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Comissão aprova projeto para evitar que profissionais, 
clínicas, hospitais e laboratórios se descredenciem, 
sem motivos, dos planos de saúde
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Câmara deve votar na próxima 
semana emendas do Senado ao 
fundo social do pré-sal, diz Temer
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A Comissão de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania (CCJ) aprovou na 
terça-feira (8) proposta que autoriza o 
governo brasileiro a doar recursos para 
organismos internacionais de combate 
a doenças infectocontagiosas. Caso 
não haja recurso para que seja vota-
da pelo Plenário, a proposta tramita 
em caráter conclusivo e será encami-
nhada ao Senado. O texto aprovado 
é o substitutivo da Comissão de De-
senvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio ao Projeto de Lei 6751/06, 
com emenda da Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional. A CCJ 
analisou a matéria apenas quanto a seus 
aspectos constitucionais, jurídicos e de 
técnica legislativa, sem analisar o mé-
rito. O relator foi o deputado Sérgio 
Barradas Carneiro (PT-BA).

Segundo o texto aprovado, o Bra-
sil poderá doar 20 milhões de dóla-
res à Aliança Global para Vacinas e 
Imunização (Gavi, na sigla em inglês) 
durante 20 anos, para financiar ações 
de vacinação e imunização em países 
de baixa renda. 

A Aliança Global é uma organiza-

Câmara autoriza doações brasileiras ao 
combate de doenças infectocontagiosas

ção fundada em 2000, com apoio de 
instituições governamentais e recursos 
privados, e tem por objetivo massificar 
o acesso a vacinas e novas terapias.

O texto aprovado também permite 
que o País faça doações anuais à Central 
Internacional para Compra de Medi-
camentos (Unitaid, na sigla em inglês), 
ação internacional da qual o Brasil é 
membro fundador e que busca disse-
minar o tratamento para a HIV/Aids, 
malária e tuberculose. A doação será 
equivalente a 2 dólares por passageiro 
que embarcar em avião no Brasil com 
destino ao exterior, à exceção dos pas-
sageiros em trânsito pelo País.

Também foi admitida pela CCJ a 
Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) 467/10, do deputado Sérgio 
Barradas Carneiro (PT-BA), que 
revoga a maior parte do texto do 
Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias (ADCT).

Disposto ao final da Constituição, 
o Ato traz uma série de normas so-

Admitida PEC que revoga parte das Disposições Constitucionais Transitórias
bre temas diversos cujo maior objetivo 
é regulamentar o período de transição 
entre a vigência da antiga e da nova 
Constituição. O Ato contém hoje 97 
artigos. Segundo o deputado Sérgio 
Barradas Carneiro, 92 deles não têm 
mais nenhum efeito na atualidade.

O relator, deputado Regis de Olivei-
ra (PSC-SP), apresentou complemen-

CIRCUITO SUL-AMERICANO

Acordo de cooperação turísti-
ca entre o Brasil e o Bolívia, as-
sinado em Brasília, em março de 
1998, foi aprovado pela Comissão 
de Relações Exteriores e de Defe-
sa Nacional. O objetivo do acordo 
é incrementar o fluxo turístico na 
América do Sul por meio da ex-
pansão do setor e da criação de 
ações de marketing conjunto para 
lançar o circuito sul-americano 
no mercado mundial.

Relações Exteriores aprova acordo de 
cooperação turística entre Brasil e Bolívia

A proposta, que tramita em regime 
de urgência, ainda será analisada pe-
las comissões 
de Educação 
e Cultura; e 
de Constitui-
ção e Justiça e 
de Cidadania, 
antes de ser 
votada pelo Plenário.

O relator, deputado Nilson Mou-
rão (PT-AC), recomendou a aprovação 

do acordo, encaminhado pelo Executi-
vo como a Mensagem 570/98, que foi 

convertida pela 
Comissão no 
Projeto de De-
creto Legislativo 
2722/10. “Apesar 
das limitações 
econômicas e 

sociais, a Bolívia é um destino turístico 
bastante procurado, em função de suas 
belezas naturais e do seu rico acervo cul-

tural e arqueológico”, argumenta 
o parlamentar, assinalando que o 
acordo integra os esforços para in-
tegração da América do Sul.

Entre as medidas previstas no 
acordo, está a obrigatoriedade de 
os signatários facilitarem e esti-
mularem as atividades de presta-
dores de serviços turísticos, como 
agências de viagem, agentes de 
comercialização e companhias 
aéreas e de navegação.

tação de voto, para explicitar que 
serão mantidos os dispositivos que 
ainda têm validade tais como os que 
tratam do Sistema Tributário Nacio-
nal; da Zona Franca de Manaus (dois 
artigos); dos precatórios da União, 
dos estados, do Distrito Federal e 
dos municípios; e da delimitação de 
áreas quilombolas.

Pelo texto, o Brasil poderá doar recursos a organizações internacionais 
para financiar ações de vacinação e imunização em países de baixa renda

inforSurhoy
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PETRóLEO

Temer prevê votação de emendas ao Fundo 
Social do pré-sal na próxima semana

Luiz Cláudio Canuto

O presidente da Câmara, Michel Te-
mer, afirmou ontem que a Câmara deverá 
votar na próxima semana as emendas do 
Senado ao projeto de lei do Executivo que 
cria do Fundo Social do pré-sal. O projeto 
foi aprovado na madrugada de quinta-fei-
ra (9) pelos senadores e voltará para a 
Câmara por ter sido alterado.

Segundo Temer, a Copa do Mundo não 
deverá atrapalhar a análise da proposta. 
Ele lembrou ter marcado sessão extraor-
dinária para terça-feira (14), às 18 horas, 
depois do jogo do Brasil. Também haverá 
sessão na quarta e na quinta-feira.

O presidente disse também que a deci-
são do relator e líder do governo, senador 
Romero Jucá (PMDB-RR), de incluir o re-
gime de partilha no projeto do Fundo So-
cial, deverá provocar muita discussão, não 
só na Câmara, mas também na Justiça.

O regime de partilha é previsto em 
outro projeto, que se encontra em trami-
tação no Senado, mas Jucá preferiu incor-
porá-lo ao seu substitutivo ao projeto do 
Fundo Social. O senador considera que 
o fundo é parte integrante do regime de 
partilha, pois a maior parte de seus recur-
sos virá da receita da comercialização do 
óleo pertencente à União.

