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Em depoimento à CPI do Carf, 
Wagner Pires de Oliveira, ex-
procurador, e Agenor Manzano, 
ex-auditor, negaram denúncias 
de que teriam intermediado 
pagamento de propina em 
benefício de empresas autuadas 
pela Receita Federal. 

Novo relatório do deputado 
Bebeto sobre o financiamento 
sindical estende a servidores 
estaduais e municipais a 
obrigação de pagar um dia de 
trabalho como imposto. Antes, 
a medida era prevista apenas 
para servidores federais.

Comissão deve 
votar parecer que 
legaliza atividades de 
cassinos e bingos 
O relatório do deputado 
Guilherme Mussi sobre o 
Marco Regulatório dos Jogos 
está pronto para ser votado 
na comissão especial. Texto 
também legaliza jogo do bicho 
e o funcionamento de máquinas 
de videobingo e caça-níqueis. | 5

Ex-procurador 
da Receita e ex-
conselheiro negam 
denúncias de propina

| 7

Servidores estaduais 
e municipais são 
incluídos em regra 
do imposto sindical 

| 4

Também está na pauta da 
sessão do Plenário marcada 
para hoje, às 10h, a Medida 
Provisória 718/16, que altera 
normas tributárias e de 
controle de dopagem com 
foco na realização dos Jogos 
Olímpicos (de 5 a 21 de agosto) 
e Paraolímpicos (de 7 a 18 de 
setembro) do Rio de Janeiro. | 3

Está na pauta a MP que destina R$ 420 milhões para ações de combate ao mosquito transmissor da dengue e do zika

Câmara pode ter sessão de votações hoje

Debatedores 
divergem sobre 
regulamentação 
para costureiras | 6

Nesta semana, apenas uma sessão deliberativa do Plenário da Câmara foi marcada; as outras sessões serão de debate 

Governo da Paraíba

Luis Macedo
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A proposta, analisada pela Comissão do Esporte, inclui também os para-atletas nos programas de incentivo à prática

Aprovado projeto de desenvolvimento de atletas 

» Brasil-Holanda
A Frente Parlamentar Mista 
da Infraestrutura Nacional 
e a  Embaixada da Holanda 
promovem o Seminário In-
ternacional Brasil-Holanda 
– Modelos Inovadores em 
Logística. São convidados o 

ministro dos Transportes e 
especialistas da área. Auditó-
rio Nereu Ramos, 9h 

» Conselho de Ética
Reunião para instauração de 
processo em desfavor do de-
putado Jair Bolsonaro (PSC- 
RJ); e apreciação de parecer à 
consulta sobre procedimentos 
a serem adotados pelo colegia-
do nos casos de substituição e 
renúncia de membros titula-
res. Local a definir, 9h30

» Faixas para motos
A Comissão de Viação e 
Transportes debate o PL 

5007/13, que altera o Có-
digo de Trânsito Brasilei-
ro para dispor sobre a im-
plantação de faixa ou pista 
exclusiva para motocicletas 
em vias de grande circula-
ção e fixar as velocidades 
máximas permitidas para 
esse tipo de veículo. Plená-
rio 11, 10h

» Marco dos jogos
A Comissão  Externa Mar-
co Regulatório dos Jogos 
no Brasil (PL 442/91) reú-
ne-se para discussão e vo-
tação do relatório. Local a 
definir, 11h

» Lei de migração
A Comissão Especial que 
Institui a Lei de Migra-
ção (PL 2516/15) reúne-se 
para apresentação, discus-
são e votação do parecer 
do relator.  

» Máfia do Futebol
A CPI ouve diretores do 
movimento Bom Senso 
Futebol Clube. Plenário 9, 
14h30

» Câncer no útero
As comissões de Seguri-
dade Social e Família e de 
Defesa dos Direitos da Mu-

lher debatem com espe-
cialistas o câncer de colo 
de útero. Local a definir,  
14h30

» Obras paralisadas 
A Comissão Externa Obras 
do Governo Federal discu-
te formas de identificar as 
principais obras paralisa-
das custeadas com recur-
sos do Orçamento Geral 
da União e levantar me-
didas para retornada dos 
empreendimentos e mi-
tigação do risco de novas 
paralisações. Plenário 14, 
14h30 
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de 2016

A Comissão do Espor-
te aprovou o Projeto de 
Lei  1533/15, do deputado 
Chico D’Angelo (PT-RJ), que 
cria o Projeto Nacional de 
Prática de Esportes e Desen-
volvimento de Atletas e Pa-
ra-Atletas, com o objetivo 
oferecer a toda a população 
oportunidades para a prática 
de esportes.

O projeto está dividido em 
dois programas: o de Incenti-
vo à Prática de Esportes; e o 
de Desenvolvimento de Atle-
tas e Para-Atletas.

No primeiro programa, o 
foco é de natureza socioedu-
cativa inclusiva, prevendo es-
tímulos à prática de esportes 
por pessoas de todas as faixas 
etárias, camadas sociais, por-
tadoras ou não de deficiên-
cias, com ênfase em crianças 
e adolescentes.

Já no caso do desenvol-
vimento de atletas, o foco é 
identificar, entre crianças e 

O relator, Fernando Monteiro (detalhe): projeto fomenta o desporto escolar e fortalece a educação

adolescentes em idade esco-
lar, aquelas que apresentem 
potencial atlético, a fim de 
desenvolver suas aptidões 
para que possam integrar 
equipes esportivas de com-
petição em geral.

Integração - Relator na co-
missão, o deputado Fernando 
Monteiro (PP-PE) defendeu a 
aprovação do texto. Segundo 
ele, o desporto é um impor-
tante recurso para a integra-
ção de políticas públicas.

