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Pela nova lei, a visita de 
crianças ou adolescentes ao 
pai ou mãe presos poderá 
ser feita independentemente 
de autorização judicial. A 
destituição do poder familiar 
só ocorrerá se a pena tiver 
origem em crime doloso 
contra o próprio filho.

Os deputados devem analisar emendas do Senado, 
que excluíram do texto pontos já aprovados pela Câ-
mara, como o aumento da pena para para crime de 
racha se dele resultar morte ou lesão corporal grave. 

Antes de analisar a proposta, no entanto, o Plenário 
tem que votar MP que abre crédito de R$ 1,97 bilhão 
para nove ministérios, a maioria destinada a socor-
rer regiões atingidas por desastres e seca. | 3

O Congresso poderá analisar também hoje vetos presidenciais e pedidos de CPMI

Câmara pode votar projeto que aumenta 
pena para crime de racha em via pública

Lei que garante 
visitas periódicas 
a pai ou mãe presos
é sancionada

LEIA ESTA 
EDIÇÃO NO 
CELULAR

Texto da Câmara aumenta 
de dois para três anos 

de reclusão a pena para 
crimes de racha

Em visita oficial à 
China, deputados 
conhecem projetos 
de mobilidade 

Proposta da LDO 
de 2015 será 
entregue hoje 
ao Congresso

O presidente Henrique Alves e 
seis deputados foram recebidos 
ontem pelo presidente do comitê 
permanente da Assembleia 
Popular da China.

Elaborada pelo Executivo, Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
estabelece metas e prioridades 
da administração pública.
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DIREITOS HUMANOS | Texto sancionado pela presidente Dilma assegura visitas, mesmo sem autorização judicial

Lei sobre visita de filhos a pais presos já vigora

Combate à seca
A Comissão de Integração Nacio-
nal, Desenvolvimento Regional e 
da Amazônia promove audiência 
sobre  o combate à seca e o desen-
volvimento no semiárido nordesti-
no. São convidados representantes 
do Executivo e do Departamentyo 
de Obras contra as Secas (Dnocs). 
Plenário 15, 14h

Projetos do esporte
A Comissão do Esporte recebe o mi-
nistro da área, Aldo Rebelo, para fa-
lar sobre os planos e projetos do mi-

Pais ou mães que cumprem 
pena em presídio têm, a partir de 
agora, reforçado o direito à convi-
vência com os filhos. Lei aprovada 
pelo Congresso Nacional e recém-
-sancionada pela presidente Dilma 
Rousseff (Lei 12.962/14) modifica 
o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente (ECA) para incluir a garantia 
de visitas periódicas a pai ou mãe 
presos,  independentemente de au-
torização judicial.

Pela nova regra, não existindo 
outro motivo que por si só autori-
ze a perda ou suspensão do poder 
familiar, a criança ou adolescente 
deverá ser mantido com a família 
de origem, devendo ser obrigato-
riamente incluído em programas 
oficiais de auxílio. A destituição do 
poder familiar por condenação cri-
minal do pai ou da mãe só ocorrerá 
se a pena tiver origem em crime do-
loso contra o próprio filho ou filha.

Riscos - Relatora da matéria na 
Comissão de Seguridade Social e 
Família da Câmara, a deputada Ro-
sinha da Adefal (PTdoB-AL) desta-
ca que a convivência entre pais e 
filhos, especialmente nos primei-
ros anos de vida da criança, é fun-

damental ao desenvolvimento dos 
pequenos. Ela reconhece que os en-
contros dentro do sistema prisio-
nal podem oferecer alguns riscos, 
principalmente para a segurança 
da criança ou do adolescente, mas 

os benefícios do convívio superam 
eventuais hostilidades.

“Tanto o ambiente como a segu-
rança serão prioridades neste mo-
mento. Claro que os riscos ocor-
rem, mas a gente considera menos 

ofensivo porque a probabilidade de 
eles acontecerem é menor do que a 
criança ficar privada do convívio 
dos pais.”

A presidente da Associação Bra-
sileira de Psicologia Jurídica, Aline 
Lobato, lembra que os benefícios 
são também para os pais e, prin-
cipalmente, as mães que cumprem 
pena, como demonstram inúmeros 
estudos. “Os pesquisadores colo-
caram que o convívio da apenada 
com o filho vai atenuar os compor-
tamentos hostis, agressivos dessas 
apenadas, porque isso é uma fonte 
de alívio e de emoções. Com a pre-
sença dos filhos, o comportamento 
fica bem melhor, ela consegue um 
motivo pelo qual tentar controlar 
seu comportamento.”

A nova lei que garante o con-
vívio dos filhos com pais ou mães 
presos também modifica o ECA 
para assegurar que, em ações de 
perda ou suspensão familiar, o ape-
nado deverá ser citado pessoalmen-
te do processo, bem como questio-
nado se deseja ter um defensor. A 
autoridade judicial deverá requisi-
tar a apresentação do pai ou mãe 
preso em oitiva nesses processos.

A lei quer garantir o convívio dos filhos com pais ou mães que estejam presos 

nistério e prestar informações sobre 
o apoio que será oferecido à atleta 
Laís Souza. Plenário 4, 14h

Catástrofes e Copa
A Comissão de Seguridade Social e 
Família debate o controle de catás-
trofes e serviços de urgência e emer-
gência durante o Mundial de Fute-
bol. São convidados representantes 
do Executivo. Plenário 7, 14h30

Campanha salarial
A Comissão de Trabalho, de Admi-
nistração e Serviço Público realiza 
audiência sobre a campanha sala-
rial 2014 dos servidores públicos. 
São convidados sindicalistas e re-
presentantes de entidades da área. 
Plenário 12, 14h30.

