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O Plenário aprovou ontem projeto que cria um tipo 
de ação, na Justiça brasileira, para bloqueio de bens, 
direitos e valores de pessoas ou empresas objeto de 
resolução do Conselho de Segurança da ONU. Esses 

bloqueios são normalmente utilizados para comba-
ter lavagem de dinheiro e financiamento do terroris-
mo. Mudança feita pelo relator dá à Advocacia-Geral 
da União competência para propor a ação. | 3

Bens de quem financiar ação 
terrorista podem ser confiscados
Proposta aprovada cria ação judicial para bloqueio de bens de pessoas ou empresas 

NA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, coordenadores de partidos defenderam a aprovação da execução obrigatória de emendas das 
bancadas estaduais ao Orçamento de 2016. Essa proposta foi incluída no parecer final ao projeto da LDO.  | 5

Reforma política será 
retomada hoje, com 
nova votação de regra de 
financiamento privado.

DEM, PSDB e PPS rejeitam  
PT em cargos, ideia 
considerada inconcebível pelo 
deputado José Guimarães.

Projeto aprovado na CCJ 
separa preso por delito não 
violento daquele condenado 
por crime hediondo.

Plenário confirma 
redução de idade 
para candidatos
a deputado

Oposição quer 
comando de novas 
CPIs; líder do 
governo reage

Aprovada 
separação de 
presos conforme 
o tipo de crime

Manutenção de urgência para a PEC que vincula subsídio de carreiras da AGU ao de ministro do STF levou ao adiamento da discussão para hoje, disse Eduardo Cunha 
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| 8

Gustavo Lima

Luis Macedo
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Sessão solene do Plenário homenageou os 50 anos das atividades da Associação Brasileira da Indústria Gráfica

Deputados ressaltam dificuldades do setor gráfico

AGENDA
QUARTA-FEIRA

5 de agosto de 2015

» Professores e educação
A Comissão de Educação e a 
Frente Parlamentar da Edu-
cação promovem a palestra 
“A visão dos professores so-
bre a educação no Brasil”, 
com o  diretor-executivo da 
Fundação Lemann. Plená-
rio 10, 8h 

» Sessão solene
Homenagem ao Dia Nacio-
nal da Vigilância Sanitária. 
Plenário Ulysses Guimarães, 
10h. Plenário Ulysses Gui-
marães, 9h 

» Indústria naval
A Comissão de Minas e 
Energia realiza audiência 
sobre “a crise da indústria 
naval no Brasil”. É convida-
do o ministro-chefe da Casa 
Civil, Aloizio Mercadante. 
Plenário 14, 10h 

» Saneamento básico
A Comissão de Desenvolvi-
mento Urbano debate a uni-
versalização do saneamento 

básico nos municípios com 
até 50 mil habitantes. Ple-
nário 16, 10h 

» CPI da Petrobras 
Reunião para ouvir depoi-
mentos de executivos das 
empresas Mitsui e Sam-
sung, delegados da polícia 
Federal e agente da PF.  Ple-
nário 1, 14h
 

» Pacto federativo
A Comissão Especial do 
Pacto Federativo debate os 
regimes próprios e regime 
geral de Previdência Social 
e suas repercussões na pro-
posta de um novo pacto fe-
derativo. Plenário 11, 14h30

» Roubo de celulares
A Comissão de Defesa do 
Consumidor faz audiência 
sobre o aumento de rou-
bos e furtos de aparelhos 
celulares e as consequên-
cias para o comércio e con-
sumidor. Local a definir, 
14h30
 

» Contas públicas
A Comissão Especial Con-
tas Públicas e Transferên-
cias Constitucionais deba-
te “a possível distorção na 
atual metodologia de cál-
culo das estimativas po-
pulacionais dos municí-
pios brasileiros”. Plenário 
15, 14h30

» Plano do desporto
A Subcomissão Especial do 
Plano Nacional do Desporto 
debate a participação do go-
verno na área. É convidado o 
ministro do Esporte, George 
Hilton. Plenário 4, 15h 

» Máquinas e equipamentos
Lançamento da Frente Parla-
mentar Mista da Indústria de 
Máquinas e Equipamentos. 
Salão Nobre, 17h30 

Leia a 
agenda
completa 
no celular
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Papel procedente de 
florestas plantadas

A Câmara realizou sessão 
solene ontem em homena-
gem aos 50 anos de fundação 
da Associação Brasileira da 
Indústria Gráfica (Abigraf). 
O autor do requerimento de 
homenagem, deputado Ba-
leia Rossi (PMDB-SP), suge-
riu a criação de uma frente 
parlamentar voltada ao me-
lhor desenvolvimento do se-
tor. “Serviria como fomento 
das discussões e da defesa 
dos empregos que são tão 
importantes para o nosso 
País”, defendeu.

De acordo com Baleia 
Rossi, a Abigraf tem outras 
22 associações regionais, 
que representam mais de 20 
mil empresas e empregam 
cerca de 200 mil pessoas, o 
que representa em torno de 
R$ 46 bilhões na economia 
brasileira. “Porém, o setor 

Deputado Baleia Rossi, autor do requerimento de homenagem, com representantes do setor

tem enfrentado uma desi-
gual concorrência com a in-
dústria asiática, que recebe 
do governo alguns benefí-
cios, como a alíquota zero 
de PIS e Cofins, sendo que 

a nossa indústria contribui 
normalmente com esses im-
postos”, criticou.

Geraldo Resende (PMDB- 
MS)  destacou a importância 
do setor gráfico e disse que 

ele “demorou séculos para 
chegar ao Brasil, devido à 
proibição imposta pelos por-
tugueses”. Ele lembrou perí-
odos autoritários aos quais o 
setor resistiu e acrescentou 

que a palavra impressa tem 
sido o principal meio de di-
fusão de ideias políticas. 

Já o deputado Goulart 
(PSD-SP) apoiou a criação 
da frente. “Sempre fui apai-
xonado por gráfica. Tive, 
inclusive, uma participação 
em uma na zona sul de São 
Paulo. Os problemas do setor 
são diversos.”  

