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No ano passado, durante conferência ambiental, preço dos hotéis no Rio foi alvo de críticas internacionais
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bancada feminina quer prioridade para proposta 
sobre atendimento a vítimas de violência sexual

José Carlos Oliveira

Projeto que melhora o atendimento às vítimas de 
violência sexual deve ser votado na semana de 8 de 
março, Dia Internacional da Mulher. A prioridade 
foi apresentada ao presidente da Câmara, Henri-
que Eduardo Alves, pela bancada feminina e pelo 
ministro da Saúde, Alexandre Padilha, na última 
quarta-feira (20).

O projeto (PL 60/99), da deputada Iara Bernardi 
(PT-SP), determina o atendimento multidisplinar das 
mulheres e o tratamento do ponto de vista físico e 
emocional das vítimas de violência sexual. Na prá-
tica, o texto tenta transformar em lei um protocolo 
já adotado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O 
projeto está pronto para a pauta de votação do Plená-
rio da Câmara e tem o apoio do Ministério da Saúde. 

A deputada explica que a proposta pretende ga-
rantir suporte psicológico; fazer toda a profilaxia que 
é recomendada pelo Ministério da Saúde em relação 
às doenças sexualmente transmissíveis; realizar tes-
tagem do HIV; e também fazer todo o registro do 
atendimento que possa servir como provas para pe-
rícias do Instituto Médico Legal. “Existe um projeto 
de lei nesse sentido, e o presidente se comprometeu 
a buscar colocá-lo em votação, agora na primeira 
semana de março, num esforço para melhorarmos a 
atenção à saúde das mulheres.”

Atividades - A bancada feminina aproveitou a 
reunião com o presidente da Câmara para apresentar 
os preparativos de comemoração do Dia Internacio-
nal da Mulher. A coordenadora da bancada, depu-
tada Janete Rocha Pietá (PT-SP), adiantou algumas 
das atividades planejadas.

“O slogan será ‘Somos mulheres e políticas, nós 
podemos: reforma política e empoderamento eco-
nômico e político’. Vamos fazer uma sessão solene 
e queremos que, neste mês de março, os temas das 
mulheres sejam colocados na pauta da Casa, que 
elas tenham maior protagonismo e que a CPMI da 
Violência contra a Mulher apresente os resultados”.

Segundo Pietá, a bancada feminina também pe-
diu prioridade para a votação das propostas de emen-
da à Constituição que ampliam o período obrigatório 
de licença-maternidade para 180 dias (PEC 30/07) 
e garantem a presença de pelo menos uma mulher 
nas mesas diretoras da Câmara e do Senado (PEC 
590/06), além do projeto (PL 6653/09) que combate 
a discriminação no mercado de trabalho.

A bancada feminina quer ainda que a Procu-

As integrantes da bancada feminina se reuniram na última terça-feira para definir as prioridades para este ano

Projeto cria cota de 50% para mulheres nas eleições proporcionais
o projeto de lei 4497/12, em 

tramitação na Câmara, altera a le-
gislação eleitoral (9.504/97) para 
exigir que os partidos preencham 
metade da lista de candidaturas 
com candidatos do mesmo sexo. 
Hoje a lei conjuga duas condi-
ções – além de limitar a 70% as 
candidaturas do mesmo sexo, 
obriga os partidos a destinar, no 
mínimo, 30% delas às mulheres.

o texto tramita na Comissão 
de Constituição e Justiça e de 
Cidadania (inclusive no mérito). 
depois, seguirá para o plenário 
em regime de prioridade.

de acordo com o autor, deputado Arolde 
de oliveira (psd-RJ), apesar de ser justa a 

Arolde de oliveira
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maior participação nos cargos 
eletivos, “nos termos em que o 
incentivo legal foi colocado, há 
situações em que se inviabiliza 
até o registro das chapas, devi-
do à ausência de tradição das 
mulheres na política”. 

A proposta também aumen-
ta o número de candidatos em 
cada disputa para as eleições 
proporcionais – Câmara dos de-
putados, assembleias legislativas 
e câmaras de vereadores – para 
o dobro das vagas em disputa. 

Atualmente, os partidos podem inscrever 1,5 can-
didato para cada vaga e, no caso de coligações, 
2 candidatos por vaga.

radora Especial da Mulher, que é regimentalmente 
indicada pelo presidente da Casa, seja eleita pelas 
deputadas.

A Procuradoria foi criada em 2009, na estrutura 
de direção da Câmara, para receber e encaminhar 
denúncias e outras reivindicações das mulheres.

gUstAVo lIMA/CâMARA dos  depUtAdos
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mP sobre alfabetização está 
na pauta da próxima semana
A próxima semana na Câmara 

começa com a pauta das sessões or-
dinárias do Plenário trancada pela 
Medida Provisória da Alfabetização 
na Idade Certa (MP 586/12). O texto 
propõe ações para promover a alfabe-
tização de todas as crianças até os oito 
anos de idade e determina a oferta de 
cursos de capacitação para professo-
res e prêmios para escolas e docentes. 
A MP ainda prevê a realização de um 
exame nacional ao final do terceiro 
ano do ensino fundamental, a fim 
de avaliar o desempenho dos alunos. 
Outras propostas poderão ser inclu-
ídas na pauta das sessões extraordi-
nárias. 

O presidente da Câmara, Henri-
que Eduardo Alves, marcou reunião 
de líderes para terça-feira (26), para 

que eles indiquem suas prioridades. 
Orçamento - Os trabalhos em 

Plenário podem ficar prejudicados, 
no entanto, pela definição das presi-
dências das comissões permanentes 
e pelo impasse na votação do Orça-
mento deste ano. Parlamentares de 
diversos partidos defendem a análise 
dos mais de 3 mil vetos presidenciais 
que trancam a pauta do Congresso, 
antes da votação do Orçamento.

