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Deputados das comissões de Trabalho e de Viação e Transportes discu-
tiram em Itajaí  (SC) meios de tornar o porto mais competitivo. A perda 
de profundidade inviabiliza a atracação de navios de grande porte. | 5

Visita ao 
Porto de Itajaí 

O Congresso deve votar, a partir das 19h de hoje, quatro vetos presidenciais e a meta fiscal proposta pelo Executivo para 2015 

CPI do BNDES 
ouve o pecuarista 
e empresário José 
Carlos Bumlai
O pecuarista, que está preso 
em Curitiba, é acusado pelo 
Ministério Público de ter recebido 
vantagens do banco Schahin 
em troca de um contrato de 
fornecimento de navio-sonda 
para a Petrobras por uma das 
empresas do grupo. | 5

O projeto, que tem urgência constitucional e tranca a pauta, regulamenta limite da remuneração do serviço público

Plenário pode votar teto de servidores
O texto determina que União, 
estados, Distrito Federal e 
municípios instituam sistema 
integrado de dados sobre as 
remunerações, proventos 
e pensões de servidores e 
militares, para controle do 
teto. Também tranca a pauta 
o Projeto de Lei 2016/15, que 
tipifica o crime de terrorismo. | 3

Congresso reúne-se 
hoje para votar 
revisão da meta 
fiscal, LDO e vetos 
Estão na pauta quatro vetos 
presidenciais e o projeto do 
Executivo que altera a meta de 
resultado primário e autoriza 
o governo a fechar 2015 com 
deficit primário de até R$ 119,9 
bilhões. Também pode ser 
votada a LDO de 2016. | 3

Maus-tratos a 
animais: relator quer 
maior fiscalização 
em pesquisas
O relatório apresentado pelo 
deputado Ricardo Tripoli 
propõe também a inclusão do 
controle de zoonoses entre as 
ações e serviços públicos de 
saúde e regras para o resgate de 
animais domésticos em casos de 
emergência ou calamidade. | 7

 Thiago Silva

 Ananda Borges
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» Rodeio crioulo
As comissões de Constitui-
ção e Justiça; e de Meio Am-
biente debatem o PL 1554/15, 
que eleva a manifestação po-
pular denominada Rodeio 
Crioulo à condição de patri-
mônio cultural imaterial do 
Brasil. Plenário 1, 9h

» Educação emocional 
 A Comissão de Educação pro-
move o seminário internacio-
nal “O Desenvolvimento So-
cioemocional na Educação”. 
Auditório Nereu Ramos, 9h

» Sistemas de saúde
A Comissão de Seguridade 
Social e Família promove o 
Fórum Internacional de Sis-
tema de Saúde Comparados. 
Plenário 7, 9h

» Fundos constitucionais
A Comissão de Finanças e 
Tributação debate transfe-
rências constitucionais dos 
Fundos de Participação dos 
Estados, Distrito Federal e 
Municípios. Plenário 4, 14h 

» Funai e Incra 
A CPI faz audiência sobre o 
tema com professores e ad-

vogados. Plenário 8, 14h

» Crise hídrica 
A Comissão de Agricultura 
discute propostas de rees-
truturação do Departamen-
to Nacional de Obras Contra 
a Seca e a gestão de recursos 
hídricos. Plenário 6, 14h30 

» Abuso sexual
A Comissão Permanente 
Mista de Combate à Violên-
cia contra a Mulher debate o 
tema “abuso sexual de me-
ninas e mulheres no meio 
esportivo”. Plenário 9, Ane-
xo II, Ala Senador Alexandre 
Costa, no Senado, 14h30
 
» Roaming em estradas
A Comissão de Ciência e Tec-
nologia debate o PL 4655/11, 
que dispõe sobre a obrigato-
riedade de cobertura do ser-

viço móvel em chamadas ro-
aming ao longo de estradas 
federais. Plenário 9, 14h30

» Aviação regional
A Comissão de Integração 
Nacional, Desenvolvimen-
to Regional e da Amazô-
nia avalia o  Programa de 
Desenvolvimento da Avia-
ção Regional. Plenário 16, 
14h30

» CPI do BNDES 
A CPI faz audiência para ou-
vir o pecuarista e empresá-
rio José Carlos Bumlai. Ple-
nário 13, 14h30

» Procons no comércio 
A Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico faz audi-
ência sobre a obrigatorieda-
de de shoppings, galerias de 
lojas e grandes feiras dispo-

nibilizar espaço para a im-
plantação de Procons, jui-
zados especiais e defensoria 
pública. Plenário 5, 14h30

» Conselho de Ética
O Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar reúne-se para 
discussão e votação do pa-
recer preliminar em proces-
so em desfavor do deputado 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ). 
Local a definir, 14h30 

» Fundos de Pensão 
A CPI ouve representantes 
do Trendbank e da Petros.  
Plenário 3, 14h30

» Semiárido
A Comissão Especial Zona 
Franca do Semiárido Nor-
destino (PEC 19/11) reúne-se 
para apresentação do relató-
rio. Plenário 15, 15h30

Leia a 
agenda
completa 
no celular
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Papel procedente de 
florestas plantadas

AGENDA
TERÇA-FEIRA

1º de dezembro 
de 2015

Deputados participam de conferência sobre o clima 
Brasil está representado na COP 21 por integrantes do Executivo, de entidades da sociedade civil e parlamentares

Abertura da COP 21 em Paris, o mais importante evento mundial sobre meio ambiente

Representantes de mais 
de 190 países estão em Paris, 
na França, no mais importan-
te evento mundial sobre meio 
ambiente, a 21ª Conferência 
das Nações Unidas sobre Mu-
dança do Clima, a  COP 21.