Royalties - Além dessa alteração, a 
Câmara precisará votar também emenda 
do senador Pedro Simon (PMDB-RS) que 
obriga a União a compensar os estados 
produtores pela perda de recursos, em 
razão da distribuição dos royalties para 
todos os estados e municípios. A mudança 
na distribuição dos royalties foi feita pela 
Câmara, por emenda do deputado Ibsen 

Pinheiro (PMDB-RS).
Outra alteração que a Câmara preci-

sará votar é uma emenda resultante de 
acordo entre os senadores, que destina 
50% dos recursos do Fundo Social para 
a educação pública superior e básica. A 
emenda determina ainda que, do total, 
80% dos recursos precisam ser aplicados 
na educação básica.

Fundo - O Fundo Social do pré-sal 
é um mecanismo de natureza contábil e 
financeira, vinculado à Presidência da 
República, com a finalidade de constituir 
fonte de recursos para o desenvolvimento 
social e regional, na forma de programas 
e projetos nas áreas de combate à pobreza 
e de desenvolvimento da educação, da 
cultura, da saúde pública, da previdência, 
da ciência e tecnologia, do meio ambiente 

e de mitigação e adaptação às mudanças 
climáticas.

O Fundo Social terá como recursos 
a parcela do valor do bônus de assinatu-
ra que lhe for destinada pelos contratos 
de partilha de produção; a parcela dos 
royalties que cabe à União, deduzidas 
aquelas destinadas aos seus órgãos espe-
cíficos; a receita advinda da comercia-
lização de petróleo, de gás natural e de 
outros hidrocarbonetos fluidos da União, 
conforme definido em lei; os royalties e a 
participação especial dos blocos do pré-sal 
já licitados destinados à administração 
direta da União; os resultados de aplica-
ções financeiras sobre suas disponibilida-
des; e outros recursos destinados por lei 
ao fundo. (Com informações da Agência 
Senado)

Substitutivo do Senado estabelece 
exploração por regime de partilha

O substitutivo aprovado pelo Se-
nado estabelece que a exploração e a 
produção de petróleo, de gás natural 
e de outros hidrocarbonetos fluidos na 
área do pré-sal e em áreas estratégicas 
serão contratadas pela União no regime 
de partilha de produção.

A Petrobras será a operadora de 
todos os blocos contratados sob o regi-
me de partilha, sendo-lhe assegurada 
participação mínima de 30% em caso de 
consórcio, que deverá ser constituído com 
estatal a ser criada quando a petrolífera 
for contratada diretamente ou no caso de 
ser vencedora isolada de licitação.

A União, por intermédio do Ministério 

de Minas e Energia, celebrará os contratos 
de partilha de produção diretamente com 
a Petrobras, dispensada a licitação, ou 
mediante licitação na modalidade leilão. 
A gestão dos contratos caberá à empresa 
pública a ser criada com este propósito, que 
não assumirá os riscos e não responderá 
pelos custos e investimentos referentes 
às atividades de exploração, avaliação, 
desenvolvimento, produção e desativação 
das instalações de exploração e produção 
decorrentes dos contratos de partilha.

Vitória - O líder do governo, deputado 
Cândido Vaccarezza (PT-SP) considerou a 
votação do marco regulatório do pré-sal no 
Senado uma vitória do governo, porque foi 

aprovado o sistema de partilha. Segundo 
Vaccarezza, o governo tem pressa em 
aprovar a matéria. “Todo mundo tem ex-
pectativa de novos leilões para a área do 
pré-sal. Se o marco regulatório passado 
continuar, vai haver um prejuízo imenso 
para o país, causado pelo sistema de 
concessão, aprovado no governo anterior. 
O sistema de partilha é mais justo com 
o País, e o Brasil é que vai ganhar com 
todo este patrimônio”, avaliou.

Capitalização - O Senado aprovou 
outro projeto do pré-sal (que capitaliza a 
Petrobras), mas sem alterações - ou seja, o 
texto será enviado para sanção presidencial. 
(Com informações da Agência Senado)

Para Vaccarezza, 
Câmara rejeitará 

emenda sobre royalties
Keila Santana

O líder do governo, de-
putado Cândido Vaccarezza 
(PT-SP), disse que a Câmara 
deverá rejeitar a emenda do 
Senado que obriga a União 
a compensar os estados 
produtores de petróleo pela 
perda de recursos, em razão 
da distribuição dos royalties 
para todos os estados e 
municípios.

A estratégia, segundo 
Vaccarezza, é fazer um 
esforço concentrado na 
próxima semana, mesmo 
com jogo do Brasil na Copa 
do Mundo, para votar o pro-
jeto e derrubar a emenda. 
Vaccarezza disse que não 
será necessário o veto do 
presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva.

“Não gosto de deixar 
para o presidente Lula vetar, 
porque a Câmara tem que 
cumprir a sua responsabi-
lidade. Espero convencer 
os deputados a votar na 
proposta mais adequada. 
Se perdermos, é outro caso. 
Não é porque tem eleição, ou 
porque tem um clamor, que 
temos que seguir o fluxo. 
Não é do meu estilo seguir 
o fluxo”, afirmou.

O deputado Ibsen Pi-
nheiro (PMDB-RS), autor 
da emenda que destina os 
royalties do pré-sal para 
todos os estados, disse ser 
justo seguir o critério de 
distribuição de recursos dos 
fundos de participação dos 
municípios e dos estados. 
Segundo ele, a União terá 
condições de equilibrar as 
transferências para reduzir 
os prejuízos nas cidades 
impactadas pela exploração 
do petróleo.

“Estamos seguros de 
que a Câmara perceberá 
que ninguém vai perder, 
todos vão ganhar. Se alguém 
tem que perder será a União, 
que somos todos nós. Não 
é justo que o Piauí pague 
uma conta para o Rio de 
Janeiro”, disse.

A bancada do Rio, maior 
estado produtor de petróleo,  
não aceita a nova divisão dos 
lucros e compensações. O 
deputado Leonardo Picciani 
(PMDB-RJ) declarou que 
pode recorrer à Justiça para 
garantir os recursos do esta-
do. “Confiamos no bom senso 
do presidente Lula em vetar 
essa proposta e, se for o caso, 
vamos à Justiça para reverter 
essa ação”, afirmou. 