O líder da Minoria, Nilson Lei-
tão (PSDB-MT), afirmou que ana-
lisar os vetos “é questão de honra”. 
“Discutir pauta sem discutir os vetos, 
é mais uma vez carimbar na testa do 
Congresso Nacional a inoperância, 
a incompetência e, acima de tudo, 
o não cumprimento do papel parla-
mentar”, afirmou.

ministro garante que não haverá diárias 
abusivas na Copa das Confederações

José Carlos Oliveira

O ministro do Turismo, Gas-
tão Vieira, fez ontem uma visita de 
cortesia ao presidente da Câmara, 
Henrique Eduardo Alves. Em en-
trevista após o encontro, o minis-
tro garantiu que as diárias abusivas 
nos hotéis não vão se repetir nas 
seis cidades-sede da Copa das Con-
federações, que começa em junho. 
Durante a conferência ambiental da 
ONU, Rio+20, no ano passado, esse 
abuso nas diárias dos hotéis cariocas 
foi alvo de críticas internacionais e de 
audiências públicas na Câmara. 

Segundo Gastão Vieira, a pres-
são funcionou e serviu de alerta.  
“Preços abusivos, definitivamente 
não. A partir de agora, vamos con-
trolar o valor das diárias conjunta-
mente: tanto o governo e o Ministério 
do Turismo, por meio da Embratur, 
quanto o setor privado, os proprietá-
rios dos hotéis e as entidades que re-
presentam o setor hoteleiro. Acho que 
vamos chegar a um entendimento tão 
bom quanto o que tivemos durante a 
Rio+20”.

Já foram realizadas reuniões entre 
a Embratur e o setor hoteleiro em São 
Paulo e Brasília. Segundo o ministro, 
o controle está sendo feito por meio 

Rodolfo stUCkeRt/CâMARA dos depUtAdos

o presidente da Câmara, Henrique eduardo Alves, discutiu ontem com o ministro do turismo, 
gastão Vieira, a estrutura do setor para a Copa das Confederações

de acompanhamento das diárias. Ele 
disse acreditar que o clima de diálogo 
evite qualquer possibilidade de puni-
ção ou de intervenção no setor.

Desoneração - No encontro com 
o presidente da Câmara, o ministro 
agradeceu pela aprovação da Medida 
Provisória 582/12, ocorrida na quarta-
-feira. A MP desonera a folha de paga-
mento de vários setores da economia, 
beneficiando, inclusive, o setor de tu-
rismo. Vieira pediu também empenho 
da Câmara para a rápida aprovação da 
MP 601/12, que estende essas desone-
rações para os setores de construção 
civil e varejista.

O ministro abordou ainda a possi-
bilidade de criação de uma comissão 
permanente na Câmara para anali-
sar projetos de lei específicos da área 
de turismo. O novo colegiado sur-
giria do desmembramento da atual 
Comissão de Turismo e Desporto. 
“Creio que essa separação fortalece o 
setor, que ganha uma comissão pró-
pria”, afirmou. “É sempre bom que se 
tenha uma comissão permanente em 
setores que tenham um futuro impor-
tante no País”.

 A criação de novas comissões 
permanentes deve ser discutida na 
próxima terça-feira (26) pela Mesa 
Diretora da Câmara.

Câmara aprova isenção 
de vistos para a Sérvia

polÍtICA

o plenário aprovou ontem, em sessão 
extraordinária, o texto de acordo interna-
cional firmado entre Brasil e Sérvia que 
isenta cidadãos de ambos os países da 
exigência de visto para fins de turismo. O 
acordo foi assinado na capital, Belgrado, 
em 2010, e tramitava na Câmara na forma 
do projeto de decreto legislativo (pdC) 
568/12. A autorização para o ingresso 
de turistas sem visto valerá por 90 dias, 
prorrogáveis pelo mesmo período.

o acordo permite também isenção de 
visto para viagens de negócios, desde que 
não haja qualquer tipo de remuneração no 
país de destino. ficam sujeitos à exigência 
de visto, portanto, aqueles que planejam 
ter um emprego na outra nação.

Falta de acordo - os deputados ain-

da tentaram votar o pdC 571/2012, que 
permite a ratificação de acordo firmado 
com a Alemanha na área de defesa. o 
documento prevê a cooperação entre 
os países por meio de visitas mútuas a 
instituições militares e de defesa e por 
intercâmbio de informações sobre projetos 
ligados à tecnologia militar.

o deputado sérgio Brito (psd-BA) 
argumentou que a proximidade dos even-
tos que o Brasil sediará, entre os quais a 
Copa das Confederações da fIfA, ainda 
este ano, justifica uma maior proximidade 
com a Alemanha nessa área, uma vez que 
aquele país foi último a sediar a Copa do 
Mundo de futebol, em 2010.

No entanto, por falta de acordo entre 
lideranças partidárias, o pdC 571 e todos 

os demais itens res-
tantes foram retirados 
da pauta de ofício pelo 
2º secretário, depu-
tado simão sessim 
(pp-RJ), que presidia 
os trabalhos.

os demais itens 
que deixaram de ser 
votados são dois acor-
dos internacionais re-
lacionados a regras de 
contribuições para o 
orçamento do Instituto 
social do Mercosul 
(IsM - pdC 549/12), e 
a própria estrutura do 
instituto (pdC 585/12).

pelo texto aprovado ontem pelos deputados, os sérvios 
e brasileiros ficam isentos de vistos de turismo e negócios

lAyCeR toMAz
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Comissão especial debaterá nos estados 
autonomia funcional das defensorias

pleNÁRIo

A comissão especial que discute a autonomia 
funcional e administrativa das Defensorias Pú-
blicas da União e do Distrito Federal aprovou a 
realização de audiência e de seminários regionais 
para debater a proposta de emenda à Constitui-
ção (PEC 207/12), do Senado.