“Além de fomentar o des-
porto educacional, de parti-
cipação e de rendimento, o 
projeto também contribui-
ria para o fortalecimento de 
políticas públicas ligadas à 
educação, à saúde, à cultura, 

ao lazer, ao meio ambiente, à 
segurança pública e ao turis-
mo”, disse o relator.

Para integrar o programa 
de Desenvolvimento de Atle-
tas e Para-Atletas, o texto 
estabelece como condições: 
estar matriculado em curso 
escolar regular; frequentar 
regularmente a escola; man-
ter todas as notas com mé-
dia igual ou superior à exigi-
da para aprovação.

O texto também autoriza 
o Ministério dos Esportes a 
celebrar convênios com en-
tidades públicas e privadas 
para efetivar os programas e 
prevê bonificação tributária 
a pessoas físicas e jurídicas 
que invistam no projeto na-
cionalde desenvolvimento.

Tramitação - O projeto 
tramita em caráter conclu-
sivo e será ainda analisado 
pelas comissões de Finanças 
e Tributação; e de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania.

Governo do PR
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Luis Macedo

A Medida Provisória 
718/16, também na pauta do 
Plenário, foi aprovada em 
comissão mista na forma 
de um projeto de lei de con-
versão do relator, deputado 
Celso Jacob (PMDB-RJ). Essa 
MP perde a validade em 14 
de julho. 

A proposta determina, 
por exemplo, a criação da 
Justiça Desportiva Antido-
pagem e estabelece com-
petências da Autoridade 
Brasileira de Controle de 
Dopagem (ABCD), entre as 
quais conduzir os testes e fa-
zer a gestão dos resultados. 

O texto também modifica 
normas gerais sobre o des-
porto no País (Lei 9.615/98), 
adequando a legislação bra-
sileira ao Código Mundial 
Antidopagem. Segundo jus-
tificativa do Palácio do Pla-
nalto, a medida traz “segu-
rança jurídica, agilidade e 
visibilidade à luta contra a 
dopagem no esporte”.

Pelo projeto, caberá ao 
Conselho de Desenvolvi-
mento do Desporto Brasi-
leiro (CDDB), órgão colegia-
do vinculado ao Ministério 
do Esporte, aprovar o Códi-
go Brasileiro Antidopagem 
(CBA), o qual definirá re-
gras antidopagem e sanções 
cabíveis.

A Medida Provisória 
716/16, um dos temas da 
pauta do Plenário, desti-
na R$ 420 milhões do Or-
çamento federal para ações 
de combate à microcefalia e 
ao mosquito Aedes aegyp-
ti, transmissor dos vírus da 
dengue, zika e febre chikun-
gunya. Na Comissão Mista 
de Orçamento, a MP de cré-
dito extraordinário recebeu 
parecer favorável da deputa-
da Leandre (PV-PR). 

A maior parcela (R$ 300 
milhões) foi direcionada 
para a compra de repelen-
tes para grávidas atendidas 
pelo programa Bolsa Famí-
lia. A distribuição do produ-
to, a cargo do Ministério do 
Desenvolvimento Social, foi 
definida pelo governo em ja-
neiro e é uma das frentes do 
Plano Nacional de Enfrenta-
mento ao Aedes aegypti e à 
Microcefalia.

O vírus zika é associa-
do ao surto de microcefalia 
entre recém-nascidos que 
atingiu o País neste ano, 
principalmente na região 
Nordeste. Entre outubro de 
2015 e o dia 11 de junho, fo-
ram confirmados 1.581 casos 
de bebês com microcefalia 
ou lesões no sistema nervo-
so, segundo o último relató-
rio do Ministério da Saúde.

O Plenário da Câma-
ra dos Deputados reúne-se 
hoje, às 10 horas, para vo-
tar as propostas em pauta, 
entre elas as medidas pro-
visórias 716/16, que destina 
R$ 420 milhões para ações 
de combate à microcefalia e 
ao mosquito Aedes aegypti, 
e 718/16, que altera normas 
tributárias e de controle de 
dopagem com foco na reali-
zação dos Jogos Olímpicos (5 
a 21 de agosto) e Paraolímpi-
cos (7 a 18 de setembro) do 
Rio de Janeiro.

Nos demais dias des-
ta semana não haverá ses-
sões deliberativas, segun-
do informou na sexta-feira 
(24) passada a assessoria de 
imprensa da Presidência da 
Casa. Serão realizadas du-
rante toda a semana sessões 
não deliberativas de debates. 

De acordo com a asses-
soria, a decisão foi motiva-
da pelos festejos juninos, 
durante os quais há grande 
mobilização popular, espe-
cialmente na Região Nor-
deste, e trata-se de uma ini-
ciativa tradicional para o 
período.

Está prevista para ama-
nhã a realização de comis-
são geral (sessão especial de 
debates) sobre o enfrenta-
mento da violência contra a 
mulher. Na quinta-feira (30), 
haverá sessão solene em ho-
menagem aos 70 anos da 
fundação do Serviço Social 
da Indústria (Sesi).

Mulheres - Na comissão 
geral, serão discutidas for-
mas de enfrentamento à im-
punidade e a criação de polí-
ticas públicas de prevenção, 
proteção e atendimento a ví-
timas da violência contra a 
mulher no Brasil. O debate 
foi solicitado pela deputada 
Maria do Rosário (PT-RS), 
entre outros.

Dados da publicação 
“Mapa da Violência” de 2015 
mostram que, entre 2003 e 
2013, o número de vítimas 
de feminicídio aumentou 
21% no País. Já o Fórum Bra-
sileiro de Segurança Públi-
ca apresentou estudos que 
mostram que uma mulher é 
estuprada a cada 11 minutos.

