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O relator da receita na proposta orçamentária para 
2016, senador Acir Gurgacz, apresentou ontem o 
seu parecer, mas não houve acordo para votação 
na Comissão Mista de Orçamento. O deputado João 

Arruda, relator setorial da Saúde, defendeu mais re-
cursos para a área, oriundos da repatriação de ativos 
no exterior. O PMDB anunciou que vai obstruir as 
reuniões se a Saúde não receber mais verbas. | 3

Comissão de Orçamento deve 
votar receita de 2016 na terça
Texto foi lido ontem pelo relator, mas o PMDB quer mais verbas para destinar à Saúde

CPI da Funai vai 
ouvir presidente 
da Samarco 
sobre tragédia 
em Mariana | 6

Lama com detritos de mineração em Minas 
Gerais invade o mar no litoral do Espírito Santo

Deputados divergem 
em Plenário sobre 
a prisão do senador 
Delcídio do Amaral
Após o cancelamento da Ordem 
do Dia, a sessão extraordinária 
do Plenário foi tomada ontem 
por um debate sobre a política. 
Parlamentares divergiram sobre 
a prisão, na quarta, do senador 
Delcídio do Amaral, acusado de 
atrapalhar as investigações da 
Operação Lava Jato. | 4

Usiminas culpa a 
crise econômica pela 
demissão de 4 mil 
pessoas em Cubatão
Executivos da siderúrgica 
Usiminas, que recebeu dinheiro 
do BNDES para a unidade de 
Cubatão (SP), atribuíram corte 
de vagas anunciado para janeiro 
à retração do mercado interno 
e à concorrência da China. 
Integrantes da CPI do BNDES 
criticaram a empresa. | 7

Integrantes de CPI 
sugerem mudanças 
na legislação sobre 
fundos de pensão
Parlamentares defenderam 
em reunião da CPI dos Fundos 
de Pensão mudanças nas leis 
que regulam o setor a fim 
de assegurar ganhos para os 
beneficiários. Entidade de 
aposentados do Banco do Brasil 
criticou a ingerência política 
sobre os fundos de pensão. | 7

Parlamentares debateram política 
nacional na sessão extraordinária 

Iniciativa ocorreu ontem 
durante evento na Câmara 
para combate à violência 
contra as mulheres.

Relançada frente 
parlamentar 
da criança e do 
adolescente

| 5

Antonio Augusto

Fred Loureiro/ Secom-ES
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O projeto aumenta a pena de de seis meses a um ano de detenção e multa para os infratores

Comissão aprova aumento de pena 
de detenção para quem omitir socorro

» Sessão solene I 
Homenagem aos 25 Anos 
de fundação da Confede-
ração Nacional dos Tra-
balhadores em Estabe-
lecimentos de Ensino. 
Plenário Ulysses Guima-
rães, 15h 

» Sessão solene II 
Homenagem ao Dia Nacio-
nal de Combate ao Câncer 
Infantojuvenil. Plenário 
Ulysses Guimarães, 17h

Leia a 
agenda
completa 
no celular
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Papel procedente de 
florestas plantadas
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SEXTA-FEIRA

27 de novembro 
de 2015

A Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania 
(CCJ) aprovou  proposta que 
aumenta a pena para quem 
omitir socorro. O Projeto de 
Lei 58/15, do deputado Pom-
peo de Mattos (PDT-RS), pre-
vê detenção de seis meses a 
um ano e multa para os in-
fratores.

Atualmente, o Código 
Penal prevê detenção de um 
a seis meses ou multa para 
quem deixar de prestar as-
sistência, quando for possí-
vel fazê-lo sem risco pessoal, 
à criança abandonada ou ex-
traviada, à pessoa inválida ou 
ferida ou em grave e iminente 
perigo; ou ainda não pedir so-
corro da autoridade pública.

Além disso, em vez de au-
mentar pela metade a pena, 
como ocorre hoje, o texto do-
bra a punição se a omissão re-
sultar em lesão corporal gra-
ve. Fica mantida a triplicação 
da pena em caso de morte.

Para o relator, deputado Marcos Rogério, a legislação atual é desatualizada e desproporcional

Redação - O relator na 
CCJ, deputado Marcos Rogé-
rio (PDT-RO), recomendou a 
aprovação, na forma de um 
substitutivo que faz mudan-
ças de redação, sem alterar 
o conteúdo. “A omissão não 

é um crime tão simples. Tem 
desdobramentos. Além da 
questão dos acidentes de trân-
sito, quando não há socorro a 
vítimas, há outras hipóteses 
muito mais reprováveis e que 
contam com o abrigo de uma 
legislação desproporcional.” 

Rogério apontou ainda 
uma desproporcionalidade na 
comparação com animais. “O 
Código Penal que está sendo 
discutido no Senado propõe 
quatro anos de cadeia para a 
omissão de socorro ao animal. 
Quando é para o ser huma-
no, é no máximo seis meses. 
Portanto, a legislação atual é 
desatualizada, desproporcio-
nal”, afirmou o deputado.

Debate – O tema gerou 
intenso debate na CCJ. Ro-
drigo Pacheco (PMDB-MG), 
por exemplo, posicionou-se 
contrariamente à proposta e 

Foi aprovada pela Comis-
são de Constituição e Justi-
ça e de Cidadania o Projeto 
de Lei 1937/11, do deputado 
Jefferson Campos (PSD-SP), 
que obriga as distribuidoras 
de energia elétrica a reali-
zar campanha permanente 
para divulgar a Tarifa Social 
de Energia Elétrica. 

De acordo com o texto, 
as informações devem ser 
divulgadas por mensagem 
impressa na fatura de ener-
gia e na página da empresa 
na internet. Além disso, as 
concessionárias devem con-
tar com equipe treinada para 
prestar esclarecimentos aos 
consumidores.

Beneficiários - A tarifa so-
cial é um desconto na conta 
de luz concedido às famílias 
inscritas no Cadastro Único 
com renda de até meio salá-
rio mínimo per capita ou que 
tenham algum componente 
atendido pelo Benefício de 
Prestação Continuada da As-
sistência Social. O desconto 
concedido varia de acordo 
com consumo de energia.