Serão convidadas para a audiência autorida-
des como o vice-presidente da República, Michel 
Temer, e o ministro da Justiça, José Eduardo Car-
dozo. Os seminários nos estados devem contar 
com a participação de representantes do governo 
e da OAB local.

Além da autonomia, a PEC garante a essas 
defensorias a iniciativa de elaborar a própria 
proposta orçamentária. Hoje, apenas as defensorias 
públicas estaduais contam com esse direito.

Atender o cidadão - Para o presidente da comis-
são especial, deputado Amauri Teixeira (PT-BA), 

defensorias públicas autônomas podem atender me-
lhor os cidadãos que não têm acesso à Justiça. “O 
Judiciário como poder já tem autonomia constitu-
cional garantida. O Ministério Público já tem sua 

autonomia garantida. A Defensoria Pública, de 
todos esses órgãos, é o mais importante.”

No entender de Amauri, “o Judiciário é um 
poder que deveria estar acima dos interesses. 
O Ministério Público atua defendendo a lei. A 
Defensoria Pública atua defendendo a sociedade. 
Então, para que a defensoria tenha, realmente, 
condições de defender a sociedade, ela deve ter 
autonomia funcional e autonomia, principal-
mente, financeira e administrativa”.

Calendário indefinido - Ficou decidido que 
a comissão vai se reunir sempre às terças-feiras. 
Ainda não há previsão de data para a audiência 
pública e para os seminários regionais. A PEC 

207/12 já teve a sua admissibilidade aprovada pela 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. 
Se for aprovada na comissão especial, a PEC segue 
para votação no Plenário.

o Judiciário como 
poder já tem autonomia 

constitucional garantida. o 
Ministério público já tem 
sua autonomia garantida. 
A defensoria pública, de 
todos esses órgãos, é o 

mais importante

Amauri teixeira
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Segurança pública
lincoln portela (pR-Mg) defendeu 

melhorias e avanços na segurança pública 
do país. Na visão do deputado, o Brasil 
passa por uma guerra civil. ele alertou que 
em média 140 pessoas são assassinadas 
por dia no Brasil. o parlamentar avaliou 
ser necessário apoiar a valorização do 
profissional de segurança e defendeu 
o segundo turno da peC 300/08, que 
estabelece um piso salarial para pMs e 
bombeiros militares.

Consumidor
Ronaldo Nogueira (ptB-Rs) elogiou a 

iniciativa da Universidade de passo fundo 
pela criação do balcão do consumidor. A 
ação, informou, oferece educação de con-
sumo aos moradores da região. de acordo 
com Nogueira, mais de 30 mil pessoas já 
foram beneficiadas com o projeto. O parla-
mentar defendeu a ampliação do programa 
para outras regiões e argumentou que o 
balcão do consumidor é fundamental para a 
relação de consumo das futuras gerações. 

Forças Armadas
dos 32 médicos convocados no concurso do Hospital das forças Armadas, 

com sede em Brasília, apenas dois assumiram a vaga. Izalci (PR-DF) afirmou que 
mais de 30 pediatras já pediram demissão em razão do baixo salário, “que é de 
R$ 2,6 mil líquidos”. o deputado apelou aos integrantes da frente parlamentar da 
saúde para que participem de audiência na Casa Civil e exponham o problema. 
Ele afirmou que o Hospital das Forças Armadas, referência no Distrito Federal, 
só continua funcionando por causa dos servidores militares, “já que a maioria dos 
civis está pedindo demissão”.

Camponesas 
Mais de 3 mil mulheres estiveram presentes, nesta semana, em Brasília, para o 

primeiro encontro de Mulheres Camponesas. Janete Capiberibe (psBA-Ap) elogiou 
a iniciativa e destacou a luta delas em busca de políticas públicas eficientes para a 
agricultura e economia mais sustentáveis. A deputada também destacou a ação das 
15 camponesas, que durante o encontro, doaram parte de seus cabelos às mulheres 
escalpeladas da Amazônia.

Governo alagoano
paulão (pt-Al) considerou que o 

governo alagoano tem sido leniente para 
responder às demandas sociais. ele 
afirmou que o Executivo envia recursos 
para ajudar a reduzir a criminalidade no 
estado, “mas as estratégias do governo 
local não são suficientes para atender 
à sociedade”. segundo o parlamentar, 
também é preocupante o fato de a maioria 
das escolas estaduais estarem fechadas 
para reformas emergenciais, “deixando 
milhares de alunos sem aula”. 

Liderança do PSD
eduardo sciarra (psd-pR) agra-

deceu aos colegas do partido por sua 
eleição para a liderança do partido 
neste ano legislativo. de acordo com o 
parlamentar, o psd representa a terceira 
maior bancada na Câmara. “Os desafios 
serão muitos, entretanto o diálogo e a 
consonância com os ideais partidários 
pautarão as ações da liderança”, afirmou. 

Gastos com publicidade
tramita na Câmara projeto de 

Ronaldo Caiado (deM-go), que 
obriga a mostrar, nas peças publi-
citárias contratadas pelo governo 
federal, o quanto foi gasto com 
cada campanha. o objetivo, se-
gundo Caiado, é dar transparência 
e conhecimento ao cidadão sobre 
o dinheiro que o governo federal 
gasta com propaganda. para ele, 
“é um deboche a publicidade do 
governo dizendo que o sertanejo vai 
poder se defender da seca, quando 
nem mesmo a transposição do são 
francisco foi realizada”.