Propaganda infantil
A Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio 
debate “Restrição à Veiculação de 
Propaganda de Produtos Infantis”. 
Com representantes do Executivo 
e da área de publicidade. Plenário 
5, 14h30

Retransmissão de TV
Audiência da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e In-
formática discute o Projeto de Lei 
5533/13, que trata do Serviço de 
Retransmissão de Televisão (RTV). 
Com especialistas do setor. Plenário 
13, 14h30

Milho no Nordeste
A Comissão de Agricultura, Pecu-

ária, Abastecimento e Desenvolvi-
mento Rural faz audiência pública 
sobre o programa de venda de milho 
a preços subsidiados no Nordeste. É 
convidado, entre outros, o ministro 
da Agricultura, Neri Geller. Plená-
rio 6, 14h30

Trabalho infantil
A CPI realiza audiência pública so-
bre trabalho infantil e saúde. Plená-
rio 11, 14h30

Abr
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VOTAÇÕES | Texto já foi votado na Câmara, mas sofreu alterações no Senado; relatora é contrária às mudanças

Aumento de pena para rachas está na pauta

Os deputados podem votar também projeto que detalha regras para construção e reforma em postos de gasolina

O Plenário da Câmara pode votar 
nesta semana proposta que aumenta 
a pena para o crime de racha em vias 
públicas – Projeto de Lei 2592/07, do 
deputado Beto Albuquerque (PSB-RS). 
Os deputados vão analisar as mudan-
ças feitas pelo Senado.

A proposta já foi aprovada pela Câ-
mara em abril do ano passado, com au-
mento da pena máxima dos dois anos 
de prisão atuais para três anos. Se o 
crime resultar em morte, a pena má-
xima chega a dez anos.

Os senadores, no entanto, excluí-
ram os principais pontos do texto da 
Câmara, como a pena de reclusão para 
o crime de racha se disso resultar mor-
te ou lesão corporal grave e a previsão 
de exames toxicológicos para detectar 
o motorista embriagado ou que tenha 
feito uso de outras drogas.

A Câmara precisa decidir se fica 
com o texto inicialmente aprovado pe-
los deputados ou se aceita as mudan-
ças do Senado. O parecer da relatora, 
deputada Sandra Rosado (PSB-RN), é 
pela rejeição das alterações feitas pe-
los senadores.

Segundo o líder do DEM, deputa-
do Mendonça Filho (PE), está na hora 
de a Câmara colaborar com o fim dos 
rachas. “É importante que a Câmara 
aprove a matéria para coibir esse tipo 
de prática e criminalizar quem pratica 
esse tipo de atividade dentro dos cen-
tros urbanos”, afirmou.

Crédito para ministérios - Antes de 
votar o projeto, no entanto, os depu-
tados precisam liberar a pauta, que 
está trancada pela Medida Provisó-

ria 637/13. Essa MP abre crédito ex-
traordinário de R$ 1,97 bilhão para 
nove ministérios. A maior parte dos 
recursos (R$ 1,31 bilhão) será para o 
atendimento a regiões atingidas por 
desastres e estiagens.

Postos de combustíveis - Outro 
projeto pautado é o PL 866/11, do de-
putado Onofre Santo Agostini (PSD-
-SC). De acordo com o substitutivo da 
Comissão de Desenvolvimento Urba-
no, deverão ser observados detalha-
mentos na construção e na reforma 
dos postos, como distâncias mínimas 
e medidas de segurança nos pisos, nos 

boxes destinados à lavagem e à lubri-
ficação de veículos e nos tanques sub-
terrâneos, entre outros. A menor sepa-
ração entre dois postos revendedores, 
por exemplo, deverá ser de 500 metros.

Dignidade no trabalho - O Plená-
rio poderá votar ainda o Projeto de 
Resolução 132/12, do deputado Assis 
Melo (PCdoB-RS), que institui o prê-
mio Dignidade no Trabalho, a ser con-
cedido pela Câmara a pessoas físicas 
e jurídicas que promovam ações em 
defesa do trabalho decente.

A Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) define trabalho de-

cente como o que é “adequadamente 
remunerado, exercido em condições 
de liberdade, equidade e segurança, 
capaz de garantir uma vida digna”. 
Também são autores do projeto Ro-
berto Santiago (PSD-SP), Vicentinho 
(PT-SP) e Luciana Santos (PCdoB-PE).

Tanto o líder do PSD, deputado Mo-
reira Mendes (RO), quanto Mendonça 
Filho manifestaram, entre as priori-
dades de seus partidos, a votação do 
projeto que altera a jornada de traba-
lho e o tempo de direção do motorista 
profissional (PL 5943/13). Ainda não 
há, porém, acordo para essa proposta.

Congresso deve analisar vetos e pedidos de CPMI

O projeto que regulamenta a criação de novos municípios foi vetado pela Presidência

Deputados e senadores realizam 
sessão do Congresso Nacional às 19 
horas de hoje para analisar 12 vetos a 
projetos de lei e requerimentos para a 
criação de comissões parlamentares 
mistas de inquérito (CPMI).

