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Para deputados, mudanças na poupança eram 
necessárias; PsDB critica falta de corte nas receitas

As alterações no cálculo da remuneração das novas cadernetas de poupança foram anunciadas ontem pelo governo, 
durante várias reuniões da presidente Dilma Rousseff e ministros com parlamentares, empresários e sindicalistas
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Presidente da cPMi, Vital do rêgo, e relator, odair cunha
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Sessão solene II
Homenagem a Roberto Dinamite, 

ex-jogador e atual presidente do 
Clube de Regatas Vasco da Gama. 
Plenário Ulysses Guimarães, 10h

Trabalho escravo
A  C P I 

do Trabalho 
Escravo pro-
move oficina 
de formação 
para jorna-
l istas com 
diversos te-
mas. Plená-
rio 2, 10h

trabalho: Marco Maia diz que nomeação 
do novo ministro integra PDt ao governo

O presidente da Câmara, deputado 
Marco Maia, disse ontem que a escolha 
do deputado Brizola Neto (PDT-RJ) para 
o Ministério do Trabalho é importante 
para a integração do partido no governo 
Dilma Rousseff. “O importante é que o 
PDT está sendo contemplado, isso su-
pera qualquer disputa política que possa 
ter havido dentro do partido”, avaliou. 
Marco Maia acompanhou a posse de 
Brizola Neto no Palácio do Planalto.

Também estavam cotados para assu-
mir o posto o deputado Vieira da Cunha 
(PDT-RS) e o secretário-geral do PDT, 
Manoel Dias.

A pasta ficou cinco meses sob o co-
mando de Paulo Roberto Pinto, ex-secre-
tário-executivo do ministério, que assu-
miu o lugar de Carlos Lupi, presidente do 
PDT. Este deixou o cargo depois de de-
núncias de irregularidade em contratos 
com organizações não governamentais. 
O deputado Paulo Pereira da Silva 
(PDT-SP), presidente da Força Sindical 
disse que o novo ministro tem o apoio 
das centrais sindicais. De acordo com 
ele, o principal desafio da pasta é aca-
bar com a atual “fábrica de sindicatos” 
existente no País, regulando a criação 
desses organismos.

 o presidente Marco Maia acompanhou a posse de brizola neto 
como ministro do trabalho no Palácio do Planalto, ontem

Sessão solene I
Homenagem ao Dia do Contabi-

lista. Plenário Ulysses Guimarães. 
15h

SEGUNDA-FEIRA
7 de maio de 2012

LEGISLAÇÃO

Câmara disponibiliza redação final do novo Código Florestal
A Câmara disponibilizou a 

redação final do Código Flo-
restal Brasileiro, com altera-
ções aprovadas pelo Plenário 
no último dia 25. A presidente 
Dilma Rousseff tem 15 dias 
úteis para sancionar ou vetar 
o projeto (PL 1876/99). O 
texto do deputado Paulo Piau 
(PMDB-MG) foi aprovado por 
274 votos a 184. 

Por questões regimen-
tais, permaneceu no texto 
a necessidade de recomposição de um 
mínimo de 15 metros de mata nas áreas de 
preservação permanente (APPs) em torno 
de rios com até 10 metros. 

Piau tinha proposto a retirada dessa 
parte do texto, mas o Regimento Interno 
não permite isso porque a regra foi apro-
vada tanto na Câmara quanto no Senado. 
O texto na íntegra está na página principal 
da Câmara (www.camara.gov.br).

O texto do relator mantém as atividades 
agropecuárias iniciadas até 22 de julho de 
2008 em APPs, mas as demais regras de 
replantio da vegetação foram excluídas. A 
lista do que é APP continua praticamente 
igual à já aprovada antes na Câmara. Para 
quem não desmatou e para as situações 

futuras, as faixas de proteção variam de 
30 a 500 metros em torno dos rios, lagos 
e nascentes (conforme seu tamanho) e 
encostas de morros.

A diferença em relação ao atual código 
é que as faixas serão medidas a partir do 
leito regular e não do nível mais alto das 
águas no período de cheias. Na prática, isso 
pode diminuir a área preservada.

Anistia - As multas por infrações am-
bientais cometidas até 22 de julho de 2008 
serão suspensas a partir da publicação da 
nova lei e enquanto o proprietário que aderiu 
ao Programa de Regularização Ambiental 
(PRA) estiver cumprindo o termo de com-
promisso ajustado.

Segundo o relator, as faixas de proteção 

foram aumentadas a partir 
da década de 80, e os agri-
cultores com ocupação mais 
antiga não podem ser punidos 
pela falta de regulamentação 
dessas áreas de proteção.

O novo código determi-
na a suspensão imediata, 
nas reservas legais, de ativi-
dades em áreas desmatadas 
irregularmente após 22 de 
julho de 2008. Os percentuais 
de reserva legal continuam os 

mesmos da lei atual (80% em florestas da 
Amazônia, 35% em cerrado da Amazônia 
e 20% nos demais casos).

Exclusões - O novo Código Florestal 
não terá a maior parte das mudanças 
feitas pelo Senado que vinham sendo 
defendidas pelo governo e por ambienta-
listas. Um dos pontos excluídos por Paulo 
Piau é a proibição de considerar como 
atividades rurais consolidadas aquelas 
realizadas em unidades de conservação. 
Outro ponto excluído do texto permite, na 
prática, que os proprietários que tenham 
desmatado vegetação nativa ilegalmente 
depois de 22 de julho de 2008 tenham 
acesso a benefícios financeiros criados 
pelo novo código.

o relatório do deputado Paulo Piau ao projeto do novo 
código Florestal foi aprovado no último 25 de abril

rodolFo Stuckert

leonardo Prado
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ECONOMIA
Brasília, 4 de maio de 2012

Carol Siqueira

O relator da Medida Provisória 
554/11, deputado Heleno Silva (PRB-
SE), disse que vai incluir no texto a pre-
visão de recursos para que pescadores 
renovem sua frota. A expectativa é que 
a MP, que trata de microcrédito para 
empreendedores de pequeno porte, seja 
votada na próxima terça-feira (8).