O Brasil está representado 
por integrantes do Executi-
vo, de entidades da socieda-
de civil e por parlamentares.  
O País já apresentou suas 
propostas para a redução de 
emissões de gases do efeito 
estufa, que causam o aqueci-
mento da Terra. A ideia é che-
gar em 2030 com 43% menos 
emissões em relação ao que 
era em 2005. Outro objetivo é 
acabar com o desmatamento 

ilegal nos próximos 15 anos.
Ousadia - O deputado Nil-

to Tatto (PT-SP), integrante 
da Comissão de Meio Am-
biente, disse que o Brasil é 
capaz de cumprir as metas, 
e defendeu que seja até mais 
ousado, reduzindo mais a 

emissão dos gases de efei-
to estufa. “Como o mun-
do está preocupado com o 
aquecimento, com os efeitos 
das emissões, e boa parte da 
nossa exportação da grande 
agricultura é para a Euro-
pa, cada vez mais esses paí-

ses vão pressionar para que a 
agricultura no Brasil também 
tome medidas para diminuir 
essas emissões”, disse.  

Ressalvas - O deputado 
Daniel Coelho (PSDB-PE), 
que também representa a Câ-
mara, aprova as metas brasi-

leiras, com ressalvas. “A pro-
posta é boa, mas sentimos 
falta de um caminho para 
chegar a essa meta, ou seja, 
do planejamento e da própria 
execução de como o Brasil vai 
atingir os objetivos que estão 
colocados no papel”, afirmou.

Expectativas - A COP 21 
vai até dia 11 de dezembro. 
Ao contrário do acordo ante-
rior sobre mudanças climá-
ticas, o Protocolo de Kyoto, 
desta vez há expectativa de 
que países ricos, como Esta-
dos Unidos e China, também 
assumam o compromisso de 
reduzir  a quantidade de ga-
ses de efeito estufa lançados 
na atmosfera.

Roberto Stuckert
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Congresso deve 
votar hoje vetos, 
meta fiscal e LDO

A pauta do Congresso 
traz hoje, a partir das 19h, 
a votação de quatro vetos 
presidenciais e do projeto do 
Executivo (PLN 5/15) que al-
tera a meta de resultado pri-
mário deste ano e autoriza o 
governo a fechar 2015 com 
deficit primário de até R$ 
119,9 bilhões.

Também está pauta a 
votação do projeto da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
de 2016 (PLN 1/2015). Além 
desses estão pautados ou-
tros 24 projetos sobre crédi-
tos orçamentários.

Deficit - O resultado pri-
mário da União nos dez pri-
meiros meses de 2015 foi de-
ficitário em R$ 33 bilhões, 
um dos piores resultados da 
série histórica. A LDO em vi-
gor prevê um superavit de R$ 
55,3 bilhões, que não poderá 
mais ser atingido neste ano.

A alteração na meta, pe-
dida pelo governo após que-
da na receita, foi aprovada 
pela Comissão Mista de Or-
çamento no último dia 17.

O relatório final permite 
que o Executivo reduza seu 
esforço fiscal de modo a am-
pliar o deficit. Com o acrés-
cimo autorizado, o deficit de 
R$ 51,8 bilhões pode chegar 
a R$ 119,9 bilhões. Qualquer 
valor nesse intervalo deixa o 
governo dentro da meta de 
resultado primário.

Vetos - As matérias or-
çamentárias só poderão ser 
votadas depois do Congres-
so limpar a pauta de vetos 
presidenciais. O veto total 
(46/15) ao projeto do sena-
dor José Serra (PSDB-SP) que 
elevava para 75 anos a apo-
sentadoria compulsória dos 
servidores públicos é um dos 
itens. Dilma Rousseff alegou 
que o tema é de iniciativa 
privativa da Presidência da 
República.

Também está previsto 
na pauta o veto (44/15) que 
atingiu parte de projeto da 
Câmara relativo à inclusão 
do turismo rural no conjunto 
de atividades agropecuárias, 
o veto total (47/15) à regu-
lamentação da profissão de 
designer e o veto parcial 
(45/15) a item de proposta 
oriunda da MP 679/15 que 
criou programa habitacio-
nal para policiais.

pauta  

O Plenário da Câmara 
pode votar, a partir de hoje, 
o projeto de lei sobre a regu-
lamentação do teto de remu-
neração do serviço público. 
Com urgência constitucional 
desde o começo do mês, o PL 
3123/15 tranca os trabalhos 
e fixa novas normas para o 
cálculo do teto, tanto para o 
servidor público quanto para 
os agentes políticos.

O projeto determina que 
a União, os estados, o Distri-
to Federal e os municípios 
instituam sistema integrado 
de dados relativos às remu-
nerações, proventos e pen-
sões pagos aos servidores e 
militares (ativos e inativos) 
e pensionistas, para fins de 
controle do teto.

Conforme a Constitui-
ção, esse limite é, na União, 
o subsídio mensal dos mi-
nistros do Supremo Tribunal 
Federal; e, nos municípios, o 
subsídio do prefeito. 

Nos estados e no Distri-
to Federal, os limites são o 
subsídio do governador no 
âmbito do Poder Executivo; 
o subsídio dos deputados es-
taduais e distritais no âmbi-
to do Poder Legislativo; e o 
subsídio dos desembargado-
res do Tribunal de Justiça, li-
mitado a 90,25% do subsídio 
mensal dos ministros do Su-
premo, no âmbito do Poder 
Judiciário.

Lista - No projeto, é apre-

Em segundo turno, o Ple-
nário poderá votar nesta se-
mana a Proposta de Emen-
da à Constituição 74/15, que 
muda o regime especial de 
pagamento de precatórios 
para viabilizar sua quitação 
por parte de estados e mu-
nicípios.