Segundo o presidente, a Copa do Mundo não deverá atrapalhar a análise do Fundo Social

Luiz CruvineL
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PLENÁRIO

A intervenção dos tribunais na disputa 
eleitoral, fenômeno chamado de judicia-
lização da política, foi criticada pelo de-
putado José Genoíno (PT-SP). Segundo 
ele, as eleições deste ano serão realizadas 
em dois palcos: na disputa entre os pro-
jetos políticos dos candidatos e na esfera 
judicial. “Essa judicialização subverte a 
lógica democrática, já que a sentença dos 

Crescimento
Pepe Vargas (PT-RS) 

disse ter se surpreendido 
com a interpretação de 
analistas econômicos so-
bre os resultados positivos 
do crescimento do País 
nos primeiros meses de 
2010. De acordo com o 
deputado, alguns veículos 
de comunicação apre-
sentaram o crescimen-
to econômico como se 
fosse um problema para 
o Brasil, pois geraria au-
mento da inflação. “Essa 
é uma visão distorcida dos 
analistas, que não são 
capazes de reconhecer 
que há uma nova política 
econômica, que rompeu 
com o círculo vicioso da 
concentração de renda e 
do desemprego”, afirmou 
Vargas.

Código Florestal
Paes de Lira (PTC-

SP) defendeu um debate 
mais aprofundado sobre 
o Código Florestal Bra-
sileiro. Segundo o depu-
tado, apesar de algumas 
pessoas afirmarem que o 
parecer do relator, Aldo 
Rebelo (PCdoB-SP), 
ao novo código  agride 
a Constituição, na opi-
nião de Lira o texto é 
equilibrado, pois busca 
conciliar os interesses do 
desenvolvimento agrope-
cuário aos interesses da 
preservação ambiental. 
Paes de Lira ressaltou que 
o Parlamento precisa atu-
alizar a legislação, sempre 
procurando cuidar das 
riquezas e da preservação 
ambiental.

Motoboys
Osmar Terra (PMDB-

RS) informou ter apre-
sentado projeto de lei 
que torna mais rigorosa 
a avaliação do exame 
psicotécnico para condu-
tores de veículos, espe-
cialmente de motos. De 
acordo com o deputado, 
pesquisa realizada pela 
Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul 
com motoboys de Porto 
Alegre apontou que 75% 
deles têm algum tipo de 
transtorno mental. Osmar 
Terra sugeriu a inclusão 
de testes que possam 
averiguar o déficit de 
atenção e hiperatividade e 
transtorno de conduta nos 
candidatos à condução de 
veículos.

O deputado Eduardo Valverde (PT-
RO) informou ter sido escolhido pelo Par-
tido dos Trabalhadores, no último domingo 
(10), para ser o candidato ao governo de 
Rondônia. Ele apontou os diversos setores 
que precisam de atenção especial do gover-
no e as ações que merecem empenho do 
novo governador, como o fortalecimento 
e a ampliação da democracia rondoniense 
e o aprimoramento do diálogo com o pre-
sidente da República.

José Genoíno critica 
excesso de intervenção 

de tribunais nas 
disputas eleitorais

juízes prevalece sobre a soberana mani-
festação dos cidadãos”, afirmou. 

De acordo com Genoíno, as ações 
judiciais para determinar a cassação de 
mandatos podem criar uma espécie de 
terceiro turno eleitoral, em que a decisão 
é dos juízes. “Passadas as eleições, a inves-
tidura dos mandatários já não se desen-
volve nas urnas, mas nos tribunais. Essa 
situação é especialmente preocupante, 
pois lança questionamentos sobre resulta-
dos legítimos das eleições”, disse Genoíno, 
que criticou a postura dos tribunais em 
relação aos candidatos. Segundo ele, no 
processo de judicialização, as eleições são 
analisadas com suspeição, os políticos e 
candidatos são vigiados e culpados.

Na opinião do parlamentar, o pro-
tagonismo do Judiciário coincide com a 
ascensão de governos populares na Amé-
rica do Sul, como é o caso do governo 
Lula. Os tribunais, na sua avaliação, são 
utilizados como último recurso para as 
elites brasileiras contra esses governos 
populares. “A saída encontrada pelas 
oligarquias retiradas do poder pelos 
governos populares foi a interdição da 
política, repetindo a velha fórmula que 
impede a população de governar-se a si 
mesma”, opinou.

O processo de judicialização da po-
lítica, para Genoíno, tem como conse-
quências o esvaziamento do processo 

parlamentar, que é transferido para o Ju-
diciário. A colocação da democracia sob 
a tutela da técnica; e a criminalização 
dos movimentos sociais e dos partidos de 
esquerda. “A crise da democracia tem de 
ser resolvida pela democracia e não pela 
sentença ou pela técnica”, disse.

Reforma política - José Genoíno de-
fendeu que o Congresso aprove emenda 
constitucional para que a reforma política 
seja realizada em 2011. “Uma reforma po-
lítica democrática deve resgatar o papel 
da política e fortalecer a democracia e 
todos os seus procedimentos e regras”.

Segundo ele, é preciso reavaliar o 
papel da Câmara e do Senado, para que 
seja instituída apenas uma Casa revisora. 
Defendeu ainda um modelo político de 
lista fechada, com financiamento público 
de campanhas e que incentive a iniciati-
va popular com a diminuição do número 
de assinaturas necessárias para que seja 
apresentado um projeto pela população.

O deputado pediu ainda a elabora-
ção de um novo Código Eleitoral. Se-
gundo ele, a lei atual é excessivamente 
proibitiva e depende da interpretação 
dada pelos juízes. “A eleição não pode 
se transformar numa camisa de força. 
A legislação não pode ser permissiva 
aos atos criminosos, mas deve permitir 
a livre manifestação dos partidos, dos 
candidatos e do povo”, opinou.

Eduardo Valverde: 
novo governo de RO 

deve aprimorar 
diálogo com Planalto

“Passamos por um longo período de 
conflito entre o estado e a União. Isso tem 
que ser superado, até porque ainda conti-
nuaremos a depender dos investimentos 
do governo federal”, disse.

Para o parlamentar, a relação com os 
prefeitos também precisa ser melhorada. 
Segundo ele, dos 52 municípios, apenas 
quatro têm condições de “andar com as 
próprias pernas”. Por isso, observou, o 
apoio e a assistência do estado às cidades 
é muito importante, para que os pequenos 
municípios possam capacitar-se, ordenar-se 
e preparar-se tecnicamente para o desen-
volvimento. 

