
Incidência Compartilhada 20 de outubro de 2021

Sessão da Câmara dos 
Deputados em solidariedade 
aos 600.000 mortos 
Com fortes críticas à atuação do governo federal no 
enfrentamento da pandemia de Covid-19, participantes da 
comissão geral realizada ontem (19) para discutir políticas 
públicas de apoio às vítimas da doença cobraram a 
responsabilização das autoridades pelas falhas apontadas, além 
da reparação a familiares, órfãos e outros segmentos da 
população diretamente impactados pela crise sanitária.

O principal alvo das críticas foi o presidente da República, Jair 
Bolsonaro. Os debatedores citaram a demora no início da 
vacinação contra a Covid-19, a recomendação de 
medicamentos sem eficácia comprovada, o incentivo à 
chamada “imunidade de rebanho” e o cumprimento de 
compromissos sem o uso de máscara e provocando 
aglomerações.

Fonte: Agência Câmara de Notícias 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Missão 

Este Boletim tem a função de 
auxiliar à tomada de decisões 
e análises que apoiem a 
comunicação entre 
organismos, pastorais e redes 
que atuam em favor dos povos 
tradicionais e originários, 
trabalhadoras e trabalhadores 
rurais, agentes de pastoral e 
ativistas que se mobilizam em 
favor dos direitos humanos, da 
ecologia integral e em defesa 
do meio ambiente e dos 
empobrecidos pela ganância e 
desigualdade. 

O quê vai encontrar 

Serão apresentados os 
projetos legislativos (projetos 
de lei, emendas 
constitucionais etc.) que estão 
em tramitação na Câmara dos 
Deputados e no Senado 
Federal e informes sobre 
sessões do Congresso 
Nacional (vetos, orçamento 
etc.) em áreas temáticas de 
interesse do CIMI, CPT, CPP, 
CBJP e Rede Igrejas e 
Mineração. Assim como 
informes sobre atividades 
legislativas, reuniões de 
grupos assessores e reflexões 
necessárias para 
entendimento das matérias 
legislativas em curso.

PARLAMENTO 
 Informações para reflexão e incidência política

Deputado Pedro Uczai (PT/SC) preside a Comissão Geral de 19/10/2021 em 
solidariedade aos mortos pela Covid19. Foto de Najara Araújo, Câmara dos Deputados

https://www.camara.leg.br/noticias/818145-participantes-de-comissao-geral-criticam-acoes-do-governo-para-enfrentar-pandemia-de-covid-19/
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No Senado, foi apresentado o relatório da CPI 
da Pandemia, votação ficou para o dia 26 

Em quase seis meses de trabalho, a CPI da 
Pandemia colheu mais de 50 depoimentos, quebrou 
251 sigilos, analisou 9,4 terabytes de documentos e 
fez mais de 60 reuniões, marcadas por intensos 
embates. 

O relator identificou 29 tipos penais e sugeriu o 
indiciamento de 66 pessoas, incluindo deputados, 
empresários, o ex-ministro da Saúde Eduardo 
Pazuello e o atual titular da pasta, Marcelo 
Queiroga. Foram apontados ainda crimes 
cometidos por duas empresas: a Precisa 
Medicamentos e a VTCLog. 

O presidente Jair Bolsonaro foi acusado 
formalmente de ter cometido nove crimes: 
prevaricação; charlatanismo; epidemia com 
resultado morte; infração a medidas sanitárias 
preventivas; emprego irregular de verba pública; 
incitação ao crime; falsificação de documentos 
particulares; crime de responsabilidade e crimes 
contra a humanidade.

Na véspera da apresentação do texto, foram 
retiradas as acusações relativas aos crimes de 
homicídio qualificado e genocídio contra 
indígenas. 

