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Pauta inclui também projeto que prevê adicional a cinegrafista que precise carregar equipamento com mais de 3 kg 
A Medida Provisória 715/16, que tranca a pauta, destina R$ 316,2 mi-
lhões ao pagamento de parcelas do Benefício Garantia-Safra, contem-
plando 440 mil famílias de agricultores familiares da área de atuação 

da Sudene atingidos pela seca em 2014/2015. Também está na pauta 
projeto que regulamenta medidas de segurança e fiscalização de casas 
noturnas. Texto volta à Câmara após mudanças feitas no Senado. 

Plenário pode votar MP do Garantia-Safra

PASSEATA nA ESPlAnAdA doS miniSTérioS reuniu no domingo (29) cerca de 3 mil pessoas, em protesto contra o estupro de 
jovem no Rio de Janeiro. A bancada feminina no Congresso divulgou uma nota de repúdio, citando ainda outro caso no Piauí.  | 5

Meirelles poderá vir 
à Câmara explicar 
política econômica 
do governo Temer
O ministro da Fazenda foi 
convidado pela Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, 
Indústria, Comércio e Serviços 
para falar sobre meta fiscal, 
crise financeira e perspectivas 
da economia nacional. A 
reunião está marcada para 
a quinta-feira. 

| 3

debatedores 
alertam para 
genocídio de 
jovens negros | 5

Luis Macedo

Wilson Dias/Agência Brasil

| 7

Deputados poderão votar uma MP e 
dois projetos de lei constantes da pauta
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» Base curricular
Seminário sobre a Base Na-
cional Comum Curricular da 
Educação. Plenário 10, 9h

»Defesa da Previdência
Relançamento da Frente Par-
lamentar Mista em Defesa da 
Previdência Social.  Auditório 
Petrônio Portella, Senado, 9h

» Agroecologia
A Câmara dos Deputados, o 
Senado Federal e o Tribunal 
de Contas da União promo-
vem a palestras sobre  “Bio-
diversidade e sustentabilida-

de: potencial da agroecologia, 
do extrativismo e do turismo 
sustentável”.Plenário 3, 9h
 
» Guardas municipais
A Comissão de Legislação 
Participativa promove o 8º  
Seminário das Guardas Mu-
nicipais e Segurança Pública. 
Auditório Nereu Ramos, 10h

» CPI do Carf 
Audiência para ouvir Lytha 
Spíndola, ex-secretária da 
Câmara de Comércio Exte-
rior. Plenário 7, 10h

» Processo penal
A Comissão Especial Códi-
go de Processo Penal (PL 
8045/10) debate “Persecu-
ção penal – Princípios fun-
damentais e investigação 
criminal”. Plenário 3, 14h

» Ciência e Tecnologia
A Comissão de Ciência e Tec-

nologia, Comunicação e In-
formática faz audiência so-
bre o PL 1407/15, que dispõe 
sobre a prestação do serviço 
de telefonia móvel em regi-
me público. Plenário 13, 14h

» Indústria e desemprego
A Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico, Indústria, 
Comércio e Serviços debate 
“O impacto econômico no 
comércio e na indústria do 
aumento do indíce de de-
semprego”. Plenário 5, 14h30

» Saúde no DF
A Comissão de Segurida-
de Social e Família discute 
terceirização dos serviços 
de saúde no Distrito Fede-
ral e a contratação de ser-
vidores concursados. Local 
a definir, 14h30

» Aquicultura
A Comissão  de Agricultu-

ra, Pecuária, Abastecimen-
to e Desenvolvimento Ru-
ral debate os processos de 
licenciamento, autorização 
e registro para a prática de 
aquicultura em águas da 
União. Plenário 6, 14h30

» Paraolimpíadas
A Subcomissão Especial 
Olimpíadas Paraolimpíadas 
2016, da Comissão do Esporte, 
debate a elaboração, com as 
Forças Armadas, do relatório 
da preparação da delegação 
dos atletas. Plenário 4, 14h30 

» Máfia do Futebol 
A CPI que investiga irregula-
ridades no setor faz audiência 
para ouvir o secretário-geral 
da Confederação Brasileira de 
Futebol, Walter Feldman. Lo-
cal a definir, 14h30

» Defensivos 
A Comissão Especial sobre 

Regulamentação de Defen-
sivos Fitossanitários (PL 
1687/15) debate “caracte-
rização da agricultura bra-
sileira e sua tropicalidade”. 
Plenário 12, 14h30 

» Regime do pré-sal
A Comissão Especial Pe-
trobras e Exploração do 
Pré-Sal (PL 4567/16) ava-
lia consequências do atu-
al marco legal sobre o ní-
vel de investimento das 
companhias petroleiras e 
sobre a demanda de pro-
fissionais na indústria 
do petróleo”. Plenário 7, 
14h30

»Navegação na Amazônia
Relançamento da Fren-
te Parlamentar Mista pelo 
Desenvolvimento da Nave-
gação Fluvial na Amazônia. 
Salão Nobre do Congresso, 
14h30
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A Câmara dos Deputa-
dos e o Senado Federal le-
vam suas publicações aos 
paraenses na 20ª Feira Pan- 
Amazônica do Livro, em Be-
lém, até o dia 5 de junho.

O estande conta com 45 
títulos da Edições Câmara 
que tratam de legislações, 
perfis de parlamentares e 
publicações relacionadas à 
atividade legislativa. Já o Se-
nado Federal participa com 
títulos das Edições Técnicas 
e do Conselho Editorial.