Quilombolas
para Alceu Moreira (pMdB-Rs), o 

debate sobre a propriedade de terras de 
quilombolas e índios não tem sido feita 
com a profundidade necessária. o que se 
tem visto, de acordo com o parlamentar, 
são situações sérias de desapropriação 
sem critérios. Moreira avaliou que as três 
esferas do governo precisam se articular 
para fiscalizar a gestão de órgãos que 
atuam junto a essas comunidades. 

Comunidades tradicionais
Ao participar de encontros regionais do pt em Marabá e Conceição do Araguaia, no pará, zé geraldo (pt-pA) destacou a 

satisfação das comunidades tradicionais da Amazônia com o avanço das políticas estruturantes e políticas sociais implementa-
das pelo governo federal na região. para o parlamentar, não há comparação entre o que se vive hoje na Amazônia e a realidade 
vivenciada por aquela população há 10 anos. “No governo do PSDB, a inflação estava em alta, o País tinha dívidas com o FMI, 
e as estradas deterioradas hoje representam um passado que o pt enterrou.”

MARCello CAsAl JR_ABR
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deputados criticam governo por não enviar 
projeto de nova lei de mídia ao Congresso
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Lara Haje

Deputados criticaram ontem (21) a 
decisão do Executivo de não enviar o 
anteprojeto de nova lei geral de comu-
nicações eletrônicas para o Congres-
so. Na quarta-feira, em seminário que 
debateu políticas de telecomunica-
ções, em Brasília, o secretário-execu-
tivo do Ministério das 
Comunicações, Cezar 
Alvarez, disse que não 
há previsão de o texto 
ser entregue ainda nes-
te governo, ao contrá-
rio do que vinha sendo 
anunciado pela pasta 
desde o início do man-
dato de Dilma Rous-
seff. Segundo Alvarez, 
o calendário político, 
com ano pré-eleitoral, 
torna esse debate im-
possível no Legislativo.

A legislação do setor de rádio e 
TV é de 1962 (Código Brasileiro de 
Telecomunicações – Lei 4.117/62). No 
início do governo Dilma Rousseff, a 
atualização da norma 
era anunciada como 
prioridade pelo minis-
tério. No ano passado, a 
pasta anunciou a reali-
zação de consulta públi-
ca sobre o anteprojeto 
de lei, antes do envio 
para o Congresso – o 
que nunca ocorreu. O 
anteprojeto foi elabo-
rado por um grupo de 
trabalho interminis-
terial ainda durante o 
governo de Luiz Inácio 
Lula da Silva e revisado pelo Minis-
tério das Comunicações no início da 
gestão Dilma.

A modernização da legislação é 
demanda histórica de deputados li-

A Câmara analisa o Projeto de Lei (PL 4653/12), 
do deputado João Arruda (PMDB-PR), que anistia 
as multas aplicadas pela Justiça Eleitoral a jornalis-
tas, editores de blogs e pessoas jurídicas que exerçam 
atividades de comunicação social. A medida vale 
para multas aplicadas entre 2008 e 2012.

A proposta tramita em caráter conclusivo e será 
analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e 

de Cidadania (CCJ), inclusive em seu mérito.
A medida estabelece que a anistia é restrita às 

multas aplicadas pela manifestação de opinião e não 
alcança punições aplicadas por irregularidades em 
doações de campanha, decorrentes do não cumpri-
mento da obrigação de votar ou do não atendimento 
à convocação da Justiça Eleitoral, por exemplo.

Para o deputado, a restrição “ao livre direito de 

manifestação” tem levado “a um evidente desvirtu-
amento da função pedagógica das multas”.

Assim, acrescentou o deputado João Arruda, o 
objetivo do projeto é garantir segurança às pessoas 
que, “acreditando nas liberdades constitucionais de 
manifestação do pensamento, acabaram punidos 
muitas vezes com multas desproporcionais que che-
gam a inviabilizar a própria atividade”.

Proposta anula multas eleitorais aplicadas a jornalistas

gados ao setor, como Luiza Erundina 
(PSB-SP) e Jorge Bittar (PT-RJ), que 
criticaram a decisão. “Os governos 
Lula e Dilma pouco avançaram na 
democratização das comunicações 
no Brasil”, enfatizou Erundina. “A 
legislação precisa ser atualizada para 
garantir a democratização dos meios, 
assegurar a liberdade de expressão 

– o que é diferente da 
liberdade de empresa – 
e a eliminação de mo-
nopólios e oligopólios”, 
completou.

A parlamentar res-
saltou que diversos 
artigos do capítulo da 
Constituição relativo 
às comunicações ain-
da não foram regula-
mentados, como o que 
proíbe que detentores 
de cargos públicos e de 
mandatos populares te-

nham concessões de rádio e TV.
Resistências - Por sua vez, Bittar 

afirmou que a atualização da lei é ne-
cessária principalmente para rever as 

regras para as conces-
sões de radiodifusão, 
sobretudo diante da 
chegada da TV digital 
e da convergência de 
mídias. Ele destacou 
que o marco legal de 
TV paga foi atualizado 
recentemente, mas que 
não há avanços na le-
gislação de rádio e TV 
aberta, que são servi-
ços públicos. Bittar foi 
relator na Câmara da 
nova lei de TV por as-

sinatura (Lei 12.485/11).
Segundo o deputado, muitos empre-

sários do setor classificam a tentativa 
de novo marco regulatório de censura, 
o que não teria sentido. “É preciso co-

locar de lado a ideia de que qualquer 
mudança na legislação de rádio e TV 
significa censura ou interferência em 
conteúdos”, destacou.