Os precatórios consistem 
em dívidas contraídas pelos 
governos em todas as esferas 
quando são condenados pela 
Justiça a fazer um pagamento 
após o trânsito em julgado.

Segundo o texto apro-
vado em primeiro turno, os 
precatórios pendentes até 25 
de março de 2015 e aqueles 
a vencer até 31 de dezembro 

Deputados podem examinar três PECs nesta semana
de 2020 poderão ser pagos até 
2020 dentro de um regime es-
pecial que permite o aporte 
de recursos limitados a 1/12 
da receita corrente líquida.

A proposta original foi 
sugerida pelo prefeito de São 
Paulo, Fernando Haddad, e 
pelo governador paulista, 
Geraldo Alckmin, em junho 
e encampada na Câmara pe-
los líderes do PSDB, Carlos 
Sampaio (SP); do PMDB, Le-
onardo Picciani (RJ); e do PT, 
Sibá Machado (AC).

Pós-graduação - Outra 
PEC que poderá ser anali-
sada é a 395/14, do deputa-
do Alex Canziani (PTB-PR). 
Os deputados devem anali-

sar destaques ao texto, que 
permite às universidades 
públicas cobrar pela pós-
-graduação lato sensu e pelo 
mestrado profissional.

Os destaques apresen-
tados pedem a exclusão da 
possibilidade de a universi-
dade oferecer mestrado pro-
fissional pago. Esses desta-
ques são de vários partidos 
que temem prejuízos ao 
mestrado acadêmico devido 
à equivalência, para o aluno, 
desses títulos, o que desesti-
mularia a procura pelo mes-
trado acadêmico.

Recurso especial - Já a 
PEC 209/12 disciplina o aca-
tamento do chamado recur-

so especial pelo Superior 
Tribunal de Justiça. Em se-
tembro, a Câmara rejeitou 
o substitutivo da comissão 
especial.

O texto que poderá ir a 
voto diz que o recorrente de-
verá demonstrar a relevância 
das questões de direito fede-
ral infraconstitucional para 
que o STJ examine a admis-
são do recurso, somente po-
dendo recusá-lo com o voto 
contrário de dois terços dos 
membros. O substitutivo de-
finia outros pontos, como o 
que seria essa relevância, li-
mitando-a àquela que tives-
se repercussão econômica, 
política, social ou jurídica.

Plenário analisa a regulamentação
do teto salarial no serviço público
Pauta também inclui proposta de combate ao terrorismo, na forma de substitutivo do Senado

Comissão aprovou 
substitutivo no qual 
vários pagamentos 
ficam em separado por 
serem considerados de 
caráter transitório

sentada uma relação das par-
celas que entram ou não no 
cálculo da remuneração para 
efeitos de aplicação do teto.

A Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço 
Público já aprovou um subs-
titutivo do deputado Lucas 
Vergilio (SD-GO), no qual 
vários tipos de pagamento 
são somados em separado 
na aplicação do teto por se-
rem considerados de caráter 
transitório. 

Entre esses casos estão 
os adicionais de serviço ex-

traordinário; noturno; e de 
atividades insalubres, peri-
gosas ou penosas. Assim, o 
teto se aplicaria para o salá-
rio normal e, em separado, 
para esse grupo de recebi-
mentos transitórios.

Terrorismo - Também 
tranca a pauta com urgên-
cia constitucional o Projeto 
de Lei 2016/15, que tipifica o 
crime de terrorismo. 

Os deputados precisam 
votar o substitutivo do Se-
nado, que, entre outras mu-
danças, retira do texto a ex-
clusão do conceito de crime 
de terrorismo para a condu-
ta individual ou coletiva em 
manifestações políticas, mo-
vimentos sociais, sindicais, 
religiosos, de classe ou de 
categoria profissional.

Gustavo Lima

Deputados podem votar proposta que define verbas sujeitas ao teto do funcionalismo federal
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A Câmara aprovou pro-
posta que estabelece que as 
modificações do contrato so-
cial de sociedade empresa-
rial possam ser decididas por 
maioria absoluta de votos de 
seus acionistas (PL 1632/07). 

O projeto, do deputado 
Osmar Serraglio (PMDB- 
PR) altera o Código Civil 
Brasileiro (Lei 10.406/02), 
que prevê que essa delibera-
ção seja unânime. Como foi 
aprovado de forma conclu-
siva, o projeto deve seguir 
agora para o Senado, uma 
vez que não foi apresentado 
nenhum recurso para vota-
ção em Plenário.

A favor - O relator na Co-
missão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, depu-
tado Evandro Gussi (PV-SP), 
defendeu o projeto, a fim de 
proporcionar dinamismo à 
atividade econômica. 

“O código previa em al-
gumas hipóteses a unani-
midade dos sócios para al-
terações. O que se verifica, 
em muitos casos, é que isso 
trava o processo econômi-
co e a dinâmica jurídica da 
empresa. Isso também serve 
para determinadas utiliza-
ções de má-fé por sócios que 
querem ver uma posição so-
cietária minoritária prevale-
cer frente ao próprio interes-
se da empresa”, disse Gussi.

Contra - O deputado Luiz 
Couto (PT-PB) discordou da 
aprovação do projeto. Para 
ele, o Código Civil foi objeto 
de mudanças há pouco tem-
po e, por isso, não haveria 
necessidade de outra altera-
ção em prazo tão curto.

“O Código Civil Brasileiro 
é correto no sentido de que, 
se é uma sociedade, deve ha-
ver unanimidade para mu-
dança no contrato social”, 
afirmou. “O código teve mu-
danças agora, por que fazer 
outra seis meses depois?”