Outra questão que deve ser enfrentada 
pelo governo estadual, na visão do deputa-
do, é como preparar o estado para induzir 
o desenvolvimento. Com o fechamento do 
Banco do Estado de Rondônia, disse Val-
verde, o estado ficou sem um instrumento 
de incentivo ao desenvolvimento.

“Retomar uma agência de fomento e 
constituir uma secretaria para esse desen-
volvimento é condição sine qua non para 
que o estado não fique refém de decisões 
exógenas, de fora, e sim tome decisões de 
dentro para fora, para ordenar, estimular e 
induzir sua economia”, afirmou. Valverde 
salientou que a agência de fomento poderá 
captar recursos. 

Quando a Usina de Madeira ficar pron-
ta, informou, serão gerados para Rondônia, 
em termos de royalties de energia, mais de 
R$ 50 milhões, que podem ser utilizados 

para estimular a micro, pequena e média 
empresa.

Educação - Valverde disse ainda que 
pretende promover o conhecimento, ar-
ticulando a rede estadual de ensino tec-
nológico. “O estado não dispõe de uma 
rede de ensino médio profissional. Isso é 
ruim, porque há um gargalo e um apagão 
da mão de obra rondoniense. Hoje, boa 
parte das empresas que estão vindo para 
Rondônia traz mão de obra qualificada 
de fora”, disse.

Valverde destacou a necessidade de 
melhorar o sistema de educação no estado, 
para diminuir a evasão escolar e a repe-
tência que, segundo ele, são muito altas. 
“A feliz parceria entre o estado, a União e 
os municípios é muito importante, princi-
palmente para levar a educação até a área 
rural, onde há o maior índice de evasão 
escolar em face da péssima qualidade do 
ensino público estadual e também pela 
dificuldade dos alunos de irem à escola, 
porque o transporte escolar, em boa parte 
do ano, acaba não sendo viável por causa 
da péssima conservação das estradas vici-
nais”, destacou.

Tecnologia - Valverde disse considerar 
fundamental que seja instalada a Funda-
ção de Amparo à Pesquisa e à Inovação 
Tecnológica, que foi criada por lei, mas 
ainda não foi regulamentada nem imple-
mentada. Ele argumentou que não se pode 
fazer desenvolvimento sem a inovação tec-
nológica.

DióGeniS SantoS

DióGeniS SantoS
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qUALIDADE DE VIDA

A Comissão de Defesa do Consumi-
dor aprovou na quarta-feira proposta que 
torna obrigatória a existência de contratos 
escritos entre as operadoras de planos de 
saúde e seus prestadores de serviço (pesso-
as físicas e jurídicas). O texto tramita em 
caráter conclusivo e ainda será analisado 
pelas comissões de Seguridade Social e 
Família; e de Constituição e Justiça e de 
Cidadania.

O objetivo do Projeto de Lei 6964/10, 
do Senado, é evitar os descredenciamentos 
súbitos e imotivados tanto de profissionais 
como de clínicas, hospitais e laboratórios. 
“A obrigatoriedade de que o vínculo entre 
eles seja definido mediante um contrato 
escrito implicará maior segurança e es-
tabilidade aos serviços prestados, pois o 
consumidor não será mais surpreendido 
por descredenciamentos intempestivos”, 
disse o relator, deputado Vital do Rêgo 
Filho (PMDB-PB).

Conforme a proposta, os descredencia-
mentos precisam ser informados aos usuá-
rios dos planos de saúde com antecedência 
de 30 dias. Além disso, os profissionais e 
empresas que forem descredenciados de-
verão ser substituídos imediatamente por 

Transparência
Francisco Praciano 

(PT-AM) afirmou que as 
leis que garantem a trans-
parência na administração 
dos recursos públicos não 
vêm sendo cumpridas. 
Segundo ele, os Tribunais 
de Contas, o Ministério 
Público e os Tribunais de 
Justiça dos estados não 
disponibilizam seus gastos 
na internet. “Nem mesmo 
os órgãos responsáveis 
pela fiscalização da apli-
cação dos recursos estão 
cumprindo as leis”, disse. 
Praciano sugeriu aos bra-
sileiros que fiscalizem o 
dinheiro público como se 
fosse acionista de uma 
empresa. “O povo precisa 
cobrar não só a execução 
do orçamento, mas exigir a 
disponibilização das contas 
na internet”, ressaltou.

Comperj
Chico D’Angelo (PT-

RJ) cobrou o pleno fun-
cionamento do Centro de 
Integração do Complexo 
Petroquímico do Rio de 
Janeiro (Comperj), em São 
Gonçalo. Segundo ele, o 
local está com a capaci-
dade ociosa. O deputado 
lembrou que a Petrobras 
inaugurou o centro no 
início de 2009 para formar 
mão de obra para trabalhar 
nas instalações industriais 
do Comperj, na cidade 
vizinha de Itaboraí. Para 
Chico D’angelo, qualificar 
trabalhadores é importante 
para gerar emprego e renda 
na região.

São Francisco
Chico Lopes (PCdoB-

CE) alegou dificuldades 
impostas pelo Ministério 
da Integração Nacional aos 
parlamentares que querem 
acompanhar as obras de 
transposição do rio São 
Francisco, que passa por 
Minas Gerais, Bahia, Per-
nambuco, Sergipe e Alago-
as. “Não entendo o porquê 
dos obstáculos. Uma das 
atribuições do Parlamento, 
segundo a Constituição 
brasileira, é fiscalizar as 
obras e ações do Poder 
Executivo”, acrescentou.  
Na opinião do deputado, 
a transposição do São 
Francisco é importante para 
garantir o abastecimento 
de água para o consumo 
humano e animal no Ceará 
e em outros estados do 
Nordeste.

órgãos e entidades da administração 
pública federal (direta e indireta) poderão 
ser obrigados a oferecer, no próprio local 
de trabalho, atividades de ginástica laboral 
a seus servidores. Projeto nesse sentido 
(PL 6083/09), de autoria do deputado Luiz 
Couto (PT-PB), foi aprovado ontem pela 
Comissão de Trabalho, Administração e 
Serviço Público. 