A frente também foi 
apoiada por Walter Ihoshi 
(PSD-SP), que defendeu 
projeto de lei de sua auto-
ria que zera a tributação de 
PIS e Cofins na produção de 
livros para permitir reequi-
librar a competitividade en-
tre a indústria nacional e 
estrangeira. Mauro Pereira 
(PMDB-RS) também criticou 
as isenções de impostos que 
a indústria gráfica estran-
geira recebe.  

Maryanna Oiliveira
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Luis Macedo

Nelson Bastian

Câmara aprova medidas contra o terrorismo
Ação judicial visará bloqueio de bens de pessoas ou empresas denunciadas pelo Conselho de Segurança da ONU

Deputados debatem a proposta, que também deverá ajudar no combate à lavagem de dinheiro

Para o governo, 
sistema atual atrasa 
cumprimento de 
resoluções da ONU, 
prejudica investigações 
e coloca o Brasil sob 
pressão

O Plenário aprovou ontem 
o Projeto de Lei 2020/15, do 
Poder Executivo, que cria um 
tipo de ação, na Justiça brasi-
leira, para bloqueio de bens, 
direitos e valores de pessoas 
ou empresas objeto de resolu-
ção do Conselho de Seguran-
ça das Nações Unidas. A ma-
téria será votada ainda pelo 
Senado.

Esses bloqueios são nor-
malmente utilizados para 
combater a lavagem de di-
nheiro e o financiamento do 
terrorismo. Vários deputados 
defenderam a aprovação do 
texto, sob argumento de que 
cortar os recursos é a manei-
ra mais fácil de combater es-
sas organizações.

“O confisco é fundamen-
tal porque qualquer célu-
la terrorista sem fundos vai 
definhar”, afirmou Moroni 
Torgan (DEM-CE). Luiz Car-
los Hauly (PSDB-PR) defen-
deu a proposta, mas criticou 
o atraso no governo. “O pro-
jeto foi assinado em 2004, 
mas dormitava nas gavetas 
há 12 anos”.

Já Edmilson Rodrigues 
(Psol-PA) ressaltou que é pre-
ciso ter cuidado na definição 
de terrorismo, para que não 
sirva aos interesses de uma 
ou outra potência. “Sabemos 
que, até um dia desses, Cuba 

era oficialmente [considerado 
pelos EUA] um estado terro-
rista”, alertou.

Rito - Atualmente, as re-
soluções do conselho são 
cumpridas por meio de ação 
ordinária, que segue o rito 
estabelecido no Código de 
Processo Civil, sem nenhu-
ma especificidade. O governo 
argumenta que esse sistema 
gera atrasos no cumprimen-
to das resoluções internacio-
nais, prejudicando as inves-

tigações de crimes graves e 
colocando o Brasil sob pres-
são internacional.

O texto permite a aplica-
ção da ação nos casos de coo-
peração jurídica entre países. 
Segundo o governo, a pro-
posta atenderá a convenções 
internacionais das quais o 
Brasil é signatário. Na Amé-
rica Latina, Argentina, Bolí-
via, Colômbia, México e Uru-
guai já adotam instrumentos 
legais com o mesmo objetivo. 

Competência - Uma das 
mudanças feitas pelo relator, 
Arthur Oliveira Maia (SD-
-BA), é quanto à competên-
cia para proposição da ação. 
Em vez do Ministério Público 
Federal, caberá à Advocacia 
Geral da União.

A mudança foi sugerida 
em emenda de Décio Lima 
(PT-SC). Para ele, o bloqueio 
de ativos de indivíduos e en-
tidades designadas pelo con-
selho de segurança atende 

diretamente os interesses do 
Ministério das Relações Ex-
teriores, representado pela 
AGU.

O relator também incluiu 
dispositivo determinando 
a homologação de senten-
ça estrangeira, pelo Supe-
rior Tribunal de Justiça, que 
provoque a perda definitiva 
dos bens bloqueados. A re-
gra consta de emenda de Raul 
Jungmann (PPS-PE).

O relator lembrou que o 
projeto permite a liberação 
de recursos para pagar des-
pesas de subsistência do inte-
ressado e de sua família. 

Contas - O Plenário tam-
bém aprovou urgência para 
quatro propostas sobre a 
análise das contas dos gover-
nos dos ex-presidentes Ita-
mar Franco ( 1992); Fernan-
do Henrique Cardoso (2002); 
e Luiz Inácio Lula da Silva, 
(2006 e 2008). A discussão 
deve ser retomada hoje, para 
votação amanhã.

Mantida urgência para PEC que aumenta salários na AGU
O Plenário rejeitou on-

tem, por 278 votos a 179, o 
requerimento assinado por 
vários líderes partidários 
que pedia a retirada de pau-
ta da Proposta de Emenda à 
Constituição 443/09, que 
vincula o subsídio das car-
reiras da AGU e das procu-
radorias dos estados e do 
Distrito Federal ao subsídio 
dos ministros do Supremo 
Tribunal Federal. Segundo 
a PEC, o subsídio do nível 
mais alto dessas carreiras 
equivalerá a 90,25% do sub-
sídio mensal dos ministros.

A retirada de pauta da 
matéria havia sido acertada 
em reunião de líderes du-
rante a tarde, com o compro-
misso do governo de votar 
a matéria na última semana 
de agosto. Com o resultado 
da votação, o presidente da 
Câmara, Eduardo Cunha, 
encerrou a sessão após reu-

Servidores comemoram urgência de PEC sobre salários da AGU

Deputados retomam 
hoje a votação da 
reforma política, 
com análise sobre 
financiamento privado 
de campanhas

nião com líderes, adiando a 
discussão da PEC para hoje.

Cunha disse que sua 
decisão se pautou na con-
cordância da maioria dos 
líderes devido ao grande 
impacto da vinculação dos 
subsídios. “Essa proposta 
não é uma ‘pauta-bomba’, 
mas aumenta sim os gastos 
nos entes federados. Preci-
samos encontrar uma solu-
ção para evitar a criação de 
despesas que dificultarão 
o orçamento dos estados”, 
afirmou.

Reforma - O Plenário 
também rejeitou, por 412 

votos a 16, o destaque do PR 
ao texto da reforma política 
(PEC 182/07), aprovado em 
primeiro turno, e manteve 
a mudança de idade mínima 
para as candidaturas a depu-
tado (estadual, distrital ou 
federal) de 21 para 18 anos.

