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Congresso recebeu 
quatro vezes mais 
visitantes durante 
a Copa do Mundo
Entre 12 de junho e 13 de julho, 
a Câmara e o Senado receberam 
2.430 visitantes estrangeiros, 
quase o quádruplo do mesmo 
período do ano passado. A 
maioria dos turistas foi de 
colombianos e argentinos. 

Aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, 
projeto permite que produtos falsificados apreendi-
dos pela Receita Federal ou abandonados nas adua-
nas sejam doados a cooperativas comunitárias ou a 

oficinas de customização. A doação só será permiti-
da se for possível descaracterizar a marca falsificada, 
preservando a mercadoria. A proposta deve seguir 
para análise do Senado. | 3

Câmara aprova destinação de produtos 
falsificados a cooperativas comunitárias

Aumento da mistura, 
previsto em MP, foi 
debatido na Câmara.

Setor produtivo 
apoia aumento 
de biodiesel 
no óleo diesel

LEIA ESTA 
EDIÇÃO NO 
CELULAR

Atualmente, os produtos falsificados 
apreendidos são destruídos pela
Receita Federal

| 2

| 4

Elza Fiuza - Abr
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INSTITUCIONAL | 2.430 turistas de outros países vieram conhecer o Legislativo 

Visitação de estrangeiros ao Congresso 
quadriplica durante a Copa do Mundo

Durante o período de realização 
da Copa do Mundo, o Congresso Na-
cional recebeu um número expressi-
vo de visitantes estrangeiros. Entre 
12 de junho e 13 de julho, a Câmara 
dos Deputados e o Senado Federal 
– que mantêm um programa de vi-
sitação conjunta – foram visitados 
por 2.430 pessoas de outros países.

Em julho do ano passado – mês de 
grande procura por visitas, em razão 
das férias escolares – a instituição 
recebeu 632 visitantes procedentes 
do exterior. Assim, no período da 
Copa, o número de estrangeiros que 
vieram à Câmara foi 3,8 vezes maior 
em comparação a julho de 2013.

Sul-americanos - A maioria dos 
visitantes vieram de países da Amé-
rica do Sul. Entre os sul-america-
nos, a Colômbia lidera a lista, com 
564 pessoas. A Argentina vem em se-

gundo, com 292 visitantes, seguida 
pelo Equador, com 144. 

Dos visitantes da América do 
Norte, os Estados Unidos lideram a 
lista, com 242 pessoas. A França é o 
país europeu com mais visitantes ao 
Congresso Nacional no período: 193.

Eventos especiais - No período da 
Copa, a Câmara preparou uma série 
de eventos especiais, como exposi-
ção virtual, horários especiais de 
visitação, inclusive em idiomas es-
trangeiros, distribuição de brindes 
e folhetos informativos. 

Pessoas de vários países, a maioria da Colômbia, vieram conhecer o Congresso 

Canto das Letras: 
bate-papo sobre 
literatura e música

Os escritores Basilina Pereira e 
Ruy Godinho e o compositor Clodo 
Ferreira – que tem músicas grava-
das por Fagner - são os convida-
dos da edição de julho do programa 
Canto das Letras, promovido pelo 
Centro Cultural Câmara dos Depu-
tados, com o apoio da TV Câmara 
e do Sindilegis. O programa será 
gravado no auditório da TV Câma-
ra, no dia 24 de julho, às 19h. A en-
trada é franca.

Advogada e professora, Basilina 
Pereira é autora dos livros Quase 
poesia, Arabescos e Flor Acesa, en-
tre outros. Recebeu o prêmio Inte-
rarte 2012, da Academia de Letras 
e Artes de Goiás, e em 2013 foi con-
decorada com o prêmio Altas Insíg-
nias, da Divine Academie Françai-
se des Arts, Lettres et Culture. Em 
2014, foi agraciada com a Medalha 
Pablo Neruda, concedida pela Aca-
demia de Letras de Valparaíso, no 
Chile.