O presidente do Senado, Renan Ca-
lheiros, garantiu que será feita a lei-
tura dos dois pedidos de CPMIs antes 
mesmo da análise dos vetos. A oposi-
ção quer uma comissão parlamentar 
de inquérito exclusivamente para in-
vestigar denúncias contra a Petrobras, 
como a compra da refinaria de Pasade-
na (EUA), que teria sido superfaturada.

O governo aceita investigar a esta-
tal, mas quer, na mesma CPMI, apurar 
as denúncias de cartel e favorecimento 
de empresas nas licitações dos metrôs 
de São Paulo e do Distrito Federal, as-
sim como a gestão de recursos federais 
para a construção da refinaria Abreu e 
Lima pela estatal pernambucana que 
administra o porto de Suape.

O governo e a oposição pediram ao 

Supremo Tribunal Federal sua mani-
festação sobre a procedência ou não de 
CPIs sobre mais de um assunto.

Criação de municípios - O principal 
veto pautado na sessão do Congresso 
é o veto total ao Projeto de Lei Com-
plementar 416/08, do Senado, que re-

gulamentava a criação de municípios, 
estabelecendo critérios como viabili-
dade financeira, população mínima e 
plebiscito.

O governo argumenta que a medi-
da permitiria a o aumento expressivo 
do número de municípios no País, com 

elevação de despesas de manutenção 
de sua estrutura administrativa e re-
presentativa.

No Senado, o autor do projeto, se-
nador Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR), 
apresentou outro texto (PLS 104/14) 
sobre o tema, que tem o apoio do go-
verno. Por esse novo projeto, a criação 
de municípios no Norte e no Nordeste 
será facilitada, mas nas outras regi-
ões haverá mais exigências, além de 
incentivos para a fusão e a incorpora-
ção de municípios que se mostraram 
inviáveis economicamente.

Minirreforma - Outro veto retirou 
do PL 6397/13, do Senado, a proibição 
à propaganda em bens particulares. 
Assim, fica valendo a lei atual, que 
permite a prática por meio de placas, 
faixas, cartazes, bandeiras ou pintu-
ras. O argumento da presidente Dilma 
Rousseff é que a restrição limita exces-
sivamente os direitos dos cidadãos de 
se manifestarem a favor de suas con-
vicções político-partidárias.

Viol Jr.

Arquivo CD
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O juiz do Conselho Nacional de 
Justiça Douglas de Melo Martins afir-
mou na semana passada, em audiên-
cia na Câmara, que casos de estupro 
acontecem no presídio de Pedrinhas, 
no Maranhão, porque lá as visitas ín-
timas são feitas de forma coletiva, ou 
seja, várias visitas ocorrem ao mes-
mo tempo dentro dos pavilhões onde 
ficam os presos.

O juiz ressaltou que uma forma de 
garantir a segurança das mulheres 
que visitam os presídios é cumprir 
o que diz a legislação em relação à 
visita íntima, que deve ser feita de 
forma privada.

“Qualquer espaço em que você 
coloque dezenas ou até centenas de 
mulheres em meio a outras deze-
nas ou centenas de homens, e deixe 
a responsabilidade para que as fac-
ções do crime organizado determi-
nem como vão ocorrer as relações se-
xuais, naturalmente o risco de que 
ocorra a violência é muito grande”, 
afirmou o juiz, em debate da Comis-
são de Direitos Humanos e Minorias.

Proteção - Outra dificuldade no 
combate a esse tipo de violência é 
que o sistema de proteção à teste-
munha, o Pró-Vita, não pode ser usa-
do para apenados, o que inviabiliza 
qualquer tipo de denúncia por parte 

A deputada Margarida Salomão 
(PT-MG) defendeu na tribuna a re-
visão da Lei de Anistia, a democra-
tização da mídia e a reforma política. 
Segundo ela, é necessária a conti-
nuidade plena dos trabalhos da Co-
missão da Verdade para que o País 
“possa contemplar com justiça seu 
passado recente e reconciliar-se con-
sigo mesmo”. As mudanças pretendi-
das por meio da comissão farão jus-
tiça aos que lutaram contra o regime 
militar, disse.

Margarida Salomão afirmou que 
têm sido divulgadas informações 
não verdadeiras sobre a Petrobras. 
Para ela, isso se deve a um discurso 
de especulação política e midiática 
que revela distorções. Ela denunciou 
a existência de uma “mídia monopo-
lizada por algumas famílias” no País.

“Essa mídia atua como partido de 
oposição, torce contra as iniciativas 
do governo e funciona como guardiã 
do interesse financeiro. A alterna-
tiva a essa mídia antidemocrática é 
democratizar a formação da opinião 
publica”, disse.

Ela defendeu também a elimina-

O deputado João Caldas (SDD-
-AL) criticou em Plenário o corte do 
orçamento do Ministério Público de 
Alagoas. Segundo ele, o órgão não 
pode contratar nem realizar concur-
so público e se encontra “amordaça-
do” pela Assembleia Legislativa.

“É uma assembleia que, quase 
em sua totalidade, foi denunciada 
pelo Ministério Público por um rou-
bo muito maior do que o ocorrido 
no Banco Central de Fortaleza. Não 
pode o Ministério Público passar por 
esse constrangimento”, disse.

