissão, cuja reu-
nião marcada para ontem foi 
cancelada.

O presidente da Câmara, 
Eduardo Cunha, disse que a 
decisão de não votar a refor-
ma na comissão não foi toma-
da por ele, mas pelos líderes. 
“A comissão especial tem uma 
representatividade que não 
expressa a proporcionalida-
de do Plenário e o objetivo é 
que tudo seja votado”, disse. 
A proposta teve o aval dos 
participantes da reunião, de 
acordo com o líder da Minoria, 
Bruno Araújo (PSDB-PE). “Há 
a compreensão majoritária de 
que regimentalmente a não 
votação na comissão permite 
mais acordos ao longo do Ple-
nário, alguma chance de pon-
tos negociados artigo a artigo. 
A votação na comissão levaria 
a outro tipo de procedimento 
que deixaria poucas alternati-
vas de negociação”, disse.

A decisão foi criticada pelo 
líder do Psol, Chico Alencar 
(RJ), para quem a comissão 
foi “assassinada”. “Jamais vi-
mos uma comissão especial 
não concluir os seus trabalhos 
querendo discutir, querendo 
votar o relatório do Marcelo 
Castro. Essa votação final era 
uma obrigação regimental”, 
afirmou.  “Foi uma ação au-
toritária do presidente da Câ-
mara que, de forma imperial, 
decidiu cancelar os trabalhos 
da comissão e usar a mão-de-

A reforma política deve 
tomar mais do que uma se-
mana de debates do Plená-
rio e será muito difícil que os 
temas tenham os 308 votos 
necessários para aprovação, 
disseram deputados que par-
ticiparam da reunião de líde-
res. Para o líder da Minoria, 
Bruno Araújo, os grandes te-
mas mais polêmicos, como 
sistema eleitoral e financia-
mento, só devem ser encer-
rados no começo da quinta-
-feira. “Qualquer que seja 
dos modelos aprovados, e se 
vier a ser, será por uma vo-
tação mais apertada do que 
se imagina. É pouco provável 
que o trabalho seja feito em 
uma semana”, disse. 

Cada ponto  precisa ser 
votado nominalmente. E 
para ser aprovado tem que 
ter o voto favorável de pelo 
menos 308 deputados. “É 
uma votação muito com-
plexa”, disse o vice-líder do 
PSD, Índio da Costa (RJ). Ele 
reconheceu, no entanto, que 
ideia de votar a reforma por 
itens pode facilitar a vota-
ção de qualquer tema. “Foi 
uma decisão inteligente”, 
afirmou. 

Costa lembrou que, em 
2007, o Plenário chegou a co-
meçar a discutir um projeto 
amplo de mudança de regras 
eleitorais (PL  1210/07), mas 
que as divergências pontu-
ais acabaram impedindo o 
avanço do projeto como um 
todo. Essa proposta entrou 
na Ordem do Dia em junho 
de 2007, mas foi abandonada 
por falta de acordo no final 
de agosto. O texto determi-
nava o modelo de voto em 
listas partidárias e também 
alterava regras de financia-
mento eleitoral. 

O líder do Solidariedade, 
Arthur Oliveira Maia (BA), 
avaliou que a aprovação da 
reforma política vai depen-
der de muita “boa vontade” 
de todos os parlamentares. 
“As pessoas têm de se sentir 
confortáveis para votar esse 
tema e isso só será possível 
se todas as propostas esti-
verem na fila de apreciação,  
sejamos favoráveis ou não a 
esses temas”, disse.

Deputados 
acham pouco 
uma semana 

A decisão de votar diretamente no Plenário foi tomada em reunião de líderes com Eduardo Cunha

Ontem, reunião da comissão sobre o texto foi cancelada; Rodrigo Maia relatará a proposta

-ferro para impor a vontade 
dele”, disse Henrique Fonta-
na (PT-RS).

Eduardo Cunha respondeu 
às críticas acusando Fontana 
de inviabilizar os trabalhos da 
comissão. “Ditatorial é colo-
car um único modelo, como 
Henrique Fontana foi relator 
no passado da reforma políti-
ca e, ditatorialmente, colocou 
apenas aquilo que ele entendia 
que era a reforma. Jamais per-
mitiu que outros modelos fos-
sem votados. A razão pela qual 
a reforma política não saiu na 
legislatura passada foi única e 
exclusivamente culpa de Hen-
rique Fontana”, rebateu Eduar-
do Cunha. Fontana negou ser 
o responsável pelo fracasso de 
tentativas anteriores.

Temas em votação - De 
acordo com os líderes, o pro-
jeto da reforma política será 
votado por grupo de artigos, 
em que a primeira opção que 
tiver o voto favorável de 308 
deputados prevalecerá,de 
acordo os temas (ver quadro). 