Recentemente, a Câmara 
criou comissão externa para 
acompanhar as investiga-
ções de estupros coletivos no 
Brasil e propor medidas de 
combate à violência sexual.

Câmara faz sessão deliberativa hoje às 10h
Pauta do Plenário inclui medida provisória que destina recursos para o combate ao mosquito transmissor da dengue

MP destina R$ 420 milhões Proposta combate doping
Lucio Bernardo Jr.

O deputado Celso Jacob

Defesa - A MP também 
destina R$ 70 milhões para 
o Ministério da Defesa. Os 
recursos serão usados para 
apoiar a operação das For-
ças Armadas no combate ao 
mosquito Aedes.

Já a pasta de Ciência, Tec-
nologia, Inovação e Comuni-
cações foi contemplada com 
R$ 50 milhões, dinheiro que 
será utilizado em pesquisas 
para tratamento e diagnós-
tico da infecção causada pelo 
vírus zika.

Segundo a Constitui-
ção, o Poder Executivo pode 
editar medida provisória de 
crédito extraordinário para 
atender a despesas relevan-
tes, imprevisíveis e urgentes.

Emendas - Ao propor o 
projeto de lei de conversão, 
o relator acolheu duas das 
oito emendas apresentadas 
à comissão mista e ele mes-
mo propôs outra alteração ao 
texto original.

Uma delas acrescenta no 
texto da MP a expressão “du-
rante os períodos de compe-
tição e em seus intervalos”. 
O objetivo, segundo Jacob, 
é reforçar a importância 
da aplicação dos chamados 
testes-surpresa de antido-
pagem em atletas. “Parece-
-nos acertada a preocupação 
do autor da emenda em in-
crementar o controle de do-
pagem nos períodos fora de 
competição”, disse o relator.

A deputada Leandre

Lucio Bernardo Jr.

Duas medidas provisórias estão entre os itens da pauta do Plenário para a sessão deliberativa de hoje, marcada para começar às 10h
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Novo parecer do deputado Bebeto, que cria outro tipo de contribuição, é apresentado

Relator estende imposto sindical
para servidor estadual e municipal

Serraglio indica 
deputado do DF
para caso Cunha

O presidente da Comissão 
de Constituição e Justiça e 
de Cidadania (CCJ), deputa-
do Osmar Serraglio (PMDB-
-PR), indicou Ronaldo Fon-
seca (Pros-DF) como relator 
do recurso em que o presi-
dente afastado da Câmara, 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ), 
pede a nulidade da decisão 
do Conselho de Ética e Deco-
ro Parlamentar que sugere a 
cassação do mandato. 

Além das regras que im-
pedem que o relator seja do 
mesmo partido, bloco ou es-
tado do interessado, Serra-
glio justificou a escolha com 
o argumento da experiência 
de Fonseca como advogado e 
da necessidade de “juridici-
dade” na abordagem do caso. 

O recurso foi apresentado 
na semana passada. O texto 
tem 65 páginas e 17 volumes, 
nos quais Cunha alegou, en-
tre outros pontos, cercea-
mento do direito de defesa 
e aditamento de denúncias. 

Em tese, a CCJ teria cin-
co dias úteis, contados a par-
tir de ontem, para analisar 
o caso. Porém, o recurso já 
tranca a pauta de votações 
da comissão porque está 
vencido o prazo de 90 dias 
para a tramitação de um pro-
cesso de cassação, como pre-
vê o Código de Ética e Decoro 
Parlamentar da Câmara.

Cunha, afastado do man-
dato pelo Supremo Tribunal 
Federal, é acusado de ter 
mentido sobre contas no ex-
terior. Ele diz que não é dono 
de conta, e sim beneficiário 
de truste – entidade que ad-
ministra bens e recursos.

CCJ  

Frente discute
a segurança 
nos municípios

Será lançada amanhã a 
Frente Parlamentar Mista de 
Segurança Pública em Defe-
sa dos Municípios. O grupo 
já conta com 216 deputados 
e 15 senadores e será coor-
denado pelo deputado Mar-
cio Alvino (PR-SP). O evento 
será no auditório Freitas No-
bre, a partir das 14h.

LANÇAMENTO  

O deputado Bebeto (PSB-
-BA) apresentou, na terça-
-feira (21), uma nova versão 
do relatório lido em 15 de 
junho na Comissão Especial 
sobre Financiamento da Ati-
vidade Sindical, que propõe 
nova contribuição a ser paga 
pelo trabalhador (sindicali-
zado ou não): a contribuição 
negocial.

Entre as modificações 
está estender a servidores 
estaduais e municipais a 
obrigação de pagar um dia 
de trabalho como impos-
to sindical. O texto inicial 
previa o tributo apenas para 
servidores públicos federais.

Como houve pedido de 
vista coletivo, é contado o 
prazo de duas sessões para 
colocar o texto em votação. 
O prazo só deve começar a 
contar em julho, e o texto 
pode ser votado na segunda 
semana do mês.

Cobrança - A contribui-
ção negocial, prevista no 
relatório de Bebeto, será co-
brada mensalmente tanto de 
empregados quanto de em-
pregadores, com exceção do 
mês de cobrança do imposto  
sindical. O valor a ser arre-
cadado será fixado em as-
sembleia de negociação sa-

Gilmar Felix

O deputado Bebeto, relator da 
proposta, e o deputado Max Filho, 
que criticou pontos do texto

larial ou convenção coletiva 
e não poderá ultrapassar 1% 
da remuneração bruta anual 
do trabalhador.

