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Relatório do Cimi 
associa aumento 
da violência com 
o desmatamento
Relatório apresentado ontem 
na Câmara pelo Conselho 
Indigenista Missionário aponta 
que a violência contra indígenas 
aumentou 131% em 2014. 
Segundo líderes dos Guarani-
Kaiowá, já foi registrada a 
morte de mais de 300 indígenas 
em conflitos fundiários em 
Mato Grosso do Sul. | 7

Governo anuncia em sites 
ilegais, mostra deputado

| 4| 6

INDÍGENAS

Na CPI dos Crimes Cibernéticos, 
o deputado Sandro Alex mostrou 
ontem casos ao ministro da Se-

cretaria de Comunicação Social 
da Presidência. Edinho Silva disse 
que o governo é vítima. | 5

Plenário aprova partes da medida provisória que estende a aplicação do Regime Diferenciado de Contratação no setor

O Plenário aprovou ontem partes do parecer do relator, Jovair Aran-
tes, à Medida Provisória 678/15, que amplia o Regime Diferenciado de 
Contratação na área de segurança pública. Um acordo do relator com 

o governo prevê a inclusão de itens no texto, o que será analisado na 
votação dos destaques, marcada para a próxima terça-feira. Propostas 
não relacionadas ao tema da MP dividiram os deputados.

Câmara amplia RDC para segurança

Edinho Silva afirmou que serão tomadas medidas para coibir os anúncios irregulares

Contas de Dilma 
de 2014 só devem 
ser votadas no 
próximo ano

Comissão aprova 
reajuste de 16% 
para os ministros 
do Supremo

Natanael Cáceres, Guarani-Kaiowá

O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, 
durante a sessão extraordinária

| 3
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Papel procedente de 
florestas plantadas

O presidente da comis-
são especial que analisa 
mudanças no Estatuto do 
Desarmamento (PL 3722/12 
e apensados), Marcos Mon-
tes (PSD-MG), decidiu ontem 
adiar para o dia 20, às 14h, a 
votação do substitutivo pro-
posto pelo relator, Laudivio 
Carvalho (PMDB-MG).

Ao sugerir um novo tex-
to, denominado de Estatu-
to de Controle de Armas de 
Fogo, o relator argumentou 
que a proposta atende à von-
tade da maioria dos brasilei-
ros, que, segundo ele, teve os 
seus direitos “sequestrados” 
com o Estatuto do Desarma-
mento, em 2003.

“Esse novo estatuto não 
desarma o cidadão, mas es-
tabelece requisitos objetivos 
de controle da aquisição de 
armas de fogo e da concessão 
do porte”, disse Carvalho no 
parecer.

Adiamento - Por suges-
tão de diversos deputados, 
o parecer de Carvalho, que 
já está na sétima versão, 
não será mais alterado, ca-
bendo apenas mudanças de 
redação e a apresentação de 
destaques para a votação em 
separado.

Alguns deputados ques-
tionaram o excesso de boa 
vontade do relator em aco-
lher novas sugestões, o que, 
segundo eles, estaria dificul-
tando o consenso em torno 
de um texto final. A última 
versão do substitutivo foi 
apresentada na quarta-fei-
ra (7).

A ideia de estabelecer um 
prazo de duas semanas para 
dar mais tempo à análise do 
texto foi do deputado Clau-

Ontem, durante a dis-
cussão sobre o adiamento, 
o deputado Onyx Lorenzo-
ni (DEM-RS) defendeu uma 
proposta mais simples. “A 
principal demanda da socie-
dade é ter o direito à posse e 
ao porte de arma de forma 
responsável”, disse.

Por sua vez, o deputado 
Alessandro Molon (Rede-RJ) 

Deputados divergem sobre o parecer
defendeu o direito do relator 
Laudivio Carvalho de fazer 
alterações na proposta e su-
geriu à comissão um prazo 
maior para analisar as alte-
rações.

O deputado Major Olim-
pio (PDT-SP) listou o que 
considera avanços previstos 
no texto do relator, como 
a abertura de um caminho 

para permitir a legítima de-
fesa e a ampliação do porte 
de arma para outras catego-
rias profissionais.

Também favorável ao 
texto, o deputado Alberto 
Fraga (DEM-DF) criticou as 
mudanças de última hora e 
disse que é mais sensato vo-
tar a proposta em uma sema-
na com mais tranquilidade.

Estatuto do Desarmamento fica para dia 20
Presidente da comissão especial adiou votação da proposta por falta de consenso sobre mudanças no texto

Marcos Montes (C), ao lado de Laudivio Carvalho, durante a reunião da comissão especial

Luis Macedo

dio Cajado (DEM-BA). Ele 
sugeriu que os parlamenta-
res usem a próxima semana 
para buscar um entendimen-

to que permita a votação de 
um texto mais consensual.

“Eu mesmo apresentei 
destaque, porque não con-

cordo com a previsão de 
porte de arma para maiores 
a partir de 21 anos. Acho que 
é muito cedo”, disse Cajado, 

que também criticou a in-
clusão, no relatório, de no-
vas sugestões.

O texto do relator man-
tém praticamente todos os 
requisitos previstos pela lei 
atual para que o cidadão 
possa adquirir uma arma 
de fogo, apenas reduzindo 
a idade mínima para a com-
pra e a posse (dentro da re-
sidência) para 21 anos. Para 
a obtenção do porte (levar a 
arma na rua), foi mantida a 
idade de 25 anos.

O novo estatuto garan-
te ainda a ampliação da lis-
ta de autoridades às quais 
será permitido o porte ins-
titucional de armas de fogo. 
Os acréscimos incluem, por 
exemplo, deputados e sena-
dores, integrantes da Advo-
cacia-Geral da União e audi-
tores-fiscais, entre outros.

