
O Plenário começou a 
discutir a proposta que 
aumenta o valor mínimo 
aplicado anualmente pela 
União em ações e serviços 
públicos de saúde.
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Parceria entre Brasil 
e EUA produzirá 
vacina, diz 
ministério
Ouvido ontem pela comissão 
externa da Câmara que 
acompanha as ações contra 
o zika vírus, representante 
do Ministério da Saúde disse 
que a vacina deve ficar pronta 
em pouco mais de um ano, 
por meio de parceria entre o 
Instituto Evandro Chagas e a 
Universidade do Texas. | 5

Havia acordo para a votação ontem da proposta 
que susta o dispositivo legal que define o cálculo 
do montante da dívida de estados e municípios com a 
União, mas o líder do governo, deputado José Guima-

rães, pediu mais tempo. Segundo ele, os secretários 
de Finanças dos estados negociam condições mais 
favoráveis para a negociação da dívida no âmbito do 
Conselho Nacional de Política Fazendária. | 3

Falta de acordo adia votações 
de projeto sobre dívidas e MP
Deputados divergem sobre método de cálculo dos débitos de estados e municípios

Deputados 
defendem PEC 
que amplia gastos 
com saúde 

BNDES: relatório 
de CPI é 
aprovado sem 
indiciamentos

Representante 
da Volks ouve 
questionamentos 
sobre software

Comissão aprova 
MP sobre energia 
elétrica durante os 
Jogos Olímpicos

| 3

| 8

| 6

| 4

ZIKA VÍRUS

A votação do projeto chegou a ser anunciada pelo presidente Eduardo Cunha, mas não houve acordo entre os partidos

Câmara economizou R$ 270 milhões em 2015 | 2

 Alex Ferreira

Prefeitura de Porto Alegre

Agentes combatem focos do 
Aedes aegypti em Porto Alegre
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Câmara dos Deputados

Maior parte da economia veio da decisão da Mesa de usar parcerias público-privadas em obras

O resultado é referente aos recursos poupados em 2015 por meio de diversas ações adotadas pela direção da Casa

Câmara economiza R$ 270 mi com nova gestão 

Nomeação de concursados é adiada e contratos são revisados

 (61) 3216-1500              secom@camara.leg.br

jornal@camara.leg.br  |  Redação: (61) 3216-1660 /1611  |  Distribuição e edições anteriores: (61) 3216-1626

1º Vice-Presidente
Waldir Maranhão (PP-MA)

2º Vice-Presidente 
Giacobo (PR-PR)

1º Secretário
Beto Mansur (PRB-SP)

2º Secretário 
Felipe Bornier (PSD-RJ)

Presidente: Eduardo Cunha (PMDB-RJ)

Editora-chefe
Rosalva Nunes
Editores
Sandra Crespo
Ralph Machado

Diagramadores
Gilberto Miranda
Renato Palet
Roselene Guedes

Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  - 55a Legislatura SECOM - Secretaria de Comunicação Social

Jornal da Câmara

Impresso na Câmara 
dos Deputados (DEAPA) 

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
José Carlos Araújo (PSD-BA)

Presidente do Centro de Estudos e Debates Estratégicos 
Lúcio Vale (PR-PA)

Corregedor Parlamentar
Carlos Manato (SD-ES)

Procurador Parlamentar
Claudio Cajado (DEM-BA)

3ª Secretária
Mara Gabrilli (PSDB-SP)
4º Secretário
Alex Canziani (PTB-PR)

Suplentes:
Mandetta (DEM-MS)
Gilberto Nascimento (PSC-SP)
Luiza Erundina (PSB-SP)
Ricardo Izar (PSD-SP)

Ouvidor Parlamentar 
Nelson Marquezelli (PTB-SP)

Coordenadora dos Direitos da Mulher 
Dâmina Pereira (PMN-MG)

Procuradora da Mulher
Elcione Barbalho (PMDB-PA)

Secretário de Relações Internacionais
Átila Lins (PSD-AM)

Diretor-Geral: Rômulo de Sousa Mesquita

Secretário-Geral da Mesa: Sílvio Avelino

Leia esta edição 
no celular

Papel procedente de 
florestas plantadas

Secretário: Cleber Verde (PRB-MA)

Diretor-Executivo: Claudio Lessa

Diretor de Mídias: Caíque Novis

Diretor de Agência e Jornal: 

João Pitella Junior

A Câmara dos Deputados 
encerrou o ano de 2015 com 
uma economia de R$ 270 
milhões. O saldo é resulta-
do da otimização da gestão 
e da postergação de despe-
sas, como obras, nomeação 
de concursados e revisão de 
contratos. Os recursos eco-
nomizados retornaram ao 
Tesouro Nacional.

Os números foram di-
vulgados ontem pelo dire-
tor-geral da Casa, Romulo 
Mesquita. Segundo ele, a 
redução dos gastos foi uma 
determinação da Mesa Dire-
tora, presidida pelo deputa-
do Eduardo Cunha.

A maior parte da econo-
mia veio da decisão da Mesa 
Diretora de usar as parcerias 
público-privadas (PPPs) nas 
obras da Casa, em substitui-
ção ao modelo tradicional de 
licitação pela Lei 8.666/93. 
A diferença entre elas é que 
na PPP a iniciativa privada 
entra no investimento, pou-
pando recursos públicos. A 
proposta levou a direção da 
Casa a encomendar um estu-
do sobre o uso das parcerias, 

adiando os projetos que es-
tavam em curso para obras.

Espaços físicos - De acor-
do com Mesquita, as obras 

visam à melhoria dos espa-
ços físicos da Câmara. Com 
o início da atual legislatura, 
no ano passado, houve um 

aumento de partidos com 
representantes na Casa, o 
que demandou mais gabi-
netes e salas para reuniões. 

Em 2014, 22 partidos tinham 
parlamentares na Câma-
ra. Hoje são 26, número que 
pode crescer diante da jane-
la de trocas parlamentares  
recentemente promulgada 
pelo Congresso.

Além das novas legen-
das, Mesquita explicou que 
existe uma demanda de de-
putados por melhorias nos 
gabinetes. Cerca de 80 par-
lamentares usam gabinetes 
que não possuem banheiros 
próprios, nem espaços para 
receber correligionários, 
como prefeitos, vereadores e 
deputados estaduais. A Casa 
tem um projeto para aumen-
tar em 30% o espaço desses 
locais de trabalho.

“A decisão de realizar es-
sas obras necessárias, utili-
zando o mínimo do Orça-
mento da União, só seria 
possível trazendo a iniciati-
va privada aqui para dentro, 
com regras preestabeleci-
das”, explicou Mesquita. Se-
gundo ele, os projetos para 
as obras também foram me-
lhorados com o objetivo de 
poupar recursos.

