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LEIA ESTA 
EDIÇÃO NO 
CELULAR

Terceirização será 
debatida nesta
quarta-feira em 
comissão geral

trabalho

O relator da MP do Programa Mais Médicos, deputado Rogério Carvalho, vai substituir o treina-
mento obrigatório de dois anos no SUS para formados no Brasil por treinamento em atenção básica 
à saúde durante a residência. A mudança foi negociada com os ministros da Saúde e da Educação.

Relator do Mais Médicos 
fará mudanças no texto | 5

Alves quer retirada 
de urgência para 
que minirreforma 
vigore em 2014
Para o presidente Henrique 
Eduardo Alves, é possível 
votar na Câmara o projeto 
da minirreforma eleitoral do 
Senado para valer nas eleições 
de 2014, desde que o governo 
retire a urgência do Código de 
Mineração. | 4

Deputados e senadores vota-
ram ontem à noite vetos sobre o 
fim da multa de 10% do FGTS e a 
mais seis propostas. O resultado 
será conhecido hoje, após apura-
ção das cédulas pelo Prodasen do 
Senado. Projeto apresentado pelo 
governo para evitar derrubada do 
veto ao fim da multa tramitará em 
regime de urgência. | 3

Resultado sobre veto ao fim 
da multa do FGTS sairá hoje
Para manter veto, governo apresentou projeto destinando recursos da multa à habitação

| 4

Aprovado 
relatório de MP 
que renegocia 
dívidas rurais

aGrICUltUra

Sessão conjunta da Câmara e do Senado para análise dos  vetos presidenciais
| 7

abr

luis Macedo

Médicos estrangeiros em 
programa de treinamento
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PARLATINO | 1º secretário da Mesa Diretora, Márcio bittar representa o Congresso Nacional em fórum no Panamá

Deputado lista avanços do Parlamento brasileiro
O 1º secretário da Mesa Diretora, 

deputado Márcio Bittar (PSDB-AC), 
disse ontem no 9º Fórum Parlamentar 
Ibero-Americano na cidade do Pana-
má, que o Parlamento brasileiro deve 
debater e adotar as iniciativas neces-
sárias para consolidação do cresci-
mento sustentável.

O deputado ressaltou a necessida-
de de os países melhorarem a compe-
titividade do setor externo e citou o 
exemplo do Congresso brasileiro na 
apreciação da Lei dos Portos. “Após 
anos de tratativas entre trabalhado-
res, governo federal, Ministério Pú-
blico e intenso debate na Câmara, foi 
promulgado o novo marco regulatório 
do setor”.

Márcio Bittar lembrou que “o cres-
cimento econômico não é fruto tão 
somente de reformas de infraestru-

tura, mas também do grau de com-
promisso dos programas de governo 
na área social e econômica.”

Ele destacou que “as decisões or-
çamentárias devem ser claras e crí-
veis”, e defendeu o chamado orça-
mento impositivo, medida que vai 
tornar obrigatória a efetiva realização 
dos investimentos inseridos no orça-
mento da União pelo Congresso Na-
cional. “[O orçamento impositivo] vai 
tornar o Parlamento brasileiro mais 
independente, capaz de discutir em 
posição de igualdade com o governo 
as decisões de política pública”, afir-
ma Bittar.

Avanços - O 1º secretário também 
listou avanços importantes, no Brasil, 
como a retomada da apreciação dos 
vetos presidenciais, a redução das alí-
quotas de impostos sobre os serviços 
de transporte público e a destinação 
de 75% dos royalties do petróleo para 
a educação, e de 25% para a saúde (os 

dois últimos projetos aprovados em 
resposta às manifestações populares 
ocorridas no País).

Bittar lembrou ainda que, ainda 
em resposta às manifestações que pe-
diam o combate à corrupção, a Câma-
ra aprovou um projeto que classifica 
o crime de corrupção como hediondo 
e  proposta de emenda à Constitui-
ção que acaba com o voto secreto no 
Congresso.

Parlatino - O 9º Fórum Parlamen-
tar Ibero-Americano discute o papel 
político, econômico, social e cultural 
da comunidade ibero-americana no 
novo contexto mundial. O evento é 
realizado na nova sede do Parlamento 
Latino Americano (Parlatino), ainda 
em construção – o prédio será inau-
gurado durante a cúpula dos chefes 
de Estado, em outubro.

Márcio Bittar: crescimento sustentável

Educação a distância 
A Comissão de Educação e a Frente da 
Educação promovem palestra sobre 
Educação a Distância. Plenário 10, 9h

Ouvidorias legislativas 
As ouvidorias da Câmara, do Senado 
e do Tribunal de Contas da União pro-
movem seminário sobre ouvidorias le-
gislativas. Auditório Nereu Ramos, das 
9h às 18h 

Câmbio e inflação
A Comissão de Desenvolvimento pro-
move palestra sobre câmbio e inflação. 
Plenário 5, 9h 

Duas rodas 
Lançamento da Frente em Defesa dos 
Proprietários e Condutores de Veícu-
los sobre Duas Rodas e Ato em Come-
moração à Semana Nacional do Trân-
sito. Hall da Taquigrafia, 9h30

Terceirização
Comissão  geral debate projeto de lei 
que regulamenta o trabalho terceiri-
zado no Brasil. Plenário Ulysses Gui-
marães, 10h 

Indústria e Comércio
As comissões de Desenvolvimento; 
de Agricultura; de Relações Exterio-
res; e de Transportes realizam audi-
ência pública com o ministro do De-
senvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, Fernando Pimentel, sobre 
diversos temas. Plenário 5, 10h
 

Saúde suplementar 
A Comissão de Defesa do Consumi-
dor realiza audiência pública sobre 
a nomeação de Elano Rodrigues Fi-
gueiredo para diretoria da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar. Ple-
nário 8, 11h

Pré-sal 
A Comissão de Minas e Energia de-
bate em audiência pública licitação 
realizada pela Petrobras de 28 sondas 
de perfuração para o pré-sal. Plená-
rio 14, 11h30

Reiserção social 
A Comissão de Segurança Pública 
promove audiência pública sobre 
reinserção social. Plenário 6, 14h

Microcrédito
A Comissão de Trabalho discute pro-
gramas de microcrédito. Plenário 12, 
14h30

