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Torcidas organizadas 
propõem ingressos 
mais baratos em 
jogos de futebol

Deputados 
defendem poder de 
investigação para 
todas as polícias

Ex-vice da Camargo 
Corrêa diz que 
Petrobras ainda 
paga sobrepreço

Número de vítimas 
fatais caiu no trecho 
mais perigoso da 
BR-381, em Minas

Avaliação foi feita em 
audiência pelo presidente 
do Banco Central, 
Alexandre Tombini.

No primeiro dia de votação da reforma política, os deputados rejeitaram o “distritão”, que mudaria cálculo para eleição 
O principal ponto da reforma política, o chamado “distritão”,  foi re-
jeitado no Plenário por 267 votos a 210 e 5 abstenções. Com o resulta-
do, fica mantido o modelo atual, com sistema proporcional, que leva 

em conta os votos recebidos individualmente pelos candidatos de um 
partido e os recebidos pela legenda. Esses votos são usados para um 
cálculo de quantas vagas cada partido consegue preencher. 

Plenário mantém sistema proporcional

SECA NO NORDESTE - Na comissão, pesquisadores sugeriram geração de energia 
solar e cultivo de plantas irrigáveis como formas de criar emprego e renda na região

Estímulos fiscais do 
primeiro governo 
Dilma causaram 
desajuste no País

CÂMARA REJEITA INCLUIR FINANCIAMENTO PRIVADO NA CONSTITUIÇÃO

Deputados rejeitaram também outras 
alternativas, como listas e distrital misto

| 3

| 3

| 7

| 2| 5| 8| 4

Luis Macedo

Seagri Bahia

Al
ex

 Fe
rre

ira

| 6



27 de maio de 20152 | JORNAL DA CÂMARA 

 (61) 3216-1500              secom@camara.leg.br

jornal@camara.leg.br  |  Redação: (61) 3216-1660  |  Distribuição e edições anteriores: (61) 3216-1626

1º Vice-Presidente
Waldir Maranhão (PP-MA)
2º Vice-Presidente 
Giacobo (PR-PR)
1º Secretário
Beto Mansur (PRB-SP)
2º Secretário 
Felipe Bornier (PSD-RJ)

Presidente: Eduardo Cunha (PMDB-RJ)

Diretor de Mídias Integradas
Pedro Noleto
Coordenador de Jornalismo 
Wilson Silveira

Editora-chefe
Rosalva Nunes
Editores
Sandra Crespo
Ralph Machado

Diagramadores
Gilberto Miranda
Roselene Guedes
Renato Palet

Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  - 55a Legislatura SECOM - Secretaria de Comunicação Social

Jornal da Câmara

Impresso na Câmara 
dos Deputados (DEAPA) 

Secretário: Cleber Verde (PRB-MA)

Diretor-Executivo: Sérgio Chacon

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
José Carlos Araújo (PSD-BA)
Presidente do Centro de Estudos e Debates Estratégicos 
(Cedes) Lúcio Vale (PR-PA)
Corregedor parlamentar
Carlos Manato (SD-ES)
Procurador parlamentar
Claudio Cajado (DEM-BA)

3ª Secretária
Mara Gabrilli (PSDB-SP)
4º Secretário
Alex Canziani (PTB-PR)
Suplentes:
Mandetta (DEM-MS)
Gilberto Nascimento (PSC-SP)
Luiza Erundina (PSB-SP)
Ricardo Izar (PSD-SP)

Ouvidor parlamentar 
Nelson Marquezelli (PTB-SP)
Coordenadora dos direitos da mulher 
Dâmina Pereira (PMN-MG)
Procuradora da mulher
Elcione Barbalho (PMDB-PA)
Secretário de Relações Internacionais
Átila Lins (PSD-AM)

Diretor-Geral: Sérgio Sampaio de Almeida
Secretário-Geral da Mesa: Sílvio Avelino

Leia esta edição 
no celular

Papel procedente de 
florestas plantadas

Leia a 
agenda
completa 
no celular

AGENDA
QUARTA-FEIRA

27 de maio de 2015

Deputados inscritos no 
Grande Expediente:

• Odelmo Leão (PP - MG) 
• Janete Capiberibe (PSB -AP)

» Base da educação
A Frente Parlamentar da 
Educação e a Comissão de 
Educação promovem pa-
lestra sobre “Base Nacio-
nal Comum na Educação”. 
Plenário 10, 8h
 
» Mata Atlântica
A Frente Parlamentar 
Ambientalista e ONGs re-
alizam café da manhã em 

Deputados mineiros pe-
diram na audiência soluções 
imediatas para as mortes e 
o descongestionamento da 
via, que corta região impor-
tante economicamente. 

Para Laudívio Carvalho 
(PMDB-MG), que solicitou o 
debate, a duplicação é urgen-
te. “Não há condição mais de 
trafegar caminhão, carreta, 
carro pequeno e ônibus em 
uma pista simples.” 

Rodrigo Pacheco (PMDB-
MG) sugeriu prioridade aos 
trechos mais perigosos, no 
caso de uma possível falta 
de recursos. “Em vez de fa-
zer 50% do todo, faz 100% de 
uma parte no trecho onde há 
mais acidentes”, pediu.  

Mauro Lopes (PMDB- 
MG) reclamou do baixo efe-
tivo da PRF no estado, onde 
há 930 policiais para mais de 
cinco mil quilômetros de ro-
dovias federais. 

Em audiência ontem na 
Comissão de Viação e Trans-
portes, representantes da 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) e do Departamento 
Nacional de Infraestrutura 
de Transportes (Dnit) disse-
ram a deputados que a BR-
381, entre Belo Horizonte e 
Governador Valadares, dei-
xou de ser a “rodovia da mor-
te”, pois os números de víti-
mas fatais diminuíram.

Segundo dados da PRF, 
nos 303 quilômetros entre 
as duas cidades, houve uma 
queda de 33% no número de 
vítimas fatais, entre 2010 e 
2014, passando de 171 para 
114 mortes. No trecho mais 
perigoso, entre Belo Hori-
zonte e João Monlevade, a 

comemoração ao Dia Nacio-
nal da Mata Atlântica. Ane-
xo IV, 10º andar, Restauran-
te Senac, 8h30
 
» Câncer de mama 
A Frente Parlamentar de Pre-
venção, Diagnóstico e Trata-
mento do Câncer promove o  
VI Conferência Nacional de 
Primeiras-Damas. Auditório 
Nereu Ramos, 9h30 

» Contas na Suíça
A Comissão de Fiscalização 
e Controle debate contas se-
cretas de pessoas e empresas 
brasileiras no HSBC da Suí-
ça. Plenário 9, 10h 

» Prêmio Dr. Pinotti
A 2ª secretaria da Câmara 

entrega o prêmio a cinco en-
tidades que se destacam nos 
serviços voltados à saúde da 
mulher. Salão Nobre, 11h
 