Obstrução- Não está de-
finido se prevalecerá a pro-
posta dos líderes de não-
-obstrução.  Bruno Araújo 
disse que dificilmente será 
uma votação tranquila, em-
bora os líderes tenham fei-
to essa sugestão. Henrique 
Fontana avisou que vai usar 

o regimento para impedir a 
aprovação de temas como o 
financiamento de empresas 
e o distritão.“Dependendo do 
relatório, vamos apresentar 
destaques supressivos para 
retirar empresas do financia-
mento, usar todo o tempo de 
debate”, disse.

Luís Macedo

Proposta de reforma política vai 
direto ao Plenário com novo relator

O Congresso Nacional 
(-Câmara e Senado) reúne-
-se hoje, às 19 horas, para 
analisar cinco vetos presi-
denciais que tratam de te-
mas como a Lei Orçamen-
tária Anual de 2015, o novo 
Código de Processo Civil 
(CPC) e as novas regras para 
fusão de partidos. 

No caso do Orçamento 

Congresso: CPC e fusão de partidos estão na pauta
de 2015, a presidente Dilma 
Rousseff retirou um dispo-
sitivo que tratava dos coe-
ficientes de rateio do Auxí-
lio Financeiro para Fomento 
das Exportações (FEX) entre 
os estados. Dilma também 
vetou o provimento de car-
gos e funções previsto para 
o Banco Central e para a Re-
ceita Federal. 

Novo CPC - No Código de 
Processo Civil, três dos 1.072 
artigos foram completamen-
te suprimidos, entre eles o 
que previa a conversão de 
ações individuais em coleti-
vas para dar mais celerida-
de à Justiça. A justificativa é 
que a medida pode ser adota-
da de forma pouco criteriosa.

Fusão de partidos - Outro 

item da pauta é o veto que 
recai sobre a proposta que 
impede a fusão de partidos 
políticos recém-criados. O 
texto exige um mínimo de 
cinco anos de existência para 
que as legendas possam se 
fundir. O objetivo é evitar 
que a criação de legendas 
apenas para driblar o insti-
tuto da fidelidade partidária.
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“O Exército está com 
iniciativas semelhantes 
às de grandes países no 
controle e na gestão de 
suas obras.” 
Deputato Júlio Lopes

FRENTE PARLAMENTAR

  DISCURSO

Zarattini: apoio ao pré-sal

Carlos Zarattini 
cobra apoio da 
oposição para
o ajuste fiscal

Durante discurso no Ple-
nário, o deputado Carlos Za-
rattini (PT-SP) afirmou que o 
governo Lula e a atual gestão 
Dilma Rousseff conseguiram 
atenuar os efeitos da crise 
econômica global de 2008 
até meados de 2013, mas que 
agora ela “cobrou seu preço”.

Zarattini disse que a pre-
sidente Dilma tem procura-
do retomar o crescimento do 
País e controlar a inflação 
por meio do ajuste fiscal. “É 
necessário o apoio da oposi-
ção, que, ao contrário disso, 
teima em obstruir”, afirmou. 
O deputado elogiou a deci-
são da presidente de colocar 
o vice, Michel Temer, para 
cuidar da relação do Execu-
tivo com o Legislativo.

O parlamentar, no entan-
to, disse que é preciso que 
esse ajuste fiscal seja feito de 
maneira correta. “Não é jus-
to que apenas o trabalhador 
seja prejudicado para que se 
tenha o controle das contas 
públicas. É preciso ser feita a 
tributação das grandes for-
tunas e das heranças.”

Petrobras - O deputado 
salientou ainda “a defesa fer-
renha” que a bancada fará a 
favor da Petrobras. Zaratti-
ni criticou projetos dos sena-
dores Aloysio Nunes (PSDB- 
SP) e José Serra (PSDB-SP) 
que, para ele, têm o objetivo 
de privatizar a estatal. O PLS 
417/2013 e o PLS 131/2015, 
de Aloysio e Serra, respecti-
vamente, extinguem o regi-
me de partilha para a explo-
ração do petróleo do pré-sal 
sob a alegação de que a Pe-
trobras não tem condições de 
participar como operadora 
nos contratos de partilha. 

Zarattini lembrou a im-
portância para o País da ex-
ploração do pré-sal, que, de 
acordo com o parlamentar, 
vai gerar R$ 16 bilhões em 
barris de petróleo. 

Zeca Ribeiro

Zeca Ribeiro

Foi relançanda na Câma-
ra, na última --quinta-feira 
(21), a Frente Parlamentar 
Mista de Apoio ao Programa 
Antártico, que tem como ob-
jetivo incentivar as pesqui-
sas realizadas por cientistas 
brasileiros no continente. 