Licença - O substitutivo 
cria ainda o Certificado de 
Registro e Licenciamento de 
Arma de Fogo, reforçando o 
caráter de licença e não de 
autorização. “É um título de 
propriedade e, por essa ra-
zão, atribui-se validade per-
manente em todo o território 
nacional”, disse Carvalho.

Em relação ao porte de 
arma de fogo, são criadas 
ainda as figuras da licença 
pessoal; da licença funcio-
nal; da licença para o porte 
rural; e da licença de atirador 
e caçador.

Por discordarem do pa-
recer do relator, Ivan Va-
lente (Psol-RJ) e Guilherme 
Mussi (PP-SP) apresenta-
ram ontem, cada um, voto 
em separado. Ao todo, foram 
apresentados nove votos em 
separado.
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Plenário aprova RDC na segurança pública
Partes de MP que amplia Regime Diferenciado de Contratações passam na Câmara; destaques ficam para o dia 13

Fotos Antonio Augusto

Negociação permitiu votação de artigos da MP 678/15, que amplia o Regime Diferenciado de Contrataçãoes na segurança pública

Entre os destaques à Me-
dida Provisória 678/15 em 
pauta estão o pedido de reti-
rada do texto das mudanças 
nas normas dos cartórios; a 
autorização para RDC na ad-
ministração de presídios; e 
a prorrogação do prazo para 
os prefeitos se adequarem à 
Política Nacional de Resídu-
os Sólidos.

O líder do PRB, deputado 
Celso Russomano (SP), dis-
se que as mudanças feitas 
nas regras dos cartórios vão 

beneficiar os cidadãos. “Não 
é justo que alguém que seja 
protestado pelo banco em 
Manaus ou no Rio Grande do 
Sul e esteja em qualquer ou-
tra parte do País seja obriga-
do a ir até o cartório que fez o 
protesto para resolver o pro-
blema. Ele pode resolver, de 
acordo com o texto da lei, em 
qualquer cidade, ou seja, no 
seu domicílio”, defendeu.

O deputado Samuel Mo-
reira (PSDB-SP) criticou a 
inclusão dos cartórios na MP 

sobre contratações da admi-
nistração pública. “É mais 
cartório para o brasileiro, é 
mais problema para o nosso 
povo, que já sofre muito com 
a burocracia, com os custos 
elevados da burocracia para 
as empresas pequenas e mé-
dias, para o cidadão”, disse.

Outro ponto que será re-
discutido próxima na terça-
-feira (13) é a ampliação do 
prazo para os municípios aca-
barem com os lixões. O PV é 
contra.

Três destaques dividem as bancadas

O Plenário da Câma-
ra aprovou ontem parte do 
parecer da comissão espe-
cial da Medida Provisória 
678/15, que amplia o Regime 
Diferenciado de Contratações 
(RDC) para a área de segu-
rança pública. A aprovação 
de um grupo de artigos foi 
fruto de acordo entre o líder 
do governo, José Guimarães 
(PT-CE), e o relator da pro-
posta, o líder do PTB, Jovair 
Arantes (GO). Falta votar os 
destaques, que ficaram para a 
próxima terça-feira (13).

Até agora, foi aprovada 
uma parte do parecer da co-
missão especial à MP 678/15, 
que trata da ampliação do 
RDC para a área de segurança 
pública; permissão de tercei-
rização de determinadas ati-
vidades em estabelecimen-
tos prisionais; mudanças em 
normas cartoriais, obrigan-
do que as notificações sejam 
feitas de acordo com a terri-
torialidade, e o cidadão seja 
notificado em domicílio; a 
renegociação de dívidas con-
tratadas por produtores ru-
rais e cooperativas no âmbi-
to do Proálcool; a permissão 
para utilização de créditos 
tributários; e a ampliação do 
prazo para os municípios aca-
barem com os lixões e subs-
tituí-los por aterros sanitá-
rios, de acordo com a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos. 
Mas alguns pontos poderão 
ser revistos por destaques.

O Plenário decidiu rejei-
tar os pontos do relatório da 
MP considerados polêmi-
cos: benefícios tributários 
para empresas de turismo; 
a renovação por 20 anos das 
permissões de lotéricos que 
tiveram os contratos consi-
derados ilegais por decisão do 
Tribunal de Contas da União; 
o cancelamento da licitação 
da Caixa Econômica Federal 
para a administração des-
sas casas lotéricas; e normas 
que obrigariam o protesto em 
cartório de todas as dívidas.

Negociação - A inclusão, 
por Jovair Arantes, de emen-
das com propostas não rela-
cionadas ao tema da medida 
provisória causou polêmica e 
inviabilizou a votação na noi-
te de quarta-feira (7), quando 
o PT se uniu ao PSDB na ten-
tativa de votar apenas o texto 
original. Depois de reunião 
com líderes da base, o gover-

Jovair Arantes conversa em Plenário com deputados

Relator e governo 
fecharam um acordo 
para incluir temas 
no texto da Medida 
Provisória 678/15

Guimarães defendeu acordo 

no decidiu apoiar parte dos 
temas incluídos na MP, al-
guns deles sem compromis-
so de sanção.

José Guimarães explicou 
que o governo vai apoiar a 

prorrogação, em dois anos, 
do prazo para que municí-
pios acabem com os lixões e 
passem a seguir as determi-
nações da Política Nacional 
dos Resíduos Sólidos. E deci-

diu votar pela renegociação 
de dívidas de produtores ins-
critos no Proálcool, mas sem 
compromisso de sanção. En-
tre os temas retirados do tex-
to por acordo está a obrigação 

de se protestar qualquer dí-
vida em cartório e benefícios 
para agências de turismo.