 A Câmara também de-
cidiu adiar a nomeação de 
concursados, gerando uma 
economia de R$ 24 milhões. 
A Mesa Diretora autorizou 
a posse de novos servidores 
apenas no final do ano, com 
impacto orçamentário já 
sobre 2016. E mesmo assim, 
segundo Romulo Mesquita, 
para casos específicos. “Só 
nomeamos o estritamente 
necessário para os setores 

que estavam precisando, 
diante de muitas aposenta-
dorias”, disse o diretor.

Outra ação que gerou 
economia, de acordo com o 
diretor-geral, foi a revisão 
dos contratos de terceiriza-
ção. “Não abrimos nenhuma 
vaga para os terceirizados. 
Mantivemos o número que 
iniciamos o ano de 2015. 
Para que isso fosse possível, 
e a Casa continuasse funcio-

nando, tivemos que mexer 
em alguns processos de tra-
balho”, afirmou.

Mesquita explicou que 
estudos foram feitos para 
melhorar a gestão da Câma-
ra, com o objetivo de otimi-
zar a mão de obra existente. 
Esse processo, segundo ele, 
ainda está em curso.

Restrições - Para este 
ano, o diretor-geral afir-
mou que a gestão mante-

rá o perfil de otimização e 
economia. Ele alertou que 
isso será mais desafiador, 
por causa das condições or-
çamentárias e econômicas 
do País. O orçamento da Câ-
mara caiu 27% em relação 
a 2015. Além disso, a Casa 
terá de rever contratos com 
base nas negociações coleti-
vas das categorias de tercei-
rizados e lidar com os preços 
dos produtos que consome, 

onerados pela inflação em 
alta.

“Vamos ter que usar 
muita criatividade e me-
lhorar ainda mais a gestão, 
os processos de trabalho, 
para que possamos resistir 
ao ano, que não será fácil”, 
afirmou. Mesquita adiantou 
que as restrições orçamen-
tárias podem afetar a reali-
zação de obras por meio de 
PPPs ou da Lei de Licitações.
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Divergências em Plenário impedem votações
Diante das controvérsias, vários partidos apelaram para a obstrução, e a sessão extraordinária de ontem foi encerrada

Alex Ferreira

Eduardo Cunha preside a sessão extraordinária do Plenário da Câmara realizada ontem

“Daqui para a frente, 
acordos só serão feitos 
no microfone, no 
Plenário e de forma 
pública.”
Deputado Eduardo Cunha

Impasse sobre a votação 
de projeto que susta a me-
todologia do cálculo da dívi-
da dos estados e municípios 
com o governo federal e so-
bre pontos da Medida Pro-
visória 694/15, que trata de 
questões fiscais, impediram 
ontem as votações.

O presidente da Câmara, 
Eduardo Cunha, chegou a 
anunciar a votação do Pro-
jeto de Decreto Legislativo 
(PDC) 315/16, do deputado 
Espiridião Amin (PP-SC), 
que susta o dispositivo legal 
que define o cálculo do mon-
tante da dívida de estados e 
municípios com a União. 

As dívidas foram renego-
ciadas no ano passado, mas 
Amin considera que a taxa 
aplicada ao cálculo da dívi-
da, baseado na taxa Selic, é 
muito alta. “Nenhum esta-
do consegue amortizar essa 
dívida por causa do indexa-
dor. Não estamos quebran-
do o País. Estamos sustan-
do uma norma que mudou o 
que aprovamos em lei com-
plementar”, disse.

Tempo - Havia acordo 
para a votação da proposta, 
mas o líder do governo, José 
Guimarães (PT-CE), pediu 
mais tempo. Segundo ele, 

O Plenário da Câmara co-
meçou a discutir na quarta-
-feira (24) o texto da Propos-
ta de Emenda a Constituição 
1/15, do deputado Vanderlei 
Macris (PSDB-SP), que au-
menta o valor mínimo apli-
cado anualmente pela União 
em ações e serviços públicos 
de saúde.

Macris lembrou que a pro-
posta tem origem no proje-
to de lei de iniciativa popu-
lar (PLP 321/13) conhecido 
como Saúde+10, que reivin-
dicava 10% do Produto Inter-
no Bruto (PIB) a ser destina-
do para a área de saúde.

O texto da PEC determi-
na que a União deverá inves-
tir, pelo menos, 19,4% de sua 
receita corrente líquida em 
ações e serviços públicos de 
saúde ao final de seis anos, o 
que equivale a 10% da recei-
ta corrente bruta, como pre-
vê o Saúde+10. Atualmente, 
a Emenda Constitucional 86 

define os gastos mínimos da 
União com saúde em 13,2% 
da receita corrente líquida 
para 2016, subindo até 15% 
em 2020.

“A PEC restabelece os in-
vestimentos na saúde tais 
como foram concebidos 
quando da criação do Sis-
tema Único de Saúde. Esta 

emenda nada mais é do que 
aglutinar a vontade de mais 
de 2 milhões de pessoas que 
se mobilizaram, ao longo de 
vários anos, e promoveram o 
Saúde+10”, destacou Macris.

Redução - Macris ainda 
criticou a redução dos inves-
timentos na área ao longo 
dos últimos anos. “Tivemos 

um processo decrescente de 
investimento em saúde por 
parte do governo federal. 
Essa queda saiu de 60% para 
42% de investimentos do go-
verno federal em saúde pú-
blica”, disse.

José Rocha (PR-BA) con-
cordou que o País vai gastar 
menos em saúde em 2016 do 

que gastou em 2015. “Preci-
samos resolver isso. Esse pro-
jeto ajuda muito o País, prin-
cipalmente no momento em 
que se enfrenta uma série cri-
se na saúde pública, nos hos-
pitais e no combate ao vírus 
zika e à chicungunya”, disse.

Social - Já Edmilson Ro-
drigues (Psol-PA) disse que 
saúde não rima com lucro. 
“Saúde é um bem social, um 
direito de todos os cidadãos 
e uma obrigação do Estado”, 
ressaltou. Para ele, não se 
pode falar em compromisso 
com saúde pública sem o for-
talecimento do SUS.

Pompeo de Mattos (PDT-
-RS) comparou dados dos 
investimentos público e pri-
vado em saúde. “O governo 
investe 3,9% do PIB na área 
da saúde, já a iniciativa priva-
da gasta 5% do PIB no setor. 
O que quer dizer que o povo 
paga por si só mais do que o 
governo”, disse.