Caso aprovadas pela CPI, as propostas de 
indiciamento contidas no relatório devem ser 
encaminhadas ao Ministério Público, à Câmara 
dos Deputados e até ao Tribunal Penal 
Internacional, em Haia (Holanda), para que se 
promova a eventual responsabilização civil, 
criminal e política dos acusados. Deve ser 
criada uma frente parlamentar para monitorar 
os desdobramentos da investigação (PRS 
53/2021). A formação do “observatório” atende 
uma sugestão da senadora Zenaide Maia (Pros-
RN). 

— Um trabalho da dimensão que foi essa 
comissão parlamentar de inquérito poderia 
simplesmente acabar? — diz o vice-presidente 
do colegiado, senador Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP), que propôs a criação da CPI. — 
Nós ainda teremos as consequências do 
relatório do senador Renan Calheiros — 
afirma.

Fonte: Agência Senado

http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/10/15/senado-podera-ter-frente-parlamentar-para-continuar-o-trabalho-da-cpi-da-pandemia
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/10/15/senado-podera-ter-frente-parlamentar-para-continuar-o-trabalho-da-cpi-da-pandemia
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/10/15/senado-podera-ter-frente-parlamentar-para-continuar-o-trabalho-da-cpi-da-pandemia
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/150246
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/150246
https://www12.senado.leg.br/noticias/infomaterias/2021/10/o-caminho-da-cpi-da-pandemia-da-instalacao-ao-relatorio-final
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/10/15/senado-podera-ter-frente-parlamentar-para-continuar-o-trabalho-da-cpi-da-pandemia
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/10/15/senado-podera-ter-frente-parlamentar-para-continuar-o-trabalho-da-cpi-da-pandemia
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/10/15/senado-podera-ter-frente-parlamentar-para-continuar-o-trabalho-da-cpi-da-pandemia
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/150246
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/150246
https://www12.senado.leg.br/noticias/infomaterias/2021/10/o-caminho-da-cpi-da-pandemia-da-instalacao-ao-relatorio-final
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Passando a Boiada de 
qualquer jeito 
No dia 8/10 o governo federal publicou o Decreto 
10.833/2021 aprofundando o pacote de 
flexibilização do processo de aprovação de 
agrotóxicos e venenos causadores de câncer e 
mutação genética no Brasil. Esse Decreto altera o 
Decreto 4.071/2002 que regulamenta a lei 
brasileira de agrotóxicos Lei nº 7802/1989.

Várias organizações da sociedade civil reagiram 
negativamente a mais essa iniciativa 
governamental, entre elas a Terra de Direitos, que 
denuncia o decreto como ilegal e inconstitucional 
por alterar e extrapolar o que regula a lei. “O ato 
usurpa as competências do Poder 
Executivo porque inova e afronta vбrios 
dispositivos da atual Lei de Agrotóxicos, 
a Lei 7.802/1989, além de violar direitos 
fundamentais e sociais da Constituição 
Federal, como o direito а vida, а saúde, ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado e а 
alimentaзгo adequada”, enfatizou a advogada 
Naiara Bittencourt, também integrante da 
 Campanha Contra os Agrotóxicos e Pela Vida.

Um grupo de 35 deputados e deputadas do Partido 
dos Trabalhadores apresentou um projeto de 
decreto legislativo e já iniciam ações para ingressar 
no STF com uma ADPF e com uma Ação Popular.

Esse decreto é muito perigoso, reduz os 
instrumentos de avaliação do perigo, retira do 
Ministério da Saúde a obrigação de avaliar a 
eficácia dos agrotóxicos, permite o uso em 
ambientes hídricos e até a capina química urbana. 
Os registros, a partir desse decreto, serão emitidos 
em prazos recordes e sem observar qualquer 
medida de proteção à saúde. 