“Nós limpamos, fize-
mos um acordo com o rela-
tor, trabalhamos de ontem 
à noite até hoje cedo e es-
tamos produzindo o que há 
de melhor para o País den-
tro desse entendimento que 
construímos”, disse Guima-
rães. O líder do governo de-
fendeu o prazo para os mu-
nicípios acabarem com os 
lixões. “Isso é jabuti? Nós 
negociamos. Você vai poder 
dizer que é uma matéria es-
tranha. É verdade, mas esta-
mos ajudando os municípios 
e os prefeitos do País intei-
ro”, justificou.

A oposição criticou o 
acordo feito pelo governo 
e defendeu a aprovação da 
proposta original. “Por que 
a preocupação com tantas 
matérias estranhas a uma 
MP? Votar matérias de alta 
relevância, que mexem na 
atuação dos cartórios de 
todo o País, no meio de uma 
MP e sem a discussão de co-
missões, é uma temeridade 
e uma falta de respeito com 
o País”, disse o deputado Da-
niel Coelho (PSDB-PE).



9 de outubro de 20154 | JORNAL DA CÂMARA 

Psol deve fazer
denúncia contra
presidente

O líder do Psol, Chico 
Alencar (RJ), informou  on-
tem que o partido irá apre-
sentar uma representação 
no Conselho de Ética e Deco-
ro Parlamentar contra o pre-
sidente da Câmara, Eduardo 
Cunha, na terça-feira (13). 
De acordo com o Regimento 
Interno, apenas partidos po-
líticos com representação no 
Congresso e o corregedor da 
Câmara podem representar 
contra deputados no Conse-
lho de Ética.

Alencar apresentou ofí-
cio encaminhado pelo pro-
curador-geral da República, 
Rodrigo Janot, “com infor-
mações sobre a transferência 
para o Brasil do procedimen-
to criminal instaurado pelo 
Ministério Público da Con-
federação Helvética (MPC) 
[Suíça] para apurar supostos 
crimes atribuídos ao deputa-
do federal Eduardo Cunha”.

Janot, no documento 
encaminhado ao Psol, con-
firmou a existência de con-
tas bancárias em nome de 
Cunha e familiares na Suíça, 
que foram efetivamente blo-
queadas pelas autoridades.

O procurador informou 
ainda que “a investigação 
do MPC diz respeito a cri-
mes de lavagem de dinheiro 
e corrupção, previstos na le-
gislação penal federal suíça”, 
e que, “no tempo oportuno, 
a PGR apresentará ao Supre-
mo Tribunal Federal suas 
conclusões sobre o caso”.

Chico Alencar cobrou 
posicionamento dos demais 
partidos quanto à situação 
de Cunha. “No Conselho de 
Ética, os partidos vão ter de 
se posicionar sobre acolher 
ou não essa representação.”

Resposta - O presidente 
da Câmara não comentou 
o teor do ofício, mas disse 
que responderá à represen-
tação do Psol. “Eu respon-
do onde tiver de responder. 
São os mesmos que entraram 
com mandados de segurança 
contra a redução da maiori-
dade penal, contra o finan-
ciamento privado de cam-
panha e para interromper 
votações. São os mesmos, já 
estou habituado”, afirmou. 
Segundo Cunha, as iniciati-
vas do Psol fazem parte de 
uma disputa política.

CONSELHO DE ÉTICA

A Comissão Mista de 
Orçamento só votará neste 
ano as contas presidenciais 
de 2014 se os prazos regi-
mentais forem encurtados. 
Se isso não ocorrer, a apre-
ciação deve ser transferida 
para o próximo ano, a partir 
de fevereiro, no retorno dos 
trabalhos legislativos.

A análise foi feita ontem 
pelos presidentes da Câma-
ra, Eduardo Cunha, e do Se-
nado, Renan Calheiros. “O 
trâmite é lento”, reconheceu 
Cunha. As contas presiden-
ciais de 2014 foram julgadas 
na quarta-feira (7) pelo Tri-
bunal de Contas da União, 
que recomendou a rejeição 
por desrespeito à Constitui-
ção e às leis fiscais. O parecer 
do TCU será discutido agora 
no Congresso, a quem cabe a 
palavra final sobre a rejeição.

A análise das contas na 
comissão seguirá os prazos 
definidos pela Resolução 
1/06. Essa norma determi-
na que o colegiado tem até 
77 dias corridos, contados a 
partir do momento em que o 
parecer do TCU é lido no ple-
nário do Senado, para discu-
tir e votar um relatório, que 
pode pedir a rejeição, confir-
mando a recomendação do 
tribunal, ou a aprovação com 
ou sem ressalvas.

Se o documento do TCU 
chegar hoje e for lido no 
mesmo dia no plenário do 
Senado, o prazo final vai 
cair em pleno Natal (25 de 
dezembro), três dias após o 
término dos trabalhos legis-
lativos. Pela Constituição, o 
Congresso encerra as ativi-
dades do ano às 23h59 do dia 
22 de dezembro e retoma no 

O líder do governo na Co-
missão Mista de Orçamen-
to, deputado Paulo Pimenta 
(PT-RS), disse ontem que a 
tramitação das contas pre-
sidenciais de 2014 dará a 
oportunidade para o gover-
no defender seus argumen-
tos e provar que não há ra-
zões suficientes para rejeitar 
as contas da presidente Dil-
ma Rousseff.

Governo apresentará argumentos, afirma líder
Ele afirmou que o rela-

tório será analisado den-
tro dos prazos regimentais. 
“Não vai ser mais rápido nem 
mais lento do que aquilo que 
o regimento prevê.”

O deputado criticou os 
ministros do TCU que vota-
ram pela rejeição das con-
tas. Segundo Pimenta, em 
nenhum momento os argu-
mentos do governo foram le-

vados a sério pelos ministros 
durante a sessão realizada 
na quarta-feira (7).