Com o objetivo de levar à 
sociedade brasileira conhe-
cimento e informação sobre 
a produção legislativa, por 

Editora da Câmara participa da Feira Pan-Amazônica 

O evento está sendo realizado no Hangar Convenções, em Belém

São apresentados no evento livros como o novo Código de Processo Civil e de legislação sobre aquicultura e pesca

meio da divulgação da pro-
dução editorial do Congres-
so Nacional, a parceria entre 

as duas Casas tem viabilizado 
participações conjuntas em 
feiras e bienais de livros des-

de 2011, a partir da redução 
de custos obtida com a divi-
são das despesas relativas a 
eventos dessa natureza.

No ano em que a Feira 
Pan-Amazônica completa 
duas décadas, a Edições Câ-
mara apresenta novidades de 
interesse do público da re-
gião, como a “Legislação so-
bre Pesca e Aquicultura” e a 
“Legislação sobre Turismo”. 
Outra novidade é a “Legisla-
ção Eleitoral” atualizada nes-
te ano de eleições municipais.

Império - Um novo livro 
que também merece desta-
que é o “Inventário Analíti-
co do Arquivo da Assembleia 

Geral Constituinte e Legis-
lativa do Império do Brasil”. 
A publicação reúne docu-
mentos da época do Impé-
rio, que foram atestados, em 
2013, como patrimônio docu-
mental da humanidade pela 
Unesco, no âmbito do progra-
ma Memória do Mundo.

O novo “Código de Pro-
cesso Civil”, a “Lei Brasilei-
ra de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência” e a “Legislação 
sobre o SUS” também são 
lançamentos que os visitan-
tes poderão conferir. Essas e 
outras obras estarão dispo-
níveis para venda a preços 
acessíveis.

Agência Pará



Está pronta para ser 
votada a PEC 1/15, que 
aumenta gradualmente 
os recursos federais 
destinados à saúde, até 
chegar a 19% da receita 
corrente líquida
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Plenário pode votar a MP do Garantia-Safra
Medida provisória destina R$ 316,2 milhões para o pagamento de benefício aos agricultores atingidos pela seca

Luis Macedo

A pauta do Plenário também inclui projetos como o que prevê adicional para cinegrafistas

O Garantia-Safra é 
destinado a quem 
perdeu pelo menos 
50% da produção em 
decorrência de estiagem 
ou excesso de chuvas

O Plenário da Câmara dos 
Deputados pode votar, a partir 
de hoje, a Medida Provisória 
715/16, que destina R$ 316,2 
milhões para o pagamento de 
parcelas do Benefício Garan-
tia-Safra. Serão beneficiadas 
440 mil famílias de agriculto-
res familiares da área de atu-
ação da Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste 
(Sudene) atingidos pela seca 
no período 2014/2015. A MP 
tranca a pauta de votações.

O Benefício Garantia-
-Safra foi criado pela Lei 
10.420/02 e é destinado aos 
produtores que perderam 
pelo menos 50% da safra, em 
decorrência de estiagem ou 
excesso de chuvas, de cultu-
ras como feijão, milho, arroz, 
mandioca e algodão. O Garan-
tia-Safra é pago em parcelas 
pela rede bancária da Caixa 
Econômica Federal. O valor é 
definido pelo comitê gestor do 
programa.

Cinegrafistas - Os depu-
tados também poderão votar 
proposta que prevê o paga-
mento de adicional para fotó-
grafos, cinegrafistas e outros 
funcionários de empresas de 
comunicação que, em ativi-
dade externa, precisem carre-

gar ou apoiar sobre os ombros 
equipamentos com mais de 3 
kg. Caso o projeto seja apro-
vado, o benefício será pago 
no valor de 50% por hora ou 
fração superior a 15 minutos 
trabalhados.

A medida está prevista no 
Projeto de Lei Complemen-
tar (PLP) 161/15, do deputa-
do  Marco Maia (PT-RS). Pelo 

texto, os profissionais tam-
bém terão direito a uma folga 
semanal a cada 14 dias, desde 
que tenham realizado nesse 
período pelo menos um traba-
lho externo. Além disso, po-
derão requerer aposentadoria 
após 30 anos de serviços efe-
tivamente prestados.

Boates - Outro projeto 
que pode ser votado é o PL 

2020/07, da deputada Elcione 
Barbalho (PMDB-PA), que re-
gulamenta medidas de segu-
rança e fiscalização de casas 
noturnas. O texto foi aprova-
do pela Câmara após a conclu-
são dos trabalhos da comis-
são externa que acompanhou 
a investigação do incêndio na 
boate Kiss, em Santa Maria 
(RS), ocorrido em janeiro de 

2013 e no qual morreram cer-
ca de 240 pessoas.

No entanto, o texto re-
tornou para análise dos de-
putados após alteradções no 
Senado. A principal mudança 
prevê que engenheiros e ar-
quitetos, Corpo de Bombeiros,  
poder público municipal, pro-
prietários de estabelecimen-
tos e edificações e promotores 
de eventos terão de observar 
as normas da Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas 
(ABNT) onde não houver re-
gulamentação por parte dos 
órgãos competentes.

Entre outras medidas, o 
projeto cria penas de deten-
ção de seis meses a dois anos 
a quem permitir o ingresso 
de pessoas em número maior 
que a lotação especificada e 
a quem descumprir determi-
nações quanto à prevenção e 
ao combate a incêndio e de-
sastres.