» Estado Islâmico
A Comissão de Relações Ex-
teriores faz audiência sobre 
“medidas que o governo bra-
sileiro está tomando diante 
de informações de que ex-
tremistas do Estado Islâmico 
estariam tentando recrutar 
jovens em território nacio-
nal”. Plenário 3, 11h
 
» Ministro do Planejamento
A Comissão de Orçamento 
ouve o ministro do Planeja-
mento, Nelson Barbosa, so-
bre a Lei de Diretrizes Orça-
mentárias. Plenário 2, 13h 

» Legado olímpico 
Audiência da Comissão do 
Esporte sobre “o legado es-
portivo dos Jogos Olímpi-
cos”. Plenário 4, 14h 

» Situação da saúde
A Comissão de Defesa do Con-
sumidor debate a  atual situ-
ação da saúde no País e abu-
sos cometidos pelos planos de 
saúde. Local a definir, 14h30
 
» Maioridade penal
A Comissão Especial da 
Maioridade Penal faz audi-
ência sobre o tema. Plenário 
1, 14h30 

» CPI da Petrobras 
A CPI ouve depoimentos de 
representantes do Grupo 

Governo diz que diminuíram vítimas 
fatais na ‘rodovia da morte’, em MG
Índices de acidentes seriam menores no trecho entre Belo Horizonte e Governador Valadares

redução no período foi de 
53%. Mas o superintenden-
te da PRF em Minas, Guido 
Mayol, reconheceu que o tre-
cho já não suporta o trânsi-
to que recebe. “A rodovia 
remonta a 1950, construída 
para 200 veículos ao dia, e 

recebe 20 mil”, contabilizou.
Duplicação – A rodovia, 

em região montanhosa e 
cheia de curvas, passa por 
reformas, como a duplica-
ção das pistas, que começa-
ram no final de 2013.  O valor 
atual contratado é de R$ 2,5 

bilhões, e a expectativa é que 
o serviço esteja concluído até 
o fim de 2019.

A obra foi dividida em 
11 lotes de execução, no re-
gime diferenciado de con-
tratação integrada. Desses, 
dois estão parados e outros 
dois em fase de elaboração 
para contratação das obras. 
Até agora, foram duplicados 
17,82 quilômetros.

 O superintendente do 
Dnit em Minas, Evandro 
Fonseca, disse que é inevi-
tável o transtorno causado 
pela obra e os constantes fe-
chamentos da via. “Estamos 
falando de 300 quilômetros, 
com área urbana densamen-
te povoada em alguns luga-
res, de alto tráfego.” 

A rodovia passa por reformas,
como a duplicação da pista

Deputados querem
solução imediata

Schahin. Local a definir, 
14h30 

» Despoluição no Rio
A Comissão de Turismo 
debate a despoluição da 
baía da Guanabara e da 
lagoa Rodrigo de Freitas, 
palco de eventos esporti-
vos nas Olimpíadas 2016. 
Plenário 5, 15h

Dnit.gov.br



Plenário começa a votar artigos da reforma política, rejeita outras alternativas e mantém o atual sistema proporcional

Deputados rejeitam a proposta de distritão

Financiamento por empresas é excluído da reforma 

JORNAL DA CÂMARA | 327 de maio de 2015

O Plenário da Câma-
ra rejeitou ontem o princi-
pal ponto da reforma polí-
tica (PEC 182/07) proposto 
pelo deputado Rodrigo Maia 
(DEM-RJ): o chamado dis-
tritão, modelo em que os 
deputados e vereadores se-
riam eleitos apenas de acor-
do com a quantidade de vo-
tos recebidos, no sistema 
majoritário. A proposta foi 
rejeitada por 267 votos a 210 
e 5 abstenções.

A Câmara manteve o 
modelo atual, com siste-
ma proporcional, que leva 
em conta os votos recebi-
dos individualmente pelos 
candidatos de um partido e 
os recebidos pela legenda. 
Esses votos são usados para 
um cálculo de quantas va-
gas cada partido consegue 
preencher. Outras mudan-
ças nesse sistema – como a 
cláusula de barreira e mu-
danças nas coligações – po-
derão ser discutidas hoje, 
quando o Plenário vai reto-
mar a discussão da reforma.

Os deputados também 
rejeitaram, por 402 votos a 
21 e duas abstenções, o sis-
tema de votação em listas 
fechadas, que previa a dis-
tribuição das vagas de acor-
do com relações pré-orde-
nadas. O sistema distrital 
misto – em que metade das 
vagas seria preenchida por 
lista e a outra metade pelo 
voto majoritário em distri-
tos – foi rejeitada por 369 
votos a 99 e 2 abstenções.

Antes de encerrar a vota-
ção, o presidente da Câma-
ra, Eduardo Cunha, ressal-

Deputados contrários ao “distritão” comemoram no Plenário, que rejeitou também outras propostas

Fotos Luis Macedo

tou que manteve a promessa 
de votar a reforma política 
em Plenário, permitindo 
que os deputados se mani-
festem sobre todos os mo-
delos propostos. Segundo 
ele, os deputados terão de 
arcar com o resultado das 
votações. “Não aprovar ne-

nhum modelo significa vo-
tar [aprovar] o modelo de 
hoje, uma decisão que a 
Casa tem de assumir a res-
ponsabilidade”, disse.

Debates - O distritão foi 
alvo de intenso debate. De-
putados contrários chega-
ram a empunhar cartazes 
explicando os motivos pe-
los quais votaram contra 
o modelo: excesso de per-
sonalismo, diminuição da 
força dos partidos, entre 
outros. Para os favoráveis, 
o distritão é um modelo 
simples de ser entendido e 
capaz de diminuir a pulve-
rização de votos que levou 
ao Parlamento 28 partidos e 
baratear as campanhas com 
menos deputados.

O relator da matéria, 

Rodrigo Maia, responsabi-
lizou o PT pela derrota. “O 
PT mobilizou uma parte da 
sua base, virou votos da se-
mana passada para essa e 
provou que não quer mudar 
nada”, disse.

O líder do PMDB, depu-
tado Leonardo Picciani (RJ), 
outro partidário do distri-
tão, também lamentou. “A 
decisão da maioria foi de 
não promover mudança no 
sistema eleitoral. O PMDB 
cumpriu o seu papel e de-
fendeu a mudança do siste-
ma”, disse.

Contrários - O partido, 
no entanto, contou com dis-
sidências. O deputado Mar-
celo Castro (PMDB-PI), que 
foi relator da comissão es-
pecial da reforma política e 

teve o parecer preterido por 
decisão dos líderes, chegou 
a distribuir um panfleto aos 
deputados denunciando fa-
lhas do distritão.