Iniciativa popular - Erundina 
acredita que a saída para promover a 
modernização do marco legal das mí-
dias eletrônicas será um projeto de ini-
ciativa popular, tal qual ocorreu com a 
Lei da Ficha Limpa (Lei Complemen-
tar 135/10). A deputada ressaltou que 

entidades sociais ligadas à defesa da 
democratização das comunicações já 
lançaram a ideia e elaboraram antepro-
jeto, e as assinaturas necessárias para a 
apresentação da proposta deverão co-
meçar a ser recolhidas em breve. De 
acordo com ela, o apoio a essa medida 
será discutido na próxima reunião da 
Frente Parlamentar pela Liberdade de 
Expressão, prevista para a próxima 
semana.

Urgência da proposta divide opiniões
O presidente da Comissão de Ciência e 

Tecnologia, Comunicação e Informática, de-
putado Eduardo Azeredo (PSDB-MG), tam-
bém manifestou preocupação com a decla-
ração do secretário-executivo do ministério. 
Na visão dele, o governo deve enviar logo a 
proposta, que já está sendo discutida há mui-
tos anos no Executivo, para que o Congresso 
possa ingressar no debate.

“O governo gasta um tempo enorme e de-
pois quer que o Congresso seja rápido, quando 
o inverso deveria acontecer”, opinou Azeredo. 
Segundo ele, os integrantes da comissão até 
poderiam apresentar projeto próprio sobre o 
assunto, porém a iniciativa não prosperaria. “O governo, que tem maioria, 
não vai permitir que um projeto independente nessa área caminhe”, disse.

Apoio ao governo - Já o deputado Miro 
Teixeira (PDT-RJ), ex-ministro das Comuni-
cações, apoiou a decisão do governo de não 
enviar o anteprojeto de mídia eletrônica ao 
Parlamento. “Deve-se ter muita cautela para 
não impedir que novas tecnologias sejam ado-
tadas. Senão, você regulamenta tanto que a 
chegada ao mercado dessas tecnologias fica 
impossível”, declarou. 

Conforme o parlamentar, é necessária 
agilidade do Executivo, por exemplo, para as 
concessões de rádios comunitárias, mas isso 
não demanda atualização legal. “É preciso que 
se diga qual atualização é indispensável, e não 
falar em tese”, salientou. (LH)

eduardo Azeredo
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Dez anos de governo do PT
José Airton (pt/Ce) destacou os 10 anos de governo do pt e os 33 anos do 
partido. “o pt comemora numa festa com o ex-presidente lula e a presidenta 
dilma Rousseff, nossas duas grandes lideranças. Nosso partido tem contribuído 
de forma decisiva para consolidar a democracia e fazer transformações sociais 
em nosso País”, disse. O deputado afirmou sentir orgulho de contribuir com o 
governo e lembrou que foi um dos fundadores do partido no Ceará, em 1979. 

Ao analisar a produtividade do Po-
der Legislativo no ano passado, a depu-
tada Luciana Santos 
(PCdoB-PE) desta-
cou algumas aprova-
ções que considera 
relevantes e previu “ 
muito trabalho” para 
a Câmara neste ano.

A parlamentar 
elogiou a aprovação 
da PEC 438/01, que 
trata da destinação 
à reforma agrária 
ou a programas de 
habitação popular 

de imóveis rurais e urbanos onde, por 
meio de fiscalização, for detectada a 

presença de exploração de 
trabalho escravo.

Luciana Santos destacou 
ainda a criação do Sistema 
Nacional de Cultura e do 
Vale-Cultura, que, segundo 
a deputada, vão possibilitar a 
inclusão cultural de milhares 
de pessoas. 

“A cultura, assim como 
a alimentação e a educação, 
é essencial para a libertação 
e a formação da identidade 
nacional”, disse.

Yoani Sánchez  - A deputada para-
benizou a atuação do PCdoB durante 
a polêmica em torno da segurança da 
blogueira cubana Yoani Sánchez. Para 
Luciana Santos, o pedido de proteção 
policial era desnecessário, visto que Yoa-
ni não o solicitou em nenhum momento.

“Para além disso, o que vale são os 
resultados objetivos que a nação cubana 
vive. Quando olhamos os Objetivos do 
Milênio, da ONU, vemos que lá está 
Cuba em top de linha para atingir in-
dicadores como,  por exemplo, de erra-
dicação do analfabetismo, de nível de 
escolaridade, ou ainda de saúde, decla-
rou a deputada.

Agricultura
Mário Feitoza (PMDB-CE) 

defendeu um tratamento dife-
renciado, por parte dos bancos, 
para os agricultores do Nordes-
te que lidam com a seca mas 
que promovem ações irrigan-
tes em suas terras. O deputado 
também comemorou a libera-
ção de uma ordem de serviço 
do Ministério da Integração 
Nacional de R$ 394 milhões 
para a construção de barra-
gens, passarelas, pontes, canais 
e um túnel para captação de 
água do Rio São Francisco no 
município de Cabrobó, em Per-
nambuco, até o reservatório de 
Jati, no Ceará.

Carmen zanotto (pps-sC) informou que a Câmara aprovou emenda que aumenta 
de 1% para 4% o limite de dedução do Imposto de Renda devido nas doações de 
pessoa física e jurídica para o programa Nacional de Apoio à Atenção oncológica 
e o Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência. 
A deputada ressalvou que a proposta ainda será analisada pelo senado, e apelou 
ao poder executivo para que não vete o texto.

Crime ambiental
A polícia federal, de acordo com paes landim (ptB-pI), vai investigar órgãos 
públicos do piauí por crime ambiental. A medida, na avaliação do parlamentar, 
contribuirá para conter o abuso que ocorre, em especial no que se refere à po-
luição dos rios poty e parnaíba. paes landim observou que faltam funcionários 
suficientes, tanto na Polícia Federal quanto na Receita Federal e na Controladoria 
Geral da União, para fiscalizar o que ocorre em todas as regiões.