A relatora, deputada Gorete Pereira 
(PR-CE), recomendou a aprovação da 

Comissão aprova mais garantias 
aos usuários de planos de saúde

A intenção da proposta aprovada é dificultar os descredenciamentos 
repentinos tanto de profissionais quanto de clínicas, hospitais e laboratórios

Ginástica laboral poderá ser obrigatória 
para servidores públicos durante expediente

proposta, com emenda que restringe a 
orientação das atividades a fisioterapeutas, 
terapeutas ocupacionais e professores de 
educação física. O texto original da proposta 
estabelece apenas que a orientação deve 
ser feita por profissional habilitado.

O projeto, que tramita em caráter conclu-
sivo, ainda será analisado pelas comissões 
de Seguridade Social e Família; e de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania.

Pausas - Segundo a proposta, os funcio-

nários que executam atividades repetitivas 
deverão, a cada quatro horas de trabalho, 
fazer uma pausa de, no mínimo, dez minutos 
para a prática de exercícios de alongamento, 
sempre com a orientação de profissional 
habilitado.

O texto prevê ainda que os períodos 
preenchidos pela ginástica serão contados 
como tempo efetivamente trabalhado. Dessa 
forma, a administração pública não poderá 
usar a participação na atividade como ar-
gumento para exigir, dos seus servidores, 
a prorrogação não remunerada da jornada 
de trabalho.

Prevenção - De acordo com o autor do 
projeto, o objetivo é prevenir a ocorrência 
de Doenças Osteomusculares Relacionadas 
ao Trabalho (DORTs), que estão entre as 
principais causas de afastamentos de fun-
cionários públicos ao serviço. Couto lembra 
também que a prática de alongamentos terá 
reflexos positivos na melhoria da qualidade 
de vida dos profissionais e, consequente-
mente, na produtividade da administração 
pública federal.

“A ginástica laboral permite mudanças 
de postura corporal, além de favorecer a 
interação social no ambiente de trabalho e 
a redução do nível de estresse dos funcio-
nários”, completou o deputado.Haverá uma pausa de, no mínimo, 10 minutos a cada quatro horas de serviço, segundo o texto

outros equivalentes, de modo a garantir a 
continuidade do tratamento de saúde do 
consumidor.

Reajustes - “Com o contrato obri-
gatório, espera-se que as relações entre 
operadoras e prestadores de serviços se 

estabilizem em outro patamar – sem des-
credenciamento imotivado e com reajustes 
periódicos. O consumidor terá a garantia 
da prestação de serviço pelo seu médico ou 
por outro equivalente”, justificou a autora, 
senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO).

Pela proposta, os descredenciamentos precisam ser informados aos usuários em até 30 dias

unimeD
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PLENÁRIO

O deputado Gilmar Machado (PT-
MG) defendeu que o aumento da taxa 
de juros decidido pelo Comitê de Políti-
ca Monetária (Copom) do Banco Cen-
tral traduz uma decisão correta e res-
ponsável por parte do governo. “Quero 
cumprimentar a equipe econômica do 
presidente Lula por pensar no futuro, 
e não apenas no momento eleitoral”, 

Petróleo
Bruno Araújo (PSDB-

PE) cumprimentou o Sena-
do Federal pela aprovação 
da emenda que redistribui 
os royalties sobre a extra-
ção do petróleo, a chamada 
Emenda Ibsen-Souto. Se-
gundo o deputado, a apro-
vação mostra que o Senado 
entende que os estados não 
produtores de petróleo não 
podem ser penalizados. Ele 
disse acreditar que caberá à 
justiça definir a questão dos 
contratos já firmados com 
base na atual regra de distri-
buição. Os estados produto-
res, de acordo com Araújo, 
precisam ter recursos para 
honrar os compromissos já 
assumidos, de modo que os 
contratos futuros levem em 
consideração a nova forma 
de partilha dos recursos.

Índios
Alberto Fraga (DEM-

DF) afirmou estar “enojado” 
com o acampamento de 
índios na Esplanada dos 
Ministérios, em Brasília. 
Segundo ele, os índios 
estão usando o gramado, 
inclusive, para suas ne-
cessidades fisiológicas, 
prejudicando a imagem 
de um dos cartões postais 
da capital. O deputado 
classificou como irrespon-
sabilidade a decisão judicial 
que permitiu a continuidade 
do acampamento.  Segundo 
Fraga, a visita de turistas à 
Esplanada dos Ministérios 
“ f ica impossível diante 
do que está acontecendo 
atualmente”.

Quilombolas
Vicentinho (PT-SP) 

chamou atenção para uma 
Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade (ADI) impe-
trada pelo DEM que trata 
da concessão de terras 
aos quilombolas. Para o 
deputado, se a ação que 
tramita no Supremo Tribu-
nal Federal for validada, os 
descendentes de escravos 
perderão direitos às áreas 
em que vivem. O Decreto 
4.887/03, que concede ter-
ras a essas comunidades, 
é constitucional, na opinião 
do parlamentar. Vicentinho 
disse que vai sugerir ao 
presidente do STF, ministro 
Cezar Peluzzo, a promoção 
de audiências públicas an-
tes do julgamento da ADI, 
para evitar danos às comu-
nidades quilombolas.

 João Matos destaca 
aumento do número de 
crianças e jovens que 
frequentam a escola
Ao fazer um balanço da política edu-

cacional do atual governo, o deputado 
João Matos (PMDB-SC) traçou um 
panorama positivo do setor e afirmou 
que houve aumento no número de crian-
ças e jovens que frequentam a escola e 
que concluem os estudos. Além disso, a 
quantidade de recursos destinados à edu-
cação cresceu de maneira significativa 
nos últimos anos, destacou. 

Segundo João Matos, entre 2000 e 
2008, o número de crianças de zero a 

três anos que estudam em creches quase 
dobrou e houve um aumento de 30% no 
total de crianças que frequentam pré-
escola. “No ensino fundamental, a fre-
quência escolar chegou a 97,5% do total 
das crianças de 6 a 14 anos, percentual 
que coloca o Brasil entre os países com a 
taxa mais elevada de acesso a esse nível 
de ensino”, disse. 

Na avaliação do parlamentar, o de-
safio é ampliar o número de crianças na 
pré-escola e de jovens no ensino médio, 
para que o País consiga cumprir a meta 
do movimento “Compromisso Todos 
pela Educação” e chegar ao ano 2022 
com 98% de escolarização das pessoas 
de 4 a 17 anos. 