Ao informar que há uma repre-
sentação no Ministério Público Fede-
ral sobre a denúncia, ele pediu que o 
procurador-geral solicite uma inter-
venção no estado.

João Caldas destacou também 
a busca pela instalação de uma in-
dústria naval em Alagoas. De acor-
do com ele, a população sofre com o 
desemprego e com a miséria.

“Temos uma licença ambiental 
nas gavetas do Ibama obstruindo a 
indústria naval, que é nossa única 
saída. O estaleiro vai gerar 10 mil 
empregos diretos mais 40 mil indi-

 DISCURSOS

Margarida Salomão: informações falsas

Margarida Salomão acusa mídia brasileira 
de ser guardiã do interesse financeiro

ção da corrupção sistêmica, e desta-
cou a “robustez” do aparelho insti-
tucional anticorrupção.

A deputada defendeu a reforma 
política para corrigir a “distorção 
antidemocrática” do Parlamento. 
“O Brasil político precisa expressar, 
em sua composição social, o Brasil 
real. É indispensável a convocação 
de uma Constituinte exclusiva para 
a reforma. A limitação da influência 
do poder econômico pode permitir 
que as próximas manifestações da 
vontade popular construam uma di-
mensão política que nos represente.”

João Caldas: pela intervenção no estado

João Caldas diz que Ministério Público de 
Alagoas está amordaçado pela assembleia

retos, gerando divisas para se inves-
tir em educação, saúde, segurança 
pública e construção de estradas.”

O deputado cobrou o término das 
obras das BRs 416 e101, e pediu a du-
plicação da BR-104. “Há 3,5 quilô-
metros da BR-416 que estão com as 
obras paralisadas há oito anos. Nes-
sa região, ocorrem mortes e assaltos 
porque os carros não atingem mais 
de dez quilômetros por hora. Essa 
obra está dando prejuízo a uma po-
pulação de mais de 37 municípios, 
deixando de integrar os estados de 
Alagoas e Pernambuco”, avaliou.

Deputados criticaram a ausência dos secretários de Segurança e de Administração Penitenciária do Maranhão no debate

SEGURANÇA | Casos de estupro ocorrem no presídio de Pedrinhas, no Maranhão, onde as visitas íntimas são coletivas

Para juiz, lei é descumprida em visitas íntimas

dos presos.
A falta de denúncias foi justa-

mente o argumento utilizado pe-
los representantes do governo do 
Maranhão para não comparecerem 
à audiência. Para a deputada Luiza 
Erundina (PSB-SP), a ausência dos 
secretários de Segurança Pública e 
de Administração Penitenciária do 
Maranhão demonstra o pouco inte-
resse do governo estadual em relação 
à falta de segurança no presídio, que 
foi construído para ser de segurança 
máxima.

“Eles não têm talvez o que di-
zer numa audiência dessas porque 
[os secretários] já foram arguidos, já 
foram provocados tantas vezes– in-
clusive por esta Casa, por esta comis-
são – e fica por isso mesmo”, criticou.

Fugas - A autora do requerimento 
para o debate, deputada Janete Capi-
beribe (PSB-AP), lamentou a ausên-
cia dos representantes do governo e 
destacou que, somente na semana 
anterior, 10 presos fugiram de Pe-
drinhas.

Ela disse ainda que “a violência 

sexual contra mulheres, mães e fi-
lhas de presos se tornou um meio de 
acerto de contas entre facções rivais 
e ocorre dentro e fora dos presídios”.

Quanto à situação das presas, a 
representante da Pastoral Carcerária 
Nacional, Heide Cerneka, disse que 
não se trata de proibir a visita íntima 
e sim de “garantir a segurança dos 
presos e de suas famílias”.

Atualmente, há 600 mil presos no 
Brasil, a 3ª maior população carcerá-
ria do mundo. O número não inclui os 
do regime semiaberto ou domiciliar.

Antonio AugustoLucio Bernardo Jr

Zeca Ribeiro



JORNAL DA CÂMARA | 515 de abril de 2014

TV RÁDIO 
DeSTAqueS DO PORTAl CâMARA NOTíCiAS

AGÊNCIA

Ministro explica 
política de Defesa 
e cortes no setor

Programas da 
Câmara na Bienal 
do Livro do DF

Controle de água 
em banheiro
público é aprovado

RELAÇÕES EXTERIORES | Deputados brasileiros estão na China até domingo, e trocam informações sobre vários setores 

Marco da internet chama a atenção de chinês 
O presidente do Comitê Perma-

nente da Assembleia Popular Nacio-
nal da China, Zhang Dejiang, rece-
beu ontem, em Beijing, a comitiva de 
parlamentares brasileiros chefiada 
pelo presidente da Câmara dos De-
putados, Henrique Eduardo Alves, 
e manifestou interesse em conhe-
cer “com profundidade” os termos 
do marco civil da internet aprovado 
pela Câmara no mês passado.

Durante o encontro, Dejiang de-
clarou que a China e o Brasil devem 
aprofundar a confiança política mú-
tua e reforçar a cooperação pragmá-
tica para elevar a parceria estratégica 
a um novo patamar, especialmente 
depois da reunião de cúpula dos Brics 
– grupo de países formado por Brasil, 
Rússia, Índia, China e África do Sul 
– prevista para ocorrer em julho, em 
Fortaleza (CE).