Para o relator, deputado 
Rodrigo Pacheco (PMDB-
-MG), é papel do Legislati-
vo federal regular questões 
relacionadas a programas de 
energia e programas sociais, 
por isso recomendou a apro-
vação da proposta.

Como tramitava em ca-
ráter conclusivo, o projeto 
está aprovada pela Câmara, 
e deve seguir para análise do 
Senado.

Divulgação 
obrigatória 
de tarifa social 
de energiaViola Jr.

apresentou voto em separa-
do. “O aumento de pena, por 
si só, não constitui elemento 
suficiente para a redução dos 
crimes”, observou.

“É desnecessário agravar 
uma pena que não vai ter o 
efeito desejado pelo autor. 
Não vai fazer o cidadão ter 
a consciência de prestar so-
corro”, disse Betinho Gomes 
(PSDB-PE). Outros deputa-
dos defenderam a proposta. 
Delegado Waldir (PSDB-GO) 
disse que o projeto vai bene-
ficiar os mais pobres. “O rico é 
atendido no hospital de luxo. 
O mais pobre nos centros de 
saúde, onde o médico diz que 
não vai atendê-lo porque há 
casos mais graves. E a pessoa 
vem a morrer. Temos que pas-
sar a responsabilidade para 
esses agentes de saúde que 
não atendem os mais pobres”.

CONSUMIDOR
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-1,9%
é a previsão de crescimento 
negativo feita pelo governo

Os integrantes da Co-
missão Mista de Orçamen-
to não conseguiram fechar 
um acordo para votar ontem 
o relatório do senador Acir 
Gurgacz (PDT-RO) à recei-
ta da proposta orçamentá-
ria de 2016. O texto chegou 
a ser lido pelo relator, que 
apresentou um adendo am-
pliando em R$ 6 bilhões a 
arrecadação federal do pró-
ximo ano. Os recursos vêm 
do leilão de 29 usinas hidre-
létricas que o governo rea-
lizou na quarta-feira (25) e 
que gerou uma receita de R$ 
17 bilhões.

A princípio, as empresas 
vencedoras do leilão paga-
riam ao governo R$ 6 bilhões 
neste ano e R$ 11 bilhões em 
2016. Este último valor já es-
tava incluído no parecer di-
vulgado na véspera. Após a 
apresentação do texto na Co-
missão de Orçamento, o go-
verno comunicou ao senador 
que os valores só serão pagos 
no próximo ano.

Aumento - Com a mu-
dança, a receita primária 
total de 2016 sobe para R$ 
1,426 trilhão, um aumento 
de R$ 166,2 bilhões em rela-
ção ao montante deste ano. 
A receita primária líquida, 
que exclui as transferências 
para estados, Distrito Fede-
ral e municípios, ficou em R$ 
1,199 trilhão. Esse número é 
inferior ao pretendido pelo 
governo, que projetava R$ 
1,204 trilhão, valor que in-
clui a arrecadação decor-
rente da recriação da Con-
tribuição Provisória sobre 
Movimentação Financeira 
(CPMF), que o relator não 
acolheu.

Em relação à proposta 
original, o adendo agrega 
mais R$ 19,2 bilhões. Esse 
é o valor que o Congresso 
vai utilizar na discussão das 
despesas de 2016, a cargo do 
relator-geral, deputado Ri-
cardo Barros (PP-PR). Gur-
gacz afirmou que procurou 
fazer um relatório “realista”, 
que não conta “com despesas 
de papel”, uma referência à 
CPMF, cuja recriação é mo-
tivo de uma proposta (PEC 
140/15) que ainda não teve 
a tramitação iniciada.

“A CPMF não existe. Se 
não existe, não podemos 
acrescê-la ao texto. Não po-
demos sair do curso da rea-
lidade”, afirmou.

O governo reduziu a pre-
visão de crescimento da 
economia em 2016, que será 
negativo. Em documento en-
viado à Comissão Mista de 
Orçamento nesta semana, o 
Ministério do Planejamento 
estimou a variação do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) no 
próximo ano em -1,9%. O 
número substitui a previsão 
que consta na proposta or-
çamentária, de crescimento 
de 0,2%.

O documento confirmou 
a queda do PIB em 2015 
(-3,1%), valor divulgado pelo 
ministério na semana passa-
da, no relatório de despesas 
e receitas do governo sobre 
o quinto bimestre.

Os números constam 
da revisão dos parâmetros 
econômicos que subsidiam 
a elaboração da propos-
ta orçamentária, enviada 
ao Congresso Nacional to-
dos os anos em novembro. 
A atualização é utilizada na 
reestimativa da arrecada-
ção federal do ano seguinte. 
Indicadores como inflação, 
PIB e massa salarial afetam 
as receitas.

Inflação - Para a inflação 
oficial – Índice Nacional de 
Preços ao Consumido Amplo 
(IPCA) –, a previsão também 
mudou: saiu de 5,4%, no acu-
mulado de 2016, para 6,47%.

Já o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
(INPC), que é usado para 
atualizar o valor do salário 
mínimo, foi projetado para 
encerrar o próximo ano em 
5,52%. A projeção anterior 
era um pouco menor (5,2%).

Atividade - Outro indi-
cador importante do docu-
mento é a previsão da ativi-
dade industrial. O governo 
está projetando agora que-
da de 2,7%. Quando enviou 
a proposta orçamentária, 
em agosto, a aposta era de 
um pequeno crescimento de 
0,36%.

Governo prevê 
PIB em queda

Votação da receita de 2016 fica para terça
PMDB pretende acrescentar ao parecer mais R$ 9 bilhões, recursos que ajudariam a aumentar o orçamento da Saúde

“A CPMF não existe, 
não podemos acrescê-
la ao relatório. Não 
podemos sair da 
realidade.”
Senador Acir Gurgacz

O deputado João Arruda defendeu nova estimativa para receitas com a repatriação de ativos

Lucio Bernardo Junior

Pedro França/ Agência Senado

Acir Gurgacz e a senadora Rose de Freitas, presidente da comissão

Saúde - Gurgacz espe-
rava votar o relatório ainda 
ontem, mas uma proposta 
do PMDB para acrescentar 
mais R$ 9 bilhões ao pare-
cer, recursos que iriam para 
o orçamento da Saúde, não 
obteve consenso no colegia-
do, adiando a deliberação. O 
PMDB reivindica que o se-
nador amplie de R$ 11,1 bi-
lhões para R$ 20,1 bilhões 
a previsão de arrecadação 
com a repatriação de ativos 

no exterior em 2016. O pro-
jeto que autoriza a repatria-
ção foi aprovado na Câmara 
e está em análise no Senado.