Câmara aprova 
nova regra para 
mudanças em 
contrato social

empresas  

Evandro Gussi: mais dinamismo

Zeca Ribeiro

O presidente da Câma-
ra, Eduardo Cunha, mos-
trou ontem documentos 
para comprovar que emenda 
apresentada por ele à Medi-
da Provisória 608/13 propu-
nha exatamente o contrário 
de um benefício ao BTG Pac-
tual.

Em entrevista coletiva, 
Cunha classificou como ar-
mação a anotação supos-
tamente apreendida pela 
Procuradoria-Geral da Re-
pública apontando que o 
BTG teria negociado com ele 
para apresentar uma emen-
da que atendesse a interesse 
do banco.

“Propus o contrário do 
que essa suposta anotação 
acusa. Ou seja, uma anota-
ção que não sei se é verídi-
ca me acusa de aprovar algo 
ao contrário da emenda que 
apresentei e foi rejeitada. 
Isso está me cheirando a ar-
mação”, disse Cunha. “Ama-
nhã qualquer um anota qual-
quer coisa sobre terceiros e 
vira verdade?”, questionou o 
presidente.

Cunha mostrou docu-
mentos com a tramitação da 
medida provisória na Câma-
ra e no Senado. Ele explicou 
que sua emenda suprimia a 
possibilidade de aproveita-
mento de créditos por ban-
cos em liquidação, o que vai 
contra a versão, divulgada 
pela mídia no fim de sema-
na, de que ele teria sugerido 
mudança para beneficiar o 
BTG. A MP permitia ao Ban-
co Central extinguir dívidas 
de bancos.

A anotação sobre o su-
posto benefício ao BTG teria 
sido encontrada por policiais 
federais na casa de Diogo 
Ferreira, chefe de gabinete 
do senador Delcídio do Ama-
ral (PT-MS). Delcídio e Diogo 
foram presos na quarta-fei-
ra (25) nas investigações da 
Operação Lava Jato. Cunha 
disse não conhecer o chefe 
de gabinete. “Citam um su-
posto encontro com pessoas 
que não conheço, mencio-
nando coisas inexistentes”, 
ressaltou.

Emendas - Eduardo 
Cunha lembrou ter apresen-
tado duas emendas à propos-

Eduardo Cunha aponta armação
em acusação que cita emenda a MP
Presidente mostra documentos e afirma que propôs o contrário de suposto benefício a banco

“Amanhã qualquer um 
anota qualquer coisa 
sobre terceiros e vira 
verdade?”
Deputado Eduardo Cunha

ta. Uma tratava de assunto 
relativo ao exame da Ordem 
dos Advogados do Brasil 
(OAB) e a outra dos créditos 
para banco em liquidação. 
Porém, as 28 emendas apre-
sentadas à MP foram rejeita-
das pelo relator da matéria, 
senador Cássio Cunha Lima 
(PSDB-PB).

“O relator colocou no seu 
parecer a preocupação com 
os bancos em liquidação. 
Para suprir isso, ele fez duas 
emendas de relator. Primei-
ro, ele fez o artigo 17, em 
que colocou que só trataria 
de crédito presumido para 
bancos que entrassem em 

liquidação a partir de 1º de 
janeiro de 2014. A segunda 
alteração foi nos artigos 1º 
e 2º. Na proposta vinda do 
governo, falava-se em saldo 
de prejuízo. Ele retirou a ex-
pressão saldo e ficou apenas 
prejuízo. Qual é a diferença 
disso? Só daria para apurar 
o prejuízo no ano anterior 
e não o saldo acumulado de 
prejuízos”, explicou Cunha, 
dizendo que, em parte, o re-
lator acatou sua sugestão.

O presidente da Câma-
ra disse acreditar ter havi-
do uma armação contra ele 
e afirmou ser absurdo dar a 
uma anotação valor de docu-
mento. “Uma simples anota-
ção, encontrada com um ter-
ceiro, o qual eu não conheço, 
ganha cunho de documen-
to”, lamentou.

Custas - Eduardo Cunha 
comentou ainda notícia di-
vulgada pela imprensa de 
que teria sido obrigado pela 

Justiça da Suíça a pagar mul-
ta de R$ 22,3 mil por tentar 
impedir que extratos de con-
tas bancárias naquele país 
fossem enviados ao Brasil. 

Segundo ele, trata-se do 
pagamento de custas, e não 
de multa. “O que houve foi 
atribuição de custa pelo não 
reconhecimento de recurso”, 
explicou.

Impeachment - Eduardo 
Cunha disse ainda que não 
tomaria ontem nenhuma 
decisão sobre os pedidos de 
impeachment da presiden-
te Dilma Rousseff que ainda 
estão pendentes. 

“Esse assunto [a emen-
da à MP 608] tem que estar 
claro, para não confundam a 
minha decisão. O fato de eu 
ter anunciado que ia decidir 
hoje [sobre o impeachment] 
pode ter motivado isso aqui. 
Provavelmente, eu não deci-
direi hoje [ontem] em função 
disso”, informou.

Alex Ferreira

O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, concede entrevista coletiva no Salão Verde



CRIMES CIBERNÉTICOS

Relatório final será apresentado hoje

CPI do BNDES espera depoimento
do pecuarista Bumlai nesta tarde
Juiz e PF autorizam vinda a Brasília; advogados afirmam que o empresário deverá ficar calado
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  DISCURSO

Assis Carvalho: direto de defesa

Assis Carvalho 
comenta atual 
cena política e 
defende direitos

O deputado Assis Car-
valho (PT-PI) alertou o Ple-
nário sobre os riscos decor-
rentes da prisão do senador 
Delcídio do Amaral (PT-MS) 
na semana passada. “Estou, 
como muitos brasileiros, 
pasmo”, disse, para em se-
guida defender que é preciso 
garantir a todos o direito de 
ampla defesa, conforme pre-
vê a Constituição.