Ruy Godinho é pesquisador, ra-
dialista, escritor e divulgador de 
MPB. Fundador da Abravídeo, pro-
duz e apresenta o programa Roda 
de Choro, na Rádio Câmara FM, e 
o programa Então, Foi Assim?, na 
Rádio Nacional de Brasília

O músico Clodo Ferreira come-
çou a compor aos 15 anos de idade. 
Irmão e parceiro de Climério e Clé-
sio, é autor de canções conhecidas, 
como Ave coração, Cebola cortada e 
Revelação , esta última lançada por 
Fagner, em 1978, e tema de novela.

Em formato de talk show, Canto 
das Letras é um programa que con-
templa artistas de Brasília, aliando 
música e literatura.

Nova edição do projeto Politeia começa na segunda
A partir desta segunda-feira 

(21), 186 estudantes universitários 
de todo o País participam do projeto 
Politeia, promovido anualmente pelo 
Instituto de Ciência Política (Ipol) 
da Universidade de Brasília (UnB) 
em parceria com a Câmara dos De-
putados. 

Ao longo de cinco dias, o pro-
grama simulará o funcionamento 
do Legislativo Federal, a fim de que 
os estudantes conheçam na prática 
a rotina do Plenário e das comissões 
e o processo de elaboração das leis.

Partidos políticos - Dos 186 parti-
cipantes, 140 atuarão como deputa-
dos, 16 como jornalistas e 30 como 
responsáveis pela organização do 
projeto. Durante a simulação, os jo-
vens serão vinculados a partidos po-
líticos e às comissões técnicas, exa-
tamente como ocorre no dia a dia da 
Câmara.

As atividades ocorrerão nas de-
pendências da instituição. Inicial-

mente, serão realizadas nos plená-
rios das comissões permanentes, e, 
posteriormente, no auditório Nereu 
Ramos, já que o Plenário da Câmara 
passará por reforma. 

Seleção - Os participantes do Po-
liteia - que foi criado em 2003 - são 
definidos em processo seletivo reali-
zado no início do segundo semestre 
letivo de cada ano. 

Edição de 2013: universitários selecionados simulam sessão do Plenário

Além dos que atuam como depu-
tados, há uma equipe que fica res-
ponsável pela cobertura jornalística 
das atividades, formada por estudan-
tes do curso de graduação em Comu-
nicação Social da UnB.

Na condução dos trabalhos na Câ-
mara, os universitários contam com 
o auxílio de dois consultores legisla-
tivos da Câmara.

Gabriela Korossy

Zeca Ribeiro
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ECONOMIA | Mercadorias serão descaracterizadas

Produtos falsificados 
podem ser destinados 
a cooperativas 

A Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (CCJ) da 
Câmara dos Deputados aprovou 
na quarta-feira (16) projeto (PL 
4139/12) que permite que produtos 
falsificados apreendidos pela Recei-
ta Federal ou abandonados nas adu-
anas sejam doados a cooperativas 
comunitárias ou oficinas de custo-
mização. No mundo da moda, a cus-
tomização é utilizada para transfor-
mar roupas, sapatos e acessórios e 
deixá-los diferentes e exclusivos.

Como foi analisada de forma con-
clusiva e já havia sido aprovada pe-
las comissões de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio; 
e de Finanças e Tributação, a pro-
posta deve seguir para análise do 
Senado, a menos que seja apresen-
tado recurso para votação do texto 
no Plenário da Câmara.

De acordo com o projeto, de au-
toria da deputada Benedita da Silva 
(PT-RJ), a doação só vai ser permi-
tida se for possível descaracterizar 
a marca falsificada, preservando a 
mercadoria. Atualmente, os produ-
tos falsificados apreendidos são in-
cinerados.

Relatórios - As cooperativas ou 
entidades que receberem a doação 
da mercadoria apreendida vão ter 
que catalogar os produtos em rela-
tórios de entrada e saída e de esto-
que. Os relatórios deverão ser en-
caminhados à Secretaria da Receita 
Federal e aos representantes das 

marcas a cada três meses.
A relatora da proposta, deputa-

da Sandra Rosado (PSB-RN), apenas 
retirou do texto menções ao Minis-
tério Público, que também receberia 
os relatórios.