Segundo ele, as mudanças no tex-
to vão beneficiar o Programa Nacio-
nal de Financiamento da Ampliação 
e Modernização da Frota Pesqueira 
Nacional (Profrota Pesqueira), que 
financia a compra e a construção 
de equipamentos pelos pescadores. 
“Esse projeto permite que os pescado-

res possam comprar e 
melhorar seus equipa-
mentos para que con-
sigam verdadeiramente 
trabalhar com o nível 
tecnológico lá em cima”, 
disse o relator, garantin-
do que já existe acordo 
com o governo para essa 
alteração.

Microcrédito - A MP 
554/11 traz mudanças no 
Programa Nacional de 
Microcrédito Produtivo 
Orientado (PNMPO), para incentivar 
o crédito a pequenos empreendedores. 
“São empréstimos de R$ 1 mil ou R$ 
2 mil para o microempreendedor, um 

instrumento maravilho-
so de inclusão social e 
combate à pobreza”, de-
fendeu o relator.

A MP equaliza os 
juros do microcrédito 
para os bancos que pra-
ticarem taxas de 8% ao 
ano. Por meio da equa-
lização, o governo cobre 
a diferença entre a taxa 
de juros praticada no 
mercado financeiro e a 
taxa efetivamente paga 

pelo produtor.
A proposta também autoriza a União 

a subsidiar financiamentos de bancos 
federais para a estocagem de álcool 

combustível (etanol), com o objetivo 
de estabilizar a oferta nos períodos de 
entressafra da cana-de-açúcar e assim 
reduzir a volatilidade dos preços.

Cana e dívidas - Heleno Silva disse 
que também pretende incluir na MP dois 
pontos que não foram negociados com 
o governo: a prorrogação de subsídios 
para os produtores de cana-de-açúcar e a 
renegociação das dívidas dos produtores 
rurais do Nordeste. “São dívidas contra-
ídas na década de 90, com taxas que as 
tornaram impagáveis”, disse o relator.

Segundo ele, o governo prometeu 
tratar a questão dos produtores nordes-
tinos na MP 565/12, parte do pacote do 
Executivo para amenizar os efeitos da 
seca da região. 

Deputados, empresários e sindicatos 
avaliam mudanças na poupança

Idhelene Macedo

As alterações na remuneração da 
poupança anunciadas pelo governo on-
tem já repercutem entre parlamentares, 
empresários e representantes dos tra-
balhadores. Em diferentes reuniões no 
Planalto, a presidente Dilma Rousseff 
explicou aos vários setores que haverá 
uma espécie de gatilho cada vez que 
a taxa básica de juros, a Selic, atingir 
8,5% ao ano.

Quando o percentual for menor ou 
igual a 8,5%, a poupança vai pagar 70% 
da Selic, mais a variação da Taxa Refe-
rencial, TR. Caso a Selic fique acima dos 
8,5%, a remuneração da poupança segue 
o critério atual, ou seja, 6,17% ao ano, 
mais a variação da TR.

As alterações estão em uma medida 
provisória e não atingem cadernetas de 
poupança já existentes até hoje (4 de 
maio). As regras, portanto, valem apenas 
para novas poupanças e novos depósitos.

Redução de juros - Líder do PSB, a 
deputada Sandra Rosado (RN), que par-
ticipou da reunião no Planalto, explicou 
que o objetivo do governo é continuar 
a política de redução de juros e evitar 
uma eventual migração em massa para 
a poupança, que passaria a ser bem mais 
atraente do que outros investimentos 
caso o critério de remuneração perma-
necesse o mesmo. 

Sandra Rosado manifestou apoio à 
presidente Dilma. “Ela procura preser-
var a poupança, diminuir os juros e os 
impostos e garante uma grande reforma 
econômica no Brasil. Com a remoção 
desses obstáculos em relação às taxas e 

os juros, a presidente procura preservar os 
poupadores, principalmente aqueles que 
acreditaram na poupança, sem que haja 
especulação financeira disso”, avaliou a 

parlamentar.
Também presente à reunião, o líder 

do PMDB, Henrique Eduardo Alves 
(RN), sugeriu que o ministro da Fazenda, 

Guido Mantega, explique no Congresso 
as novas regras. “Acho que devemos am-
pliar o que ouvimos hoje. Quem tem uma 
causa boa como esta quer convencer os 
outros”, afirmou.

Mudanças necessárias - Para o presi-
dente da Federação das Indústrias de São 
Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, as alterações 
eram mesmo necessárias. Ele avaliou que 
redução de juros é uma luta que realmente 
vai ao encontro dos interesses da socie-
dade. Em relação à poupança, afirmou, 
não se pode ter um País de juros baixos 
com um rendimento de poupança que seja 
elevado, “porque isso impediria, num de-
terminado momento, a baixa dos juros”.

Presidente da Força Sindical, o de-
putado Paulo Pereira da Silva (PDT-SP) 
também aprovou a medida. “Como ga-
rante os direitos dos atuais poupadores, 
achamos o plano positivo. Daqui para a 
frente, é outra condição”, avaliou.

Mais pobres - Já o líder do PSDB, 
Bruno Araújo (PE), disse que o governo 
resolveu mexer no bolso dos mais pobres 
em vez de cortar receitas. Uma das al-
ternativas, afirmou, seria reduzir a carga 
tributária sobre os demais investimentos, 
tornando-os mais atrativos e deixando-
os em situações até melhores que a pou-
pança. “No momento em que o governo 
deixa de tomar essa medida, significa que 
ele não admite reduzir receitas, trocando 
pela penalização da maioria da população 
que aposta neste instrumento para pro-
teger parte de suas reservas.”

Segundo Bruno Araújo, o PSDB vai 
analisar em detalhes a medida provisória 
e só então vai fechar uma posição em 
torno do texto proposto ao Congresso. 

a presidente dilma rousseff e ministros da área econômica se reuniram durante todo o 
dia de ontem com políticos, empresários e representantes dos trabalhadores (foto)

Medidas vão estimular concorrência 
entre bancos, diz guido Mantega

Ontem, em entrevista coletiva, o 
ministro da Fazenda, Guido Mantega, 
informou que as alterações na remu-
neração da poupança foram discutidas 
com lideranças partidárias e represen-
tantes sindicais e do empresariado. A 
medida, de acordo com ele, recebeu 
apoio dos setores consultados. “Não 
houve nenhuma voz dissonante que 
disse que era inoportuno fazer isso, 
mesmo estando em ano eleitoral. Não 
houve nenhuma crítica à medida. Hou-

ve sugestões, recomendações, mas 
nenhuma crítica”, disse o ministro.