O deputado João Arruda 
(PMDB-PR), que é o relator 
setorial da Saúde na propos-
ta orçamentária, afirma que 
o orçamento da área precisa 
de mais recursos para aten-
der despesas discricionárias 
(não obrigatórias) com pro-
gramas como Média e Alta 
Complexidade (que financia 
a internação ambulatorial e 
hospitalar no âmbito do Sis-
tema Único de Saúde) e Far-
mácia Popular.

“Precisamos encontrar 
recursos para financiar a 
saúde. Vai faltar dinheiro 
para tudo”, disse Arruda, que 

obteve apoio de alguns par-
tidos na comissão. O depu-
tado Hildo Rocha (MA), líder 
do PMDB na comissão, disse 
que o partido pode obstruir 
as reuniões se a área não re-
ceber mais recursos.

Respaldo - Gurgacz pon-
derou, porém, que o número 
apresentado pelo PMDB não 
tem respaldo técnico. “Não 
vejo como, de onde vem essa 
receita. Temos que fazer um 
relatório real”, disse. Ele afir-
mou que só aceitará incluir os 
R$ 9 bilhões se houver unani-
midade dos líderes na Comis-
são de Orçamento, e a con-
cordância do relator-geral da 
proposta orçamentária.

O deputado Edmar Arru-
da (PSC-PR) também cobrou 
“consistência” no número 
para concordar em incluí-lo. 
“Sou favorável ao orçamen-
to da saúde. Só não queria 
uma informação duvidosa”, 
afirmou Arruda, que propôs 
o corte de despesas no orça-
mento como alternativa ao 
aumento da receita proposto 
pelo PMDB.

“Precisamos 
encontrar recursos 
para financiar a saúde. 
Vai faltar dinheiro 
para tudo.”
Deputado João Arruda
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As votações das sessões 
do Congresso são a priorida-
de para dezembro. Segundo o 
presidente da Câmara, Eduar-
do Cunha, assim como ocorre 
há duas semanas, a terça e a 
quarta-feira da próxima se-
mana estão reservadas para 
a pauta do Congresso.

“O problema está no Con-
gresso. Que antes tem de 
apreciar três vetos, tem os 
projetos da mudança de meta 
[de superavit], de LDO [Lei de 
Diretrizes Orçamentárias] e 
da lei orçamentária”, disse.

Congresso é a prioridade
Cunha afirmou que, na 

lista de propostas que tran-
cam a pauta da Câmara, o 
projeto do terrorismo aca-
bou na frente daquele sobre 
o teto salarial dos servidores, 
que deveria ser apreciado pri-
meiro, mas não há consenso 
em torno do texto.

Questionado sobre os úl-
timos sete pedidos de impe-
achment da presidente Dil-
ma Rousseff, Cunha disse que 
todos já têm pareceres e não 
descartou a possibilidade de 
decidir na próxima segunda.

Deputados aproveita-
ram a sessão de ontem para 
avaliar, em Plenário, a pri-
são do líder do governo no 
Senado, Delcídio do Amaral 
(PT-MS). O senador foi preso 
na quarta-feira (25), acusado 
de atrapalhar as investiga-
ções da Operação Lava Jato 
ao oferecer apoio e dinhei-
ro à família do ex-diretor 
da Petrobras Nestor Cerve-
ró para que ele não firmasse 
acordo de delação premiada 
com a Justiça.

Na noite de anteontem, a 
prisão foi mantida pelos vo-
tos de 59 senadores. Apenas 
13 votaram pela liberação de 
Delcídio, que está preso na 
carceragem da Polícia Fe-
deral em Brasília. Também 
foram presos o chefe de ga-
binete do senador, Diogo 
Ferreira, e o presidente do 
banco BTG Pactual, André 
Esteves.

Para o deputado Delega-
do Edson Moreira (PTN-MG), 
a prisão de Delcídio foi ile-
gal, já que a Constituição só 
permite a prisão em casos de 
flagrante de crime inafiançá-
vel, o que não se aplicaria ao 
caso do senador. “Onde está 
o flagrante? Onde há, tecni-
camente, flagrante naquilo 
que aconteceu ontem? Foi 
uma peça, uma prisão ile-
gal e inconstitucional. E os 
covardes dos senadores re-
ferendaram aquilo lá”, cri-
ticou.

Elogio - A decisão de 
manter a prisão de Delcí-
dio foi elogiada pelo depu-
tado Luiz Carlos Hauly (PS-
DB-PR). “Ontem, o Senado 
tomou uma providência re-
movendo um problema”, 
avaliou. Ele disse que outros 
políticos também precisam 
ser removidos. 

“Alguns parlamentares 
estão enlameados aqui e 
precisam ser retirados para 
sanear o Parlamento brasi-
leiro. Então, é preciso fazer 
a limpeza do País removendo 
a lama do Palácio do Planal-
to, do Palácio da Alvorada e a 
lama que está no Parlamen-
to”, cobrou.

Críticas - Os demais par-
lamentares de oposição não 
pouparam críticas ao gover-
no petista diante da prisão 

“Todas essas prisões só 
estão acontecendo por 
força das leis feitas no 
Parlamento.”
Deputado Miro Teixeira

Em debate no Plenário, deputados
divergem sobre prisão de Delcídio
Sem votação de projetos, a política nacional dominou a sessão extraordinária do Plenário

Com a pauta trancada e o cancelamento da Ordem do Dia, parlamentares discutiram a situação política

Antonio Augusto

de Delcídio. “O líder do go-
verno no Senado Federal es-
tava tramando a fuga de um 
bandido confesso, que foi 
pego no petróleo, roubando 
milhões do povo brasileiro”, 
criticou o deputado João 
Gualberto (PSDB-BA).

