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A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania rejeitou todos os recursos do deputado afastado 
Eduardo Cunha – que vai recorrer. O parecer que recomenda cassação do mandato deve ir a Plenário. 
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que pautará o tema se houver garantia de quórum alto.

Cassação de Cunha
segue para Plenário | 4

Presidente da Câmara reúne-se com políticos e diz que vai trabalhar no apoio ao governo interino de Michel Temer

Maia defende a união na base aliada

O texto base do relatório final 
ao projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias foi aprovado 
ontem pela Comissão Mista de 
Orçamento. Houve acordo entre 
os líderes da comissão para votar 
os 243 destaques ao texto na 
primeira semana de agosto.

Comissão aprova 
relatório final da 
LDO; destaques 
ficam para agosto 

| 5

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, disse ontem 
que vai trabalhar pela união 
no apoio ao governo interino 
de Michel Temer. “Ninguém 
é do bloco A ou B. Temos um 
projeto de governo, e a base 
precisa trabalhar junta.” Maia 
agradeceu o apoio do presidente 
do PSDB, Aécio Neves, na 
eleição. Também esteve com 
Temer e com o presidente do 
Senado, Renan Calheiros. | 3

Rodrigo Maia dá entrevista depois da reunião com o senador Aécio Neves e com o líder do PSDB na Câmara, Antonio Imbassahy

 J.Batista

Luis Macedo

Deputados rejeitam parecer  que pedia 
uma nova votação no Conselho de Ética
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Em encontro com o presidente Rodrigo Maia, José Serra, do Itamaraty, pediu ratificação de acordos ambientais

Ministro pede prioridade a acordos internacionais

PROJETO POLITEIA 

Universitários atuam como deputados por uma semana 
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O ministro das Relações 
Exteriores, José Serra, pediu 
ao novo presidente da Câma-
ra, Rodrigo Maia, prioridade 
para a ratificação de acordos 
internacionais relativos ao 
meio ambiente.

Na pauta, elaborada pelos 
ministérios de Relações Ex-
teriores e de Meio Ambiente, 
constam o Protocolo de Na-
goia, sobre acesso a recursos 
genéticos e repartição justa 
e equitativa dos benefícios 
derivados de sua utilização 
à Convenção sobre Diversi-
dade Biológica; a Convenção 
de Minamata sobre Mercúrio 
e as emendas ao protocolo de 
Quioto à Convenção Quadro 
da ONU sobre Mudanças do 
Clima (Emenda Doha).

Acordo de Paris - Essas 
três proposições estão em 
tramitação na Câmara. Ser-
ra também pediu a Maia que 
estimule o Senado a concluir 

O Acordo de Paris, prioridade para o Itamaraty, foi aprovado pelo Plenário da Câmara em 12 de agosto

a votação do Acordo de Paris 
sobre Mudanças do Clima. A 
Câmara aprovou no último 
dia 12 o acordo, celebrado em 
2015. O texto foi enviado por 
meio da Mensagem 235/16, do 
Poder Executivo, e espera vo-
tação no Senado.

O acordo estabelece ou-
tras metas referentes à dimi-
nuição da emissão de gases 
do efeito estufa para substi-
tuir as estipuladas no Proto-
colo de Kyoto.

Entre seus objetivos estão 
manter o aumento da tempe-
ratura média global abaixo de 
2°C em relação aos níveis pré- 
industriais e realizar esforços 
para limitar esse aumento da 
temperatura a 1,5°C em rela-
ção a esses mesmos níveis.

Pauta de ministros - Em 
entrevista após o encontro, 
no Palácio Itamaraty, o mi-
nistro José Serra elogiou a 
vitória do Rodrigo Maia e 

ressaltou que o novo presi-
dente da Câmara “é a pes-
soa qualificada e equilibrada 
para aumentar a produtivi-

dade legislativa da Casa”.
Por sua vez, Rodrigo Maia 

reafirmou esperar que a partir 
de agosto, com a pacificação 

do Plenário, a Câmara possa 
retomar o ritmo de votação 
incluindo a pauta sugerida 
pelos ministérios.

Edição do Politeia em 2015: estudantes em reunião de comissão

De 18 a 22 de agosto, 
226 estudantes universitá-
rios estarão na Câmara dos 
Deputados para participar 
da 11ª edição do Politeia, 
iniciativa que busca pro-
porcionar aos participan-
tes o aprendizado prático 
das atividades legislativas.

O projeto é promovido 
pela Universidade de Brasí-
lia (UnB), por meio do Ins-
tituto de Ciência Política, 
em parceria com a Câmara. 
A programação tem início 
hoje, na própria UnB, e cul-
mina com a simulação do 

processo legislativo no Par-
lamento, ao longo da próxi-
ma semana.

Comissões e Plenário - 
Durante a simulação na 
Câmara, 170 estudantes vão 
atuar como se fossem depu-
tados, vinculados a parti-
dos políticos existentes.

 Dessa forma, vão dis-
cutir e votar, em comissões 
temáticas e no Plenário, 
projetos de lei elaborados 
por eles, reproduzindo o 
trabalho realizado pelos 
parlamentares de fato.

Com o propósito de tor-

nar mais próxima da reali-
dade a simulação dos estu-
dantes, o programa contará 
com a participação de se-
cretários de comissões da 
Casa e de profissionais da 
Consultoria Legislativa e da 
Secretaria-Geral da Mesa 
da Câmara durante os tra-
balhos.