Vice-presidente do gru-
po, a deputada Maria Helena 
(PSB-RR) disse que os par-
lamentares devem assumir 
o compromisso de ajudar na 
construção da nova Esta-
ção Antártica Comandante 
Ferraz, que foi parcialmente 
destruída por um incêndio 
em 2012.

Grupo apoia 
o programa 
antártico

Comissão de Desenvolvimento Urbano
vai avaliar sistema de obras militares
Metodologia usada pelo Exército poderá ser empregada em projetos do Ministério das Cidades

A metodologia utilizada 
pelo Departamento de En-
genharia e Construção do 
Exército será avaliada por 
um grupo de trabalho a ser 
formado pela Comissão de 
Desenvolvimento Urbano da 
Câmara, pela Caixa Econô-
mica Federal, pelo Ministério 
das Cidades e pelo Exército.

O grupo terá prazo de 
30 dias para analisar a im-
plementação da tecnologia 
utilizada pela Engenharia 
do Exército no controle das 
obras do Ministério das Ci-
dades, incluindo o Progra-
ma Minha Casa Minha Vida. 
“São 7.000 obras em an-
damento no ministério e o 
Exército tem uma metodo-
logia que poderá ser empre-
gada na gestão do Programa 
Minha Casa Minha Vida e em 
outras obras”, disse o minis-
tro das Cidades, Gilberto 
Kassab.

A convite do presidente 
da Comissão de Desenvol-
vimento Urbano, deputado 
Júlio Lopes (PP-RJ), Kassab 
visitou na quarta-feira (20) 
o Comando do Exército para 
conhecer o Sistema Unificado 
do Processo de Obras (Opus), 
utilizado pelo Departamento 
de Engenharia e Construção 
do Exército por intermédio 
da Diretoria de Obras Milita-

res, em todas as fases de uma 
obra: na decisão, no planeja-
mento, na execução, no con-
trole e na fiscalização.

Opus - De acordo com o 
diretor de Obras Militares, 
general Marcelo Eschiletti, o 
Opus “é um sistema informa-
tizado de apoio à decisão que 
visa suportar as funcionali-
dades de planejamento, fisca-
lização e execução de obras e 

serviços de engenharia, tan-
to no nível executivo quanto 
gerencial e estratégico, uma 
vez que permite conhecer e 
acompanhar todas as obras 
do Exército, desde a decisão 
do empreendimento até a sua 
finalização”.

Segundo o chefe do De-
partamento de Engenharia 
e Construção, general Joa-
quim Maia Brandão, a eco-
nomicidade proporcionada 
pela utilização do Opus traz 
benefícios para toda a socie-
dade brasileira. 

“O importante é a gestão 
em todas as etapas dos em-
preendimentos, desde a deci-
são estratégica até o produto 

final. Tendo planejamento, 
controle e fiscalização, é pos-
sível atingir os objetivos de 
uma obra”, explicou o ge-
neral, lembrando que foram 
oito anos de estudo no desen-
volvimento do sistema.

Colaboração - O general 
Villas Bôas, comandante do 
Exército, colocou a Força à 
disposição das instituições 
que procuraram conhecer o 
processo de gestão das obras. 
“Na atualidade, ninguém 
pode pensar em Defesa de 
maneira isolada; temos uma 
contribuição a dar em relação 
à tecnologia, ao ensino e ou-
tros processos quando se fala 
em engenharia”, disse.

Parlamentares reunidos com comandantes do Exército para conhecer sistema de gestão de obras

Lucio Ribeiro Jr.
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Em São Paulo, as 
162 unidades foram 
planejadas para 
comportar 133 mil 
presos, no entanto 
hoje abrigam 220 mil 

Durante a audiência, 
o presidente do Sindicato 
dos Agentes de Segurança 
Penitenciária de São Pau-
lo (Sindasp), Daniel Aguiar 
Grandolfo, explicou aos de-
putados da CPI do Sistema 
Carcerário Brasileiro que 
está inutilizado o scanner 
corporal localizado na pe-
nitenciária de Presidente 
Venceslau (SP), que, segun-
do o sindicalista, reúne os 
prisioneiros mais perigosos 
da América Latina.

Grandolfo não informou 
aos parlamentares quais se-
riam os motivos pelos quais 
a administração do presídio 
não usa o aparelho. O sin-
dicalista disse que, apesar 
de ser essencial para frear o 
tráfico dentro dos presídios, 
apenas 40 das 162 prisões 
de São Paulo têm os equipa-
mentos necessários.

Na opinião do relator da 
CPI, deputado Sérgio Brito 

Sindicalista questiona scanner inutilizado em penitenciária
Edson Lopes Jr. / Governo SP

(PSD-BA), o receio de reta-
liação por parte dos presos 
pode ter motivado a peniten-
ciária a não adotar o scanner 
durante as revistas íntimas.