O deputado Moroni Tor-
gan (DEM-CE) comentou: 
“Enquanto o líder do gover-
no da presidente Dilma está 
fazendo plano de fuga para 
condenado, ninguém faz 
plano para resolver o proble-
ma da seca no nosso estado.”

Para o deputado Arnaldo 
Jordy (PPS-PA), o governo 
se apequenou ao defender o 
voto secreto no Senado e a 
liberação de Delcídio pelos 
parlamentares.

“Vimos uma cena iné-
dita: o Partido dos Traba-

lhadores advogando o voto 
secreto, depois de passar a 
vida inteira lutando pelo 
voto aberto, inclusive nes-
ta Casa. Para proteger o se-
nador denunciado, jogou 
no lixo as suas convicções 
e passou a advogar o voto 
secreto. Evidentemente, foi 
fragorosamente derrotado”, 
condenou.

Defesa - A deputada Mo-
ema Gramacho (PT-BA) saiu 
em defesa do partido acu-
sando a oposição de também 
estar envolvida nos escânda-
los. Ela lembrou que André 

Esteves, o banqueiro preso 
anteontem, foi padrinho de 
casamento do senador Aécio 
Neves (PSDB-MG).

“Não adianta vir aqui 
querendo tapar o sol com 
a peneira, porque eu tenho 
certeza de que o juiz Moro e 
outros vão chegar até onde 
precisam chegar, que é des-
cobrir também todos os 
corruptos do PSDB, todos 
aqueles que até hoje estão aí 
passando impunes”, afirmou 
Moema Gramacho.

O deputado José Stédile 
(PSB-RS) disse que as grava-
ções usadas contra Delcídio 
denunciam a permanência 
da corrupção na Petrobras, 
mesmo diante das investi-
gações. “Ele reconhece que 
continuam a ser movidos 
peões dentro da Petrobras. 
Mesmo após as denúncias, a 
Petrobras continua sendo di-
lapidada”, lamentou.

PEC - Já o deputado Miro 
Teixeira (Rede-RJ) lembrou 
que a prisão de Delcídio só 
foi possível graças ao Parla-
mento.

“Quero oferecer uma pa-
lavra de alento. Todas essas 
descobertas, todas essas in-
vestigações, todas essas pri-
sões só estão acontecendo 
por força das leis feitas no 
Parlamento. A prisão de um 
membro do Parlamento só é 
possível graças a uma emen-
da constitucional aprovada 
por três quintos do Parla-
mento. Vamos erguer as nos-
sas cabeças”, disse.

O deputado Sandro Alex 
(PPS- PR), relator do proces-
so contra o deputado Chico 
Alencar (Psol-RJ) no Conse-
lho de Ética e Decoro Parla-
mentar, recomendou o ar-
quivamento. Ele protocolou 
ontem o parecer preliminar.

Chico Alencar foi acusa-
do de financiar parte de sua 
campanha para deputado fe-
deral com contribuições de 
funcionários do seu gabine-
te. A representação por que-
bra de decoro, apresentada 
pelo deputado Paulo Perei-
ra da Silva (SD-SP), também 
diz que Alencar teria usado 
notas fiscais frias para ser 
ressarcido pela Câmara.

Para Sandro Alex, não há, 
contudo, provas que justifi-
quem o andamento do pro-
cesso. “A conclusão é pelo 
arquivamento, porque a re-
presentação é inepta e au-
sente de justa causa. Isso 
está baseado em documen-
tos e provas que estão nos 
autos e são chancelados por 
instituições como o Minis-
tério Público Federal, a Re-
ceita Federal, o Ministério da 
Fazenda e a Justiça Eleitoral, 
além de decisão do Supremo 
Tribunal Federal”, disse.

Sandro Alex informou 
que o relatório será lido em 
reunião do Conselho de Ética 
na quarta-feira (2). O parecer 
tem de ser votado pelo órgão.

Documentação - Ainda 
ontem, Chico Alencar co-
mentou a decisão de San-
dro Alex. “O relator levou 
em consideração a docu-
mentação que apresentei, 
que derruba a denúncia va-
zia e sem justa causa quan-
to a recursos de campanha. 
Não recebi um centavo de 
empresa nenhuma, nem do 
banco Pactual, como alguns 
aqui”, ressaltou. “Espero 
que o Conselho acolha a re-
comendação do relator. Não 
vão confundir uns com ou-
tros e colocar as pessoas éti-
cas na vala comum da lama 
tóxica que invade a política 
brasileira”, acrescentou. 

Quanto ao uso de verbas, 
ele lembrou que o Ministério 
Público já certificou que não 
houve irregularidade,  má-fé 
ou prejuízo ao erário.

Relator sugere 
arquivamento 
de processo 
contra Alencar

DECORO  



A preocupação dos que 
criticam a decisão do 
STJ, de não considerar 
crime a desobediência, 
é que o agressor possa 
continuar agredindo e 
até matar a mulher
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Deputadas querem enquadrar desobediência a lei
A intenção é tornar crime descumprimento de medidas de proteção da Maria da Penha, como manter distância 

Deputadas, governo e ju-
ristas querem que se torne 
crime o descumprimento, 
pelo agressor, das medidas 
protetivas de urgência pre-
vistas na Lei Maria da Pe-
nha (11.340/06), que trata 
da violência doméstica con-
tra a mulher. No início des-
te ano, o Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) passou a en-
tender que, quando o agres-
sor descumpre uma ordem 
do juiz de não se aproximar 
de uma mulher, por exem-
plo, ele não está praticando 
crime de desobediência. Isso 
porque seria possível, em 
um segundo momento, ele 
ser preso preventivamente.

A preocupação dos que 
criticam a decisão é que, ao 
não ser punido por deso-
bediência, o agressor pos-
sa continuar agredindo ou 
até mesmo matar a mulher. 
O assunto foi discutido on-
tem, na Câmara, em encon-
tro promovido pela Bancada 
Feminina e pela Secretaria 
Especial de Política para as 
Mulheres, dentro da pro-
gramação da campanha 16 
dias de Ativismo pelo Fim da 
Violência contra a Mulher, 

A bancada feminina participou também do relançamento da frente da criança e do adolescente

iniciada na quarta-feira e 
empreendida por diversos 
setores da sociedade.