Essa contribuição, des-
tinada ao pagamento das 
despesas jurídicas, técnicas 
e administrativas das nego-
ciações coletivas, é cobrada 
atualmente por alguns sin-
dicatos, mas há questiona-
mentos na Justiça sobre sua 
validade e extensão.

Para Bebeto, o projeto 
apenas regulamenta a si-
tuação. “Com esta medida, 
estamos apenas regula-
mentando uma contribui-
ção negocial para evitar 
que a discricionariedade 
continue, a existir taxas 
que não são razoáveis de 
serem praticadas.”

Apoio e críticas - Leo-
nardo Monteiro (PT-MG) 
elogiou o texto e disse que 
Bebeto conseguiu ouvir vá-
rios setores do movimento 
sindical. Zé Silva (SD-MG) 
afirmou que a proposta traz 
alterações profundas e fun-
damentais para o fortale-
cimento do sindicalismo. 
“Importante para o setor 
econômico, mas principal-
mente para os trabalhadores 
brasileiros.”

Max Filho (PSDB-ES) cri-
ticou a criação do novo tri-
buto. “Sei que há um desejo 
de fazer uma transição, pelo 
que percebo no texto. Mas, 
se deixarmos as duas con-
tribuições, o trabalhador vai 
deixar de dar um dia e vai 
passar a dar uma semana”, 
afirmou.

O texto dispensa todos 
os sindicatos de promover a 
distribuição dos valores ar-
recadados com a contribui-
ção negocial. O parecer de 
Bebeto também dispensa os 
sindicatos rurais de emitir 
guias do novo tributo.

Punição - O novo relató-
rio incluiu penalidade para 
o empregador que intervier 
na autonomia das assem-
bleias ou agir para inibir a 
participação de trabalha-
dor no sindicato. Para cada 
trabalhador prejudicado, o 
empresário terá de pagar 
R$ 1 mil.

O relatório prevê tam-
bém que as contribuições 
sindical e negocial devam 
ser aplicadas para custear 
a atividade sindical, seja 
da categoria econômica – 
empregados de um mesmo 
área, seja da profissional – 
empregados da mesma pro-

fissão. O texto inicial pre-
via que os recursos fossem 
usados somente para ban-
car os sindicatos por cate-
goria econômica.

Pelo novo texto, o prazo 
de sete dias para convocar 
assembleia de discussão da 
contribuição negocial po-
derá ser reduzido em casos 
de paralisação ou greve. 
“Esse é um acréscimo pru-
dente que visa promover 
um zelo às ações dos tra-
balhadores”, disse.

Conselho - Bebeto retirou 
a previsão de apenas uma 
recondução para os mem-
bros do Conselho Nacional 
de Autorregulação Sindical. 
Com isso, os dirigentes do 
órgão, formado por empre-
gados e empregadores de 
forma paritária – com nove 
membros cada e mandato de 
até dois anos – poderão ser 
reeleitos mais de uma vez.

“Quem vai regulamentar 
será o próprio conselho. O 
que queremos fortalecer é 
a institucionalidade. A ma-
nutenção ou recondução é 
responsabilidade das insti-
tuições”, disse. A regra é a 
mesma dos sindicatos, em 
que é permitida a reeleição 
dos dirigentes, explicou.



JORNAL DA CÂMARA | 528 de junho de 2016

Parecer libera bingo e jogo do bicho no Brasil
Marco Regulatório dos Jogos está pronto para ser votado em comissão especial e trata ainda de outras modalidades

Alex Ferreira

O deputado Guilherme Mussi, autor do substitutivo, diz que parecer ainda pode ser modificado

Está pronto para ser 
votado em uma comissão 
especial da Câmara a pro-
posta que legaliza e regu-
lamenta as atividades de 
cassinos, jogo do bicho e 
bingos no País, inclusive o 
funcionamento de máqui-
nas de videobingo e caça-
-níqueis (PL 442/91 e apen-
sados).

O projeto autoriza o 
funcionamento de casas de 
bingo em estabelecimen-
tos próprios, em jóqueis 
clubes e também em está-
dios de futebol com capa-
cidade de 15 mil lugares. O 
texto também autoriza os 
estados a criarem suas pró-
prias loterias – o que é proi-
bido desde 1967. Já os jogos 
online, via internet, ficam 
proibidos. 

O substitutivo do rela-
tor, deputado Guilherme 
Mussi (PP-SP), cria o Mar-
co Regulatório dos Jogos, 
discutido desde novembro 
do ano passado. Além de 
legalizar os jogos, o proje-
to anistia todos os acusa-
dos da prática de explora-
ção ilegal de jogos de azar 
e extingue os processos 
judiciais em tramitação. 
Se aprovado na comissão, 
o projeto vai direto para o 
Plenário.

O relator analisou 15 
projetos de lei sobre o as-
sunto. Representantes de 
cassinos de Portugal e dos 
Estados Unidos, entidades 
contra e a favor dos jogos, 
membros do Ministério 
Público e representantes 
do Conselho de Controle 
de Atividades Financeiras 
(Coaf), de loterias estadu-
ais, da Caixa e das lotéricas 
deram sugestões.

Segundo Mussi, o rela-
tório ainda pode ser modi-
ficado. “Estamos abertos a 
eventuais modificações. Cla-
ro que existem pontos diver-
gentes, mas acredito que a 
maioria dos segmentos está 
contemplada”, disse.

Consenso - O presiden-
te da comissão especial, de-
putado Elmar Nascimento 
(DEM-BA), anunciou que 
busca o consenso antes da 
votação. “A comissão sem-
pre tentou a via do consen-
so, por isso, em vez de se-
guir a tramitação normal, 
apresentamos com certa 

O projeto do Marco Regu-
latório dos Jogos prevê que a 
União crie uma agência re-
guladora federal para fiscali-
zar a atividade dos cassinos, 
bingos, jogo do bicho e má-
quinas de jogos.