Ao permitir a continuidade da 
queda das taxas de juros, as mudan-
ças na remuneração da poupança 
estimularão a concorrência entre as 
instituições financeiras. Ao explicar a 
nova fórmula de cálculo do rendimen-
to, Mantega declarou que os fundos 
de investimento terão de reduzir a 
taxa de administração para manter 
os clientes.

Relator de MP vai incluir recursos para renovação de frota pesqueira

Heleno Silva

Fabio PozzeboM/ebc

beto oliVeira
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CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
Brasília, 4 de maio de 2012

aprovada limitação de veiculação 
de espetáculos em locais públicos

A Comissão de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania (CCJ) aprovou a 
proibição de espetáculo ou programa 
impróprio para menores em locais 
públicos e nos veículos de transporte 
coletivo. O texto aprovado é um subs-
titutivo acatado anteriormente pela 
Comissão de Educação e Cultura ao 
Projeto de Lei 2081/03, do deputado 
João Campos (PSDB-GO).

O texto original tornava obrigatória 
a compatibilização da faixa etária do pú-
blico com a classificação do espetáculo 
apresentado. Na justificativa de sua pro-
posta, João Campos argumenta que, em 
muitos casos, a programação televisiva 
inclui imagens, situações ou diálogos 
inadequados à criança e ao adolescente. 
“São inúmeros os relatos de passagei-

ros de ônibus que 
são surpreendidos 
com filmes eróticos 
ou de extrema vio-
lência. Não raro, a 
linguagem vulgar 
é explorada, para 
espanto e perple-
xidade de pais que 
viajam com crian-
ças ou adolescen-
tes”, afirma Campos. 
O deputado observa 
que se tornou uma 
prática habitual 
apresentar filmes, 
programas jornalís-
ticos, gravações de espetáculos e peças, 
ou mesmo encenações ao vivo em lo-

Pec que muda forma de escolher procuradores 
segue para análise em comissão especial

A admissibilida-
de da Proposta de 
Emenda à Consti-
tuição 189/07, do 
deputado Francisco 
Praciano (PT-AM), 
que modifica a for-
ma de escolha dos 
procuradores-gerais 
de Justiça dos es-
tados e do Distrito 
Federal, também foi 
aprovada pela CCJ.

Segundo a pro-
posta, os integrantes 
do Ministério Públi-
co nos estados indi-
carão apenas um nome, cuja escolha 
deverá ser aprovada por maioria abso-
luta do Poder Legislativo (assembleias 
legislativas ou Câmara Legislativa, no 
caso do DF), antes da nomeação pelo 
governador. Ainda pelo texto da PEC, 
o mandato do procurador-geral será de 
dois anos, permitida uma recondução 
e vedada qualquer prorrogação.

Pelas regras atuais, os membros do 
Ministério Público nos estados e no 
Distrito Federal e territórios elegem 

uma lista tríplice 
para a escolha do 
procurador-geral. 
A lista é submetida 
ao governador, que 
escolhe um dos três 
nomes. O mandato 
atualmente também 
é de dois anos, sen-
do permitida uma 
recondução.

O relator, de-
putado Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ), 
recomendou a apro-
vação da proposta, 
que ainda será ana-

lisada por uma comissão especial e 
votada em dois turnos pelo Plenário. 
Para o deputado Alessandro Molon 
(PT-RJ), que leu o parecer de Cunha 
na reunião, a PEC garantirá a auto-
nomia do Ministério Público. “Muitas 
vezes, o Ministério Público processa 
secretários de Estado e governadores. 
Por isso, quanto menos dependente da 
boa vontade do governador para que 
esse ou aquele chefe seja escolhido, me-
lhor para a sociedade”, avaliou.

controle de qualidade de ar-condicionado em 
edifício público ou coletivo poderá ter regras

Aprovado pela CCJ, o Projeto de 
Lei 7260/02, do deputado Lincoln 
Portela (PR-MG), cria regras para a 
manutenção de sistemas de ar-condi-
cionado dos edifícios de uso público e 
coletivo. O objetivo é proteger a saúde 
dos ocupantes desses ambientes. Por 
tramitar em caráter conclusivo, o pro-
jeto seguirá para o Senado, a menos 
que haja recurso para sua análise em 
Plenário. A matéria também havia sido 
aprovada pela Comissão de Segurida-
de Social e Família.

O relator na CCJ, deputado João 
Campos, recomendou a aprovação da 
matéria na forma de um substitutivo que 
faz alterações para adequar o texto a 
normas já existentes da Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
sobre verificação da limpeza, remoção 
de sujeiras e manutenção dos sistemas 
de climatização.

Uso restrito - “A redação necessita 
ser alterada para que as medidas se 
estendam também aos ambientes 
climatizados de uso restrito, com 
exigências de instalações especiais, 
tais como laboratórios, hospitais e 
outros, que obedecem a regulamentos 
específicos”, explicou ainda o relator. 
O projeto original não abrangia esses 
ambientes.

Conforme o substitutivo, os pa-
drões, valores, parâmetros, normas 
e procedimentos necessários à ga-
rantia da boa qualidade do ar interior, 
inclusive de temperatura, umidade, 
velocidade, taxa de renovação e 
grau de pureza, são os previstos na 
Resolução 9/03 da Anvisa. O substi-
tutivo determina ainda que o sistema 
de controle de qualidade do ar esteja 
sob a responsabilidade técnica de 
engenheiro mecânico.

A CCJ também aprovou o Projeto de Lei 2277/03, do Senado, que obriga 
os sites mantidos por órgãos e entidades públicos a traduzir para a língua por-
tuguesa os documentos institucionais divulgados em língua estrangeira. 

O relator, deputado Paes Landim (PTB-PI), recomendou a aprovação da 
matéria. Como tramita em caráter conclusivo, o texto seguirá para sanção 
presidencial. A proposta também havia sido aprovada pelas comissões de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Educação e Cultura.