Ele comentou em segui-
da a representação contra  
o deputado Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ). “Defendo que o 
Conselho de Ética trabalhe 
em cima dos autos, tanto no 
ponto de vista da denúncia 
quanto da defesa”, afirmou.

“É esse olhar que deve-
mos ter, pensando não so-
mente no presente, mas no 
futuro, a fim de garantir de-
cisões corretas e que não 
comprometam a democra-
cia. O direito que se nega a 
um indivíduo que considera-
mos culpado hoje é o mesmo 
que pode fazer falta lá adian-
te para outro indivíduo que 
julgamos inocente.”

Impeachment - O depu-
tado destacou que “o golpis-
mo perdeu força nas ruas” e 
que não existe denúncia es-
pecífica contra a presidente 
Dilma Rousseff. “Se impopu-
laridade for razão para impe-
achment, grande parte dos 
parlamentares não poderia 
estar exercendo o mandato.”

Assis Carvalho também 
leu em Plenário trechos de 
conversa entre executivos da 
Andrade Gutierrez por meio 
do aplicativo Whatsapp. O 
diálogo, disse, revela decep-
ção com a derrota de Aécio 
Neves (PSDB-MG) em 2014.

O deputado criticou a mí-
dia. “São dois pesos e duas 
medidas. É um cinismo terrí-
vel dessa mídia”, disse, já que 
o mesmo ocorreria quando 
se fala em doações eleitorais.

Gustavo Lima

Está agendado para esta 
tarde o depoimento do pe-
cuarista José Carlos Bumlai 
à Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) que apura 
supostas irregularidades no 
Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social 
(BNDES).

O depoimento deveria ter 
ocorrido na semana passada, 
mas no dia marcado o em-
presário foi preso em Brasí-
lia, horas antes de compare-
cer à CPI.

Bumlai, conhecido pela 
amizade com o ex-presiden-
te Lula, é acusado de ter re-
cebido vantagens do ban-
co Schahin em troca de um 
contrato de fornecimento de 
navio sonda para a Petrobras.

Segundo o Ministério Pú-
blico, o banco perdoou uma 
dívida de R$ 21 milhões de 
Bumlai depois da operação, 
que teria desviado dinheiro 
também para o PT. O partido 
e o empresário negam.

Os advogados de Bumlai, 
Conrado de Almeida Prado e 
Lyzie de Sousa Andrade, pe-
diram ao presidente da CPI, 
Marcos Rotta (PMDB-AM), a 
dispensa do pecuarista.

Os advogados alegaram 
que o deslocamento de Bu-
mlai de Curitiba, onde está 

Antonio Augusto

O relator, José Rocha, defende prorrogação da CPI, mas diz que estará com o parecer pronto no dia 4

O depoimento pode 
ser o último da CPI, 
prevista para encerrar 
os trabalhos na
próxima sexta-feira

preso, a Brasília “somen-
te trará gastos desnecessá-
rios à máquina pública e em 
nada contribuirá para os tra-
balhos”.

Também acrescentam 
que a posição do pecuaris-
ta, hoje, é a de investiga-
do e, como tal, ele exercerá 
“seu direito constitucional 

de permanecer calado”.
Rotta não respondeu ao 

pedido dos advogados. O 
deslocamento de Bumlai já 
foi autorizado pelo juiz Sér-
gio Moro, da 13ª Vara Fede-
ral, bem como pela Polícia 
Federal.

Encerramento - O depoi-
mento de Bumlai pode ser o 
último da CPI do BNDES, pre-
vista para encerrar os traba-
lhos na sexta-feira (4), caso 
não seja prorrogada. 

O relator da CPI, José Ro-
cha (PR-BA), quer mais 15 
dias de prazo, mas disse que 

terá o relatório final pronto na 
data marcada.

“Sou da opinião de que a 
CPI seja ser prorrogada por 
mais 15 dias. Certamente esta 
relatoria precisaria de tempo 
para elaborar o relatório. Mas, 
se houver uma decisão para 
concluir no dia 4, já apresen-
tarei meu relatório”, disse.

Na CPI, vários deputados 
pedem a prorrogação dos tra-
balhos por mais 60 dias e a 
convocação de outros depo-
entes. Para que seja prorro-
gada, porém, é preciso apro-
vação do Plenário.

A CPI dos Crimes Ciber-
néticos reúne-se hoje para 
apresentação do relatório do 
deputado Esperidião Amin 
(PP-SC). O encontro será às 
14h30, no plenário 11.

Antes da apresentação 
do relatório, os deputados 
vão realizar audiência pú-
blica para discutir a cripto-
grafia do aplicativo What-
sApp.

Autor de um dos reque-
rimentos para realização 
do debate, o deputado Éder 
Mauro (PSD-PA) disse que 
diferentes empresas e pres-
tadores de serviços digitais 
– como Google, Apple, Fa-
cebook, WhatsApp e Mo-
zilla – estão promovendo 
mudanças de segurança que 

Antonio Augusto

O relator, Esperidião Amin, deve apresentar o seu parecer hoje

facilitarão o uso da cripto-
grafia, o que reduz a eficá-
cia de grampos e dificulta o 
trabalho da polícia.

“O WhatsApp, para os 

usuários da versão Android 
do aplicativo, já conta com 
criptografia. Nessa moda-
lidade, nenhum grampo 
intermediário tem qual-

quer efeito”, afirmou o Éder 
Mauro.