Reajuste para servidor e verba da saúde dividem opiniões
Nilson Bastian

O líder do governo Temer, deputado André Moura

Governo e oposição po-
dem travar novas batalhas 
no Plenário, com a possibi-
lidade de entrarem em pauta 
propostas polêmicas, como 
as que concedem reajustes 
salariais a servidores públi-
cos, a que aumenta os recur-
sos do governo federal para 
a saúde e a que permite ao 
governo usar com mais li-
berdade recursos do Orça-
mento.

É o caso de projetos que 
concedem reajustes aos ser-
vidores do Judiciário, do 
Ministério Público Federal 
e de ministros do Supremo 
Tribunal Federal. As três 
propostas (PL 6697/09, PL 
2648/15 e PL 2646/15) ga-
nharam regime de urgência 
há um mês.

O projeto que reajusta 
os salários dos servidores 
do Judiciário em 41% (PL 
2648/15) é resultado de uma 
negociação que começou 
quando a presidente afas-

tada Dilma Rousseff vetou 
projeto anterior, aprovado 
pelo Congresso, que previa 
aumento de mais de 70%.

O ex-líder do governo 
Dilma na Câmara e atual 
líder da Minoria, deputa-
do José Guimarães (PT-CE), 
defendeu a proposta e disse 
que o PT vai deixar de obs-
truir as votações para apro-
var o aumento. “Isso foi 
acordado em 2015, já tem 
previsão orçamentária, não 
é gasto novo”, declarou.

O líder do governo Te-
mer, André Moura (PSC-
-SE), afirmou que o acordo 
era apenas para que os pro-

jetos ganhassem urgência e 
não para votação do méri-
to da proposta. Ele acusou a 
oposição de não ter cumpri-
do outro acordo, na semana 
passada, para destrancar a 
pauta do Plenário.

Saúde - Também está 
pronta para ser votada a 
Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 1/15, que au-

menta gradualmente os re-
cursos federais destinados 
à saúde, até chegar a um 
percentual de 19% da recei-
ta corrente líquida, em um 
prazo de seis anos.

O texto que pode entrar 
em pauta é um substitutivo 
apresentado pela deputada 
Carmen Zanotto (PPS-SC). A 
PEC já foi aprovada em pri-

meiro turno pela Câmara e 
equivale a obrigar o governo 
federal a gastar 10% de sua 
receita bruta com a saúde, 
uma reivindicação de movi-
mentos ligados ao setor.

DRU - Além desses proje-
tos, pode entrar na pauta a 
proposta (PECs 4/15 e apen-
sadas) que recria o mecanis-
mo chamado de Desvincu-
lação de Receitas da União 
(DRU) até 31 de dezembro de 
2019. A DRU anterior expi-
rou no fim do ano passado.

A proposta permite que 
o governo use livremente 
30% dos recursos orçamen-
tários destinados para áreas 
específicas. Só ficam de fora 
as verbas carimbadas para a 
saúde e a educação.

O governo Dilma tentava 
aprovar a prorrogação sem 
sucesso há um ano. A pre-
visão de André Moura é que 
a DRU seja aprovada na co-
missão especial hoje e vá ao 
Plenário amanhã.
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Marcos Rogério entrega parecer sobre Cunha
Relator da representação contra o presidente afastado da Câmara prevê que a leitura acontecerá em 24 horas

Lucio Bernardo Jr.

O presidente do Conselho de Ética, José Carlos Araújo, e o deputado Marcos Rogério, relator do caso

“O relatório leva em 
consideração o conjunto 
das provas, mas mesmo 
discordando da vice-
presidência da Casa 
há respeito a elas.”
Deputado Marcos Rogério

O relator do processo 
no Conselho de Ética e De-
coro Parlamentar contra o 
deputado afastado Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ), Marcos 
Rogério (DEM-RO), infor-
mou que vai entregar hoje 
seu parecer ao presidente do 
colegiado, José Carlos Araú-
jo (PR-BA). Segundo o rela-
tor, 24 horas após a entrega 
do relatório final, que pode-
rá pedir a cassação do man-
dato de Cunha, Araújo deve 
convocar uma reunião para 
leitura do parecer.

Marcos Rogério assegu-
rou que o documento repro-
duz o conjunto das provas 
que foram coletadas no cur-
so da instrução. “Tanto as 
provas materiais, quanto as 
provas testemunhais. O re-
latório leva em consideração 
o conjunto das provas, mas 
mesmo discordando da vice-
-presidência da Casa há res-
peito a elas”, explicou.

Na última quarta-feira 
(25), o presidente em exer-
cício da Câmara, Waldir Ma-
ranhão, reafirmou que a re-
presentação contra Cunha, 
deve se limitar à denúncia 
de que ele faltou com a ver-
dade ao dizer que não tinha 
contas no exterior (leiatexto 
abaixo).

Prazos - Marcos Rogério 
também afirmou que não 
há motivo para questiona-

mentos por parte da defesa 
de Cunha sobre os prazos. 

“Acho que tem que ter 
respeito ao processo. É pre-
ciso ter respeito ao cole-
giado, é preciso ter respei-
to à Casa. O que se julga no 
Conselho de Ética são atos 
atentatórios à dignidade do 
Parlamento. E reclamar de 
defesa e prazos em um pro-
cesso como esse é atentar 
contra a dignidade do pró-
prio Parlamento. É querer 
abusar daquilo que já abu-
saram ao extremo”, criticou.