Hoje, deve ser retomada 

a análise da reforma políti-
ca, com nova votação sobre 
o texto que trata do finan-
ciamento de campanhas e 
prevê a possibilidade de do-
ações de pessoas físicas a 
candidatos e a partidos e de 
empresas a partidos.

Em decisão sobre ques-

tão de ordem do DEM e do 
PMDB, Cunha indeferiu 
destaques do PT e do PPS 
que tinham sido inicial-
mente acatados pela Mesa. 
Eles propunham a exclusão 
da expressão “jurídicas” do 
trecho que permite a doação 
de pessoas jurídicas a parti-
dos. Na decisão, Cunha ar-
gumenta que a retirada da 
expressão “traduziria subs-
tancial modificação” no 
texto aprovado em primei-
ro turno. 

Assim, devido ao fato de 
a votação em segundo turno 
ter ocorrido com a aprova-
ção da maior parte do artigo 
sobre financiamento, com 
exceção da expressão que o 
destaque pretendia rejeitar, 
ele decidiu submeter a voto 
o texto integral, que permi-
te doações de pessoas físicas 
a candidatos e a partidos, e 
de empresas a partidos.
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SESSãO SOLENE 

O Congresso Nacional co-
memorou ontem, em sessão 
solene, o Dia Internacional 
do Cooperativismo (4 de ju-
lho)- e os 45 anos da Orga-
nização das Cooperativas 
Brasileiras (OCB). Com re-
presentantes de cooperati-
vas no Plenário, deputados 
e senadores citaram a crise 
pela qual passa o Brasil e 
apontaram o cooperativis-
mo como o caminho para o 
crescimento econômico.

O vice-presidente do 
Congresso e da Câmara, de-
putado Waldir Maranhão 
(PP-MA), que presidiu a 
abertura da homenagem, 
lembrou o histórico dos mo-
vimentos cooperativos no 
mundo e no Brasil, com ra-
ízes no trabalho de jesuítas 
com os índios. “Com as coo-
perativas, as desigualdades 
podem ser reduzidas ou até 
eliminadas”, disse.

O deputado Omar Serra-

Mudança na remuneração do FGTS 
tem parecer favorável de relatores
Proposta que deve ir a Plenário nesta semana estabelece regras semelhante às da poupança

A proposta de nova re-
muneração do Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço 
(FGTS), que pode ser anali-
sada pelo Plenário nesta se-
mana, recebeu parecer fa-
vorável das duas principais 
comissões da Câmara. A pro-
posta (PL 1358/15) remunera 
o fundo, a partir de primei-
ro de janeiro de 2016, com as 
mesmas taxas da caderneta 
de poupança e tramita em 
regime de urgência.

Na Comissão de Cons-
tituição e Justiça, o relator, 
deputado Felipe Maia (DEM-
-RN), avaliou que o texto 
está correto dos pontos de 
vista constitucional e jurí-
dico. Outro relator, o depu-
tado Manoel Junior (PMDB-
-PB), também apresentou 
parecer favorável à matéria 
na Comissão de Finanças e 
Tributação.

“O projeto tem adequa-
ção financeira e orçamen-
tária. O texto visa, justa-
mente, reparar as perdas do 
Fundo de Garantia para que 
não haja prejuízos para os 

Se aprovada a nova fórmula, a correção dependerá da taxa Selic

Agência Caixa de Notícias

“O projeto visa reparar 
as perdas do FGTS para 
que não haja prejuízos 
aos trabalhadores.”
Deputado Manoel Junior

trabalhadores. É nesta ótica 
que relatamos essa matéria”, 
afirmou.

Se a proposta for trans-
formada em lei, os depósitos 
no FGTS feitos a partir de 1º 
de janeiro de 2016 serão cor-
rigidos pela Taxa Referen-
cial (TR) mais 0,5% ao mês, 
quando a taxa Selic, que 
mede o juro básico da eco-
nomia, for superior a 8,5%. 

É o que acontece hoje 

com as cadernetas de pou-
pança, que também podem 
ser remuneradas pela TR 
mais 70% da Selic quando 
essa taxa fica menor do que 
8,5%.

Atualmente, o FGTS é re-
munerado com base na Taxa 
Referencial (TR) em torno de 
0,1% ao mês, além de juros 
de 3% ao ano.

Destinação - Hoje, os re-
cursos do FGTS também são 

usados em financiamentos 
de obras de infraestrutura e 
de programas habitacionais, 
como o Minha Casa, Minha 
Vida. O setor habitacional 
critica a proposta por temer 
impacto negativo em contra-
tos que estão em andamento. 

Apesar do relatório pron-
to, o deputado Manoel Junior 
ainda estuda possíveis aper-
feiçoamentos na proposta, 
que tramita em conjunto 
com outros 17 projetos de lei.

“Eu estive com os repre-
sentantes do setor, demora-
damente, e estamos anali-
sando essas argumentações 
e os trabalhos que foram 
apresentados não só à Co-
missão de Finanças e Tribu-
tação, mas também os tra-
balhos ofertados pela Caixa 
Econômica e pelo governo 
federal”, afirmou.

“Com as cooperativas, 
as desigualdades podem 
ser reduzidas ou até 
eliminadas.”
Deputado Waldir Maranhão

Congresso Nacional celebra Dia do Cooperativismo
Luis Macedo

Sessão solene no Plenário do Senado marcou os 45 anos da OCB

glio (PMDB-PR), que propôs 
a sessão solene juntamente 
com a senadora Ana Amé-
lia (PP-RS), afirmou que os 
brasileiros “assistem ao des-
monte da economia” e, em 
referência aos homenagea-
dos, apontou “que a hora é 
de cooperar”.

Ana Amélia disse que o 
cooperativismo é “o capi-

talismo solidário”. Segun-
do ela, “os desequilíbrios no 
Brasil seriam muito maiores 
não fosse o cooperativismo, 
que é o caminho para a reto-
mada do crescimento”.

A senadora lembrou que o 
Rio Grande do Sul e o Paraná 
são exemplos de economias 
com fortes ligações com as 
cooperativas. “Até a ONU 

reconhece que as coopera-
tivas constroem um mundo 
melhor”, ressaltou.