Convidados - Para a au-
diência foram convidados o 
vice-coordenador jurídico 
geral do WhatsApp, Mark 
Kahn; o diretor de Relações 
Institucionais do Facebook 
Serviços Online do Brasil, 
Bruno Magrani; o diretor 
regulatório do Sindicato 
Nacional das Empresas de 
Telefonia e de Serviço Mó-
vel Celular e Pessoal (Sindi-
telebrasil), Alexander Cas-
tro; o professor do Centro 
de Tecnologia e Sociedade 
da Fundação Getúlio Var-
gas, Luiz Fernando Mon-
cau; e o professor da Funda-
ção Getúlio Vargas, Pablo 
de Camargo Cerdeira.
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Ministro 
explicará ações 
relativas a 
caminhoneiros

economia  

Câmara faz sessão em homenagem a evangélicos
O presidente Eduardo Cunha citou dados do IBGE para ressaltar o crescimento das igrejas evangélicas no Brasil

Por solicitação do deputa-
do Marcelo Aguiar (DEM-SP), 
a Câmara dos Deputados ho-
menageou ontem o Dia do 
Evangélico em sessão solene. 
Além de Marcelo Aguiar, es-
tiveram presentes o deputado 
Ronaldo Fonseca (Pros-DF) e 
diversos pastores evangélicos 
do Distrito Federal. 

O presidente da Câmara, 
Eduardo Cunha, enviou uma 
mensagem lida por Marcelo 
Aguiar destacando “o papel 
de cada parlamentar evangé-
lico”. Cunha citou dados do 
Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE) 
para ressaltar o crescimento 
dessas igrejas no Brasil. Se-
gundo esses levantamentos, 

as igrejas evangélicas sal-
taram de 15,4% de fiéis em 
2002, para 22,2% em 2010. De 

Deputados e pastores de diversas igrejas participaram da homenagem realizada no Plenário

acordo Eduardo Cunha, seus 
representantes no Legislati-
vo tem importante papel “nas 

profundas transformações 
éticas da sociedade”.

O deputado Marcelo 

Aguiar disse que milita en-
tre os evangélicos há 15 anos, 
e “este caminhar com Jesus” 
o levou “a muitos lugares”, 
inclusive “até a Câmara dos 
Deputados”.

Ronaldo Fonseca criticou 
o fato de a data representar 
“mais um feriado” em al-
guns locais, como no Distri-
to Federal. Mas disse que tem 
importância no Legislativo. 
“Se não fossem os deputados 
cristãos desta Casa de leis, 
teríamos aprovado muitos 
dispositivos que agrediriam 
a família brasileira, como a 
liberação do aborto, ou das 
drogas. Muitos aqui querem 
um país ateu, de costas para 
Deus”, disse. 

O ministro da Casa Civil, 
Jaques Wagner, deverá parti-
cipar amanhã, como convida-
do, de audiência da Comissão 
de Agricultura. Os deputados 
querem ouvir esclarecimen-
tos sobre ações relativas à pa-
ralisação dos caminhoneiros.

O deputado Jerônimo Go-
ergen (PP-RS), um dos que 
solicitaram o debate, lem-
brou que no final de feve-
reiro de 2015 foi deflagrada 
greve dos caminhoneiros, na 
qual foi apresentada a pauta 
de reinvindicações da cate-
goria: criação da tabela refe-
rencial de frete mínimo; re-
dução custo do óleo diesel; 
refinanciamento dos veícu-
los; condições das estradas; e 
isenção de pedágios para eixo 
suspenso; entre outros itens.

Caminhoneiros bloquea-
ram 129 trechos de rodovias 
em 14 estados.

Goergen ressaltou que, na 
época, os setores produtivos 
ficaram desabastecidos, fal-
tando insumos e produtos es-
senciais. Agora, novamente 
os caminhoneiros organizam 
paralisação alegando que as 
propostas não foram cumpri-
das. A reunião está marcada 
para as 14h, no plenário 6. Representantes da Contee se confraternizaram com os deputados no final da sessão solene

Entidade de trabalhadores no ensino faz 25 anos
Entre as principais 
bandeiras políticas da 
Contee está a defesa da 
educação como direito 
e bem público, de 
responsabilidade 
do Estado

A Câmara dos Deputados 
realizou, na última sexta-
-feira (27), sessão solene 
para homenagear os 25 anos 
da criação da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores 
em Estabelecimentos de En-
sino (Contee). Proposta pelo 
deputado Wadson Ribeiro 
(PCdoB-MG), a sessão abor-
dou a importância do pai 
para a pedagogia de crian-
ças e adolescentes e para a 
construção de Brasília.

A entidade, que foi fun-
dada em 1990, representa 
atualmente quase um mi-
lhão de trabalhadores bra-
sileiros em educação. Atua 

fundamentalmente na arti-
culação da luta política e sin-
dical com a luta por um pro-
jeto educacional para o País.

Entre as principais ban-
deiras políticas da Contee 
está a defesa da educação 
como direito e bem públi-
co, de responsabilidade do 
Estado. A entidade luta pela 
universalização da educação 
pública em todos os níveis 
e defende a caracterização 
do setor privado como uma 
concessão estatal, que deve 
estar inserida em um marco 
regulatório, não permitindo 
a exploração meramente lu-
crativa e exigindo parâme-

tros de qualidade, supervi-
sionados pela sociedade.

Engajamento - Wadson 
Ribeiro destacou a impor-
tância do engajamento da 
Contee, principalmente nas 
lutas por transformações na 
educação. “A combativida-
de dessa forma de fazer luta 
política e sindical tem fei-
to da Contee uma entida-
de respeitada por todas as 
forças, pelo Congresso, mas 
especialmente por trabalha-
dores e trabalhadoras que 
são depositários da confian-
ça da correta orientação da 
entidade para os destinos da 
educação brasileira”, afir-

mou o deputado.
A deputada Erika Kokay 

(PT-DF) enalteceu a impor-
tância da confederação para 
a sociedade brasileira e para 
a construção de uma classe 
educacional estruturada e 
de qualidade. “A Contee faz 
os recortes necessários, res-
gata as identidades necessá-
rias e coloca os educadores 
como sujeitos da constru-
ção de um mundo mais jus-
to e igualitário. Vida muito 
longa para a confederação”, 
disse.