Marcos Rogério tam-
bém disse que não espera 
ser afastado da relatoria do 
processo. No dia em que se 
defendeu no Conselho de 
Ética, Eduardo Cunha afir-
mou que questionaria junto 
à Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania a 
permanência do relator, em 
razão da troca partidária. 

Marcos Rogério saiu do 
PDT e foi para o DEM, par-
tido que compunha o mes-
mo bloco parlamentar de 
Cunha. Esse foi o mesmo 

argumento usado para des-
tituir o primeiro relator do 
processo, deputado Fausto 
Pinato (PRB-SP), que per-
tencia ao partido do bloco 
do PMDB. 

Marcos Rogério afir-
mou, por sua vez, que não 
está impedido de ser relator 
porque, quando assumiu a 
relatoria, era filiado ao PDT. 

“Já retiraram um relator 
e hoje cogitam a hipótese da 
retirada do novo relator. Ar-
gumentos regimentais, e no 
Código de Ética não há, mas 

ultimamente as decisões es-
tão longe de ter amparo re-
gimental. Como o represen-
tado é o presidente afastado 
e como o que ficou é prepos-
to dele, não dá para ter se-
gurança de nada. Espero que 
não aconteça para o bem do 
processo, para o bem da 
Casa e para a segurança ju-
rídica de todos”, afirmou 
Marcos Rogério.

Defesa - Eduardo Cunha 
alega que não mentiu à CPI 
da Petrobras, em 2015, por-
que não se tratava de uma 
conta no exterior e sim de um 
truste do qual é beneficiário. 
Ele argumenta que, pela le-
gislação em vigor na época, 
não precisaria declarar esse 
fato à Receita Federal. 

Cunha afirma ser ino-
cente e ressalta não ter 
cometido nenhuma irre-
gularidade. Diz que foi 
“escolhido” para ser inves-
tigado como parte de uma 
tentativa do governo Dilma 
Rousseff de calar e retaliar 
a sua atuação política.

Para Waldir Maranhão, processo deve se limitar à denúncia
O presidente em exercício 

da Câmara dos Deputados, 
Waldir Maranhão, reafirmou 
na quarta-feira (25) que a re-
presentação contra Eduardo 
Cunha no Conselho de Ética 
deve se limitar à denúncia de 
que faltou com a verdade ao 
dizer que não tinha contas no 
exterior.

“Tanto o parecer do rela-
tor como a defesa do repre-
sentado devem limitar-se à 
única imputação considera-
da apta no parecer prelimi-
nar que admitiu o prossegui-
mento da representação, qual 
seja, a omissão intencional 
de informações relevantes 
ou prestação de informações 
falsas”, diz Maranhão.

A decisão foi proferida em 
questão de ordem apresenta-
da pelo deputado Carlos Ma-

Luis Macedo

O deputado Waldir Maranhão, presidente em exercício da Câmara, durante sessão do Plenário

run (PMDB-MS) no último 
dia 23. Na resposta, Mara-
nhão esclarece que permane-
ce em vigor a decisão que to-
mou em 19 de abril, em outra 

questão de ordem apresenta-
da por Marun.

Divergência - O presiden-
te do Conselho de Ética, José 
Carlos Araújo, e o relator da 

representação, Marcos Rogé-
rio, divulgaram nota na qual 
afirmam que “a extensão e os 
limites do objeto da repre-
sentação constituem matéria 

de natureza processual, e não 
regimental, não possuindo o 
presidente em exercício qual-
quer atribuição para decidir 
sobre o tema”.

“No momento, estudamos 
a possibilidade de ingressar 
com as medidas cabíveis, se-
jam estas de natureza judi-
cial ou administrativa”, diz a 
nota, também assinada por 
Júlio Delgado (PSB-MG) e Be-
tinho Gomes (PSDB-PE), in-
tegrantes do conselho.

Atuação - O presidente em 
exercício da Câmara também 
divulgou, por meio de sua as-
sessoria, declaração sobre o 
que norteia sua ação. Waldir 
Maranhão coloca-se “como 
uma solução, não como um 
obstáculo para o Brasil. E irá 
apoiar os projetos dos parla-
mentares e do governo”.



Em nota, deputadas pediram punição rigorosa a autores de ataques contra duas jovens, no Rio de Janeiro e no Piauí

Bancada feminina repudia crimes de estupro

ViolÊnCiA

Debatedores apontam genocídio de jovens negros

JORNAL DA CÂMARA | 531 de maio de 2016

CErCA dE 3 mil PESSoAS fizeram uma passeata no domingo (29), na Esplanada dos Ministérios, em 
protesto contra o estupro de uma jovem no Rio de Janeiro. Diante do Supremo, o grupo pediu justiça.

As instâncias do Congres-
so Nacional em defesa da mu-
lher divulgaram nota de repú-
dio ao estupro de uma jovem 
de 16 anos, cometido no dia 
21 de maio, no Rio de Janeiro. 
A nota será lida nos plenários 
da Câmara dos Deputados e 
do Senado hoje.

“Esse crime hediondo não 
pode ficar impune. O Brasil 
não tolera mais a banalização 
dos estupros coletivos, como 
se fôssemos uma sociedade 
ainda primitiva. Além do ato 
desumano, os criminosos ex-
põem a humilhação das víti-
mas nas redes sociais. Essa 
prática é repugnante e deve 
ser punida com rigor”, diz tre-
cho da nota.

Um grupo de parlamenta-
res pretende fazer, nesta se-
mana, uma visita à vítima e 
aos familiares, além de cobrar 
das autoridades de segurança 
do estado investigação e pu-
nição dos responsáveis.

