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Missão 

Este Boletim tem a função de 
auxiliar à tomada de decisões 
para melhor incidência no 
Congresso Nacional 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, e também notícias e 
reflexões dos movimentos sociais 
e comunidades.

PARLAMENTO 
 Informações para reflexão e incidência política

A área desmatada na Amazônia no último ano divulgada 
pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) foi 
de 13.235 km². Os dados divulgados por meio do Projeto de 
Monitoramento de Desmatamento da Amazônia (Prodes) 
representam um aumento de 21,97% na taxa de destruição 
em relação ao ano anterior, que foi de 10.851 km². Esta é a 
maior taxa já registrada desde 2006. Os dados são referentes 
a medições entre agosto de 2020 e julho deste ano.  
 
A má notícia chega na semana seguinte ao encerramento da 
COP 26, onde o governo brasileiro tentou limpar sua 
imagem, mesmo sabendo que mais um recorde de 
desmatamento já havia sido batido. O documento divulgado 
tem data de 27 de outubro de 2021, ou seja, o governo adiou 
a divulgação dos dados para depois da Conferência do 
Clima.  
 
fonte: https://www.greenpeace.org/

Com Bolsonaro, Amazônia 
tem maior Desmatamento 
desde 2006
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Sucesso! Parabéns ao Movimento de Pescadores e Pescadoras Artesanais! Mais 
de 600 pescadores e pescadoras artesanais de todo o Brasil participam de 

mobilizações em Brasília para denunciarem as violações de direitos humanos e 
socioambientais contra as comunidades pesqueira. Realizaram reuniões e 
reflexões entre comunidades de vários territórios. Fizeram audiências na 

Câmara dos Deputados e uma marcha por Brasília. 

Projetos que estão aguardando designação de relator(a) na Comissão de 
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da 

Câmara dos Deputados  

PDL 819/2021
Susta, nos termos do art. 49, V, da Constituição, a aplicação do Decreto nº 10.833 de 07 de outubro 
de 2021, da Presidência da República, altera a regulamentação da lei dos Agrotóxicos. Autoria do 
dep. Helder Salomão (PT/ES) e bancada do PT na Câmara. Apensados os PDL 821/2021 e PDL 
824/2021. O decreto que se objetiva sustar coloca a saúde da população em risco ao promover a 

facilitação e liberação rápida de agrotóxicos usados na produção agrícola
PL 3231/2021

Proposta de Autoria do dep. Enio Verri (PT/PR). Isenta do Imposto sobre Produtos Industrializados 
(IPI) as máquinas e equipamentos agrícolas e tratores, de fabricação nacional ou fabricados em 

países integrantes do Mercado Comum do Sul (Mercosul), quando adquiridos por pessoas 
portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autistas, diretamente ou por 

intermédio de seu representante legal.
PL 3266/2021 (Nº Anterior: PLS 384/2016)

Altera a Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, que "dispõe sobre a regulamentação dos 
dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, previstos no Capítulo III, Título VII, da 

Constituição Federal", para permitir ao assentado, mediante autorização do órgão federal 
competente para a execução do Programa Nacional de Reforma Agrária, o aproveitamento do 
potencial de energia renovável - eólica, solar, hídrica e bioenergia -, de forma complementar às 

atividades agrossilvipastoris ou extrativistas desenvolvidas no imóvel rural.
PL 3316/2021

Projeto do dep. Célio Studart (PV/CE). Altera o art. 28-A da Lei n. 8.171 para proibir a exportação de 
animais vivos.

http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2302439
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2302777
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2303722
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2303722
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2299524
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2299901
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2300350
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2302439
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2302777
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2303722
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2303722
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2299524
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2299901
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2300350


Incidência Compartilhada 25 de novembro de 2021

Boletim nº 5 - 25 de novembro de 2021 �3

RETOMA MOVIMENTO DOS 
LATIFUNDIÁRIOS E DO 

AGRONEGÓCIO PARA PASSAR 
A BOIADA 

A presidenta da Comissão de 
Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural da Câmara 
dos Deputados, dep. Aline Sleutjes 
(PSL/PR) apresentou o Req. 
2459/21 para que o PL 490/2007 
(que ataca diretamente os direitos 
indígenas) e o PL 6299/2002 (libera 
os agrotóxicos) sejam colocados 
imediatamente na pauta de votação 
do Plenário. Os dois projetos estão 
prontos para entrarem na Pauta. Isso 
mostra aqueles que querem passar a 
boiada estão se mobilizando para 
que esses projetos sejam aprovados 
neste ano. As assessorias 
consultadas não acreditam que 
haverá meio para que a votação 
desses projetos ocorra ainda neste 
ano. Mas é bom ficar atento. 