“Augusto Nardes [relator 
das contas no TCU] anun-
ciou o voto com 90 dias de 
antecedência. Portanto, an-
tes de a defesa ser apresenta-
da. Os demais votaram em 19 
minutos, sem que qualquer 
um deles tenha feito referên-
cia ou respondido as ques-

tões apresentadas pela de-
fesa”, afirmou.

Segundo Pimenta, o de-
bate na Comissão de Orça-
mento será diferente. “Va-
mos debater e mostrar os 
argumentos. Tenho certeza 
de que há razões suficien-
tes para sustentar aqui, e 
no Congresso,  que não há 
nenhuma razão para que as 
contas sejam rejeitadas.”

Contas reprovadas de Dilma devem 
ser votadas apenas no próximo ano
Prazos regimentais podem estender análise sobre a gestão financeira do governo em 2014

Relator das contas 
presidenciais de 2014 
deverá ter “perfil 
técnico” e capacidade 
de diálogo

A senadora Rose de Freitas, presidente da Comissão Mista de Orçamento, durante reunião

Alex Ferreira

dia 2 de fevereiro do ano se-
guinte. Qualquer votação 
nesse período depende de 
autoconvocação, que preci-
sa da aprovação da maioria 
absoluta dos deputados (257) 
e dos senadores (41).

Congresso - Depois de 
passar pela Comissão de 
Orçamento, o relatório das 
contas ainda será votado 
no plenário do Congresso, 
em data definida exclusi-
vamente pelo presidente do 
Congresso, Renan Calheiros. 
“Todo julgamento, inclusive 
político, tem de se submeter 
a regras e prazos. Esses pra-
zos, de uma forma ou de ou-
tra, vão ter que ser observa-
dos”, disse ele ontem.

Se a votação for transfe-
rida para 2016, haverá ainda 
a possibilidade de que a aná-
lise seja feita por uma nova 
composição da Comissão de 
Orçamento, que a cada ano, 

no final de março, é integral-
mente renovada. Isso obri-
garia a indicação de novo re-
lator e recontagem de todos 
os prazos.

Relator – Ontem, a pre-
sidente da Comissão de Or-
çamento, senadora Rose de 
Freitas (PMDB-ES), voltou a 
dizer que ainda não definiu 
o nome do relator das contas 
de 2014. Como na véspera, 
afirmou que escolherá um 
nome “com perfil técnico” e 
capacidade de diálogo.

O colegiado é formado 
por 31 deputados e 10 sena-
dores titulares, mais igual 
número de suplentes. Todos 
são candidatos ao posto de 

relator. “Vou pensar mais no 
perfil. Tem que ser alguém 
que seja capaz de analisar 
tecnicamente e de dialogar 
com todas as correntes”, 
afirmou Rose.

Cronograma - As maté-
rias que tramitam na Comis-
são de Orçamento possuem 
cronogramas de análise. 
Tradicionalmente, porém, 
os prazos são ultrapassados 
devido à própria dinâmica 
política do colegiado e às in-
terferências do governo no 
processo legislativo.

No caso das contas jul-
gadas pelo TCU, Rose de 
Freitas acredita que o trata-
mento será diferente, com 
pressão da oposição para se-
guir o cronograma à risca, e 
até mesmo para antecipar as 
datas. “Pela importância que 
tem todo esse processo, acho 
que o relator não descumpri-
rá o prazo”, previu.
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O deputado Sandro Alex 
(PPS-PR) denunciou ontem 
que empresas privadas e o 
governo federal financiam 
sites criminosos por meio 
de publicidade.

Ele fez a denúncia em au-
diência pública da Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
dos Crimes Cibernéticos com 
a presença do ministro Edi-
nho Silva, da Secretaria de 
Comunicação Social da Pre-
sidência da República.

O deputado identificou 
anúncios do governo federal, 
como Pátria Educadora e do 
Programa de Investimento 
em Logística, em sites que 
permitem baixar arquivos 
piratas de filmes, alguns dos 
quais ainda em exibição nos 
cinemas. Ele também exibiu 
anúncios de empresas priva-
das, como Ford e Dell, nos 
mesmos sites.

Segundo Sandro Alex, a 
pirataria pela internet dá um 
prejuízo de R$ 4 bilhões por 
ano no Brasil.

“É um volume de dinhei-
ro muito grande, gerando 
uma sonegação enorme ao 
País, danos à propriedade 
intelectual e aos direitos 
autorais e, principalmente, 
financiando o crime”, disse.

O deputado afirmou que 
é preciso alterar a legislação 
e também pedir a punição 
dos proprietários desses si-
tes que, segundo dados atu-
ais, contam com 1 bilhão de 
visualizações em seis meses.

A CPI dos Fundos de Pen-
são aprovou a quebra de si-
gilo fiscal, bancário e telefô-
nico de Fabrizio Neves, bem 
como das empresas da qual 
faz parte. Convocado para 
prestar ontem depoimento 
na CPI, ele não compareceu. 

Fabrizio Neves é acusado 
de fazer aplicações fraudu-
lentas no exterior com re-
cursos do Postalis, fundo de 
pensão dos funcionários dos 
Correios, causando prejuízos 
no valor de US$ 400 milhões.

O presidente da CPI, de-
putado Efraim Filho (DEM-
PB), reafirmou que a CPI vai 
adotar as medidas legais 

Efraim Filho (de frente): prejuízos aos pensionistas brasileiros

CPI quebra sigilos de acusado de fraudar fundo dos Correios

para pedir à Justiça Federal o 
mandado de prisão de Neves. 