Pelo texto aprovado, os veículos de transporte coletivo 
não poderão mais veicular programação imprópria para menores

bloGSPot

cais frequentados pelo público em geral, 
como restaurantes ou bares. 

Segundo Campos, os veí-
culos de transporte coletivo, 
as aeronaves e ônibus inte-
rurbanos também passaram a 
oferecer esse tipo de distração 
aos passageiros. “Para comba-
ter esse evidente desvio de 
conduta de empresas de trans-
portes e de locais de entrete-
nimento, o projeto estende a 
tais situações a disposição pre-
vista no artigo 75 do Estatuto 
da Criança e do Adolescente”, 
explica o autor da proposta.

Na CCJ, o relator, deputado 
Fabio Trad (PMDB-MS), reco-
mendou a aprovação da maté-

ria. Por tramitar em caráter conclusivo, 
o texto seguirá para o Senado.

edSon SantoS

dióGeniS SantoS

Tradução de documentos institucionais segue para sanção
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POLÍTICA
Brasília, 4 de maio de 2012

cPMi vai armazenar documentos em 
sala especial para evitar vazamentos

Vania Alves

A Comissão Parlamentar Mista 
de Inquérito (CPMI) do Cachoeira 
vai armazenar os documentos sigi-
losos em uma sala especialmente 
preparada para evitar o vazamento 
de informações. O anúncio foi feito 
ontem pelo presidente da CPMI, se-
nador Vital do Rêgo (PMDB-PB).

Localizada no subsolo do Senado, 
a sala será monitorada por câmeras e 
terá três computadores, sem conexão 
com a internet, que armazenarão os 
documentos. O acesso será permitido 
apenas aos parlamentares da CPMI, 
que não poderão portar equipamen-
tos eletrônicos como celulares e câ-
meras fotográficas. Os integrantes 
da comissão também deverão assinar 
um termo de compromisso de manu-
tenção do sigilo.

O presidente da comissão disse 
quea a consulta aos dados poderá 
ocorrer a partir de segunda-feira (7), 
às 9 horas. Apesar de grande parte 
dos inquéritos da Polícia Federal so-
bre o contraventor Carlos Cachoeira 
terem vazado e estarem em diversos 
sites na internet, o senador ressaltou 
que ainda há muitos documentos si-
gilosos.

Vital do Rêgo reafirmou seu com-
promisso na manutenção do sigilo 
dos documentos, como foi solicita-
do pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF), onde tramita o processo ori-
ginado a partir da Operação Vegas, 
que tem o senador Demóstenes Tor-
res (sem partido-GO) como um dos 
investigados.

A CPMI ainda aguarda os dados 
da Operação Monte Carlo, que po-

derão chegar na próxima semana. Os 
dados serão encaminhados pela 11ª 
Vara Federal de Goiás.

Reunião reservada - O presiden-
te da CPMI informou que a audiên-
cia marcada para terça-feira (8) com 
delegados da Polícia Federal poderá 
ou não ser reservada somente aos 
parlamentares. Segundo o senador, 
a realização de uma reunião reser-
vada vai depender de um pedido de 
membro da comissão e da aprovação 
desse pedido, o que poderá ocorrer 
no início do encontro.

Vital do Rêgo adiantou, no en-
tanto, que diversos parlamentares já 
pediram que os depoimentos sejam 
reservados. A CPMI foi criada para 
investigar as relações do contraven-
tor Carlos Cachoeira com agentes 
públicos e privados.

Senador Vital do rêgo e deputado odair cunha, respectivamente 
presidente e relator da cPMi, guardam documentos sigilosos

O deputado Carlos Alberto Leréia (PSDB-
GO) afirmou ontem, em discurso no Plenário, 
que quer esclarecer “imediatamente” na CPMI 
as denúncias de ligação com o contraventor 
Carlinhos Cachoeira. Leréia disse ser “amigo 
pessoal” de Cachoeira, mas que não tem re-
lação com a exploração de jogos ilegais que 
motivou a investigação sobre o empresário. 

Ele afirmou ainda que uma investigação 
da Procuradoria-Geral da República (PGR) já 
concluiu que não existem “elementos mínimos” 
que demonstrem que ele tenha participado do 
objeto da investigação da Operação Monte 
Carlo, da Polícia Federal.

O deputado disse que manifestou ofi-
cialmente ao presidente da CPMI, senador Vital do Rêgo, 
e ao relator, deputado Odair Cunha, o seu desejo de falar à 
comissão, seja “convidado ou convocado”.

Pedidos de criação – Leréia declarou também que não 
assinou o pedido de criação da CPI apresentado na Câmara 

comissão acompanhará denúncia de 
abuso sexual contra diplomata do irã

A Comissão de Direitos Huma-
nos e Minorias vai acompanhar, 
junto ao Itamaraty, as providên-
cias tomadas sobre as denúncias 
de abuso sexual de crianças e ado-
lescentes envolvendo o diplomata 
iraniano Hekmattollah Ghorba-
ni.

Segundo notícias divulgadas 
pela imprensa, quatro crianças 
entre 9 e 15 anos de idade teriam 

sido tocadas em suas partes íntimas 
pelo diplomata enquanto nadavam 
na piscina de um clube em Brasília, 
no último dia 14 de abril. O diploma-
ta foi chamado de volta a Teerã para 
dar explicações.

O deputado Roberto de Lucena 
(PV-SP), que sugeriu o acompanha-
mento do caso, disse que as denúncias 
provocaram um “grande desconforto” 
na sociedade, “especialmente neste 

momento em que o Brasil se destaca 
por ações, medidas e legislações mais 
enérgicas no combate ao abuso sexu-
al de crianças e adolescentes”.

Lucena também criticou o con-
teúdo de nota divulgada pela embai-
xada do Irã no Brasil, que atribuiu o 
eventual abuso a diferenças culturais. 
Diz a nota: “Essa missão diplomáti-
ca declara que a acusação levantada 
contra o diplomata iraniano é ex-

clusivamente um mal-entendido 
decorrente das diferenças nos 
comportamentos culturais [entre 
iranianos e brasileiros]”.