O PL 490 abrange diversos pontos 
considerados um retrocesso para as 
populações indígenas, como por 
exemplo o Marco Temporal e a 
tentativa de regularizar a mineração. 
O PL pretende instituir o Marco 
Temporal via legislativo. "O Projeto 
traz uma série de questões de 
flexibilizar a posse em relação à 
terra, esse marco temporal descarta 
qualquer possibilidade de alguns 
povos que têm questionado via 
judicial", explica a deputada e 
coordenadora da Frente Parlamentar 
Indígena, Joenia Wapichana.

Comissão de Meio Ambiente do Senado 
Federal aprovou criação oficial do Fundo 

Amazônia 

A Comissão de Meio Ambiente (CMA) aprovou 
na quarta-feira (24/11) projeto de lei que torna 
oficial a criação do Fundo Amazônia, 
associação civil sem fins lucrativos para destinar 
doações recebidas em dinheiro para ações de 
prevenção, monitoramento e combate ao 
desmatamento na Amazônia Legal. 

Como foi aprovado em caráter terminativo, o PL 
415/2020 segue agora para análise da Câmara 
dos Deputados, a não ser que haja recurso 
para votação no Plenário do Senado. 
Fonte: Agência Senado

 

Hoje (25/11) é a vez do Senado Federal debater a 
violência e a situação de fome e desnutrição dos 
Yanomami. A Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa se reúne a partir das 9h 
para debater o tema. “A comunidade ianomâmi 

está gritando por socorro e esta comissão tem o 
dever de buscar mecanismos que possam 

garantir os direitos essenciais à vida da 
comunidade, respeitando a sua cultura e as suas 

crenças”, argumentou o senador Humberto 
Costa (PT/PE). O povo ianomâmi ocupa uma 
terra superior a 10 milhões de hectares, com 

mais de 350 aldeias. Ao todo, são 28 mil índios 
que estão geograficamente isolados em 

comunidades de difícil acesso. 
Reportagem do Fantástico veiculada  no último 

domingo  (21) revelou que os ianomâmis 
enfrentam desnutrição e doenças, como um 

surto de malária levado por garimpeiros ilegais, 
além da pandemia de coronavírus, sem que haja 

ação do governo para retirar os não índios da 
reserva. A audiência será transmitida pela TV 

Senado.

Fonte: Agência Senado

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/140818
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/140818
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/140818
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/140818
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O presidente da Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ), senador Davi Alcolumbre 

(DEM-AP), anunciou nesta quarta-feira (24) 
que vai pautar para a próxima semana a 

sabatina de André Mendonça para o 
Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo 

Davi, os parlamentares devem votar outras 
nove indicações pendentes de deliberação 

no colegiado. O presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco, convocou esforço 

concentrado entre os dias 30 de novembro 
e 2 de dezembro para que a Casa analise 

todas as mensagens que designam 
autoridades para cargos públicos. 

Fonte: Agência Senado

Senadores pediram aperfeiçoamentos 
na Proposta de Emenda à Constituição 

(PEC) 23/2021, a PEC dos Precatórios, cujo 
relatório foi lido na manhã desta quarta-

feira (24) na Comissão de Constituição de 
Justiça (CCJ) do Senado. A PEC abre 

espaço fiscal no Orçamento de 2022 para o 
pagamento do programa social batizado 

como Auxílio Brasil, sucessor do Bolsa 
Família. Para isso, altera a base de correção 

do teto de gastos previsto na Emenda 
Constitucional 95 e adia o pagamento de 

parte dos precatórios. 

Após a leitura do relatório pelo líder do 
Governo no Senado, Fernando Bezerra 
Coelho (MDB-PE), o presidente da CCJ, 

senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), 
atendeu a pedidos de vários senadores e 
concedeu vista coletiva de uma semana, 
para que o parecer possa ser analisado. A 

previsão é que ele seja votado já na 
próxima terça-feira (30). 

