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Câmara vai analisar 
mudanças no 
programa Minha 
Casa Minha Vida
Aprovada pela comissão mista 
de deputados e senadores, a 
Medida Provisória 698/15, 
que muda regras do programa 
habitacional Minha Casa 
Minha Vida, do governo 
federal, será agora analisada 
pelo Plenário da Câmara. A 
mudança mais importante 
em relação ao texto original 
é a obrigação de destinar 
10% da dotação de habitação 
de interesse popular para a 
construção de moradias em 
municípios com até 50 mil 
habitantes.  | 7
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Líder do Pros, 
Hugo Leal defende 
reforma tributária 
com justiça social

Relator pede 
garantia de verba 
para ações contra 
o Aedes aegypti

Funai: audiência 
é marcada por 
divergências entre 
debatedores
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CPI convoca 
presidente do Carf e 
convida responsáveis 
pela Zelotes 
A CPI que investiga denúncias 
de fraude na atuação do 
Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais quer ouvir o 
presidente, Carlos Barreto.

Entre os projetos que podem ser votados na próxi-
ma semana, é considerado prioritário pelas depu-
tadas o que tipifica o crime de descumprimento de 
medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha 

(11.340/06). Também pode ser votada proposta que 
prevê a divulgação do telefone de combate à violên-
cia contra a mulher; outro projeto facilita o acesso à 
cirurgia plástica reparadora das mamas. | 3

Por acordo, devem ser votadas quatro propostas escolhidas pela bancada feminina 

Plenário aprova urgência para votação 
de projetos de interesse das mulheres 

No Plenário da Câmara, deputadas e deputados comemoraram o regime de urgência para os projetos 

Gustavo Lima

Obras do Minha Casa Minha Vida 
em cidade do Distrito Federal
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O novo líder do Pros, de-
putado Hugo Leal (RJ), apoia 
uma reforma tributária que 
racionalize os impostos 
como primeiro passo para a 
diminuição da carga tributá-
ria brasileira. Outra bandeira 
da bancada deve ser o que o 
líder chama de justiça fiscal, 
uma melhor distribuição de 
recursos entre União, esta-
dos e municípios.

Aos 53 anos, Hugo Leal 
cumpre seu segundo man-
dato como deputado federal. 
Quais serão as prioridades 
do Pros para 2016?

Nossa prioridade é a re-
tomada do crescimento e do 
nível de empregabilidade. 
Óbvio que temos preocupa-
ções que são reflexo do que 
pode acontecer com o País. 
Tivemos dois anos muito di-
fíceis, e 2016 me parece que 
não será de muitas alegrias. 
Então, temos de enfren-
tar essa realidade, receosos 
com os cenários econômico 
e social. O cenário político 
continuará sendo objeto de 
manifestações, mas não há 
impedimento para conduzir-
mos o debate dos temas im-
portantes, como as  reformas 
tributária e da Previdência, a 
desvinculação de receitas da 
União, a renegociação das dí-
vidas dos estados. É preciso 
retomar uma pauta proposi-
tiva, em favor do Brasil.

A bancada é contrária 
ou favorável à CPMF?

Se fosse retirado o efeito 
cascata dos valores, é bem 
possível que a CPMF fosse 

A bancada do Partido Re-
publicano Brasileiro (PRB) 
na Câmara ganhou três par-
lamentares, na última quar-
ta-feira, com as filiações dos 
deputados Lincoln Portela 
(MG), Lindomar Garçon (RO) 
e Silas Câmara (AM), duran-
te evento no gabinete da Li-
derança do PRB. A legenda 
passa a contar agora com 19 
deputados federais.

O líder do PRB, deputado 
Márcio Marinho (BA), desta-
cou a importância de rece-
ber deputados experientes. 
“É um prenúncio do que po-
demos fazer. São parlamen-
tares experientes e estamos 
abertos para conversar. Sa-
bemos respeitar os deputa-
dos e as peculiaridades de 
cada região”, ressaltou Ma-
rinho.

O senador Marcelo Cri-
vella (RJ) elogiou a qualidade 
política dos novos integran-
tes do partido. “Tenho vis-
to mudanças de partido por 
interesses diversos. Aqui a 
mudança é ideológica, o que 
engrandece o PRB”, disse o 
senador.

Questões regionais - O 
deputado Lindomar Garçon 
explicou que já vinha que-
rendo há algum tempo se 
filiar ao PRB e comentou a 
dificuldade de votar deter-
minadas matérias na Câma-
ra em função das questões 
regionais. 

Ex-líder da bancada, Cel-
so Russomanno (SP) expli-
cou que há espaço para di-
vergências na legenda. “O 

Márcio Marinho, líder do PRB

Bancada do PRB tem 
agora 19 deputados

Leal: pauta em favor do Brasil

Pros vai defender reforma 
com justiça fiscal, diz líder

um tributo positivo. Ocorre 
que, ao você inserir a CPMF, 
vai aumentar ainda mais a 
carga tributária, cobrará 
tributo de tributo. Mesmo 
que se diga que haverá fai-
xa de isenção e que a con-
tribuição não vai atingir o 
trabalhador, isso não é ver-
dade porque a CPMF incidi-
rá sobre produtos, afetará a 
economia como um todo e, 
obviamente, a pessoa paga-
rá de maneira indireta. En-
tão, o Pros, que nasceu com a 
bandeira da readequação da 
carga tributária e da justiça 
fiscal, não vai concordar com 
a proposta.

 E em relação à reforma 
da Previdência Social?

Tenho visto a reforma da 
Previdência por um aspecto 
positivo. Mas o debate preci-
sa ser feito agora, e seus efei-
tos serão de médio e longo 

prazos. Não vi resistências 
fortes, pelo menos dos par-
tidos que hoje discutem o 
tema. Claro que dependerá 
do texto que o governo vai 
enviar ao Congresso.

E quanto à reforma tri-
butária?