 “A decisão do STJ des-
protege as mulheres. É mui-
to importante que o descum-
primento seja crime para 
que se permita a prisão em 

flagrante. Se não for crime, 
o máximo que a polícia pode 
fazer é um relatório e enca-
minhar à Justiça para, dali 
a alguns dias, talvez sema-
nas, o juiz decretar a prisão 
preventiva. Enquanto isso, 
se esse homem queria matar 

essa mulher, ele certamente 
já matou”, observou o pro-
motor de Justiça no Distrito 
Federal Thiago Pierobom. 

Para a coordenadora da 
Bancada Feminina, deputa-
da Dâmina Pereira (PMN-
-MG), a falta de punição, 

nesses casos, desmotiva a 
mulher a denunciar. “Se 
o agressor não cumpre as 
medidas, a mulher tem que 
fazer uma nova denúncia. É 
um percurso enorme, que 
muitas vezes a desanima.”

Procuradora da Mulher 
na Câmara, Elcione Bar-
balho (PMDB-PA) acredita 
que esse tipo de crime ain-
da ocorre por “absoluta falta 
de previsão legal”.

Na Câmara, tramita o PL 
173/15, que tipifica o crime 
de descumprimento de me-
didas protetivas e prevê de-
tenção de 30 dias a dois anos 
para o infrator.

A secretária de Enfren-
tamento à Violência contra 
a Mulher da Presidência da 
República, Aparecida Gon-
çalves, disse que, ao elaborar 
a lei, os parlamentares de-
vem partir do pressuposto 
de que as medidas proteti-
vas são o grande instrumen-
to da Lei Maria da Penha. 
“Desconsiderar o descum-
primento das medidas pode 
ser autorizar o assassinato 
da mulher.” 

Criança e Adolescente 
- Também dentro da Cam-
panha 16 Dias de Ativismo, 
foi relançada ontem a Fren-
te Parlamentar de Promo-
ção e Defesa dos Direitos da 
Criança e do Adolescente.  
Integrada por mais de 200 
deputados e senadores, a 
frente vai atuar no enfren-
tamento ao trabalho infantil 
e à exploração sexual, entre 
outros temas. 

A coordenadora do gru-
po, deputada Maria do Ro-
sário (PT-RS), explicou que 
o lançamento da frente foi 
inserido dentro da campa-
nha em razão de a violên-
cia contra as mulheres se 
iniciar ainda na infância. 
“As meninas presenciam a 
violência contra suas mães 
e aprendem a respeitar ou 
a agir violentamente tam-
bém a partir de uma cultura 
que é ensinada aos meninos 
e meninas.”Cartilhas da campanha foram distribuídas durante o evento

“O contingenciamento 
neste momento, 
principalmente para 
a Justiça, está tornando 
a situação crítica.” 
Júlio Jacobo, sociólogo

No ano de 2013, o Bra-
sil registrou mais de 4.700 
mortes de mulheres, o que 
representa algo como 13 ho-
micídios diários. A situação é 
ainda pior para mulheres ne-
gras. O número de homicídios 
contra esse grupo mais que 
dobrou nos últimos dez anos.

Quanto às agressões, 31% 
delas acontecem na rua, mas 
o ambiente residencial ficou 
pouco atrás, com 27% das 
ocorrências. E os agressores 
são, principalmente, pesso-
as conhecidas, grande parte 
parceiros e ex-parceiros des-
sas mulheres.

Os dados constam do 
Mapa da Violência 2015, 

apresentado na quarta-feira, 
na Câmara, pelo coordena-
dor da pesquisa, o sociólogo 
Júlio Jacobo, como parte da 
programação da campanha 
16 Dias de Ativismo.

A iniciativa é da Comissão 
Mista de Combate à Violência 
contra a Mulher, da Bancada 
Feminina do Congresso e da 
Secretaria Especial de Políti-

ca para as Mulheres da Presi-
dência da República.

Aplicação das leis - Jaco-
bo afirmou que o problema 
do Brasil está na aplicação 
e na efetivação das leis, já 
que, mesmo após a criação 
da Lei Maria da Penha, os 
crimes continuaram au-
mentando. Segundo ele, o 
assunto tem de ser tratado 

como prioritário.
“O  contingenciamen-

to que se tem neste momen-
to no orçamento, principal-
mente para a Justiça, está 
tornando a situação críti-
ca”, afirmou. O sociólogo 
lamentou também a demora 
na votação de reformas como 
a do Código de Processo Pe-
nal, do sistema penitenciário 
e da polícia. “Tudo isso que 
se vem discutindo há muito 
tempo e não se implemen-
ta”, disse.

Blog - A comissão mis-
ta lançou um blog que, além 
de divulgar as atividades do 
grupo no Congresso, é tam-
bém um meio de combate à 
violência e de luta contra a 
discriminação racial [no en-
dereço http://www.mulheres 
nocongresso.com/].

A procuradora da Mulher 
na Câmara, deputada Elcione 
Barbalho, defendeu a divul-
gação da campanha nas es-
colas de todo o Brasil.

No Brasil, 13 mulheres são mortas por dia

Thyago Marcel

Maria Salim
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“A tragédia de Mariana 
vai consumir cerca de 
R$ 20 a 30 bilhões;
a Samarco terá de 
bancar a recomposição.” 
Deputado Leonardo Quintão

A Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) da Funai e 
do Incra, que investiga a de-
marcação de terras indíge-
nas e quilombolas, aprovou 
ontem a convocação do pre-
sidente da Samarco, Ricardo 
Vescovi, para dar explicações 
sobre o rompimento da bar-
ragem de Fundão, no Distrito 
de Bento Rodrigues, em Ma-
riana (MG).

A barragem, que continha 
rejeitos de mineração, rom-
peu-se, deixando 13 mortos, 
11 desaparecidos e enormes 
danos ao meio ambiente, 
principalmente por causa da 
contaminação do Rio Doce, 
que passa por dezenas de ci-
dades de Minas Gerais e do 
Espírito Santo, antes de de-
saguar no mar.

Índios Krenak - O pedido 
de convocação do presidente 
da Samarco foi feito pelo líder 
do PV, deputado Sarney Filho 
(MA). Segundo ele, a tragédia 
afetou o povo indígena Kre-
nak, que vive na região.