“Por meio da quebra de 

sigilo será possível buscar 
por onde esse dinheiro circu-
lou; nós estamos falando de 

US$ 400 milhões num fundo 
de investimento no exterior 
que, em parceria com a ges-
tão administrativa do BNY 
Mellon, banco de Nova Ior-
que, essas operações acaba-
ram sendo objeto de fraude 
e geraram grandes prejuí-
zos aos pensionistas brasi-
leiros”, disse o deputado. 

Gravidade - Efraim Fi-
lho avalia que a situação do 
Postalis é a mais grave en-
tre todos os fundos de pen-
são analisados pela CPI, por-
que o deficit já chega a quase 
totalidade do patrimônio da 
entidade. 

O presidente da CPI in-

formou que, de acordo com 
investigação da PF, Neves 
vendeu títulos da dívida ex-
terna brasileira e usou o di-
nheiro para comprar títulos 
da Venezuela e Argentina, 
entre outros, ultrapassan-
do o limite máximo para in-
vestimentos em papéis es-
trangeiros estabelecido pelo 
Postalis, de 20%. Ele chegou 
a ser multado pelo órgão re-
gulador do mercado finan-
ceiro nos Estados Unidos.

As empresas cuja quebra 
de sigilos foi aprovada ontem 
são a Atlântica Administra-
ção de Recursos e LatAM In-
vestments LLC.

Antonio Augusto

O ministro Edinho Silva 
disse ontem que o governo 
tem aumentado os investi-
mentos em publicidade na 
internet, meio que hoje ocu-
pa o terceiro lugar em audi-
ência – perdendo apenas 
para o rádio e a TV.

Em abril, a Seccom divul-
gou os gastos dos órgãos da 
administração pública fede-
ral com publicidade, que so-
maram R$ 2,32 bilhões em 
2014 – o que inclui ministé-
rios, autarquias e empresas 
públicas. Em 2013, o valor 
foi de R$ 2,31 bilhões – ou 
R$ 2,46 bilhões, corrigidos 
pelo IGP-M.

Já os gastos do governo 
com publicidade na internet 
aumentaram 22,8% em 2014 
em relação a 2013: saltaram 
de R$ 159 milhões para R$ 
195 milhões. Segundo o mi-
nistro, esse investimento é 
feito com base em critérios 
técnicos. O número de veí-
culos cadastrados na Secom 
saltou de pouco mais de 400 
para 10 mil em menos de dez 
anos. Em 2014, a administra-
ção pública investiu R$ 195 
milhões, o que corresponde 
a 8,5% de todo o gasto com 
publicidade”, disse.

Publicidade
estatal cresce 
na internet

O ministro Edinho Silva foi questionado na CPI acerca de diversas atividades de sua pasta

Governo anuncia em site ilegal, diz deputado
Em reunião da CPI dos Crimes Cibernéticos, Sandro Alex apresenta casos que envolvem também empresas privadas

Sandro Alex, que é sub-
-relator para área de publi-
cidade na internet na CPI, 
anunciou que vai propor 
um Termo de Ajustamento 
de Conduta para que anun-
ciantes públicos e privados 

deixem de anunciar em sites 
ilegais.

Audiência - O ministro 
Edinho Silva disse que não 
tinha conhecimento da pu-
blicação dos anúncios.

Segundo ele, o governo 
federal, assim como empre-
sas privadas, usa critérios 
como a audiência dos sites 
para escolher onde anunciar.

Edinho Silva defendeu 
um aprimoramento desse 
critério, mas disse que o go-
verno também é vítima. “O 
que vimos é de extrema gra-
vidade. Eu penso que o go-
verno federal é vítima. So-
mos vítimas da utilização 
indevida das marcas do go-
verno federal por sites não 

legais, por sites com práticas 
criminosas. Tomaremos to-
das as medidas necessárias 
para que os responsáveis 
pela utilização indevida das 
nossas marcas possam res-
ponder criminalmente e ci-
vilmente”, disse.

Campanha - O ministro 
também teve que respon-
der sobre a suspeita de que 
dinheiro de empreiteiras 
contratadas pela Petrobras 
foi parar nas contas da cam-
panha da presidente Dilma 
Rousseff em 2014. Edinho 
Silva, que foi o tesoureiro, 
negou a denúncia, feita por 
um dos delatores da Opera-
ção Lava Jato, o empresário 
Ricardo Pessoa.

Lucio Bernardo Jr

“O governo é vítima. 
Tomaremos as medidas 
necessárias para 
que os responsáveis 
pela utilização 
indevida de nossas 
marcas respondam 
criminalmente e 
civilmente.” 
Ministro Edinho Silva
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Os grandes eventos que ocorrem no País necessitam de profissionais para trabalhar em jornadas com escala móvel

Trabalho intermitente pode ser legalizado
A regulamentação do 

trabalho intermitente é ne-
cessária para melhorar as 
relações trabalhistas, con-
cluíram deputados e convi-
dados que participaram de 
debate promovido na quar-
ta-feira pela Comissão do 
Turismo da Câmara. Tra-
balho intermitente é aquele 
que permite a contratação do 
trabalhador por hora móvel 
e não fixa, como os demais 
profissionais, a exemplo das 
pessoas que trabalham em 
eventos vendendo bebida, 
comida ou como segurança. 
A norma é prevista no PL 
6363/05, do deputado Vicen-
tinho (PT-SP), e apensados.

O exercício da função 
ocorre apenas no período do 
evento. Essa é uma cultura 
tradicional no exterior, onde 
jovens, durante a faculdade, 
trabalham um período de ho-
ras menor em função dos es-
tudos, mas ainda assim são 
registrados e tem todos os di-
reitos legais garantidos.