Em relação à taxa de conclusão, o de-
putado destacou que o número de jovens 
com 15 anos que terminaram o ensino 
fundamental cresceu de 21%, em 1997, 
para 47,5%, em 2008, e o percentual de 
jovens que finalizaram o ensino médio 
cresceu de 18,1% para 47,1% no mesmo 
período. 

Recursos - Na opinião de João Ma-
tos, esses índices positivos só foram 
alcançados porque o governo passou a 
destinar mais dinheiro para a educação. 
“O percentual de investimentos público 
direto em educação em relação ao Pro-
duto Interno Bruto (PIB) do País, que 
passou vários anos em patamar muito 
baixo, começou a mostrar sinais de de-
sempenho nos últimos tempos”, disse.

Esse crescimento, segundo ele, deve-
se aos recursos federais para a comple-
mentação do Fundeb, que entrou em vi-
gência em 2007. “Os recursos destinados 
à educação básica cresceram de R$ 700 
milhões em 2002 para R$ 7,6 bilhões 
previstos para 2010, ou seja, aumenta-
ram mais de dez vezes no atual governo”, 
comentou.

João Mattos salientou ainda o fim da 
Desvinculação das Receitas da União 
(DRU) sobre a educação, medida apro-
vada pelo Congresso no final de 2009 
e que permite a entrada de mais R$ 9 
bilhões ao setor só neste ano. 

Valorização - O deputado ressaltou a 
aprovação da Lei 11.738/08, que fixou o 
piso salarial dos professores da educação 
básica em R$ 950 em 2009, reajustados 
para R$ 1.024,67 em 2010. A medida 
busca valorizar o magistério, segundo 
João Matos.

Ele também chamou atenção para os 
programas Universidade Aberta do Bra-
sil, que capacita professores a distância, 
e Bolsa de Iniciação à Docência, que 
oferece suporte financeiro para alunos 
de licenciatura que exerçam atividades 
pedagógicas em escolas públicas de en-
sino fundamental e médio. 

“O País realmente vive um momento 
de extraordinárias conquistas, fruto de 
uma gestão bem-sucedida do Ministério 
da Educação e dos órgãos a ele vincula-
dos”, finalizou.

Gilmar Machado define 
como correta decisão 

do Copom de aumentar 
a taxa de juros

afirmou.
Na quarta-feira, o Copom elevou em 

0,75 ponto porcentual a taxa Selic, que 
agora está em 10,25% ao ano. Segundo 
Machado, é necessário fazer economia, 
pois o Brasil vive um momento de cres-
cimento econômico e virá, depois, uma 
fase de queda. “Desde o Egito antigo, sa-
bemos que depois de sete anos das vacas 
gordas vêm sete de vacas magras. Esse é 
o momento de termos responsabilidade”, 
defendeu.

Mão de obra - O parlamentar disse 
ainda que o aumento dos juros é neces-
sário para o País continuar crescendo, 

“mas sem descuidar da inflação, 
de forma organizada”. Conforme 
afirmou, o crescimento acelerado 
já começa a trazer algumas dificul-
dades. “As empresas não têm mais 
problemas para comprar máquina, 
mas sofrem com falta de mão de 
obra”, exemplificou.

Principalmente graças às obras 
do Programa de Aceleração do Cresci-
mento (PAC), conforme o deputado, a 
construção civil vive “fase extraordiná-
ria de crescimento”, mas as empresas já 
não conseguem engenheiros. “Precisa-
mos crescer de forma organizada e sus-
tentável. O aumento de taxa de juros é 
vital para ter crescimento equilibrado, 

sem problemas no futuro”, reforçou.
Infraestrutura - O parlamentar 

também defendeu que o interior do 
Brasil experimenta “grande expansão”. 
Como exemplo, lembrou que, na pró-
xima segunda-feira (14), o presidente 
da República estará em Minas Gerais 
(MG) para inaugurar uma série de 
obras de infraestrutura, principal-
mente de transportes. “Na parte da 
manhã, vai participar da inauguração 
de uma usina de gás da Petrobras”, re-
latou.

À tarde, segundo informou, o pre-
sidente participa da inauguração de 
quatro obras do PAC. Uma delas é 
o anel viário norte, em Uberlândia, 
que “vai tirar o tráfego de caminhões 
do centro e conferir mais segurança, 
agilidade e melhoria na logística ao 
trânsito da cidade”. O presidente inau-
gura ainda obras viárias em Patos de 
Minas e Guaxupé.

O presidente da República deve as-
sinar a ordem de serviço para as obras 
de duplicação da BR 050, no trecho 
entre Uberlândia e Araguari. Com 
isso, disse Machado, “em breve será 
possível ir de Brasília a São Paulo em 
uma pista dupla, o sonho de Juscelino 
[Kubitschek], que o presidente Lula 
agora realiza”.

DióGeniS SantoS
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SOLUÇÃO DE CONFLITOS

Murilo Souza 

Representantes da Justiça do Tra-
balho e de entidades de classe diver-
giram ontem sobre o Projeto de Lei 
5930/09, do deputado Carlos Bezerra 
(PMDB-MT), que proíbe a aplicação 
das técnicas de arbitragem na resolução 
de conflitos trabalhistas individuais. A 
arbitragem é uma alternativa extra-
judicial para solução de conflitos, em 
que as partes escolhem outra pessoa, 
um árbitro, para solucionar o impasse. 
A decisão sai de forma mais rápida e 
produz os mesmos efeitos de sentença 
judicial, mas é preciso que as partes 
concordem previamente com as regras 
do procedimento.

O presidente em exercício da As-
sociação Nacional dos Magistrados da 
Justiça do Trabalho (Anamatra), Rena-
to Henry Sant’Anna, defendeu a apro-
vação da proposta argumentando que 
os direitos individuais dos trabalhadores 
são indisponíveis, e, portanto, o uso da 
arbitragem não seria possível nesse caso. 
Além da questão legal, para ele a arbi-

Justiça e entidades de classe  divergem sobre 
arbitragem em causa trabalhista individual

tragem não funciona bem na solução de 
causas trabalhistas individuais porque o 
empregado não possui os mesmos meios 
que o empregador para se defender. “Os 
tribunais arbitrais estão servindo na 
verdade para homologar rescisões tra-
balhistas, o que não é função deles. Isso 
acaba lesando o trabalhador, que procura 
esses tribunais achando até que está no 
Poder Judiciário e acaba abrindo mão de 
seus direitos “, disse Sant’Anna. 

