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Três deputados 
e seis senadores 
disputam cargo 
de governador 

Na próxima semana, o Plenário retomará as ses-
sões de votação e pode incluir na pauta propostas 
que ainda não têm consenso. O presidente Henrique 
Eduardo Alves já afirmou que uma lista de priorida-

des inclui as PECs sobre orçamento impositivo; adi-
cional noturno a bombeiros e policiais; e aumento 
do repasse do FPM a municípios, além de projeto que 
pretende recuperar perdas de aposentados. |3

José Carlos Cosenza substituiu Paulo Roberto Costa na área de Abastecimento

Entre elas estão a PEC que prevê pagamento de adicional noturno para bombeiros 

CPMI ouve amanhã diretor da Petrobras

Câmara deve analisar propostas 
polêmicas nas próximas semanas

LEIA ESTA 
EDIÇÃO NO 
CELULAR

Entre as propostas consideradas prioritárias está o aumento dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios; pequenas cidades são as que mais dependem do FPM

| 2

Os deputados concorrem em 
2º turno aos governos do 
Acre, Rio Grande do Norte 
e Mato Grosso do Sul. |3
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PETROBRAS | José Carlos Cosenza ocupa o cargo que foi de Paulo Roberto Costa

CPMI ouve amanhã atual 
diretor de Abastecimento

O atual diretor de Abastecimento 
da Petrobras, José Carlos Cosenza, 
será ouvido amanhã, às 14h30, pela 
Comissão Parlamentar Mista de In-
quérito (CPMI) que investiga irregu-
laridades na estatal.

Consenza substituiu Paulo Ro-
berto Costa, que saiu da Petrobras 
em abril de 2012. Costa foi preso na 
Operação Lava Jato, da Polícia Fede-
ral (PF), por suspeitas de superfatu-
ramento e lavagem de dinheiro na 
estatal. Após acordo de delação pre-
miada, o ex-diretor passou a cumprir 
pena domiciliar.

No requerimento de convocação, 
o líder do PPS, deputado Rubens 
Bueno (PR), cita reportagens divul-

gadas pela imprensa para justificar 
o depoimento de Cosenza. Segundo 
uma delas, Paulo Roberto Costa teria 
continuado o esquema de corrupção 
na Petrobras por intermédio do atu-
al diretor.

Já outra reportagem fala de uma 
conversa do doleiro Alberto Youssef 
com o deputado Luiz Argôlo (SD-BA) 
para agendar uma audiência entre 
Cosenza e Youssef.

O doleiro também foi preso pela 
Operação Lava Jato, sob acusação de 
prática de crimes contra o sistema 
financeiro, lavagem de dinheiro e 
participação em organização crimi-
nosa. Em virtude de seu envolvimen-
to com Youssef, o deputado Luiz Ar-

gôlo responde a processo por quebra 
de decoro parlamentar no Conselho 
de Ética da Câmara.

Construção de refinarias - O depu-
tado Carlos Sampaio (PSDB-SP), que 
também apresentou requerimento 
para ouvir Cosenza, quer esclare-
cer uma carta enviada por Costa à 
presidente da Petrobras, Graça Fos-
ter, propondo uma parceria da esta-
tal com uma empresa para construir 
pequenas refinarias em quatro esta-
dos. A carta, feita depois da saída de 
Costa, foi encaminhada a Cosenza. 
Segundo a Petrobras, porém, o ne-
gócio não foi concretizado.

A reunião da CPMI ocorrerá na 
sala 2 da ala Nilo Coelho, no Senado.

Sede da Petrobras, no Rio: Paulo 
Roberto Costa teria tentado 
continuar esquema

CONSELHO DE ÉTICA

Votação de 
processos é 
transferida

O  Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar da Câmara dos Deputa-
dos transferiu para a próxima quarta-
-feira (29) a votação dos pareceres dos 
processos em desfavor dos deputados 
Luiz Argôlo (SD-BA) e Rodrigo Be-
thlem (PMDB-RJ). A reunião estava 
prevista para esta semana. 