Deputados defendem PEC que amplia gastos com saúde

os secretários estaduais ne-
gociam condições mais fa-
voráveis no âmbito do Con-
selho Nacional de Política 
Fazendária (Confaz), e essa 
discussão deve terminar na 
segunda-feira (29). “A vota-
ção do decreto não tem efei-
to prático nenhum, só polí-
tico”, afirmou.

Depois do recuo do go-
verno, não houve acordo en-
tre os partidos. Cunha anun-

ciou que o projeto deverá 
voltar à pauta em uma ses-
são extraordinária na próxi-
ma terça (1º), antes mesmo 
da Ordem do Dia da sessão 
ordinária.

Acordos - Cunha tam-
bém chamou atenção do lí-
der governista que, segundo 
o presidente, teria descum-
prido acordo com a Mesa de 
não tentar impedir a votação 
do projeto de decreto legisla-

tivo por meio de obstrução. 
Ele disse que os acordos en-
tre líderes passarão a ser pú-
blicos.

“O acordo era para vo-
tação do decreto, antes de 
a medida provisória chegar. 
Daqui para a frente, Zé Gui-
marães, acordos com vossa 
excelência só serão feitas no 
microfone, no Plenário e de 
forma pública”, declarou.

Isso porque Guimarães 

insistiu que a votação do 
projeto só fosse feita com o 
compromisso de votar tam-
bém a MP 694/15. “Eu até 
cedo a discussão para vo-
tar o PDC, mas o presidente 
[Cunha] e Amin haviam me 
dito que a MP seria o item 
principal da pauta”, reiterou.

Estranha - A oposição não 
concordou com a votação da 
MP por criticar a retirada 
de pontos acordados na co-
missão mista que analisou a 
proposta, considerados ma-
téria estranha ao objeto da 
MP: a prorrogação de benefí-
cios fiscais para papel de im-
prensa, reabertura de prazo 
para negociação de dívidas 
rurais e legislação sobre o 
adicional de frete de mari-
nha mercante.

Diante de tantas contro-
vérsias, vários partidos ape-
laram para a obstrução e a 
sessão foi encerrada sem vo-
tações.
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EDuCAçãO

A comissão mista que 
analisa a Medida Provisória 
693/2015 aprovou ontem o 
parecer do relator, deputado 
Manoel Júnior (PMDB-PB). 
A MP concede benefícios fis-
cais para as distribuidoras de 
energia elétrica durante os 
Jogos Olímpicos e Paralímpi-
cos de 2016, a serem realiza-
dos no Rio de Janeiro. A ma-
téria segue para análise do 
Plenário da Câmara e depois 
para o Plenário do Senado.

A MP cancela ou suspen-
de a incidência de nove tri-
butos para as distribuidoras 
de energia. Além do Rio de 
Janeiro, sede oficial dos dois 
eventos, também haverá 
partidas de futebol em São 
Paulo, Belo Horizonte, Sal-
vador, Brasília e Manaus. 

As empresas poderão se 
valer desses benefícios nas 
obras de construção civil e 
para a compra ou aluguel de 
máquinas, entre outros pon-
tos. A isenção ainda poderá 
ser usufruída pelos comi-
tês internacionais olímpico 
e paralímpico, assim como 
pelas federações esporti-
vas internacionais e pelos 
atletas que participarão dos 
eventos.

Tributos - Entre os tribu-
tos, estão a Cide-Combustí-

O deputado Alex Can-
ziani (PTB-PR) afirmou que 
espera, ainda na primeira 
quinzena de março, a vota-
ção em segundo turno da 
PEC 395/14, de sua auto-
ria, que permite a cobran-
ça, pelas universidades pú-
blicas, por cursos lato sensu.

 exto-base – um substitu-
tivo da comissão especial, de 
autoria do deputado Cleber 
Verde (PRB-MA) – foi apro-
vado  em outubro de 2015, 
por 318 votos a 129, mas des-
de então faltavam ser vota-
dos os destaques.

O Plenário da Câmara 
concluiu a votação dos des-
taques no dia 17 e a comis-
são especial aprovou a reda-
ção final no dia 24. Agora a 
PEC precisa ser votada em 
segundo turno, antes de se-
guir para o Senado.

Na votação dos desta-

Alex Canziani: texto final remete à proposta original

Votação sobre cobrança de curso pode ocorrer em março
Pelo texto, o ensino 
público superior de 
graduação e de pós-
graduação acadêmica 
stricto sensu (mestrado 
e doutorado) continua 
gratuito

ques, os deputados retiraram 
do texto a possibilidade de 
cobrança pelo mestrado pro-
fissional. A exclusão desse 
ponto constava de destaque 
do DEM, aprovado por 445 
votos a 10. O PCdoB e o PDT 
apresentaram destaques no 
mesmo sentido.

Pelo texto aprovado, o 
ensino público superior de 
graduação e de pós-gradu-
ação acadêmica stricto sen-
su  (mestrado e doutorado) 
continua gratuito, mas as 
instituições poderão cobrar 
pelos cursos de extensão e de 
pós-graduação lato sensu. A 

exceção será para os progra-
mas de residência (em saúde) 
e de formação de profissio-
nais na área de ensino, que 
continuarão gratuitos. 

Em qualquer situação, 
deverá ser respeitada a au-
tonomia universitária, ou 
seja, a universidade decidi-
rá se deseja ou não cobrar 
pelos cursos.

Andifes - Canziani in-
formou que a possibilidade 
de cobrança por cursos de 
mestrado profissional havia 
sido incluída no parecer do 
relator, que ouviu diversos 

setores ligados à educação. 
No entanto, segundo ele, 
a Associação Nacional dos 
Dirigentes das Instituições 
Federais de Ensino Superior 
(Andifes), solicitou a retirada 
do dispositivo, o que foi aca-
tado pelo Plenário.

“[A proposta] pratica-
mente voltou ao texto ori-
ginal. Quando nós a apre-
sentamos, a intenção era 
permitir a cobrança da pós-
-graduação, do lato sensu. 
E agora, pelo texto que foi 
aprovado no primeiro tur-
no, vai ficar mais ou menos 
aquilo que nós pensamos 
originalmente”, explicou.

O presidente da comis-
são especial, deputado Pedro 
Fernandes (PTB-MA), afir-
mou que há um acordo para 
votar a proposta em segundo 
turno em março, como de-
fende o autor da PEC.

Luis Macedo

A medida provisória tam-
bém permite a auditores e 
analistas da Receita Federal 
portar arma própria ou do 
órgão, mesmo fora de ser-
viço, quando existir possi-
bilidade de ameaça a sua 
integridade física ou de sua 
família em decorrência do 
trabalho, desde que a amea-
ça seja registrada na polícia.