Na verdade, essa refor-
ma já vem sendo feita de 
forma parcelada, indireta, 
o que não é bom, porque 
você não tem dimensão do 
que vai ser reduzido e qual 
o impacto que isso terá na 
atividade econômica. De-
fendemos uma reforma com 
a participação de estados 
e municípios. A discussão 
tem que chegar à justiça fis-
cal, para que os tributos re-
colhidos possam ser dividi-
dos de melhor forma entre os 
entes federativos. É preciso 
enxugar a quantidade de tri-
butos estaduais, municipais 
e federais. A nossa reforma 
tributária é muito mais uma 
racionalização 

Como a  bancada se po-
siciona quanto à prorroga-
ção da Desvinculação de 
Receitas da União (DRU)?

A DRU sempre foi um 
instrumento que o governo 
utilizou principalmente em 
épocas de crise. É uma for-
ma de aplicar recursos em 
setores que necessitam de 
mais investimento. Até mes-
mo na oposição, não há uma 
oposição sistemática contra 
a DRU, mas a possibilidade 
de estender a desvinculação 
para as receitas estaduais e 
municipais. 

Luis Macedo Lucio Bernardo Junior

nosso partido é diferente, 
pois sabemos entender os 
companheiros”. Tanto co-
migo, quanto com o Márcio 
Marinho, quem tem dificul-
dade para votar alguma ma-
téria nos fala e nós sempre 
entendemos.”

Princípios - O deputa-
do Silas Câmara disse estar 
muito feliz com a filiação. 
“Conheço como funcionam a 
Casa e os partidos políticos, 
e nada me dá mais prazer do 
que saber que estou numa 
legenda que respeita princí-
pios que eu valorizo. O PRB 
sempre terá um comporta-
mento racional para discer-
nir o certo do errado”. 

O deputado Lincoln Por-
tela também expressou sa-
tisfação e destacou sua liga-
ção com o senador Crivella. 
“Estou muito alegre de po-
der voltar para casa”.

LIDERANçAS PARTIDOS  



O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, durante a sessão extraordinária realizada ontem no Plenário

Gustavo Lima

A Câmara dos Deputados 
aprovou ontem, por acordo, 
o regime de urgência para 
quatro propostas escolhidas 
pela bancada feminina para 
serem votadas em Plenário 
como homenagem pelo Dia 
Internacional da Mulher, co-
memorado em 8 de março.

Mesmo os partidos de 
oposição, que estão em obs-
trução como forma de pres-
sionar pela instalação da 
comissão que vai analisar o 
pedido de impeachment da 
presidente Dilma Rousseff, 
apoiaram o acordo ao não 
pedir novas votações nomi-
nais.

A deputada Flávia Morais 
(PDT-GO) comemorou o re-
sultado da sessão plenária, 
mas fez um apelo para que 
na próxima semana o Ple-
nário aprove um dos proje-
tos, que passa a tramitar em 
regime de urgência – o Pro-
jeto de Lei 173/15, do depu-
tado Alceu Moreira (PMDB- 
RS), que tipifica o crime de 
descumprimento de me-
didas protetivas previstas 
na Lei Maria da Penha (Lei 
11.340/06). 

“Precisamos efetivar a 
Lei Maria da Penha e dar 
proteção real às mulheres”, 
disse Flávia Morais.

Outras propostas que 
passam a tramitar em regime 
de urgência são: PL 4330/16, 
da deputada Laura Carnei-
ro (PMDB-RJ), que prevê a 
divulgação do telefone de 
combate à violência con-
tra a mulher; o PL 4409/16, 
do deputado Carlos Bezerra 
(PMDB-MT), que facilita o 
acesso à cirurgia plástica re-
paradora das mamas; e o PL 
4073/15, da senadora Fátima 
Bezerra (PT-RN), que insti-
tui 2016 como “Ano para o 
Empoderamento da Mulher 
na Política e no Esporte”.

Câmara aprova 
urgência para 
quatro projetos 
sobre mulheres

PLENÁRIO Eduardo Cunha afirma que o PMDB
deverá decidir sobre apoio a Dilma 
Permanência na base do governo será tema na convenção nacional do partido, neste sábado

Deputados avaliam decisão sobre ministro
JUSTIçA
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Parlamentares durante a sessão

Gustavo Lima

Deputados comentaram a 
decisão do Supremo Tribunal 
Federal de proibir membros 
do Ministério Público de acu-
mular cargos, a não ser um de 
professor ou função de ma-
gistério – cargos eletivos es-
tão fora. O entendimento foi 
firmado na quarta-feira (9), 
no julgamento da ação pro-
posta pelo PPS questionan-
do a nomeação do ministro 
da Justiça, Wellington César 
Lima e Silva, que é procura-
dor do Ministério Público da 
Bahia.

Para o líder do PPS, Ru-
bens Bueno (PR), a decisão 
do STF mostrou que a Cons-
tituição estava sendo violada 
pela presidente Dilma Rous-
seff. O partido argumentou 

que a nomeação de um procu-
rador é contrária ao princípio 
da independência funcional 
do Ministério Público.

Já o deputado Henrique 
Fontana (PT-RS) ressaltou 
que a escolha de Dilma foi 
baseada em decisões anterio-
res do Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP), 
que permitia a acumulação de 
cargos. “Baseada na decisão 
do STF, a presidente escolhe-
rá outro ministro da Justiça 
ou o ministro desistirá de sua 
carreira no Ministério Público 
para poder exercer a função 
de ministro”, disse.

Prazo - Ao proclamar o 
resultado do julgamento, o 
presidente do STF, Ricardo 
Lewandowski, ressaltou que 

o tribunal não anulou a nome-
ação de Wellington Silva, que 
pode optar por permanecer no 
cargo caso resolva se desligar 
do Ministério Público.

O STF também fixou prazo 
de 20 dias, a contar da publi-
cação da ata do julgamento, 
para o afastamento de outros 
membros do Ministério Pú-
blico que desempenham ati-
vidades fora da instituição.

Segundo o relator da ação, 
ministro Gilmar Mendes, a 
resolução do CNMP contra-
ria a Constituição. “Esse é um 
caso de mutação constitucio-
nal. Um verdadeiro estupro 
constitucional”, afirmou.

Divergência - O ministro 
Marco Aurélio divergiu do 
entendimento dos colegas 

no STF. Ele não se sentiu em 
condições de acolher o pedido 
do PPS por conta das impli-
cações da decisão. “É que, se 
eu o fizer a esta altura, jamais 
chegaria a uma extensão fora 
do pedido formulado, fulmi-
nando outras nomeações que 
se tem nos estados”, declarou.