Roberto de Lucena lembrou 
que, segundo a Convenção de 
Viena, diplomatas podem ser pu-
nidos no país onde atuam caso 
seu governo de origem retire sua 
imunidade diplomática ou podem 
ser expulsos. 

Geraldo MaGela_aGência Senado

pelo deputado Delegado Protógenes (PCdoB-
SP) porque “sabia de seu envolvimento com o 
grupo”, noticiado pela imprensa. Leréia infor-
mou, no entanto, que assinou o requerimento 
de criação da comissão mista proposta por 
senadores e deputados.

Por diversas vezes, Protógenes re-
chaçou em Plenário versões da imprensa 
de que ele teria algum envolvimento com 
Idalberto Matias Araújo, o Dadá, apontado 
como integrante do esquema comandando 
por Carlinhos Cachoeira

Posição do PSDB - O líder do PSDB, 
deputado Bruno Araújo (PE), disse que, ao 
se antecipar, Leréia mostra que não tem 

nada a esconder. “É um ato positivo, que demonstra que 
ele quer ou procura esclarecer a sociedade sobre os fatos 
que o envolvem.” Segundo Araújo, o PSDB vai aguardar o 
depoimento de Leréia na CPMI para se posicionar sobre 
a situação do deputado.

Deputado Leréia afirma que quer ser ouvido imediatamente

DIREITOS HUMANOS
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PLENÁRIO
Brasília, 4 de maio de 2012

anthony garotinho 
quer sérgio cabral 

e Fernando Cavendish 
em cPMi do cachoeira

O deputado Anthony Garotinho 
(PR-RJ) informou a publicação em seu 
blog de imagens e vídeos do governa-
dor do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, 
ao lado de Fernando Cavendish, da 
Delta Construções. “São cenas que 
envergonham o povo do estado, que 
envergonham o Brasil”, afirmou.

Segundo o parlamentar, eles 
aparecem “combinando jogatinas 
em cassinos, dançando no show do 
U2 no Stade de France, suas esposas 

aparecem comprando sapatos Chris-
tian Louboutin”. O deputado disse 
considerar isso uma “humilhação 
para o povo brasileiro”.

Para Garotinho, o governador do 
Rio não responde às perguntas da im-
prensa “porque não há resposta”. “Se 
ele responder que pagou com seu salá-
rio ficará comprovado que salário de 
governador não paga aquela viagem, 
aquela farra toda. Se era viagem oficial 
não poderia estar em cassino, em show 
de U2. É crime. Se foi pago pelo em-
preiteiro, também é crime”, declarou.

Gravação - O parlamentar infor-
mou que está examinando a autenti-
cidade de uma gravação em que um 
emissário de Carlinhos Cachoeira pro-
cura bicheiros do Rio para tratar de 
acerto feito com o governador Sérgio 
Cabral através de Fernando Cavendish. 
Para o deputado, Cabral e Cavendish 
devem ser convocados para depor na 
CPMI do caso Cachoeira, bem como 
os governadores Marconi Perillo (GO) 
e Agnelo Queiroz (DF). “Esse escânda-
lo é da mesma proporção do mensalão. 
Ele envolve deputados, governadores, e 
prefeitos de capitais, gente importante” 
afirmou. Garotinho declarou que a lei 
tem que valer para todos e que a CPMI 
está “num clima de confraternização, 
de amizade”.

Jandira Feghali 
sugere ampliação da 
regulamentação do 

setor privado de saúde
A deputada Jandira Feghali 

(PCdoB-RJ) destacou a aprovação 
pela Câmara do projeto de lei que 
aumenta a pena para instituições e 
profissionais que condicionarem o 
atendimento médico emergencial 
a qualquer tipo de garantia finan-
ceira (cheque caução ou nota pro-
missória) – PL 3331/12. Para a de-
putada, o projeto impedirá que essa 
seja uma condição que “determine 
a vida ou a morte de um paciente 

no serviço de emergência privado 
neste País”.

Na avaliação de Jandira, o Brasil 
já teve avanços legais significativos 
em relação à saúde, mas é preciso 
ainda regulamentar o sistema priva-
do complementar. “Precisamos evitar 
que outras pessoas percam suas vidas 
no sistema privado por falta de regu-
lação, por falta de uma ação rigorosa 
e enérgica do Estado” declarou. 

A deputada afirmou que, ao 
mesmo tempo em que é preciso 
ampliar a regulamentação do setor 
privado, é preciso fazer do Sistema 
Único de Saúde (SUS) um parâme-
tro para esse mercado. Segundo ela, 
o SUS precisa ser adequadamente 
sustentado com recursos públicos. 
Segundo dados da Organização 
Mundial da Saúde, ressaltou, o 
sistema único brasileiro precisa de 
investimento de no mínimo 7% do 
PIB, “quase o dobro do que é apli-
cado atualmente”.

Jandira Feghali defendeu ain-
da a valorização dos profissionais 
da saúde. Para ela, é preciso tratar 
como prioridade a demanda de um 
plano de cargos e salários, de capa-
citação profissional e de redução da 
carga horária da enfermagem para 
30 horas semanais. 

Decisão do STJ
Roberto de Lucena (PV-SP) re-

pudiou decisão do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) que entendeu não 
ter havido crime no caso de um ho-
mem acusado de estuprar meninas 
de 12 anos “porque as jovens já 
se prostituíam”. Para o deputado, 
a decisão pode ser uma descrimi-
nalização da pedofilia. Roberto de 
Lucena afirmou que, segundo dados 
da Secretaria de Saúde do Estado 
de São Paulo, o número de abusos 
sexuais de crianças e adolescentes 
triplicou no estado. “O STJ instituiu 
uma saída legal para os que agridem 
sexualmente crianças e adolescen-
tes, que conseguirão a partir de 
decisões como essa escapar do 
rigor da lei”, criticou.

CPMI do Cachoeira I
C o m o 

líder do PR 
na Câma-
ra, Lincoln 
P o r t e l a 
(MG) res-
s a l t o u  a 
posição favorável do partido à 
comissão mista para investigar as 
ligações do contraventor Carlinhos 
Cachoeira com agentes públicos 
e privados. O deputado afirmou 
ser radicalmente contra qualquer 
tipo de jogo de azar, “por princípio 
cristão”, e lamentou que seu nome, 
como de outros parlamentares, 
tenha sido relacionados à defesa 
dos jogos de azar “de maneira 
equivocada”.