Argôlo responde a processo por 
quebra de  decoro parlamentar, em 
razão de suposta ligação com negó-
cios ilegais do doleiro Alberto Yous-
sef, preso na operação Lava Jato da 
Polícia Federal. Bethlem é acusado 
de desvio de recursos enquanto ocu-
pava a Secretaria de Assistência So-
cial da Prefeitura do Rio de Janeiro.  
Na semana passada, os deputados 
Sérgio Brito (PSD-BA), Wladimir Cos-
ta (SD-PA) e Pastor Eurico (PSB-PE) 
solicitaram vista conjunta do proces-
so contra Argôlo, o que impediu a vo-
tação do relatório do deputado Mar-
cos Rogério (PDT-RO), que defende 
a perda do mandato do acusado por 
quebra de decoro parlamentar.

Na semana passada, Marcos Ro-
gério defendeu a perda do mandato 
de Argôlo. Em seu parecer, o relator 
afirma que o deputado teve conduta 
incompatível com o decoro parlamen-
tar. De acordo com o relatório, as pro-
vas demonstram que Argôlo atuava 
como cliente do doleiro Alberto Yous-
sef, “recebendo dinheiro para si pró-
prio e outros beneficiários, até como 
sócio, intermediando contratos dele 
com empresas e tendo suas operações 
financiadas pelo doleiro”.

Sessão solene 
Homenagem ao Dia Nacional da Va-
lorização da Família. Plenário Ulys-
ses Guimarães, 9h30 

Panoramio
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PLENÁRIO | Sessões deliberativas estão marcadas para a próxima semana, após encerramento do processo de eleições

21 de outubro de 2014

Votações serão retomadas com propostas polêmicas 
O Plenário da Câmara dos De-

putados não tem votações marca-
das para esta semana, decisiva para 
a definição do segundo turno nas 
eleições de presidente da República 
e de governador em 14 estados. Estão 
previstas apenas sessões de debates 
– reservadas para pronunciamentos 
dos parlamentares.

Pesquisas - As votações serão re-
tomadas no dia 28, com a pauta tran-
cada pelo projeto que atualiza a le-
gislação sobre pesquisa e exploração 
do patrimônio genético de plantas e 
animais e de conhecimentos tradi-
cionais associados (PL 7735/14). O 
texto tranca a pauta do Plenário des-
de o dia 11 de agosto e não tem o aval 
de ambientalistas ou de deputados 
ligados ao agronegócio.

A pauta trancada inviabiliza a 
votação de outros projetos de lei 
– exceto aqueles de autoria do Po-
der Judiciário, do Ministério Públi-

co e da Defensoria Pública da União. 
Diante disso, o presidente da Câma-

ra, Henrique Eduardo Alves, decidiu 
incluir pós-eleições diversas propos-

tas de emenda à Constituição (PECs) 
polêmicas, como a que acaba com a 
contribuição previdenciária de ina-
tivos (PEC 555/06).

As prioridades, segundo o presi-
dente da Câmara, são as seguintes:
n PEC 358/13, que trata do orça-

mento impositivo das emendas par-
lamentares;
n PEC 170/12, que concede apo-

sentadoria integral para o servidor 
que se aposentar por invalidez;

n PEC 426/14, que aumenta os re-
passes ao Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM);
n PEC 339/09, que assegura adi-

cional noturno aos policiais e bom-
beiros;
n PL  4246/12, que estabelece 

nova jornada para caminhoneiros; e
n PL 4434/08, que recupera o nú-

mero de salários mínimos a que ti-
nha direito o aposentado no momen-
to da concessão do benefício.

Projeto sobre pesquisa e exploração do patrimônio genético tranca a pauta

USP

ELEIÇÕES | Três deputados e seis senadores concorrem ao cargo de governador; resultado será conhecido domingo

Nove parlamentares disputam o 2º turno
No próximo dia 26, os eleitores de 

todo o País voltarão às urnas para es-
colher o presidente da República. Em 
13 estados e no Distrito Federal, a po-
pulação escolherá também seus go-
vernadores. Dos 28 candidatos, nove 
são parlamentares federais. Três de-
putados concorrem a governos esta-
duais: no Acre, Márcio Bittar (PSDB) 
compete com Tião Viana (PT); no Rio 
Grande do Norte, Henrique Eduardo 
Alves (PMDB) disputa com Robinson 
Faria (PSD); e, no Mato Grosso do Sul, 
Reinaldo Azambuja (PSDB) concorre 
com Delcídio do Amaral (PT). 