A defesa da Presidência no 
Supremo foi feita advogado-
-geral da União, José Eduardo 
Cardozo. Ex-ministro da Jus-
tiça, Cardozo sustentou que 
não há subordinação entre 
os entes estadual e federal e, 
por isso, não haveria ilegali-
dade na nomeação. Cardozo 
também pediu, sem sucesso, 
que a situação dos membros 
do MP que exercem cargos em 
22 estados fosse mantida.

“Está na hora de o 
PMDB decidir, na sua 
instância apropriada,
a sua manutenção ou
não no governo.”
Deputado Eduardo Cunha

O presidente da Câma-
ra dos Deputados, Eduardo 
Cunha, afirmou ontem que o 
PMDB deverá debater e deli-
berar sobre sua saída da base 
de apoio ao governo da presi-
dente Dilma Rousseff durante 
a convenção nacional do par-
tido, marcada para este sába-
do, dia 12, em Brasília.

“Eu acho que deve ir a voto 
sim. Na minha opinião, tem 
que votar. Está na hora de o 
PMDB decidir, na sua instân-

cia apropriada, a sua manu-
tenção ou não no governo, 
que tipo de relação quer ter. 
Não dá para virar as costas 
como se não tivesse aconteci-
do nada. Uma parte quer ficar, 
a outra não. Alguma coisa tem 
que ser decidida”, declarou.

Cunha disse ainda que não 
considera a aproximação en-
tre PMDB e PSDB no Senado 
um movimento na direção 
do impeachment. “Não vejo 
nada demais. Legislativa-

mente, estamos sempre con-
vivendo. Não tem nada de es-
tranho conversar com quem 
quer que seja. Foi o PMDB do 
Senado que se reuniu com o 
PSDB do Senado. Não foi um 

gesto partidário e sim de ban-
cada”, finalizou. 

Lula - O presidente da Câ-
mara preferiu não comentar 
a denúncia do Ministério Pú-
blico de São Paulo contra o ex-
-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, na qual o petista é 
acusado dos crimes de lava-
gem de dinheiro e falsidade 
ideológica. Cunha disse que 
desconhece o teor da denún-
cia e que o ex-presidente de-
verá se defender.
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CULTURA

Discussões acaloradas 
marcaram a reunião de on-
tem na CPI destinada a in-
vestigar a atuação da Funai 
e do Incra na demarcação 
de terras indígenas e qui-
lombolas. O momento mais 
forte se deu entre o deputa-
do Nilto Tatto (PT-SP), favo-
rável à questão indígena, e 
o advogado Jeferson Rocha, 
diretor jurídico da Associa-
ção Nacional de Defesa dos 
Agricultores, Pecuaristas e 
Produtores da Terra (Anda-
terra).

Jeferson Rocha se exal-
tou quando Tatto disse que 
o advogado havia negado 
uma informação sobre uma 
ação judicial em benefício 
de índios. “Se vem aqui para 
contribuir, não é só com opi-
nião, não. É convidado para 
vir aqui também contribuir 
com informações. Quando 
interessa, traz as informa-
ções. Quando não interessa, 
coloca claramente que você 
tem lado e esse lado é contra 
os direitos indígenas e a fa-
vor de causa própria”, havia 
dito Tatto.

Rocha elevou o tom para 
responder. “O meu lado é o 

Especialistas ouvidos 
pela comissão especial que 
analisa a reforma da legis-
lação de direitos autorais (PL 
3968/97 e mais de 50 proje-
tos apensados) discordaram 
ontem, em audiência na Câ-
mara, sobre a amplitude e o 
teor da reforma. 

O professor, pesquisador 
e doutor em Direito Allan 
Rocha defendeu a reforma da 
lei atual, para que os direi-
tos autorais tenham o mes-
mo peso do direito ao acesso 
à cultura. Segundo ele, am-
bos são fundamentais e de-
vem ter igual peso no orde-
namento jurídico. Nos anos 
90, disse, os direitos autorais 
ganharam mais peso nos or-
denamentos jurídicos dos 
países, de forma geral, e vá-
rios, como a Inglaterra, fize-
ram reformas nos anos 2000, 
para dar igual peso ao direito 
à cultura.

Para Allan Rocha, não 
deveria haver cobrança,  por 
exemplo, no espaço escolar, 

A deputada Renata Abreu deve apresentar seu parecer em abril

Especialistas discordam sobre reforma em direitos autorais

em cineclubes e outras as-
sociações culturais sem fins 
lucrativos. Ele destacou ain-
da que o Superior Tribunal 
de Justiça entende que as li-
mitações à cobrança dos di-
reitos autorais previstas na 
lei devem ser interpretadas 
como exemplo, e não de for-
ma restritiva. 

Lei moderna - Já o de-
sembargador do Tribunal 
de Justiça de São Paulo José 

Carlos Costa Netto entende 
que o Estado não pode sim-
plesmente liberar o não pa-
gamento desses direitos para 
promover o acesso à cultura, 
porque os autores precisam 
ter meios de subsistência. 

Para ele, a Lei de Direitos 
Autorais, de 1998, é atual e 
moderna, e o que ela prevê 
deve ser preservado. “É sem-
pre passível de discussão o 
aprimoramento de um ou 

outro dispositivo, mas com 
muita cautela, porque essa 
lei é considerada, no pla-
no da proteção dos autores, 
uma das melhores do mun-
do”, disse.

Reforma ampla - Já a re-
latora da comissão, deputa-
da Renata Abreu (PTN-SP), 
uma das que solicitaram 
a audiência, disse que vai 
propor uma reforma ampla 
da legislação de direitos au-
torais, indo além, inclusive, 
das propostas contidas nos 
mais de 50 projetos analisa-
dos. Esses projetos tratam, 
por exemplo, da não cobran-
ça de direitos em hotéis, rá-
dios comunitárias e asso-
ciações culturais sem fins 
lucrativos. A deputada tam-
bém quer tratar no relatório 
do preço cobrado dos usuá-
rios para dar mais transpa-
rência à cobrança.