Portos 
edinho Bez (pMdB-sC) chamou atenção em torno para a polêmica gerada pela 
Mp 595, que regulamenta a exploração de portos e instalações portuárias e cria 
a segunda etapa do programa Nacional de dragagem portuária e Hidroviária. 
ele lembrou que a Mp trouxe insatisfação aos trabalhadores do setor. o diálogo 
e o entendimento, segundo o parlamentar, serão primordiais “para não afetar o 
bom andamento dos trabalhos nos portos de todo o país”.

Resíduos sólidos
o plano Nacional de Resíduos sólidos será implementado a partir do ano que vem. paulo foletto 
(psB-es) explicou que o programa do governo federal vai se apoiar nas cooperativas de catadores de 
lixo para evitar intermediários e promover melhorias na qualidade de vida desse segmento da popu-
lação. o parlamentar observou ainda que será inaugurada a primeira etapa do maior hospital público 
do espírito santo, no município de serra, com mais de 300 leitos, sendo 80 intensivos, e atendimento 
em todas as especialidades.

em 2010, o Brasil consumiu 505 toneladas de resina pet para fabricação de embalagens e reciclou 
mais da metade do que foi utilizado. Mas, na opinião de onofre santo Agostini (psB-sC), o país pode 
reciclar mais. o parlamentar apresentou projeto de lei que inclui na lei da política nacional de resíduos 
sólidos campanhas educativas como elemento obrigatório nos planos municipais de coleta de material 
reciclável. 

Luciana Santos destaca aprovações do Plenário 
e avalia pedido de proteção para blogueira cubana

luciana santos
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Saúde
defensor da redução da jornada de tra-
balho dos profissionais de enfermagem, 
doutor Ubiali (psB-sp) argumentou que 
a medida é fundamental para prestação 
de serviços de qualidade e com mais 
segurança para a população. de acordo 
com o parlamentar, a categoria luta há 
14 anos pela aprovação da proposta da 
jornada de 30 horas semanais. ele disse 
esperar que a Câmara agilize a aprovação 
da matéria para dar melhores condições 
de trabalho a esses profissionais.

Na avaliação de Rosane ferreira (pV-pR), a boa qualidade dos serviços de saúde 
depende exclusivamente da capacidade de preparo e dedicação dos trabalhadores. 
para a parlamentar, é inadmissível imputar o erro cometido contra pacientes somente 
aos profissionais de enfermagem. Para tentar reduzir o número de denúncias de 
erros, Rosane ferreira apresentou projeto que obriga as instituições a promover 
cursos de atualização para enfermeiros e técnicos da área. ela defendeu a redução 
da carga horária e a melhoria dos salários desses profissionais. 

Rodolfo stUCkeRt - ACeRVo CâMARA dos depUtAdos

Desenvolvimento
para fábio trad (pMdB-Ms) o desenvolvimento sustentável do Brasil deve tomar 
um rumo objetivo e claro. de acordo com o deputado, o parlamento não pode 
ficar entre “o ambientalismo radical e o desenvolvimentismo devastador”. Fábio 
trad citou o pantanal como um exemplo para o desenvolvimento sustentável 
do país, e argumentou que, mesmo com grande atividade pecuária na região, 
o bioma sempre preservou seus ciclos naturais.

BR-230
dudimar paxiuba (psdB-pA) alertou que o trecho da BR-230 que corta o perí-
metro urbano do município de Itaituba está em péssimas condições de trafega-
bilidade. O deputado afirmou que o trecho, de cerca de oito quilômetros, precisa 
urgentemente de obras de duplicação e recapeamento da camada asfáltica. 
dudimar paxiuba relatou que o Ministério dos transportes foi informado sobre 
o problema em abril do ano passado, mas nenhuma providência foi tomada para 
evitar “os graves e constantes acidentes” que, segundo ele, acontecem no local.

goVeRNo dA BAHIA
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Tiago Mirada

A proteção contra o leite importado 
foi pedida à subcomissão que analisou 
a produção nacional. O relatório final 
com outras demandas do setor 
deve ser votado ainda no início 
deste ano.

A renovação do limite da 
importação do leite em pó ar-
gentino e a decisão da Câmara 
de Comércio Exterior (Camex) 
de prorrogar as tarifas anti-
dumping para o produto im-
portado da Nova Zelândia e da 
União Europeia (EU) agrada-
ram os produtores brasileiros.

As medidas, tomadas no 
início do ano, eram a principal 
demanda do setor apresentadas 
durante a Primeira Conferên-
cia Nacional do Leite, promovida pela 
Comissão de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural em novembro do ano passado. 
Durante o encontro, os ministros da 
Agricultura, Mendes Ribeiro, e do De-
senvolvimento Agrário, Pepe Vargas, 
receberam um documento com 135 
reivindicações para desenvolver o setor 
leiteiro no Brasil

Segundo o presidente da subco-
missão da cadeia produtiva do leite da 
Comissão de Agricultura, deputado 
Domingos Sávio (PSDB-MG), é pre-
ciso proteger o mercado nacional. “Os 
países têm políticas de proteção a seus 
produtores e produtos. O Brasil também 
tem, mas não para o setor leiteiro. Tem 
usado o setor como moeda de troca de 
maneira covarde”, reclamou.

O direito antidumping (contra ex-
portação por valores menores que os de 
mercado) sobre a importação de leite 
em pó da Nova Zelândia e da União 
Europeia foi prorrogado por mais cinco 
anos. As compras feitas desses países 
têm tarifas de 3,9% para Nova Zelândia, 
6º maior produtor mundial, e de 14,8% 
para UE, além da Tarifa Externa Co-
mum (TEC), aplicada às importações 
de todos os países que não integram o 
Mercosul, que é de 28%.