CPMI do Cachoeira II
Indicada como integrante da CPMI do Cachoeira, Íris de Araújo (PMDB-GO) 

reafirmou que os fatos revelados pelas operações Vegas e Monte Carlo, da 
Polícia Federal, possuem graves desdobramentos na esfera política e precisam 
ser esclarecidos. Na opinião da deputada, um dos principais motivos para a 
criação da comissão de inquérito é a necessidade de o Congresso dissipar as 
insinuações e suspeitas de envolvimento de setores políticos e públicos com 
o contraventor Carlinhos Cachoeira. 

Pedras preciosas
Giovani Cherini (PDT-RS) denunciou que um fiscal do Ibama vem criando 

sérios embaraços para as exportações de pedras preciosas a partir do porto 
de Rio Grande. O fiscal, disse o deputado, teria afirmado que nada passaria 
sem o seu aval e que não adiantaria os produtores reclamarem a qualquer outra 
instância. Cherini informou que existem centenas de contêineres aguardando 
despacho no porto. O deputado citou o caso de um termo de ajuste de con-
duta que impediu por 15 dias o embarque de um carregamento. Ele informou 
ter recebido essas reclamações dos produtores durante a Exposol, feira de 
pedras preciosas realizada até o dia 6 na cidade gaúcha de Soledade. O setor 
de pedras preciosas emprega 6 mil pessoas no Rio Grande do Sul e exportou 
no ano passado o equivalente a 70 milhões de dólares. 

Código Florestal I
Nilton Capixaba (PTB-RO) consi-

dera o novo texto do Código Florestal 
uma vitória para os pequenos agri-
cultores de Rondônia, “que poderão 
investir no aumento da produção de 
café conilon”. O deputado explicou 
que a Embrapa já protocolou o regis-
tro de uma nova técnica de produção 
do café junto ao Ministério da Agricul-
tura. O avanço na área de pesquisa e 
tecnologia, segundo ele, vai aumentar 
a produção em Rondônia. Capixaba 
informou ainda que a nova técnica 
vai permitir a produção de até cem 
sacas de café por hectare. Além de 
impulsionar a economia estadual, 
o deputado acredita que o avanço 
tecnológico no campo também vai 
evitar o êxodo rural. 

Código Florestal II
Newton Lima (PT-SP) lamentou 

que o novo Código Florestal tenha 
sido aprovado sem as alterações 
sugeridas pelo Senado. O parla-
mentar disse que as sugestões 
daquela Casa iriam equacionar a 
difícil relação entre a agricultura 
e o reflorestamento de áreas 
degradadas. “Estudos da SBPC 
indicaram como equilibrar produção 
e proteção ambiental”, enfatizou. 
Newton Lima espera que a presi-
dente Dilma Rousseff faça os vetos 
que considera necessários ao texto 
do Código Florestal, “pois dessa 
forma poderá mostrar uma conduta 
à altura do que se espera do País 
como potência agrícola”. 

renato araújo GuStaVo liMa
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ECONOMIA
Brasília, 4 de maio de 2012

Lara Haje 

Movimentos ligados aos direitos 
humanos, comunitários  e de defesa do 
meio ambiente, além de sindicalistas, 
defenderam ontem a criação de fundos 
sociais para reparar os danos causados 
às comunidades pela atividade de mi-
neração. A proposta de criação dos fun-
dos foi discutida em audiência pública 
na Comissão de Direitos Humanos e 
Minorias.

A ideia é que esses fundos, geridos 
por conselhos comunitários, recebam 
parte das rendas obtidas com a mine-
ração e apliquem os recursos não ape-
nas na reparação de danos provocados 
pela atividade como na promoção do 
desenvolvimento sustentável nos mu-
nicípios. Para o secretário de Geologia, 
Mineração e Transformação Mineral do 
Ministério de Minas e Energia, Cláudio 
Scliar, a ideia é “interessante” e deverá 
ser debatida pelo Congresso.

Segundo o professor da Universida-
de Federal de Juiz de Fora (MG) Ro-
drigo Salles Santos, a proposta é que o 
Estado ceda parte dos royalties obtidos 
com a atividade para os fundos sociais 
que, diferentemente dos royalties, be-
neficiariam diretamente as populações 
afetadas. Santos realizou estudo sobre a 
criação dos fundos para o Observatório 
do Pré-Sal e da Indústria Extrativa Mi-
neral, com apoio de outras ONGs. 

Desigualdades sociais - O presi-
dente da comissão, deputado Domingos 
Dutra (PT-MA), que propôs o debate, 

Ginny Morais

O grupo de deputados da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público que visitou o canteiro de obras 
da usina hidrelétrica de Belo Monte reu-
niu-se ontem com diretores do Sindicato 
dos Trabalhadores da Indústria Pesada 
do Pará, que representam os operários 
do empreendimento. Os parlamentares 
foram a Altamira (PA) para verificar as 
condições de trabalho no local e buscar 
uma solução para a greve, iniciada no 
mês passado, dos 7 mil trabalhadores 
da usina. A paralisação – a quarta nos 
últimos seis meses – foi considerada 
ilegal pela Justiça.

Mais cedo, a comitiva se encontrou 
com representantes do consórcio cons-
trutor (liderado pela Construtora Andrade 
Gutierrez) responsável pela obra. Segun-
do o presidente da comissão, deputado 
Sebastião Bala Rocha (PDT-AP), será 

O deputado Padre Ton (PT-RO), 
presidente da comissão especial que 
analisa a proposta sobre exploração de 
recursos minerais em terras indígenas 
(PL 1610/96), cobrou na audiência 
uma posição do governo em relação 
ao assunto.