Em relação ao marco civil da in-
ternet, Zhang Dejiang disse que a 
segurança cibernética é um tema 
“muito importante” na China e ma-
nifestou seu interesse em “aprender 

com a experiência brasileira”.
Henrique Alves se comprometeu 

a encaminhar o texto assim que ele 
for aprovado pelo Senado.

Relações bilaterais - Tanto Dei-
jang quanto Alves ressaltaram tam-
bém a importância do Legislativo nas 
relações bilaterais entre os países. O 
chinês lembrou que a Comissão de 
Relações Exteriores da Assembleia 
Popular Nacional está desenvolven-
do uma agenda “para aprofundar a 
cooperação de forma muito pragmá-
tica”, a fim de beneficiar os dois paí-
ses. Ele destacou o objetivo de ambos 
combaterem o protecionismo global 
como forma de fortalecer seus pro-
dutos no mercado internacional.

Deijang acrescentou que muitas 
empresas chinesas têm interesse em 
atuar no Brasil, e cobrou medidas le-
gislativas que facilitem essa atuação. 
“Depois da crise financeira global, 
o ambiente mudou e precisamos de 
mecanismos para crescer juntos. 
Os dois Parlamentos podem levar à 
frente o desenvolvimento comum.”

em Pequim, os deputados encontraram-se com membros da China Railway

Já Henrique Alves comentou a 
amplitude dos acordos e as diversas 
declarações conjuntas de afinidade 
entre Brasil e China. Para o presiden-
te da Câmara, por conta dessa plu-

ralidade das relações, a importância 
do Poder Legislativo como instância 
fiscalizadora dos acordos aumenta, o 
que justificaria a realização de mis-
sões parlamentares conjuntas.

Brasileiros conhecem projetos de mobilidade urbana

Os chineses utilizam tecnologia de ponta no setor de transportes públicos

O presidente Henrique Alves e a 
comitiva de seis deputados que estão 
na China conheceram ontem proje-
tos de mobilidade urbana desenvol-
vidos no país. Eles visitaram a sede 
da empresa China Railway Construc-
tion e se reuniram com diretores da 
companhia.

A empresa atua na construção 
de ferrovias, rodovias e pontes, e é a 
quinta maior no setor de logística da 
China e uma das maiores do mundo. 

No encontro, Alves afirmou que a 
mobilidade urbana se tornou nas úl-
timas décadas um dos principais de-
safios do setor público nacional. “O 
Brasil ainda tem, por exemplo, uma 
rede ferroviária muito tímida”, disse.

“Existe uma preocupação gran-
de com a mobilidade no Parlamen-
to brasileiro e, a partir desta visita, 
consolida-se a consciência da im-
portância dos investimentos nessa 
área”, assinalou Henrique Alves.

Diálogo - A experiência chine-
sa, segundo ele, com altas taxas de 

crescimento e índice de desemprego 
abaixo dos 5%, constitui um mode-
lo de gestão importante, que merece 
ser observado. “A China é um país 
com o qual o Brasil precisa ter um 
diálogo muito positivo e muito sé-
rio.” Alves ainda ressaltou o papel da 
inovação tecnológica no crescimento 
chinês como outra experiência que 
deve servir de modelo para o Brasil.

O governo brasileiro, de acordo 
com o presidente da Câmara, está no 
caminho certo nas relações bilaterais 
com a China e também no esforço de 
consolidar os Brics como a nova força 
da economia mundial. Ele lembrou 
que a China é hoje o maior parceiro 
individual em intercâmbio comercial 
do Brasil, superando os EUA.

Olimpíadas - Os deputados bra-
sileiros também se reuniram com o 
secretário do Partido Comunista da 
China em Pequim, Guo Jinlong. No 
encontro, o secretário explicou a ex-
periência da cidade na organização 
dos jogos olímpicos em 2008.

Os deputados, que permanecem 
na China até domingo (20), terão 
reuniões com o presidente da Repú-
blica Popular da China, Xi Jinping; 
e os presidentes da Assembleia Po-
pular da Província de Shaanxi, Zhao 
Leji; e da Assembleia Municipal de 
Xangai, Liu Yungeng.

Além de Henrique Alves, inte-
gram a comitiva os deputados Mar-
co Maia (PT-RS), Arlindo Chinaglia 
(PT-SP), Eduardo Cunha (PMDB-RJ), 
Antonio Imbassahy (PSDB-BA), Fe-
lipe Maia (DEM-RN) e Osmar Junior 
(PCdoB-PI), que é presidente do Gru-
po Parlamentar Brasil-China.

Sandra Inácio
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A Comissão de Agricultura da Câ-
mara aprovou, na semana passada, 
proposta que concede prioridade às 
mulheres da agricultura familiar na 
aquisição de produtos alimentícios 
destinados ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (Pnae).

O texto aprovado é o Projeto de 
Lei 6856/13, do Senado. Para ter di-
reito ao benefício, as produtoras ru-
rais deverão organizar-se em grupos, 
formais ou informais. Para o relator, 
deputado Hélio Santos (PSDB-MA), 
depois da ampliação do direito das 
mulheres de acesso à terra, “é de 
fundamental importância facilitar 
e apoiar a comercialização da pro-
dução dessas unidades familiares”.

Titulares de lote - O parlamen-
tar lembrou que, a partir de 2003, o 
Instituto Nacional de Reforma Agrá-
ria (Incra) passou a dar preferência 
às famílias chefiadas por mulheres 
na titulação da terra. Segundo ele, 
desde então, o índice de mulheres 
titulares de lotes da reforma agrária 
aumentou de 24,1%, em 2003, para 
55,8%, em 2007.