Entre os senadores, há seis can-
didatos no segundo turno, dois só no 
Centro-Oeste. Dos sete estados da re-
gião Norte, seis têm segundo turno. 
No sul, a situação é inversa. Só o go-
verno do Rio Grande do Sul está em 
disputa entre os três estados da região. 
Já no Sudeste, só haverá segundo tur-
no no Rio de Janeiro. Ceará, Paraíba e 
Rio Grande do Norte são os únicos en-
tre os nove estados nordestinos onde 
haverá disputa. 

Partidos - O PMDB é o partido com 
mais candidatos, oito no total. Depois 
vem o PSDB com seis, seguido pelo PT 
e PSB, ambos com quatro. Outros seis 
partidos (PDT, PP, PR, PRB, Pros e 
PSD) têm um candidato cada na dispu-
ta pelo governo estadual. Dos 10 maio-
res colégios eleitorais, onde estão 76% 
dos eleitores brasileiros, haverá dispu-
ta para governador em quatro deles: 
Rio de Janeiro (3º), Rio Grande do Sul 
(5º), Ceará (8º) e Pará (9º).
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O julgamento no Supremo Tri-
bunal Federal (STF) da chamada 
desaposentação foi suspenso no dia 
9 deste mês até que o tribunal te-
nha quórum completo para julgar o 
tema. A desaposentação prevê um 
novo cálculo do benefício recebido 
após retorno do aposentado ao mer-
cado de trabalho. 

O relator no STF, ministro Luís 
Barroso, votou favoravelmente a essa 
possibilidade e sugeriu fórmula para 
calcular a concessão de nova aposen-
tadoria nesses casos, com a aplica-
ção do fator previdenciário, corri-
gidas algumas variáveis. Isso faria 
com que o valor do segundo benefí-
cio fosse superior ao primeiro, mas 
inferior ao montante calculado sem 
a fórmula introduzida pelo ministro.

A desaposentação não tem pre-
visão legal, ou seja, em nenhuma lei 
ou mesmo na Constituição existe 
previsão sobre a possibilidade de se 
desaposentar, que é o ato de renun-
ciar ao atual benefício para solicitar 
uma nova concessão mais vantajosa, 
com a inclusão do tempo posterior e 
valores recolhidos após a primeira 
aposentadoria.

O processo foi negado em primei-
ra instância; a Justiça Federal disse 
que seria possível se a pessoa devol-
vesse o que recebeu; e o Superior Tri-

A Comissão de Seguridade Social 
e Família da Câmara dos Deputados 
promove, nas próximas semanas, 
uma série de audiências públicas e 
encontros para debater temas liga-
dos à saúde da população brasileira.

Presidida pelo deputado Amau-
ri Teixeira (PT-BA), a comissão terá 
uma audiência pública no dia 28 de 
outubro para discutir a obrigato-
riedade de destaque da presença de 
alérgenos nos rótulos de produtos 
alimentícios. No encontro solicitado 
pelo deputado Mandetta (DEM-MS), 
devem participar representantes da 
Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa), da Associação Bra-
sileira de Alergia e Imunopatologia 
e da Associação Brasileira das Indús-
trias de Alimentação.

Anemia falciforme - Já no dia 30, 
a anemia falciforme vai ser discuti-
da em audiência pública. O debate 
foi solicitado pelos deputados Eleu-
ses Paiva (PSD-SP) e Dr. Jorge Sil-
va (PROS-ES). Estão convidados re-
presentantes do Ministério da Saúde, 
da Associação Brasiliense de Pessoas 
com Doenças Falciformes e do Cen-

O ministro Luís Barroso votou a favor da desaposentação; processo será retomado

APOSENTADORIA | Supremo Tribunal Federal vai julgar desaposentação; relator de projeto defende mecanismo

Relator defende decisão favorável no STF

A comissão debaterá temas relacionados ao atendimento da saúde no Brasil

SEGURIDADE | Audiências públicas e seminários vão debater temas voltados à prevenção e ao combate a várias doenças

Comissão promove debates sobre a saúde da população

tro Infantil Boldrini de Campinas.
Saúde do homem - No dia 4 de no-

vembro, acontece o 7º Fórum de Po-
líticas Públicas e Saúde do Homem. 
Um estudo da Sociedade Brasileira 
de Urologia (SBU) com 3.500 homens 
entrevistados em sete grandes capi-
tais, mostra que 51% não costumam 
ir ao urologista ou cardiologista com 
a frequência recomendada. Além dis-

so, 83% não conhecem os sintomas 
da andropausa, queda da produção 
de testosterona que acarreta diver-
sos problemas de saúde, e 48% nunca 
ouviram falar na reposição hormonal 
de testosterona, principal aliada no 
tratamento da andropausa.