 “Não há encontro de ideias entre 
o Ministério da Justiça, o Ministério 
de Minas e Energia e a Casa Civil”, 
criticou. Para ele, a falta de definição 
tem atrasado a votação da matéria na 

comissão especial. 
Cláudio Scliar, do Ministério de 

Minas e Energia, disse que a explora-
ção dos recursos minerais em terras 
indígenas pode ser tratada fora do novo 
Código de Mineração. “A Constituição 
explicita que essa exploração é permi-
tida, conforme lei regulamentadora”, 
destacou. Segundo ele, da parte do 
ministério, “há todo o interesse de que 
a regulamentação seja feita o mais 
rapidamente possível”.

Deputados apontam negociação trabalhista “difícil” em Belo Monte

entidades defendem criação de fundo para 
reparar danos causados pela mineração

apontou a necessidade de uma reparti-
ção da riqueza mineral de forma a di-
minuir as desigualdades sociais. Dutra 
citou como exemplo o corredor Carajás, 
que corta 23 municípios no Maranhão 
e 4 no Pará, por onde são transporta-
das cerca de 465 milhões de toneladas 
de minério de ferro para embarque no 
terminal ferroviário de Carajás, em Pa-
rauapebas (PA). “Os péssimos indicado-
res sociais dessa região atestam o dese-
quilíbrio entre os benefícios e os danos 
da atividade”, disse Dutra, que criticou 
a ausência no debate de representante 
da empresa mineradora Vale. 

Para o secretário Cláudio Scliar, 
os indicadores sociais ruins de alguns 
estados não são fruto apenas da ati-
vidade. “A mineração compõe 3,8% 
do PIB nacional”, disse. Na visão de 
Scliar, um dos problemas do setor é a 
baixa participação governamental na 
renda mineral. Ele também apontou a 
inexistência de mecanismos que possi-
bilitem políticas de interesse nacional 
e a fragilidade institucional do órgão 
regulador do setor, além da utilização 
de direitos minerários em práticas an-
ticompetitivas. Para ele, esse quadro é 
fruto da desatualização do Código de 
Mineração, que é de 1967.

Novo código - Segundo Scliar, a prio-
ridade do ministério é a elaboração do 
novo código. Entre outros pontos, o texto 
deverá criar o conselho nacional de polí-
tica mineral e prever contrato de conces-
são para a atividade, com prazo definido. 
Além disso, o objetivo é que as empresas 
façam pagamento ao Estado por ocupação 

ou retenção de área – ou seja, pagamen-
to também durante a exploração, e não 
apenas na fase de pesquisa, como é hoje. 
Também será criada a Agência Nacional 
de Mineração.

Representante do Sindicato Metaba-
se de Congonhas (MG), Valério Vieira 
disse que a criação de uma agência re-
guladora não resolverá os problemas do 
setor. “A Vale não paga impostos e não 

respeita as normas de segurança para os 
trabalhadores e nem as comunidades”, 
afirmou. Conforme o sindicalista, 13 
trabalhadores já morreram em acidentes 
dentro da empresa só neste ano. 

Guilherme Zagalo, da rede social 
Justiça nos Trilhos , disse que a  inten-
ção da entidade é que a proposta de 
fundos sociais seja agregada ao antepro-
jeto de novo Código de Mineração. 

difícil a negociação entre os funcionários 
de Belo Monte e as construtoras. O par-
lamentar disse que, aparentemente, não 
há problemas quanto à infraestrutura da 
obra e dos acampamentos dos operários. 
Ele destacou, no entanto, que, na reunião 
com os deputados, o consórcio manteve 
a posição de não atender às reivindica-

ções dos funcionários, sob a justificativa 
de que a medida acarretaria um impacto 
aproximado de R$ 500 milhões – valor não 
previsto no contrato com a concessionária  
Norte Energia S.A., que vai explorar a 
geração de energia em Belo Monte.

Os trabalhadores pleiteiam o aumento 
do tíquete-refeição (de R$ 95 para R$ 300) 

e a redução do intervalo de tempo para 
que possam visitar por nove dias suas 
famílias. O prazo hoje é de seis meses 
em seis meses, e os operários querem 
a visita a cada 90 dias.

Consórcio - O Consórcio Constru-
tor Belo Monte (CCBM) foi contratado 
pela empresa Norte Energia S.A. para 
executar as obras civis e de engenharia 
da que será a terceira maior hidrelétrica 
do mundo em capacidade de geração 
de energia. O CCBM é formado por 
dez empresas do setor de construção 
pesada do País. Liderado pela Andrade 
Gutierrez, reúne ainda as construtoras 
Camargo Corrêa, Odebrechet, Queiroz 
Galvão, OAS, Contern, Galvão, Serveng, 
J. Malucelli e Cetenco.

Bala Rocha ressaltou que, mesmo 
em Brasília, os deputados continuarão 
conversando com as centrais sindicais e 
o consórcio na busca de uma solução.

especialistas e representantes das áreas de direitos humanos e ambiental 
participaram da audiência, requerida pelo deputado domingos dutra ( c )

Padre Ton cobra posição oficial 
sobre atividade em terras indígenas

obras da usina de belo Monte, onde os trabalhadores estão em greve desde abril

 bloGSPot
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DIREITOS CIVIS
Brasília, 4 de maio de 2012

Luiz Cláudio Canuto

O Brasil precisa adotar instrumentos 
legais que estimulem o tratamento de 
forma mais humana das pessoas com 
paralisia cerebral ou intelectual. Essa foi 
uma das conclusões da audiência pública 
sobre a interdição de indivíduos com de-
ficiência intelectual e paralisia cerebral 
grave realizada ontem pela Comissão de 
Seguridade Social e Família.

A procuradora da República em 
São Paulo Eugênia Fávero afirmou que, 
apesar de ser vista como uma violação, 
a interdição (privação do exercício dos 
direitos civis) é uma garantia da pes-
soa com deficiência, prevista inclusive 
pela Convenção da ONU sobre os Di-
reitos das Pessoas com Deficiência. O 
problema, segundo ela, é que no País a 
prática jurídica é pela interdição total, 
quando o ideal seria a interdição parcial. 
“A interdição é a favor da pessoa com 
deficiência, mas esse mecanismo pas-
sou a ser executado sempre de maneira 
contrária. Tivemos dois ou três casos de 
pessoas que conseguiram fazer a inter-
dição parcial. Por que não houve mais 
casos? Porque as pessoas não vão atrás, 
os próprios advogados não se informam”, 
afirmou.