Segundo o governo, 87% 
dos atentados e ameaças 
ocorrem fora do horário de 
serviço, na ausência de qual-
quer proteção policial. O ris-
co é maior para os chama-
dos crimes aduaneiros, como 
contrabando, tráfico de dro-
gas e pirataria.

No projeto de lei de con-
versão, Manoel Júnior esten-
de o direito aos auditores fis-
cais do Trabalho, aos oficiais 
de Justiça e aos peritos ofi-
ciais de natureza criminal, 
“por se tratarem de servido-
res que também se subme-
tem a riscos intensos decor-
rentes de suas funções”.

MP sobre energia nas Olimpíadas vai a Plenário
Texto aprovado em comissão mista concede benefícios fiscais para as distribuidoras durante os Jogos de 2016

veis, o Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados e a 
Cofins (desde que vinculados 
à importação), o Imposto de 
Importação, a contribuição 
para o PIS-Pasep incidente 
sobre a importação de ser-
viços ou bens e o Adicional 
ao Frete para Renovação da 
Marinha Mercante.

A MP também concede às 
distribuidoras de energia a 
isenção do Imposto de Ren-
da Retido na Fonte que in-
cide sobre os valores pagos 
ou remetidos em virtude de 
prestação de serviços, forne-

cimento de bens ou aluguéis.
“A relevância das medi-

das tributárias referentes 
aos Jogos Olímpicos e Pa-
ralímpicos de 2016 decorre 
da própria importância des-
ses eventos internacionais, 
com ampla visibilidade na 
comunidade internacional, e 
a urgência se evidencia com 
a constatação de que o pla-
nejamento e a execução de 
ações para a realização des-
ses eventos já estão em curso 
no Brasil, inclusive a dispo-
nibilização de infraestrutura 
para o fornecimento tempo-

rário de energia elétrica”, diz 
Manoel Júnior.

Prorrogação - Uma das 
emendas acatadas amplia 
até 2022 a isenção de Im-
posto de Importação e de 
IPI incidentes na impor-
tação de equipamentos ou 
materiais esportivos des-
tinados às competições, ao 
treinamento e à preparação 
de atletas e equipes brasilei-
ras, em jogos olímpicos, pa-
ralímpicos, pan-americanos, 
parapan-americanos, nacio-
nais e mundiais quando não 
houver produção nacional.

Evento teste no Rio, em outubro, do circuito de BMX, modalidade olímpica do ciclismo

Porte de arma 
para auditores 
é previsto

Beth Santos-Prefeitura do Rio



cina da dengue, transmitida 
pelo mesmo mosquito, tam-
bém está a caminho, segundo 
Araújo, e deve começar a ser 
aplicada em 2018. “O Institu-
to Butantan já desenvolveu a 
vacina, agora está fazendo os 
testes clínicos. Constatando 
que a vacina é segura e poten-
te, ela será aplicada no SUS.”

Plano - Para combater a 
zika está em ação um plano 
nacional que reúne 27 grupos 
estaduais e centenas de gru-
pos municipais. São mais de 
45 mil agentes de combate, 
266 mil agentes comunitários, 
14 mil médicos do Programa 
Mais Médicos e 3 mil militares 
capacitados.

Na próxima segunda-fei-
ra (29) termina o primeiro 
ciclo de visitas a residências 
no País. Estão programados 
mais dois ciclos de visitação 
com duração de dois meses 
cada. A ação é de âmbito mu-
nicipal e tem o objetivo de re-
duzir o foco de Aedes aegipti a 
apenas a 1% dos imóveis nos 
municípios ate o final do ter-
ceiro ciclo, no fim de junho.

Na primeira fase de visitas 
a residências, 20% delas esta-

Representante do Ministério da Saúde explicou ações do governo à comissão externa que acompanha combate a vírus
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Vacina contra zika sairá de parceria entre Brasil e EUA
A comissão externa para 

acompanhamento das ações 
contra o vírus da zika ouviu 
ontem explicações do Minis-
tério da Saúde sobre as pro-
vidências que estão sendo 
tomadas para combater a do-
ença, apontada como a prin-
cipal causa do nascimento de 
crianças com microcefalia.

O secretário-executi-
vo substituto do ministério, 
Neilton Araujo de Oliveira, 
afirmou que em pouco mais 
de um ano o Brasil deve con-
tar com uma vacina contra a 
zika, desenvolvida pelo Ins-
tituto Evandro Chagas, de 
Belém, em parceria com a 
Universidade do Texas, nos 
Estados Unidos.

Relação - Neilton Olivei-
ra afirmou que não há mais 
dúvidas científicas sobre a 
relação entre a zika e o nas-
cimento de crianças com mi-
crocefalia. Historicamente, 
o Brasil registrava 150 casos 
anuais. De maio do ano pas-
sado até agora já foram re-
gistrados 5.640 casos e 120 
mortes. Ele afirmou que, para 
identificar o vírus, o minis-
tério capacitou 22 laborató-
rios centrais para realizar mil 
exames por mês. Neste ano 
devem ser distribuídos 500 
mil testes, o que vai aumen-
tar em vinte vezes a capaci-
dade para os exames.

O governo destinou R$ 
1,87 bilhão para combater o 
Aedes aegypti e a zika. A va-

Para identificar o 
vírus, o Ministério da 
Saúde capacitou 22 
laboratórios centrais 
para realizar mil 
exames por mês

Neilton Oliveira: não há mais dúvidas científicas sobre a relação entre a zika e a microcefalia

O coordenador da comis-
são externa que acompanha 
ações contra a zika, depu-
tado Osmar Terra (PMDB- 
RS), defendeu que o cole-
giado trabalhe em conjunto 
com a comissão mista que 
analisa a MP 712/16.

Ele anunciou que vai 

Osmar Terra defende ação conjunta na Câmara
procurar o relator da MP, 
deputado Newton Cardoso 
Jr. (PMDB-MG), para que 
organizema reuniões, au- 
diências e até mesmo via-
gens conjuntas. “Depois, 
quando a medida provisória 
for votada, nós vamos conti-
nuar o trabalho da comissão 

externa”, disse Terra.
A próxima reunião da co-

missão externa, na quarta- 
feira da próxima semana, 
contará com o epidemio-
logista Cesar Victora, do 
Centro de Pesquisas Epide-
miológicas da Universidade 
Federal de Pelotas. 

vam fechadas e houve mora-
dores que se negaram a per-
mitir a entrada dos agentes. 