Organização - Entre os 
demais participantes do 
programa, 40 atuarão na 
parte de organização do 
evento, e 16 farão a cober-
tura jornalística dos deba-
tes e das votações.

Luis Macedo

Gustavo Lima
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Rodrigo Maia quer união da base governista
Presidente da Câmara diz que trabalhará no apoio parlamentar ao presidente da República interino, Michel Temer

Flávio Soares

Rodrigo Maia comemora 
a vitória no segundo turno

O presidente da Câma-
ra dos Deputados, Rodri-
go Maia, disse ontem que 
vai trabalhar para que o 
governo do presidente da 
República interino, Michel 
Temer, tenha a base parla-
mentar unida. A declaração 
foi dada durante o primeiro 
compromisso de Maia como 
presidente – uma visita de 
agradecimento ao senador 
Aécio Neves (PSDB-MG). O 
líder do PSDB na Câmara, 
Antonio Imbassahy (BA), 
também esteve no encontro.

“A nossa vitória foi 
construída no domingo à 
noite em uma conversa en-
tre mim, Imbassahy, o pre-
sidente [do PSDB] Aécio e 
o ministro da Educação, 
Mendonça Filho. Dali saiu 
a estratégia para a vitória”, 
destacou Maia. “Foi uma vi-
tória da Casa, com 285 vo-
tos e quórum de 460 no se-
gundo turno.”

Segundo ele, é preciso 
olhar para o futuro. “Hoje 
nós temos uma base do go-
verno, com 400 deputados. 
Não vamos separar mais a 
base entre a antiga oposi-
ção e o chamado ‘Centrão’ 
– isso  gerava divisões des-
necessárias e atrapalhava 
o Brasil. Vamos trabalhar 
em conjunto com os líderes 

para que o governo tenha 
uma base unida. Ninguém 
é do bloco A ou do bloco B. 
Temos um projeto de gover-
no e a base precisa traba-
lhar junta. É assim que vou, 
como presidente da Câma-
ra e deputado do governo, 
ajudar.”

União - Maia informou 
que vai atuar junto com o 
presidente do Senado, Re-
nan Calheiros, para que de-
putados e senadores voltem 
a trabalhar de forma inte-
grada. “Vamos escolher 
pautas em conjunto, para 
que possamos superar a 
crise e reformar muitos te-
mas no Brasil. É fundamen-
tal que a Câmara e o Sena-
do voltem a ter um diálogo 
saudável, que deixamos de 

ter há muito tempo.” Entre 
as prioridades, o presidente 
da Câmara citou a agenda 
econômica e temas da re-
forma política (leia texto ao 
lado). “Nosso sistema polí-
tico faliu, ruiu.” 

Questionado por jor-
nalistas sobre um possível 
esvaziamento da Câmara 
no segundo semestre, por 
conta do período eleitoral, 
Maia disse que a ideia é fa-
zer acordo para estabele-
cer “semanas de votação” 
e “superar agendas que es-
tão na ordem do dia e cons-
truir outras, como os temas 
da reforma política”.

Coligações - Durante 
o encontro, Aécio Neves 
anunciou a apresentação 
de proposta de emenda à 
Constituição, juntamente 
com o senador Ricardo Fer-
raço (PSDB-ES), para colo-
car fim às coligações nas 
eleições proporcionais (Le-
gislativo) e para restabele-
cer gradualmente a cláusu-
la de barreira – percentual 
mínimo de votos para que 
partidos tenham direito a 
recursos do fundo partidá-
rio e a tempo gratuito de rá-
dio e TV.

O objetivo, disse Aécio, 
é conferir mais força e re-
presentatividade aos par-

tidos políticos. “É um ca-
minho necessário para que 
tenhamos, no futuro, um 
conjunto de partidos que 
representem segmentos de 
pensamento da sociedade, 
diferentemente deste ex-
cesso atual de siglas parti-
dárias.”

Prioridade - O senador 
pediu apoio de Maia para 
que o tema seja pauta prio-
ritária do Congresso. Já tra-
mita, no Senado, proposta 
de reforma política aprova-
da pela Câmara que, entre 
outros pontos, proíbe a ree-
leição para cargos majoritá-
rios, como presidente e go-
vernador. Porém, a matéria 
“está paralisada”, disse.

Aécio elogiou a disposi-
ção de Maia para “estabe-
lecer diálogo mesmo com 
quem pensa diferente”. Se-
gundo o senador, a eleição 
de Maia “acena ao Brasil 
com a possibilidade de uma 
agenda econômica necessá-
ria para a superação da cri-
se e o retorno da harmonia 
entre a Câmara e o Senado”.

Na visão de Aécio, a 
principal tarefa do novo 
presidente será a pacifica-
ção da política brasileira. “A 
radicalização e a intolerân-
cia não servem a ninguém”, 
completou o senador.

Renan anuncia 
reunião para 3ª

O presidente do Con-
gresso, Renan Calheiros, 
anunciou ontem um en-
contro com Michel Temer 
e Rodrigo Maia, na terça- 
feira (19). Eles vão discutir 
uma pauta mínima, entre 
elas a PEC que tramita no 
Senado sobre tópicos re-
forma política.

Maia e Renan estive-
ram reunidos no início da 
tarde na presidência do 
Senado. O senador dis-
se que a vitória de Maia 
foi “uma demonstração 
de que a boa política está 
viva e recoloca a possibili-
dade de Câmara e Senado 
fazerem um esforço con-
junto em torno de uma 
pauta mínima suprapar-
tidária e de interesse na-
cional.”