Polícia penal - O deputado 
Subtenente Gonzaga (PDT-
-MG) defendeu a criação de 

polícias penitenciárias fede-
ral e estaduais, medida pre-
vista na Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 308/04.

No entanto, ele é contrá-
rio ao relatório atual, que 
vincula a atuação da polí-
cia no presídio à abertura de 

inquérito. No seu ponto de 
vista, essa medida “desmon-
ta o princípio de que se deve 
aproveitar toda a inteligên-
cia e apuração que foi feita 
pelo policial”.

Vice-líder do PR, Capi-
tão Augusto (SP) também 

apoiou a Polícia Penal, que 
para ele “não é apenas uma 
reivindicação classista”. O 
deputado disse que os agen-
tes penitenciários precisam 
ser ressarcidos de acordo 
com a gama variada de fun-
ções que desempenham, 
dentre elas a escolta de pre-
sos e apresentação do preso 
em juízo.

Esse argumento foi ques-
tionado pelo deputado Ed-
milson Rodrigues (Psol-PA). 
Em sua opinião, é necessá-
rio implementar o sistema 
nacional de segurança para 
aprimorar a troca de infor-
mações nas três esferas de 
governo.

Durante a audiência pú-
blica, os sindicalistas foram 
unânimes na defesa da regu-
lamentação da carreira pela  
PEC 308/04. Em 2010, um 
acordo entre líderes impediu 
que a matéria fosse discutida 
em Plenário.

A penitenciária de Presidente Venceslau, no estado de São Paulo, considerada de segurança máxima

PPPs no sistema carcerário geram polêmica
Parlamentares e sindicalistas divergem sobre parcerias público-privadas como forma de aumentar investimentos

Parlamentares e repre-
sentantes sindicais divergi-
ram, na última quinta-feira 
(21), sobre a parceria públi-
co-privada como forma de 
aumentar o volume de in-
vestimentos e de servidores 
penitenciários no sistema 
carcerário. Eles participa-
ram de audiência pública re-
alizada pela Comissão Par-
lamentar de Inquérito (CPI) 
do Sistema Carcerário Bra-
sileiro.

A terceirização dos agen-
tes de segurança pode elevar 
o “custo-preso”, disse Lean-
dro Allan Vieira, presiden-
te do Sindicato dos Agentes 
Penitenciários do Distrito 
Federal (Sindpen-DF).

O preso, que hoje custa 
R$ 2,5 mil aos cofres públi-
cos, pode custar R$ 4 mil, 
a depender do preço fixado 
pela empresa terceirizada, 
argumentou. Ele ainda aler-
tou para a possível vulnera-
bilidade desse profissional. 
“Sem condição de sustentar 
sua família, [o terceirizado] 
vai dizer não para um Fer-
nandinho Beira Mar?”

O presidente do Sindica-
to dos Agentes de Seguran-
ça Penitenciária de São Pau-
lo (Sindasp), Daniel Aguiar 
Grandolfo, concordou com 

A CPI do Sistema Carcerário Brasileiro discutiu também a terceirização de algumas atividades

esses argumentos. Não obs-
tante as mortes de agentes 
responsáveis no sistema pri-
sional (17 agentes peniten-
ciários foram executados no 
estado em 2015), ele disse 
que privatizar a segurança 
não é a solução. O sindica-
lista afirmou que é preciso 
contratar profissionais res-
ponsáveis por reabilitar pre-
sos, papel que não cabe ao 
agente.

O deputado Silas Freire 
(PR-PI) discordou do sindi-
calista. Para o parlamentar, 
a terceirização não compro-
mete a autonomia dos agen-
tes penitenciários. Freire 

acrescentou que é preciso 
definir uma política de se-
gurança pública e sugeriu a 
aplicação de redistribuição 
de 20% dos royalties do pe-
tróleo no setor.

O vice-líder do PR, depu-
tado Capitão Augusto (SP), 
por sua vez, disse que a par-
ceria público-privada pode 
reduzir o custo de constru-
ção de novos presídios. Ain-
da assim, “o agente peniten-
ciário não precisaria delegar 
sua função para o terceiriza-
do”, salientou. “O custo seria 
metade do que é gasto hoje e 
ainda daria lucro”, emendou. 

O presidente da comis-

são, deputado Alberto Fraga 
(DEM-DF), comprometeu-se 
analisar os custos da tercei-
rização nos cinco estados em 
que já é realizada em ativida-
des-meio.

Remendos - O diagnósti-
co do sistema prisional e da 
qualidade de vida dos servi-
dores é pessimista, na visão 
do presidente da Federação 
Sindical Nacional dos Ser-
vidores Penitenciários (Fe-
naspen), Fernando Ferreira 
de Anunciação. 