A nota é assinada pela Co-
missão Permanente Mista de 
Combate à Violência contra a 
Mulher do Congresso Nacio-
nal, pela Procuradoria Espe-
cial da Mulher do Senado e 

Wilson Dias
“A luta de combate 
à violência contra 
a mulher só terá 
efetividade com o 
empoderamento das 
mulheres.”
Trecho da nota

pela Secretaria da Mulher da 
Câmara dos Deputados, re-
presentando toda a bancada 
feminina do Legislativo fede-
ral brasileiro.

Pena - As parlamentares 
defendem, no texto da nota, 
o fortalecimento da rede de 
atendimento a mulheres em 
situação de violência e pe-
dem a tramitação acelerada 
de projetos que aumentam a 
pena para o crime de estupro 
cometido por duas ou mais 
pessoas – PL 2265/15, apre-
sentado pela Secretaria da 
Mulher da Câmara dos De-
putados; e Projeto de Lei do 
Senado 618/15, de autoria da 
senadora Vanessa Grazziotin 
(PCdoB-AM).

A nota também manifes-
ta repúdio a estupro cometido 
contra uma jovem piauiense, 

no dia 20 de maio, por cinco 
homens. “Manifestamos pe-
sar e prestamos solidarieda-
de às vítimas e suas famílias. 
Sem nos esquecermos, no en-
tanto, de todas as brasileiras 
que têm seu corpo e dignida-
de violados diariamente em 

todo o País”, afirma o texto.
“A bancada feminina do 

Congresso Nacional con-
clama a Polícia Civil e o Mi-
nistério Público estaduais, 
responsáveis pelos casos, a 
promover profunda apura-
ção dos fatos e punição má-

xima aos agressores deste ato 
insano e repugnável, fruto da 
cultura patriarcal permissiva, 
que sujeita as mulheres ao lu-
gar de submissão à força bruta 
imposta pelo poder masculi-
no em nossa sociedade”, diz 
outro trecho.

Zeca Ribeiro

Os participantes da audiência analisaram o Atlas da Violência 2016

Participantes de audiên-
cia pública realizada na Câ-
mara para discutir o Atlas da 
Violência 2016 apontaram a 
existência de um genocídio 
de jovens negros no Brasil. 
O estudo, divulgado em mar-
ço pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) 
e pelo Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública, reve-
lou que o Brasil atingiu em 
2014 o maior número abso-
luto de homicídios no mundo 
(59.627 mil mortes).

O técnico do Ipea Daniel 
Cerqueira destacou que esses 
homicídios atingem princi-
palmente determinada clas-
se social. “São jovens, ne-
gros, de baixa escolaridade 
(até sete anos de estudo), que 
são mortos, em sua maioria, 
nos finais de semana”. Ele 
acrescentou que a violência 
brasileira está concentrada 
em bairros pobres onde polí-
ticas públicas são relegadas.

Douglas Belchior, profes-

sor da rede pública estadual 
de São Paulo e membro do 
Conselho Geral da UNEafro-
-Brasil, afirmou que o Brasil 
ainda não enfrentou o pro-
blema do racismo como es-
trutura de repressão. “As po-
líticas de segurança pública 
sempre foram pautadas pelo 
ódio aos negros, a partir da 
hegemonia racial branca no 
Estado, que perpetuou o ge-
nocídio”, argumentou.

Ministério - Os partici-
pantes também criticaram o 
governo interino de Michel 
Temer, em especial o novo 
ministro da Justiça, Ale-
xandre de Moraes, ex-secre-
tário de Segurança Pública 
de São Paulo. Para Belchior, 
Moraes foi escolhido por ser 
“bruto”. “Quem é esse cara? 
No último ano, ele fez explo-
dir o número de mortos por 
policiais. Só em São Paulo 
capital, foram 412 casos em 
2015”, apontou.

A fundadora do movi-

mento Mães de Maio, Débo-
ra Maria da Silva, cobrou que 
a nova secretária de Direitos 
Humanos, Flávia Piovesan, 
garanta que os assassina-
tos de mais de 600 pessoas, 
principalmente jovens ne-
gros moradores da perife-
ria em maio de 2006 em São 
Paulo, sejam analisados pelo 
Executivo federal, e não na 
esfera estadual.

Aprovação - As declara-
ções dos especialistas foram 
feitas em reunião promovida 
na semana passada pela co-
missão especial que analisa 
o Projeto de Lei 2438/15, que 
cria o Plano Nacional de En-
frentamento ao Homicídio 
de Jovens, com duração de 
dez anos, a ser coordenado e 
executado por órgãos do go-
verno federal responsáveis 

por programas ligados à ju-
ventude e à igualdade racial. 

A proposta foi apresenta-
da no ano passado, ao térmi-
no dos trabalhos de uma CPI 
que investigou casos de vio-
lência contra jovens negros 
e pobres no País.

O presidente da comis-
são, Reginaldo Lopes (PT-
-MG), defendeu a aprovação 
das propostas. Ele ressaltou, 
no entanto, que, com o per-
fil conservador do atual Con-
gresso, os textos só passarão 
com o apoio da sociedade ci-
vil, em especial dos ativistas 
negros.