Para conhecer mais sobre o decreto e as objeções 
da sociedade civil, leia mais em https://
www.justicapaz.org/portal/entenda-os-17-pontos-
mais-graves-do-novo-decreto-de-bolsonaro-sobre-
agrotoxicos/

Não é o que parece ser 
O mundo todo tem buscado fontes limpas e 
sustentáveis de produção de energia. No Brasil 
ainda resiste o mito de que a energia produzida 
por usinas hidroelétricas são limpas e 
sustentáveis, mas há muitos anos cientistas e 
pesquisadores apresentam conclusões de estudos 
que mostram que não é bem assim. Os lagos 
artificiais gigantescos produzem gases de efeito 
estufa resultantes da decomposição das matas 
que foram alagadas, entre outros efeitos 
negativos sobre o meio ambiente.

Mais recentemente outras formas de produção de 
energia caíram no gosto da sociedade como 
formas alternativas e limpas, entre elas a dos 
grandes cataventos que são rotores gigantescos 
de uso dos ventos para produção de eletricidade 
(eólica).

Na Europa, entidades sociais já criticavam essa 
alternativa por alterar drasticamente a paisagem. 
No Brasil, o que estamos vendo agora é que já 
outros problemas relacionados mas que têm sido 
mantidos escondidos da opinião pública e que 
merecem ser examinados e corrigidos.

Em Pernambuco o jornal Brasil de Fato 
acompanhou visitas que estão sendo realizadas 
por entidades sociais e sindicais no agreste do 
estado para ouvir depoimentos de agricultores(as) 
que têm parques eólicos instalados em suas 
propriedades ou próximos a elas. E o que 
descobriram é estarrecedor. Além de problemas 
gerados na infraestrutura das propriedades 
familiares, como rachaduras nas casas, o mais 
sério são os problemas que esses “é muito 
barulho. A minha mulher está com o sistema 
nervoso agitado e com depressão. Não aguenta 
mais ficar no sítio. É uma situação muito difícil”, 
diz o agricultor Simão Salgado Filho, de 73 anos. 
Esses depoimentos se repetem e se agravam. Leia 
mais em https://www.justicapaz.org/portal/
energia-limpa-mas-nem-tanto-os-parques-
eolicos-que-abalam-vidas-em-pernambuco/

http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/578773-fiocruz-divulga-nota-contra-flexibilizacao-de-lei-sobre-agrotoxicos
https://www.justicapaz.org/portal/entenda-os-17-pontos-mais-graves-do-novo-decreto-de-bolsonaro-sobre-agrotoxicos/
https://www.justicapaz.org/portal/entenda-os-17-pontos-mais-graves-do-novo-decreto-de-bolsonaro-sobre-agrotoxicos/
https://www.justicapaz.org/portal/entenda-os-17-pontos-mais-graves-do-novo-decreto-de-bolsonaro-sobre-agrotoxicos/
https://www.justicapaz.org/portal/entenda-os-17-pontos-mais-graves-do-novo-decreto-de-bolsonaro-sobre-agrotoxicos/
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/578773-fiocruz-divulga-nota-contra-flexibilizacao-de-lei-sobre-agrotoxicos
https://www.justicapaz.org/portal/entenda-os-17-pontos-mais-graves-do-novo-decreto-de-bolsonaro-sobre-agrotoxicos/
https://www.justicapaz.org/portal/entenda-os-17-pontos-mais-graves-do-novo-decreto-de-bolsonaro-sobre-agrotoxicos/
https://www.justicapaz.org/portal/entenda-os-17-pontos-mais-graves-do-novo-decreto-de-bolsonaro-sobre-agrotoxicos/
https://www.justicapaz.org/portal/entenda-os-17-pontos-mais-graves-do-novo-decreto-de-bolsonaro-sobre-agrotoxicos/
https://www.justicapaz.org/portal/energia-limpa-mas-nem-tanto-os-parques-eolicos-que-abalam-vidas-em-pernambuco/
https://www.justicapaz.org/portal/energia-limpa-mas-nem-tanto-os-parques-eolicos-que-abalam-vidas-em-pernambuco/
https://www.justicapaz.org/portal/energia-limpa-mas-nem-tanto-os-parques-eolicos-que-abalam-vidas-em-pernambuco/
https://www.justicapaz.org/portal/energia-limpa-mas-nem-tanto-os-parques-eolicos-que-abalam-vidas-em-pernambuco/
https://www.justicapaz.org/portal/energia-limpa-mas-nem-tanto-os-parques-eolicos-que-abalam-vidas-em-pernambuco/
https://www.justicapaz.org/portal/energia-limpa-mas-nem-tanto-os-parques-eolicos-que-abalam-vidas-em-pernambuco/
https://www.justicapaz.org/portal/energia-limpa-mas-nem-tanto-os-parques-eolicos-que-abalam-vidas-em-pernambuco/
https://www.justicapaz.org/portal/energia-limpa-mas-nem-tanto-os-parques-eolicos-que-abalam-vidas-em-pernambuco/