Um dos que comemora-
ram o resultado foi o de-
putado Henrique Fontana 
(PT-RS), que foi relator de 
proposta de reforma polí-
tica na legislatura passa-
da. “Derrotamos o que era 
o grande risco de retrocesso 
para a democracia do País, 
que era o distritão, um sis-
tema que seria o paraíso do 
abuso do poder econômico 
e o fim dos partidos”, disse.

Argumentos - O líder 
do PR, deputado Maurí-
cio Quintella Lessa (PR-
-AL), chamou o distritão 
de “canto da sereia”. “Em 
princípio, parece um siste-
ma que prega a simplicida-
de, mas é o que personifica a 
eleição e fragiliza partidos e 
ideias. Cada deputado seria 
um partido político”, disse, 
afirmando que o modelo de 
eleger os mais votados in-
viabiliza as minorias.

Já o  líder do DEM, depu-
tado Mendonça Filho (PE), 
disse que o distritão pode-
ria ser a solução para o ex-
cesso de partidos. “Este Par-
lamento, do ponto de vista 
partidário, está uma verda-
deira zorra, são 28 partidos 
com assento, recorde mun-
dial”, disse. Hoje, segundo 
ele, os aspirantes a candi-
dato já buscam partidos não 
pela ideologia, mas pela fa-
cilidade de se eleger. “Esse 
é o mundo real, não adianta 
aula de cientista político.”

Maia, relator em Plenário

Hoje, os deputados 
discutirão outras 
propostas de 
financiamento,
como a que permite 
a doação apenas 
de pessoas físicas. 

Por 264 votos a 207 e 4 
abstenções, o Plenário rejei-
tou a proposta que preten-
dia incluir na Constituição 
o financiamento da campa-
nha por pessoas físicas e ju-
rídicas para os partidos e os 
candidatos, dentro de limi-
tes máximos de arrecadação 
e gastos de recursos que a lei 
deverá estabelecer para cada 
cargo. 

A votação faz parte da 
PEC da Reforma Política, 
cuja discussão será retoma-
da hoje, às 12h. Os deputa-
dos voltarão a discutir outras 

propostas de financiamento 
de campanhas, como a que 
permite a doação apenas de 
pessoas físicas. Se essa tam-
bém não conseguir 308 vo-
tos, ainda poderá ser anali-
sada emenda que propõe o 
financiamento público ex-
clusivo. 

A líder do PCdoB, Jandi-
ra Feghali (RJ), avaliou que 
o financiamento privado não 
deve ser incluído na Consti-
tuição. “Isso não é matéria 
constitucional, é matéria de 
lei. Precisamos sanear esse 
processo de financiamento e 

garantir a todos o equilíbrio 
na disputa eleitoral”, disse. 

O modelo também não 
teve o voto favorável do 
Psol. O líder do partido, 
Chico Alencar (RJ), é contra 
o financiamento empresa-
rial. “O que nós defendemos 
como passo adiante é o fi-
nanciamento de pessoas fí-
sicas com limites fortes e um 
fundo partidário democráti-
co, transparente e austero”. 

Já o líder do PMDB, Le-
onardo Picciani, defendeu 
a constitucionalização do 
financiamento privado. O 

financiamento de empre-
sas é objeto de uma ação no 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), que já teve o voto de 
seis ministros contrários a 
esse modelo. 

Para Picciani, a votação 

resolve o possível resultado 
do STF. “Quem tem de deci-
dir sobre isso é o Parlamen-
to. O bom senso nos manda 
definir esse tema hoje, por 
que senão estaremos na mão 
do Poder Judiciário”. 

Líder do DEM, Mendon-
ça Filho afirmou que acabar 
com o financiamento pri-
vado é incentivar a doação 
ilegal de empresas e o caixa 
dois. “Ficarmos sem doação 
legal de empresas em cam-
panhas é incentivar o caixa 
dois, é fomentar o sistema de 
financiamento ilegal”.
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Em seminário realizado 
ontem, deputados e repre-
sentantes de movimentos 
sociais criticaram o texto 
da reforma política que está 
sendo votado pelo Plenário 
da Câmara. Eles defenderam 
o financiamento público de 
campanhas e a paridade en-
tre gêneros em eleições pro-
porcionais para deputado fe-
deral.

A plateia do seminário, 
que foi organizado pela Co-
missão de Direitos Humanos 
e Minorias, era formada por 
integrantes de vários movi-
mentos sociais, que cantaram 
e puxaram palavras de ordem 
durante o evento. Eles inte-
gram os mesmos movimen-
tos que participaram da mo-
bilização que organizou, há 
dois anos, o abaixo-assinado 
em favor de um plebiscito 
pela reforma política.

O representante da Plata-
forma dos Movimentos So-
ciais pela Reforma Política, 
José Antonio Moroni, expli-
cou que a intenção do grupo 
é evitar a votação da proposta 
e, se o texto for votado, que 
seja rejeitada o que a entida-

Movimentos sociais criticam texto da reforma política
O ato ocorreu durante seminário promovido pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias para discutir a reforma

“Este Parlamento 
não tem legitimidade 
para fazer a reforma 
política. Ele foi eleito 
com influência do 
poder econômico, sem 
participação popular.
Deputado Paulo Teixeira

Os movimentos rejeitam os pontos que estão em votação, como financiamento de campanha

Rodrigo Fonseca, da 
Gaviões da Fiel, argumen-
tou na audiência que os 
setores chamados “popu-
lares” são os que frequen-
temente apresentam maior 
taxa de ocupação, e propôs 
uma cota mínima de 50% 
dos ingressos de cada par-
tida a preços mais acessí-
veis. Para ele, o valor deve 
ser de, no máximo, 4% do 
salário mínimo. 

Vice-presidente da co-
missão mista, Andrés San-
chez (PT-SP), que já pre-
sidiu o Corinthians, disse 
que os preços têm a ver 
com os impostos que os 
clubes precisam pagar. 
Ele considerou  excessi-
vas também as meias-en-
tradas.

O relator da MP, Otávio 
Leite (PSDB-RJ), informou 
que pretende apresentar 
seu parecer na próxima 
terça-feira (2). 

Gaviões da Fiel 
propõem cotas

de chama de “PEC da Corrup-
ção”. “O que se quer nas do 
Plenário é constitucionalizar 
o financiamento empresarial 
de campanhas, que é uma das 
principais fontes de corrup-
ção, e que distorce a vontade 
do eleitor. Não é a toa que só 
se elegem, na grande maio-
ria, os que têm as campanhas 
mais ricas”, criticou.

Distritão - O movimento 
também se manifestou con-
trário ao sistema do distritão. 
“É um sistema que só vai for-
talecendo a oligarquia.” José 
Antônio Moroni reclamou 
que vários integrantes de 
movimentos sociais não pu-
deram entrar na audiência 
pública e afirmou que cerca 
de 40 ônibus vieram de todo 

o País para Brasília a fim de 
integrar a mobilização.