Banco Central 
As comissões de Orçamento; de Fi-
nanças e Tributação; de Desenvolvi-
mento Econômico; e de Fiscalização 
e Controle realizam audiência pcom 
o presidente do Banco Central, Ale-
xandre Tombini. Plenário 2, 14h30 

Código de Mineração 
A Comissão Especial do Código de 
Mineração realiza audiência pública 
sobre logística. Local a definir, 14h30

Saúde pública 
A Comissão do Financiamento da Saú-
de Pública se reúne para apresentação 
do relatório do deputado Rogério Car-
valho (PT-SE). Plenário 7, 14h30
 

Defensorias públicas 
A Comissão da Defensoria Pública 
reúne-se para discutir o parecer do 
relator, deputado Amauri Teixeira 
(PT-BA). Plenário 14, 14h30
 

Copa das Confederações 
A Comissão de Turismo e Despor-
to promove audiência pública sobre 
atendimento a turistas na Copa das 
Confederações. É convidado o minis-
tro do Turismo, Gastão Vieira. Ple-
nário 5, 15h

O deputado Fernando Jordão é 
do PMDB do Rio de Janeiro, diferen-
temente do que informou o Jornal 
da Câmara na edição de nº 3066.

CorrEÇÃo

alexandra Martins
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Nilson bastian

CONGRESSO | o principal é o veto total ao projeto que acaba com a multa adicional de 10% sobre o saldo do FGtS

Vetos: resultado será conhecido hoje
O Congresso votou ontem os vetos 

parciais ou totais da presidente Dil-
ma Rousseff a sete propostas aprova-
das pelos parlamentares. O principal 
deles é o veto total ao Projeto de Lei 
Complementar 200/12, que acaba com 
a multa adicional de 10% sobre o saldo 
do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS) no caso de demissão 
sem justa causa.

Atualmente, quando uma empre-
sa demite um trabalhador sem justa 
causa, precisa pagar a ele multa de 
40% do seu salário e mais 10% sobre 
o FGTS que recolheu para o trabalha-
dor no período em que  este trabalhou 
para a empresa.

Esse adicional de 10% foi criado 
em 2001 para ajudar o fundo a quitar, 

junto aos trabalhadores, dívidas re-
conhecidas pela Justiça relativas aos 
planos econômicos Verão e Collor I. 
Outra contribuição criada pela Lei 
Complementar 110/01 foi paga pelos 
empregadores durante cinco anos. Ela 
incidiu à alíquota de 0,5% sobre a fo-
lha de pagamentos.

O líder da Minoria, deputado Nil-
son Leitão (PSDB-MT), afirmou que, 
ao vetar o projeto com o argumento de 
que os recursos são necessários para 
financiar o programa Minha Casa Mi-
nha Vida, “o Executivo mente para a 
sociedade”. Para ele, se o governo qui-
sesse economizar “R$ 3 ou 4 bilhões”, 
bastaria aprovar a proposta do depu-
tado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) que 
reduz para 20 o número de ministé-

rios.  “Derrubar esse veto é questão de 
cidadania, porque todo brasileiro sabe 
da carga tributária que o Brasil tem”.

Já o líder do PT, José Guimarães 
(CE), informou que se reuniu com a 
base governista e “toda a bancada, 
solidária com a presidenta Dilma”, 
iria votar pela manutenção dos ve-
tos, principalmente a multa dos 10% 
sobre o FGTS.

Papiloscopistas - Outros três vetos 
totais analisados pelos parlamentares 
foram aos projetos de lei 5649/09, que 
reconhece os papiloscopistas como 
peritos oficiais; 7230/06, que conce-
de anistia aos empregados da Empre-
sa Brasileira de Correios e Telégrafos 
(ECT) por greves realizadas entre ou-
tubro de 1988 e fevereiro de 2006; e 

6127/09, que inclui os servidores do 
IBGE entre os que exercem atividade 
exclusiva de Estado.

Passagens -No Estatuto da Juven-
tude (Lei 12.852/13), um dos itens ve-
tados garantia a todos os estudantes 
de 15 a 29 anos o direito à meia-passa-
gem nos transportes interestaduais, 
independentemente da finalidade da 
viagem. O governo argumentou que 
esses benefícios teriam impacto esti-
mado de R$ 8 bilhões sobre o sistema 
de transporte coletivo interestadual 
e seriam financiados pelas tarifas ou 
por recursos de outras fontes. 

A maior parte dos itens vetados se 
refere à Lei 12.844/13, muitos  relati-
vos ao refinanciamento de dívidas de 
produtores rurais.

A ministra da Secretaria de Re-
lações Institucionais da Presidência 
da República, Ideli Salvatti, apre-
sentou ontem aos líderes da base 
aliada projeto de lei complementar 
do governo  estabelecendo que os 
recursos advindos da multa de 10% 
sobre o saldo do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS) serão 
destinados ao programa Minha Casa 
Minha Vida. A multa é paga pelos 
empregadores em caso de demissão 
sem justa causa.

O projeto (PLP 328/13) altera a 
Lei Complementar 110/01, que insti-

tuiu a multa, e vai tramitar em regi-
me de urgência constitucional. Con-
forme a proposta, os trabalhadores 
demitidos sem justa causa que não 
tenham sido beneficiários do pro-
grama habitacional do governo po-
derão sacar o valor da multa no mo-
mento da aposentadoria.

A proposta do governo tramita 
em conjunto com o PLP 51/07, do 
ex-deputado José Carlos Machado 
(SE), que propõe o fim da multa de 
10%. Também apensado ao PLP 51 
está o projeto de autoria do depu-
tado Eduardo Cunha (RJ), líder do 

PMDB, que determina que a multa 
paga pela empresa na demissão sem 
justa causa seja integralmente re-
vertida ao trabalhador (PLP 306/13).

Multa do FGTS para habitação tramitará em regime de urgência

A proposta é uma tentativa 
do governo de manter 
o veto ao projeto que acaba 
com a multa de 10% 
sobre o saldo do FGTS

Antes de ir ao Plenário, as pro-
postas serão analisadas por três co-
missões (Trabalho, de Administra-

ção e Serviço Público; Finanças e 
Tributação; Constituição e Justiça 
e de Cidadania).