Para evitar críticas em 
relação ao favorecimento à 
lavagem de dinheiro, o subs-
titutivo prevê que as casas 
de jogo estejam conectadas 
online, via internet, ao órgão 
federal e que as máquinas de 
jogos sejam periciadas por 

entidade internacional.
As apostas também não 

poderão ser feitas com di-
nheiro em espécie.

Além disso, as casas terão 
que informar às autoridades 
a identidade de todo joga-
dor que ganhar mais de R$ 
10 mil de uma vez só e não 
poderão emprestar dinheiro 
para os apostadores.

Será criado um cadastro 
nacional de viciados em jo-
gos, os chamados ludopatas, 
que ficarão proibidos de en-

trar nos estabelecimentos.
Senado - No Senado, está 

pronta para ser votada no 
Plenário outra proposta que 
cria o Marco Regulatório dos 
Jogos (PLS 186/14). O texto 
legaliza apenas jogo do bi-
cho, cassinos e bingos nos 
modelos presencial e online.

Além disso, cria uma con-
tribuição social sobre a re-
ceita bruta dos estabeleci-
mentos – de 10% nas casas 
de jogos e de 20% nos jogos 
pela internet. O projeto do 

Senado também obriga os 
estabelecimentos a identifi-
carem os jogadores.

Limites para bingo -Os 
senadores também limita-
ram o número de casas de 
bingos nos municípios: uma 
para 250 mil habitantes. Ou 
seja, em um município de 1 
milhão de habitantes só po-
deriam existir quatro esta-
belecimentos. A exceção é 
para o Distrito Federal, com 
uma casa de bingo para 150 
mil habitantes.

“No Plenário, tenho 
certeza de que teremos 
centenas de deputados 
e milhões de brasileiros 
contra esta liberação.”
Deputado Luiz Carlos Hauly

Agência reguladora federal pode ser criada

Casa de bingo clandestina em São Paulo, fechada em 2010

antecedência o parecer do 
relator.”

O deputado Luiz Carlos 
Hauly (PSDB-PR) é contra 
a legalização. Segundo ele, 
os jogos não geram rique-
za, destroem as famílias e 
facilitam crimes como la-
vagem de dinheiro e tráfico 
de drogas.

Hauly admite que a co-
missão tem maioria favorá-
vel à aprovação do projeto 
e espera que no Plenário o 
quadro mude. “Somos duas, 
três vozes discordantes 
numa comissão majorita-
riamente favorável, mas, 
no Plenário, tenho certeza 
de que teremos centenas 
de deputados e milhões de 
brasileiros contra esta libe-
ração”, disse.

Cassinos - O projeto pre-

vê que cassinos só poderão 
existir em estabelecimen-
tos hoteleiros integrados, 
tipo resorts, com áreas 
múltiplas de hotelaria, la-
zer e espaços culturais.

Poderão funcionar, no 
máximo, três cassinos por 
estado – mesmo assim em 
unidades da federação que 
tiverem mais de 25 milhões 
de habitantes. Nos estados 

com população menor que 
15 milhões de habitantes 
só poderá funcionar um. E 
onde o número de habitan-
tes for de 15 milhões a 25 
milhões, dois.

Dependendo da popu-
lação, os hotéis onde fun-
cionarão os cassinos terão 
de oferecer número míni-
mo de quartos, que varia de 
100 (para estados com me-
nos de 5 milhões de habi-
tantes) até mil (nos estados 
com mais de 25 milhões).

As concessões terão va-
lidade de 30 anos e serão 
feitas por meio de licitação 
– pela modalidade de téc-
nica e preço.

Demais jogos - Caberá 
aos municípios autorizar o 
funcionamento de casas de 
bingo. Já o jogo do bicho fi-
cará a cargo dos estados. De 
acordo com o relatório de 
Guilherme Mussi, quem já 
explora o jogo do bicho po-
derá continuar a fazer isso 
depois da legalização.

O texto também modi-
fica as regras relativas a 
permissionários da Caixa. 
Os lotéricos poderão re-
ceber comissão pelo volu-
me de vendas de apostas e 
explorar outras atividades 
econômicas nos estabele-
cimentos.

Paulo Eduardo Dias/Prefeitura de São Paulo
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Especialistas pedem mudança nos estágios
Deputada defendeu a integração de diversos projetos que tratam sobre o tema e tramitam hoje no Congresso

Lucio Bernardo Jr.

A audiência pública discutiu o aprimoramento da legislação brasileira sobre estágio e aprendiz

“É preciso redobrar a 
atenção para que [o 
estágio] não seja usado 
de forma fraudulenta.”
Valesca Monte, debatedora

O aprimoramento da le-
gislação de estágio e do 
aprendiz foi defendido por 
participantes de audiência 
pública na Comissão de Edu-
cação da Câmara.

“Temos muitas maté-
rias que tratam de estágio e 
aprendizagem. Mas são fei-
tas pontualmente, uma para 
o salário mínimo, uma para o 
vale alimentação, por exem-
plo. E analisamos que seria 
melhor tratar do assunto em 
conjunto”, afirmou a depu-
tada Josi Nunes (PMDB-TO), 
que propôs o debate.

A importância social e 
econômica do estágio tam-
bém foi mencionada pelos 
participantes durante a au-
diência pública, realizada na 
terça-feira (21). 