Na opinião de Eugênia Fávero, a cul-
pa não é apenas dos operadores do direi-
to. Ela ressaltou que a legislação brasi-
leira não incentiva a interdição parcial. 
“O novo Código Civil, de 2002, embora 
tenha aperfeiçoado o texto anterior, não 
deixa clara essa necessidade”, disse. A 

solução, para a procuradora, seria igua-
lar a situação dos parcialmente interdi-
tados aos relativamente incapazes, como 
os indivíduos entre 16 e 18 anos.

O secretário Nacional de Promoção 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 
Antonio José Ferreira, sustentou que, na 
maioria dos casos de interdição total, os 
indivíduos não têm sequer o direito de 
escolher o seu tutor, que, entre outras 
responsabilidades, administrará o Bene-
fício de Prestação Continuada (BPC), 
uma espécie de pensão no valor de um 
salário mínimo, recebido por idosos e 
cidadãos com deficiência.

Amplitude da interdição - Por sua 
vez, a advogada Stella Recher explicou 
que a convenção da ONU determina 
que o conceito de capacidade legal en-
globe pessoas com deficiência intelectu-
al e sensoriais, como surdas e cegas, por 

também serem tolhidas no exercício de 
atos da vida civil. Na prática, apontou 
ela, determinar a amplitude da interdi-
ção é um problema. “Se a gente pegar 
duas pessoas com síndrome de Down, 
por exemplo, elas não terão necessa-
riamente as mesmas dificuldades para 
lidar com determinadas situações no 
dia a dia. Isso tem de ser considerado”, 
afirmou.

Stella defendeu que outras áreas, 
além da médica, analisem as condições 
da pessoa com deficiência, até porque a 
interdição precisa ser reavaliada cons-
tantemente, uma vez que há casos em 
que o interditado readquire algumas 
capacidades que podem diminuir a am-
plitude da interdição.

A deputada Rosinha da Adefal 
(PTdoB-AL), autora do requerimento 
da audiência pública em conjunto com 

o deputado Mandetta (DEM-MS), lem-
brou que, atualmente, há pessoas com 
síndrome de Down com vida social, 
algumas até constituíram família, e 
mesmo assim não exercem seus direi-
tos civis. Ela é relatora do projeto (PL 
2063/11), de autoria do deputado Edu-
ardo Barbosa (PSDB-MG), que altera o 
Código Civil para prever a possibilidade 
de interdição parcial dos indivíduos com 
deficiência intelectual. “É preciso avaliar 
o grau da capacidade civil dessas pessoas 
para exercer os atos da vida civil, como 
movimentar o dinheiro e ser autor de 
sua própria ação judicial”, disse.

Debatedores propõem alternativa à 
interdição total de deficientes intelectuais

no debate, deputados e especialistas avaliaram que a interdição 
total ao portador de deficiência tem sido aplicada em excesso

internautas 
no debate

A deputada Rosinha da Adefal 
ressaltou ainda que o debate, que 
contou com a participação de in-
ternautas por meio de bate-papo 
promovido pelo portal e-Democracia, 
em parceria com a Coordenação de 
Participação Popular da Câmara, 
também vai subsidiar a discussão 
sobre o novo Código de Processo 
Civil (PL 8046/10). O endereço para 
a participação dos internautas é 
edemocracia.camara.gov.br.

seguridade regulamenta licenças maternidade e paternidade para militares
Foi aprovado pela Comissão de 

Seguridade Social e Família o Projeto 
de Lei 5896/09, do Executivo, que re-
gulamenta as licenças maternidade e 
paternidade para os militares das três 
Forças Armadas. A proposta incorpora 
o direito à licença para pais adotantes 
e a licença-maternidade opcional de 60 
dias, aprovada pela Câmara em 2008 e 
que já está regulamentada para as ser-
vidoras do Executivo. O projeto tramita 
em caráter conclusivo e será analisado 
pela Comissão de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania (CCJ).

A relatora na comissão, deputada Eri-
ka Kokay (PT-DF), defendeu a aprovação 
da proposta, mas apresentou duas emen-
das. A primeira delas corrige “a suposta 
inexatidão” de um artigo que diz respeito 
à possibilidade do tempo de serviço da 

militar temporária terminar enquanto es-
tiver em licença-gestante ou à adotante. 
Se isso ocorrer, a emenda garante que 
o tempo de serviço adicional cumprido 
conte para todos os fins de direito, exceto 
para caracterização de estabilidade.

A outra emenda aprovada pela 
comissão estabelece que ato do Poder 

Executivo também vai disciplinar a con-
cessão das licenças à gestante – o projeto 
original já prevê esse ato para a licença 
de militar adotante, de casos de gravidez 
de risco e da licença-paternidade.

A relatora também retirou do arti-
go que trata desse assunto a previsão 
de que o ato do Executivo indicará 

“as localidades vedadas às militares 
gestantes”. Erika Kokay quis afastar o 
risco de que, no futuro, quando even-
tualmente for conveniente a uma mi-
litar gestante ou adotante a remoção 
para determinada localidade, isso não 
seja possível “por falta de expressa au-
torização legal”.

Certificado de qualidade para próteses médicas
A Comissão de Seguridade Social 

e Família também aprovou proposta 
que cria o certificado de qualidade e 
garantia de órteses, próteses e ma-
teriais implantáveis de uso médico. 
A medida está prevista no Projeto 
de Lei 116/11, do deputado licen-
ciado Beto Albuquerque (PSB-RS). 
O projeto estabelece que o certificado 

deverá acompanhar o produto - da 
indústria até o usuário final - e con-
ter informações sobre o fabricante, 
especificação do material, nome do 
paciente, número de seu prontuário, 
data da cirurgia, nome e assinatura do 
cirurgião responsável.

O relator, deputado Geraldo Re-
sende (PMDB-MS), recomendou a 

aprovação do projeto por considerar que 
ele vai informar a origem do produto e 
garantir sua qualidade, evitando fraudes 
e beneficiando médicos e pacientes do 
SUS e dos planos de saúde. A proposta 
tramita em caráter conclusivo e ainda 
precisa ser analisada nas comissões de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio e na CCJ.

 leonardo Prado
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