Veto - A proposta é uma tentati-
va do governo de manter o veto da 
presidente Dilma Rousseff ao PLP 
200/12, que acaba com a multa adi-
cional de 10% sobre o saldo do FGTS 
do trabalhador demitido sem justa 
causa. O governo argumenta que 
o montante arrecadado com essa 
multa (em torno de R$ 3 bilhões em 
2013) financia o Minha Casa Minha 
Vida. Porém, hoje essa vinculação 
não está prevista em lei.

Os parlamentares analisaram vetos da presidente Dilma a sete propostas aprovadas no Congresso, entre elas a que concede anistia a grevistas dos Correios
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POLÊMICA | líderes poderão aprovar requerimento para que texto seja votado direto em Plenário

Minirreforma eleitoral ainda 
pode valer em 2014, diz Alves

O presidente da Câmara, Henrique 
Eduardo Alves, considera possível a 
votação do projeto de lei da minirre-
forma eleitoral do Senado a tempo de 
valer para as eleições do ano que vem. 
Para isso, a proposta precisa ser apro-
vada pela Câmara e sancionada pela 
presidente Dilma Rousseff até o dia 5 
de outubro.

A condição, segundo Henrique Al-
ves, é a retirada pelo governo da ur-
gência constitucional do projeto de 
lei do novo Código de Mineração (PL 
37/11) que, junto com outros dois no 
mesmo regime de tramitação (PL 
3471/12 e 5740/13) trancam a pauta 
do Plenário da Câmara. Henrique Al-
ves assumiu compromisso de votar o 
Código de Mineração no dia 15 de ou-
tubro se a urgência for retirada.

“Estamos vendo pela perspectiva 
de derrubar essas urgências constitu- Alves: derrubar urgências de projetos

Comissão geral do Plenário debate 
hoje projeto sobre terceirização 

A Câmara realiza hoje uma comis-
são geral para debater o projeto de lei 
que regulamenta o trabalho tercei-
rizado no Brasil (PL 4330/04, do de-
putado Sandro Mabel – PMDB-GO). 
Além dos deputados, poderão falar 
em Plenário  representantes da so-
ciedade civil relacionados ao tema. O 
debate está marcado para as 10 horas.

A Comissão de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania já tentou votar 
o relatório do deputado Arthur Oli-
veira Maia (PMDB-BA) sobre o pro-
jeto, mas a votação foi adiada após 
protestos de manifestantes ligados 
a centrais sindicais. Por causa da po-
lêmica na CCJ, os líderes partidários 
poderão apresentar requerimento 
para que o texto seja votado direta-
mente em Plenário. O debate em co-
missão geral foi proposto pelo presi-
dente da Câmara, Henrique Eduardo 
Alves, na tentativa de buscar pontos 
de consenso que viabilizem a votação 
do projeto.

Atividade-fim - O substitutivo de 
Oliveira Maia ao projeto permite a 
contratação de serviços terceirizados 
nas chamadas atividades-fim de uma 
empresa. As centrais sindicais consi-
deram essa medida uma precarização 
dos direitos trabalhistas.

A Associação Nacional dos Ma-
gistrados do Trabalho (Anamatra) 
também se posiciona contra o proje-

No início do mês, sindicalistas vieram à Câmara protestar contra o projeto de lei

rodolfo Stuckert
cionais para votar projetos. Se conse-
guirmos, essa é uma prioridade sim. 
São procedimentos eleitorais, não é a 
reforma política, é bom deixar claro”, 
explicou o presidente da Câmara.

A minirreforma eleitoral foi apro-
vada na segunda-feira à noite pelos 
senadores. Entre outros pontos, a 
proposta abre brecha para que conces-
sionárias de serviços públicos repas-
sem dinheiro a candidatos e partidos 
indiretamente por meio de outras em-
presas. Atualmente, elas são proibidas 
de doar para campanhas.

O projeto também prevê que a Jus-
tiça terá que se limitar ao exame for-
mal dos documentos contábeis e fis-
cais apresentados pelos partidos na 
análise de suas prestações de contas. 
Fica vedada a análise das atividades 
político-partidárias ou qualquer inter-
ferência na autonomia dos partidos.

to, argumentando que a terceirização 
é uma prática que rompe com a rede 
de proteção trabalhista consolidada 
pela Constituição Federal.

Para o líder do PT, deputado José 
Guimarães (CE), o projeto coloca o 
trabalhador em uma situação extre-
mamente frágil. “O projeto vai per-
mitir que as empresas aumentem a 
rotatividade, precarizem as relações, 
não assinem as carteiras de trabalho 
e, ao mesmo tempo, demitam na hora 
que quiserem”, disse.

Guimarães afirmou que, apesar 
da necessidade de regulamentação 
do trabalho terceirizado, seu partido 
fechou questão em não deixar que o 

projeto seja votado.
Já o autor do projeto, Sandro Ma-

bel, disse que o texto vai dar proteção 
aos terceirizados. Mabel afirmou que 
esses trabalhadores hoje têm piores 
condições dos que os contratados em 
matéria de refeitórios, transporte e 
outros direitos. “[O terceirizado] vai 
ser protegido pela empresa onde tra-
balha”, declarou.

Segundo Mabel, se a proposta for 
aprovada, a terceirização vai custar 
mais caro para as empresas que ter-
ceirizam. Ele afirmou, no entanto, 
que essas empresas são favoráveis 
ao projeto porque querem seguran-
ça jurídica no processo.

PINGa-FoGo

Prejuízos no MS
No dia 11 de setembro foi re-

alizada audiência pública na Co-
missão de Finanças para discutir 
a administração da empresa de 
energia elétrica do Mato Grosso 
do Sul, a Enersul. Akira Otsubo 
(PMDB-MS) disse que é possível 
que a empresa esteja passando 
por algumas dificuldades admi-
nistrativas, além de sério pro-
blema financeiro. O parlamentar 
informou que a Enersul vem cau-
sando prejuízos para mais de 30 
mil produtores rurais no estado.

Autocrítica da Globo
O jornal O Globo publicou 

artigo no início do mês em que 
admite ter sido um equívoco o 
apoio editorial dado ao golpe 
militar de 1964. Nilmário Mi-
randa (PT-MG) elogiou a auto-
crítica das Organizações Globo 
“por ter estimulado a ruptura 
da ordem democrática e a pro-
moção de torturadores”. O de-
putado disse esperar que as 
Forças Armadas também reco-
nheçam o erro e divulguem os 
locais onde foram enterrados os 
presos políticos, assassinados 
pelo regime.