Para o coordenador de ar-
ticulação e empreendedoris-
mo juvenil do Ministério do 
Trabalho e Emprego, Flávio 
José Costa, é preciso deter-
minar uma conciliação entre 
escola, trabalho e vida fami-
liar do aluno e garantir a in-
serção ativa e digna do jovem 
no mundo do trabalho, bem 
como desenvolver diálogos 
sociais para ouvir as pesso-
as que vivem na prática essas 
políticas.

Já o superintendente de 

atendimento regional do 
Centro de Integração Esco-
la-Empresa (CIEE), Marcelo 
Miqueleti, informou que no 
Brasil há 400 mil aprendizes 
que, em sua maioria, ajudam 
a família com a bolsa-auxílio 
que recebem.

Contra fraudes - Os deba-
tedores defenderam a neces-
sidade de aprimorar a lei de 
estágio para evitar fraudes. 
A procuradora do Ministério 
Público do Trabalho, Vales-
ca de Morais do Monte, dis-

se que “é preciso redobrar a 
atenção para que [o estágio] 
não seja usado de forma frau-
dulenta”.

A procuradora afirmou 
também que o aumento na 
duração do estágio, de dois 
anos para três anos, na teo-
ria, é positivo, mas aumen-
taria a possibilidade da em-
presa utilizar esse período 
adicional para “mão de obra 
mais barata”.

O advogado da divisão 
sindical da Confederação Na-

cional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC), 
Antônio Lisboa, declarou ser 
a favor do aumento no perí-
odo de estágio.

“Entendemos que a sim-
ples alteração não implica o 
funcionamento do estágio. 
É um processo pedagógico, 
não há problema. Além dis-
so, com o estágio, o aluno 
pode ser contribuinte facul-
tativo para futura aposenta-
doria”, explicou.

Lei do aprendiz - Em rela-

ção à lei do aprendiz, o dire-
tor de operações do Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai), Gustavo 
Leal, sugeriu a mudança de 
14 anos para 16 anos da ida-
de mínima permitida para os 
participantes. 

“O jovem começa aos 14 
e, com duração de dois anos, 
acaba o contrato de aprendi-
zagem aos 16 anos. Assim, 
tem dificuldade de se inse-
rir no mercado de trabalho e 
conseguir um emprego antes 
dos 18 anos”, ponderou.

Novo debate - A deputada 
Josi Nunes informou que será 
realizada outra audiência pú-
blica com o mesmo assunto 
no segundo semestre deste 
ano para “aprimorar a legis-
lação e fazer com que nossos 
jovens tenham maior oportu-
nidade de inserção”.

Segundo a parlamentar, 
serão convidados jovens que 
vivenciam a prática dos es-
tudos ligada a uma oportu-
nidade de trabalho.

Regulamentação engessa o setor têxtil, diz debatedor

Flávia Morais (D) disse que a redação do projeto pode causar conflitos trabalhistas

Cleia Viana
As consequências da re-

gulamentação da profissão 
de costureira foram debati-
das em audiência pública na 
Comissão do Trabalho, Admi-
nistração e Serviço Público da 
Câmara.

O diretor-superintenden-
te da Associação Brasileira da 
Indústria Têxtil e de Confec-
ção (Abit), Fernando Pimen-
tel, afirmou que a regulari-
zação pode engessar o setor, 
pois alguns dos artigos pre-
vistos no projeto podem in-
viabilizar a atividade para as 
costureiras e para o setor têx-
til, enquanto outros legislam 
sobre assuntos que já estão 
estabelecidos em leis traba-
lhistas brasileiras.

“Pisos salariais, 30 horas. 
Por que vai trabalhar 30 ho-
ras? Por que tem 20% de in-
salubridade sem laudo? Onde 
estamos? Então isso não faz 
parte de um projeto de lei. Li-

mite de 20 peças por trabalha-
dor? E se a tecnologia mudar, 
vai parar a máquina de produ-
zir? E o consumidor? Eu diria: 
regulamentar a profissão não 
tem problema, mas tudo aqui 

que mexe com a relação priva-
da tem que estar fora”, disse.

Prejuízo - Segundo a ex-
-costureira e líder comuni-
tária no Distrito Federal Ma-
ria Abadia de Jesus, algumas 

questões poderiam prejudicar 
parte da categoria, mas ela 
ressaltou a importância de 
regularizar a profissão, com 
o objetivo de proteger os tra-
balhadores.

“Para nós, existe mui-
ta precarização. Mesmo com 
acompanhamento da OIT 
[Organização Internacional 
do Trabalho], a gente sabe 
que existe trabalho escravo, 
existe precarização, existem 
pessoas fazendo trabalho com 
muita insalubridade.”

Conflitos - A deputada 
Flávia Morais (PDT-GO), au-
tora do requerimento para 
realização do debate, ocorri-
do na terça-feira (21), acres-
centou que a maneira como 
o projeto está redigido pode 
causar conflitos trabalhistas 
com as diferentes categorias 
de costureira.

“Precisamos avaliar bem 
esse projeto para que a gente 
possa separar a costureira da 
produção industrial em gran-
de escala daquela costureira 
que trabalha em casa, que 
faz aquele serviço artesanal”, 
acrescentou.



“O senhor bota a 
mão no fogo pelo ex-
conselheiro Cartaxo e o 
filho Leonardo?”
Deputado Izalci

“A mão e o corpo todo.”
Agenor Manzano, ex-conselheiro

55 
pedidos de convocação 
estão na pauta da CPI
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Carf: Ex-procurador e ex-auditor negam denúncias
Wagner Pires de Oliveira e Agenor Manzano negaram intermediação em pagamento de propina por empresas 

Após os depoimentos de ontem, a CPI tentou novamente, sem sucesso, votar convocações

Dois acusados de en-
volvimento em compra de 
sentenças do Conselho Ad-
ministrativo de Recursos 
Fiscais (Carf), o ex-procu-
rador da Fazenda Nacional 
Wagner Pires de Oliveira e 
o ex-auditor fiscal Agenor 
Manzano negaram, em de-
poimento à Comissão Par-
lamentar de Inquérito do 
Carf, denúncia de que in-
termediaram pagamento 
de propina em benefício de 
empresas autuadas pela Re-
ceita Federal.