Mas uma medida provisória 
(MP 712/16) prevê a possibi-
lidade de ingresso forçado de 

agentes públicos em casos de 
abandono ou ausência de pes-
soa que permita o acesso.

CAMPANHA DA FRATERNIDADE

Deputados criticam falta de saneamento básico no País
A Câmara realizou ontem 

sessão solene em homenagem 
à Campanha da Fraternidade 
de 2016, que tem como foco o 
saneamento básico, o desen-
volvimento, a saúde integral 
e a qualidade de vida. Com 
o tema “Casa comum, nos-
sa responsabilidade”, a cam-
panha quer chamar atenção 
para o fato de o Brasil ser a 
sétima maior economia do 
mundo, mas ainda ter 100 
milhões de pessoas sem ser-
viços básicos de tratamento 
de esgoto e coleta de lixo. A 
campanha é promovida pelo 
Conselho Nacional de Igrejas 
Cristãs do Brasil (Conic).

Os deputados Rôney Ne-
mer (PMDB-DF), Flavinho 

Religiosos e deputados destacaram a importância do saneamento

(PSB-SP), Luiz Couto (PT- 
PB), João Paulo Papa (PSDB- 
SP), Izalci (PSDB-DF) e Luiz 
Carlos Hauly (PSDB-PR) fo-
ram os autores do requeri-
mento para realização da 
sessão.

Família - Rôney Nemer 
afirmou que o saneamento 
básico é importante para a 
estrutura familiar. “Uma fa-
mília sem saneamento tem 
dificuldade de se manter co-
esa. A doença desestrutura. A 
campanha quer mostrar quão 
importante é o papel da igre-
ja na vida das famílias e sua 
preocupação com qualidade 
de vida”, afirmou.

Izalci criticou a falta de 
saneamento em diversas re-

giões do País. “Todos sabem 
que a falta de saneamento 
básico e o descaso com a 
saúde pública é causa do 
avanço do mosquito [Aedes 
aegypti]. A cada dois minu-
tos e meio uma criança mor-
re por não ter acesso a agua 
potável, rede de esgoto e hi-
giene”, disse.

O deputado Flavinho 
defendeu a união da socie-
dade. “Muitas vezes nos dá 
vergonha de ver a situação, 
e não adianta discurso”, cri-
ticou. O presidente da Câ-
mara, Eduardo Cunha, res-
saltou a importância das 
campanhas da fraternidade 
e do apoio da Casa ao debate 
sobre temas de grande rele-

vância para o País.
Caráter ecumênico - O 

bispo-auxiliar de Brasília, 
dom Valdir Mamede, defen-
deu o caráter ecumênico da 
campanha, que envolve vá-
rias igrejas cristãs. “Quere-
mos garantir a integridade e 
o futuro com ações de aces-

so à água potável, à coleta de 
esgoto, ao manejo adequado 
dos resíduos sólidos e ao con-
trole de doenças. São ações 
indispensáveis para todos 
viverem com saúde e digni-
dade”, afirmou. Ele criticou 
ainda os baixos índices de 
saneamento básico no Brasil.

 Gustavo Lima

Luis Macedo
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  DISCuRSO

Dâmina Pereira: lacuna na lei

Em audiência da CPI dos 
Crimes Cibernéticos, o di-
retor de Assuntos Governa-
mentais da Volkswagen do 
Brasil, o engenheiro Antô-
nio Megale, reconheceu a 
existência de software nos 
carros da marca que iden-
tifica que os veículos estão 
em teste e diminui a emis-
são de gases. Esse controle 
fica desligado em situações 
normais de rodagem, fazen-
do com que os carros poluam 
muito além do nível exigido 
na legislação ambiental em 
todo mundo.

O software está instala-
do só em carros a diesel. No 
Brasil, um único modelo, a 
picape Amarok, produzida 
na Argentina e comerciali-
zada entre 2011 e 2012, tem 
o defeito. São 17.057 carros 
que devem passar por um 
recall ainda neste semestre 
para a troca do software.

A Volkswagen chegou a 
ser multada pelo Ibama, mas 
recorreu da multa. O enge-
nheiro afirmou que testes 
concluíram que as emissões 
de gases nesses carros aten-
dem os limites da legislação 
brasileira.

“Já mostramos ao Ibama 
os resultados dos inúmeros 
testes que fizemos no Brasil 
e na Alemanha, nos quais 
pudemos demonstrar que 

O Partido Trabalhista 
Nacional (PTN), que come-
çou a atual legislatura com 
quatro deputados federais, 
conta agora com sete parla-
mentares. No início de feve-
reiro, a sigla ganhou o refor-
ço de Aluisio Mendes (MA) e 
Luiz Carlos Ramos (RJ). Na 
terça-feira (23), foi a vez de 
o deputado Ricardo Teobal-
do (PE)  passar a integrar a 
bancada.

Para o líder do PTN na 
Câmara, deputado Bacelar 
(BA), o crescimento da sigla 
é reflexo do reconhecimento 
do trabalho do partido den-
tro e fora da Câmara. “Nós 
que fazemos parte do PTN 

Dâmina destaca 
necessidade de 
proteger vítimas 
da violência

Bacelar: trabalho reconhecido

Bacelar comemora crescimento da bancada do PTN

Volkswagen promete troca de 
software que burla lei ambiental
Representante da empresa no Brasil explicou procedimentos à CPI dos Crimes Cibernéticos

tivemos nosso esforço e de-
dicação reconhecidos. O ano 
de 2015 foi cheio de novida-
des, desafios e de plantio. 
Um dos frutos estamos co-
lhendo agora, com as novas 
filiações.”

Segundo o líder, Ricar-
do Teobaldo é muito bem-
-vindo ao PTN por ser um 
parlamentar atuante, com 
grandes bandeiras. “Jun-
tos, vamos conseguir reali-
zar grandes feitos em prol da 
sociedade brasileira. A nos-
sa intenção é recrutar ain-
da mais parlamentares com 
esse perfil para engrandecer 
o PTN” concluiu.

A deputada Renata Abreu 

uma grande pessoa e um 
grande líder de Pernambuco. 
A vinda dele vai enriquecer o 
nosso projeto de mudanças e 
reestruturação e consolidar 
a nova fase que o PTN vive 
hoje.”

Diálogo - O deputado Ri-
cardo Teobaldo explicou que 
mudou para o PTN pelo fato 
de a legenda ser democrática 
e aberta ao diálogo. “O parti-
do vai discutir toda as ques-
tões com seus integrantes. O 
diálogo é um dos principais 
pontos para que nós, parla-
mentares, possamos exercer 
os nossos mandatos com ex-
celência. E isso eu encontrei 
aqui”, afirmou Teobaldo.