Estiagem no Ceará
A região dos Inhamuns, no 

Ceará, sofre com a escassez de 
água. De acordo com Mário Fei-
toza (PMDB-CE), cidades como 
Parambu, Tauá, Catarina e Qui-
terianópolis, entre outras, es-
tão sendo prejudicadas pela es-
tiagem. O deputado cobrou do 
governo federal medidas alter-
nativas para amenizar o sofri-
mento da população, já que as 
adutoras não estão concluídas 
e os carros pipa são insuficien-
tes para atender a demanda dos 
moradores da região.

Assédio nas redes
Apesar de reconhecer que 

as inovações tecnológicas pa-
trocinaram a transição para o 
mundo pós-moderno e trans-
formaram a sociedade, Marcus 
Pestana (PSDB-MG) alertou 
que os avanços da computação 
não carregam conteúdo mo-
ral e, ao mesmo tempo em que 
aproximam as pessoas, também 
podem servir ao crime. O par-
lamentar afirmou que é preciso 
estar atento ao autoritarismo 
cibernético, e disse ter sofrido 
assédio moral por não ter par-
ticipado da sessão da Câma-
ra que não cassou Natan Do-
nadon. Pestana disse que não 
compareceu devido à morte de 
seu cunhado.

PROJETO DO SENADO | Proposta precisa ser sancionada até o dia 5 de outubro

Nilson bastian
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 DISCURSO

Geraldo Resende 
defende aumento 
de investimento 
em saúde pública

Ao analisar a qualidade dos ser-
viços de saúde pública, o deputado 
Geraldo Resende (PMDB-MS) apon-
tou como grande problema da área 
o “subfinanciamento”. Para ele, sem 
a garantia de um financiamento “ro-
busto e perene”, toda medida será 
“paliativa e os problemas cíclicos e 
cumulativos”.

Geraldo Resende destacou a pro-
posta de iniciativa popular que des-
tina 10% da receita bruta corrente da 
União para a saúde. Segundo ele, o 
projeto tem 1,8 milhão de assinaturas 
e o apoio de mais de 100 entidades. “Os 
estados são obrigados por lei a desti-
nar 12%, e os municípios 15%. É inad-
missível a não fixação de um percen-
tual para o primo rico, a União, aplicar 
em saúde pública”, declarou.

Os investimentos da União no setor 
vêm diminuindo ao longo do tempo, 
segundo Resende. Em 1980, disse, a 
participação do governo federal cor-
respondia a 75%, o que, em 2011 dimi-
nuiu para 45%. “Utilizando-se como 
paradigma o PIB, temos outra prova 
de que proporcionalmente o aporte de 
recursos vem se deteriorando. Em mé-
dia, de 1995 a 2001, os gastos em saúde 
realizados pela União representavam 
8,37% do PIB. Já de 2002 a 2009,  essa 
porcentagem caiu para 7,1%”, disse.

O PMDB, informou Resende, está 
construindo com proposta que reser-
va 15% da receita líquida da União 
para aplicação em saúde, o que sig-
nifica 7,5% da receita bruta para o 
próximo ano. A alternativa prevê um 
aumento escalonado de 1% ao ano, 
o que, em 2018, significaria um va-
lor aproximado dos 10% da receita 
bruta. Pela proposta, seriam inves-
tidos já em 2014 cerca de R$ 108,8 
bilhões.“Não queremos apenas valo-
res, queremos também gestão, hones-
tidade e rígida fiscalização com esses 
investimentos”, disse.

Geraldo Resende: setor é subfinanciado

Gustavo lima

SAÚDE | o treinamento obrigatório em atenção básica será incluído na residência

Relator acerta com ministros 
mudança em MP do Mais Médicos

O relator da comissão mista que 
analisa a Medida Provisória 621/13, 
que institui o programa Mais Médicos, 
deputado Rogério Carvalho (PT-SE), 
vai eliminar do texto o treinamento 
obrigatório de dois anos no Sistema 
Único de Saúde (SUS) para todos os 
médicos formados no Brasil. A ideia 
do relator é criar programa de trei-
namento em atenção básica à saúde 
e em urgência e emergência no âmbi-
to do SUS, com duração de um a dois 
anos, dentro das próprias residências 
médicas. Nas residências, o médico se 
especializa em uma das 54 áreas da 
profissão, como cardiologia, ortopedia 
e pediatria.

“Queremos resgatar a prática geral 
do médico brasileiro. Não temos mais 
médicos com formação geral, com ca-
pacidade resolutiva de problemas da 
clínica e da emergência”, disse Carva-
lho. Além disso, o relator quer incluir 
na MP medidas para universalizar a 
residência. Isso significa que serão ofe-
recidas vagas de residência para todos 
os médicos que se formarem no País. 
“A oferta de vagas será igual ao nú-
mero de profissionais formados”, es-
clareceu.

Profissional brasileiro chega do exterior para integrar o programa Mais Médicos

Ministério Público do Trabalho: programa já é investigado
A procuradora-chefe da Procura-

doria Regional do Trabalho do Distrito 
Federal e de Tocantins, Ana Cláudia 
Monteiro, afirmou ontem que o Minis-
tério Público do Trabalho (MPT) está 
acompanhando a instalação do pro-
grama Mais Médicos no País. Segun-
do ela, um processo administrativo de 
investigação já foi aberto para anali-
sar os aspectos jurídicos, entre eles a 
contratação de médicos cubanos para 

atuar na atenção básica à saúde. 
A procuradora participou de audi-

ência pública na comissão mista que 
analisa a MP 621/13.

Segundo Ana Claudia, o procura-
dor do Trabalho Sebastião Caixeta é o 
responsável pelas investigações. Ele já 
realizou duas audiências sobre o tema 
e solicitou diversos documentos, mas 
ainda não foi enviado o mais impor-
tante: o acordo do Brasil com a Orga-

nização Panamericana de Saúde (Opas) 
que viabilizou a vinda dos cubanos 
para o Brasil. O MPT deseja saber se 
a relação é de formação e treinamento 
em serviço, como diz a medida provi-
sória, ou se é uma relação trabalhista. 