Incidência Compartilhada 20 de outubro de 2021

Boletim nº 1 - outubro/2021 �4

Câmara retoma 
trabalhos presenciais 

O presidente da Câmara dos Deputados, 
Arthur Lira (PP-AL), informou que a Casa 
retorna aos trabalhos presenciais a partir 

da próxima segunda-feira (25). Os 
trabalhos presenciais estavam suspensos 
desde março do ano passado em razão 

da pandemia de Covid-19 (Agência 
Câmara de Notícias). Isso poderá ajudar 

as entidades e movimentos sociais a 
terem contato direto com os 

parlamentares.  

Contudo, com as medidas restritivas 
impostas para ingresso nas 

dependências do Congresso Nacional, 
barreiras de acesso permanecem e 

atrapalham o exercício da democracia.

Populações Atingidas por Barragens 
Representantes da Justiça defenderam na quarta-
feira (20) a aprovação pelo Congresso Nacional 
do projeto de lei que institui a Política Nacional 

de Direitos das Populações Atingidas por 
Barragens. A proposta (PL 2788/19) já foi 

aprovada pela Câmara dos Deputados e aguarda 
votação dos senadores. O texto lista direitos 

dessas populações, como indenização, 
reassentamento da comunidade e auxílio 

emergencial em caso de desastre. 

O rompimento de barragens de mineração no 
Brasil foi discutido pela Comissão de Direitos 
Humanos e Minorias da Câmara, a pedido do 
deputado Carlos Veras (PT-PE), que preside o 
colegiado. O parlamentar disse que todas as 

contribuições recebidas serão levadas em 
consideração em um relatório a ser elaborado. 

A reunião abordou a continuidade, no Brasil, dos 
esforços para punir os responsáveis pelo 

rompimento de barragens, entre as quais a de 
Mariana (MG), em 2015, a de Jacareí (SP), em 

2016, e a de Brumadinho (MG), em 2019. 

O representante do Movimento dos Atingidos 
por Barragens Iury Bezerra disse que há um 

padrão de violação dos direitos humanos em 
todas as grandes obras. Para ele, o Estado 

brasileiro é parte da violação de direitos, o que 
possibilita a impunidade. 

Fonte: Agência Câmara de Notícias 

DESMATAMENTO ILEGAL 
O Plenário do Senado aprovou (20) o projeto 

de lei de autoria da senadora Kátia Abreu 
(PP/TO) que determina que o governo 

federal detalhe as ações para alcançar o fim 
do desmatamento ilegal no país até 2025 

(PL 1539/2021). A medida antecipa em cinco 
anos o compromisso assumido pelo governo 
junto à comunidade internacional, em abril 
deste ano. O projeto segue para a Câmara 

dos Deputados. 

O texto altera a Política Nacional sobre 
Mudança do Clima (PNMC) (Lei 12.187, de 
2009), que estabelece objetivos para que o 
Brasil reduza as suas emissões de gases do 

efeito estufa. A redução do desmatamento é 
uma das ferramentas para isso, e o projeto 

determina ênfase na eliminação do 
desmatamento ilegal. 

Fonte: Agência Senado 

PESCA NO RS 
Dia 22 (sexta-feira) a Comissão de Meio 

Ambiente do Senado realiza Audiência Pública 
com o objetivo de debater a pesca de arrasto no 

litoral do Rio Grande do Sul. Poderá ser 
acompanhada pelo portal e-cidadania a partir 

das 10h.