“Essa CPI tem um vínculo 
estreito com a questão indí-
gena, não apenas relacionado 
aos conflitos, mas também às 
questões que dizem respeito 
à sobrevivência. A convoca-

O relator do novo 
Código de Mineração 
(PLs  37/11,  5807/13  e ou-
tros), deputado Leonardo 
Quintão (PMDB-MG), quer 
votar a proposta no dia 9 de 
dezembro. Ele está colhen-
do sugestões para um novo 
parecer, que apresentará ofi-
cialmente direto no Plenário 
da Câmara.

Quintão discutiu ontem 
o texto com os deputados da 
comissão externa que acom-
panha os desdobramentos do 
acidente com a barragem da 
mineradora Samarco em Ma-
riana (MG). O colegiado es-
pera que o novo parecer con-
tribua para evitar que casos 
como esse se repitam.

Leonardo Quintão ava-
lia que a tragédia em Minas 
Gerais e no Espírito Santo 
dá condição e força política 
para votar o novo código de 
mineração, pronto para vo-
tação desde 2013. Entre os 
avanços da proposta, o de-
putado aponta a criação de 

Relator quer votar novo Código de Mineração no dia 9 

um fundo composto de 2% 
da Compensação Financei-
ra sobre Produtos Minerais 
(Cefem) – o que pode somar 
em torno de R$ 100 milhões 
por ano.

Quintão propôs tam-
bém a exigência de um se-
guro geral, além do seguro 
ambiental, a ser contratado 
pelas mineradoras e, assim, 
garantir o atendimento à po-

pulação afetada em caso de 
acidentes.

Samarco - No caso es-
pecífico da recuperação da 
bacia do rio Doce, o relator 
defende que a mineradora 
Samarco arque com os cus-
tos de retirada dos rejeitos 
do leito do rio, cerca de 60 
milhões de toneladas.

“Essa tragédia de Maria-
na vai consumir recursos da 

ordem de R$ 20 a 30 bilhões 
. A Samarco e as suas contro-
ladoras terão de bancar essa 
recomposição humana, pú-
blica e ambiental”, afirmou 
Quintão.

Fiscalização - A legislação 
atual, segundo o deputado, é 
frágil, e o órgão regulador do 
setor – o Departamento Na-
cional de Produção Mineral 
(DNPM) – não tem estrutura 
para fiscalização. Pela pro-
posta em análise na Câma-
ra, O DNPM se tornará uma 
agência reguladora com or-
çamento dez vezes maior.

“Os órgãos públicos hoje 
não têm estrutura física, 
humana, nem orçamentá-
ria para executar o que a lei 

determina. Os órgãos de fis-
calização no Brasil estão to-
dos sucateados; precisamos 
reforçar o DNPM”, declarou 
Quintão.

Cefem - No texto que 
apresentará ao Plenário, 
Leonardo Quintão deve pre-
ver também o tratamento 
das barragens e um plano 
de  contingenciamento  no 
caso de acidentes. O pro-
jeto dispõe, ainda, sobre a 
divisão da Cefem entre mu-
nicípios afetados pela mine-
ração.

Quintão sugeriu reuniões 
das bancadas de Minas Ge-
rais, Espírito Santo, Bahia, 
Pará e Goiás para que os de-
putados decidam qual será 
alíquota da Cefem para mi-
nério de ferro proposta no 
código.

O relator disse que vai 
conversar pessoalmente 
com o presidente da Câmara, 
Eduardo Cunha, para incluir 
a matéria na pauta do Ple-
nário do dia 9 de dezembro.

Quintão reuniu-se com os deputados que acompanham o caso

CPI aprova convocação de presidente da Samarco
Ricardo Vescovi foi chamado pela CPI da Funai para dar explicações sobre o rompimento de barragem em Mariana

ção pela CPI é pertinente ten-
do em vista que o rompimen-
to da barragem colocou em 
risco a sobrevivência do povo 
Krenak, etnia que vive quase 
exclusivamente dos recursos 

do Rio Doce”, justificou.
“Por ter a prerrogativa 

legal para convocar, a CPI 
pode ajudar a suprir lacunas 
na tragédia ambiental de Ma-
riana, já que quatro comis-
sões desta Casa convidaram 
representantes da empresa 
e eles não compareceram”, 
acrescentou Sarney Filho.

Também foi aprovado o 
convite a Dejanira Krenak, 
irmã de Ernani Krenak, pajé 
da tribo, virá como represen-
tante da etnia. Ainda não há 

data marcada para a audiên-
cia pública.

Polêmica - A CPI deba-
teu também  a convocação 
de antropólogas que assi-
naram laudos de reconheci-
mento de terras indígenas e 
quilombolas, Juracilda Veiga 
e Dayse Macedo de Barcellos. 
O assunto gerou discussões 
entre o presidente da comis-
são, deputado Alceu Moreira 
(PMDB-RS) e a deputada Eri-
ka Kokay (PT-DF).

Erika Kokay se posicio-

nou contra o funcionamento 
da CPI que, segundo ela, não 
tem fato determinado e tem-
poralidade. A deputada afir-
mou que o interesse da co-
missão é aprovar a PEC que 
transfere do Executivo para o 
Congresso o poder de fazer as 
demarcações de terras (PEC 
215/00). “Este é o objetivo: 
impedir a demarcação de ter-
ras indígenas e quilombolas. 
Impedir - não transferir para 
o Congresso”, acusou.

Domingos Sávio (PSDB-
-MG), discordou e disse que 
há fatos concretos de fraudes 
em relatórios antropológicos 
“Quem frauda um documen-
to para prejudicar milhares 
de produtores rurais merece 
ser investigado. E, comprova-
da a fraude, merece ser puni-
do”, afirmou o deputado.

Requerimentos - A CPI 
aprovou mais 36 requerimen-
tos, entre eles os que pedem 
para que TCU, Secretaria 
Geral da Presidência, Fu-
nai, Incra, e os ministérios 
dos Transportes, de Minas e 
Energia e da Defesa, além dos 
governos estaduais e do Dis-
trito Federal, enviem todos 
os documentos relacionados 
à demarcação de terras.