O deputado Herculano 
Passos (PSD-SP) comentou as 
dificuldades de continuidade 
de um negócio que tem sa-
zonalidade na demanda du-
rante a semana, pois em dias 

Deputados e convidados concordaram em relação à importância da regulamentação

“A Copa do Mundo foi 
realizada totalmente 
dentro da ilegalidade 
do ponto de vista do 
uso da mão-de-obra.”
Paulo Solmucci, da Abrasel

com tráfego baixo, os funcio-
nários ficam ociosos e, nos 
dias de alta, faltam pessoas 
para atender. “O melhor seria 
se pudéssemos contratá-los 
de acordo com as necessida-
des do dia-a-dia”, afirmou.

Ilegalidade na Copa - De 
acordo com o presidente da 
Associação Brasileira de Ba-
res e Restaurantes (Abra-
sel), Paulo Solmucci, o tra-
balho intermitente atinge 
diretamente todos os gran-
des eventos que ocorrem no 
País, pois necessitam de pro-
fissionais para trabalhar em 
jornadas móveis e não existe 
legislação para isso. 

“A Copa do Mundo foi re-
alizada totalmente dentro da 
ilegalidade do ponto de vis-
ta do uso da mão de obra, só 

não aconteceu nada talvez 
porque todos estavam acom-
panhando os jogos. O Rock 
In Rio deixou mais de R$ 20 
milhões em multa porque, 
assim como qualquer ou-
tra empresa de evento, não 
consegue fazer dentro da lei 
uma atividade que o consu-
midor demanda e que o mer-
cado pede”, afirmou.

O relator da proposta, 
deputado Silvio Costa (PSC- 
PE), apresentou outro proble-
ma que surge com a ausên-
cia de legislação. Segundo 

ele, a autonomia da vontade, 
uma relação trabalhista onde 
as partes selam o acordo da 
melhor maneira para os dois 
lados – geralmente se abdica 
dos benefícios trabalhistas 
em prol de um salário maior 
– não é aceita pela Justiça, 
com base na premissa de que 
o trabalhador deve receber 
seus benefícios independen-
temente do acordo selado. “A 
gente deveria ter regulamen-
tado a lei há 20 anos, porque 
vai gerar mais empregos”, 
disse Costa.

Para a deputada Magda 
Mofatto (PR-GO), outro pro-
blema apresentado é a au-
sência de repasse à popula-
ção dos recolhimentos sobre 
o salário: os valores de INSS 
e FGTS descontados mensal-
mente não chegam em forma 
de serviços nas área de saú-
de, previdência, segurança 
ou educação. 

“O excesso de ônus enca-
rece demais o funcionário; 
seu custo [para a empresa] 
pode se dizer que é 100% do 
que ele recebe. Assim, o cus-
to trabalhista é pesadíssimo, 
mas quando o trabalhador 
precisa de assistência à saú-
de, por exemplo, não tem.”

A Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço 
Público aprovou na quarta-
feira (7) proposta que rea-
justa o subsídio mensal dos 
ministros do Supremo Tri-
bunal Federal em 16,38%, 
sendo 8,19% a partir de ja-
neiro de 2016 e mais 8,19% 
a partir de março.

O salário atual dos mi-
nistros é de R$ 33.763. 
Caso a proposta seja apro-
vada pelo Congresso Nacio-
nal, o valor passará para R$ 
39.293,38.

O reajuste do subsídio 
dos ministros da Corte, 
usado como teto salarial do 
funcionalismo público, terá 
impacto em todo o Judiciá-
rio. De acordo com a Cons-
tituição, os salários dos mi-
nistros do Superior Tribunal 
de Justiça e de juízes de se-
gunda e primeira instân-
cias são calculados a partir 
do que é pago aos ministros 
do Supremo.

O texto aprovado na co-

O reajuste no STF terá impacto em todo o Judiciário federal

Comissão aprova reajuste de 16% para ministros do STF

missão é o substitutivo do 
deputado Laercio Olivei-
ra (SD-SE) ao PL 2646/15, 
apresentado pelo STF. Se-
gundo o presidente da Cor-
te, Ricardo Lewandowski, o 
impacto da proposta será de 
R$ 2,77 milhões no âmbito 
do Supremo e de R$ 717 mi-
lhões no Poder Judiciário da 
União.

Lewandowski ressaltou 
que a fixação do novo valor 

não implicará “efeito casca-
ta” obrigatório nos salários 
dos servidores dos outros 
Poderes. “Reajustes de sub-
sídios e remunerações de ou-
tras carreiras devem ser efe-
tuados mediante edição de 
lei específica, após aprova-
ção dos respectivos projetos 
de lei pelo Congresso”, disse.

Divergências - A comis-
são já havia rejeitado, no dia 
23 de setembro, o parecer 

favorável do deputado Ben-
jamin Maranhão (SD-PB) à 
proposta. 

Na ocasião, o deputado 
Nelson Marchezan Junior 
(PSDB-RS) elaborou pare-
cer pela rejeição da matéria. 
Marchezan Junior criticou o 
aumento para os ministros 
do Supremo em um momen-
to de recessão no País. Para 
ele, o aumento é “inoportu-
no” e “equivocado”.

Porém, esse parecer 
contrário foi rejeitado nes-
ta quarta, sendo aprova-
do o  voto em separado  do 
deputado Laercio Oliveira, 
pela aprovação, com subs-
titutivo. Segundo o parla-

mentar, a remuneração dos 
magistrados encontra-se de-
fasada, tendo em vista que o 
valor atualmente praticado 
não repõe a totalidade das 
perdas inflacionárias acu-
muladas entre 2006 e 2014.
Ele afirmou que a inflação 
acumulada no período foi de 
69,61%, enquanto o aumen-
to efetivo no mesmo período 
foi da ordem de 37,80%.