Já Maia anunciou que 
pretende pedir rapidez, 
inicialmente na Comissão 
de Constituição e Justiça e 
de Cidadania e depois na 
comissão especial, para a 
PEC que trata dos limites 
de gastos da União.

Temer cumprimenta Maia

Beto Barata/PR
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“Espero que, agora 
que está votado, vocês 
tenham visto que meu 
compromisso é com o 
contraditório e não com 
um dos lados.”
Deputado Osmar Serraglio

“Não fiz ameaça a quem 
quer que seja.”
Deputado Eduardo Cunha

O ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha observa o resultado da votação eletrônica que rejeitou o relatório de Ronaldo Fonseca

Antonio Cruz/Agência Brasil

O deputado Max Filho, autor do parecer contrário aos recursos

Alex Ferreira

Maia vai esperar quórum alto 

CCJ rejeita todos os recursos do deputado afastado e ex-presidente da Câmara, que pretende recorrer ao Supremo

Cassação de Eduardo Cunha vai ao Plenário

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, disse ontem 
que vai pautar no Plenário 
o processo de cassação do 
deputado afastado Eduardo 
Cunha na volta do “recesso 
branco”, em uma sessão na 
qual se tenha a garantia de 
quórum elevado.

Segundo Maia, qualquer 
votação com quórum bai-
xo poderia interferir no re-
sultado – a favor ou contra. 
“E isso não é correto”. Maia 
acrescentou que o ideal seria 

um quórum parecido com o 
de quarta-feira (13), na elei-
ção para presidente da Câ-
mara, quando 495 estavam 
presentes no Plenário.

Ao frisar que vai escolher 
a “semana certa” para vota-
ção do processo de Cunha, o 
presidente da Câmara lem-
brou que a volta dos traba-
lhos legislativos coincidirá 
com períodos de convenções 
partidárias para eleições 
municipais e com os Jogos 
Olímpicos do Rio de Janeiro.

Após duas reuniões e 
mais de 13 horas de discus-
são, a Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidada-
nia (CCJ) da Câmara rejeitou 
todos os recursos do deputa-
do afastado Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ). Com isso, o pro-
cesso de cassação de Cunha 
seguirá para o Plenário.

Foram 48 votos contra 
e 12 a favor do relatório de 
Ronaldo Fonseca (Pros-DF), 
que levaria o processo de vol-
ta para o Conselho de Ética e 
Decoro Parlamentar. Cunha 
argumentava 16 irregulari-
dades, mas o relator enten-
deu que apenas uma era pro-
cedente – a votação nominal 
teria sido feita sem amparo 
nas regras da Câmara.

Porém, a CCJ entendeu 
que a votação por chama-
da e por partido em ordem 
alfabética foi acordada pelo 
conselho e faz parte das 
práticas da Câmara. O depu-
tado Max Filho (PSDB-ES) 
foi escolhido como novo re-
lator dos recursos e proferiu 
um parecer em que rejeitou 
todos os argumentos.

Cunha disse que vai re-
correr da decisão ao Supre-
mo Tribunal Federal e la-
mentou que a CCJ não tenha 
defendido o direito ao devido 
processo legal. Para ele, há 
situações de cerceamento de 
defesa e nulidades do proces-
so que a CCJ não considerou 
porque foi um julgamento 
político. “Essa comissão se 
omitiu nos questionamentos 
que fiz, o que é uma pena.”

Correção - O presiden-
te da CCJ, Osmar Serraglio 
(PMDB-PR), disse que não 
viu nenhuma irregularida-
de na sessão em que foram 
votados os recursos e, por 
isso, não vê razões para 
que Cunha consiga recur-
sos na Justiça.

Serraglio fez um desa-
bafo ao final dos trabalhos 
e disse que a imprensa o 
crucificou pelo adiamen-
to, na quarta-feira (13), da 
reunião em que seria vota-
do o parecer, mas ressaltou 
que, sem os procedimen-
tos corretos, o processo de 
fato poderia ser questiona-
do. “Espero que, agora que 
está votado, vocês tenham 
visto que meu compromisso 
é com o contraditório e não 
com um dos lados.”

O presidente da CCJ ex-
plicou que se preocupava 
com a eleição para a Presi-
dência da Câmara, que teve 
seu horário remarcado três 
vezes. “Eu encerrei por vol-
ta das 17h30 e, hoje [ontem], 

tivemos quase cinco horas 
para votar o relatório. Será 
que iríamos até 23 horas com 
aquela sessão?”

Ontem, a discussão da 
ata e a leitura de ofícios re-
cebidos foram evitadas por 
meio da inversão da pauta 
– na véspera, esses proce-
dimentos tomaram mais de 
uma hora da reunião. “Dis-
cutir a ata da reunião foi 
uma obstrução ontem [an-
teontem], mas nos adianta-
mos para abrir espaço para a 
verdadeira discussão”, expli-
cou Chico Alencar (Psol-RJ).

Defesa - Cunha voltou a 
frisar que há nulidades em 
seu processo e que, por isso, 
deveria retornar ao Conselho 
de Ética. Também se defen-

deu da acusação de que es-
taria ameaçando deputados.

Ele disse que apenas aler-
tou os parlamentares para o 
fato de que as irregularida-
des cometidas podem “virar 
regra”. O argumento é de 
que está sendo usado o fato 
de ter sido denunciado no 
STF, quando uma denúncia 
não é uma condenação.