O Carf é o órgão do Mi-
nistério da Fazenda que 
julga recursos de empresas 
autuadas pela Receita. Se-
gundo a Operação Zelotes, 
da Polícia Federal, esse es-
quema de corrupção cau-
sou um prejuízo de R$ 19 
bilhões aos cofres públicos.

Banco Safra - O ex-pro-
curador negou a acusação 
de que teria cometido o cri-
me de tráfico de influência 
em benefício do Banco Sa-
fra, durante julgamento do 
Carf. Oliveira, que chefiou 
durante nove anos a asses-
soria jurídica do Ministério 
da Fazenda, disse que foi 
procurado por ex-colegas 
que queriam uma opinião 
sobre um caso.

“Antes de tudo, eu sou 
advogado, mas nunca atuei 
no Carf e nem sequer pe-
guei essa causa, que não 
tinha relação alguma com 
o Banco Safra. Quem esta-
va interessado era o Banco 
Bozano Simonsen”, disse.

Segundo a Polícia Fede-
ral, Oliveira teve encontro 
com os ex-conselheiros do 
Carf Jorge Victor Rodri-
gues e Édison Pereira Ro-
drigues para tentar anular 
uma nota da Procuradoria 
da Fazenda Nacional de in-
teresse do Banco Safra.

Os ex-conselheiros te-
riam sido contratados por 
João Inácio Puga, conse-
lheiro do Banco Safra, para 
manipular processos de in-
teresse do banco. De acordo 
com as investigações, Oli-
veira teria negociado pro-
pina de R$ 28 milhões para 
favorecer o Safra no Carf.

Adesão ao Refis - Segun-
do a nota número 547/05, da 
Procuradoria da Fazenda 
Nacional, uma empresa não 
poderia receber de volta os 
valores pagos após adesão 

Depois de ouvir os depoi-
mentos de dois acusados de 
envolvimento em compra de 
sentenças do Carf, a reunião 
da CPI foi encerrada sem que 
houvesse quórum para vota-
ção de novos requerimentos 
de convocação.

Entre as pessoas que po-
dem ser convocadas estão os 
empresários André Gerdau, 
presidente da metalúrgi-
ca Gerdau; Wesley e Joesley 
Batista, do Grupo JBS/Fri-
boi; Eduardo Sirotsky, dire-
tor do Grupo RBS; Luís Car-
los Trabucco, presidente do 
Bradesco; Roberto Setúbal, 
presidente do Itaú/Uniban-

Novas convocações continuam sem votação
co; Sérgio Rial, presidente 
do Santander; e dois filhos 
do ex-presidente Lula, Luís 
Cláudio Lula da Silva e Fábio 
Luiz Lula da Silva.

Ao todo, são 55 novas 
convocações em pauta, o que 
fez com que o presidente da 
CPI, deputado Pedro Fernan-
des (PTB-MA), pedisse ao 
presidente em exercício da 
Câmara, Waldir Maranhão, 
que revogasse decisão da se-
mana passada que prorrogou 
a CPI por apenas 15 dias – 
até 17 de julho.

“Pedi que reconsideras-
se a decisão porque a CPI 
ainda tem muito trabalho 

pela frente”, disse Fernan-
des. Na decisão, Maranhão 
autorizou a prorrogação por 
15 dias apenas para que hou-
vesse a apresentação e vota-
ção do relatório final, o que, 
na prática, inviabilizaria 
qualquer nova convocação.

Suspeitas - Convocações 
de novos depoentes estão 
sob suspeita desde que o de-

putado Hildo Rocha (PMDB- 
MA) concedeu entrevistas 
em que afirmou ter sido pro-
curado por um empresário 
que disse estar sendo chan-
tageado por membro da CPI 
do Carf. O parlamentar não 
citou nomes.

Na última sexta-feira, o 
deputado Carlos Sampaio 
(PSDB-SP) pediu que a Pro-
curadoria-Geral da Repúbli-
ca investigasse o caso. “Eu já 
tinha acionado a Corregedo-
ria da Câmara a respeito dis-
so e esperava que o deputado 
Hildo Rocha viesse hoje ex-
plicar o caso”, disse o presi-
dente da CPI.

a um programa governa-
mental de refinanciamento 
(Refis) por ter judicializado 
a questão.

O ex-procurador negou 
as acusações. “A nota da 
procuradoria tinha como 
interessado o banco Boza-
no Simonsen e não o Safra. 
Fui chamado para dar uma 
opinião jurídica para um 
ex-colega que estava sob 
vigilância policial”, disse.

Oliveira afirmou que o 
assunto tinha relação com 
Refis e não com o Carf. “O 
Bozano já tinha recorrido 
dois meses antes de eu ser 
consultado. E o banco po-

deria até ganhar, mas isso 
não poderia acontecer por-
que eles tinham recorrido 
ao Poder Judiciário. Não pe-
guei a causa, o assunto es-
tava morto. Fui para casa e 
esqueci do assunto, até que 
a PF foi à minha casa numa 

madrugada”, disse.
Processo - Já o ex-audi-

tor da Receita Federal tam-
bém negou ter participa-
do de venda de sentenças. 
Manzano é pai do ex-con-
selheiro do Carf Leonardo 
Manzan e sócio da empre-
sa de lobby SBS, junto com 
Eivany Antônio da Silva e 
Jorge Victor Rodrigues.