O deputado Luiz Cou-
to (PT-BA) lamentou que as 
pessoas tenham sido barra-
das. “Muitos estão fora, sem 
poder entrar nesta Casa, o 
que é um desrespeito. Nós 
achamos que todos deveriam 
estar aqui, querem discutir a 
reforma política, mas uma 

reforma que seja resultado 
do que a sociedade brasileira 
está querendo.”

O deputado Paulo Teixei-
ra (PT-SP) afirmou no semi-
nário que falta legitimidade à 
reforma que está em votação. 
“Este Parlamento não tem le-
gitimidade para fazer a refor-
ma política. Ele foi eleito com 
influência do poder econômi-
co, com a mídia centralizada 
e monopolizada, sem parti-
cipação popular. O que estão 
tentando votar aqui não é 
uma reforma política, é uma 
contrarreforma política.”

Segundo a organização da 
Plataforma dos Movimentos 
Sociais pela Reforma Política, 
os manifestantes vão conti-
nuar mobilizados na Câmara 
até o final da  votação.

MP DO FUTEBOL

Em audiência pública, a 
comissão mista que anali-
sa a medida provisória (MP) 
do Futebol (671/15) ouviu 
representantes de torcidas 
organizadas, que criticaram 
especialmente os preços de 
ingressos e as estratégias de 
ocupação de estádios atual-
mente em voga no Brasil.

Apesar de o tema em de-
bate não ser diretamente re-
lacionado à MP (o refinan-
ciamento das dívidas dos 
clubes), os representantes 
das torcidas argumentaram 
que a presença de torcedores 
nas partidas tem a ver com 
a qualidade do espetáculo 
– que também se relaciona 
com as medidas de moraliza-
ção de gestão e responsabili-
dade fiscal que a MP propõe.

“Os principais atores des-
se espetáculo somos nós, 
torcedores. Somos consu-
midores e temos um produ-
to ruim. Tudo que está sendo 
discutido aqui é para termos 
um produto melhor no nos-

Torcidas organizadas querem preços populares
so futebol”, resumiu André 
Azevedo, presidente da As-
sociação Nacional das Torci-
das Organizadas (Anatorg).

Ingressos caros - Os con-
vidados disseram que a mo-
dernização dos estádios, 
promovida em decorrência 
da Copa do Mundo de 2014, 
provocou um encarecimento 
dos ingressos que “elitizou” 
as arquibancadas.

Rodrigo Fonseca, pre-
sidente da Gaviões da Fiel 
(organizada do Corinthians) 
disse que é “perigosa”  a con-
fusão que se dá entre a mo-
dernização e a exclusão do 
povo mais pobre. “Fizeram 
as arenas e esqueceram-se 
de enchê-las. Futebol não é 
só para a elite. O torcedor da 
classe D tem que voltar a fre-
quentar os estádios.”

Para Gabriel Naman, di-
retor social da Urubuzada 
(organizada do Flamengo), 
existe ainda o problema de 
que muitas das obras em 
estádios para a Copa foram 

Marcos Oliveira / Agência Senado

Deputado Otávio Leite e representante da torcida do Flamengo

feitas com dinheiro públi-
co e, no entanto, o público 
tem pouco acesso a eles. “Eu 
paguei pela reforma do Ma-
racanã, mas hoje não posso 
pagar pelo ingresso. Fora o 
transporte e a alimentação 
no estádio, que também são 
caros. Hoje em dia, vemos 
estádios sem graça, sem jo-
vens, sem pobres. Fazer uma 
festa numa arena dessas é 
muito complicado”, afirmou.

Sócio torcedor - Os mem-
bros das organizadas tam-
bém criticaram a dissemina-
ção dos programas de sócio 
torcedor, pelos quais é pago 
um valor fixo mensal aos clu-
bes em troca de benefícios, 
como descontos ou preferên-
cia na compra de ingressos. 
Para eles, esses programas 
reduzem a oferta de ingres-
sos para quem não pode ar-
car com um plano de sócio.

Alex Ferreira



SEGURANÇA PÚBLICA

A Comissão de Desenvol-
vimento Urbano promoveu 
ontem audiência para discu-
tir o Projeto Cidade do Saber, 
em atividade no município de 
Camaçari (BA). Implantado 
pela prefeitura e gerido pela 
organização social Institu-
to Professor Raimundo Pi-
nheiro, o projeto visa ofere-
cer acesso a bens culturais 
e ao esporte. A iniciativa já 
atingiu 500 mil pessoas em 
oito anos.

O deputado Caetano (PT-
-BA), que pediu a audiência, 
incentivou outros prefeitos 
a conceber projetos seme-
lhantes. “É um bom modelo 
para municípios, assim como 
há outros que são sucesso  e 
que devem ser divulgados na 
Casa também”, salientou.

Caetano ressaltou que a 
Cidade do Saber é hoje refe-
rência no País como centro 
de educação não formal e de 
inclusão social. “O gestor 
público tem que levar cul-
tura, arte, para a população. 
É fantástico ver uma crian-
ça de rua no balé clássico”, 
destacou. O parlamentar era 
prefeito da cidade quando o 
projeto foi concebido.

Serviços - Inaugurada em 
2007, a Cidade do Saber é um 
complexo que oferece servi-

Comissão analisa Projeto Cidade do Saber
Iniciativa desenvolvida em Camaçari (BA) envolve parceria com 54 escolas e tem, hoje, mais de 22 mil beneficiados

Luis Alves

Ana Lúcia: a agenda do projeto está fechada para este ano, com atividades em todos os fins de semana

“O projeto tem 
trazido de volta às 
aulas crianças que 
tinham dificuldade 
de prestar atenção e 
frequentar a escola.”
Ana Lúcia da Silveira, debatedora

ços gratuitamente à popu-
lação de Camaçari, incluin-
do cursos e oficinas de arte; 
espetáculos; atividades de 
desenvolvimento de talen-
tos artísticos e esportivos; 
e atividades de promoção da 
saúde. Há ainda espaços cul-
turais interativos, como um 
museu e o Memorial do Polo 
Petroquímico de Camaçari.

“É uma cidade que não 
tinha absolutamente nada 
para fazer e agora integra 
o roteiro das artes”, disse a 
diretora-geral da Cidade do 
Saber, Ana Lúcia Alves da 
Silveira.

Segundo a dirigente, a 
agenda está fechada para 
quase todo o ano, com ati-
vidades previstas para to-
dos os fins de semana. “Hoje 
a cidade tem uma orquestra 
sinfônica genuinamente de 
Camaçari, a Cia. Jovem de 
Ballet, a Casa Social do Ballet 
Bolshoi, quase 6 mil alunos 
na parte de esportes, com 
sucesso enorme em resulta-
dos de campeonatos, e novos 
grupos teatrais foram forma-
dos”, citou.