“Seria dado como ver-
dade aquilo que é colocado 
na peça de acusação, antes 
do contraditório e do direito 
de defesa. Não fiz ameaça a 
quem quer que seja, mas esta 
comissão, que deve zelar 
pelo devido processo legal, 
precisa estar atenta porque 
isso será usado como prece-
dente”, disse Cunha.

12
partidos orientaram votos 
contra o recurso: PT, PSDB, 
PSD, PSB, DEM, PDT, PCdoB, 
PRB, PPS, PV, Psol e Rede

4
liberaram as bancadas: PP, 
PTB, PSC e PR

3
foram favoráveis ao recurso: 
PMDB, PTN e PEN

3
não orientaram a votação: 
SD, PHS e Pros
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Comissão aprova relatório final da LDO-2017
Acordo entre os líderes na CMO prevê votação dos destaques na primeira semana de agosto, após o “recesso branco”

A Comissão Mista de Or-
çamento (CMO) aprovou on-
tem o texto-base do relatório 
final do senador Wellington 
Fagundes (PR-MT) ao proje-
to de Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO, PLN 2/16) 
de 2017.

Fagundes também apre-
sentou um adendo ao seu 
relatório com 16 alterações. 
Uma delas mudou a destina-
ção para aplicar recursos de 
um eventual deficit menor 
que o de R$ 139 bilhões pre-
vistos para a União no ano 
que vem. O texto inicial es-
tabelecia que os recursos se-
riam destinados para ações 
de investimento.

Já o adendo prevê que 
quaisquer valores de uma 
redução do deficit primário 
serão destinados para pa-
gamento da dívida pública; 
de restos a pagar de investi-
mentos de anos anteriores; 
e de benefícios assistenciais 
custeados pelo Fundo Na-
cional de Assistência Social 
(FNAS).

Destaques - Houve um 
acordo entre os líderes da 
CMO para votar os destaques 
ao texto no dia 2 de agosto, 
na primeira semana após 
o “recesso branco”. Foram 
apresentados 243 destaques 
ao texto. 

Segundo o presidente da 
comissão, deputado Arthur 
Lira (PP-AL), seria contra-
producente aprovar alguns 
destaques hoje e outros no 
mês que vem, fora da pre-
visão do acordo. “Nenhum 
destaque será votado hoje.”, 

No mesmo dia, está pre-
vista a votação da LDO no 
Plenário do Congresso Na-
cional, como anunciado pelo 
presidente do Senado, Renan 
Calheiros. Lira disse acredi-
tar que o texto não será vo-
tado na comissão e no Plená-
rio no mesmo dia. “A pauta 
do presidente Renan do dia 
2 é mais para marcar as po-
sições com relação aos vetos. 
Não acredito em atropelo da 
CMO”, afirmou.

Além da LDO, a pauta do 
Congresso terá duas propos-
tas (PLNs 10/16 e 11/16) que 
remanejam emendas parla-
mentares impositivas com 
impedimento; e outra (PLN 
5/2016) que abre crédito su-
plementar de R$ 1,9 bilhão 
para remuneração de agen-

“A CPMF é inoportuna 
nesse momento porque 
a própria sociedade não 
aceita. Não só a CPMF, 
como não poderemos 
deixar criar nenhum 
novo imposto.”
Senador Wellington Fagundes

Antonio Augusto

Segundo Arthur Lira (no telão), a CMO deve votar os destaques em agosto, ainda que estejam previstas reuniões do Congresso Nacional 

tes financeiros sob supervi-
são do Ministério da Fazen-
da. Antes, porém, precisarão 
ser votados 15 vetos presi-
denciais para liberar a pauta.

Realista - Vários parla-
mentares elogiaram o texto 
de Fagundes, em especial so-
bre a retirada da previsão de 
receita de uma nova CPMF 
(Contribuição Provisória 
sobre Movimentação Finan-
ceira), incluída pelo texto 
original enviado pela equi-
pe econômica da presidente 
afastada Dilma Rousseff.

O texto aprovado na co-
missão proíbe incluir no 
Orçamento de 2017 receita 
de tributos não aprovados. 
Assim, a receita da CPMF, 
prevista em mais de R$ 33 
bilhões, só poderá estar na 
proposta orçamentária se 
o texto que recria o tributo 
(PEC 140/15) tiver entrado 
em vigor.

O senador Eduardo Bra-
ga (PMDB-AM) afirmou que 
o relatório mostra caminhos 
novos e “acende a esperan-
ça de ter uma “LDO realista 
para fundamentar um Orça-
mento realista”. 

Para o líder do PSDB, 
deputado Duarte Nogueira 
(SP), o texto traz uma pers-

pectiva de recuperar o equi-
líbrio das contas até 2019. 
“Há um sentimento de alí-
vio no qual tem de haver 

uma aderência à essa nova 
LDO”, disse.

Críticas - Para o líder do 
PT, deputado Assis Carva-

lho (PI), o Executivo onerou 
a meta fiscal por um “toque 
de mágica” com um aumento 
exorbitante. “O que é mais 
grave é que não há deta-
lhamento. Não poderíamos 
permitir que esse dispositi-
vo pudesse entrar no Orça-
mento sem um debate mais 
aprofundado.”

O deputado Edmilson 
Rodrigues (Psol-PA) afir-
mou que a ampliação do de-
ficit proposta pelo Executivo 
e acolhida por Fagundes é, 
na verdade, uma autoriza-
ção para “o que seria peda-
lada e deixou de ser porque 
o Congresso Nacional avali-
zou”. De acordo com ele, fica 
sempre escondido o princi-
pal debate sobre o aumento 
do deficit, que é garantir re-
cursos para custear a dívida 
pública.