Fonte: Agência Senado

Quase três anos depois da tragédia 
criminosa, enquanto o governo de MG 

celebra um acordo sem ouvir as 
comunidades, a Vale investe milhões 
em falsas propagandas, maquiando a 

real situação das pessoas para agradar 
a acionistas e ao mercado. É 

escandaloso! 
Hoje (25) estão sendo divulgados 
vídeos que contam o drama das 

pessoas atingidas, como a história da 
agricultora Betânia.  

Assista e divulgue os vídeos no 
YouTube: bit.ly/crimedavale

 E distribua arquivos e materiais de 
apoio: bit.ly/pasta_crimedavale

A Comissão de Direitos Humanos e Minorias 
da Câmara dos Deputados realizou 

Audiência Pública ontem (24/11) para discutir 
a morte de crianças Yanomami com a 

presença do ministro da Justiça e Segurança 
Pública. Para assessorá-lo, o ministro levou 
um batalhão de dirigentes da Polícia Federal 
(vários de Roraima), Funai e outros órgãos. A 
audiência também mobilizou uma numerosa 

bancada de policiais e parlamentares da 
chamada Bancada da Bala e do agronegócio, 
conhecidos por suas posições de extrema-
direita. Tentando esconder que a política do 

governo Bolsonaro é um instrumento de 
promoção do genocídio dos povos 

indígenas, todos os argumentos foram 
criados pelos governistas, mesmo os mais 

fantasiosos. A audiência foi concluída 
abruptamente sem completar a discussão 

por causa de um tumulto gerado após 
parlamentares ofenderem as lideranças 

indígenas presentes.

http://bit.ly/crimedavale
http://bit.ly/pasta_crimedavale
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/150731
https://normas.leg.br/?urn=urn:lex:br:federal:emenda.constitucional:2016-12-15;95
https://normas.leg.br/?urn=urn:lex:br:federal:emenda.constitucional:2016-12-15;95
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/11/24/relatorio-da-pec-dos-precatorios-e-lido-na-ccj
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/11/24/relatorio-da-pec-dos-precatorios-e-lido-na-ccj
http://bit.ly/crimedavale
http://bit.ly/pasta_crimedavale
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/150731
https://normas.leg.br/?urn=urn:lex:br:federal:emenda.constitucional:2016-12-15;95
https://normas.leg.br/?urn=urn:lex:br:federal:emenda.constitucional:2016-12-15;95
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/11/24/relatorio-da-pec-dos-precatorios-e-lido-na-ccj
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/11/24/relatorio-da-pec-dos-precatorios-e-lido-na-ccj
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Da força resistente das águas, inspirados 
nas lutas históricas do povo brasileiro, nós 
pescadoras e pescadores artesanais reunidos 
de 21 a 24 de novembro de 2021, em 
Brasília, realizamos nosso Grito da Pesca 
Artesanal 2021, com o tema Em defesa da 
vida, dos territórios tradicionais pesqueiros, 
da soberania alimentar e da democracia. 

Somos mais de 600 pescadores e pescadoras 
artesanais representando 16 estados 
brasileiros que se colocam na posição de 
luta em defesa da vida e dos territórios 
tradicionais pesqueiros frente a intensa 
violação de direitos humanos e retirada de 
direitos sociais historicamente conquistados 
desde o processo de redemocratização do 
país. 

Ocupamos as ruas de Brasília para anunciar 
que é dos nossos territórios tradicionais que 
vem 70% do pescado que alimenta o povo 
brasileiro, para demostrar a diversidade 
cultural de nossas comunidades e dos 
nossos modos de vida, somos nós que 
cuidamos das águas e da terra.   

Ocupamos as ruas no dia 22 de novembro 
para denunciar os desmontes das políticas 
ambientais, da negação de direitos 
previdenciários e da intensificação da 
violência frente a privatização e 
mercantilização de nossos territórios.