Do total de mulheres chefes de 
família em relação ao total de be-

A Câmara realizou sessão solene 
em homenagem póstuma a João Ri-
beiro, falecido em 18 de dezembro 
de 2013. O político do Tocantins foi 
vereador, deputado estadual, prefei-
to, deputado federal, secretário de 
governo, e cumpria o seu segundo 
mandato como senador. Em men-
sagem encaminhada à solenidade, 
o presidente Henrique Alves mani-
festou seu “elevado apreço” à me-
mória de João Ribeiro. “Filho ilustre 
do Tocantins, que tão bem o repre-
sentou, fez da próspera Araguaína o 
epicentro de sua ação política”, disse.

Autor do requerimento para a ho-
menagem, o deputado César Halum 
(PRB-TO) afirmou que João Ribeiro 
foi “uma das maiores e mais nobres 
personalidades políticas do Brasil”. 
De acordo com Halum, o senador 
foi um político de caráter, que “sa-
bia que as divergências de ideias são 
importantes para as soluções saírem 
da penumbra antes da decisão”. 

Para Júnior Coimbra (PMDB-TO), 
o senador “foi um dos melhores re-
presentantes que o Tocantins já teve 
e dificilmente será superado”. 

“João Ribeiro participou de sete 
eleições em sua vida, e eu votei nele 
em todas as sete”, revelou Lázaro Bo-
telho (PP-TO).

Professora Dorinha Seabra Re-
zende (DEM-TO) disse que a trajetó-
ria do político deixou marcas profun-
das em seu estado. “Foi um homem 
que trabalhou de maneira concilia-
tória e integrada, independentemen-
te dos partidos. Ele deixou um jeito 
especial de ser político.” 

Para Ângelo Agnolin (PDT-TO), 
João Ribeiro foi um exemplo de supe-
ração, resistência e luta. Na opinião 
do parlamentar, o senador é “uma 
referência permanente de compro-
misso e serviço em benefício da co-
letividade”. 

“A vida de João Ribeiro foi uma 
lição de coragem e de carinho com 
os municípios tocantinenses. Com 
ele aprendi e enquanto viver estarei 
levando a cada município do esta-
do o legado e a forma do João Ribei-
ro de fazer política: com amizade”, 
afirmou o deputado Eduardo Gomes 
(SDD-TO). 

Irajá Abreu (PSD-TO) disse que 
Ribeiro foi um grande exemplo de 
homem público, pela atuação, disci-
plina e pelo carisma. “Ele deixa um 
grande legado para todos os políticos 
do Tocantins e de todo o País.”

A falta de planejamento integra-
do e a urgência de soluções para a 
mobilidade urbana foram os desta-
ques do debate de quarta-feira pas-
sada, no Centro de Estudos e Debates 
Estratégicos (Cedes) da Câmara, com  
Laurindo Junqueira, especialista sê-
nior do Metrô de São Paulo. Ele des-
tacou que, embora o metrô paulista-
no esteja entre os sete melhores do 
mundo, encontra-se completamente 
saturado. E a cidade tem um trânsi-
to que se movimenta a dez quilôme-
tros por hora. “Somos exportadores 
de ônibus, criamos novidades urba-
nas, como os corredores para ônibus, 
mas o povo não está gostando nem 
um pouco”, afirmou, apresentando 
imagens com mais de seis quilôme-
tros de filas de ônibus engarrafados e 
estações do metrô superlotadas.

Depois de lembrar que, desde o 
século XIX, sabia-se que o maior 
volume da produção agropecuária 
brasileira viria do centro do País e 
teria que ser escoado para o Sul, o 

O presidente do Cedes, inocêncio de Oliveira (D), coordena debate sobre mobilidade

CEDES | Especialista destaca falta de planejamento e reclama da não liberação de recursos

Norte ou Pacífico, por meio de acor-
dos com países vizinhos, Junqueira 
afirmou que “muito pouco” foi feito. 
“Toda essa riqueza flui por duas ave-
nidas que atravessam São Paulo [em 
direção ao porto de Santos]. Apesar 
das promessas, quase nada foi fei-
to no Norte, em termos de hidrovias 
ou ferrovias; na via para o Pacífico, 
nossos vizinhos fizeram a parte deles 
e esperam o Brasil, que não chegou”.

O engenheiro lembrou que o go-
verno federal disse ter R$ 35 bilhões 
para melhorar a mobilidade urbana. 
“Mas ninguém sabe como abrir esse 
cofre”. Ele lamentou que no Brasil 
não exista mais planejamento inte-
grado e cada setor planeje isolada-
mente. “Em São Paulo chegamos ao 
limite da mobilidade, as pessoas são 
colocadas na periferia e os empregos 
são oferecidos no centro.” 

Debate mostra a urgência de encontrar 
soluções para o desafio da mobilidade 

AGROPECUÁRIA | Comissão aprova benefício a produtoras da agricultura familiar

Mulher ganha prioridade para 
venda de alimento a merenda

neficiários, o percentual passou de 
13,6% para 23% no mesmo período, 
sustentou Hélio Santos.