Servidores do Ministério Público da União protestaram na reunião

Antonio Augusto
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Mendonça Filho comentou prioridades do governo interino durante lançamento de coletânea de palestras na Câmara 

Ministro da Educação busca apoio parlamentar

Maldaner: iniciativas contra a corrupção

 DISCURSOS

Celso Maldaner defende medidas de combate
à corrupção e pede a moralização da política

O deputado Celso Maldaner 
(PMDB-SC) defendeu em Plenário 
a aprovação de um pacote de me-
didas anticorrupção, entre outras 
ações, para aumentar a transparên-
cia e promover o uso adequado dos 
recursos públicos. “Eu sou um dos 
defensores da moralização da polí-
tica brasileira.”

Ele será um dos integrantes titu-
lares da comissão especial que anali-
sará a proposta (PL 4850/16) oriunda 
de iniciativa do Ministério Público 
Federal apoiada por quase 3 milhões 
de assinaturas. “O manifesto reúne 
alterações legislativas que visam 
aprimorar a legislação brasileira de 
combate à corrupção”, disse.

“Vamos trabalhar para garantir a 
criação de leis que promovam a cri-
minalização do enriquecimento ilí-
cito; o aumento das penas e crime 
hediondo para corrupção de altos 
valores; celeridade nas ações de im-
probidade administrativa; reforma 
no sistema de prescrição penal; res-
ponsabilização dos partidos políticos 
e criminalização do caixa dois.”

O deputado destacou ainda que 
apresentou a Proposta de Emenda à 

Constituição 247/16, com o objeti-
vo de acabar com o foro especial por 
prerrogativa de função. “Penso que, 
no combate à corrupção, o primeiro 
passo é acabar com essa distorção ju-
rídica, que concede privilégio de jul-
gamento a figuras políticas”, disse.

Celso Maldaner também celebrou 
a eleição do presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia. “O momento exige 
que o País firme a trilha do otimismo 
para promover o crescimento sus-
tentável a longo prazo, e esta Casa 
tem um papel muito importante para 
que se crie um ambiente de estabi-
lidade política, social e econômica.” 

Heitor Schuch comemora avanço recente na 
agricultura familiar e cobra mais incentivos

O deputado Heitor Schuch (PSB- 
RS) comemorou em Plenário os dez 
anos da Lei nº 11.326/06, no próximo 
dia 24. “Essa lei estabelece as dire-
trizes para a formulação da Política 
Nacional da Agricultura Familiar e 
Empreendimentos Familiares Rurais. 
É um marco histórico.”

O deputado explicou que a lei 
definiu como agricultura familiar a 
prática de atividade ou empreendi-
mento no meio rural em área de ter-
ra com até quatro módulos rurais, 
utilizando predominantemente mão 
de obra familiar em suas atividades.

Atualmente são 4 milhões de es-
tabelecimentos nesta categoria, que 
envolvem o trabalho de 14 milhões 
de pessoas – 74% do pessoal traba-
lhando no campo. Ocupando 27% da 
área agricultável do País, a agricul-
tura responde por 38% do valor bruto 
da produção no campo.

“Nesses pequenos estabeleci-
mentos rurais o meio ambiente é 
mais bem preservado, até porque 
esses agricultores têm a consciência 
de que dependem da terra para a sua 
sobrevivência e para a sobrevivência 
das futuras gerações”, destacou.

Heitor Schuch lamentou, no en-
tanto, que o segmento venha rece-
bendo “migalhas” em comparação 
a outras áreas. “Menos de 0,47% do 
Orçamento Geral da União é desti-
nado para a agricultura familiar, en-
quanto o pagamento dos serviços e 
dos juros da dívida pública abocanha 
45,11%”, criticou.

O deputado defendeu medidas 
de apoio à agricultura familiar, na 
ampliação de benefícios sociais e na 
concessão de crédito. Além disso, su-
geriu iniciativas para reter os jovens 
no campo. “Se o agricultor não plan-
ta, a cidade não almoça e não janta.”

Schuch: apoio à agricultura familiar

O ministro da Educação, 
Mendonça Filho, afirmou na 
quarta-feira (13) ter recebido 
recomendação do presidente 
da República interino, Michel 
Temer, para trabalhar articu-
lado com o Congresso com o 
objetivo de vencer os desafios 
da educação brasileira. 

“Há um longo caminho 
ainda a percorrer para alcan-
çarmos o ensino de qualida-
de. Acostumamos a aceitar o 
razoável como sendo ótimo, 
mas o fato é que não podemos 
continuar convivendo com si-
tuações dramáticas em que as 
crianças mais pobres do País 
não têm acesso às condições 
mínimas de aprendizagem.”

A afirmação foi feita du-
rante encontro promovi-
do pela Frente Parlamentar 
Mista da Educação, que reu-
niu parlamentares, autorida-
des governamentais e repre-
sentantes de entidades. Além 
de Mendonça Filho, o minis-
tro da Saúde, Ricardo Barros, 
também compareceu.