Alternativa eficaz - Já a presidente 
do Conselho Nacional das Instituições 
de Mediação e Arbitragem (Conima), 
Ana Lúcia Pereira, rebateu a tese de que 
os direitos individuais do trabalhador 
são indisponíveis. “Há uma posição 
pacífica de que a arbitragem em causa 
trabalhista só é possível e só é viável 
após o encerramento do contrato. A ar-
bitragem é um mecanismo pacificador 
de conflito e uma forma de o trabalha-
dor reivindicar seus direitos de maneira 
rápida e eficaz”, disse.

Ela concordou, entretanto, sobre a 
existência de casos de atuação irregular 
das câmaras e dos tribunais arbitrais, e 

FUNCIONALISMO

O presidente da Associação Na-
cional dos Engenheiros Agrônomos 
do Incra (Assinagro), Gilmar Amaral, 
criticou na quarta-feira o atraso nas 
negociações sobre o processo de 
reestruturação da carreira de perito 
federal agrário do Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária 
(Incra). Segundo Amaral, as perdas 
salariais se acumulam desde 2003, e, 
por conta disso, mais de 60 peritos, 
muitos com pós-graduação, admitidos 
em concursos realizados em 2004 e 
2005, já deixaram o órgão.

Ele questionou ainda as ausências 
do ministro do Desenvolvimento Agrá-
rio, Guilherme Cassel, e do presidente 
do órgão, Rolf Hackbart, na audiência 
pública promovida pela Comissão da 
Amazônia, Integração Nacional e de De-
senvolvimento Regional, proposta pelo 
deputado Valtenir Pereira (PSB-MT) 
para discutir o assunto. “Acredito que 
o Incra perdeu uma boa oportunidade 
de reforçar a importância do trabalho 
que vem desenvolvendo na região da 
Amazônia”, disse Amaral.

Em atendimento à solicitação de 
vários deputados, o presidente da 
Comissão da Amazônia, deputado 
Marcelo Serafim (PSB-AM), informou 

Servidores do Incra questionam atraso na 
reestruturação da carreira de perito federal agrário

que já encaminhou novo pedido para que 
os integrantes da comissão possam ser 
recebidos pelos ministros do planejamen-
to, Paulo Bernardo, e do Desenvolvimento 
Agrário, Guilherme Cassel, na próxima 
semana. Serafim argumentou que a ideia 
dos deputados de apresentar requeri-
mento para obrigar a vinda dos ministros 
por convocação será a segunda opção. 
Mesmo assim, o Wandenkolk Gonçalves 
(PSDB-PA) já apresentou o requerimento 
de convocação, que deverá ser analisado 
na próxima reunião ordinária.

Distorções salariais - O presidente 
da Assinagro explicou que a proposta de 
reestruturação da carreira dos peritos 
agrários pretende corrigir distorções 
salariais existentes entre os engenheiros 
agrônomos do Incra e de outros órgãos, 
como o Departamento Nacional de Infraes-
trutura de Transportes (Dnit), o Ministério 
da Agricultura e a Polícia Federal.

Amaral lembrou que em 2008, com 
a reestruturação de carreiras dos servi-
dores federais, os fiscais do Ministério 
da Agricultura passaram a contar com 
remuneração inicial de mais de R$ 10 
mil, enquanto os peritos do Incra manti-
veram-se com uma faixa salarial inicial 
que varia entre R$ 4,5 mil e R$ 5 mil. No 
fim de carreira, ainda segundo ele, um 

fiscal do Ministério da Agricultura pode 
chegar a receber a título de remuneração 
quase 40% a mais do que recebe um 
fiscal do Incra (cerca de R$ 6 mil). “A 
falta de tratamento adequado à carreira 
dos peritos deixará o Incra sem quadro 

Funcionários do Incra reivindicaram, durante a audiência, a reposição 
de perdas salariais que, segundo eles, estão acumuladas desde 2003

♦ apresentar laudo sobre a função social de imóvel para fins de desapropriação, 

♦ verificar o cumprimento dos requisitos para a regularização de ocupações rurais na Amazônia legal, e 

♦ avaliar imóveis rurais nos processos de reconhecimento de comunidades quilombolas, entre outras. 

profissional estável e qualificado 
para o desempenho da função de 
fiscalização agrária, prejudicando a 
capacidade técnica do Estado em 
realizar, sobretudo, a reforma agrária”, 
disse Valtenir Pereira. (MS)

Os peritos federais agrários do Incra têm como atribuições: 

defendeu mais controle sobre as insti-
tuições que praticam essa modalidade 
de resolução de conflitos no País. “O 
Judiciário e o Ministério Público estão 
aí para efetivamente fazer esse controle 
e essa fiscalização”, lembrou.

A necessidade de coibir a atuação 
irregular das câmaras de conciliação 
também foi defendida pelo presidente 
da Comissão de Arbitragem Trabalhis-
ta do Conima, Sidney Barletta Júnior. 
Segundo ele, apesar de apenas 1% dos 

casos decididos pelas câmaras chegarem 
ao Judiciário, a fiscalização é importan-
te para garantir a eficácia da arbitragem 
trabalhista individual.

Relatório - Diante da divergência 
de opiniões sobre o projeto, o relator 
da matéria na Comissão de Trabalho, 
Administração e Serviço Público, de-
putado Vicentinho (PT-SP), anunciou 
que vai solicitar nova audiência pública 
para ouvir a posição de trabalhadores e 
empregadores. 

Diante das divergências entre os debatedores, o relator do projeto, deputado Vicentinho (C), 
decidiu pedir outra audiência para ouvir a opinião de empregados e empregadores

Janine moraeS
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COMUNICAÇÃO

Governo já começou a implementar 
diretrizes da Confecom, diz Anatel
Lara Hage

Em audiência pública realizada on-
tem pela Comissão de Ciência, Tecno-
logia, Comunicação e Informática para 
debater a concretização das propostas 
aprovadas pela 1ª Conferência Nacio-
nal de Comunicação (Confecom), rea-
lizada em dezembro do ano passado, o 
procurador-geral da Agência Nacional 
de Telecomunicações (Anatel), Marce-
lo Bechara, destacou que o governo já 
começou a implementar algumas dire-
trizes aprovadas na conferência. 