“As prisões são estrutu-
ras remendadas. São antigas 
escolas, motéis desativados, 
hoje adaptados para abrigar 

pessoas que podem conviver 
inclusive com porcos”, con-
tou. “Um novo sistema peni-
tenciário não precisa ser per-
feito, apenas um pouco mais 
humano”, disse.

Ele defendeu o reconhe-
cimento profissional e a fixa-
ção de carga horária semanal 
para os agentes penitenciá-
rios, a fim de evitar jornadas 
acima de 48 horas.

Excedente - A avaliação 
do secretário do Sindica-
to dos Funcionários do Sis-
tema Prisional de São Pau-
lo, João Alfredo de Oliveira, 
também é pessimista. Ele 
explicou que as 162 unida-
des prisionais do estado fo-
ram planejadas para 133 mil 
presos, no entanto hoje abri-
gam 220 mil. 

Essa situação, segundo 
ele, contrasta com o pata-
mar recomendado pela Or-
ganização das Nações Unidas 
(ONU), de um servidor para 
cinco detentos.

Gabriela Korossy
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  DISCURSO

Torgan: reduzir violência

Moroni Torgan 
sugere medidas 
para combate à 
violência no País

O deputado Moroni Tor-
gan (DEM-CE) sugeriu em 
Plenário algumas medidas 
para diminuir a violência no 
Brasil. Para o deputado, são  
quatro os pontos essenciais 
nessa ação: prevenção, re-
pressão, recuperação do de-
tento e ressocialização. 

No que diz respeito à pre-
venção, Torgan acredita que 
se uma pessoa tem família, 
escola e religião, “muito pro-
vavelmente não vai debandar 
para as coisas erradas”. Ou-
tras medidas de prevenção 
são a urbanização e a ilumina-
ção pública, além de um ponto 
fixo e elevado para monitorar 
o local.

Moroni Torgan destacou 
ainda a importância de ações 
sociais logo após a prisão dos 
chefes do crime. Dessa manei-
ra, avaliou, esses criminosos 
não poderão ser substituídos. 
O deputado apontou também 
a  necessidade das ações inte-
gradas.

Sobre a recuperação do 
preso, o deputado defendeu 
que os presídios tenham lo-
cais para estudo e trabalho. 
O detento que não trabalhar 
ou estudar deveria ter o mau 
comportamento em sua ficha, 
“o que resultaria em perda de 
benefícios, como a progressão 
de regime”, sugeriu.

Placas - Ele avaliou tam-
bém as possibilidades de com-
bate à violência no setor rural. 
TPara Moroni Torgan, são ne-
cessárias fiscalizações móveis 
nas estradas, com programas 
que indicam a situação do ve-
ículo a partir da placa.

O deputado sugeriu ainda 
a implementação de um ca-
dastro nacional dos presos por 
meio da biometria. Moroni 
Torgan afirmou que essa me-
dida é necessária para que se 
tenha conhecimento da vida 
pregressa do acusado assim 
que ele chegar à delegacia.

Zeca Ribeiro

Comissão de Turismo debate amanhã 
despoluição da baía de Guanabara 
Para deputado, as imagens veiculadas na mídia mostram uma situação bastante crítica

A Comissão de Turismo 
vai debater amanhã a ques-
tão da despoluição da baía 
de Guanabara e da lagoa 
Rodrigo de Freitas, palco 
de eventos esportivos nas 
Olimpíadas 2016. O debate 
foi proposto pelo deputado 
Alex Manente (PPS-SP), e 
será realizado às 15 horas, 
no plenário 5.

Na avaliação do depu-
tado, a pouco mais de um 
ano dos Jogos Olímpicos, 
um dos maiores desafios 
do Brasil é a despoluição 
da baía da Guanabara e da 
lagoa Rodrigo de Freitas, 

“Havia o compromisso 
de que 80% do esgoto 
despejado na baía de 
Guanabara estaria 
adequadamente 
tratado.”
Deputado Alex Manente

onde serão realizadas as 
provas de vela e remo, res-
pectivamente. 

“Quando da definição 
da cidade do Rio de Janeiro 
para sediar as Olimpíadas, 
havia o compromisso de que 
80% do esgoto despejado na 
baía estaria adequadamente 
tratado, mas as imagens vei-
culadas na mídia mostram 
uma situação bastante crí-
tica”, disse Manente.

Cobrança - Em abril úl-
timo, a Federação Interna-
cional de Iatismo informou 
que poderá tirar as compe-
tições dos Jogos Olímpicos 

da baía de Guanabara, caso 
não sejam tomadas provi-
dências rápidas para limpar 
o local. A entidade também 
manifestou frustração com 
o que foi feito até agora.