O encontro foi solicitado pelo de-
putado Dr. Jorge Silva. Devem parti-
cipar o ministro da Saúde, Ademar 

Chioro; e os presidentes da Socie-
dade Brasileira de Cardiologia, Ân-
gelo Amato Vincenzo de Paola; da 
Associação Brasileira de Psiquia-
tria, Antônio Geraldo da Silva; da 
Sociedade Brasileira de Urologia, 
Carlos Eduardo Corradi Fonseca; 
da Sociedade Brasileira de Oncolo-
gia, Evanius Garcia Wiermann; e do 
Conselho Federal de Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional, Roberto Mat-
tar Cepeda.

Entre os temas que serão deba-
tidos estão o Programa de Política 
Nacional de Saúde do Homem, a evo-
lução das doenças cardiovasculares 
no Brasil, os aspectos atuais da saú-
de mental masculina, os principais 
agravos urológicos e rastreamento 
no câncer de próstata.

Saúde indígena - Em 6 de novem-
bro, a comissão promove debate so-
bre a situação da saúde indígena no 
Brasil. O evento foi solicitado pelo 
deputado Geraldo Resende (PMDB-
-MS). Devem participar representan-
tes da Secretaria Especial de Saúde 
Indígena e das Organizações Indíge-
nas da Amazônia Brasileira.

bunal de Justiça (STJ) argumentou 
que poderia haver o recálculo, inde-
pendentemente de a pessoa devolver 
ou não o valor recebido. Por isso, a 
decisão foi parar no Supremo Tribu-
nal Federal, que deve retomar o jul-
gamento em 29 de outubro, reconhe-
cendo repercussão ao caso – ou seja, 
analisado o mérito da questão pelo 
STF, esse entendimento será aplica-
do posteriormente, pelas instâncias 
inferiores, em casos idênticos.  

O ministro Barroso propôs que, 
como não há norma legal sobre o as-
sunto, a orientação passe a ser apli-
cada somente 180 dias após publi-
cação do acórdão do Supremo, com 
o objetivo de possibilitar que os Po-
deres Legislativo e Executivo, se o 
desejarem, tenham a possibilidade 
de regulamentar a matéria.

Bom senso - Na Câmara dos depu-
tados, o deputado André Zacharow 
(PMDB-PR) é relator de projeto (PL 

2567/11, do Senado) que permite a 
ampliação dos benefícios previden-
ciários ao aposentado que retornar 
ao mercado de trabalho.

Na avaliação de Zacharow, a de-
saposentação é uma questão de bom 
senso. “Quem já trabalhou durante a 
vida toda e depois continuou na ati-
va, mesmo aposentado, é obrigado 
a contribuir com a Previdência. Se 
ele fosse isento de pagamento, tudo 
bem, mas como é obrigado a reco-
lher, então essa parcela deve ser 
acrescida ao cálculo da sua aposen-
tadoria posterior”, afirmou.

O PL 2567/11 aguarda votação na 
Comissão de Seguridade Social e Fa-
mília, e será analiaso também pelas 
comissões de Finanças e Tributação; 
e de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania.

Impacto - O INSS calcula impac-
to financeiro de R$ 70 bilhões caso 
o STF decida a favor dos aposenta-
dos. Sérgio Fonseca, especialista 
em direito previdenciário, discorda 
da perspectiva desse rombo. “Nada 
mais justo que essa base de cálcu-
lo seja refeita após certo período em 
que o cidadão continuou aposentado 
e contribuindo”.

O ministro Luís Barroso calculou 
que, com a fórmula que sugeriu, o 
impacto ficará entre R$ 4 e 5 bilhões.

Gervásio Baptista-STF

Laycer Tomaz