(SP), presidente estadual do 
partido, também elogiou 
a chegada de Teobaldo. “É 

 No depoimento de Megale, JHC (no detalhe) reclamou da demora da Volks em substituir o programa  

em nenhum momento os li-
mites de emissão foram ul-
trapassados, mas, mesmo 
assim, está dentro do nos-
so programa a instalação de 
um novo software, em fase 
final de certificação, através 
de uma campanha de recall, 
sem nenhum prejuízo para 
nenhum dos clientes.”

Falta de punição - O de-
putado JHC (PSB-AL), autor 
do requerimento para a au-
diência, destacou que crimes 
cibernéticos podem ocorrer 
on-line ou off-line. A exis-
tência de um software que 

burla a legislação, segundo 
ele, é motivo de preocupa-
ção. Ele reclamou da demora 
em substituir o programa e 
criticou o fato de a empresa 
nem sequer ter pago a multa.

“O Brasil ainda é muito 
leniente com essas coisas, se 
formos comparar com o que 
houve em outros países. Qual 
foi a medida exemplar, qual 
foi a lição, o que ficou em rela-
ção a esse caso? Até para ser-
vir como exemplo para futu-
ros dispositivos que possam 
aparecer, porque isso pode 
ser um dos primeiros de ou-

tros tantos casos que podem 
surgir no mundo”, afirmou o 
deputado. “Minha preocupa-
ção é resguardar a legislação 
brasileira para punir aque-
les que eventualmente ten-
tem usar desse mesmo meio”, 
acrescentou.

Multa à empresa - Além 
de propor uma legislação 
mais rígida para esse tipo 
de crime, o deputado JHC 
sugeriu que a CPI continue 
acompanhando o caso e peça 
informações ao Ibama sobre 
a aplicação da multa à Vol-
skwagen.

Gustavo Lima

Gustavo Lima

Gustavo Lima

Gustavo Lima

A deputada Dâmina Pe-
reira (PMB-MG) afirmou em 
Plenário que a bancada fe-
minina se esforçará para que 
a Câmara aprove o projeto 
que criminaliza o descum-
primento das medidas prote-
tivas da Lei Maria da Penha. 

O projeto (PL173/15), 
do deputado Alceu Moreira 
(PMDB-RS), pune quem de-
sobedecer as medidas prote-
tivas de urgência definidas 
pela Justiça com detenção de 
30 dias a dois anos.

“A lei prevê que, quando 
a vítima de violência procu-
ra o sistema judiciário, o juiz 
tem o poder de aplicar, a pe-
dido dela, as chamadas me-
didas protetivas de urgência. 
Mas, de acordo com o STJ, o 
descumprimento das medi-
das não é crime. Isso é uma 
gravíssima lacuna”, afirmou.

Dâmina apresentou da-
dos do Mapa da Violência, 
mostrando que, em 2013, 
houve 4.762 homicídios de 
mulheres no País, e parcei-
ros ou ex-parceiros foram 
responsáveis por um terço 
deles. “Só a criminalização 
do descumprimento de me-
didas protetivas autorizará a 
polícia a prender em flagran-
te o agressor que prossegue 
em suas tentativas de inti-
midar a vítima”, disse.

Zika - Dâmina informou 
que a Secretaria da Mulher 
da Câmara agendará reunião 
com o Ministério da Saúde 
para conhecer tudo o que 
já foi apurado em relação 
ao Zika vírus e às possíveis 
complicações neurológicas.     
Dâmina disse ainda que a se-
cretaria recebeu denúncias 
de manifestações precon-
ceituosas em redes sociais 
sobre crianças com micro-
cefalia. “É uma lástima que 
certas pessoas dediquem seu 
tempo a espalhar desrespei-
to e desinformação.”



Diálogo será base 
para o Pros, afirma 
Givaldo Carimbão

O diálogo será a base dos traba-
lhos do Pros neste ano. O líder, depu-
tado Givaldo Carimbão (AL), defende 
que todos os assuntos sejam discuti-
dos pelos colegas antes que qualquer 
decisão seja anunciada. 

O partido integra a base do go-
verno e, segundo Carimbão, a pre-
sidente Dilma Rousseff está sempre 
pedindo sugestões aos parlamenta-
res sobre os mais diversos assuntos. 
Em relação aos problemas econômi-
cos do País, ele disse acreditar que a 
solução passa pelo aumento de recei-
tas ou pela diminuição de despesas.

Em seu quinto mandato como de-
putado federal, Givaldo Carimbão, 58 
anos, ocupa a Liderança do Pros pelo 
terceiro ano consecutivo.

Quais as prioridades para 2016?
A bancada faz parte do governo. 

Na reunião de líderes, temos discuti-
do as pautas de que o Brasil precisa. 
O País precisa resolver urgentemente 
a reforma previdenciária. O governo 
também tem discutido a questão da 
CPMF. A presidente tem pedido su-
gestões e nós demos algumas. 

Em economia, ou você aumenta 
receitas ou você diminui despesas. 
Será uma pauta que nós discutiremos 
no Congresso. Será um ano mais cur-
to, devido às eleições para prefeitos 
e vereadores.

Sendo da base, a bancada vai 
acompanhar o governo na CPMF, 
na prorrogação da DRU e na refor-
ma da Previdência?

Cada tema será discutido com a 
bancada. Como líder, é preciso ter 
a cautela de discutir primeiro com 
a bancada, para depois dar uma po-
sição. Porém, fazemos parte do go-
verno. “Você tem alguma sugestão a 
dar?”, tem dito a presidente Dilma. 
Temos dado algumas sugestões. 

A pergunta é: essas sugestões 
que temos dado podem substituir a 
CPMF ou podem ser as duas coisas 
juntas? Na hora certa, vamos discutir 
para ver exatamente qual é a posição 
do conjunto. 

O líder não pode dizer que vai 
ser desse jeito ou daquele. Tem que 
construir. Não adianta o líder dizer e 
os companheiros não votarem.
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Givaldo Carimbão: reformas urgentes

Gilmar Felix

Junior Marreca: 
PEN dará apoio 
para superar crise

Reconduzido à liderança do PEN, 
Junior Marreca (MA) afirmou que a 
bancada, que conta com dois deputa-
dos, está unida com o governo.  Na-
tural de Salgueiro (PE), Marreca está 
em sua primeira legislatura.

Quais as prioridades em 2016?
A prioridade do PEN é a pauta do 

Brasil. Precisamos superar a crise 
política para enfrentar a crise eco-
nômica. A bancada do PEN está uni-
da à bancada do governo.