O deputado Mandetta (DEM-MS) 
alegou que a atuação dos cubanos será 
um “trabalho escravo”, porque eles te-
rão que obedecer a uma série de res-
trições no Brasil.

Votação - As mudanças foram acer-
tadas ontem em reunião com o minis-
tro da Saúde, Alexandre Padilha; com 
o ministro da Educação, Aloizio Mer-
cadante; e com os líderes da base alia-
da na Câmara. O relatório de Carva-
lho será apresentado hoje na comissão 
mista. O deputado acredita que a vo-
tação na comissão deva ser finalizada 
em duas semanas. A MP tem que ser 
votada pelas duas Casas do Congres-
so até 8 de novembro, quando perde 
a validade.

“Queremos formar médicos que 
sejam especialistas em gente, que co-
nheçam a realidade da saúde do nos-
so povo”, afirmou Padilha. “O médico 
deve ter formação geral no ser humano 
e isso deve ser pré-requisito para as es-
pecialidades”, completou Mercadante. 
O ministro da Educação destacou que 
a nova proposta foi construída jun-
to com comissão de especialistas no 
MEC, com reitores de universidades e 
diretores de faculdades de medicina.

Rogério Carvalho também vai pro-
por no relatório a instituição de “teste 
de progresso” para os alunos de medi-
cina e residentes. “Serão três avalia-
ções durante a graduação e duas ava-
liações ao longo da residência para 
atestar a evolução, o ganho de com-
petência dos nossos alunos e residen-
tes”, disse. Segundo o deputado, esses 
testes servirão para avaliar também a 
qualidade dos cursos.

Resistência dos CRMs – O ministro 
Padilha acrescentou que o governo vai 
continuar tomando todas as medidas, 
incluindo jurídicas, para garantir que 
os médicos estrangeiros possam atuar 
nos postos de saúde brasileiros “Não 

Valter Campanato/abr

“Serão três avaliações durante 
a graduação e duas ao longo 
da residência para atestar a 
evolução”  
Rogério Carvalho

vamos admitir posturas, como as que 
vêm sendo tomadas pelos Conselhos 
Regionais de Medicina [CRMs], para 
retardar a chegada dos médicos es-
trangeiros aos municípios. Eles estão 
sendo aguardados pela população e 
pelas unidades de saúde”, disse.

O ministro lembrou que parecer da 
Advocacia Geral da União (AGU) esta-
belece que os CRMs têm que cumprir 
exatamente o que está na lei. Ele criti-
cou a posição dos conselhos regionais, 
que resistem em fornecer o registro 
provisório aos formados no exterior. 
“Nossa intenção é que os conselhos 
atuem como fiscalizadores, mas não 
podem tentar postergar a chegada de 
médicos aos municípios”, afirmou.

De acordo com a AGU, os conselhos 
regionais de medicina também esta-
riam intimidando os brasileiros que 
trabalham como tutores do Mais Mé-
dicos. “Profissionais que querem ser 
tutores e supervisores do programa 
estão recebendo ameaças”, destacou 
Padilha. “As entidades deveriam dei-
xar de obstruir o programa, cumprir a 
lei e debater democraticamente”, com-
pletou Mercadante.
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A Comissão de Segurança Públi-
ca e Combate ao Crime Organizado 
aprovou proposta que assegura a li-
berdade imediata do preso que tenha 
cumprido integralmente a pena. O 
texto também garante a concessão 
dos benefícios da progressão de re-
gime, da detração, da remição e do 
livramento condicional. 

A medida está prevista no Projeto 
de Lei 1069/11, do deputado Ricar-
do Izar (PSD-SP), que altera a Lei de 
Execução Penal (7.210/84).

De acordo com o projeto, os be-
nefícios devem ser concedidos pelo 
juiz, de ofício ou por requerimento 
de qualquer pessoa, e também pelo 
Ministério Público, sempre que ob-
servarem que os requisitos legais fo-
ram preenchidos.

Izar afirma que, atualmente, 
muitos presos cumprem pena a mais 
pela falta de defensores públicos que 
possam analisar e requerer a conces-
são de um benefício ou de liberdade 
para quem já cumpriu pena.

O projeto recebeu parecer favo-
rável do relator na comissão, depu-
tado Delegado Protógenes (PCdoB-
-SP). Em sua avaliação, a medida 
apresentada por Izar poderá reduzir 
a superlotação do sistema carcerário 
e abreviar a burocracia na concessão 
de benefícios aos que já cumpriram 
pena.

“Ao lado dos aspectos de ordem 
prática, há também o restabeleci-
mento do senso de justiça”, afirmou.

Emenda - O projeto foi aprova-
do com emenda que exclui do texto 

O deputado Paulo Feijó (PR-RJ) 
prestou contas do mandato, ressal-
tando que sua atuação está focada 
na região norte e noroeste de seu es-
tado. Feijó afirmou que os municí-
pios de sua região precisam de uma 
representação política “autêntica”.

“Não objetivo ser um dos me-
lhores deputados do País. Não, meu 
foco é outro. Meu foco é ser o me-
lhor deputado do Brasil para a minha 
região. É isso que eu tenho feito ao 
longo desses quatro mandatos. Te-
nho priorizado a área da saúde, com 
obras importantes conseguidas por 
nossa representação”, afirmou.

Feijó destacou a destinação de 
suas emendas para obras, reformas 
e ampliações de hospitais como a 
Santa Casa de Misericórdia, a So-
ciedade Portuguesa de Beneficência 
de Campos e o Hospital Escola Ál-
varo Alvim em Campos dos Goyta-
cazes, o Hospital Armando Vidal no 
município de São Fidélis, o Hospital 
Municipal em Macaé, entre outros. 
“Consegui empenho de uma emenda 
de R$ 5 milhões para a construção 
do hemocentro do Hospital Ferreira 
Machado. Essa emenda com certeza 
atenderá uma grande necessidade de 
Campos e da região”, disse.

O jornal O Estado de São Paulo 
publicou nota referente ao deputado 
Júnior Coimbra (PMDB-TO), que  re-
pudiou a matéria Em Plenário e disse 
que o seu teor se distancia da verda-
de. “Trata-se de uma informação ca-
luniosa plantada pela senadora Kátia 
Abreu (PSD-TO), unicamente com 
o objetivo de desestabilizar minha 
gestão frente ao PMDB do meu que-
rido estado do Tocantins”, declarou.