Leonardo, por sua vez, é 
genro do ex-presidente do 
Carf Otacílio Cartaxo, tam-
bém investigado.

O grupo é acusado de 
ter beneficiado a empresa 
Qualy Marcas Comércio e 
Exportação de Cereais que, 

depois de recorrer ao tribu-
nal administrativo, recebeu 
R$ 37,6 milhões dos cofres 
públicos como expurgos 
inflacionários que teriam 
sido acumulados na déca-
da de 1990, quando o País 
passou por planos econômi-
cos e mudanças de moeda.

Segundo a PF, durante 
os 11 anos em que o proces-
so tramitou no Carf, o em-
presário Ramiro Júlio Fer-
reira Júnior pagou R$ 4,3 
milhões ao grupo de inter-
mediários: as empresas SBS 
e SGR.

“Tudo isso é uma ilação. 
As empresas que atuavam 
no Carf recebiam honorá-
rios e não propina”, disse 
Manzano. “O Carf existe 
para julgar recursos dos 
contribuintes, e empresas 
atuam nos julgamentos em 
troca de honorários. Não 
precisa ser advogado para 
atuar no Carf”, declarou.

“O senhor bota a mão no 
fogo pelo [ex-conselheiro] 
Otacílio Cartaxo e por seu 
filho Leonardo?”, pergun-
tou o deputado Izalci (PS-
DB-DF). “A mão e o corpo 
todo”, disse. “E pelo Jorge 
[Victor Rodrigues]?”, insis-
tiu o deputado. “Aí não sei. 
Vou usar meu direito de fi-
car calado”, afirmou.

Manzano e Oliveira com-
pareceram à CPI do Carf 
amparados por habeas cor-
pus que davam a eles o di-
reito de não responder às 
perguntas dos deputados.

Zeca Ribeiro
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Mauro Pereira vai a eventos em Caxias do Sul 
e Flores da Cunha, na serra gaúcha

O deputado Mauro Pereira (PMDB-RS) esteve em eventos de confrater-
nização em Caxias do Sul e em Flores da Cunha neste final de semana, além de 

reuniões para ouvir demandas da população. Em Caxias, Mauro participou de jan-
tar para arrecadação de fundos para o Grêmio Esportivo Loreto, ao lado de políticos 

da região. Em Flores da Cunha, o deputado foi a almoço no salão da Igreja Matriz,  
no domingo (25), na companhia do prefeito e do vice-prefeito da cidade. 

Odorico Monteiro participa de festejos 
juninos no município de Quixadá 

O deputado Odorico Monteiro (Pros-CE) participou do “arraiá” junino na 
cidade de Quixadá (CE), no último domingo, realizado na sede do Comercial Esporte 

Clube do município. Com a participação de cerca de 300  pessoas, o festejo também ce-
lebrou o aniversário do vereador Higo Carlos e foi animado pela quadrilha Flor do Nor-
deste e pela banda Pisada Xoteada. Também estiveram presentes na festa o ex-prefeito 

da cidade, Ilário Marques, vereadores e lideranças da região.

Laércio Oliveira discute com embaixador do Japão 
 a atração de investimentos para o Brasil

O deputado Laércio Oliveira (SD-SE) reuniu-se com o embaixador do Japão no Brasil, 
Kunio Umeda, e com o deputado Luiz Nishimori (PR-PR), presidente do grupo parlamentar Brasil- 

Japão, para tratar de propostas de investimentos no País. Esse será o tema de um dos debates se-
toriais promovidos pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços 
que será realizado no dia 3 de agosto. Presidente da comissão, o deputado afirmou que a atração de 

investimentos é importante no momento em que o Brasil atravessa um período de crise. 
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Após os recentes episódios de violência envolvendo indígenas 
e produtores rurais em Mato Grosso do Sul – que causou a morte de 
dois indígenas –, o deputado  Vander Loubet (PT-MS) defendeu agilida-
de na tramitação e aprovação da PEC 132/15, que prevê indenização a 
donos de terras consideradas reservas indígenas. “É um dos caminhos 
que temos para solucionar os conflitos”, argumentou Loubet.

Vander Loubet defende PEC 132 como 
caminho para fim do conflito indígena

O deputado Lobbe Neto (PSDB-SP) prestigiou o encerramento da 1ª edição do 
Parlamento Jovem Ibateense, programa de autoria do vereador Marinho Frigieri, originado 
do Parlamento Jovem Brasileiro – projeto de Lobbe Neto – que acontece anualmente na Câmara 
e simula uma jornada parlamentar. “Esperamos que esses projetos possam ser aproveitados pelos 
vereadores e pelo prefeito, para que se tornem leis e ajudem a melhorar a vida da população”, disse 
Lobbe, que esteve também na entrega de 119 unidades habitacionais do Jardim Domingos Valério. 

Em Ibaté, Lobbe prestigia primeira edição do
Parlamento Jovem local e entrega de casas

 

A deputada Ana Perugini (PT-SP), coordenadora da frente em defesa da 
implantação do Plano Nacional de Educação (PNE), conclamou a população pau-
lista a discutir a necessidade da melhoria da qualidade do ensino oferecido pelas es-
colas públicas. Ela participou em Campinas de ato público em comemoração aos dois 
anos da lei que instituiu as 20 metas a serem alcançadas para a universalização do 
ensino, e ministrou aula aberta sobre o tema na praça José Bonifácio.

Ana Perugini conclama população a debater 
melhoria da qualidade do ensino no País 