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/148186
https://normas.leg.br/?urn=urn:lex:br:federal:lei:2009-12-29;12187
https://normas.leg.br/?urn=urn:lex:br:federal:lei:2009-12-29;12187
https://www.camara.leg.br/deputados/160541
https://www.camara.leg.br/noticias/560828-camara-aprova-politica-nacional-em-prol-de-atingidos-por-barragens/
https://www.camara.leg.br/deputados/204426
https://www.camara.leg.br/noticias/560828-camara-aprova-politica-nacional-em-prol-de-atingidos-por-barragens/
https://www.camara.leg.br/deputados/204426
https://www.camara.leg.br/deputados/160541
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/148186
https://normas.leg.br/?urn=urn:lex:br:federal:lei:2009-12-29;12187
https://normas.leg.br/?urn=urn:lex:br:federal:lei:2009-12-29;12187
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O agro não produz 
comida, nem emprego 
ou riqueza. E mal paga 
imposto
Dados analisados confirmam ainda que o 
agronegócio é agressivo ao meio ambiente, 
derrubando florestas, contaminando rios com 
agrotóxicos e está por trás de conflitos 
agrários

Na propaganda, o agro é pop, tech e tudo. Na 
realidade, porém, é bem diferente. Não produz 
alimento, empregos, riquezas para o país e 
praticamente nem paga impostos. É o que constata 
o estudo O Agro não é Tech, o Agro não é Pop e 
Muito Menos Tudo, de autoria dos geógrafos 
Marco Antonio Mitidiero Junior, professor da 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e 
presidente da Associação Nacional de Pós-
Graduação e Pesquisa em Geografia (ANPEGE), e 
Yamila Goldfarb, vice-presidenta da Associação 
Brasileira de Reforma Agrária (ABRA). 

Na verdade, o plantio de alimentos propriamente 
dito vem quase que totalmente das pequenas 
propriedades rurais, onde famílias de pequenos 
agricultores produzem arroz, feijão, verduras, 
legumes, frutas e ovos consumo da população. Em 
grande parte dos casos, são famílias, comunidades 
quilombolas e indígenas que, apesar do bem que 
praticam, vivem na mira de latifundiários, cada 
vez mais desassistidos e excluídos de políticas 
governamentais.

Leia a reportagem completa de Cida de Oliveira 
da Rede Brasil Atual em https://bit.ly/3n8Hd6g

As primeiras edições deste Boletim 
são experimentais, para que o projeto 

de Incidência Compartilhada, 
formado e mantido pelo CIMI, CPP, 

CPT, CBJP e pela Rede Igrejas e 
Mineração, possa verificar com seus 

leitores e suas leitoras se o formato, o 
conteúdo, a forma de envio e a 

periodicidade estão adequados.  

Nos próximos números vamos incluir 
entre os temas tratados a agenda 

legislativa da Câmara dos Deputados e 
do Senado Federal, assim como a análise 

e informes sobre o andamento de 
projetos importantes nas áreas de Meio 

Ambiente, Mineração, Populações 
Originárias e Tradicionais, Reforma 

Agrária, Agricultura Familiar, Direitos 
Humanos, entre outros correlatos. 

Sempre que possível também vamos 
tratar de iniciativas legislativas estaduais e 
propostas de movimentos sociais nesses 

temas. 

Agradecemos se puder nos dizer o que 
achou ou fazer sugestões para que este 

serviço possa ajudar no trabalho das 
pastorais da Igreja Católica e movimentos 

sociais. 

Envie seus comentários, sugestões e 
posições para o endereço:  

secretaria.IC@protonmail.com

https://bit.ly/3n8Hd6g
mailto:secretaria.IC@protonmail.com
https://bit.ly/3n8Hd6g
mailto:secretaria.IC@protonmail.com
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