A nota publicada pelo jornal 
menciona uma suposta aproxima-
ção de Júnior Coimbra com o PSDB. 
De acordo com o deputado, trata-se 
de uma “armação pesada” com o ob-
jetivo de retirá-lo da presidência do 
partido em seu estado. “Nunca tive 
qualquer contato ou fui recebido por 
lideranças nacionais ou regionais do 
PSDB.”

Segundo Júnior Coimbra, a sena-
dora, com a aproximação do fim do 
prazo para a filiação partidária, “está 
utilizando seu poder para abandonar 
o barco que está afundando e tentar 
um porto seguro no PMDB”. 

“Não será dessa forma covarde e 
irresponsável que irão me retirar da 
presidência do PMDB do Tocantins. 

original a responsabilização penal, 
civil e administrativa dos magistra-
dos e membros do Ministério Públi-
co. O projeto original prevê reclusão 
de três a cinco anos e multa para o 
juiz ou o integrante do MP que não 
cumprir a determinação.

A medida foi considerada “ina-
propriada e desnecessária” por De-
legado Protógenes. O relator argu-
mentou que o descumprimento da 
regra pode ser caracterizado em ou-
tros tipos penais referentes à omis-
são consciente de agentes públicos, 
uma vez que raramente um juiz se 
omite com a deliberada intenção de 
prejudicar especificamente um con-
denado.

“É na lei civil, administrativa e 
penal que estão definidas as hipó-
teses de incidência das respectivas 
sanções. Não basta que o juiz deixe 
de conceder um benefício ao preso 
para que seja automaticamente res-
ponsabilizado. Somente haverá pu-
nição se o ato do magistrado confi-
gurar hipótese legal. Tais hipóteses 
estão definidas na lei civil e proces-
sual civil, na Lei Orgânica da Ma-
gistratura Nacional e na lei penal”, 
explicou o relator.

Protógenes também criticou o 
fato de a pena mínima proposta ser 
muito próxima da máxima, o que im-
possibilitaria a adequada individua-
lização da pena.

Tramitação - O projeto ainda será 
analisado pela Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania, e em 
seguida pelo Plenário.

Segurança Pública aprova 
liberdade imediata para 
preso que cumpriu pena

PRISÕES | Medida pode ajudar a reduzir superlotações 

Texto também garante progressão de regime, detração, remição e condicional

DISCURSO

Júnior Coimbra desmente nota de 
jornal paulista e critica senadora

Resistirei firme e confiante na con-
dução democrática que me levou ao 
cargo de presidente, nos líderes que 
me apoiam e na verdade dos fatos e 
das ações”, disse o deputado.

Os problemas do partido, na 
aqvaliação de Júnior Coimbra, se-
rão resolvidos com diálogo interno. 
“Acredito que jamais o PMDB iria fa-
zer uma intervenção para entregar o 
partido a uma pessoa desqualificada 
dessa natureza”, afirmou.

Júnior Coimbra: críticas a senadora

Paulo Feijó faz balanço de seu 
mandato como deputado federal

Transporte - O deputado avaliou 
também o transporte ferroviário na-
cional e a prestação de serviços de-
corrente da privatização de rodovias. 
De acordo com Feijó, “é inexplicável 
o que diversos governos que se su-
cederam fizeram com as ferrovias”. 

O deputado criticou ainda a atu-
ação da empresa Autopista Flumi-
nense, responsável pelas obras da 
BR-101. Para ele, a empresa tem se 
comportado de maneira irrespon-
sável, e falta cobrança por parte da 
agência reguladora, a ANTT.

Paulo Feijó: prioridade para a saúde

Gustavo lima

Gustavo lima

 laycer tomaz
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ECONOMIA | o texto original tratava de aporte do bNDES na Valec, do setor ferroviário

MP aprovada por comissão permite 
que produtores renegociem dívidas

A Medida Provisória 618/13 foi 
aprovada ontem na comissão mista 
após a inclusão no texto de uma re-
negociação de dívidas de produtores 
rurais do Nordeste no valor aproxi-
mado de R$ 5 bilhões. A estimativa 
é do presidente da comissão, depu-
tado Afonso Florence (PT-BA). Se-
gundo ele, serão oferecidos descon-
tos para o pagamento das dívidas 
que devem atingir cerca de 500 mil 
contratos.

Originalmente, a MP 618 tinha 
como objetivo principal autorizar 
um aporte de R$ 15 bilhões do BN-
DES na Valec, empresa pública liga-
da ao setor ferroviário.

Boa parte da renegociação de 
dívidas aprovada agora foi vetada 
pela presidente Dilma Rousseff em 
julho; mas, desta vez, houve acordo 
com o governo para a votação. Serão 
oferecidos descontos de 40% a 65% 
para produtores que estejam em lo-
cais que tiveram decretados estado 
de calamidade pública ou situação 
emergencial por causa da seca, entre 
dezembro de 2011 e junho de 2013.

Também serão oferecidas faci-
lidades para a quitação de débitos 
dos produtores inscritos em dívi-
da ativa. O senador Valdir Raupp 
(PMDB-RO) relator da MP, justifi-
cou as medidas. Segundo ele, são os 
produtores que tiveram problemas 
com a estiagem, com a seca, ou si-
nistro de safra. 

“Logo, não tiveram condições de 
pagar as suas dívidas na época. Ago-
ra terão esse benefício justo, e não é 
um perdão total da dívida. São reba-
tes, percentuais de acordo com cada 

valor, para que eles possam quitar 
as suas dívidas e voltar a produzir”, 
explicou.

Quarentena - Por solicitação do 
deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) 
foi retirado do texto artigo que mo-
dificava lei sobre a quarentena de 
ocupantes de cargos públicos com 
acesso a informações privilegiadas 
(Lei 12.813/13). “Ele garantia uma 
remuneração para cargos de minis-

tro e DAS 6, 5, secretários, em cima 
do processo eleitoral. Pode ficar pa-
recendo que está se garantindo uma 
remuneração para quem vai sair do 
governo no final do ano e certamen-
te existirão muitas mudanças. Me-
lhor que esse assunto seja debatido 
com mais calma”, ponderou.

O texto aprovado também acaba 
com a necessidade de emissoras de 
rádio e de televisão pedirem auto-
rização para a modificação de seus 
quadros de diretores. Como as emis-
soras são concessões públicas, o Po-
der Executivo poderá rejeitar as mu-
danças assim que for comunicado.