Alteração - O projeto ori-
ginal previa a concessão do 
reajuste de 16,38% de uma 
só vez, em janeiro de 2016. 
Laercio Oliveira fracionou o 
reajuste entre os meses de 
janeiro e março, “como for-
ma de melhor adequar ao 
calendário orçamentário do 
próximo ano”. 

A proposta ainda será 
analisada pelas comissões 
de Finanças e Tributação; 
e de Constituição e Justiça 
e de Cidadania. Em segui-
da, será votada pelo Plená-
rio, antes de seguir para o 
Senado.

Antonio Araújo

Edson Santos

O Supremo prevê que 
o impacto da proposta 
seja de R$ 2,77 milhões 
no âmbito do próprio 
tribunal e de R$ 717
no Poder Judiciário
da União



Em audiência na Câmara, Conselho Indigenista Missionário informou que conflitos têm vínculo com o desmatamento

Cimi: violência contra índios aumentou 131% 
JORNAL DA CÂMARA | 79 de outubro de 2015

A disputa pela terra con-
tinua no centro do conflito 
social envolvendo os povos 
indígenas e tem forte vín-
culo na expansão do agro-
negócio e do desmatamento 
na Amazônia pela ação de 
garimpos e madeireiras. A 
conclusão é do relatório do 
Conselho Indigenista Mis-
sionário (Cimi) sobre a vio-
lência contra indígenas em 
2014. O tema foi discutido 
ontem na Comissão de Meio 
Ambiente da Câmara.

Entre 2013 e 2014, os ca-
sos de violência motivados 
pela omissão ou demora da 
Fundação Nacional do Ín-
dio (Funai) em regulamen-
tar territórios, por exemplo, 
aumentaram em 131%. Só 
em 2014, foram registradas 
118 ocorrências, 42 delas no 
Pará e 24 em Mato Grosso do 
Sul. Em 2013, o Cimi tinha 
levantado 51 casos de vio-
lência ligados à indefinição 
de territórios indígenas.

Direitos - Para Cleber Bu-
zato, secretário-executivo 
do Cimi, parte dessa violên-
cia se justifica pela tentativa 

O Cimi mostrou aos deputados registro de 118 ocorrências em 2014; no ano anterior, foram 51 casos

de reverter os direitos indí-
genas já fixados na Consti-
tuição. Esse é o caso, disse, 
da PEC 215/00, que prevê a 
participação do Legislativo 
no processo de demarcação 
de terras indígenas. “A tra-
mitação dessas propostas, 
além de ser uma violência 

contra os povos, é usada 
como elemento político por 
muitos parlamentares, espe-
cialmente da bancada rura-
lista, que têm feito recorren-
tes discursos, inclusive de 
incitação ao ódio e à violên-
cia em várias regiões do País 
contra os povos indígenas.”

Reação - O relator da 
PEC 215, Osmar Serraglio 
(PMDB-PR), reagiu às crí-
ticas. “Esse discurso é tão 
falacioso que gostaria que 
alguém indicasse algum 
lugar em que os proprietá-
rios tivessem praticado ato 
de invasão, de força, que 

eles tenham iniciado qual-
quer relação conflituosa. 
Em todos os lugares a gente 
vê exatamente isso: ONGs 
que ficam por trás de gru-
pos indígenas fomentando 
esse desencontro.”

Segundo o relatório, das 
mais de mil terras indíge-
nas existentes no País, ape-
nas 46 passaram em defini-
tivo para o patrimônio dos 
índios, com a homologação 
feita pela Presidência da 
República. Até dezembro 
de2014, a situação de 334 
terras estava indefinida. 

Atraso - O deputado Sar-
ney Filho (PV-MA), que so-
licitou o debate, disse que 
a PEC 215 pode aprofundar 
ainda mais o atraso no re-
conhecimento das terras. 

“Se essa matéria vier 
para o Congresso, mesmo 
como projeto de lei, a gente 
sabe que nunca mais vai ser 
demarcada reserva indíge-
na nem unidade de conser-
vação, porque infelizmente 
são muito fortes as corren-
tes que defendem o agrone-
gócio”, afirmou.

A líder indígena Guara-
niKaiowá Valdelice Veron 
denunciou, na Comissão de 
Direitos Humanos, a morte 
de mais de 300 indígenas em 
conflitos fundiários em Mato 
Grosso do Sul. A audiência, 
na quarta-feira (7), foi soli-
citada pela deputada Rosân-
gela Gomes (PRB-RJ).

Valdelice citou o nome de 
várias vítimas e lamentou o 
fato de, até agora, apenas 
um julgamento ter sido rea- 
lizado: o do assassinato do 
seu pai, cacique Marcos Ve-
ron, sem a condenação dos 
mandantes, que continuam 
a ameaçar sua família. “Es-
tamos vivendo um genocídio 
e terrorismo”, afirmou.

O estado tem registrado 
graves confrontos com mor-
tes, devido a indefinições so-
bre a titularidade de terras. 
Uma delas é a área indígena 
Nhanderu Mangaratu, que 
teve o processo de homolo-
gação iniciado pelo Execu-
tivo, em 2005, e posterior-
mente suspenso por liminar 
do Supremo Tribunal Fede-
ral a favor dos fazendeiros.

Valdelice: . “Estamos vivendo um genocídio e terrorismo”

Guarani-Kaiowá denuncia a morte de mais de 300 no MS

O clima é permanente-
mente tenso na região. In-
digenistas e Ministério Pú-
blico confirmam, inclusive, a 
ação de milícias na proteção 
de fazendas. Para Valdelice 
Veron, os indígenas são ví-
timas de novo “genocídio” 
no estado. “São mais de 300 
lideranças indígenas execu-
tadas no Mato Grosso do Sul. 
Eu mesma estou marcada.”