Foram convidados para 
o debate na comissão o pre-
sidente em exercício da Au-
toridade Pública Olímpica, 
Marcelo Pedroso; o secre-
tário de Meio Ambiente do 
Rio de Janeiro, André Cor-
rêa; o secretário de Turis-
mo do Rio de Janeiro, Nilo 
Sérgio Felix; o secretário de 
Turismo da Cidade do Rio 
de Janeiro, Antonio Pedro 

Figueira de Mello; o dire-
tor presidente da Compa-
nhia Estadual de Águas e 
Esgotos do Rio de Janeiro, 
Jorge Briard; e o presidente 
da Federação de Vela do Rio 
de Janeiro, Marco Aurélio 
Sá Ribeiro.

Deputados da Comissão 
do Esporte estiveram no Rio 
de Janeiro na  última sexta-
-feira (22), para acompanhar 
as iniciativas do governo do 
estado para despoluição da 
Baía de Guanabara.

A preocupação dos inte-
grantes da subcomissão es-
pecial para a realização das 
Olimpíadas e Paralimpíadas 
de 2016 são as provas de vela 
que serão realizadas no local.

O deputado Marcelo Ma-
tos (PDT-RJ) saiu confiante 
da visita ao Comitê Olímpi-
co. “Hoje está entrando uma 
licitação para fazer ecobar-
reiras nos rios que desaguam 

“Com as ecobarreiras, 
as autoridades locais 
acreditam que possam 
resolver boa parte do 
problema da poluição.”
Deputado Marcelo Matos (PDT-RJ) 

na Baixada Fluminense. A 
gente vê que está tendo um 
esforço muito grande do go-
verno do estado e da prefei-
tura do Rio e esperamos que 
eles consigam solucionar a 
tempo”, afirmou.

Ecobarreiras - Matos in-
formou que os deputados pu-
deram acompanhar um teste 
da água da baía de Guana-
bara e da lagoa Rodrigo de 
Freitas, que é feito semanal-
mente. De acordo com o par-
lamentar, a sujeira maior é 
superficial. 

“Eles [autoridades locais] 
acreditam que com as eco-
barreiras possam resolver 

boa parte do problema da 
poluição. Nós vamos conti-
nuar acompanhando, mas 
não adianta julgar um tra-
balho que está começando. 
Nós esperamos que dê certo 
e que a prefeitura e o gover-
no do estado consigam resol-
ver esse problema para que 
a competição possa ocorrer 
sem empecilhos”.

As chamadas ecobarrei-
ras são redes que ficam na 
foz dos rios que desaguam 
na baía de Guanabara im-
pedindo que o lixo jogado 
nesses rios acabe sujando a 
água. A licitação prevê que a 
empresa contratada pelo go-

verno tenha seis meses para 
implantar as novas ecobar-
reiras.

Teste - Marcelo Matos in-
formou também que os depu-
tados da Comissão do Esporte 
vão acompanhar uma com-
petição teste na baía de Gua-
nabara. O evento acontecerá 
de 15 a 22 de agosto, um ano 
antes das Olimpíadas.

Deputado está otimista com as Olimpíadas
Provas de iatismo estão previstas para a baía de Guanabara, que foi visitada por integrantes da Comissão do Esporte

Alex Ferro/Rio 2016



Todas as audiências começarão às 9h30, em local ainda a definir, e envolverão executivos das empresas investigadas

CPI da Petrobras ouve 11 pessoas nesta semana

O ministro do Plane-
jamento, Nelson Barbosa, 
participa amanhã de audi-
ência na Comissão Mista 
de Orçamento sobre a Lei 
de Diretrizes Orçamentá-
rias para 2016 (PLN 1/15). 
A audiência será realizada 
no plenário 2, às 13 horas.

A proposta, que chegou 
ao Congresso no mês passa-
do, fixa para o próximo ano 
superavit primário de 2% do 
Produto Interno Bruto (PIB) 
para o conjunto do setor pú-
blico (União, estados e mu-
nicípios, incluindo todas as 
estatais), ou R$ 126,73 bi-
lhões. 

Para o governo federal, 
a meta será de R$ 1,65% 

do PIB, o equivalente a R$ 
104,55 bilhões. O valor é 
quase o dobro da meta des-
te ano em termos nominais, 

que é de R$ 55,3 bilhões.
O projeto traz ainda nú-

meros esperados para o ce-
nário econômico. Neste 

ano, a previsão é de queda 
de 0,9% do PIB, com infla-
ção de 8,2%, valor acima da 
meta do Banco Central, que 
é de 6,5%. Para 2016, a infla-
ção esperada cai para 5,6% e 
o PIB sobe 1,3%.