De acordo com Ana Lúcia, 
houve diminuição da violên-
cia e de uso de drogas entre 

os participantes. “O índice de 
depredação da Cidade do Sa-
ber é baixíssimo”, completou.

Parcerias - A diretora ex-
plicou que  o projeto tem par-
ceria com 54 escolas, com 
mais de 22 mil beneficiados. 
A Cidade do Saber promove 
aulas temáticas dentro do 
horário regular, para aju-
dar no processo de apren-
dizagem formal. “O projeto 
tem trazido de volta às au-
las crianças que tinham di-
ficuldade de prestar atenção 
e dificuldade de frequentar a 
escola”, ressaltou.

Além disso, no contra-

turno escolar, são oferecidas 
aulas de iniciação musical. 
Os melhores alunos partici-
pam da orquestra sinfônica 
jovem. Outra iniciativa do 
projeto é premiar talentos 
científicos nas escolas.

Avaliação - A diretora-ge-
ral do projeto explicou ainda 
que a organização social que 
administra o complexo tem 
de atingir resultados previa-
mente negociados e formali-
zados em contrato de gestão, 
cuja execução é acompanha-
da por uma comissão de ava-
liação, formada por repre-
sentantes do Executivo e do 
Legislativo municipal, além 
de representantes da comu-
nidade.

O projeto é financiado 
maioritariamente pela pre-
feitura, mas, conforme expli-
cou, há recursos do Ministé-
rio da Cultura e recursos 
privados, captados por meio 
de leis de incentivo à cultura.

Poder de investigação para todas as polícias recebe apoio
Deputados e especialis-

tas defenderam ontem o po-
der de investigação de crimes 
e de encerrar inquéritos para 
as polícias Militar e Rodoviá-
ria. A proposta de ampliação 
do poder de investigação para 
todas as polícias, debatida no 
Seminário Internacional de 
Segurança Pública, é conhe-
cida como “ciclo completo de 
polícia”. Hoje apenas as polí-
cias civis têm esse poder.

Em mensagem lida pelo 
primeiro vice-presidente da 
Câmara, deputado Waldir 
Maranhão (PP-MA), o pre-
sidente da Casa, Eduardo 
Cunha, destacou que o mo-
delo atual da polícia precisa 
ser aperfeiçoado. Uma das 
possibilidades, em sua opi-
nião, seria o modelo de ciclo 
completo.

“É preciso reformar a se-

Gabriela Korossy

Seminário internacional discutiu o ciclo completo de polícia

Índice de elucidação 
de crimes no Brasil 
é abaixo de 8%, mas 
em países onde o 
ciclo completo foi 
implantado, como Chile 
e Portugal, chega a 80%.

gurança pública do País”, dis-
se Cunha, lembrando que foi 
criada na Câmara neste ano a 
comissão especial para ana-
lisar todas as propostas do 
setor. O ministro do Traba-
lho e Emprego, Manoel Dias, 
que participou do evento, 
também defendeu um novo 
modelo de segurança pública.

Mais apuração - O depu-
tado Subtentente Gonzaga 
(PDT-MG), que solicitou a 
realização do seminário, ex-
plicou que a ideia é aumen-

tar o efetivo de profissionais 
para apurar os crimes que 
são pouco investigados atu-
almente.

Segundo o parlamentar, o 
índice de elucidação de cri-
mes no Brasil é abaixo de 8%. 
“Hoje muitos dos crimes que 

começaram a ser apurados 
pela PM não serão julgados, 
porque ela não tem compe-
tência de entregar essa inves-
tigação à Justiça”, apontou.

O deputado assinalou que 
em países onde o ciclo com-
pleto foi implantado, como 

Chile e Portugal, o índice 
de elucidação de crimes é 
de mais de 80%. Ele é autor 
de uma das propostas (PEC 
431/14) que amplia as com-
petências da PM.

Resistência - A proposta 
do ciclo completo de polícia 
enfrenta resistências. O re-
presentante da Associação 
Nacional dos Delegados de 
Polícia Federal, João Thiago 
Pinho, disse que a medida 
pode gerar indefinição e re-
dundância de funções, além 
de fomentar disputas.

Já o presidente da Asso-
ciação Nacional dos Procu-
radores da República, José 
Robalinho Cavalcanti, disse 
que a resistência de quem de-
fende o atual modelo é corpo-
rativista. “Menos de 10% dos 
municípios têm delegacia, 
mas quase todos têm PM.”
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Conclusão é de pesquisadores do Executivo ouvidos por comissão externa que trata da estiagem no semiárido

Atividade sustentável pode ser saída para seca 
Parlamentares e especia-

listas ouvidos pela comissão 
externa que trata da seca no 
semiárido nordestino foram 
unânimes em afirmar que o 
desenvolvimento de ativida-
des econômicas sustentáveis 
na região pode amenizar 
o sofrimento da popula-
ção com a estiagem. Todos 
concordam que seca não 
se combate – uma vez que 
é efeito da falta de chuvas 
e já é parte do clima regio-
nal. Ao contrário, convive-
-se com ela, especialmente 
em um local onde estão 22 
milhões de pessoas – ou 12% 
da população brasileira.

Uma das possibilidades 
para a criação de emprego 
e renda nos municípios do 
semiárido seria o aprovei-
tamento do potencial so-
lar da região para geração 
de energia. A sugestão é do 
pesquisador Paulo Nobre, 
do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação. “Eu 
vejo o Nordeste, no futuro, 
como um enorme produtor 
e exportador de energia. É 

Deputados Manoel Junior e Zeca Cavalcanti, entre os pesquisadores Guilherme Resende e Paulo Nobre

uma energia eterna, que é a 
energia do sol. Ela pode ser 
aplicada tanto em grandes 
centrais como em cada te-
lhado”, afirmou Nobre. “De 
forma que o recurso possa 
ser usado para trazer água 
em tubo, não água evapo-
rando em canais abertos, e 
escolas para as novas gera-
ções.”

Planejamento - Confor-
me Paulo Nobre, em uma re-
gião onde a seca faz parte do 
clima, o planejamento eco-
nômico é fundamental. Por 

isso, o pesquisador do Insti-
tuto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea) Guilherme 
Resende recomendou uma 
avaliação das políticas pú-
blicas atualmente voltadas 
para o semiárido.

Entre outros programas, 
a região é hoje beneficiária 
de pelo menos 50% dos re-
cursos do Fundo Constitu-
cional de Financiamento do 
Nordeste (FNE). Na maioria 
das vezes, no entanto, o di-
nheiro que chega está bem 
abaixo do limite estabeleci-

do. “Esses recursos não po-
dem ser concedidos sem ou-
tras políticas para um lugar 
onde não haja a água ou a 
energia necessária para um 
empreendimento”, defendeu 
Resende.