As Nações Unidas esti-
mam que uma entre seis pes-
soas no mundo é membro ou 
cliente de uma cooperativa. 
Ao todo, a ONU calcula que 
são 2,6 milhões de coopera-
tivas no mundo, que geram 
100 milhões de empregos.

O deputado Lelo Coimbra 
(PMDB-ES), após destacar o 
trabalho da OCB, disse que 
o setor precisa ainda supe-
rar dois problemas: a regula-
mentação do ato cooperativo 
e a Lei Geral do Cooperati-
vismo, que tramitou no Se-
nado e agora está em análise 
na Câmara.

CPI vota hoje 
relatório sobre
penitenciárias

O relator da Comissão 
Parlamentar de Inquérito do 
Sistema Carcerário, deputa-
do Sérgio Brito (PSD-BA), 
recebeu ontem sugestões dos 
integrantes da CPI e do Mi-
nistério da Justiça. Brito dis-
se que vai analisar as propo-
sições e tentar incluí-las no 
texto, que será votado hoje, 
às 14h30, no plenário 2.

Segundo o relator, vá-
rias sugestões já constam 
do parecer, como as relati-
vas à saúde dos detentos e o 
uso da tecnologia para evi-
tar as revistas íntimas a que 
são submetidos os visitantes 
dos presídios. “Com os proje-
tos de lei que a CPI está apre-
sentando, só se vai inaugu-
rar um presídio neste país se 
tiver os ‘scanners’ para aca-
bar com essas revistas vexa-
tórias”, afirmou.

Municípios - O deputa-
do Carlos Zarattini (PT-SP), 
que foi o autor do requeri-
mento para a criação da CPI, 
propôs, por exemplo, que o 
Fundo Penitenciário Nacio-
nal também seja dirigido aos 
municípios.

Segundo ele, a sugestão 
pretende que os municípios 
possam contratar pessoas 
que foram condenadas a pe-
nas alternativas. “É uma so-
lução importante para que 
muitas pessoas cumpram a 
pena no sistema alternativo 
e não nas penitenciárias.”

A deputada Erika Kokay 
(PT-DF) também fez uma sé-
rie de sugestões. “É preciso 
trabalhar uma política para 
o egresso. É preciso assegu-
rar o direito das crianças, 
das mulheres”, afirmou. 

Erika Kokay criticou ain-
da uma das medidas previs-
tas. “O relatório chega a su-
gerir a obrigatoriedade de 
8 horas de trabalho. Se não 
houver o trabalho ou a pes-
soa se recusar, não terá di-
reito à progressão de pena. 
Está voltando à lógica do tra-
balho forçado”, disse.

Conclusão - O relatório é 
resultado de quatro meses 
de trabalho. Segundo Sérgio 
Brito, a comissão poderia ter 
rendido mais, mas a prorro-
gação do prazo foi descarta-
da. Ele ressalvou, no entan-
to, que está otimista quanto 
à aprovação das propostas.

INVESTIGAÇãO  
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Os coordenadores de par-
tidos na Comissão Mista de 
Orçamento defenderam on-
tem a aprovação da execu-
ção obrigatória das emen-
das das bancadas estaduais 
ao Orçamento de 2016. A im-
positividade dessas emendas 
foi incluída no parecer final 
ao projeto da Lei de Diretri-
zes Orçamentárias de 2016, 
apresentado em julho pelo 
deputado Ricardo Teobaldo 
(PTB-PE).

Pela regra criada por Te-
obaldo, o governo terá que 
executar as emendas das 
bancadas até o limite de 
0,8% da receita corrente lí-
quida (RCL) apurada em 2015 
(o que daria, pela última pre-
visão, R$ 6,3 bilhões), desde 
que os recursos sejam para 
obras de caráter estruturan-
te. Atualmente, a obrigato-
riedade de execução existe 
apenas para as emendas in-
dividuais de deputados e se-
nadores – até 1,2% da RCL, 
segundo a Emenda Consti-
tucional 86.

Acordo - O deputado 
Carlos Henrique Gaguim 
(PMDB-TO) propôs um acor-
do entre os líderes na comis-
são para aprovar a imposi-
tividade das emendas das 
bancadas. Ele sugeriu que 

A Confederação das San-
tas Casas e Hospitais e En-
tidades Filantrópicas (CMB) 
e federações estaduais rea-
lizaram ontem ato público 
em frente ao Congresso Na-
cional para pedir melhores 
condições financeiras para 
as entidades filantrópicas. 
O movimento contou com o 
apoio da Frente Parlamentar 
de Apoio às Santas Casas, 
Hospitais e Entidades Filan-
trópicas da Câmara.

O presidente da CMB, Ed-
son Rogatti, assinalou que os 
hospitais filantrópicos aten-
dem a mais de 50% dos pa-
cientes que procuram o Sis-
tema Único de Saúde (SUS) e 
que por isso o governo deve-
ria dar mais atenção a essas 
instituições. “Se nós somos 
parceiros teríamos que ter 
um atendimento diferente, 
mas infelizmente não te-

Confederação reivindica melhorias para Santas Casas

“O governo tem que 
olhar com mais carinho 
para as entidades que 
fazem filantropia no 
Brasil.”
Celso Zanuto, de Ourinhos (SP)

mos. Nós precisamos rece-
ber aquilo que custa [atender 
a população] – e é isso que 
queremos.”

Rogatti afirmou ainda 
que hoje o movimento vai 
conversar com o ministro da 
Saúde, Arthur Chioro, sobre 
o aumento do repasse para 

as entidades e sobre a dívida 
das instituições.

Verbas - O presidente da 
Frente Parlamentar a Favor 
das Entidades Filantrópi-
cas, deputado Antonio Bri-
to (PTB-BA), explicou que é 
necessário cerca de R$ 4 bi-
lhões a mais no orçamento 

da saúde. 
Segundo ele, a dívida das 

Santas Casas com bancos, 
fornecedores e impostos é de 
mais de R$ 15 milhões. “Pre-
cisamos melhorar também o 
financiamento com bancos 
para poder ter condição de 
obter financiamento subsi-
diado.”