Servidores - Além disso, 
o governo federal incluiu no 
projeto uma diretriz para o 
crescimento da folha de pa-
gamento do setor público, 
que envolve o funcionalis-
mo dos três Poderes (Legis-
lativo, Executivo e Judiciá-
rio), do Ministério Público 
da União e da Defensoria 
Pública da União. Pela re-
gra, a folha de todos terá a 
mesma taxa de crescimento.

Segundo Nelson Barbo-

ORÇAMENTO

Ministro do Planejamento fala amanhã em audiência 
sa, o Executivo vai definir, 
em negociação com os ser-
vidores públicos, o reajuste 
salarial para 2016, que deve-
rá levar em conta a sua pró-
pria capacidade financeira. 
As negociações devem ir até 
julho.

O valor que for disponi-
bilizado, ao final, para rea-
justes salariais será distri-
buído proporcionalmente 
entre os Poderes, com base 
na participação de cada 
um na despesa com pesso-
al. Esse valor será incluí-
do no anexo 5 da proposta 
orçamentária, que traz as 
autorizações para aumen-
to salarial e contratação de 
servidores.
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DEPOIMENTOS NA 
CPI DA PETROBRAS

Hoje, 9h30
 ■ João Ricardo Auler, presi-

dente do Conselho de Admi-
nistração da Camargo Corrêa

 ■ José Adelmário Pinheiro Fi-
lho, presidente da OAS

 ■ Eduardo Hermelino Leite, 
vice-presidente da Camargo 
Côrrea

Amanhã, 9h30
Representantes do Grupo 
Schahin:

 ■ Carlos Eduardo Schahin
 ■ Milton Toufic Schahin
 ■ Salin Toufic Schahin
 ■ Rubens Toufic Schahin
 ■ Pedro Schahin 

Quinta-feira, 9h30
 ■ José Ricardo Nogueira Bre-

chirolli, funcionário da OAS
 ■ Mateus Coutinho de Sá Oli-

veira, diretor financeiro da OAS
 ■ Erton Medeiros Fonseca, di-

retor-presidente da Divisão de 
Engenharia Industrial da Gal-
vão Engenharia

A Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPI) da Pe-
trobras vai ouvir os depoi-
mentos de 11 pessoas nesta 
semana. Todos eles são exe-
cutivos ou funcionários de 
empreiteiras acusadas de 
formação de cartel e paga-
mento de propina para dire-
tores da estatal ou partidos 
políticos.

Para hoje estão previstos 
os depoimentos de João Ri-
cardo Auler, presidente do 
Conselho de Administração 
da Camargo Corrêa; Eduardo 
Hermelino Leite, vice-presi-
dente da Camargo Côrrea; e 
José Adelmário Pinheiro Fi-
lho, presidente da Constru-
tora OAS.

Prisão - João Auler che-
gou a ser preso pela Ope-
ração Lava Jato, da Polícia 
Federal, assim como Dalton 
Avancini, presidente da Ca-
margo Corrêa. Avancini con-
firmou à CPI que a emprei-
teira pagou R$ 110 milhões 
em propina aos ex-diretores 
da Petrobras Paulo Roberto 
Costa e Renato Duque.

A Camargo Corrêa venceu 
licitações no valor de mais de 
R$ 6 bilhões para obras nas 
refinarias Getúlio Vargas, 
no Paraná, e Abreu e Lima, 
em Pernambuco. Avancini 
negou que a Camargo Cor-
rea tenha pago propina por 
meio de doações oficiais de 
campanha, mas admitiu que 
o dinheiro era destinado ao 

Lucio Ribeiro Jr.

Avancini, da Camargo Côrrea, confirmou pagamento de propina

PP (por meio de Costa) e ao 
PT (por meio de Duque).

Já Eduardo Leite foi apon-
tado por Avancini como res-
ponsável pelos contatos com 
políticos e diretores da Pe-
trobras. Segundo o empre-
sário Júlio Camargo, da Toyo 
Setal, houve propina para 
que obra da Refinaria Hen-
rique Lage, em São José dos 

Campos (SP), fosse dirigida 
ao consórcio que represen-
tava na época, formado por 
Camargo Corrêa e OAS.

A refinaria estava orçada 
em R$ 1 bilhão. Segundo o 
executivo, a Camargo Corrêa 
pagou R$ 23,3 milhões para 
que intermediasse o negó-
cio. Camargo também acu-
sou Leite de controlar o pa-

gamento das propinas.
Contratos - Já o presiden-

te da OAS, José Adelmário 
Pinheiro Filho, também co-
nhecido como Léo Pinheiro, 
foi denunciado por lavagem 
de dinheiro e corrupção. As 
empresas do grupo OAS cele-
braram contratos com a Pe-
trobras no valor de R$ 10 bi-
lhões e mais US$ 48 milhões 

entre 2005 e 2014. 
Nesse período, foram 

identificadas transferências 
de R$ 7 milhões para contas 
controladas pelo doleiro Al-
berto Youssef – o que a po-
lícia suspeita que seja uma 
maneira de pagar propinas. 