Livro - O objetivo era dis-
cutir as prioridades para atu-
ação do grupo e o lançamen-

Antonio Augusto

O ministro da Educação, Mendonça Filho, fala a jornalistas durante visita à Câmara dos Deputados

to da edição 2016 do ciclo de 
palestras “Educação em De-
bate”. Segundo o deputado 
Lobbe Neto (PSDB-SP), o li-
vro reúne vídeos de dez pales-
tras promovidas em 2015 pela 
frente parlamentar com apoio 
da Comissão de Educação, da 
TV Câmara e da Confederação 
Nacional do Comércio.

Foram discutidos temas 
como a criação da Base Na-
cional Comum Curricular 
(BNCC), o uso da meditação 
na aprendizagem, a impor-
tância da matemática e os 
desafios da educação profis-
sionalizante, entre outros. 
“As informações podem con-
tribuir para as ações de ges-

tores, autoridades e demais 
responsáveis pela educação 
brasileira”, disse Lobbe Neto.

O presidente da frente 
parlamentar, deputado Alex 
Canziani (PTB-PR), prome-
teu apoio ao governo e pediu 
ajuda para aprovar proposta 
(PEC 395/14) que autoriza as 
universidades públicas a co-

brar por cursos de especiali-
zação profissionalizantes. A 
matéria já foi aprovada em 
primeiro turno na Câmara.

Canziani também sugeriu 
que o MEC dê sinal verde para 
que o Instituto de Matemática 
Pura e Aplicada (Impa) inclua 
alunos das escolas privadas na 
Olimpíada Brasileira de Mate-
mática das Escolas Públicas. 
“Seria um incentivo à revela-
ção de novos talentos.”

Saúde - Já Ricardo Barros 
defendeu que a escola tam-
bém seja um lugar de promo-
ção da saúde, ao propor parce-
rias com o MEC. Ele sugeriu, 
ainda, alterar o Estatuto da 
Criança e do Adolescente. “O 
ECA só estipula direitos dos 
jovens. Precisamos incluir de-
veres, como respeitar a escola, 
os colegas e os professores”. 

O vice-presidente da Co-
missão de Educação, depu-
tado Pedro Fernandes (PTB- 
MA), cobrou prioridade do 
governo para o ensino fun-
damental. “As crianças pre-
cisam aprender a ler, inter-
pretar, dominar as operações 
básicas”, sustentou.

Luis Macedo Luis Macedo



“Se o idoso não 
tem família ou se a 
estrutura familiar 
mudou, o Estado deve 
cuidar dele”.
Maria Teresa Pazinato, especialista

A deputada Flávia Moraes é a relatora do projeto na Comissão de Seguridade Social da Câmara

Os desafios da Previdência foram discutidos em audiência na Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa

Alex Ferreira

Alex Ferreira

Participantes de audiência destacaram necessidade de integração entre vários órgãos para haver programa nacional

Idosos: política de cuidados ainda é um desafio

Dívidas e desonerações criam problemas na Previdência 
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O Brasil começa a dar os 
primeiros passos em rela-
ção a uma política nacional 
de cuidados com as pesso-
as mais vulneráveis, prin-
cipalmente as idosas. A Câ-
mara analisa o Projeto de 
Lei 2029/15,  da deputada 
Cristiane Brasil (PTB-RJ), 
que estabelece diretrizes 
para nortear o tratamento 
do assunto por municípios, 
estados e União, com o obje-
tivo de criar um conjunto de 
ações integradas, destinadas 
a cuidar e a promover o bem- 
estar, a saúde, a segurança, a 
autonomia e a independên-
cia dessa população. 

O tema foi discutido em 
reunião na Comissão de Se-
guridade Social e Família, a 
pedido da deputada Flávia 
Morais (PDT-GO), relatora 
da proposta no colegiado. 
“Hoje nós temos uma estru-
tura muito precária nos mu-
nicípios e nos estados. Para 
melhorar e ampliar isso, 
precisamos de um planeja-
mento, com previsão de cap-
tação de recursos, e de uma 
rede padronizada”, disse.

Atividades básicas - Na 
reunião, três convidadas de-

ram exemplos de países de-
senvolvidos onde o proces-
so de envelhecimento está 
mais avançado, e os cuida-
dos de longa duração surgi-
ram em função das necessi-
dades de separar os custos 

crescentes dos demais gas-
tos com saúde. “As nações 
são consideradas envelhe-
cidas quando mais de 14% 
da população têm acima de 
65 anos. O Brasil está cami-
nhando rápido. Talvez em 
2020 sejamos considerados 
uma nação envelhecida”, ob-
servou a consultora legisla-
tiva da Câmara Symone Ma-
ria Bonfim. 

Na Alemanha, o sistema 
de seguridade social é finan-
ciado por benefícios originá-

rios das contribuições obri-
gatórias dos trabalhadores 
ativos e dos aposentados. A 
a proteção da dependência é 
tratada como direito, supe-
rando a tradição de respon-
sabilização da família. 

Entre as opções de aten-
dimento a idosos, os de-
batedores destacaram os 
centros-dia, onde a pessoa 
passaria o dia, retornando à 
noite ao convívio familiar. 
“A família pode trabalhar, 
mas traz o idoso para con-

vivência, sem abandoná-lo”, 
afirmou Flávia Morais. 

Longe do ideal - O Brasil 
ainda está longe de atingir 
um padrão ideal de cuida-
dos, segundo a especialis-
ta em Políticas Públicas do 
Ministério do Planejamento, 
Maria Tereza Pasinato. “Se o 
idoso não tem família ou se 
a estrutura familiar mudou, 
o Estado tem que ser instado 
a cuidar dele. Tem que haver 
uma atividade sistêmica dos 
ministérios”.