O parlamentar também 
defendeu a reabertura do 
Prosus para toda dívida tri-
butária das Santas Casas, 
porque os impostos acabam 
atrasando. “Sem isso, quem 
sofre é a população.”

Criado em 2013, o Pro-
sus é um programa de for-
talecimento das entidades 
privadas filantrópicas e das 
entidades sem fins lucrativos 
que atuam na área da saúde, 
e que participam de forma 
complementar do Sistema 
Único de Saúde.

Tabela - Celso Zanuto, 
presidente da Santa Casa de 
Ourinhos (SP), afirmou que 
há mais de dez anos não é 
reajustada a tabela do SUS 
e que, por conta disso, mais 
de 1.700 instituições estão 
falidas e com dívidas que, se 
somadas, chegam a R$ 20 bi-
lhões.

No fim da tarde, deputa-
dos e representantes das en-
tidades se reuniram no au-
ditório Nereu Ramos para 
discutir um financiamento 
por meio do BNDES para o 
setor e a necessidade de re-
abertura do Prosus.

Luis Macedo

Representantes das Santas Casas lotaram o auditório Nereu Ramos

O líder do governo na 
CMO, deputado Paulo Pi-
menta (PT-RS), pediu diá-
logo para definir o valor que 
será pago com as emendas 
de bancadas e que o assunto 
seja discutido “globalmente”. 
Segundo ele, é preciso que as 
demandas das bancadas es-
tejam em linha com os pro-
jetos apresentados pelos go-
vernadores ao PAC e com a 
situação fiscal do País.

“Acho que é válido o de-
bate, mas dentro de um con-
texto maior de planejamen-
to estratégico do País. As 
receitas são fixas. Se criar-
mos despesas que são infini-
tas, essa conta não vai fechar 
nunca.” Uma possível saída, 
segundo ele, seria a partici-
pação das bancadas na defi-
nição das obras do PAC.

O relator da LDO, Ricar-
do Teobaldo, disse que está 
aberto para discutir um novo 
percentual, que pode até ser 
inferior aos 0,8%. “O que 
precisamos é garantir que 
as emendas vão ser execu-
tadas”, afirmou.

Atualmente, a 
obrigatoriedade de 
execução existe apenas 
para as emendas 
individuais de 
deputados e senadores

Partidos apoiam regra para emenda de bancada
Execução obrigatória foi incluída no parecer final ao projeto de lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo ano

Governo e relator 
aceitam diálogo

se defina um percentual, que 
pode ser menor do que 0,8% 
da RCL, mas que seja respei-
tado pelo governo.

O acordo seria contem-
plado em um adendo que se-
ria apresentado pelo relator 
da LDO. Para Gaguim e ou-
tros parlamentares, a comis-
são deve aproveitar o parecer 
para aprovar a impositivida-
de dos pleitos das bancadas 
estaduais. “Agora é a opor-
tunidade”, disse.

Para o senador Benedito 
de Lira (PP-AL), sem a im-
positividade, o governo vai 
continuar não pagando as 
emendas de bancada. Em 
2014, por exemplo, R$ 6,6 bi-

lhões foram destinados pe-
las bancadas a obras. Hou-
ve estado em que nenhuma 
emenda foi executada, como 
no Acre. Nos demais, a exe-
cução é baixa.

Ele lembrou que no pas-
sado eram comuns as reuni-
ões de governadores com as 
suas bancadas. Com o sur-
gimento do Programa de 
Aceleração do Crescimento 
(PAC), os governadores op-
taram por levar seus projetos 
diretamente para o Execu-
tivo, numa corrida para in-
cluí-los na carteira do PAC, o 
que acabou reduzindo o peso 
das emendas de bancadas.

Prioridade - O deputa-

do Ricardo Barros (PP-PR) 
também defendeu as emen-
das impositivas de bancada e 
sugeriu o próprio PAC como 
fonte de recursos para elas. 
Na opinião dele, o Congresso 
e o governo poderiam che-
gar a um acordo e destinar 
uma parcela dos recursos do 
programa para os pleitos es-
taduais. 

A medida, segundo Bar-
ros, evitaria uma pressão 
sobre as despesas públicas, 
pois não haveria acréscimo 
de gastos, apenas uma par-
cela dos gastos já estimados 
migraria para outro autor e 
destino. 

“O problema fiscal é só 
uma questão de prioridade. 
Vamos tirar um pedaço do 
PAC e transformar em emen-
das impositivas. Não há pre-
juízo para o Brasil, até por-
que as decisões das bancadas 
tendem a ser mais relevantes 
para os estados do que as de-
cisões do governo, exclusi-
vamente”, disse.

Luis Macedo

Reunião do colegiado de líderes da Comissão Mista de Orçamento
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Em debate na Câmara, especialistas defenderam expansão da banda larga 4G para universalizar o acesso à internet 

Comunicações: comissão quer priorizar consumidor
O sistema de banda larga 

4G vai universalizar o aces-
so à internet, na avaliação 
de especialistas que partici-
param ontem de audiência 
da comissão especial que 
discute alterações na legis-
lação de telecomunicações.  
A nova tecnologia de trans-
missão de dados da telefonia 
móvel está impulsionando 
essa universalização, disse 
o presidente da Associação 
Brasileira das Empresas e 
Profissionais das Telecomu-
nicações e Infraestrutura,  
Kleber Resende Castilho.  

“Custa a metade do preço 

Para dirigentes do setor, é necessário aumentar financiamentos 

do acesso ótico e tem menor 
custos de operação. O 4G se-
ria a solução para o Brasil, na 
área de celular, atingir mais 
rápido a população menos 
favorecida”, disse. 

Para expandir a banda 
larga, Castilho apontou a 
necessidade de mais antenas 
e novas radiofrequências. A 
Lei de Antenas, segundo ele, 
facilitará a negociação com 
os municípios e evitará a bu-
rocracia na instalação dos 
equipamentos.

Consumidor - O presi-
dente da comissão especial, 
deputado Ronaldo Nogueira 

Representante da Asso-
ciação Brasileira de Provedo-
res de Internet e Telecomu-
nicações (Abrint), que reúne 
pequenos provedores, Hel-
ton Rocha disse que a evo-
lução da cobertura no inte-
rior do País se deve muito a 
essas empresas. “Muitos pe-
quenos provedores tiveram 

(PTB-RS), afirmou que o ob-
jetivo do colegiado é propor  
um novo modelo de teleco-
municações, priorizando o 
consumidor. 