“A falta de critérios claros 
e de transparência gera um 
prejuízo para o autor, por-
que muitos deixam de pagar 

os direitos não porque não 
aceitam a legitimidade da 
cobrança, mas porque criti-
cam o critério de preço, que 
hoje é unilateral e do qual ele 
fica refém”, explicou.

Renata Abreu salientou 
que a Lei 12.853/13, que al-
terou a de Direitos Autorais, 
já promoveu avanços, “mas 
deixou lacunas”. A depu-
tada informou que deverá 
apresentar o seu parecer em 
abril. Ainda serão ouvidos o 
Escritório Central de Arre-
cadação e Distribuição e as 
associações que representam 
os autores.

Rádios - Para o presiden-
te da comissão, Sandro Alex 
(PPS-PR), as rádios comu-
nitárias devem continuar 
pagando direitos autorais, 
mas com valores diferencia-
dos. A cobrança, disse, pode-
ria ser flexibilizada no caso 
de veículos educativos. Ele 
também defendeu valores 
“razoáveis” para os direitos 
autorais. 

Divergências marcam reunião da CPI da Funai
As discussões ocorreram entre deputados e convidados que defendem o agronegócio e apoiadores da causa indígena

“O meu lado é o 
da Constituição da 
República, é o respeito 
ao ordenamento 
jurídico e ao cidadão.”
Jeferson Rocha

“Quando não interessa, 
você coloca claramente 
que tem lado e esse 
lado é contra os direitos 
indígenas.”
Nilto Tatto

da Constituição da Repúbli-
ca, é o respeito ao ordena-
mento jurídico e, sobretudo, 
ao cidadão que paga tribu-
tos que pagam o seu salário.” 
Tatto rebateu que Rocha não 
tinha votos para desrespei-
tar uma autoridade.

A deputada Erika Kokay 

(PT-DF) solicitou as notas 
taquigráficas da discussão. 
Ela disse que vai entrar com 
uma ação contra Jeferson 
Rocha por desacato a auto-
ridade.

Disputa ideológica - Na 
avaliação de Kokay, a comis-
são virou palco de disputa 

ideológica. “Esta CPI se des-
nuda, porque o que vemos 
aqui são requerimentos que 
trazem pessoas para expor 
suas opiniões. E não são opi-
niões imparciais, mas ideo-
lógicas. Não estamos aqui 
para discutir ideologia.”

Mas, para o relator da 
CPI, Nilson Leitão (PSDB-
-MT), os parlamentares en-
volvidos com a causa indíge-
na é que ideologizam o tema. 
“Não podemos discutir de 
forma ideológica uma pro-
dução de soja no Brasil, que 
sustenta nossa economia. Há 
uma falta de harmonia entre 
os ministérios e isso também 
se remete ao Incra e aos as-
sentados. Há mais de 88 mi-
lhões de hectares destinados 
aos assentados e a maioria 
não está sendo utilizada por 
eles”, destacou Leitão.

Para o advogado Rocha, 
as demarcações de terras fei-
tas pelo Executivo desrespei-
tam a Constituição. “A Cons-
tituição é muito clara em 
estabelecer princípios. Um 
deles é a ocupação por deter-
minado período de tempo e 
que, quando da promulgação 
da Carta em 5 de outubro de 

1988, houvesse ali uma ocu-
pação, com uma história na 
área. Em várias denúncias 
que recebemos essa ocupa-
ção não existiu.”

Já o ex-professor da Es-
cola Superior do Ministério 
Público Jacques Alfosin, de-
fensor do direito original de 
indígenas, disse que a atua-
ção do Estado em favor des-
ses povos é insuficiente. “O 
Estado trata o índio como se 
ele fosse branco. Para o ín-
dio, a terra não é mercado-
ria. O índio não envenena a 
terra, não faz dela objeto de 
lucro.”

Convites - Nilto Tatto e 
outros deputados acusaram 
a direção da CPI de convidar 
só expositores favoráveis à 
causa ruralista para os de-
bates. “Para um bom funcio-
namento da CPI, temos que 
garantir que os defensores 
de indígenas, quilombolas e 
assentamentos também par-
ticipem das oitivas”, defen-
deu Tatto.

Vice-presidente da co-
missão, Nelson Marquezelli 
(PTB-SP) disse que a recla-
mação seria discutida admi-
nistrativamente.

Lucio Bernardo JúniorLucio Bernardo Júnior

Zeca Ribeiro
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Aedes: relator quer garantia de fonte de recursos

O plano de trabalho da comissão prevê três audiências públicas; o relatório deve ser votado em abril

Comissão que analisa MP sobre combate ao mosquito também debaterá tratamento de crianças com microcefalia

A comissão mista que 
analisa a Medida Provisó-
ria  712/16, que permite a 
entrada em imóveis fecha-
dos para combate ao mosqui-
to Aedes aegypti, aprovou na 
quarta-feira (9) seu plano de 
trabalho.

O relator da comissão, 
deputado Newton Cardoso Jr 
(PMDB-MG), afirmou que o 
mais importante é garantir, 
desde já, recursos para que os 
planos de ação sejam coloca-
dos em prática.

“Em todas as frentes que 
estão previstas e que deve-
rão constar do relatório, nós 
precisamos identificar clara-
mente as fontes de financia-
mento para essas medidas. 
De outra forma, as previsões, 
as ações desejadas que efeti-
vamente possam combater a 
disseminação dessa pande-

mia ficarão comprometidas”, 
declarou.

Burocracia - A presiden-
te da Confederação Nacional 
dos Agentes Comunitários 
de Saúde, Ruth Brilhante de 
Souza, afirmou que a MP vai 
apressar o trabalho de com-
bate ao Aedes aegypti. Ela ex-
plicou que, no caso dos imó-
veis fechados, é necessária 
uma autorização da prefeitura 
que, muitas vezes, é demora-
da, dando mais tempo para a 
reprodução dos mosquitos. “A 
autorização demora e, quando 
conseguimos entrar, é com o 
apoio da polícia e também dos 
bombeiros”, disse.

O plano de trabalho prevê 
a realização de três audiências 
públicas. A primeira, com ór-
gãos do governo ligados ao 
combate ao mosquito. A se-
gunda, com cientistas para 

apresentar formas de comba-
ter o Aedes aegypti. A tercei-
ra, para definir formas efica-

zes de combate ao mosquito e 
para debater o tratamento das 
crianças com microcefalia.