De acordo com a deputada, não 
há justificativa para o envolvimento 
do Ministério Público em atividades 
típicas de governo, e que ele já é o 
fiscal da aplicação de qualquer lei. 
“Cabe-lhe fiscalizar a correção do 
procedimento e tomar as medidas 
pertinentes, sempre que entender 
necessário, no caso, para coibir ati-
vidades criminosas no que concerne 
às marcas”, disse.

Foi aprovado pela Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidada-
nia o Projeto de Lei 2690/03, do de-
putado Wellington Fagundes (PR-
-MT), que permite parcelamento de 
multas de trânsito. Como tramita 
em caráter conclusivo, o projeto se-
guirá para o Senado, a menos que 
haja recurso para votação no Ple-
nário da Câmara.

Atualmente, o Código de Trânsi-
to Brasileiro (Lei 9.503/97) não pos-
sibilita o parcelamento. O projeto 

mantém a previsão da legislação vi-
gente de permitir o pagamento op-
cional da multa em parcela única, 
até a data do vencimento, por 80% 
de seu valor.

De acordo com a proposta, se o 
infrator pagar a multa e depois ga-
nhar recurso contra a penalidade, 
terá o valor devolvido.

O relator da matéria na CCJ, de-
putado Hugo Leal (Pros-RJ), defen-
deu a aprovação do texto, propondo 
apenas emendas de redação.

Parcelamento de multas de 
trânsito é aprovado na CCJ

CONSUMIDOR | Projeto mantém desconto para parcela única

Fiscais apreendem roupas pirateadas

Foram aprovadas nesta semana 
pela Comissão de Educação emendas 
do Senado ao projeto que garante a 
irmãos frequentar a mesma escola 
(PL 48/07). O texto do ex-deputado 
Neilton Mulim veda expressamente 
a separação de gêmeos. Com as alte-
rações do Senado, as escolas somen-
te serão obrigadas a assegurar vagas 
para irmãos se eles cursarem o mes-
mo nível de ensino.

Para o relator, deputado Dr. Ubia-
li (PSB-SP), “a mudança é oportuna 
porque nem todas as escolas ofe-
recem todas as etapas de ensino”. 
Hoje, o ensino básico é constituído 
por educação infantil, primeiro e se-
gundo ciclo do fundamental e ensi-
no médio.

Atualmente, o Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA, Lei 8.069/90) 

já assegura a meninos e meninas o 
direito à escola pública, gratuita 
e próxima à residência. O autor do 
projeto, no entanto, argumenta que 
ocorrem situações em que irmãos não 
conseguem vaga na mesma escola.

Essa dificuldade, conforme o ex-
-deputado, leva as famílias a ma-
tricular seus filhos em instituições 
distantes de casa, “o que violenta fla-
grantemente o Estatuto da Criança e 
do Adolescente”.

A proposta havia sido  aprova-
da originalmente pela Câmara em 
outubro de 2009.

Tramitação - As emendas do Sena-
do ao projeto ainda serão analisadas, 
em caráter conclusivo, pelas comis-
sões de Seguridade Social e Família; 
e de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania.

Aprovado projeto que garante a 
irmãos frequentar a mesma escola

EDUCAÇÃO | Campanhas devem ser anuais no ensino básico

Comissão aprova campanha 
contra o bullying nas escolas

Para o relator, é 
bem-vinda toda 
iniciativa destinada 
a incentivar 
a tolerância

A Comissão de Educação aprovou 
proposta que obriga as escolas brasi-
leiras a realizarem campanha contra 
o bullying. Pelo texto, as campanhas 
devem ser anuais, com duração de 
uma semana, na primeira quinzena 
de abril, em todos os estabelecimen-
tos de ensino fundamental e médio.

Foi aprovado substitutivo do re-
lator, deputado Glauber Braga (PSB-
-RJ) ao Projeto de Lei 6504/13, do 
deputado Dimas Fabiano (PP-MG). 
Braga fez mudanças de redação. 
Ele alterou, por exemplo, o concei-
to de bullying para “harmonizar” a 
proposta a um substitutivo global, 
de autoria do deputado Jean Wyllys 
(Psol-RJ) a vários projetos sobre o as-
sunto que tramitam na Casa.