“Que proporcione segu-
rança jurídica e estabeleça 
um ambiente no qual o con-
sumidor possa ser contem-
plado em suas expectativas, 
porque o próprio contrato 
hoje é contra o consumidor. 
Ele compra um montante de 
serviço, principalmente de 
internet, e a responsabili-
dade da empresa que pres-
ta esse serviço é de oferecer 
apenas 20% do contratado”.

Já o representante da As-
sociação Brasileira das Pres-
tadoras de Serviços de Tele-
comunicações Competitivas 
(Telcomp), João Moura, ava-
liou que o mercado sempre 
exige novos serviços, o que 
leva as operadoras a manter 
seus planos de investimen-
tos mesmo durante crises.

Pequenos provedores se destacam no interior

Paes Landim: educação integral

 DISCURSOS

Paes Landim elogia proposta do ministro 
Mangabeira Unger para área de educação

O deputado Paes Landim (PTB- 
PI) elogiou a proposta do ministro da 
Secretaria de Assuntos Estratégicos, 
Roberto Mangabeira Unger, de um 
plano nacional de educação, dentro 
do projeto Pátria Educadora, do go-
verno federal. “Ninguém melhor do 
que Mangabeira Unger, o mais jo-
vem professor de Direito da história 
de Harvard, para desempenhar uma 
tarefa que requer cultura, conheci-
mento, talento e vocação para servir 
ao Brasil”, disse o deputado, que leu 
em Plenário trechos da proposta.

Segundo Landim, Mangabeira 
destaca no texto a importância de 
Anísio Teixeira na educação nacio-
nal. “O grande Anísio Teixeira pela 
primeira vez é lembrado, nos últimos 
50 anos, por um homem do porte de 
Mangabeira Unger, que conheceu 
de perto – talvez na sua infância – a 
trajetória desse que foi o fundador 
da primeira universidade do País: a 
Universidade do Distrito Federal.”  

O deputado lembrou ter sido au-
tor de projeto que acrescentava o 
nome de Anísio Teixeira ao Inep, 
hoje Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Tei-
xeira. O educador, disse ele, já de-

fendia a tese de ter o antigo curso 
primário pago pela União, com fun-
ções em tempo integral, “para evi-
tar que a politicagem nos estados e 
a mediocridade política influencias-
sem o recrutamento e a qualificação 
dos professores”.

Landim fez um apelo ao ministro 
da Educação, Renato Janine Ribeiro, 
a fim de que o Inep publique as obras 
de Anísio Teixeira, para que possam 
ser divulgadas. “As escolas Anísio 
Teixeira teriam, portanto, finalida-
de dupla: servir de casa para maiores 
exigências curriculares e funcionar 
como um espaço privilegiado para o 
experimentalismo pedagógico.”

Ronaldo Martins defende mudanças no 
Dnocs para combater os efeitos da seca

O deputado Ronaldo Martins 
(PRB-CE) fez um apelo no Plenário 
para que as autoridades tomem pro-
vidências contra os efeitos da seca 
no Ceará e na região Nordeste, de 
forma geral. “Como as pessoas que 
estão aqui neste Plenário reagiriam 
se tivessem que passar as próximas 
24 horas sem água para beber? Sem 
água sequer para fazer sua comida ou 
para a sua higiene pessoal?”

Martins observou que essa é a si-
tuação de grande parte dos municí-
pios do Nordeste, onde milhões de 
pessoas enfrentam uma das mais 
graves crises hídricas de todos os 
tempos. “Já chegamos ao final da es-
tação chuvosa de 2015, e as poucas 
chuvas não foram capazes de recar-
regar os açudes e os demais reserva-
tórios. É o quarto ano consecutivo de 
uma estiagem cada vez mais agres-
siva”, disse.

O deputado lembrou que “há mais 
de século escutamos falar do comba-
te à seca, que nada produziu de du-
radouro para o Semiárido”. Segundo 
ele, é preciso propor uma mudan-
ça de concepção no Departamento 
Nacional de Obras Contra as Secas 
(Dnocs), que inclusive está sendo 

preterido pelo governo federal no 
campo dos investimentos. 

“Para que o Dnocs possa pro-
mover ações de convivência com a 
seca, vamos precisar de toda a ajuda 
possível, novos conceitos, nova me-
todologia, novo modelo de gestão”, 
afirmou.

Por fim, Ronaldo Martins con-
vidou os deputados a ir para o ser-
tão para ver com seus próprios olhos 
“um Brasil bem diferente” daquele da 
propaganda oficial. “Precisamos de 
investimentos, necessitamos de in-
fraestrutura, de um olhar diferencia-
do da União sobre o imenso potencial 
econômico da região”, concluiu.

Ronaldo Martins: falta infraestutura

Alex Ferreira

Gustavo Lima Gustavo Lima

papel importante na orien-
tação de como usar o com-
putador dos usuários novos.”

Rocha informou que, 
dos 2.121 provedoras de in-
ternet, 1.928 atuam em um 
único estado e 1.071, em um 
município. Ele também rei-
vindicou financiamento de 
longo prazo para o setor.
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A Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania 
da Câmara aprovou ontem 
o Projeto de Lei 1216/07, do 
Senado, que determina a se-
paração de presos, provisó-
rios ou condenados, de acor-
do com a gravidade do delito 
praticado. 

Por tramitar em caráter 
conclusivo, o projeto segui-
rá para sanção presidencial, 
a não ser que haja recurso 
para votação do texto pelo 
Plenário.

O projeto separa os pre-

Câmara aprova a separação de presos conforme o crime
Zeca Ribeiro

sos provisórios em acusados: 
por crimes hediondos; por 
crimes com grave ameaça ou 
violência à vítima, não con-
siderados hediondos; e por 
crimes diversos. 

Já os presos sentenciados 
serão divididos em: conde-
nados por crimes hediondos; 
primários ou reincidentes, 
condenados por crimes com 
grave ameaça ou violência à 
vítima; e demais condenados 
por crimes diversos.