A previsão da comissão é 
votar o relatório até o final 
de abril.

A Comissão de Defesa dos 
Direitos das Pessoas com De-
ficiência aprovou, com emen-
da, proposta que equipara a 
neurofibromatose (Síndro-
me de Von Recklinghausen) 
às outras deficiências físicas 
e intelectuais para garantir 
os mesmos direitos e benefí-
cios sociais determinados na 
Constituição.

A medida está prevista 
no Projeto de Lei (PL) 39/15, 
do deputado Sergio Vidigal 
(PDT-ES). A proposta deter-
mina que o Poder Executi-
vo elabore cadastro único 

das pessoas com a síndro-
me, contendo as seguintes 
informações: condições de 
saúde e de necessidades as-
sistenciais, acompanha-
mentos clínicos, assisten-
cial e laboral e mecanismos 
de proteção social.

A relatora da comissão, 
deputada Zenaide Maia (PR-
-RN), acatou também emen-
das aprovadas na Comissão 
de Seguridade Social e Fa-
mília, substituindo o termo 
“deficiência mental” por “de-
ficiência intelectual” no texto 
do projeto.

Comissão aponta falhas do governo no combate ao zika vírus
O colegiado já se reuniu 

com a equipe multidiscipli-
nar do governo federal res-
ponsável por coordenar ações 
com as secretarias estaduais 
de saúde, e essas com os mu-
nicípios.

O coordenador da comis-
são, deputado Osmar Terra 
(PMDB-RS), criticou ontem 
a falta de dados que compro-
vem o resultado prático das 
ações. “Ainda não há uma 
avaliação do resultado des-
se esforço todo. Botou tropa 
na rua, houve visitas de casa 
em casa, mas quantos focos 
de mosquito isso diminuiu? 
Como está sendo feito o ‘le-
vantamento Lira’, que é o le-
vantamento da infestação 
dos mosquitos, e como se 
pode detectar a redução des-
ses focos?”, questionou.

Osmar Terra também dis-
se que faltam recursos, prin-
cipalmente em pesquisa. “A 
presidente Dilma disse que 
não está faltando dinheiro, 
mas está, nos centros de pes-
quisa. Inclusive, o pesquisa-
dor que descobriu o zika está 
dizendo que não tem dinhei-
ro para manter o freezer fun-
cionando.”

Audiências e viagens - Na 
reunião de ontem, a comis-
são aprovou requerimentos 
para a realização de audiên-
cias públicas. Serão pelo me-
nos quatro até o fim dos tra-

Neurofibromatose é equiparada a outras deficiências
Zenaide Maia afirmou 

que “nada mais justo que 
assegurar a seus portadores 
todos os direitos a que fazem 
jus às pessoas com deficiên-
cia, pois se trata de uma ação 
de equidade”.

Ela destacou que os qua-
dros clínicos dessas pessoas 
implicam, “inquestionavel-
mente”, dificuldades rele-
vantes, tanto para a execução 
das atividades da vida diária 
quanto para a autonomia e o 
sustento delas.

Genética - As neurofibro-
matoses são doenças gené-

ticas que podem causar tu-
mores na pele e no sistema 
nervoso, problemas de cres-
cimento e de aprendizagem, 
defeitos ósseos e uma série de 
outros danos à saúde. Exis-
tem três tipos de neurofi-
bromatoses: Tipo 1, Tipo 2 e 
Schwanomatose. Cada uma 
delas tem causas, efeitos e 
sintomas diferentes.

Tramitação - A proposta, 
que tramita em caráter con-
clusivo, será analisada pelas 
comissões de Finanças e Tri-
butação; e de Comissão de 
Constituição e Justiça.

balhos: uma para debater os 
riscos do vírus zika na saúde 
das gestantes e os casos de 
microcefalia; outra para ouvir 
a Fundação Nacional de Saú-
de (Funasa) e a Defesa Civil; e 
uma última pra ouvir o Minis-
tério da Integração.

Integrantes da comissão 
externa vão a Salvador no pró-
ximo dia 18. A capital baiana 
é o município com mais ca-
sos do vírus zika. A comissão 
também deve ir à Paraíba, no 
dia 28, estado com maior nú-
mero de casos proporcional-
mente à população.

Também serão marcadas 
viagens a Ribeirão Preto (SP), 
Rio de Janeiro e Sergipe. Já 
Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul, onde não há casos de 
zika vírus registrados, tam-
bém serão visitados para co-
nhecer as medidas adotadas. Ação no Rio de Janeiro da mobilização pelo zika zero

Integrantes da comissão 
externa vão a Salvador 
no próximo dia 18. 
A capital baiana é o 
município com mais 
casos do vírus zika

Lucio Bernardo Jr.

Shana Reis-GERJ
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Claudio Cajado: defesa de mudanças

 DISCURSOS

Para Claudio Cajado, a Operação Lava Jato 
deve ajudar a promover mudanças no País

O deputado Claudio Cajado 
(DEM-BA) afirmou em Plenário que 
é preciso aproveitar o momento de 
catarse decorrente da Operação Lava 
Jato e fazer mudanças. “Queremos 
um Brasil que aprenda com os erros. 
Queremos um País que vivencie na 
sua maturidade os avanços, para me-
lhorar em todos os aspectos.”

Para ele, a investigação apura o 
maior crime de corrupção já conheci-
do, que ultrapassa a Petrobras e che-
ga a outras estatais. “Não podemos 
restringir a Lava Jato à Petrobras, 
mas sim estendê-la à estrutura de 
governança corporativa das estatais, 
para que mudem a forma de gestão.”

Claudio Cajado pediu uma união 
suprapartidária, independente de 
ideologias, em defesa do Brasil, das 
empresas estatais e de uma gover-
nança corporativa de alto nível que 
evite a corrupção. “Não podemos 
mais permitir que apenas um con-
selho [de administração] tenha a res-
ponsabilidade de decidir questões 
como a compra da refinaria de Pa-
sadena, na qual se comprovou desvio 
de recursos, o que foi extremamente 
danoso para a Petrobras.”