Atualmente, a lei que criou o 
Pnae (11.947/09) prevê a destinação 
de pelo menos 30% dos recursos do 
Fundo Nacional de Desenvolvimen-
to da Educação ao programa para a 
compra de alimentos diretamente de 
agricultores familiares ou suas or-
ganizações. Já têm prioridade os as-
sentamentos da reforma agrária, co-
munidades indígenas e quilombolas.

Pelo projeto aprovado, as mulhe-
res da agricultura familiar passarão a 
integrar esse grupo prioritário. Além 
disso, a proposta prevê que, no míni-
mo, 50% dos produtos comprados de 
agricultores familiares sejam adqui-
ridos em nome da mulher.

Tramitação - Em regime de prio-
ridade, o projeto segue para análise 
conclusiva das comissões de Seguri-
dade Social e Família; de Finanças e 
Tributação; e de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania.

Produtoras familiares precisam estar organizadas em grupos, como cooperativas

SESSÃO SOLENE

Câmara faz 
homenagem 
póstuma a 
João Ribeiro

Gustavo Lima

Albino Oliveira-MDA
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O projeto da Lei de Diretrizes Or-
çamentárias (LDO) de 2015 será en-
viado hoje pelo governo ao Congresso 
Nacional. A data também é o prazo 
final para a indicação dos relatores 
da própria LDO e da proposta orça-
mentária para o próximo ano.

As indicações serão encaminha-
das pelas lideranças partidárias à Co-
missão Mista de Orçamento (CMO), 
que se reúne nesta terça, a partir das 
14h30.

Relatores - Na última quarta-feira 
(9), o presidente da comissão, depu-
tado Devanir Ribeiro (PT-SP), apelou 
às lideranças partidárias para que in-
dicassem os relatores da LDO e da Lei 
Orçamentária Anual (LOA). O prazo 
para as indicações venceu cinco dias 
após a instalação da Comissão Mis-
ta de Orçamento, ocorrida em 25 de 
março.

A relatoria da LDO deverá caber a 
um senador do PMDB. As outras re-
latorias serão divididas entre demais 
parlamentares da base do governo. 
Além dessas, a comissão também 
aguarda a indicação dos integrantes 
e coordenadores dos comitês perma-
nentes do colegiado.

Devanir Ribeiro lembrou que a 
ministra do Planejamento, Miriam 
Belchior, participará de audiência pú-

“O que podemos concluir é que 
se institucionalizou a corrupção no 
Brasil. Chegamos ao limite da de-
sorganização e da falta de controle”, 
disse o deputado Izalci (PSDB-DF), 
que criticou a “falta de planejamen-
to” do governo atual. “Lotearam todo 
o Estado brasileiro, cada ministério 
é um governo diferente. Não há pla-
nejamento e a execução foi entregue, 
incondicionalmente, para partidos 
aliados. O próximo governo vai ter 
uma grande responsabilidade: rees-
truturar o País, as contas públicas, as 
carreiras, os ministérios e a adminis-
tração”, afirmou.

Para Izalci, as denúncias de cor-
rupção cestão sendo tratadas “como 
coisas naturais”. O que está aconte-
cendo na Petrobras, afirmou, “é um 
crime contra o patrimônio brasileiro, 
mas também um crime contra aque-
les trabalhadores que investiram seu 
FGTS em ações da empresa”. Segun-
do o deputado, o governo não tem 
mecanismo de avaliação dos resul-
tados de investimentos e se recusa a 
cumprir recomendação do Tribunal 
de Contas da União que pede a rea-

 DISCURSOS

Ao avaliar as discussões sobre o 
Plano Nacional de Educação, a de-
putada Erika Kokay (PT-DF) afirmou 
que a função da escola é estabelecer 
a liberdade de identidade de gênero e 
de orientação sexual. A parlamentar 
disse que é preciso destacar a discus-
são sobre os direitos humanos, para 
que não haja a “desumanização” das 
mulheres e para que a comunidade 
LGBTT não seja impedida de expres-
sar a sua afetividade. “A escola é o 
universo fértil para que nós possa-
mos construir outra cultura, em que 
tenhamos a liberdade de ser, em que 
ninguém, em função da sua afetivi-
dade, seja discriminado e impedido 
de viver a sua humanidade”, disse.

Para Erika Kokay, o objetivo da 
incorporação de crianças com de-
ficiência pela escola inclusiva, por 
exemplo, não serve apenas para pro-
piciar a igualdade de oportunidades, 
mas também para que os alunos sem 
deficiência possam entender que “a 
humanidade é uma só”. A deputada 
disse que “os direitos humanos, que 
são indivisíveis e inter-relacionados, 
exigem políticas públicas que tam-

A lDO consolida propostas orçamentárias dos poderes legislativo, executivo e Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública

ORÇAMENTO | Na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o governo estabelece as metas e prioridades da administração 

Governo encaminha hoje LDO ao Congresso

blica na CMO no próximo dia 29, o 
que reforça a urgência na indicação 
de um relator para encaminhar a dis-
cussão orçamentária.

Metas e prioridades - A LDO é o 
instrumento por meio do qual o go-
verno estabelece as metas e priorida-
des da administração pública federal, 
incluindo as despesas de capital para 
o exercício financeiro subsequente. 

Ela consolida as propostas parciais 
de cada poder (Legislativo, Judiciá-
rio, Ministério Público e Defensoria 
Pública), sendo elaborada pelo chefe 
do Executivo, com auxílio do Minis-
tério do Planejamento. Também tra-
ta das alterações na legislação tribu-
tária e define a política de aplicação 
dos recursos das agências financei-
ras oficiais de fomento.