Já o deputado Subtenen-
te Gonzaga (PDT-MG) pediu 
que policiais também parti-
cipem da discussão para re-
dução efetiva das mortes. Ele 
disse discordar de boa parte 
das considerações dos deba-
tedores, mas afirmou que a 
estatística sobre a morte de 
jovens negros e pobres “é 
verdadeira e fria”.
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Resultado primário da União poderá chegar neste ano a uma diferença de R$ 170,5 bilhões entre receitas e despesas

Sancionada meta fiscal com deficit em 2016
O presidente da Repúbli-

ca interino, Michel Temer, 
sancionou sem vetos a nova 
meta fiscal para 2016, preven-
do deficit de R$ 170,5 bilhões. 
A Lei 13.291/16 foi publicada 
na sexta-feira (27) no “Diá-
rio Oficial da União”. Com a 
nova meta, o Brasil deverá 
completar três anos conse-
cutivos sem conseguir fazer 
economia para pagar os juros 
da dívida.

A alteração, originada no 
PLN 1/16, incide sobre a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) deste ano, que previa, 
inicialmente, um superavit de 
R$ 24 bilhões. A mudança da 
meta já havia sido proposta 
em março, na gestão da pre-
sidente afastada Dilma Rous-
seff. Sob alegação de queda de 
arrecadação e aumento dos 
gastos públicos, a previsão 
de superavit foi transforma-
da em estimativa de deficit de 
R$ 96,7 bilhões.

A equipe econômica de 
Temer, porém, apresentou 
um novo cálculo para o de-
ficit, excluindo a previsão de 
arrecadações consideradas 
incertas – como a recriação 
da CPMF, o “imposto do che-
que”, ainda em discussão, e a 
repatriação de recursos que 
estão no exterior, ainda não 
efetivada.

Manobra - Segundo o 

Luis Macedo

A votação pelo Plenário do Congresso demorou quase 17 horas

Ministério do Planejamen-
to, a revisão também obede-
ce “recentes entendimentos 
provenientes dos órgãos de 
controle”, uma referência à 
necessidade de correção das 
chamadas “pedaladas fiscais”, 
que constituem atrasos de re-
passes de recursos do Tesouro 
Nacional aos bancos públicos.

Esse tipo de manobra fis-
cal passou a ser recusada pelo 

Tribunal de Contas da União 
(TCU) em 2015, quando ana-
lisou as contas do governo fe-
deral do ano anterior. A prá-
tica embasou denúncia que 
resultou na abertura do pro-
cesso de impeachment contra 
Dilma Rousseff.

Debates - O projeto de re-
visão da meta fiscal não foi 
votado pela Comissão Mista 
de Orçamento (CMO) e seguiu 

direto para o Plenário do Con-
gresso. A sessão que aprovou 
o texto durou 17 horas e en-
cerrou-se na madrugada da 
quarta-feira passada (25).

Se não conseguisse vo-
tar a nova meta até o final de 
maio, o governo seria obriga-
do a cortar R$ 137,9 bilhões 
nas despesas não obrigató-
rias, para garantir o supera-
vit previsto na LDO, além dos 

R$ 44,6 bilhões já contingen-
ciados no primeiro bimestre.

Apesar do quadro defi-
citário para a União, o novo 
texto aponta, até março, su-
peravit primário de R$ 8,1 
bilhões para os estados e de 
R$ 1,2 bilhão para os municí-
pios. Os montantes, somados, 
superam em R$ 2,7 bilhões a 
meta originalmente prevista 
na LDO de 2016.

Duas comissões especiais 
que tratam de temas de inte-
resse de servidores públicos 
reúnem-se nesta semana para 
apreciar os relatórios. Os de-
bates estão marcados para as 
14h30, em plenários a definir.

A comissão especial que 
trata da efetivação de empre-
gados de empresas públicas 
extintas pelos entes federa-
dos reúne-se amanhã para 
discutir e votar o parecer do 
relator, Wellington Roberto 
(PR-PB). Ele apresentou um 
substitutivo recomendando a 
aprovação.

A comissão analisa a PEC 
250/08, que efetiva os empre-
gados das empresas públicas 
ou sociedades de economia 
mista, controladas direta-
mente ou indiretamente pela 
União, estados, Distrito Fede-
ral e municípios, em fase de 
liquidação ou em processo de 

Comissões especiais discutem situação de servidores
Zeca Ribeiro

Wellington Roberto (E), que já divulgou o seu relatório, e Átila Lins

Lucio Bernardo Jr.

extinção, desde que tenham 
mais de 20 anos contínuos de 
exercício nas entidades.

De acordo com o texto, es-
ses servidores passarão a in-
tegrar os quadros do respecti-
vo ente federado, assegurados 
os direitos e vantagens a eles 

inerentes.
“Os empregados das em-

presas em extinção, não obs-
tante estarem exercendo suas 
atividades numa autarquia ou 
em órgãos da administração 
direta, cujo regime é o estatu-
tário, permaneceram no regi-

me de suas entidades de ori-
gem, a saber, o celetista. Tal 
situação gerou uma espécie de 
‘limbo’ para esses servidores”, 
afirmou Wellington Roberto. 

O relator ressaltou que 
não se trata de uma ampla e 
inconsequente alteração de 
regimes. “Na verdade, a PEC 
é bem restritiva, pois autori-
za o reenquadramento ape-
nas para os empregados que 
à época do início do processo 
de extinção já contavam com 
mais de 20 anos contínuos de 
serviço na estatal.”

Celetistas - Já a comissão 
especial que analisa a Propos-
ta de Emenda à Constituição 
(PEC) 518/10, que concede es-
tabilidade ao servidor público 
não concursado, discute hoje 
o parecer do relator, Átila Lins 
(PSD-AM), cujo teor ainda 
não foi antecipado.