Em mensagem enviado 
ao Plenário, o presidente da 
Câmara, Eduardo Cunha, 
deixou uma mensagem de 
agradecimento pelas ativi-
dades da confederação. “De-
fende as questões mais im-
portantes para a qualidade 
da educação no País. Eles 
merecem o reconhecimen-
to da Presidência desta Casa 
por sua ação política e sin-
dical, em prol da educação. 
A Contee é uma parceira do 
Estado no desenvolvimento 
e na efetivação das políticas 
educacionais”, ressaltou o 
presidente da Câmara.

Alex Ferreira

Luis Macedo



Deputados visitaram o porto, cujas obras de drenagem são consideradas urgentes, e ouviram reivindicações 

Comissão intermediará ajuda a porto de Itajaí

maus-tratos a animais
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A Comissão de Trabalho 
da Câmara vai encaminhar 
à Secretaria de Portos da 
Presidência da República as 
reivindicações feitas pelos 
representantes dos trabalha-
dores do Porto de Itajaí, em 
Santa Catarina. Integrantes 
das comissões de Trabalho; e 
de Viação e Transportes es-
tiveram em Itajaí, na última 
sexta-feira (27), para discutir 
propostas capazes de tornar 
o porto mais competitivo. 

O principal problema en-
frentado atualmente é a per-
da gradual de profundidade 
no porto, o que inviabiliza a 
atracação de navios de gran-
de porte. Seria necessário 
aumentar o volume dragado 
do rio. Mas, para isso, é pre-
ciso fazer uma licitação, já 
que o porto é público.

A deputada Geovania de 
Sá (PSDB-SC), que reque-
reu a visita, lembrou que 
70% da renda do município 
é proveniente do movimento 
do porto. “O porto de Itajaí 
hoje tem um impacto funda-
mental na economia do esta-
do e do município, e nós não 
podemos aceitar que famí-
lias sofram com isso porque 
a consequência é muito gra-
ve. O porto está com sérias 

O relator da Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI) sobre maus-tratos a 
animais, deputado Ricar-
do Tripoli (PSDB-SP), apre-
sentou seu parecer na quin-
ta-feira (26) sugerindo a 
apresentação de cinco pro-
posições.

Os projetos defendem, 
entre outros pontos, maior 
fiscalização das pesquisas 
científicas com animais, 
mais recursos para os cen-
tros de zoonoses e a proibi-
ção do abate de cavalos com 
fins comerciais ou para ali-
mentação.

Tripoli propôs um proje-
to de lei complementar que 
inclui o controle de zoono-
ses entre as ações e serviços 
públicos de saúde; e quatro 
projetos de lei, sendo que um 
deles altera as competên-
cias do Conselho Nacional 

Tripoli: CPI recebeu quase oito mil denúncias de maus-tratos 

Relator propõe controle de zoonoses nos serviços de saúde

de Controle de Experimen-
tação Animal; e outro refe-
re-se à inspeção dos produ-
tos de origem animal e abate 
humanitário. Também é su-
gerida a proibição do abate 
de equídeos para fins indus-
triais, comerciais ou de ali-
mentação; outro projeto de-

fine regras para o resgate de 
animais domésticos em ca-
sos de situação de emergên-
cia ou estado de calamidade 
pública.

Urgência para votação - 
O relatório pede urgência 
na votação de mais de 40 
projetos que estão em tra-

mitação na Câmara e no Se-
nado, com o objetivo de cri-
minalizar os maus-tratos a 
animais. Entre os projetos 
defendidos pelo relator está 
o que prevê prisão de três a 
cinco anos para quem aban-
donar animais domésticos e 
para quem promover lutas 
entre animais.

O deputado Ricardo Tri-
poli assinalou que seu pare-
cer está dividido em três in-
dicações. “A primeira delas é 
a solicitação de votação dos 
projetos sobre maus-tratos 
de animais, que são vários 
projetos que estão nessa li-
nha, teremos também a re-
comendação a algumas en-
tidades, como zoológicos e 
aquários, para que façam 
a readequação dessas áre-
as específicas, e por último 
o indiciamento de algumas 
pessoas.”

Denúncias - Tripoli dis-
se que a comissão recebeu, 
pela internet, quase oito mil 
denúncias de maus-tratos a 
animais; ele que está orien-
tando as pessoas a dar pros-
seguimento a esses casos. 
“Nós vamos também dispo-
nibilizar o manual jurídico 
que confeccionamos, para 
que as pessoas na internet 
possam ter um modelo de 
como buscar solução para 
os seus problemas–no caso 
de petições, requerimentos 
de informações e boletins de 
ocorrência, entre outros.”

O relator destacou tam-
bém a sugestão de que os po-
liciais civis e militares sejam 
capacitados para lidar com 
casos relativos à defesa dos 
animais. Um pedido de vis-
ta adiou a votação do relató-
rio, que deverá ser analisado 
nos próximos dias.

Lucio Bernardo Jr

Após a visita às instalações do Porto de Itajaí, os deputados reuniram-se com a direção do porto e representantes de trabalhadores

dificuldades, sérios proble-
mas. Nós temos que buscar 
alternativa porque isso aca-
ba impactando na economia 
nacional também”, disse.