Gustavo Lima

Além da convocação de Ricardo Vescovi, a CPI da Funai aprovou ontem mais 36 requerimentos

Luís Macedo

“O rompimento da 
barragem colocou em 
risco a sobrevivência 
dos Krenak, etnia que 
vive na região”. 

Deputado Sarney Filho



Bumlai pode ser 
ouvido na terça

FUNDOS DE PENSÃO
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Crise levou a 4 mil demissões, diz Usiminas
Queda no consumo interno e produção da China afetaram os negócios da empresa, que recebeu recursos do BNDES

Gustavo Lima

Rômel Erwin de Souza, presidente da Usiminas, no depoimento

Dois executivos da side-
rúrgica Usiminas atribuíram 
à crise econômica a demissão 
de 4 mil trabalhadores, ao de-
por ontem na Comissão Parla-
mentar de Inquérito que apu-
ra supostas irregularidades no 
Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social.

O presidente da empre-
sa, Rômel Erwin de Souza, e 
o presidente do Conselho de 
Administração, Marcelo Gas-
parino da Silva, foram convo-
cados a pedido do deputado 
Marcelo Squassoni (PRB-SP), 
que questionou as demissões, 
previstas para 31 de janeiro.

De acordo com Souza, a 
Usiminas foi obrigada a pa-
ralisar a produção primária 
de aço na unidade de Cuba-
tão (SP) em decorrência da 
queda do mercado interno e 
da concorrência do aço chi-
nês. Para ele, a crise atual da 
economia é muito pior que a 
de 2008. As 4 mil demissões, 
afirmou, ajudarão a preser-
var outros 16 mil empregos 
na companhia.

Investimentos - Souza 
afirmou que os financiamen-
tos obtidos junto ao BNDES 
estão em dia. Segundo o exe-
cutivo, entre 2006 e 2013, o 

Deputados defenderam 
ontem, na CPI dos Fundos de 
Pensão, mudanças na legisla-
ção para garantir que bene-
fícios, como o superavit dos 
segmentos, sejam utilizados 
em favor dos associados – e 
não do patrocinador ou do 
governo.

O presidente da CPI, 
Efraim Filho (DEM-PB), afir-
mou que a ideia é permitir 
que, em 2016, haja a reversão 
da situação de deficit dos fun-
dos de pensão. Segundo ele, 
há expectativa que o reequi-
líbrio não pese sobre aposen-
tados e pensionistas.

A deputada Érika Kokay 
(PT-DF) defendeu o fim da 
utilização do superavit dos 
fundos de pensão pelas patro-
cinadoras. “O superavit tem 
de ser usado para os partici-
pantes”, afirmou.

Interferência - A presiden-
te da Federação das Associa-
ções de Aposentados e Pen- Demósthenes Marques e Isa Musa de Noronha, na reunião da CPI

sionistas do Banco do Brasil 
(FAABB), Isa Musa de Noro-
nha, que foi uma das convi-
dadas da CPI, disse que o seg-
mento acaba sofrendo com 
insegurança jurídica por in-
terferências do governo, dos 
patrocinadores e dos próprios 
fundos de pensão.

Segundo ela, houve forte 
ingerência política no perío-
do das privatizações das tele-
comunicações e da Vale. Ela 
citou que, no caso da Vale, a 
Caixa de Previdência dos Fun-
cionários do Banco do Brasil 
(Previ) foi obrigada a partici-
par. “A Previ não está isenta 
dessa ingerência”, criticou.

A presidente da FAABB 
afirmou que, em 1996, por 
interesses do governo Fer-
nando Henrique Cardoso, o 
Banco do Brasil recorreu à 
Previ para sanar dificuldades 
financeiras e que o mesmo se 
repetiu em 2001. Ela explicou 
que os diretores da Previ da 

época se recusaram, o que re-
sultou em uma intervenção.

Isa Noronha sugeriu man-
dato para os dirigentes da 
Superintendência Nacional 
de Previdência Complemen-
tar (Previc), de forma a não 
deixá-la submetida aos inte-
resses do governo. Ela disse 
acreditar que, assim, não ha-
verá interferência na fiscali-

zação dos fundos.
Investimentos - Outro de-

poimento foi do ex-diretor 
de investimentos e titular do 
conselho deliberativo da Fun-
dação dos Economiários Fe-
derais (Funcef) Demósthenes 
Marques, que defendeu inves-
timentos em empresa ligada 
à Engevix, acusada de pagar 
propinas para diretores da Pe-

trobras, e na Sete Brasil, cria-
da pela Petrobras para a cons-
trução de sondas do pré-sal.

Em resposta ao deputa-
do Marcus Pestana (PSDB-
-MG), que perguntou se Mar-
ques tinha conhecimento de 
propinas na empresa a diri-
gentes da Petrobras, o depo-
ente negou. “Não passou por 
mim nem por minha equipe 
nenhum indício de propina”, 
disse.

Relatório - Os membros 
da CPI pretendem prorrogar 
o prazo da comissão, que aca-
ba no próximo dia 22. O re-
lator, deputado Sergio Souza 
(PMDB-PR), afirmou que seu 
parecer vai ter duas direções: 
a primeira, de encaminhar 
para autoridades competen-
tes as conclusões e os indi-
ciamentos que serão feitos; e, 
a segunda, de elaborar uma 
proposição legislativa que dê 
mais segurança aos benefici-
ários dos fundos de pensão.

Gustavo Lima

Deputados pedem mudança nas leis para assegurar ganhos

A CPI do BNDES só tem 
mais um depoimento mar-
cado, o do pecuarista José 
Carlos Bumlai, preso na ter-
ça-feira (24), horas antes de 
comparecer à comissão.

Conhecido pela suposta 
amizade com o ex-presiden-
te Lula, Bumlai está preso 
em Curitiba, acusado de ob-
ter propina por intermediar 
contratos de empresas junto 
à Petrobras.

O depoimento está mar-
cado para terça-feira (1º), 
três dias antes do prazo fi-
nal de trabalhos da CPI, que 
se encerra no dia 4.

Os prazos preocupam. 
Segundo o presidente da 
CPI, Marcos Rotta (PMDB-
-AM), depois do depoimento 
de Bumlai serão necessárias 
quatro reuniões para análise 
e votação do parecer do rela-
tor, José Rocha (PR-BA).