A LDO, que precisa ser aprovada 
até 30 de junho, orienta a elaboração 
da Lei Orçamentária Anual, a ser en-
caminhada ao Congresso em agosto. 
Sua aprovação também é condição 
para que o Congresso possa entrar 
em recesso em meados do ano. Após 
aprovação pelo Legislativo, a LDO é 
devolvida ao Executivo para sanção. 
O prazo de vigência é de 18 meses.

izalci:  estado brasileiro foi loteado

Izalci diz que o Brasil “chegou ao limite da 
desorganização e da falta de controle”

lização de concurso para as áreas de 
controle interno.

“O ex-presidente Lula disse que o 
PT tem que ir para cima, incentivan-
do seus militantes a falar inverda-
des e enrolar a população. O que está 
sendo feito no Senado Federal é um 
absurdo! Quem quer apurar tudo não 
quer apurar nada. O que tem a ver o 
metrô de São Paulo com a refinaria 
de Pasadena? Não podemos misturar 
as coisas. Se querem apurar o metrô, 
que façam uma CPI do metrô, mas 
não tentem misturar as coisas para 
não dar em nada”, defendeu.

erika: escola deve ser espaço de inclusão

Erika Kokay defende a inclusão do debate 
de gênero e orientação sexual no PNE

bém sejam indivisíveis e inter-rela-
cionadas, e a educação é basilar para 
que tenhamos outras políticas públi-
cas de qualidade”.

Kokay criticou ainda os números 
divulgados pela oposição sobre a Pe-
trobras. Segundo ela, a oposição pre-
cisa ter honestidade para defender 
suas propostas. “Que venha aqui e 
diga que o seu projeto é o Estado mí-
nimo, que no último ano do governo 
FHC tínhamos uma inflação de mais 
de 12%, e que foi neste governo que 
a Petrobras chegou ao seu nível mais 
baixo no mercado”, concluiu.

Lúcio Bernardo JrLúcio Bernardo Jr
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José Rocha participa de eventos 
em Caetité e Sebastião Laranjeiras 

O presidente do PR na Bahia, deputado José Rocha, participou 
das comemorações pelos 204 anos de emancipação política do muni-

cípio de Caetité e pelos 51 anos de Sebastião Laranjeiras, no sudoeste 
do estado, no dia 5 de abril. O deputado estava acompanhado do prefei-
to de Caetité, Zé Barreira, da prefeita de Sebastião Laranjeiras, Luciana 

Muniz Leão, e do prefeito de Coribe, Manuel Rocha.

O asfaltamento da BR 210 começou a ser entregue na semana 
passada. Da sede de Caroebe até a Vila de Entre Rios, as obras estão em 
andamento. Na inauguração,  o deputado Luciano Castro (PR-RR) reforçou 
que a restauração é um antigo anseio da comunidade. “Esperamos que, em 
cerca de um ano e meio, estejamos com ela totalmente concluída, dando a 
toda essa região e aos três municípios uma condição digna de integração.” 

Asfaltamento da BR 210 é uma 
realidade, afirma Luciano Castro

Tripoli destaca importância de buscar 
mais adeptos da proteção animal

Coordenador do Grupo de Trabalho de Fauna da Frente Parla-
mentar Ambientalista, o deputado Ricardo Tripoli (PSDB-SP) partici-

pou  de reunião do Fórum de Bem-Estar Animal de Vitória (ES). Tripoli  
disse que a mobilização da sociedade é fundamental para que a prote-

ção animal continue adquirindo ainda mais adeptos, e destacou a insta-
lação do primeiro hospital público veterinário do Brasil, em São Paulo.

A deputada Iracema Portella (PP-PI) esteve nas comemora-
ções dos 50 anos de emancipação política de São Gonçalo do Piauí, 
atendendo a convite do prefeito Luciano Alves, o Vaqueiro. “É sempre bom 
vir a São Gonçalo, um município de que gosto muito e que conta com bons 
administradores. Meu amigo Pedro do Nino fez um grande trabalho, e 
agora o prefeito Vaqueiro está mostrando ser um grande administrador.”

Iracema Portella na festa da emancipação 
política de São Gonçalo do Piauí

Zequinha Marinho cobra agilidade na 
construção de casas populares no Pará

O deputado Zequinha Marinho (PSC-PA) participou, em Marabá 
(PA), de reunião com o superintendente da Caixa Econômica Federal do 

município, Gustavo Nascimento. Ele cobrou celeridade na liberação de 
recursos para a construção de casas populares, no projeto Minha Casa 

Minha Vida, em vários municípios do sul e sudeste do Pará, e liberação 
de verbas para produtores e cooperativas de produção agropecuária.

As emendas parlamentares do deputado Amauri Teixeira (PT-
-BA) para a região de Irecê (BA) somaram R$ 2,5 milhões, destinados à 
saúde. Em visita à cidade, o deputado fez um balanço das plenárias das emen-
das participativas, modelo que desenvolveu para distribuição dos recursos. 
Segundo ele, o resultado do processo foi muito proveitoso, pois é uma forma 
de fazer com que as pessoas participem de forma direta do mandato. 

Amauri Teixeira visita Irecê e anuncia 
investimentos das emendas participativas
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