A proposta em análise, de 

Pompeo de Mattos (PDT-RS), 
concede estabilidade ao ser-
vidor público não concursado 
em exercício na data de iní-
cio da vigência do Regime Ju-
rídico dos Servidores da União 
(Lei 8.112/90). Essa legislação 
entrou em vigor no dia 12 de 
dezembro de 1990.

O texto beneficia os fun-
cionários de todos os Poderes, 
nos três âmbitos das adminis-
trações direta e indireta (fe-
deral, estadual e municipal), 
admitidos pela Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT - 
Decreto-Lei 5.452/43).

Atualmente, a garantia de 
estabilidade para servidores 
sem concurso é válida somen-
te para aqueles que estavam 
em atividade em 5 outubro de 
1988 – data da promulgação 
da Constituição – e ocupavam 
o cargo há pelo menos cinco 
anos.



3,8% é o valor 
projetado para a queda do 
PIB em 2016, maior que a 
expectativa inicial, de 3,05%
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O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, pode-
rá vir à Câmara na próxima 
quinta-feira (2) para falar 
sobre crise fiscal e finan-
ceira e as perspectivas da 
economia nacional.  Ele foi 
convidado pela Comissão 
de Desenvolvimento Eco-
nômico, Indústria, Comér-
cio e Serviçosl, que aprovou 
requerimento nesse senti-
do de autoria do deputado 
Mauro Pereira (PMDB-RS). 
Na sexta-feira passada (27), 
o governo federal sancionou 
a nova meta fiscal para 2016, 
prevendo deficit de R$ 170,5 
bilhões (leia na página 6).

Realismo - De acordo com 
o ministro da Fazenda, a 
meta é transparente e realis-
ta. “A mensagem fundamen-
tal é esta: existe margem 
para incerteza em questões 
fora do controle, mas é uma 
meta realista e estimada 
dentro de critérios rigorosos 
e os mais próximos possíveis 
das estimativas do mercado 
e do governo”, disse Meirel-
les ao anunciar a revisão da 
meta no último dia 20.

Inflação e juros - O gover-
no também anunciou novos 

A recente suspensão dos 
serviços do WhatsApp pela 
Justiça brasileira será discu-
tida, amanhã, na Comissão 
de Defesa do Consumidor da 
Câmara. O debate foi pro-
posto pelo deputado Marco 
Tebaldi (PSDB-SC).

Segundo o parlamen-
tar, a interrupção do serviço 
prejudicou, além dos consu-
midores, um número con-
siderável de empresas que 
usam a plataforma, entre 
elas agências de comunica-
ção digital, companhias de 
encomendas em geral, como 
buffets, lojas de cosméticos e 
farmácias, e prestadores de 
serviços como engenheiros, 
médicos, dentistas, veteri-
nários, contadores e outros.

Tebaldi destaca que a de-
cisão judicial, embora fun-
damentada na segurança 
pública, pune os usuários de 
todo o País e, portanto, deve 
ser debatida e, quem sabe, 

“A ideia é que os 
especialistas nos 
tragam informações 
importantes e apontem 
caminhos para evitar 
novas suspensões do 
serviço.”
Deputado Marco Tebaldi

O serviço WhatsApp foi suspenso no Brasil no dia 2 de maio

Suspensão do WhatsApp volta a ser discutida em audiência

até repensada. “Esse aplica-
tivo hoje é usado para tudo, 
inclusive para trabalho. A 
ideia é que os especialistas 
a serem ouvidos na comissão 
nos tragam informações im-
portantes e apontem cami-
nhos para evitar novas sus-
pensões do serviço”, afirma 
o deputado.

Bloqueio - No último dia 
2 de maio, por determinação 

da Justiça de Sergipe, as ope-
radoras de telefonia bloque-
aram os serviços do What-
sApp. A ordem foi expedida 
pelo juiz Marcel Montalvão, 
o mesmo que, no começo de 
março, mandou prender o 
vice-presidente do Facebook 
na América Latina, o argen-
tino Diego Jorge Dzodan.

O juiz atendeu a pedido 
da Polícia Federal, uma vez 

que o Whatsapp não havia 
cumprido ordem judicial de 
quebra do sigilo das mensa-
gens para fins de investiga-
ção sobre crime organiza-
do de tráfico de drogas. Em 
março, a Justiça havia solici-
tado os endereços físicos de 
onde os traficantes trocavam 
mensagens tanto pelo Face-
book quanto pelo WhatsApp, 
aplicativo de mensagens que 
também pertence à empresa 
de Mark Zuckerberg.

O Facebook argumentou, 
em casos anteriores, que não 
tem os dados pedidos pela 

Justiça brasileira, pois não 
armazena conversas, e que 
possui apenas os números 
de telefone. Em dezembro 
do ano passado, o Judiciário 
mandou suspender o What-
sApp por motivo parecido.

Convidados - Além 
de  Diego Dzodan,  do Fa-
cebook, foram convidados 
para o debate: o integrante 
do Comitê Gestor da Inter-
net Demi Getschko; o dire-
tor do Centro Tecnologia e 
Sociedade da Fundação Ge-
túlio Vargas, Carlos Afonso 
de Souza;  o presidente-exe-
cutivo do Sindicato Nacional 
das Empresas de Telefonia e 
de Serviços Móvel Celular 
e Pessoal (Sinditelebrasil), 
Eduardo Levy Cardoso Mo-
reira;  a coordenadora jurí-
dica da Associação Brasilei-
ra de Defesa do Consumidor 
(Proteste), Maria Inês Dolci; 
e representantes da Consul-
toria Legislativa da Câmara.