Recomendação - O relator 
na CCJ, deputado Esperidião 

Amin (PP-SC), recomendou 
a aprovação do texto com o 
argumento de que hoje pre-
sos por crimes não violentos 
são juntados a condenados 
por crimes hediondos.

“A proposição estabele-
ce critérios para a separação 
dos presos condenados, ma-
téria ainda não tratada na 
Lei de Execução Penal, que 
se refere apenas aos presos 
provisórios, segregando o 
preso primário dos reinci-
dentes”, explicou Amin em 
seu parecer. O relator na CCJ, Esperidião Amin, defendeu a aprovação do texto

O promotor de Justiça 
e secretário-executivo do 
Grupo de Atuação Especial 
de Combate ao Crime Orga-
nizado (Gaeco) do Ministé-
rio Público de Minas Gerais, 
Marcelo Mattar, e o promo-
tor e secretário-executivo do 
Gaeco do MP de São Paulo, 
Marcio Friggi, defenderam 
ontem a reforma do Código 
de Processo Penal (Decreto-
-Lei 3.689/41), para dar cele-
ridade aos processos.

Eles participaram de au-
diência na Comissão de Se-
gurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado para 
discutir políticas públicas de 
enfrentamento a esse tipo de 
crime.

“O Brasil é o único país 
que tem o quádruplo grau de 
jurisdição. Não há possibili-
dade de um processo penal 
eficiente com quatro instân-
cias de recursos”, afirmou 
Friggi. Para ele, duas ins-
tâncias de recursos seriam 
mais do que suficientes para 
garantir a ampla possibilida-
de de defesa.

Carvalho acrescentou 
que o processo penal atual 
não comporta grande nú-
mero de réus e que proces-
sos assim estão fadados ao 
fracasso no Brasil. “Só para 
encerrar o ciclo de citação 
de um processo com mais 
de uma centena de réus vou 
levar um ano”, explicou.

Simplificação - Marcelo 
Mattar ressaltou que a Lei 
de Combate ao Crime Orga-
nizado (Lei 12.850/13) é efi-
ciente para combater os cri-
mes dessa natureza. “Mas 
ainda pecamos pelo proble-
ma processual. Temos re-

Promotores pedem reforma do processo penal
Medida que poderia ajudar a combater crime organizado recebe o apoio do relator e do presidente de subcomissão

“Não adianta ter um 
direito penal bom sem 
um processo penal 
bom, porque gera 
um sentimento de 
impunidade.”
Deputado Moroni Torgan

Fotos Nilson Bastian

Friggi: são necessários mais recursos para os Gaecos nos estadosMattar: Lei de Combate ao Crime Organizado é eficiente

cursos em cima de recursos. 
Precisamos de uma reforma 
que simplifique o processo 
penal”, salientou.

“Não adianta ter um di-
reito penal bom, que abran-
ja todos os crimes, sem um 
processo penal bom, por-
que isso gera um sentimen-
to de impunidade”, reiterou 
o deputado Moroni Torgan 
(DEM-CE), presidente da 
Subcomissão de Combate ao 
Crime Organizado, que fun-
ciona no âmbito da Comissão 

de Segurança.
O relator da subcomis-

são, deputado João Campos 
(PSDB-GO), concorda que 
um código de processo pe-
nal eficiente é o instrumento 
para dar efetividade à legis-
lação de combate ao crime 
organizado.

Segundo Campos, na le-
gislatura passada, a Câmara 
discutiu e aprovou uma re-
forma do código atual, mas o 
Senado não concluiu a análi-
se da proposta aprovada pe-
los deputados. Agora outro 
projeto de reforma do códi-
go (PL 8045/10) começa a ser 
discutido por comissão es-
pecial da Câmara. “Essa re-
forma deve ser nossa priori-
dade”, destacou Campos.

Dinheiro - Na audiência, 
os promotores defenderam 
o direcionamento de mais 

recursos para os Gaecos. Os 
grupos não têm verbas pró-
prias, sendo parte dos recur-
sos do Ministério Público de 
cada estado direcionados 
para eles. 

“O dinheiro acaba sendo 
pouco para sustentar a es-
trutura que de fato os Gae-
cos deveriam ter”, afirmou 
Friggi. Conforme Mattar, em 
alguns grupos do estado fal-
ta estrutura, como veículos 
e equipamentos eletrônicos.

Ação integrada - Os Gae-
cos foram criados em 1995,  
em São Paulo,  para preve-
nir e reprimir as atividades 
de organizações criminosas 
por meio de investigações e 
ações penais em atuação in-
tegrada com o promotor de 
Justiça e outras instituições. 
É um braço do Ministério 
Público. Existem 14 núcle-

os de atuação em São Paulo 
e 12 em Minas Gerais, onde 
o Gaeco foi instalado há um 
ano e meio.

Prioridades - Durante a 
audiência, Marcio Friggi in-
formou que a pauta priori-
tária do Gaeco de São Paulo 
é o combate à organização 
criminosa PCC (Primeiro 
Comando da Capital). Se-
gundo ele, o PCC atua prin-
cipalmente com tráfico de 
drogas, inclusive fora do 
Brasil, sendo os homicídios, 
por exemplo, apenas instru-
mentais.

Já Marcelo Mattar afir-
mou que em Minas Gerais 
o tráfico de drogas e roubos 
de cargas são os principais 
crimes a serem combatidos. 
Ele assinalou ainda que o 
PCC também atua no esta-
do, controlando os presídios.
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Oposição quer comandar pelo menos 2 CPIs
Minoria, DEM e PPS também querem excluir o PT de todos os cargos de comando nas quatro novas investigações

Marcelo Camargo/Agência Brasil
Líderes de três partidos 

de oposição (DEM, PSDB e 
PPS) anunciaram ontem a 
intenção de assumir o co-
mando de pelo menos duas 
das quatro comissões parla-
mentares de inquérito que 
deverão entrar em funcio-
namento na Câmara nas 
próximas semanas, além de 
excluir o PT dos cargos nes-
sas CPIs.

Segundo o líder da Mino-
ria, deputado Bruno Araújo 
(PSDB-PE), a não partici-
pação do PT na direção das 
CPIs será “uma decisão da 
maioria”. Segundo o Regi-
mento Interno da Câmara, 
as presidências de comissões 
são definidas pela apuração 
de votos da maioria do cole-
giado.