 Ela defendeu ajustes for-
tes em sistemas como o da 
Previdência, e, mesmo elo-
giando o Sistema Único de 
Saúde (SUS), uma reorgani-
zação no sistema de saúde. 

Cuidadores - A professo-
ra do Departamento de So-
ciologia da Universidade de 
Brasília Analia Soria Batista 
disse que, em sua maioria, 
os cuidadores de idosos são 
mulheres, que precisam de 
ajuda e apoio. “Há recursos, 
como os centros-dia, que 
buscam aliviar a tarefa de 
cuidar, que é muito difícil e 
pode afetar o cuidador por 
questões emocionais ou por 
cansaço”, afirmou. 

Participantes de audiên-
cia pública da Comissão dos 
Direitos da Pessoa Idosa con-
cordaram que entre os pro-
blemas da Previdência estão 
as empresas devedoras e as 
desonerações.

No ano passado, os cofres 
públicos deixaram de receber 
R$ 26 bilhões por causa da 
sonegação ou inadimplência 
de impostos previdenciários. 
Outros R$ 62 bilhões não en-
traram no caixa por conta 
das desonerações no setor 
produtivo, como o descon-
to na folha de pagamento e 
isenção a exportadores.

Ainda há uma dívida de 
mais de R$ 700 bilhões de 
empresas, e a expectativa é 
que menos de 20% desse va-
lor seja recuperado.

Reforma - Presidente da 
comissão, o deputado Ro-
berto de Lucena (PV-SP) 
defende que esse valor seja 
efetivamente cobrado dos 
devedores, mediante ins-
crição na dívida ativa. Lu-

cena, que pediu a audiência, 
adiantou que outros debates 
sobre a reforma da Previdên-
cia serão feitos nos estados e 
no Distrito Federal, mesmo 
antes de a proposta de mu-
dança chegar ao Congresso. 

A intenção é colher su-
gestões e informar a popu-
lação e os demais deputados. 

“Para que a comissão pos-
sa, chegando a proposta do 
governo à Câmara, dar sua 
contribuição e ter um papel 
de protagonismo no debate. 
Não estamos antecipando o 
debate, ele está na Casa há 
mais de duas décadas”.

Divergências - Durante a 
audiência, houve divergên-

cias sobre a reforma. O re-
presentante do Tribunal de 
Contas da União (TCU) Fábio 
Granja disse que o saldo da 
Previdência é negativo em 
quase R$ 86 bilhões – e que 
a tendência é piorar, já que 
a população vive cada vez 
mais e tem menos filhos.

Segundo Granja, se não 

houver mudanças, a partir 
de 2024 não haverá trabalha-
dores na ativa, contribuin-
do para o sistema, suficien-
tes para bancar os benefícios 
dos aposentados. Por isso, 
segundo ele,  é preciso levar 
em conta problemas como a 
idade de aposentadoria. 

Hoje, a média de idade 
por tempo de contribuição é 
de 54,5 anos, segundo dados 
do governo.  De acordo com 
Granja, só três países, Irã, 
Iraque e Equador, ainda têm 
sistema como o brasileiro.

Seguridade - Já o repre-
sentante da Associação Na-
cional de Auditores Fiscais 
da Receita, Vilson Romero, 
disse que idade mínima não 
é solução, porque, segundo 
ele, menos de 17% das apo-
sentadorias são precoces.

Para Romero, “a Previ-
dência não está no verme-
lho, porque é preciso levar 
em conta todo o orçamento 
da Seguridade Social,  e aí há 
uma sobra de R$ 24 bilhões”. 
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CONSTRUçãO CIVIL

Indústria reclama de aumento da informalidade no setor

Venda de terras a estrangeiros não tem consenso
Proposta muda regras para aquisição de imóveis rurais no Brasil por parte de pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras

Debatedores não chega-
ram a um consenso, ontem, 
sobre proposta que modifi-
ca regras para a aquisição de 
imóveis rurais por estrangei-
ros no País (PL 4059/12). O 
tema foi discutido em audiên-
cia da  Comissão de Agricul-
tura, Pecuária, Abastecimen-
to e Desenvolvimento Rural.

Pelo Ministério da Defesa, 
Paulo Cézar Brandão criticou 
dispositivo do texto que não 
prevê restrições à compra ou 
ao arrendamento de terras 
por pessoas jurídicas brasi-
leiras que sejam controladas 
por estrangeiros.  

 “Em síntese, esse dispo-
sitivo retira do Estado a prer-
rogativa de monitoramento e 
controle sobre aquisições in-
diretas de terras por estran-
geiros”, disse Brandão. Ele 
também questionou o trecho 
que revoga a legislação atu-
al (Lei 5.709/71) e regulariza 
todas as compras de terras já 
realizadas por empresas ou ci-
dadãos estrangeiros no País. 

“Convalidar ou ratificar as 
aquisições anteriores é uma 
ameaça, pois o Estado hoje 
não possui hoje um controle 
efetivo sobre as reais transa-
ções feitas por empresas na-
cionais com capital predomi-
nantemente estrangeiro.” 

Debatedores divergiram sobre a proposta, que regulariza a compra de terras por estrangeiro no País

Lei específica - Advogado 
da União, Joaquim Modes-
to Pinto Júnior explicou que 
mundialmente a compra de 
terra por estrangeiros é tra-
tada na forma de lei específi-
ca. No caso brasileiro, a legis-
lação prevê que, para pessoas 
jurídicas, a aquisição de até 3 
módulos rurais é livre, sem 
necessidade de autorização 
do Estado. 