A aplicação de tarifas antidumping 
foi estabelecida em 2001 pelo Minis-
tério de Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior.

Leite argentino -  O acordo para 
renovar a cota de importação de 3,6 
mil toneladas mensais de leite em pó 
argentino incluiu uma cláusula sobre o 
leite uruguaio, que encheu as prateleiras 
brasileiras no final de 2012.

Pelo acordo, a Argentina poderá 

Restrições à importação de leite atendem 
a demandas de produtores brasileiros

ampliar a exportação em 400 toneladas 
se outro país do Mercosul ultrapassar a 
marca de 3,6 mil toneladas exportadas 
para o Brasil.

As importações de leite em pó do 
Uruguai atingiram 
17,5 mil toneladas 
nos meses de novem-

Os participantes da Primeira Con-
ferência Nacional do Leite também 
cobraram ampliação da assistência 
técnica, melhorias na infraestrutura, 
aumento do crédito e a criação do 
Conselho Nacional do Leite, órgão 
que seria responsável por ditar as 
diretrizes do setor no Brasil, desde a 
produção até a comercialização.

De acordo com o presidente da 
Comissão Nacional de 
Pecuária de Leite da 
Confederação Nacional 
de Agricultura e Pecu-
ária (CNA), Rodrigo 
Alvim, a ampliação da 
assistência técnica é 
imprescindível para au-
mentar a produtividade 
do setor. “Acho que se 
pode ter assistência pú-
blica para atender pro-
dutores menores, mas os 
maiores e médios devem 

ter assistência privada porque será di-
fícil uma assistência estatal que atenda 
todo mundo”, ressaltou.

O relator da subcomissão do leite, 
deputado Alceu Moreira (PMDB-
-RS), reclamou da falta de técnicos 
agrícolas. Segundo ele, deveria haver 
um técnico para cada 100 produtores 
rurais, mas a proporção atual é de um 
para cada 1.200.

O analista de Mercados da Orga-
nização das Cooperativas Brasileiras 
(OCB), Gustavo Beduschi, afirma que 
as cooperativas de leite já se organizam 
para contratar técnicos. “As coope-
rativas fazem seus próprios trabalhos. 
Os maiores produtores têm mais faci-
lidade de conhecimentos novos. Mas 
o conhecimento deve chegar a todos”, 
disse.

Relatório final - As demandas dis-
cutidas durante a conferência fazem 
parte do relatório final da subcomis-
são sobre o setor que deve ser votado 
no início deste ano. O relator, Alceu 
Moreira, explicou que o texto aborda 
todos os segmentos da cadeia do leite 
e pode orientar ações do governo ou 
do Parlamento. “Ele trata de pesqui-
sa, genética, produção de pastagem, 
questão sanitária, logística, indústrias, 
laboratórios de análise, importação e 
exportação. Indica tudo que deve ser 
feito”, afirmou.

assistência técnica a pequenos agricultores

bro e dezembro de 2012, um volume 
20% superior a tudo que o país vizinho 
exportou para o Brasil em 2011.

O governo brasileiro não conseguiu, 
até agora, limitar a importação de leite 
do Uruguai.

Preço - Apesar do aumento na im-
portação, o preço pago ao produtor bra-

sileiro cresceu em novembro e atingiu 
R$ 0,89 por litro, maior marca desde 
agosto de 2010, quando começou a me-
dição mensal do Centro de Estudos de 
Pesquisa em Economia Aplicada (Ce-
pea/USP). O litro do leite em outubro, 
antes da importação do produto uru-
guaio, foi de R$ 0,88, ou 1,6% menor.

o Brasil tem políticas de proteção a vários setores, mas não à produção leiteira, diz o deputado domingos sávio (foto no detalhe)

WoRdpRess

Alceu Moreira
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Medida que unifica ICMS é a mais 
importante para estados, diz deputado

Confira os presidentes e relatores:

Relator quer obrigar empresas a pagar 
participação nos lucros a empregados

Wilson Silveira 

o relator da Medida provisória 
597/12, deputado luiz Alberto (pt-
-BA), pretende tornar obrigatório, 
para todas as empresas, o paga-
mento de participação nos lucros 
e resultados aos seus funcionários 
– o chamado plR. originalmente, o 
objetivo da Mp é isentar de Imposto 
de Renda os valores de até R$ 6 
mil recebidos pelos trabalhadores 
a título de plR.

Atualmente, recebem partici-
pação dos lucros e resultados das 
empresas somente as categorias 
com sindicatos mais fortes, como 
bancários, metalúrgicos e petroleiros. 
Como o pagamento de plR não é 
obrigatório por lei, ele precisa ser 
incluído em acordos coletivos de 
trabalho. o relator pretende alterar 
essa regra.

“A legislação não foi estabele-
cida para determinadas categorias 
ou setores da economia. foi para o 
conjunto da economia – todos traba-
lhadores, inclusive os de pequenas 
e médias empresas. É claro que 
aí você tem que estabelecer trata-
mento diferenciado, dependendo do 
tamanho e do ramo da empresa”, 
defendeu Alberto.