Solo fértil - Ele disse que 
o semiárido é solo fértil para 
o desenvolvimento de cul-
turas agrícolas resistentes à 
seca ou irrigáveis, como em 
países como Estados Unidos, 
México e Israel. “Crises cli-
máticas periódicas ocorrem 
em várias partes do mundo, 

prejudicando a agricultura. 
No entanto, só se transfor-
ma em flagelo social quan-
do se depara com condições 
socioeconômicas precárias, 
como as do Nordeste”, disse 
Guilherme Resende.

Caatinga - Para o presi-
dente da comissão, deputado 
Zeca Cavalcanti (PTB-PE), 
a preservação da caatinga, 
patrimônio natural, é o pri-
meiro passo para garantir  a 
qualidade de vida no semi-
árido nordestino. “A insta-
lação de painéis de geração 
de energia solar é uma alter-
nativa para superar o deficit 
hídrico da nossa região, que 
castiga a produção agríco-
la. É bom lembrar que essas 
medidas também geram em-
prego e renda”, ressaltou.

A comissão deve reali-
zar pelo menos mais nove 
reuniões. A ideia é reunir 
as sugestões de técnicos e 
representantes de municí-
pios e da sociedade civil em 
um relatório a ser elabora-
do pelo deputado Manoel Ju-
nior (PMDB-PB).

Marcelo Aguiar:  SUS está em crise 

 DISCURSOS

PT é o responsável pela má administração
da saúde pública, critica Marcelo Aguiar

O deputado Marcelo Aguiar 
(DEM-SP) disse em discurso que a 
saúde pública tem “custado muito 
caro” para os brasileiros. Ele citou 
pesquisa do instituto Datafolha, por 
encomenda do Conselho Federal de 
Medicina e da Associação Paulista 
de Medicina, na qual foi constatado 
que 87% dos brasileiros consideram a 
saúde a área mais importante, à fren-
te de educação e segurança.

Para o deputado, o PT é o res-
ponsável pela má administração da 
economia, “pois foi devido à falta 
de gestão” que o Brasil está com in-
flação e deficit público altos e uma 
possível recessão. “O fúnebre mo-
mento por que passa a saúde pública 
nada mais é do que a consequência 
de uma administração canhestra, 
corrupta e decrépita dos negócios 
públicos conduzida pelo PT”.

Entre os dados da pesquisa, se-
gundo Aguiar, o Sistema Único de 
Saúde (SUS) tem imagem negativa 
em todos os aspectos. Ele disse que 
esse retrato do setor não é novo e se 
agrava ainda mais há 12 anos des-
de que o PT assumiu o governo fe-
deral. “É imperioso reconhecer que 

o maior responsável por essa situ-
ação é o governo federal. A par de 
aplicar manobras não convencionais 
na área econômica, conhecidas por 
‘pedaladas fiscais’ e alvo de audito-
ria do Tribunal de Contas da União, 
o governo resolveu empregar meios 
astutos para economizar às custas 
da população”, criticou.  

Aguiar citou ainda levantamen-
to do Conselho Federal de Medicina  
que mostra que 1.500 procedimentos 
hospitalares incluídos na tabela do 
SUS têm valores defasados, e o País 
sofre com fechamento de leitos e  de-
sativação de hospitais.

Brunny afirma que a educação é condição 
principal para o Brasil ser rico e próspero

A deputada Brunny (PTC-MG) 
destacou em Plenário a importân-
cia da educação e da participação 
feminina na política. Segundo ela, 
o Congresso não deve pautar-se pe-
los assuntos mais discutidos pela 
mídia, mas sim pelos que realmente 
são prioritários para o desenvolvi-
mento do País.

Brunny afirmou que apenas a 
educação não é suficiente para ajudar 
o País a alcançar as expectativas da 
sociedade, mas é uma condição ne-
cessária. “Nenhum país rico e prós-
pero tem a população pouco instru-
ída, por isso a educação precisa ser o 
nosso objetivo diário. Enquanto ela 
não melhorar, vai ser difícil, e qual-
quer período de crescimento econô-
mico acelerado será muito curto.” 

Para a deputada, o problema 
está concentrado na alfabetização. 
Segundo ela, de acordo com o indi-
cador do analfabetismo funcional, 
entre 2011 e 2012, apenas 26% da po-
pulação brasileira, de 15 a 64 anos, 
é plenamente alfabetizada. “Nosso 
sistema educacional não consegue 
fazer com que os estudantes alcan-
cem mais do que habilidades limi-

tadas de leitura, escrita e cálculo”, 
criticou a deputada.

A deputada lembrou ainda que 
um de seus compromissos na Câ-
mara é assegurar os direitos femini-
nos. “Temos que trabalhar para que 
as mulheres tenham cada vez mais 
espaço no Congresso. E eu vejo que 
a nossa luta ainda é muito grande”.

Ela destacou a importância de 
proposta da deputada Luiza Erun-
dina (PSB-SP), que garante a repre-
sentação proporcional de homens e 
mulheres nas Mesas da Câmara e do 
Senado, e assegura, pelo menos, uma 
vaga para cada sexo.

Brunny: o ensino é limitado

Zeca Ribeiro Zeca Ribeiro

Gabriela Korossy
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“Não há possibilidade 
de continuar de 
remendo em remendo. 
Desde 1988, o Estado já 
não cabe mais dentro 
do que tem.”
Deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR)

Uma supervisão de rotina 
do Banco Central realizada 
em 2013 na Caixa Econômica 
Federal flagrou o uso de re-
cursos do próprio banco para 
o pagamento de benefícios 
sociais, como o Bolsa Famí-
lia e o seguro-desemprego, 
que são de responsabilidade 
da União.

De acordo com afirma-
ções do presidente do Banco 
Central, Alexandre Tombi-
ni, na audiência pública re-
alizada pela Comissão Mis-
ta de Orçamento e outras 
cinco comissões da Câmara 
e do Senado, esse  procedi-
mento da Caixa, que poste-
riormente ficou conhecido 
como “pedalada fiscal”, tor-

O presidente do Banco 
Central, Alexandre Tombini, 
disse que está “fazendo ges-
tão junto ao governo” para 
convocar os aprovados no 
concurso de 2013 realizado 
pela instituição, que contou 
com 500 vagas. A validade da 
seleção expira em setembro 
próximo.

Ele deu a entender que as 
dificuldades fiscais do gover-

“Eu não entendo 
que isso não é um 
empréstimo ilegal, 
um financiamento 
de governo de forma 
vedada pela lei.”
Deputado Marchezan Jr. (PSDB-RS)

nou-se público após audito-
ria do Tribunal de Contas da 
União (TCU). Segundo a Cor-
te de Contas, o Banco do Bra-

sil e o BNDES também teriam 
usado recursos próprios para 
financiar o Tesouro. 