“É legitimo o PT pleitear 
(a presidência de CPI), mas 
vai precisar ter maioria de 
votos, e isso não parece pro-
vável nesse momento”, disse 
Araújo, após reunir-se pela 
manhã com outros líderes de 
oposição.

O líder do DEM, deputado 
Mendonça Filho (PE), tam-
bém atribuiu a exclusão do 
PT do comando das CPIs a 
uma decisão da maioria da 
Casa. “Partidos que repre-
sentam a maior parcela de 
parlamentares na Câmara 
entenderam que devem de-
finir as posições com relação 
às CPIs, até porque o PT tem 
sido um partido que apare-
ce no calor dessas investiga-
ções”, afirmou.

Na segunda-feira (3), o 
presidente da Câmara, Edu-
ardo Cunha, já havia afirma-
do que qualquer um dos par-
tidos do bloco do PMDB – aí 
incluídas legendas da oposi-
ção – poderá presidir ou re-
latar as novas CPIs. 

Em fevereiro, o princi-
pal bloco da Câmara foi for-
mado por PMDB, PP, PTB, 
DEM, PRB, SD, PSC, PHS, 
PTN, PMN, PRP, PSDC, PEN, 
PRTB. O PT integra o segun-
do maior bloco, que inclui 
Pros, PSD e PR.

Divisão - Segundo Men-
donça Filho, a oposição tra-
balha para ter pelo menos 
duas posições de comando 
nas quatro CPIs que deve-
rão ser instaladas, ficando 
as outras duas com partidos 
da base aliada, PMDB e PSD.

“O DEM tem reivindicado 
comandar a presidência da 

Os líderes da oposição Mendonça Filho (DEM), Rubens Bueno (PPS) e Bruno Araújo (Minoria),- durante entrevista no Salão Verde

A Comissão Parlamentar 
de Inquérito da Petrobras 
cancelou a acareação entre 
o doleiro Alberto Youssef e o 
ex-diretor da Petrobras Paulo 
Roberto Costa, prevista para 
amanhã. O motivo do cance-
lamento foi a apresentação de 
um atestado médico dizendo 
que Costa está doente. Uma 
nova data para a acareação 
ainda não foi marcada.

Costa e Youssef fizeram 
acordo de delação premiada 
com a Justiça, mas divergem 
em alguns pontos. Segundo 
o ex-diretor da estatal, Yous-
sef operacionalizou um paga-
mento de R$ 2 milhões para a 
campanha de Dilma Rousse-
ff em 2010, pedido que teria 
sido intermediado pelo ex-
-ministro da Fazenda Anto-
nio Pallocci. O doleiro nega.

O deputado Celso Panse-
ra (PMDB-RJ), que solicitou a 
acareação, afirmou que o ob-
jetivo é dar celeridade e efici-
ência às investigações da CPI. 
“As acareações serão impor-
tantes para esclarecer obscu-
ridades remanescentes e for-
necer subsídios mais precisos 
para a elaboração do relatório 
final das atividades”, disse.

Cancelada 
a acareação 
entre Costa
e Youssef

CPI dos Fundos de Pensão, 
que tem grande impacto so-
cial, porque aposentados das 
empresas estatais federais 
têm sido prejudicados com a 
redução dos seus proventos 
por conta de má gestão e de 
corrução”, disse.

A comissão que deve apu-
rar supostas irregularidades 
nos fundos de pensão de es-
tatais já foi autorizada e deve 
começar a receber indicações 
partidárias na próxima se-
mana, quando a CPI do Sis-
tema Carcerário já tiver en-
cerrado os trabalhos.

No final do primeiro se-
mestre legislativo, foram 
criadas ainda CPIs para in-
vestigar empréstimos do 
Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social 
(BNDES); sobre maus-tratos 
contra animais; e sobre cri-
mes cibernéticos no País. Os 
partidos já estão fazendo in-
dicações.

Presidência - Após a in-
dicação dos nomes pelos lí-

PETROBRAS  

Líder do governo, José Guimarães refutou afirmações da oposição

“É legitimo o PT 
pleitear (a presidência 
de CPI), mas vai 
precisar ter maioria 
de votos.”
Deputado Bruno Araújo

“Era só o que faltava 
a segunda bancada da 
Câmara ficar de fora do 
comando das CPIs.”
Deputado José Guimarães

deres das maiores bancadas, 
os candidatos à presidência 
de uma CPI são submetidos 
à votação no colegiado. Para 
ser eleito em primeiro turno, 
o candidato precisa obter a 
maioria absoluta de votos. 
Se isso não ocorrer, a dispu-
ta vai para o segundo turno. 

As mesmas regras são 
aplicadas na escolha do pri-
meiro e do segundo vice- 
presidentes. Já o relator é in-
dicado pelo presidente.

Mendonça Filho anunciou 
ainda que a oposição articula 
para que o PSDB presida a CPI 
dos Crimes Cibernéticos, dei-
xando a presidência da CPI do 
BNDES com o PMDB. A dos 
maus-tratos contra animais 
ficaria com o PSD.

Em relação às relatorias, 
a oposição trabalha com a 
ideia de o PR indicar o relator 
da CPI do BNDES. O PMDB 
indicaria o relator da CPI dos 
Fundos de Pensão. A distri-
buição das relatorias das de-
mais ainda não foi discutida.

Base do governo
descarta hipótese

O líder do governo, de-
putado José Guimarães (PT-
-CE), disse ontem que não 
existe a possibilidade de o 
PT ser excluído do coman-
do das novas CPIs. “Esse é o 
desejo da oposição. Era só o 
que faltava a oposição que-
rer mandar nisso”, afirmou. 
“Nem quando éramos oposi-
ção ficamos de fora”, acres-
centou ele, reforçando que as 
indicações serão feitas pela 
base governista na Câmara.

“Disseram aqui que o re-
lator do BNDES é do PR. [Não 
é.] É do bloco. Se vai ser do 
PT ou do PR, somos nós que 
decidimos. Não são eles. Essa 
história de sair falando para 
todo mundo, baixa o tom, 
isso não é aconselhável nas 
relações políticas aqui den-
tro [da Câmara]”, afirmou o 
líder do governo.