Já pessoas físicas ficam 

dispensadas de autorização 
para aquisição de até 20 mó-
dulos. Nos demais casos, a lei 
impõe restrições à aquisição, 
sobretudo em áreas de fron-
teira. “A lei cria excepcionali-
dades, mas não impedimen-
tos”, disse o advogado. 

Pelo PL 4059/12, não po-
derão comprar terras rurais 
no Brasil, ainda que indire-
tamente, fundos soberanos 
constituídos por outros países 

e organizações não-governa-
mentais ou fundações parti-
culares com sede no exterior.

O texto também proíbe o 
arrendamento de imóvel ru-
ral a estrangeiros e a venda 
ou doação de terras da União, 
dos estados ou dos municí-
pios. Continua autorizada a 
compra por companhias de 
capital aberto.

Tratamento igual - Re-
presentante do Itamaraty na 

audiência, Norberto Moretti 
avaliou que a consequência 
prática é que o investidor es-
trangeiro, sob a forma de uma 
empresa nacional de capital 
estrangeiro, terá o mesmo 
tratamento que uma empre-
sa brasileira

Pequeno agricultor - O de-
putado Heitor Schuch (PSB- 
RS), que propôs o debate, cri-
ticou a proposta. “Não pode-
mos nem permitir falar que o 
agricultor familiar esteja cor-
rendo o risco de perder sua 
terra para estrangeiros. Esta-
remos realimentando a indús-
tria dos sem-terra. Portanto, 
o Brasil precisa antes cuidar 
bem dos brasileiros. Pode até 
trazer gente de fora, mas não 
entregando a terra.”

Também contrário ao pro-
jeto, o representante da Con-
ferência Nacional dos Bispos 
do Brasil, Guilherme Delga-
do, disse que o texto é com-
pletamente inapropriado e vai 
“na contramão” dos regimes 
fundiários instituídos pela 
Constituição. “A terra não é 
mercadoria, mas um bem in-
tergeracional  de uso múltiplo 
e com uma função social  cla-
ra”, defendeu ele, para quem o 
texto põe em risco comunida-
des tradicionais, como índios 
e quilombolas.

Níveis de emprego estão em queda, segundo empresários

Representantes da indús-
tria da construção civil re-
clamaram, em audiência  na  
Comissão Desenvolvimento 
Econômico, Indústria, Comér-
cio e Serviços,  do aumento da 
informalidade no setor.

O presidente da Câma-
ra Brasileira da Indústria da 
Construção (CBIC), José Car-
los Rodrigues Martins, afir-
mou que o setor imobiliário 
funciona sempre em termos 
de economia como freio ou 
como locomotiva. “Nesse ins-
tante, ele está sendo um freio. 
Um setor que tem 9% do PIB e 
cai 8%, causa uma queda de 
1% no PIB geral”, explicou.

Martins acrescentou que o 
setor tem problemas como a 
grande informalidade. “O per-
centual arrecadatório da in-
formalidade é de 54%, o que 
representa R$ 30 bilhões/ano. 
Deveria haver uma fiscaliza-

ção”, disse o executivo.
Credibilidade - Para o pre-

sidente da CBIC, o setor passa 
por grande dificuldade porque 
a construção é investimento 
que pressupõe credibilida-
de. “Eu tenho que acreditar 
que terei um emprego ama-
nhã para comprar um imóvel 
hoje. Como  vou assumir uma 
prestação de 30 anos, se não 
sei se vou ter emprego na se-
mana que vem? Tudo depen-
de de confiança. Como o Bra-
sil está vivendo um momento 
de turbulência, a confiança foi 
reduzida drasticamente.”

Martins afirmou que o 
País está chegando ao mes-
mo número de emprego de 
2010. “Primeiro, o Brasil pre-
cisa voltar à normalidade. En-
quanto não houver um ajuste 
macroeconômico, nós vivere-
mos nesse impasse. Estamos 
propondo ao governo medidas 

que melhorem o aspecto ma-
croeconômico”, disse.

Competitividade  - A au- 
diência foi solicitada pelo pre-
sidente da comissão, deputa-
do Laercio Oliveira (SD-SE), 
que está preocupado com a 
perda de competitividade da 
indústria brasileira em fun-

ção de um cenário de retração 
econômica. “Há evidências de 
que a economia se atrasa em 
termos de produtividade em 
relação a outros países com os 
quais compete no mercado in-
ternacional”, afirmou. 

Condomínios - O coorde-
nador da Câmara Brasileira 

de Comércio e Serviços Imo-
biliários da Confederação 
Nacional do Comércio, Pedro 
Wähmann, disse que só em 
condomínios e imóveis loca-
dos vive 25% da população, e a 
preocupação é com os custos. 

“É preciso pensar na ma-
nutenção que caiba dentro 
dos padrões dos condôminos. 
No Congresso tramitam mui-
tos projetos sobre obrigações 
que os condomínios devem 
assumir, alguns de interesse 
de fornecedores e prestado-
res de serviços. Nesse senti-
do, trabalhamos muito para 
esclarecer. Na locação, espe-
cialmente nesse momento em 
que o acesso a financiamen-
to imobiliário está muito di-
fícil, preocupam projetos que 
visam acabar com as garan-
tias entre locador e locatário, 
suprimir a figura do fiador, o 
que dificulta a atividade.”

Alex Ferreira

Dênio Simões/Agência Brasília