Será a favor da CPMF?
A CPMF é uma contribuição im-

portante para o Brasil. Ela é na veia, 
gera receitas todos os dias. No for-
mato que estamos pensando, para 
ajudar União, estados e municípios 
também, é importante a criação des-
se imposto, mas com muito cuida-
do, para não aumentar a carga tri-
butária. O formato da CPMF deve ser 
diferente: ela deve deixar de existir 
quando a economia ganhar robustez.

Qual é a posição em relação à 
reforma da Previdência?

A questão previdenciária é mun-
dial, porque as pessoas estão vivendo 
mais e, com isso, é preciso se refor-
mular a Previdência. Hoje, o Brasil 
já gasta mais de R$ 100 bilhões na 
Previdência. Precisamos encontrar 
algum mecanismo de amenizar esse 
impacto nas contas do País. É ne-
cessária uma reforma, porque não é 
para agora, vai se refletir nos próxi-
mos governos. Mas meu partido de-
fende os direitos adquiridos – nisso 
ninguém pode mexer.

Quanto à DRU, qual a posição?
É um tema polêmico. Trabalha-

mos com o governo para tomar a me-
lhor posição em relação a isso. 

E sobre a reforma tributária?
A tão falada reforma tributária 

é difícil de fazer, porque as banca-
das têm suas divisões: São Paulo não 
quer perder receita para o Maranhão; 
ninguém quer abrir mão de nada. 
Mas, ao longo dos anos, amadurece-
mos muito, chegamos a alguma pro-
posta mais razoável. Com a tentativa 
de resolver, pode sair uma reforma 
bem contextualizada. É fundamental 
para o País, pois com certeza vamos   
diminuir a carga tributária.

Junior Marreca: solução para crise

Gilmar Felix

Genecias Noronha: apoio ao trabalhador

Diogenis Santos

Genecias Noronha:  
SD não vota contra 
os trabalhadores

Para o novo líder do SD (Solida-
riedade), deputado Genecias Noro-
nha (CE), a bancada é contrária a 
qualquer projeto que venha a preju-
dicar trabalhadores e aposentados.

Noronha defende uma reforma 
tributária que diminua os impostos 
e se posiciona contrário à propos-
ta de recriação da CPMF, defendida 
pelo governo, mas ainda vai aguar-
dar uma decisão da bancada.

Nascido no município cearense de 
Parambu, foi prefeito de sua cidade 
natal por dois mandatos. Está no se-
gundo mandato de deputado.

Quais as prioridades em 2016?
Esperamos que o ano de 2016 seja 

um ano mais produtivo que 2015, já 
que 2015 foi um ano que é bom nem 
se lembrar. Fui indicado por aclama-
ção na bancada do meu partido ao 
qual eu agradeço pelo apoio e vamos 
discutir nossas prioridades.

E com relação à CPMF?
Nós ainda não discutimos a 

CPMF, mas pessoalmente sou con-
tra. A sociedade não aguenta mais 
um imposto nas suas costas. Eu acho 
que há outras prioridades que pode-
riam ser adotadas pelo governo, que 
é ajustar, cortar na sua própria carne 
e reduzir custeio. O governo não fez 
a sua parte. Reduziu os ministérios, 
mas não cortou os cargos comissio-
nados que existem no governo. Ficou 
só na falácia.

Sobre a reforma da Previdên-
cia,  já conversou com a bancada?

Não apoiaremos nenhuma pro-
posta que for contra o trabalhador. 
A nossa bancada, que tem como pre-
sidente o deputado Paulo Pereira da 
Silva (SP), que é um sindicalista, ja-
mais iria votar a favor do que vier 
prejudicar a classe trabalhadora.

E sobre reforma tributária e 
Desvinculação de Receitas da 
União (DRU)?

Concordo com a reforma tribu-
tária, desde que seja para diminuir 
os impostos que a sociedade já paga 
bastante. Vamos discutir alguns 
pontos para definir um posiciona-
mento. Nós ainda não discutimos a 
prorrogação da DRU. Decidiremos 
nas reuniões da bancada.

Uldurico Junior: tributação inaceitável

Gustavo  Lima

Uldurico Junior diz 
que PTC combaterá 
alta nos impostos

Deputado mais jovem a assumir 
o mandato em 2015, o líder do PTC, 
Uldurico Junior (BA), hoje com 24 
anos, diz que a prioridade é a defesa 
do trabalhador brasileiro.

Contrário a qualquer aumento de 
tributo, o parlamentar critica a pos-
sível recriação da CPMF e diz que o 
País precisa de uma reforma tribu-
tária. Uldurico Junior é o único de-
putado do PTC na Câmara e está em 
seu primeiro mandato.

Quais as prioridades em 2016?
As prioridades sempre foram e 

continuam sendo a defesa dos tra-
balhadores, buscando mais direitos 
para os que mais precisam. 

Eles são a grande maioria no nos-
so País e precisam de uma voz que 
realmente represente a vontade do 
povo aqui dentro.

A legenda é contra ou a favor 
da recriação da CPMF?

Totalmente contrária. Neste ano, 
o nosso povo vai começar a pagar R$ 
4 pelo litro de gasolina. Ninguém 
aceita mais a quantidade de impos-
tos que estamos pagando. Se preci-
sarmos ter medidas para arrecadar 
mais, teremos de pensar em alter-
nativas, e não colocar aqueles que já 
pagam muito para pagar ainda mais 
a farra com o dinheiro público.

O partido já está discutindo a 
reforma da Previdência?

Ainda estamos fechando uma po-
sição a respeito da Previdência.

E a prorrogação da DRU? 
Está na mesma situação. Estamos 

discutindo com o governo, sabendo 
o que pensa a oposição. O PTC é um 
partido independente aqui na Casa. 
Estamos em discussão para saber o 
que seria melhor, pensando sempre 
no povo brasileiro.

Por fim, a legenda tem alguma 
definição com relação à reforma 
tributária?

É a mesma questão da CPMF. Nós 
não suportamos mais a quantidade 
de impostos que pagamos hoje. Acre-
ditamos que uma reforma tributária 
deva ser feita, mas discutindo am-
plamente, porque é um assunto bem 
complexo. Até o dia da votação, tere-
mos muita discussão para fazer.

  NOVOS LíDERES
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O deputado José Rocha, durante a apresentação do parecer final da CPI do BNDES, na quinta-feira

O deputado Alexandre Baldy, que sugeriu vários indiciamentos

Lucio Bernardo Jr.