Ao fazer isso, o governo 

teria economizado recursos 
temporariamente, inflando 
o saldo do resultado primá-
rio. A Lei de Responsabilida-
de Fiscal, no entanto, proíbe 
que os bancos públicos finan-
ciem o Tesouro Nacional.

Segundo Tombini, em 
agosto do ano passado a au-
toridade monetária deter-
minou que os valores pagos 

pela Caixa, que chegariam a 
R$ 1,74 bilhão naquele mês, 
deveriam passar a ser regis-
trados nas estatísticas fiscais 
de endividamento do País.

Oposição - A explicação 
do presidente do BC foi dada 
após cobrança de deputados 
da oposição e não satisfizez 
parlamentares. Para o depu-
tado Nelson Marchezan Jú-
nior (PSDB-RS), as operações 
feitas pelos bancos públicos 
foram ilegais.

Marchezan Júnior, Van-
derlei Macris (SP) e Delegado 
Valdir (GO), todos do PSDB, 
foram autores de requeri-
mentos pedindo informa-
ções ao presidente do Banco 
Central sobre as “pedaladas”.

Nelson Marchezan Júnior questionou o presidente do BC

Banco Central detectou “pedalada fiscal” em 2013, na Caixa
Zeca Ribeiro 

Para Tombini, estímulo fiscal trouxe desajuste
Presidente do Banco Central afirma que os reflexos de medidas do primeiro governo Dilma precisam ser corrigidos

Tombini (D): medidas do primeiro mandato de Dilma afetaram os fundamentos macroeconômicos

Alex Ferreira
Os estímulos fiscais ado-

tados pelo governo a partir de 
2011 não conseguiram man-
ter o crescimento econômico, 
tendo, ao contrário, afetado a 
situação fiscal do País, obri-
gando o governo, agora, a fa-
zer um ajuste.

A avaliação foi feita on-
tem pelo presidente do Banco 
Central, Alexandre Tombini, 
em audiência na Comissão 
Mista de Orçamento (CMO). 
O debate, realizado em con-
junto com outras cinco co-
missões da Câmara e do Se-
nado, é uma exigência da Lei 
de Responsabilidade Fiscal 
(Lei Complementar 101/00).

Apesar de ter destaca-
do que a economia mundial 
enfrentou, a partir de 2008, 
a pior crise dos últimos 80 
anos, e que, ainda assim, o 
Brasil conseguiu crescer 20% 
entre 2008 e 2014, Tombini 
reconheceu que a política 
macroeconômica do governo 
Dilma Rousseff ficou abaixo 
do esperado.

“As mesmas políticas que 
funcionaram em 2008, os 
estímulos, não produziram o 
crescimento nos últimos dois 
anos, mas acabaram por afe-
tar os fundamentos macroe-
conômicos, em particular os 
colchões de proteção que tí-
nhamos na área fiscal.”

Entre essas políticas es-
tavam o uso dos bancos pú-
blicos para concessão de em-
préstimos, a redução da taxa 
básica de juros da economia 
(Selic) e a desoneração da fo-

lha de pagamento, este últi-
mo responsável pela redução 
da arrecadação federal.

Transição - Para Tombi-
ni, 2015 deve ser visto como 
transição entre o modelo de 
estímulos fiscais e um novo, 
baseado no ajuste das contas 

públicas para a recuperação 
da credibilidade do País.

“O que está se fazendo 
agora é restabelecer esses flu-
xos [receita e despesa públi-
cas], ajustar algumas perdas 
de receitas em decorrência de 
ajustes de política fiscal do 

passado. E preparar o Brasil 
para um novo ciclo de cres-
cimento econômico susten-
tável”, afirmou. “É impera-
tivo fazer esse ajuste agora, 
senão vamos patinar quatro 
anos ou mais”.

Inflação - O presidente do 
BC avaliou que em dezem-
bro de 2016 a inflação, me-
dida pelo IPCA, vai convergir 
para a meta oficial, de 4,5% 
ao ano. Pelo último dado do 
IBGE, a inflação anualizada 
em abril estava em 8,17%. O 
mercado avalia, segundo le-
vantamento do próprio BC, 
que o centro da meta só será 
alcançado em 2018.

Tombini disse que o au-
mento da inflação é provoca-
do por dois fatores: a alta do 
dólar no mercado internacio-
nal, que acaba repassada aos 
preços internos, principal-

mente dos importados; e os 
reajustes de preços adminis-
trados, como luz e combustí-
veis, que vêm ocorrendo des-
de o ano passado.

Otimismo - A avaliação 
de Tombini foi questionada 
pelo presidente da Comissão 
de Desenvolvimento Econô-
mico, Indústria e Comércio 
da Câmara, deputado Júlio 
Cesar (PSD-PI). Para ele, o 
presidente do BC está sendo 
otimista e dificilmente o País 
conseguirá fechar 2016 com a 
inflação no centro da meta.

O deputado citou os indi-
cadores econômicos do País, 
que mostrariam uma realida-
de difícil para este ano, como 
a queda da arrecadação fede-
ral e do investimento, e o au-
mento da inflação, do desem-
prego e das taxas de juros.

Já o deputado Luiz Carlos 
Hauly (PSDB-PR) criticou a 
forma do ajuste fiscal propos-
to pelo governo. Segundo ele, 
o País só conseguirá voltar a 
crescer de forma consistente 
quando fizer reformas estru-
turais para reduzir o endivi-
damento público e a depen-
dência de recursos externos, 
por exemplo.

Concurso é alvo de negociação
no federal têm dificultado a 
convocação. “Há uma restri-
ção orçamentária”, afirmou.

Durante o debate de on-
tem, diversos parlamentares 
cobraram dele a convocação 
dos concursados. O Banco 
Centrsl já chamou uma par-
te, e o sindicato dos servido-
res da instituição afirma que 
há defasagem de pessoal na 
instituição.
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O executivo Eduardo Her-
melino Leite, ex-vice-presi-
dente da construtora Ca-
margo Corrêa, disse ontem 
acreditar que a Petrobras 
continua pagando sobrepreço 
relativo a propina nos contra-
tos com empresas acusadas 
de formação de cartel.

Ele fez essa avaliação ao 
depor na Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI) da 
Petrobras, em resposta ao de-
putado Altineu Cortes (PR-
-RJ), um dos sub-relatores. 

Leite informou que os 
valores relativos a propinas 
eram de 2% sobre os valores 
dos contratos, acrescidos nas 
propostas da Camargo Cor-
rêa à Petrobras. “Isso entrava 
na contabilidade como custo, 
já que era pago a uma con-
sultoria. Não era caixa dois.”