A MP 618 segue agora para vota-
ção no Plenário da Câmara. Depois, 
será apreciada pelo Senado.

O presidente da comissão, deputado Afonso Florence, e o relator, senador Raupp

EDUCAÇÃO | Proposta, que irá ao Senado, prevê que a população local terá que ser ouvida

Restrições para fechamento de escola rural
A Comissão de Constituição e 

Justiça e de Cidadania aprovou pro-
posta que condiciona o fechamen-
to de escolas do campo, indígenas 
e quilombolas à manifestação pré-
via do órgão colegiado do sistema de 
ensino local. A medida está prevista 
no Projeto de Lei 3534/12, do Poder 
Executivo.

Por tramitar de forma conclusiva 
e já ter sido aprovada pela Comissão 
de Educação, a proposta será enviada 
ao Senado, a menos que haja recurso 
para votação em Plenário.

Pelo texto, caberá ao órgão cole-
giado avaliar a justificativa apresen-
tada pela Secretaria de Educação, o 
diagnóstico de impacto da ação e a 

manifestação da comunidade esco-
lar. O projeto altera a Lei de Dire-
trizes e Bases da Educação Nacional 
(9.394/96).

O relator na CCJ, deputado Artur 
Bruno (PT-CE), defendeu a medida. 
A comissão se manifestou apenas 
quanto aos aspectos constitucionais, 
jurídicos e de técnica legislativa da 
proposta. O texto foi aprovado com 
emenda acatada anteriormente na 

Comissão de Educação, que ampliou 
a abrangência da proposta, ao incluir 
escolas indígenas e quilombolas.

Transtornos - O objetivo do Po-
der Executivo, com a projeto, é evitar 
transtornos para a população rural, 
que passaria a ser consultada antes 
do fechamento de escolas. Na justi-
ficativa da matéria, enviada à Câma-
ra em março de 2012, o ministro da 
Educação, Aloizio Mercadante, relata 
que, nos cinco anos anteriores, mais 
de 13 mil escolas no campo haviam 
sido fechadas. Em consequência, ou 
a população local deixou de ser aten-
dida ou passou a demandar serviços 
de transporte escolar para mandar 
os filhos à escola.

Mais de 13 mil escolas 
no campo foram fechadas 
em cinco anos, segundo 
o ministro da Educação. 

Zeca ribeiro

PINGa-FoGo

Aposentadoria para taxista
Dr. Carlos Alberto (PMN-

-RJ) defendeu o Projeto de Lei 
320/13, de sua autoria, que in-
clui entre os profissionais que 
dispõem de aposentadoria es-
pecial os taxistas. Os 500 mil 
profissionais da área disporão 
também do percentual de sua 
contribuição previdenciária. 
“A redução para 25 anos de 
contribuição é justa e, embora 
haja impacto direto nas contas 
da Previdência, sugere-se um 
acréscimo de 2% na alíquota 
de contribuições individuais 
que gere uma compensação”, 
explicou.

Consciência ambiental
Ao analisar o Painel Brasi-

leiro de Mudanças Climáticas, 
Rodrigo de Castro (PSDB-MG) 
alertou sobre os impactos das al-
terações do clima na agricultura, 
especialmente sobre a cultura do 
café. O parlamentar considera a 
situação preocupante e que ne-
cessita de uma ação urgente dos 
governos para evitar os prejuí-
zos causados pelas mudanças cli-
máticas. Rodrigo de Castro afir-
mou acreditar na formação de 
uma consciência ambiental nos 
jovens como forma de garantir 
um futuro melhor. 

Endividamento no Nordeste
José Airton (PT-CE) desta-

cou as audiências públicas nos 
estados do Nordeste que estão 
debatendo o endividamento 
agrícola na região. O deputa-
do lembrou que problema já se 
alastra há anos, e o governo pre-
cisa tomar uma decisão efetiva e 
rápida. José Airton defende um 
acordo entre o Poder Executivo 
e o Banco do Nordeste que faci-
lite as condições de pagamento 
aos produtores. O parlamentar 
também sugeriu que os municí-
pios nordestinos que estejam em 
estado de emergência por causa 
da seca sejam beneficiados com 
o pacto.

Cultura indígena
De acordo com o Censo de 

2010, 57% dos índios residentes 
em áreas demarcadas falam a 
língua originária da tribo. Para 
Padre Ton (PT-RO), o número 
evidencia que a manutenção 
desses povos em áreas reserva-
das preservam a cultura e a lín-
gua da etnia. O deputado ressal-
tou que apenas 13% dos índios 
residentes fora das terras de-
marcadas continuam pratican-
do as tradições de seu povo.

Boa parte dessas 
renegociações foi vetada 
pela presidente Dilma em 
julho, mas desta vez houve 
acordo com o governo.
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ORÇAMENTO IMPOSITIVO | Execução das emendas depende da aprovação de PEC

Parlamentares terão R$ 6,42 bi 
para emendas individuais em 2014

PINGa-FoGo

Reforma agrária
Valmir Assunção (PT-BA) 

cobrou do governo federal a 
retomada da desapropriação de 
terras para a realização da re-
forma agrária. O deputado afir-
mou que no período de um ano 
não houve sequer um decreto 
para permitir o assentamento 
de famílias sem terra. Assunção 
também criticou a suspensão 
do crédito de instalação, que 
prevê a destinação de recursos 
para que os assentados possam 
criar uma estrutura produtiva 
nas terras desapropriadas.

Maioridade penal
A Câmara dos Deputados re-

alizou seminário para tratar da 
redução da maioridade penal no 
Brasil. Marcos Rogério (PDT-
-RO), defensor da redução para 
16 anos, fez apelo à Casa para 
dar celeridade à discussão do 
tema. O parlamentar concorda 
que o assunto deve ser tratado 
com cautela, mas afirmou que o 
Parlamento não pode ser omis-
so. Para o deputado, o questio-
namento de que a maioridade 
penal não pode ser alterada, por 
ser considerada cláusula pétrea 
na Constituição, é discutível, 
pois, segundo ele, outros arti-
gos já foram flexibilizados pelo 
Supremo Tribunal Federal. 