Lucio Bernardo Jr.

Parecer do deputado José Rocha pede mudanças na gestão do banco, e parlamentares apresentam voto em separado

CPI do BNDES aprova relatório sem indiciados

Votos em separado, da oposição, acusam Lula e empresários

Depois de mais de cinco 
meses de trabalho, a Comis-
são Parlamentar de Inqué-
rito do BNDES (Banco Na-
cional de Desenvolvimento 
Econômico e Social) chegou 
ao fim com a aprovação do 
relatório do deputado José 
Rocha (PR-BA).

O parecer final foi apro-
vado depois de muitas críti-
cas da oposição, que cobra-
va a responsabilização de 
pessoas suspeitas de terem 
usado o banco estatal para 
beneficiar empresas.

Rocha não acatou pedi-
dos de indiciamento, entre 
os quais o do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva e o 
do presidente do BNDES, Lu-
ciano Coutinho. “Eu comete-
ria ato de injustiça ou mesmo 
de parcialidade se indiciasse 
pessoas que não foram ouvi-
das nessa comissão, que não 
tiveram a oportunidade de se 
defender e apenas pedir o in-
diciamento ouvindo apenas 
o lado da acusação.”

O relator optou por reco-
mendar mudanças na gestão 
no banco de modo a aumen-
tar o controle sobre emprés-
timos e, no lugar de indicia-
mentos, propôs o envio dos 
documentos obtidos pela CPI 
ao Ministério Público Fede-
ral, ao Tribunal de Contas 
da União e à Controladoria 
Geral da União para provi-
dências.

Uma das sugestões é per-
mitir que o TCU e a CGU te-
nham acesso a informações 
bancárias hoje protegidas 
por sigilo.

O relator também reme-

“Eu cometeria ato de 
injustiça se indiciasse 
pessoas que não 
tiveram a oportunidade 
de se defender.”
Deputado José Rocha

Um dos deputados que 
apresentaram voto em se-
parado foi Alexandre Baldy 
(PSDB-GO), que foi sub-re-
lator da CPI. Ele defende o 
indiciamento de Lula pelos 
crimes de advocacia admi-
nistrativa, corrupção passi-
va, tráfico de influência e la-
vagem de dinheiro.

Segundo Baldy, o ex-pre-
sidente beneficiou a constru-
tora Odebrecht. Ele pediu o 
indiciamento de Coutinho 
por gestão fraudulenta e ad-
vocacia administrativa, por 
supostamente ter aprovado 
operações lesivas ao banco.

Baldy sugeriu o indicia-

de 1% do valor como garan-
tia, o que configura o favore-
cimento”, disse o deputado.

Diretoria - Outro voto em 
separado, de Arnaldo Jordy 
(PPS-PA), também pediu o 
indiciamento de Coutinho, 
além do vice-presidente do 
banco, Wagner Bittencourt 
de Oliveira; do ex-vice-pre-
sidente Armando Carvalho; 
e do ex-assessor para área in-
ternacional Luiz Dantas.

O deputado também su-
geriu o indiciamento de Be-
nedito de Oliveira e defen-
deu que o Ministério Público 
aprofunde investigações re-
lativas ao governador de Mi-
nas Gerais, Fernando Pimen-
tel, e de outras pessoas, como 
o empresário Eike Batista,

terá aos órgãos documentos 
obtidos durante as investi-
gações, como as auditorias 
do TCU sobre empréstimos 
aos grupos JBS-Friboi, Ode-
brecht e EBX. O mesmo será 
feito em relação a inquéritos 
e auditorias sobre emprésti-
mos para a construção do 
metrô de Caracas, na Vene-
zuela, e ao porto de Muriel, 
em Cuba.

Críticas - Apesar de não 
responsabilizar ninguém, o 

relatório de Rocha foi usado 
pela oposição para justificar 
os indiciamentos, já que de-
talha empréstimos a empre-
sas como a São Fernando, do 
pecuarista José Carlos Bu-
mlai, amigo de Lula e preso 
na Operação Lava Jato.

Oposicionistas apresen-
taram votos em separado 
em que pediam o indicia-
mento de diversas pessoas, 
entre elas o ex-presidente 
Lula (leia texto abaixo). Os 

votos em separado não são 
apreciados pela comissão, 
mas são anexados automa-
ticamente ao relatório final 
como opiniões individuais 
de seus autores.

Defesa - Carlos Zarattini 
(PT-SP) disse que os pedidos 
de indiciamento são atos po-
líticos e não estão embasa-
dos em qualquer prova de 
irregularidade ou indício de 
que Lula ou de diretores do 
BNDES tenham favorecido 

empresas ou causado preju-
ízos ao banco.

Segundo Zarattini, a CPI 
não conseguiu demonstrar 
qualquer prejuízo decorren-
te dos financiamentos feitos 
ao grupo JBS-Friboi ou à em-
presa do pecuarista José Car-
los Bumlai.

De acordo com Zarattini, 
a participação do BNDES-
Par (o braço de participações 
acionárias do BNDES em em-
presas financiadas pelo ban-
co) no JBS gerou um retorno 
de R$ 6 bilhões, o que supera 
o rendimento verificado no 
mesmo perído pelo índice 
da Bolsa de Valores de São 
Paulo. Ele afirmou o mesmo 
em relação aos empréstimos 
concedidos pelo BNDES à 
empresa de Bumlai.

Em relação à operação 
relacionada ao metrô em 
Caracas, Zarattini também 
defendeu o banco. “O TCU 
ainda está analisando o caso 
e não tem qualquer conclu-
são”, disse.

Já o deputado Édio Lopes 
(PMDB-RR) apresentou da-
dos que, segundo ele, reba-
tem acusações de favoreci-
mento. “O banco financiou 
empresas em quase todos os 
municípios do País e a maio-
ria delas é de pequeno e mé-
dio porte”, disse.

mento de Taiguara Rodri-
gues dos Santos, dono da em-
presa de engenharia Exergia 
Brasil, contratada pela Ode-
brecht para trabalhar na am-
pliação e modernização da 
hidrelétrica de Cambambe, 
em Angola, em 2012, mesmo 
ano em que a empresa conse-
guiu no BNDES um financia-
mento para realizar esse pro-
jeto. Taiguara é parente de 
Lula – o pai dele é irmão da 
primeira mulher do ex-pre-
sidente. À CPI, o empresário 
negou favorecimento.

A lista feita por Baldy traz 
ainda os empresários Bene-
dito de Oliveira, investigado 

pela Operação Acrônimo, e 
Bumlai. “Bumlai obteve em-
préstimos oferecendo menos 