Origem - O deputado disse que é 
preciso reconhecer que “mensalões e 
petrolões” decorrem do rito político- 
eleitoral. “A legislação é falha, o pro-
cesso é hipócrita e os vícios continu-
am após a eleição.” Para ele, foram 
“capengas” as recentes reformas.

“O principal fiscal das eleições 
não é a Justiça Eleitoral, é cada elei-
tor, cada cidadão que tem a respon-
sabilidade de votar. Esses fiscais 
poderiam atuar de forma proativa 
denunciando a falcatrua, a compra 
de votos, o descaminho, a aplicação 
de recursos ilícitos durante as cam-
panhas”, sugeriu Claudio Cajado.

Sergio Souza analisa o “custo Brasil” hoje na 
produção agrícola e vê falta de planejamento

O deputado Sergio Souza (PMDB- 
PR) criticou em Plenário o chamado 
“custo Brasil”, em especial na pro-
dução agrícola. “Em relação a outros 
países, como Argentina e Estados 
Unidos, também grandes produtores 
mundiais de alimentos, o Brasil tem 
um custo de logística incomparável.”

Segundo o parlamentar, o cus-
to médio no Brasil do transporte de 
uma tonelada de produção agrícola 
até o porto chega a US$ 92, ante US$ 
20 na Argentina e US$ 23 nos Estados 
Unidos. “Falando de commodities, 
que têm preços globalizados, a to-
nelada de soja dentro do navio tem 
o mesmo valor em Santos, Buenos 
Aires ou New Orleans. O problema é 
o custo até colocar dentro do navio.”

Sergio Souza apontou falta de 
planejamento. “Nas últimas décadas, 
não investimos em infraestrutura e 
logística”, constatou.

Conforme o deputado, no caso da 
cabotagem – movimento entre por-
tos marítimos dentro de um mesmo 
país –, os custos de transporte entre 
Santos (SP) e Rio Grande (RS) supe-
ram o gasto no trecho entre Parana-
guá (PR) e China. As ferrovias, que 

contavam com 30 mil quilômetros 
nos anos 30, hoje não somam 10 mil.

Fertilizantes - Além disso, o Brasil 
depende de fertilizantes importados. 
“O nitrogênio, o fósforo e o potás-
sio, 80% vêm de fora. Quando che-
gam em um porto daqui, ainda têm 
de andar de 2 mil a 3 mil quilômetros 
em cima de um caminhão”, afirmou.

Sergio Souza cobrou ainda res-
ponsabilidade do Congresso Nacio-
nal. “A obstrução é a solução? Pode 
ser um gesto, mas a solução é dar ao 
cidadão a confiança de que precisa 
para continuar investindo, para ge-
rar emprego e renda no Brasil.”

Sergio Souza: prejuízo ao agronegócio

Luis Macedo
Deputados pediram on-

tem à Procuradoria-Geral 
da República (PGR) a inves-
tigação de denúncia da “Fo-
lha de S.Paulo” de que teria 
havido falsificação da assi-
natura do deputado Vinicius 
Gurgel (PR-AP) na carta em 
que ele renunciou, no dia 1º 
de março, a vaga no Conse-
lho de Ética e Decoro Parla-
mentar. Gurgel afirma que 
a assinatura de fato é sua e 
nega qualquer falsificação.

De acordo com o texto 
da “Folha de S.Paulo”, dois 
laudos grafotécnicos indica-
riam a falsificação. Um deles, 
do Instituto Del Picchia, in-
dicou “inequívocos índices 
primários das falsificações 
gráficas”. O outro foi assina-
do pelo perito Orlando Gar-
cia, que atestou “falsificação 
grosseira”.

O líder do Psol na Câma-
ra, Ivan Valente (SP), disse 
que os laudos encomendados 
pelo jornal foram anexados 
ao pedido de investigação. “A 
Procuradoria tem recursos e 
deve pedir uma nova perícia 
para indiciar ou não o depu-

Deputados pedem investigação sobre assinatura
Grupo vai à Procuradoria-Geral da República após denúncia de falsificação em carta entregue ao Conselho de Ética 

“Falsificação de 
documento e de 
assinaturas configura 
crime no Código Penal.”
Deputado Ivan Valente

tado, porque falsificação de 
documento e de assinaturas 
configura crime no Código 
Penal”, afirmou.

A carta de renúncia de 
Gurgel foi apresentada na 
noite em que o Conselho de 
Ética decidiu, por 11 votos a 
10, dar continuidade ao pro-
cesso contra o presidente da 
Câmara, Eduardo Cunha, por  
suposta quebra de decoro.

Explicação - Na última 
reunião do conselho, na 
quarta-feira (9), Vinicius 
Gurgel explicou que a carta 
de renúncia já estava assina-
da em seu gabinete. Como 
estava fora de Brasília no dia 
1º, pediu ao líder do seu par-
tido, Maurício Quintella Les-
sa (PR-AL), que a entregasse 
ao Conselho de Ética. Gurgel 
garantiu que assinou o do-

cumento de próprio punho.
“Tomo remédio controla-

do e acabei não assinando da 
maneira que costumo assi-
nar. Estou afirmando. Ago-
ra, se alguém quiser duvidar, 
as instituições estão aí para 
isso. Eu não cometi nenhum 
ato irregular. A assinatura é 
minha”, afirmou.

De acordo com Ivan Va-
lente, parlamentares aguar-

dam manifestação da PGR 
para eventualmente solici-
tar, às suas legendas, que pe-
çam a abertura de um pro-
cesso por quebra de decoro 
contra Gurgel.

Assinaturas - Os deputa-
dos que assinaram a repre-
sentação na PGR são: Ales-
sandro Molon (Rede-RJ), 
Assis Carvalho (PT-PI), Be-
tinho Gomes (PSDB-PE), 
Carmen Zanotto (PPS-SC), 
Chico Alencar (Psol-RJ), 
Clarissa Garotinho (PR-RJ), 
Edmilson Rodrigues (Psol-
-PA), Glauber Braga (Psol-
-RJ), Ivan Valente, Jandira 
Feghali (PCdoB-RJ), Jean 
Wyllys (Psol-RJ), Júlio Del-
gado (PSB-MG), Luiza Erun-
dina (PSB-SP), Nelson Mar-
chezan Junior (PSDB-RS), 
Rodrigo Martins (PSB-PI), 
Rubens Bueno (PPS-PR) e 
Tadeu Alencar (PSB-PE).