 De acordo com a proposta, ca-

racteriza-se como bullying qualquer 
prática de violência física ou psico-
lógica, intencional e repetitiva, en-
tre pares, que ocorra sem motivação 
evidente, praticada por um indivíduo 
ou grupo de indivíduos, contra uma 
ou mais pessoas.

Glauber Braga ressaltou que vá-
rios entes da federação já contam 
com legislação sobre o tema. Segun-
do o deputado, todas essas leis têm 
em comum o foco na conscientiza-
ção. “É bem-vinda toda e qualquer 
estratégia destinada a incentivar a 
tolerância, a promover o respeito 
mútuo e a combater estereótipos e 
preconceitos”, defendeu.

Tramitação - A proposta segue 
para análise conclusiva da Comis-
são de Constituição e Justiça.

Rogério Santana
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Representantes do governo e de 
entidades do setor produtivo de-
fenderam o aumento da quantidade 
de biodiesel adicionada ao óleo diesel 
(Medida Provisória 647/14). Em audi-
ência pública na comissão mista que 
analisa a matéria, os participantes 
do debate destacaram as vantagens 
econômicas e ambientais da medida.

Segundo a MP, o percentual obri-
gatório do biodiesel misturado ao 
óleo diesel passa de 5% (B5) para 6% 
(B6) a partir de 1º de julho e deve 
chegar a 7% (B7) a partir de 1º de 
novembro deste ano.

A MP autoriza o Conselho Nacio-
nal de Política Energética (CNPE) a 
reduzir esse percentual novamente a 
5% se houver “motivo justificado de 
interesse público”.

Ainda de acordo com o texto edi-
tado pelo governo, o biodiesel ne-
cessário à adição deve ser fabricado 
preferencialmente a partir de maté-
rias-primas produzidas pela agricul-
tura familiar, principalmente a soja. 
Segundo o governo, o objetivo das 
medidas adotadas é ampliar fontes 
renováveis, reduzir gases poluentes 

A Comissão Parlamentar de In-
quérito (CPI) do Senado que inves-
tiga irregularidades na Petrobras 
ouviu na quarta-feira (15) o geren-
te-geral de Implementação de Em-
preendimentos da estatal, Glauco 
Colepicolo Legati. Em duas horas de 
explicações, o executivo deu deta-
lhes técnicos sobre o funcionamen-
to da Refinaria Abreu e Lima (PE), 
destacou a complexidade da planta e 
negou a existência de erro de projeto 
ou superfaturamento na obra.

Segundo ele, a unidade tem 
88,5% de execução física e entrará 
em operação no fim deste ano, com 
capacidade para processar mais de 
200 mil barris diários.

Investigada pelo Tribunal de 
Contas da União (TCU), a refinaria 
teve em 2005 o seu custo estimado 
em US$ 2,5 bilhões. Mas, segundo a 
Petrobras, até a conclusão deve sair 
por quase US$ 20 bilhões.

A diferença, segundo Glauco Le-
gati, deveu-se a uma série de fatores, 
como aumento nos custos de contra-
tos devido a alterações no projeto, 
variação cambial e juros de finan-

Uma questão polêmica levantada 
pelos debatedores sobre a MP 647 diz 
respeito às limitações da indústria 
automotiva em relação à capacidade 
dos veículos com motores mais an-
tigos, principalmente caminhões e 
tratores, para o uso do combustível 
com esse teor mais elevado de bio-
diesel.

Ricardo Dornelles, do Ministé-
rio de Minas e Energia, lembrou que 
mesmo com as experiências positi-
vas em frotas de ônibus de São Pau-
lo e Curitiba, a indústria automotiva 
requer protocolos próprios. “Não há 
garantia em nível global para autori-
zar uma mistura acima de 7%. 

Já o representante da União Bra-
sileira do Biodiesel e Bioquerose-
ne, Juan Diego Ferrés, afirmou que 
a mistura de biocombustível com 
combustíveis fósseis é benéfica para 
os motores, aumentando em 10% o 
rendimento e a eficiência.Ferrés de-
fendeu a continuidade no aumento 
do percentual adicionado.