Lei dos Portos - Para o 
representante da Superin-
tendência do Porto de Itajaí, 
Marcelo Werner Salles, as di-
ficuldades aumentaram de-
pois da aprovação da Lei do 
Portos, em 2013, quando as 
ações ficaram centralizadas 
na Secretaria Especial dos 
Portos em Brasília.

Salles disse que, sendo o 
porto um ambiente concor-
rencial extremamente ativo, 
“a centralização de gestão 
das suas decisões, dos seus 
processos burocráticos, tem 

tirado totalmente a sua ca-
pacidade de competição”.

Contratação - Segundo 
o deputado Mauro Mariani 
(PMDB-SC), os recursos para 
a dragagem já estão assegu-
rados. “Agora a contratação 
não será mais em caráter 
emergencial, será por meio 
de Regime de Contratação 
Diferenciado, que é um sis-
tema simplificado e mais ágil 
de licitação.”

Os trabalhadores pedi-
ram que o FGTS seja liberado 
até que o problema da draga-
gem seja resolvido. Segundo 
o sindicato, os trabalhado-
res do porto estão há cinco 
meses vivendo com cerca de 
40% de seu salário. Atual-

mente o porto é responsável 
pela geração de 25 mil em-
pregos.

Segundo a deputada Geo-
vania de Sá, as obras de dra-
gagem foram danificadas 
durante as fortes chuvas que 
atingiram a região no mês de 
outubro.

Propostas - Depois da vi-
sita, a mesa redonda contou 
com sugestões apresenta-
das por representantes dos 
governos federal, estadual 
e municipal, além de repre-
sentantes dos sindicatos re-
lacionados à atividade por-
tuária.

Segundo Geovania de 
Sá, o fechamento constan-
te resulta na perda de cre-

dibilidade dos portos ca-
tarinenses, tendo em vista 
que exportadores e impor-
tadores possuem contratos 
com prazos a cumprir e de-
pendem de um terminal em 
plenas condições de navega-
ção para que seja efetuado o 
transporte das mercadorias.

“Não podemos aceitar 
as dificuldades que o porto 
de Itajaí vem enfrentando; 
precisamos defender a prin-
cipal atividade econômica da 
cidade que tem o maior PIB 
do estado. As obras preci-
sam ser rápidas e eficazes, as 
condições de navegabilidade 
do porto precisam ser rees-
tabelecidas o quanto antes”, 
ressaltou a deputada.

 Thiago Silva
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Remídio Monai verifica restaurações feitas pelo 
Dnit em rodovia entre Roraima e Amazonas

O deputado Remídio Monai (PR-RR) esteve na BR 319 para verificação das restaurações 
feitas pelo Dnit. A rodovia liga o estado de Rondônia ao Amazonas e também possibilita vanta-

gens de transportes para a população de Roraima. “A BR 319 irá contribuir para redução de preços de 
muitos produtos que Roraima consome, como os perecíveis e muitos outros que são transportados do 

sul do País e que demoram até 20 dias para chegar ao estado”, explicou o deputado.

O deputado Edinho Araújo (PMDB-SP) fez palestra no último dia 27, na 
Embrapa Monitoramento por Satélite, em Campinas (SP), sobre “Portos 
brasileiros, realidade e perspectivas.” Ex-ministro da Secretaria de Portos, 
ele fez um balanço dos terminais públicos e privados e sua importância na economia. 
“Para cada US$ 1 milhão movimentado por um porto, até R$ 3,5 milhões são gerados, e 
para cada 100 empregos diretos outros 500 são gerados na área de influência”, disse.

Edinho Araújo destaca potencial dos portos 
brasileiros durante palestra na Embrapa 

José Rocha e o governador inauguram 
sistema de abastecimento de água 

O deputado José Rocha (PR-BA) e o governador da Bahia, Rui 
Costa, inauguraram o Sistema Integrado de Abastecimento de 

Água no distrito de Ranchinho, em Coribe, oeste do estado. O gover-
nador também autorizou o início das obras para ampliação do abaste-
cimento de água na sede do município, investimento de cerca de R$ 9 

milhões que vai beneficiar mais de 10 mil moradores. 

O deputado Zeca Dirceu (PT-PR) entregou em Umuarama 
10 equipamentos para agricultores, olericultores e produto-
res de leite. As máquinas foram compradas com recursos de R$ 200 mil 
de emenda parlamentar e contrapartida da prefeitura. Dirceu elogiou 
as famílias que vivem no campo. “Quem trabalha na terra, tirando seu 
sustento e levando comida à nossa mesa merece todo respeito.”

Zeca Dirceu participa da entrega de 
equipamentos agrícolas em Umuarama

Em Montes Claros, Raquel Muniz 
prestigia concurso de beleza negra

A deputada Raquel Muniz (PSC-MG) prestigiou, em Montes Claros, o concurso Be-
leza Negra, em festejos do Dia da Consciência Negra. Durante o evento, organizado 

pela Coordenadoria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, foram realizados debates sobre 
avanço e desafios das questões ligadas ao negro no Brasil. “A data é tempo de homenagear aque-

les que estão lutando pelos direitos dos negros no País, e também de refletir sobre avanços ou, 
ainda, caminhos que garantam a eles o acesso aos seus direitos de cidadãos”, destacou Raquel.

Moradores de Dourados (MS) participaram de reunião de prestação de con-
tas do deputado Geraldo Resende (PMDB-MS). O parlamentar anunciou emendas 
para o município, além do empenho da proposta para a construção de um cen-
tro de diagnóstico especializado no município. “Sinto-me revigorado no compromisso de, 
olhando nos olhos da nossa gente, prestar contas e mostrar que o homem público deve es-
tar atento às reais necessidades da comunidade”, disse Geraldo Resende.

Geraldo Resende presta contas de seu 
mandato à população de Dourados
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