Aumento na isenção - Instalada 

n Mp 597/12, que isenta do Imposto de Renda os valores de até R$ 6 mil recebidos 
pelos trabalhadores a título de participação nos lucros e resultados da empresa. 
presidente: senador Waldemir Moka (pMdB-Ms);
Relator: deputado luiz Alberto (pt-BA).
n Mp 599/12, que inicia a reforma do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) para combater a chamada “guerra fiscal”.  
presidente: deputado eduardo Cunha (pMdB-RJ );
Relator: senador Walter pinheiro (pt-BA).
n Mp 600/12, que prevê uma série de regras para aumentar os investimentos públicos 
em infraestrutura e a oferta de crédito pelas instituições financeiras oficiais. 
presidente: senador delcídio Amaral (pt-Ms);
Relator: deputado lucio Vieira filho (pMdB-BA).
n MP 601/12, que, entre outras ações, estende os benefícios fiscais da desoneração 
da folha de pagamento aos setores da construção civil, do comércio varejista e de 
serviços navais (manutenção e reparação de embarcações).
presidente: deputado paulo ferreira (pt-Rs);
Relator: senador Armando Monteiro (ptB-pe).
n Mp 602/12, que prorroga até 30 de junho de 2013 a possibilidade de renovação 
de contratos temporários de pessoal pelo Centro gestor e operacional do sistema 
de proteção da Amazônia (Censipam) e pelo fundo Nacional de desenvolvimento 
da educação (fNde). 
presidente: senador Valdir Raupp (pMdB-Ro);
Relator: deputado Beto faro (pt-pA).
n Mp 603/13, que amplia a liberação de recursos para atender as famílias que foram 
atingidas pela seca no ano passado.
presidente: deputado Amauri teixeira (pt-BA);
Relator: senador lobão filho (pMdB-MA).
n Mp 605/13, que altera a lei 10.438/02, na parte em que cria a conta de desenvol-
vimento energético, e estabelece seus objetivos.
presidente: senadora Ana Amélia (pp-Rs);
Relator: deputado Alexandre santos (pMdB-RJ).

ontem, a comissão será presidi-
da pelo senador Waldemir Moka 
(pMdB – Ms). A primeira reunião 
está marcada para a próxima quarta-
-feira, quando será definido o plano 
de trabalho da comissão. o relator 
adiantou que realizará audiências 
públicas para ouvir as reivindicações 
dos trabalhadores e para saber do 
governo o que é possível atender. 
Uma das possibilidades é aumentar 
de 6 mil para 10 mil reais a isenção 
no Imposto de Renda para os valo-
res recebidos a título de plR.

A MP foi publicada no final do 
ano passado, depois de negociação 
com as centrais sindicais. Autor da 
emenda que aumenta a isenção para 
R$ 10 mil, o presidente da força 
sindical, deputado paulo pereira 
da Silva (PDT-SP), afirmou que o 
valor isento de imposto foi menor 
que o esperado.

“o pleito dos trabalhadores é 
R$ 10 mil, pelo menos, de isenção. 
por quê? porque nas principais ca-
tegorias, nas principais empresas 
brasileiras, hoje a participação nos 
lucros e resultados é mais ou menos 
nesse valor. Bancários, por exem-
plo, recebem R$ 12 mil por ano. No 
setor automobilístico, há empresas 
que pagam até R$ 20 mil”, informou 
paulo pereira da silva.

Além das comissões especiais mistas para analisar as Mps 597 e 599, outras cinco 
foram instaladas ontem. das sete Mps que começam a tramitar na Câmara e no senado, 
cinco foram editadas pela presidente dilma Rousseff no ano passado, e duas neste ano. 
Na quarta-feira já haviam sido instaladas seis comissões mistas.

Cabe a essas comissões analisar o texto das Mps antes de elas serem votadas pelos 
plenários da Câmara e do senado. 

mais cinco comissões mistas instaladas
para analisar medidas provisórias

O Congresso Nacional instalou ontem a 
comissão mista para analisar Medida Provi-
sória (MP) 599/12, que propõe mudanças no 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS). A MP pretende combater 
a chamada “guerra fiscal” entre os estados. 
Pela proposta, o imposto estadual será redu-
zido gradualmente até a alíquota única de 4%. 
A medida também prevê uma compensação 
financeira para os estados que tiverem perdas 
na arrecadação. 

Na avaliação do presidente da comissão, 
deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), a 
medida é a mais relevante em discussão no 
Congresso do ponto de vista do pacto fede-
rativo. Cunha afirmou que o Congresso terá 
que mostrar sensibilidade para não atingir as 
receitas dos estados. As alíquotas tratadas na 
MP são apenas as que recaem sobre as opera-
ções interestaduais.

Ressarcimento - Para Cunha, a comissão 
precisará ouvir os estados para saber se eles 
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de acordo com o deputado eduardo Cunha (d), presidente da comissão, 
o Congresso terá que mostrar sensibilidade para não atingir as receitas dos estados

estão sendo contemplados com o ressarcimento previsto pela 
União e, caso contrário, buscar uma solução junto ao governo 
federal. A MP, avaliou, pretende dar um “pontapé inicial” em 
uma reforma tributária, ao unificar a alíquota interestadual 
do ICMS. Atualmente, existem duas alíquotas interestaduais, 

uma de 7%, para estados mais ricos, e outra 
de 12%, para os mais pobres. 

Para que essas medidas entrem em vigor, 
no entanto, o Senado terá que aprovar an-
tes uma resolução com as novas alíquotas do 
ICMS. “O relator [senador Walter Pinhei-
ro - PT-BA] vai ter um trabalho enorme de 
buscar um consenso, não podemos terminar 
esse processo com estados perdendo dinheiro”, 
acrescentou Eduardo Cunha. 

Auxílio financeiro - A MP também cria 
um auxílio financeiro limitado a R$ 8 bilhões 
para entes federados na proporção das perdas 
verificadas. Caso haja débitos maiores que esse 
limite, o dinheiro será distribuído proporcio-
nalmente aos prejuízos observados.

Cunha disse ainda que “é importante que 
se faça um processo transparente e que se 
mostre para sociedade que a unificação do 
ICMS será boa para o País”. Ao mesmo tempo, 
ressaltou, “não podemos tirar a capacidade dos 
estados de sobreviverem”.