O líder do Psol na Câmara, deputado Ivan Valente, um dos que pediram a investigação

Lucio Bernardo JrGustavo Lima
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O relator da comissão apresenta na terça o roteiro de trabalhos, com as prioridades de investigação

No ano passado, a 
Polícia Federal deflagrou 
a Operação Zelotes, para 
investigar denúncias de 
que conselheiros teriam 
recebido dinheiro para 
favorecer empresas 
em decisões contra 
o governo

CPI convoca presidente do Carf para depor
Foram aprovados outros requerimentos para ouvir pessoas ligadas à investigação de denúncias de fraudes no órgão

A Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) que inves-
tiga denúncias de fraude na 
atuação do Conselho Admi-
nistrativo de Recursos Fiscais 
(Carf) aprovou ontem, por 
acordo entre os deputados, 
nove requerimentos.

Serão convidados para de-
por o delegado da Polícia Fe-
deral Marlon Cajado, respon-
sável pela Operação Zelotes, 
que investiga a manipulação 
de julgamentos do Carf; e o 
procurador da República na 
operação, Frederico Paiva. Já 
o atual presidente do conse-
lho, Carlos Alberto Freitas 
Barreto, foi convocado pelos 
deputados. Apenas a convo-
cação obriga a vinda à CPI.

Os requerimentos são de 
autoria dos deputados Ru-
bens Bueno (PPS-PR) e Car-
los Sampaio (PSDB-SP). A vo-
tação por acordo foi proposta 
pelo deputado Paulo Pimen-
ta (PT-RS), que sugeriu que 
o trabalho da CPI iniciasse 
com a oitiva das pessoas re-
lacionadas diretamente com 
as investigações.

Contencioso - O Carf é 
uma instância administra-
tiva, ligada ao Ministério da 

Fazenda, para resolução de 
conflitos entre os contribuin-
tes e o governo sobre cobran-
ça de impostos (é o chamado 
contencioso administrativo). 
A composição do conselho é 
paritária, com representan-
tes do governo e dos contri-
buintes, designados pelo mi-
nistro da Fazenda.

No ano passado, a Polícia 
Federal deflagrou uma ope-
ração para investigar denún-
cias de que conselheiros te-
riam recebido dinheiro para 
favorecer empresas em deci-
sões contra o governo. A in-
vestigação recebeu o nome de 
Operação Zelotes.

Senado - A CPI também 

aprovou requerimentos de 
Carlos Sampaio e José Carlos 
Aleluia (DEM-BA) com vistas 
ao compartilhamento das in-
formações apuradas pela CPI 
do Carf que funcionou no Se-
nado e também pelo Ministé-
rio Público e pela PF.

Roteiro - O presidente da 
comissão, deputado Pedro 

Fernandes (PTB-MA), mar-
cou reunião para a próxima 
terça (15), quando o relator, 
deputado João Carlos Bace-
lar (PR-BA), deverá apresen-
tar o roteiro de trabalhos, 
com as prioridades de inves-
tigação. Bacelar pediu prazo 
para analisar o processo so-
bre o Carf e os documentos 
da CPI do Senado.

O relator disse que o ob-
jetivo é “evitar o retrabalho”, 
para não “repetir provas e 
procedimentos”. Ele teve 
o apoio der outros deputa-
dos. “Não estamos partindo 
do zero. Isso é fundamental 
para que não se reinvente a 
roda. Precisamos partir desse 
ponto para contribuir para o 
avanço”, disse Marcus Pesta-
na (PSDB-MG).

Moradias populares em cidades menores terão 10% da dotação

Foi aprovada na quarta-
-feira (9) na comissão mis-
ta de deputados e senadores 
a Medida Provisória 698/15, 
que muda regras do progra-
ma habitacional Minha Casa 
Minha Vida, do governo fe-
deral. O texto foi aprovado 
por unanimidade e agora se-
gue para votação nos plená-
rios da Câmara e do Senado, 
onde precisa ser votado até 
o dia 31 de março.

A medida provisória dá 
garantia aos bancos, nos 
contratos do programa Mi-
nha Casa Minha Vida, para 
os financiamentos feitos 
com desconto do Fundo de 
Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS). Com isso, os re-
cursos aportados pelo fundo 
não estarão sujeitos a perdas 
por conta de inadimplência 
dos mutuários.

Pela MP, a garantia será 
dada pelo Fundo de Arren-
damento Residencial (FAR). 

Criado pela Lei 11.977/09, 
o fundo é a principal fonte 
de financiamento do Minha 
Casa. Caberá ao FAR assu-
mir a dívida junto ao agente 
financiador. Em troca, o fun-
do poderá cobrar as presta-
ções atrasadas diretamente 
do mutuário. Atualmente, 
o FAR já concede cobertura 
do risco de danos físicos ao 
imóvel e risco de morte ou 
invalidez permanente do be-
neficiário do programa habi-
tacional.

O relator da MP 698/15, 
deputado Arnon Bezerra 

(PTB-CE), destacou que esse 
foi um passo importante 
para garantir a continuida-
de do programa de moradia 
popular. “Fortalecer o pro-
grama Minha Casa Minha 
Vida atende a questão social, 
que é oferecer domicílio para 
aquelas pessoas que não pos-
suem habitação”.

Acordo - A aprovação da 
medida provisória foi possí-
vel por causa de um acordo. 
A mudança mais importan-
te em relação ao texto origi-
nal do governo é a obrigação 
de destinar 10% da dotação 
destinada à habitação de in-
teresse popular (que atende 
pessoas com renda familiar 

mensal de até três salários 
mínimos) para a construção 
de moradias populares em 
municípios com até 50 mil 
habitantes. Haverá priorida-
de para as famílias residen-
tes em áreas de risco, insa-
lubres, que tenham perdido 
a casa em decorrência de 
enchentes ou outro desas-
tre natural.

Autor dessa alteração na 
MP, o deputado Carlos Ma-
run (PMDB-MS) comemo-
rou. “Agora é torcer para que 
o governo, em conformida-
de com o que foi combinado, 
não vete esse artigo e traba-
lhe para fazer com que a lei 
seja uma realidade”, disse.