Em audiência pública 
hoje, a Comissão de Desen-
volvimento Econômico, In-
dústria, Comércio e Serviços 
vai debater o impacto eco-
nômico no comércio e na in-
dústria do aumento dos índi-
ces de desemprego no País.

A audiência foi proposta 
pelo deputado Adail Carnei-
ro (PP-CE).

Convidados - Serão ouvi-
dos pela comissão o diretor 
de Emprego e Salário subs-
tituto do Ministério do Tra-
balho, Mário Magalhães; o 
diretor de Indústrias Inten-
sivas em Mão de Obra, do 
Ministério da Indústria, Co-
mércio e Serviços, Marcos 
Otávio Prates; e a diretora de 
Políticas de Comércio e Ser-
viços do ministério, Gislaine 
Mendes de Souza Fragassi.

Impacto do 
desemprego 
no comércio e 
na indústria

Comissão quer ouvir ministro sobre economia
Henrique Meirelles, da Fazenda, foi convidado pela Comissão de Densenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, convidado para debater na Câmara a situação econômica

números para o cenário ma-
croeconômico. O Executi-
vo projeta uma recessão de 
3,8% do PIB para 2016, maior 
que a expectativa inicial de 
3,05%. 

Para a inflação, hou-
ve uma ligeira diminuição 
do IPCA de 7,44% para 7%, 
percentual semelhante ao 

projetado pelo mercado fi-
nanceiro, de acordo com o 
Boletim Focus, divulgado 
pelo Banco Central.

A estimativa para a taxa 
média de juros é de 14%, um 
pouco menor que a anterior, 
de 14,17%. A taxa média do 
câmbio foi revista de R$ 4,18 
para R$ 3,70.

O debate com o ministro 
da Fazemda está marcado 
para as 9h30, no plenário 5.

Blogspot

José Cruz/Agência Brasil
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Com o objetivo de modernizar a legislação do esporte, em especial o 
futebol, a Comissão Especial de Reformulação da Legislação do Esporte 
reuniu-se com representantes da área na Inglaterra. Os deputados An-

drés Sanchez (PT-SP), José Rocha (PR-BA), Rogério Marinho (PSDB- 
RN) e Vicente Candido (PT-SP) estiveram com  o ex-ministro do Espor-
te do Reino Unido Richard Caborn, na embaixada do Brasil em Londres. 

Ele foi responsável por propostas de reforma no futebol britânico. 

O deputado Lobbe Neto (PSDB-SP) participou de homenagem aos 65 
anos da Escola Senai de São Carlos, que tem como patrono o ex-prefeito 
e professor Antonio Adolpho Lobbe, avô do parlamentar. Lobbe exaltou 
o trabalho da entidade. “Muitos dos nossos trabalhadores retornam à 
escola em busca do aprendizado profissional que é oferecido”, afirmou. 
Acompanhado da esposa, ele recebeu uma placa em homenagem ao avô.

Preocupados com o processo do estabelecimento de regras de pro-
teção fitossanitária para importação de peras e maçãs da China, os de-
putados Mauro Pereira (PMDB-RS) e Jerônimo Goergen (PP-RS) acom-
panharam produtores em reunião com o ministro da Agricultura. “Há 

várias pragas que circulam na China. Caso não haja um controle rigoro-
so, teremos um risco para a nossa produção”, alertou Pereira.

Em seminário no quilombo de Ivaporunduva, o deputado Nilto Tatto 
(PT-SP) conheceu dados do inventário cultural do sistema agrícola das 
comunidades do Vale do Ribeira, desenvolvido por técnicos com a popu-
lação. “O registro do patrimônio imaterial do sistema agrícola quilom-
bola é  mais uma oportunidade de o Brasil conhecer a importância dessa 
cultura na formação da identidade nacional”, destacou Tatto. 

Em reunião com o ministro das Cidades, o deputado Célio Silveira 
(PSDB-GO), junto com o governador de Goiás, discutiu a expansão das 
obras do BRT ligando Santa Maria (divisa com Goiás) até Luziânia, que 

beneficiará também a população de Valparaíso, Novo Gama e Cidade 
Ocidental. “Como representante da região, sei que o BRT diminuirá pela 
metade o tempo que os moradores gastam para se locomover”, afirmou.

O deputado Edinho Araújo (PMDB-SP) participou da 22ª Festa das 
Nações em São José do Rio Preto, evento que arrecada recursos para 
o Serviço Social São Judas Tadeu, que atende cerca de 400 crianças e 
adolescentes em situação de vulnerabilidade social. “É uma instituição 
séria, dedicada ao trabalho nobre de tirar crianças e adolescentes das 
ruas, dando educação e cursos profissionalizantes”, disse Edinho.

Comissão de reformulação do esporte 
conhece experiências da inglaterra

Célio Silveira debate com ministro expansão 
do BrT de Santa maria a luziânia

deputados e produtores pedem normatização 
de barreiras fitossanitárias para frutas

lobbe neto destaca trabalho do 
Senai de São Carlos em 65 anos

nilto Tatto destaca cultura agrícola dos 
quilombolas do Vale do ribeira

Edinho Araújo participa da 22ª Festa das 
nações em São José do rio Preto