Diretor executivo da Associação 
dos Produtores de Biodiesel do Bra-
sil, Júlio César Minelli disse que o au-
mento proposto na MP é um “alívio” 
e que é importante a previsibilidade 
nas alterações, para que todos pos-
sam se adaptar às mudanças. 

Adaptação de 
motores mais 
antigos

A mamona produzida no Nordeste é utilizada para a fabricação do combustível

ECONOMIA | Pela medida provisória, percentual obrigatório passa de 5% para 6%

MP que aumenta biodiesel 
no óleo diesel recebe apoio

e gerar empregos no setor.
Produção - O secretário da Agri-

cultura Familiar do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário, Valter 
Bianchini, ressaltou que a produ-
ção do biodiesel já é próxima de três 
bilhões de litros e, com o B7, subirá 
para 4,2 bilhões de litros.

Bianchini informou que o merca-
do da soja vai faturar R$ 2,8 bilhões, 
o que beneficiará 83 mil famílias or-
ganizadas em 77 cooperativas. Ele 
citou também benefícios relaciona-

dos ao dendê na Região Norte, à ma-
mona no Nordeste e ao uso do sebo.

Para o relator da MP, deputado 
Arnaldo Jardim (PPS-SP), o texto 
resultará do consenso. “As questões 
restantes agora são alguns detalhes 
que precisam ser aperfeiçoados”, ex-
plicou. O presidente da comissão, se-
nador Valdir Raupp (PMDB-RO), in-
formou que a MP 647 foi prorrogada 
por mais 60 dias, para que o Con-
gresso possa votá-la no esforço con-
centrado de agosto e de setembro.

Glauco Legati (E) deu explicações sobre custos da refinaria de Abreu e Lima

CPI DO SENADO | A refinaria teve seu custo estimado em US$ 2,5 bilhões, mas deve sair por quase US$ 20 bilhões

Gerente da Petrobras nega erro em refinaria de PE

ciamentos. Para ele, o ponto de re-
ferência deve partir da fase 3 do em-
preendimento (conclusão do projeto 
básico), quando o custo era de US$ 
13,4 bilhões, e não das fases 1 e 2, 
que compreendem a identificação de 
oportunidade e projeto conceitual.

“Os contratos e aditivos são ne-
gociados e nada é assinado que não 
passe por estimativa da área técnica 
e por pareceres das áreas jurídica e 

de desempenho. Não existe superfa-
turamento nos contratos da refina-
ria. Os custos estão adequados aos 
orçamentos feitos, e os preços são de 
referenciais de mercado. São compa-
tíveis com uma obra de grande por-
te e complexidade”, explicou Legati.

O gerente também negou a exis-
tência de erros de projeto, garantin-
do que nada foi “desmanchado” para 
ser refeito, nem construído além do 

previsto. Sobre a atuação do TCU, ele 
disse que a obra de Abreu e Lima, 
também conhecida como Refinaria 
do Nordeste (Rnest), “foi a mais fis-
calizada até hoje”, o que acabou con-
tribuindo para que a Petrobras e o 
tribunal se entendessem acerca de 
diferenças de metodologias e pro-
cedimentos.

Operação Lava Jato - Indagado so-
bre a Operação Lava Jato, da Polícia 
Federal, Glauco Ligati informou que 
toma conhecimento das informações 
somente pelos meios de comunica-
ção. Disse que manteve apenas con-
tato profissional com o ex-diretor de 
Abastecimento da Petrobras Paulo 
Roberto Costa e considera que ele 
não foi responsável pelo aumento 
no custo das obras de Abreu e Lima.

Deflagrada em março, a opera-
ção desbaratou uma quadrilha que, 
segundo a PF, movimentou mais de 
R$ 10 bilhões em operações finan-
ceiras e cometeu crimes como lava-
gem de dinheiro, corrupção, desvio 
de dinheiro público e evasão de divi-
sas. Paulo Roberto Costa está preso, 
acusado de fazer parte do esquema.

Ag.Senado

Ricardo Stuckert