Rotta quer a prorroga-
ção da comissão por mais 45 
dias, mas a medida depende 
do Plenário.

BNDES emprestou R$ 3,7 bi-
lhões à empresa, dos quais 
ainda faltam ser pagos R$ 674 
milhões, pagamento que está 
dentro do prazo.

A Usiminas fez investi-
mentos com a perspectiva de 
crescimento econômico e de 
aumento da demanda de aço 
pela indústria automobilísti-
ca e naval – para a exploração 
do petróleo do pré-sal –, que 
não se confirmaram. “A in-
dústria automobilística pre-
via a produção de 5 milhões 
de unidades e produziu ape-
nas 2,5 milhões”, disse Souza.

Squassoni defendeu me-
didas protecionistas contra o 
aço produzido na China, que 
tem um excedente de 400 
milhões de toneladas e está 
vendendo a preços baixos no 
mercado internacional. Para 
Souza, isso não ajudaria. “O 
maior problema é que o mer-
cado interno caiu”, disse.

Impacto - Ao ser questio-
nado pelo deputado Carlos 
Zarattini (PT-SP), o presiden-
te da Usiminas admitiu que a 
empresa não apresentou ain-
da ao sindicato dos trabalha-
dores da unidade de Cubatão 
(SP) qualquer plano para di-
minuir o impacto das 4 mil 

demissões já decididas.
A prefeita de Cubatão, 

Márcia Rosa (PT), acompa-
nhou o depoimento dos dois 
executivos e não ficou sa-
tisfeita. “A Usiminas obte-

ve empréstimos de um ban-
co público, dinheiro do povo 
brasileiro, e tem obrigações 
para com os trabalhadores e 
para evitar uma crise social 
na região”, disse.
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Laércio Oliveira diz na Fecomércio que setor 
produtivo precisa exercer criatividade

Em evento realizado pela Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de 
Produtos Industrializados (Abad), com cerca de 400 participantes no espaço Fecomércio, em 

São Paulo, o deputado Laércio Oliveira (SD-SE) avaliou a crise brasileira. “O que precisamos é 
exercer nossa criatividade, manter nossas esperanças porque as dificuldades seguem, os proble-

mas continuarão se apresentando, mas é preciso disposição para poder enfrentá-los”, disse Laér-
cio, que é da Frente Parlamentar Mista dos Agentes de Abastecimento do Pequeno e Médio Varejo. 

Odorico Monteiro visita obras da Fiocruz no Polo 
Industrial e Tecnológico da Saúde no Ceará

O deputado Odorico Monteiro (PT-CE) visitou, no dia 20, ao lado do governador Camilo 
Santana e do presidente da Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz), Paulo Gadelha, as obras de instalação da 

nova unidade da Fiocruz no Polo Industrial e Tecnológico da Saúde, localizado no Eusébio, região metro-
politana de Fortaleza. O espaço funcionará com laboratórios e salas de aula, e deverá ser inaugurado em 

julho de 2016. Odorico ressaltou que o polo será um marco de desenvolvimento para o estado, sendo ânco-
ra de todo um sistema de inovação e pesquisa em saúde, com produção de vacinas e medicamentos. 

Jorge Silva participa de eventos pelo Dia da 
Consciência Negra, em São Mateus

O deputado Dr. Jorge Silva (Pros-ES) participou de eventos alusivos ao Dia da Consci-
ência Negra (20 de novembro). Ele esteve no gabinete da Prefeitura de São Mateus, onde houve 

pronunciamentos de autoridades e lideranças do movimento negro e apresentações de grupos de 
jongo do território do Sapê do Norte. “A sociedade precisa de uma vez por todas se despir com-

pletamente do preconceito, assimilando medidas de inclusão como algo extremamente benéfico 
para todos. Por isso, nossa defesa é sempre pela educação pública de qualidade”, afirmou.

Fo
to

s: 
Di

vu
lg

aç
ão

NOS ESTADOS

   As informações acima são de responsabilidade exclusiva dos parlamentares. Colaborações podem ser enviadas para jornal@camara.leg.br

 

O deputado Luiz Nishimori (PR-PR) acompanhou o embaixador de Moçambique, Manuel 
Tomás Lubissi, em visita a Maringá (PR) para conhecer o modelo de trabalho e agricultura da re-
gião, visando fortalecer o projeto triangular Pró-Savana entre os dois países e o Japão, que objetiva 
erradicar a fome e dar qualidade à produção de alimentos. Nishimori explicou que a terra em Moçam-
bique é muito rica, “um solo exemplar onde se pode plantar de tudo, e o Brasil dispõe de tecnologia e 
mão de obra qualificada para contribuir para uma produção de alimentos de alta qualidade”.

Luiz Nishimori recebe embaixador de 
Moçambique no Brasil, em visita a Maringá

Na última sexta-feira, em Mossoró, o deputado Beto Rosado (PP-RN), coordenador 
da Frente Parlamentar Mista do Petróleo e Gás, reuniu empresários do setor e representantes 
do sindicato dos petroleiros para discutir a abertura da exploração dos poços maduros da Petrobras 
para a iniciativa privada. A cidade é a maior produtora de petróleo em terra no Brasil e teve 12 mil 
postos de trabalho fechados. Para Rosado, o Brasil não pode abrir mão da riquezas e  dos benefícios 
sociais e econômicos que a produção de petróleo e gás de campos maduros trará para regiões pobres.

Debate sobre poços maduros de petróleo 
reúne empresários e sindicato em Mossoró

 

Em encontros com agricultores familiares da região de Itapeva, a deputada Ana 
Perugini (PT-SP) discutiu, no último sábado, medidas para ampliar, diversificar e garantir 
o escoamento da produção, e defendeu o PNE como forma de democratizar e melhorar a qua-
lidade do ensino oferecido nas escolas. Em visita também a Itaberá e Itararé, ela se reuniu com 
prefeitos, vereadores, professores, dirigentes do MST e militantes do PT. “É meu dever ajudar o 
povo a desenvolver a terra e fazer com que ela se torne produtiva”, disse a deputada. 

Ana Perugini discute com agricultores 
familiares formas de diversificar a produção