Zona Franca
A Assembleia Legislativa do 

Amazonas discutiu a prorroga-
ção da Zona Franca de Manaus 
por mais 50 anos. Para Carlos 
Souza (PSD-AM), a população 
local necessita da aprovação do 
projeto. O deputado informou 
que, além de gerar uma rique-
za de R$ 40 bilhões por ano, 
a Zona Franca emprega cerca 
de 450 mil pessoas. Por isso, 
segundo o deputado, além de 
manter o polo industrial ativo, 
o governo federal precisa inves-
tir mais na região.

Empréstimo consignado
Tramita na Câmara proje-

to de lei, de autoria de Amauri 
Teixeira (PT-BA), que limita os 
juros dos empréstimos consig-
nados a 1%. O objetivo da pro-
posta, segundo o deputado, é 
combater a agiotagem de al-
gumas instituições financeiras 
que exploram, em especial, os 
aposentados. As regras não vão 
valer para empréstimos nor-
mais, apenas para o consignado 
que, segundo o parlamentar, é 
uma operação que não envolve 
risco para a instituição.

Os parlamentares poderão ter 
R$ 6,42 bilhões para utilizar com 
emendas individuais de execução 
obrigatória ao Orçamento em 2014. 
As emendas parlamentares normal-
mente são dedicadas a obras e pro-
jetos municipais e estaduais. Esse 
número corresponde a 1% do total 
da receita corrente líquida estimada 
pelo governo para 2013. 

O valor total está no relatório de 
informações complementares à Pro-
posta de Lei Orçamentária Anual para 
2014, enviado pelo Ministério do Pla-
nejamento ao Congresso nesta segun-
da-feira. Por parlamentar, o número 
chegaria a R$ 10,8 milhões, a partir da 
divisão do total pelo número de depu-
tados e senadores (594).

A execução obrigatória de emen-
das parlamentares individuais de-
pende da aprovação da Proposta de 
Emenda à Constituição do Orça-
mento Impositivo (PEC 565/06, PEC 
22/00) no Senado. O texto prevê o 
atendimento às emendas parlamen-
tares ao Orçamento até o total de 1% 
da receita corrente líquida realizada 
no ano anterior.

A PEC foi aprovada em segundo 
turno na Câmara em 27 de agosto e 
aguarda a indicação de um relator na 
Comissão de Constituição e Justiça do 
Senado. A votação da proposta de Or-
çamento Impositivo pelo Senado foi 
colocada pela Comissão Mista de Or-
çamento como uma condição para que 
seja analisado o relatório final da pro-
posta de Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias (PLN 2/13) para 2014.

A PEC 565 foi aprovada na Câmara 
sem a ressalva de que os recursos das 
emendas precisariam ter uma desti-
nação específica. No entanto, um 
acordo entre o governo e lideranças 
partidárias deve alterar a proposta no 
Senado para garantir que pelo menos 
40% dos recursos das emendas sejam 
destinados ao setor de saúde, exceto 
para pagamento de pessoal e encar-
gos sociais.

Estimativa - A estimativa inicial do 
relator da PEC na comissão especial, 
deputado Édio Lopes (PMDB-RR), era 
de que cada parlamentar receberia R$ 
11,36 milhões para serem usados em 
2014 e o total destinado a emendas 
individuais chegaria a R$ 6,75 bi-
lhões, a partir da receita corrente lí-
quida deste ano. O valor por parla-
mentar em 2015 deverá ficar em R$ 
12,23 milhões, com base no relatório 
de informações complementares do 
Executivo, de um total de R$ 7,27 bi-
lhões destinados a emendas indivi-
duais. A regra hoje em vigor estipula 
um limite de R$ 15 milhões por par-
lamentar, mas esse índice não é obri-
gatoriamente cumprido pelo governo.

Lopes estimava R$ 6,75 bi em emendas 

ESPIONAGEM | Deputado reconheceu, no entanto, que a presidente da república teve motivos

Pellegrino critica adiamento de viagem de Dilma
O presidente da Comissão de Rela-

ções Exteriores, deputado Nelson Pel-
legrino (PT-BA), considerou um equí-
voco o adiamento da visita oficial da 
presidente Dilma Rousseff aos Estados 
Unidos. Ele informou que se tivesse 
sido consultado sobre o assunto teria 
recomendado a manutenção da via-
gem, que estava programada para o 
fim de outubro. 

Pellegrino reconheceu, no entan-
to, que a presidente tem seus motivos 
para tomar essa decisão. “Concordo 
que as informações que o governo 
dos Estados Unidos prestou não são 
suficientes e que as informações que 
as autoridades brasileiras receberam 
quando estiveram lá também não fo-
ram satisfatórias, portanto, acho que 
a atitude da presidente Dilma é plena-
mente justificável, mas a visita de Es-
tado envolveria outros temas também 
que poderiam, além desse, ser trata-
dos”, disse.

Segundo nota oficial divulgada on-
tem pela Secretaria de Comunicação 
Social da Presidência da República, “as 
práticas ilegais de interceptação das 
comunicações e dados de cidadãos, 
empresas e membros do governo bra-
sileiro constituem fato grave, atenta-

tório à soberania nacional e aos direi-
tos individuais, e incompatível com a 
convivência democrática entre países 
amigos”. 

Snowden - Para o líder do Psol, 
Ivan Valente (Psol-SP), a decisão da 
presidente Dilma torna mais urgente 
que parlamentares falem com Edward 
Snowden, ex-técnico da Agência de 
Segurança dos Estados Unidos res-
ponsável pelas denúncias de espiona-
gem.Deputados da Comissão de Re-
lações Exteriores se reuniram com o 
embaixador russo no Brasil e fizeram 
formalmente o pedido para falar com 

Snowden, asilado naquele país. 
Segundo Valente, o embaixador 

deve levar o pedido às autoridades 
russas. “O [Edward] Snowden é um 
homem livre na Rússia, tem status de 
asilado, pode circular livremente pela 
Europa. Mas de qualquer forma, ele 
[embaixador] precisa consultar a di-
plomacia russa e também o Snowden 
para saber qual foi o acordo e se está 
autorizado a dar informações em ter-
ritório russo”, relatou. 

A Comissão de Relações Exterio-
res já aprovou pedido de missão ofi-
cial à Rússia para falar com Snowden. 

Pellegrino: outros temas na visita Ivan Valente: perguntas a Snowden
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