Negociações - Situação 
semelhante ocorre em áre-
as dos índios Terena. O Mi-
nistério da Justiça vem bus-
cando, ainda sem sucesso, 
soluções negociadas com 
indígenas, fazendeiros e go-
verno estadual.

O presidente da Funai, 
João Pedro da Costa, avalia 
que é incoerente o fato de 
Mato Grosso do Sul ter uma 

“economia pujante”, baseada 
na produção de grãos, e, ao 
mesmo tempo, ainda abrigar 
cerca de 50 mil índios e po-
vos tradicionais sem terra.

Costa anunciou a reto-
mada dos grupos de traba-
lho que elaboram os estudos 
de demarcações de terras. 
Segundo ele, os GTs chega-
ram a ser paralisados inclu-
sive por intimidações de ja-
gunços. “Voltaremos a Mato 
Grosso do Sul para concluir 
os trabalhos acerca das ter-
ras prioritárias.”

Os deputados Érika Kokay 
(PT-DF), Luiz Couto (PT-PB) 
e Orlando Silva (PCdoB-SP), 
entre outros, cobraram do 
governo a imediata retoma-
da do processo de delimi-
tação de terras indígenas. 
“Esta comissão já esteve cin-
co vezes em Mato Grosso do 
Sul neste ano, acompanhan-
do de perto todas as situa-
ções de conflito”, afirmou o 
presidente da Comissão de 
Direitos Humanos, deputa-
do Paulo Pimenta (PT-RS).

A causa indígena também 
recebeu a solidariedade de 

um grupo de atores e cine-
astas que veio ao Congres-
so apresentar um projeto em 
prol do desmatamento zero. 
“As causas ambientalista e 
indigenista estão unidas”, 
afirmou o ator Caio Blatt.

“Olho por olho” - Já o de-
putado Eduardo Bolsona-
ro (PSC-SP) saiu em defesa 
dos fazendeiros. “Aquelas 
terras estão com os fazen-
deiros, compradas do esta-
do por meios legais, há 30, 
50 anos. Os senhores [ín-
dios] realmente acham que 
vão entrar naquelas terras 
na marra? Então, já que é na 
marra, olho por olho e dente 
por dente, então, os senho-
res não podem reclamar do 
conflito. Nós já temos uma 
área maior do que a região 
Sudeste inteira demarcada 
como terra indígena. O que 
mais os senhores querem?”

Pela Confederação de 
Agricultura e Pecuária do 
Brasil, Alda de Carvalho pe-
diu mais negociação a fim de 
que também seja reconheci-
do o direito de propriedade 
dos fazendeiros.

Luis Macedo

Luis Macedo
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Paulão é homenageado por ações em 
bairro histórico de Maceió

O deputado Paulão (PT-AL) foi agraciado com o Prêmio Ma-
rechal Floriano Peixoto, entregue pelo prefeito comunitário Jasiel 

Pontes, em reconhecimento à atuação no bairro histórico de Ipioca, em 
Maceió. A presidente do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, Jurema Machado, acompanhou a premiação após visitar obras 
de restauração da igreja de Nossa Senhora do Ó, um pleito do deputado.

Em Campinas, Luiz Lauro Filho debate 
melhorias no aeroporto de Viracopos 

O deputado Luiz Lauro Filho (PSB-SP), que preside a Subco-
missão de Comércio Exterior, participou, no dia 2, em Campinas, de 

debate sobre melhorias no aeroporto de Viracopos. A subcomissão estu-
da criação de canal para cargas da Anvisa, para agilizar e dar mais efici-
ência no trâmite de volumes no aeroporto. “Viracopos é estratégico por 

sua localização e pode trazer dividendos à balança comercial”, disse.

Edio Lopes reúne-se com lideranças 
indígenas na região da Raposa

O deputado Edio Lopes (PMDB-RR) participou da assembleia das comu-
nidades indígenas da Raposa, em Normandia. Ele apresentou aos participantes as 

ações executadas na região por meio de emendas. O encontro contou com a partici-
pação de mais de 120 tuxauas e lideranças indígenas da Raposa. “Buscamos inicia-
tivas que valorizem e atendam as necessidades das comunidades indígenas, princi-

palmente com projetos que garantam o sustento e a alimentação das famílias.”
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O deputado Stefano Aguiar (PSB-MG) visitou o Hospital Evan-
gélico - Unidade Venda Nova. Ele foi conhecer os desafios dos pa-
cientes renais. O centro, que tem 80 máquinas de diálise, possibilitará 
o atendimento aos moradores de várias localidades. Receberam o depu-
tado o presidente da Associação Evangélica Beneficente de Minas, Euler 
Borja, e a diretora da unidade, Dália de Moraes.

Stefano Aguiar visita Centro de nefrologia 
do Hospital Evangélico de Venda Nova

O deputado Alexandre Leite (DEM-SP) foi homenageado 
pela Associação Brasileira de Atiradores Civis (Abate), em reunião 
anual da entidade realizado no dia 25, em São Paulo. A Abate destacou 
o empenho do parlamentar ao apresentar o Projeto de Decreto Legisla-
tivo 22/15, que susta os efeitos de portaria do Exército sobre a regula-
mentação das atividades de colecionamento, tiro esportivo e caça.

Alexandre Leite recebe homenagem da 
Associação Brasileira de Atiradores Civis

 

O deputado Nilto Tatto (PT-SP) visitou, no final de setem-
bro, o Hospital Banco dos Olhos em Sorocaba. Segundo Tatto, o 
hospital é muito importante para a região. “Precisamos nos mobilizar 
cada vez mais para alocar recursos, seja por meio de emendas parla-
mentares, seja de investimento dos governos estadual e federal, para 
que possamos diminuir a fila para cirurgia de catarata e outras”, disse.

Nilto Tatto destaca necessidade de recursos 
para hospital de olhos em Sorocaba