A OAS é acusada de pa-
gar propina a Costa. Por con-
ta disso, o Ministério Público 
Federal pede que a empresa 
devolva R$ 988,7 milhões.

Outros - Amanhã serão 
ouvidos executivos do gru-
po Schahin. A Schahin En-
genharia, que faz parte do 
grupo, está entre as citadas 
como participante de car-
tel que atuava na Petrobras. 
A empresa arrendava cin-
co plataformas de perfura-
ção para a estatal. Depois de 
deflagrada a Operação Lava 
Jato, perdeu os contratos e 
entrou na Justiça com pedido 
de recuperação.

Na quinta-feira (28), além 
de funcionários da OAS, será 
ouvido Erton Medeiros Fon-
seca, executivo da Galvão 
Engenharia. Entre 2008 e 
2014, as empresas do grupo 
assinaram contratos no va-
lor de R$ 7,6 bilhões e US$ 
5,6 milhões com a Petrobras. 

Nesse período, foram 
transferidos mais de R$ 
5 milhões para contas de 
Youssef. A Galvão se defen-
de sob o argumento de que 
foi obrigada a pagar propina 
para garantir as obras.

Nelson Barbosa discutirá com parlamentares o texto da LDO 2016

Alex Ferreira
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Rômulo Gouveia elogia reuniões 
sobre reforma política na Paraíba

O deputado Rômulo Gouveia (PSD-PB) participou, no dia 18, 
de sessão especial conjunta das câmaras municipais de João Pessoa 

e Campina Grande, quando foi entregue o relatório da Comissão Espe-
cial da Reforma Política à bancada paraibana no Congresso. O deputado 

disse estar satisfeito com a associação das casas legislativas em torno 
desse debate e de sua ampliação junto à sociedade.

Políticas públicas de prevenção, tratamento e cuidado integral 
das pessoas que vivem com HIV e Aids foram debatidas na sexta- 
feira na Assembleia Legislativa do Ceará. O deputado Odorico Monteiro 
(PT-CE), que integra a Frente Parlamentar Mista de Enfrentamento às 
DSTs/Aids da Câmara, disse na audiência que o objetivo é trazer para o 
debate vários setores da sociedade e movimentos sociais.

Debate no Ceará aborda tratamento e 
cuidados a pessoas com DSTs/Aids

Mauro Pereira participa da romaria de 
Caravaggio, na Serra Gaúcha

A deputada Marinha Raupp (PMDB-RO) prestigiou a Festa 
do Divino Espírito Santo em Pimenteiras do Oeste (RO), uma ro-
maria que integra as comunidades do Brasil e da Bolívia que descem o 
rio Guaporé. A deputada destacou a importância da festa, a mais teadi-
cional da região, e disse que solicitou ao Iphan que ela seja registrada 
como bem cultural, de natureza imaterial.  

Marinha Raupp destaca importância 
de festa religiosa em Rondônia

Conceição Sampaio critica reforma política 
por não incluir participação das mulheres

Ao participar da campanha “Mais Mulheres na Política”, na Assem-
bleia Legislativa do Amazonas, a deputada Conceição Sampaio (PP-AM) dis-
se que as mulheres passaram da fase de lutar por cotas nos partidos. “O mo-
mento é de exigir o espaço que merecemos dentro dos legislativos, de modo 
a construir uma sociedade mais justa e igualitária”, afirmou. Ela criticou o 

texto da reforma por não incluir a participação feminina.

 A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga o 
assassinato de jovens negros e pobres realizou audiência pública em 
Maceió (AL), no dia 18. O deputado Paulão (PT-AL), que levou os inte-
grantes da CPI ao estado, alertou que precisam ser tomadas medidas 
para coibir a violência em Alagoas, que é recordista nacional em homi-
cídios de jovens, sobretudo os de etnia negra, moradores das periferias. 

CPI investiga violência contra jovens 
negros na capital alagoana
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O deputado Mauro Pereira (PMDB-RS) participou, no final de sema-
na, da 136ª Romaria de Nossa Senhora do Caravaggio, uma das mais 

tradicionais do País, em Farroupilha. “É um momento de pedir paz, prote-
ção e força a Deus e, principalmente, de agradecer por tudo o que conquis-

tamos. Espero que Nossa Senhora atenda os pedidos dos brasileiros, porque 
vivemos momentos de dificuldades”, destacou o deputado.