Repudiamos a política excludente da Secretaria de 
Aquicultura e Pesca- SAP/MAPA, que sem consultar 
e considerar as organizações de pescadores e 
pescadoras artesanais, lança um processo de 
recadastramento que não considerou a diversidade 
e as especificidades das comunidades pesqueiras. A 
SAP atende de forma prioritária aos interesses da 
aquicultura e da indústria pesqueira capitalista, 
que é insustentável e não coloca o peixe na mesa 
do povo com preço acessível. Denunciamos o 
desmonte da frágil política pesqueira e da ausência 
de políticas públicas que atendam as demandas 
imediatas dos pescadores/as.   

Seguimos na resistência pesqueira, na defesa da 
vida, dos nossos territórios de vida e trabalho. 
Somos um povo que conhece bem as águas e nos 
colocamos como parte do território das águas, 
saímos na sua defesa frente a mercantilização 
desse bem comum. Não seremos cancelados e 
canceladas, resistiremos! 

Reafirmamos nosso compromisso com o povo 
brasileiro de defesa da pesca artesanal, das águas e 
de toda biodiversidade presente em nossas 
comunidades. Pescadoras/es artesanais seguem 
sendo sinal de resistência e de organização na 
defesa da vida, da democracia e dos bens comuns. 

No Rio e no Mar: Pescadores na Luta! 
Nos Açudes e Barragens: Pescando Liberdade! 

Hidronegócio: Resistir!  
Cercas nas Águas: Derrubar.
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O agronegócio não é pop
O economista Gerson Teixeira, da assessoria 
técnica da liderança do PT na Câmara dos 
Deputados, publicou no dia 21 de novembro um 
estudo sobre o comportamento do agronegócio 
na economia nacional comparando seu papel nas 
exportações nos últimos 20 anos, na produção de 
alimentos e na exploração de terras.

As observações e conclusões principais do 
estudo que apresentou interessam a todos(as) 
nós: 

1. O que se observa nas últimas décadas é a 
manutenção de um processo de concentração 
em um grupo reduzido de países a produção 
agrícola e pecuária para exportação. Por 
exemplo:  EUA, Argentina, Brasil e Ucrânia 
respondem atualmente por 86% das 
exportações mundiais de milho. Brasil, EUA e 
Argentina são responsáveis por 90% das 
exportações de soja. Do total das exportações 
globais de carne de frango, Brasil, EUA e União 
Européia participam com 74%. Canadá, Rússia, 
União Europeia, Ucrânia e EUA atendem a 78% 
do mercado global de trigo.

2. Entre 2000 e 2020 o Brasil multiplicou várias 
vezes sua participação no mercado mundial de 
carne, soja, milho, açúcar e produtos florestais, 
sendo o primeiro exportador de açúcar, café, 
suco de laranja, carne bovina, carne de frango, 
soja; o segundo maior exportador de farelo de 
soja e óleo de soja; e o terceiro de milho.

3. O agronegócio tem feito muita propaganda nos 
meios de comunicação de massa tentando 
convencer a população de que seu crescimento 
vertiginoso se deu em função da conquista de 
maior produtividade e esse crescimento não afeta 
em nada o meio ambiente. Na verdade, o estudo 
mostra que essa expansão na produção se deu 
como resultado de uma forte ocupação de novos 
territórios e também pela redução da produção de 
alimentos. Aumentou a produção de soja, e caiu a 
produção de mandioca, feijão e arroz.  

Entre 2000 e 2020 a agricultura de exportação 
nas três principais culturas expandiu sua área 
em 35,5 milhões de hectares. Essa pressão por 
terras repercute diretamente na expansão do 
desmatamento e grilagem.

O Brasil é um grande exportador de “alimentos” 
e um grande produtor de fome. O desastre da 
política nacional que enriquece os monopólios, 
as grandes empresas internacionais e o 
agronegócio, se expressa também no fim dos 
estoques reguladores, na redução da área 
plantada de alimentos básicos e no 
crescimento dos preços. 

O resultado só poderia ser este que estamos 
vivendo, o crescimento da insegurança 
alimentar que atinge agora mais da metade da 
população brasileira e a fome atingindo e 
ameaçando a vida de mais de 20 milhões de 
seres humanos no Brasil.

FALE CONOSCO 

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

mailto:secretaria.IC@protonmail.com
mailto:secretaria.IC@protonmail.com