Votação - Apesar do pra-
zo apertado de três semanas, 
por causa do acordo na co-
missão mista, a expectativa 
é que a medida provisória 
seja aprovada na Câmara e 
no Senado a tempo de não 
perder a validade. 

“Fortalecer o programa 
Minha Casa Minha Vida 
atende a questão social, 
que é oferecer domicílio 
para aquelas pessoas 
que não possuem 
habitação.” 
Deputado Arnon Bezerra

Lucio Bernardo Jr.

Ricardo Cassiano-PCRJ
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PINGA-FOGO

RonAlDo noguEIRA 
quER MAIs ClAREzA 
EM EnDEREços  

HEIToR sCHuCH CElEBRA A InsTITuIçÃo Do VoTo FEMInIno no PAís
Heitor Schuch (PSB-RS) afirmou na última quarta-feira que, além do 8 de março, as 

mulheres brasileiras têm outra data a comemorar. É o dia 24 de fevereiro, quando, em 
1932, foi instituído o voto feminino no País, disse o parlamentar. Vários deputados e 
deputadas, de diferentes partidos, prestaram homenagens pelo Dia Internacional da 

Mulher em pronunciamentos realizados ao longo desta semana em Plenário.

EDInHo BEz AlERTA PARA RIsCo Aos PRoDuToREs DE MAçÃ
Edinho Bez (PMDB-SC) criticou a possibilidade de o governo federal abrir o mercado 

brasileiro para a maçã chinesa. Segundo o deputado, o valor do produto chinês é menor 
que o nacional, o que torna a concorrência desleal e ameaça o trabalho de mais de 4 mil 

produtores no Brasil. Edinho Bez reprovou o possível acordo entre os dois países.

MIsAEl VAREllA CoBRA MAIs ATEnçÃo Do goVERno nA sAÚDE
Misael Varella (DEM-MG) considera que a defasagem na tabela de procedimentos do 
Sistema Único de Saúde e a situação deficitária dos hospitais públicos e filantrópicos 
agravam o acesso ao atendimento, provocando filas para procedimentos e cirurgias. 

O deputado pediu ao governo que observe o setor da saúde com mais atenção. 

Janete Capiberibe (PSB-
AP) afirmou que, segundo 
a Anistia Internacional, o 
Brasil possui casos graves 
de violação dos direitos 
humanos, além de alto 
número de mortos em 
operações policiais e falta 
de um plano nacional para 
redução de homicídios. 
Para a deputada, a redução 
da maioridade penal e a 
revogação do Estatuto do 
Desarmamento, propostas 
que estão em discussão no 
Congresso, também ferem 
os direitos humanos.

Chico Lopes (PCdoB-
CE) elogiou o governo 
estadual pelo movimento 
pela pacificação do Ceará.  
Segundo o deputado, as 
polícias Militar e Civil 
têm que ter condições 
de garantir segurança à 
população. Chico Lopes 
participou, no município 
de Crateús, no sertão 
cearense, da entrega de 
uma nova unidade da 
Polícia Militar.

CHICo loPEs ElogIA 
MoVIMEnTo PElA 
PACIFICAçÃo no CE

JAnETE CAPIBERIBE
CRITICA VIolAçÃo DE 
DIREITos HuMAnos E 
ElEVADo nÚMERo DE 
MoRTEs no BRAsIl

Carlos Henrique Gaguim 
(PTN-TO) lamentou o 
cancelamento da primeira 
sessão do Congresso deste 
ano, que ocorreria na 
terça-feira (8) com 16 vetos 
presidenciais na pauta. 
O deputado defendeu a 
derrubada do veto parcial 
ao Plano Plurianual 2016-
2019, que retira R$ 200 
milhões de Tocantins. 
Segundo Gaguim, esse 
corte inviabiliza novos 
investimentos e a 
manutenção de programas 
importantes no estado.

CARlos HEnRIquE 
gAguIM lAMEnTA 
CAnCElAMEnTo 
DE sEssÃo quE 
AVAlIARIA VETos

Elza Fiúza/Agência Brasil

Zuleide Orben/Cidasc

Ronaldo Nogueira (PTB-
RS) informou que tramita 
na Câmara dos Deputados 
projeto que proíbe a 
denominação idêntica ou 
muito similar de diferentes 
lugares no interior de 
um mesmo município. 
Autor da proposta, o 
deputado disse acreditar 
que a medida tornará mais 
rápida a identificação dos 
endereços, beneficiando os 
moradores das cidades.

JoAquIM PAssARInHo PEDE MAnuTEnçÃo DE Voos A AlTAMIRA
Joaquim Passarinho (PSD-PA) fez um apelo para que a empresa aérea Gol mantenha 
os voos para Altamira, o maior município do Brasil em extensão territorial. Segundo 

o deputado, a decisão da empresa de cancelar o transporte aéreo para a região 
centro-sul do Pará vai isolar a população e prejudicar a economia local.

RoDRIgo DE CAsTRo 
REPuDIA quEDA no 
ToTAl DE FoRMAnDos

Bacelar (PTN-BA) disse que 
a Lei de Responsabilidade 
Educacional, criada no 
ano passado, pretende 
garantir o desenvolvimento 
sistemático da educação em 
todo o Brasil. O deputado 
explicou que, agora, o 
governador e o prefeito 
que não cumprirem as 
metas anuais para o setor 
serão responsabilizados 
por improbidade 
administrativa.

BACElAR ElogIA lEI 
DE REsPonsABIlIDAE 
EDuCACIonAl

Rodrigo de Castro (PSDB-
MG) afirmou que, nos 
últimos dois anos, o 
número de universitários 
que abandonam os cursos 
tem superado o total dos 
que concluem a graduação. 
Segundo o deputado, a 
falta de investimentos do 
governo em programas 
de incentivo à educação 
é o principal responsável 
pela redução do número de 
formados no País. 

“A retomada do 
desenvolvimento no 
Brasil depende de 
mais investimentos 
em infraestrutura 
de logística.” 
Deputado Paulo Feijó (PR-RJ)

“Sem a interligação 
entre os rios Tocantins 
e São Francisco, em 
pouco tempo não 
haverá mais água para 
irrigação no Nordeste.” 
Deputado Gonzaga Patriota (PSB-PE)