Ele citou o Plano Nacional de 
Banda Larga, divulgado pelo Poder 
Executivo em maio, e o marco regu-
latório civil na internet, que estava 
em consulta pública na internet até 
2 de junho. O anteprojeto de lei deve 
ser encaminhado pelo Executivo ao 
Congresso ainda neste ano. 

Para o superintendente-executivo 
da Associação Brasileira de Telecomu-
nicações (Telebrasil), Cesar Rômulo 
Silveira Neto, o Poder Executivo está, 
na verdade, implementando proposta 
rejeitada na Confecom: fortalecer a 
estatal Telecomunicações Brasileiras 
S.A. (Telebrás) para fornecer servi-
ços de telecomunicações e coordenar 
a criação de infraestrutura pública 
para oferta de internet de banda lar-
ga. “Isso está sendo implementado 
pelo Decreto 7.175/10, que institui o 
Programa Nacional de Banda Larga 
(PNBL)”, destacou.

Ao defender o decreto, Roseli Go-
ffman, da Coordenação Executiva do 
Fórum Nacional pela Democratização 
da Comunicação (FNDC), afirmou 
que a participação da Telebrás no 

Programa Nacional de Banda Larga é 
de interesse do Estado e da sociedade. 
Segundo ela, a proposta rejeitada na 
Confecom foi apresentada por movi-

O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da 
Presidência da República, Franklin Martins, afirmou durante a 
audiência que o governo está analisando as 672 sugestões 
aprovadas na 1ª Confecom, para ver quais exigem mudanças 
no marco legal da área. Após essa análise, o Executivo deverá 
encaminhar recomendações para o Congresso. Para Martins, 
o conjunto de propostas aprovadas revela diagnóstico dos pro-
blemas do setor de comunicações no Brasil, embora o governo 
não concorde com todas elas.

O ministro ressaltou que um grande número de propostas 
pede a regulamentação do artigo 221 da Constituição, que 
estabelece princípios para a comunicação eletrônica, como 

Executivo deverá propor mudanças nas leis do setor, afirma ministro

Movimentos sociais vão selecionar 20 
prioridades para formulação de políticas

Os movimentos sociais ligados à 
democratização das comunicações 
vão selecionar cerca de 20 diretrizes 
prioritárias, entre as 672 sugestões 
aprovadas na Confecom, para 
orientar a formulação de políticas 
públicas para o setor, informou na 
audiência a coordenadora do Cole-
tivo Intervozes, Carolina Ribeiro. A 
seleção será feita em seminário dos 
movimentos sociais para avaliar os 
resultado da conferência, previsto 
para o dia 1° de julho.

Carolina citou, entre as prioridades 
do Intervozes para o setor, a instituição 
de instrumentos de controle social, o 
que, para ela, não significa restringir a 
liberdade de imprensa e de expressão. 
“O controle social nada mais é do que 
a participação da sociedade na formu-
lação de políticas públicas na área de 
comunicação social”, explicou. 

Radiodifusão comunitária - O 
coordenador-executivo da Associação 
Brasileira de Radiodifusão Comunitá-
ria, José Luiz Sóter, defendeu uma lei 

geral de radiodifusão - hoje regulada 
pelo Código Brasileiro de Telecomu-
nicações, 1962. “Não queremos uma 
lei específ ica para a radiodifusão 
comunitária, pois não queremos ser 
jogados em um gueto”.

Sóter pediu ainda a regulamentação 
do artigo 223 da Constituição, que 
estabelece o princípio da complemen-
taridade dos sistemas privado, público 
e estatal de rádio e TV. 

O assessor especial da Casa Civil 
da Presidência da República, André 

Barbosa, defendeu a aprovação, 
pela Câmara, do PL 4186/98, que 
institui novas regras para as rádios 
comunitárias. O projeto, do deputa-
do Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP), 
está atualmente na Comissão de Ci-
ência e Tecnologia. O texto aumenta 
a potência das rádios comunitárias; 
possibilita ao Executivo indicar mais 
de um canal de rádio comunitária 
para cada localidade; e altera as 
penas para as infrações cometidas 
pelas emissoras. (LH)

mentos sociais ligados à democratiza-
ção das comunicações. 

Roseli defendeu ainda a aprova-
ção, pelo Congresso Nacional, de lei 

Na audiência, o ministro Franklin Martins (E) informou que o governo deverá 
encaminhar ao Congresso projetos baseados nas propostas da conferência

que permita a utilização do Fundo de 
Universalização das Telecomunicações 
(Fust) no programa de banda larga. O 
PL 1481/07, que aguarda votação pelo 
Plenário, possibilita que os recursos do 
Fust sejam utilizados para a ampliação 
do acesso à internet em banda larga.

Conselho de comunicação - A 
deputada Luiza Erundina (PSB-SP), 
que propôs a audiência, defendeu a 
instalação do Conselho de Comu-
nicação Social (CCS) pelo Senado, 
conforme diretrizes aprovadas na 
Confecom. Previsto pela Constitui-
ção, o CCS não funciona desde 2006, 
porque a Mesa do Senado não indica 
seus representantes. A deputada in-
formou que entrou com representação 
no Ministério Público solicitando ar-
guição à Mesa do Senado sobre a não 
instalação do conselho. 

A deputada defendeu ainda a al-
teração do artigo 54 da Constituição, 
para que deixe explícito que detentores 
de cargos públicos não podem ter con-
cessões de rádio e TV.

o estímulo à produção de conteúdo independente e a regio-
nalização da produção. “O Congresso é o responsável por 
isso”, disse. O conceito de independente refere-se a conteúdo 
produzido por empresa diferente da distribuidora.

O estímulo à produção de conteúdo independente é um dos 
objetos do PL 29/07, do deputado Paulo Bornhausen (DEM-
SC), já aprovado pela Câmara e que será encaminhado ao 
Senado. O assessor especial da Casa Civil da Presidência da 
República, André Barbosa, informou na audiência que o governo 
apoia o projeto, que abre o mercado de televisão a cabo para 
as concessionárias de telefonia fixa e institui cotas de conteúdo 
nacional e independente na TV por assinatura. (LH)

Brizza CavaLCante