Desses 2%, segundo ele, 
metade era destinada à dire-
toria de Abastecimento, en-
tão ocupada por Paulo Ro-
berto Costa, e a outra metade 
para a diretoria de Serviços, 
ocupada por Renato Duque.

Altineu Cortes quis saber 
se a Camargo Corrêa fez o 
desconto desses 2% nos va-
lores dos contratos depois de 
deixar de pagar a propina, 
com a Operação Lava Jato. 
“Não”, respondeu Leite.

“Então a Petrobras con-
tinuou a pagar o sobrepreço 
mesmo depois que cessou a 
propina?”, perguntou o de-
putado. “Acredito que sim. 
Acho que isso tudo continua 
existindo porque tinha como 
fundamento maus projetos. 
O conjunto dessa obra conti-
nua existindo lá”, disse Leite.

Segundo o executivo, os 
projetos de engenharia fa-
lhos da Petrobras permitiam 

Petrobras ainda paga sobrepreço, diz executivo
Eduardo Leite, ex-Camargo Corrêa, fez essa avaliação ao dizer à CPI que embutia propina no cálculo de custos de obras

Eduardo Leite confirmou o pagamento de R$ 110 milhões de propina para ex-diretores da petrolífera

José Adelmário Pinheiro Filho e João Ricardo Auler (D) usaram direito de não responder a perguntas

que os preços de cada obra 
fossem constantemente re-
ajustados, o que dava mar-
gem a mais cobrança de pro-
pina. E acrescentou que, se 
as empresas não pagassem, 
poderiam ser prejudicadas de 
várias maneiras pelos ex-di-
retores da estatal.

Choro - Leite chegou a 
chorar quando questionado 
pelo deputado Carlos An-
drade (PHS-RR) sobre o que 
o levou a fazer acordo de de-
lação premiada com a Justiça. 
O executivo ficou com a voz 
embargada ao falar dos filhos 
e foi obrigado a tirar os ócu-
los para enxugar as lágrimas. 
“É nesses momentos que eu 
provoco prejuízo de imagem 
à minha família”, disse.

A Camargo Corrêa ven-
ceu licitações no valor de 
mais de R$ 6 bilhões para 
obras nas refinarias Getúlio 
Vargas (PR) e Abreu e Lima 
(PE). Leite foi apontado pelo 
presidente da Camargo Cor-
rêa, Dalton Avancini, como 
responsável pelos contatos 
com políticos e pagamento 
de propina a ex-diretores da 
Petrobras.

Segundo outro investiga-

do pela Operação Lava Jato, 
o empresário Júlio Camargo, 
da Toyo Setal, também hou-
ve propina para que a obra da 
Refinaria Henrique Lage (SP) 
fosse dirigida ao consórcio de 
empresas que representava 
na época, formado pela Ca-
margo Corrêa e pela OAS.

Depoimentos - Outros 
dois executivos usaram on-
tem o direito de não respon-
der às perguntas dos depu-
tados. João Ricardo Auler, 

ex-presidente do Conselho de 
Administração da Camargo 
Corrêa, e José Adelmário Pi-
nheiro Filho, ex-presidente 
da Construtora OAS, acaba-
ram dispensados pelo presi-
dente da CPI, deputado Hugo 
Motta (PMDB-PB).

Hoje serão ouvidos cinco 
executivos do grupo Schahin, 
que arrendava cinco platafor-
mas de perfuração para a Pe-
trobras. O grupo é outro dos 
investigados pela Lava Jato.

Faerman deve
depor no dia 9

A CPI da Petrobras re-
marcou o depoimento do 
empresário Júlio Faerman, 
ex-representante da empresa 
holandesa SBM Offshore no 
Brasil, para o dia 9 de junho.

Faerman já havia sido 
convocado, mas só entrou 
em contato quando os par-
lamentares decidiram pedir 
a prisão do empresário. 

Reforço - A importância 
de Faerman no esquema foi 
reforçada depois que depu-
tados ouviram o advogado 
Jonathan Taylor em Londres.

Taylor trabalhou na SBM 
durante nove anos e disse 
que a empresa pode ter feito 
pagamentos de mais de US$ 
92 milhões em troca de con-
tratos entre 2003 e 2011. 

O ex-gerente da Petro-
bras Pedro Barusco também 
havia acusado Faerman de 
intermediar propinas. Ba-
rusco admitiu que recebeu 
pagamentos de 1997 a 2003, 
no total de US$ 22 milhões.

O executivo Eduardo 
Hermelino Leite, ex-vice-
-presidente da construtora 
Camargo Côrrea, disse à CPI 
da Petrobras que a empreitei-
ra pagou R$ 110 milhões em 
propina para os ex-diretores 
da Petrobras Paulo Roberto 
Costa (R$ 47 milhões) e Re-
nato Duque (R$ 63 milhões).

A informação confirma a 
fala do presidente da Camar-
go Corrêa, Dalton Avancini, à 
CPI, na semana passada.

Leite disse aos parlamen-
tares que a empresa tinha 

uma planilha com informa-
ções sobre o pagamento de 
propina. “Então havia uma 
contabilidade?”, perguntou 
o deputado Arnaldo Faria de 
Sá (PTB-SP). “Sim”, respon-
deu Leite.

Leite detalhou como era 
feito o pagamento da propina 
e quem eram os destinatários 
finais. Segundo ele, a propina 
era paga por meio de inter-
mediários: o doleiro Alberto 
Youssef, no caso de Costa; e 
o empresário Júlio Camargo, 
em relação a Duque.

Ele acrescentou ainda que 
Costa era ligado ao ex-depu-
tado José Janene, do PP, e Du-
que era ligado ao PT – o que 
coincide com as acusações do 
Ministério Público Federal e 
as investigações da Operação 
Lava Jato.

Reuniões - Leite citou oca-
siões em que o PT foi apon-
tado como beneficiário. A 
primeira foi uma reunião na 
casa de Júlio Camargo. “Eu 
estava lá, assim como Pedro 
Barusco [ex-gerente da Pe-
trobras], que listou os débi-

Leite confirma pagamento de propinas a ex-diretores
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tos [em propina] da Camar-
go Corrêa e disse que tinham 
que prestar contas disso ao 
PT”, afirmou.

O executivo contou ainda 
que o ex-tesoureiro João Vac-
cari Neto pediu que os débi-
tos da Camargo Corrêa com 
propinas atrasadas fossem 
quitados por meio de doações 
oficiais ao PT. Segundo Leite, 
a empreiteira não atendeu ao 
pedido. 

Vaccari, que está preso em 
Curitiba (PR), nega envolvi-
mento com o caso Petrobras.

“[A propina] entrava 
na contabilidade como 
custo, já que era pago 
a uma consultoria. Não 
era caixa dois.”

“Acho que isso tudo 
continua existindo 
porque tinha como 
fundamento maus 
projetos.” 
Eduardo Leite, no depoimento


