
ano passado. Para o presidente da comissão, deputado Arnaldo Faria 
de Sá, são necessárias mudanças na lei que punam com mais rigor os 
receptadores de cargas roubadas.
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Câmara 
regulamenta 
profissão de 
fotógrafo

Maria da Penha: 
mudanças na lei 
geram polêmica 
em audiência 

LEIA ESTA 
EDIÇÃO NO 
CELULAR

Alves destaca aumento de 
intercâmbio com a China

Quatro projetos ganham 
urgência em Plenário

Números de 2013 foram divulgados em seminário que debateu na Câmara o transporte rodoviário de cargas no País

No evento realizado pela Comissão de Viação e Transportes, represen-
tantes do setor apontaram aumento no roubo de cargas e informaram 
que os casos passaram de 14,4 mil em 2012 para cerca de 15,2 mil no 

Roubo de cargas dá prejuízo de R$ 1 bi
| 4

| 2 | 3

Laycer Tomaz
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Durante o seminário, debatedores disseram que o roubo de cargas de 
caminhões é mais frequente nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro
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SESSÃO SOLENE |  Câmara homenageou o Dia Internacional da Hemofilia, que foi comemorado em 17 de abril

A comitiva da Câmara dos Depu-
tados que visitou a China se reuniu, 
na quarta-feira (16), com o presiden-
te da Assembleia Popular da Provín-
cia de Shaanxi, Zhao Leji, para de-
bater o fortalecimento das relações 
comerciais e culturais entre os dois 
países.

O grupo, chefiado pelo presidente 
Henrique Eduardo Alves, destacou 
a evolução do intercâmbio comer-
cial entre Brasil e China, que há dez 
anos não chegava a 5 bilhões de dó-
lares e hoje ultrapassa os 80 bilhões 
de dólares. Alves também lembrou 
que o presidente da China, Xi Jin-

Sessão solene
Homenagem ao 54º Aniversário de 
Brasília. Plenário Ulysses Guima-
rães, 10h. 

Tarifas aéreas
A Comissão de Legislação Participa-
tiva debate “A liberdade tarifária das 
companhias aéreas”. Com represen-
tantes de companhias, de consumi-

dores e da Anac. Plenário 3, 14h

Área da Embrapa
As comissões de Agricultura, Pecu-
ária, Abastecimento e Desenvolvi-
mento Rural; e de de Ciência e Tec-
nologia, Comunicação e Informática 
realizam audiência sobre projeto do 
governo do DF que quer transformar 
em zona urbana área da Embrapa 
utilizada para a pesquisa.  Plenário 
6, 14h30

Dorival Caymmi
A Comissão de Cultura debate a im-

portância de Dorival Caymmi para a 
cultura brasileira e prestar homena-
gens por ocasião de seu centenário. 
Plenário 10, 14h30

Conferência das Cidades
A Comissão de Desenvolvimento Ur-
bano reúne-se para balanço das deli-
berações da 5ª Conferência Nacional 
das Cidades, realizada em novem-
bro/2013. Plenário 16, 14h30

Plano de educação
A Comissão Especial do Plano Na-
cional de Educação reúne-se para 

votar o parecer do relator. Plenário 
5, 14h30

Proforte
A Comissão Especial do Proforte re-
úne-se para discussão e votação do 
relatório. Local a definir, 14h30

A Câmara realizou sessão sole-
ne para lembrar o Dia Internacional 
da Hemofilia (17 de abril). O presi-
dente Henrique Alves encaminhou 
pronunciamento ao Plenário desta-
cando a consciência que é preciso ter 
sobre o assunto. “O dia se destina a 
promover a consciência em cada um 
de nós para os inúmeros problemas 
ainda enfrentados pelo SUS no caso 
do atendimento aos hemofílicos”.  A 
autora do requerimento para a ses-
são, deputada Jaqueline Roriz (PMN-

CHINA | Comitiva brasileira debateu com parlamentares chineses o aumento do intercâmbio entre os dois países

Comitiva foi recebida recebidos pelo presidente da assembleia popular de Shaanxi

Alves destaca relações comerciais e culturais
ping, deverá vir ao Congresso em ju-
lho, durante a visita oficial que fará 
ao Brasil para a cúpula dos Brics – 
grupo formado por Brasil, Rússia, 
Índia, China e África do Sul –, em 
Fortaleza. 

 O presidente da Câmara salien-
tou o convite feito a Xi Jinping para 
que ele faça um discurso no Congres-
so para aproximar ainda mais os po-
vos dos dois países. “O Legislativo 
brasileiro tem muita força na de-
mocracia, representa o povo, e pode 
contribuir para deixar cada vez mais 
forte as relações entre as populações 
da China e do Brasil”, disse.

 Além do presidente Henrique Al-
ves, integraram a comitiva os depu-
tados Marco Maia (PT-RS), Arlindo 
Chinaglia (PT-SP), Eduardo Cunha 

(PMDB-RJ), Antonio Imbassahy (PS-
DB-BA), Felipe Maia (DEM-RN) e Os-
mar Junior (PCdoB-PI), que preside 
o Grupo Parlamentar Brasil-China.

Deputados pedem atenção do Estado para hemofílicos

Na sessão, deputados relataram as dificuldades por que passam os pacientes

-DF), relatou as dificuldades desses 
pacientes. “Tenho um filho hemofí-
lico, e sei o que cada familiar sente. 
Eles carecem da medicação coagu-
lante para não sangrar, e esse trata-
mento depende da soma dos esforços 
dos entes federativos, pois é caro. 

“Os nossos meninos e meninas 
raras, porque não os tratam tão 
bem?”, questionou Izalci (PSDB-DF). 
De acordo com Júlio Delgado (PSB-
-MG), o socorro que deveria vir do 
do Estado muitas vezes é substituído 

Zeca Ribeiro

por organizações da sociedade civil.
lia. “Esse tratamento tem que ser fei-

to pelo Estado”, defendeu o líder do 
PMN, Francisco Tenório (AL).

Sandra Inácio
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VIOLêNCIA DOMéSTICA |  A negociação de um acordo com o agressor é o ponto mais polêmico entre as alterações

22 de abril de 2014

Polêmica adia parecer sobre Lei Maria da Penha 
A deputada Jô Moraes (PCdoB-

-MG) decidiu adiar a apresentação 
de seu parecer sobre o Projeto de 
Lei 4501/12, da deputada Aline Cor-
rêa (PP-SP), que faz uma série de 
alterações na Lei Maria da Penha 
(Lei 11.340/06). A decisão foi tomada 
após a audiência pública que discutiu 
a proposta na Comissão de Segurida-
de Social e Família.

Causou polêmica principalmen-
te o trecho do projeto que permite a 
aplicação da suspensão condicional 
do processo de violência contra a mu-
lher, para a negociação de acordo com 
o agressor. Pela proposta, para isso, 
seria necessária a prévia autorização 
da vítima.

“Percebemos que há ainda uma 
opinião majoritária contra esse pon-
to”, disse a relatora. Embora conside-
re que não seja o momento adequa-
do de promover alterações na lei, a 
deputada acredita que o debate deve 
continuar. Para não “matar a discus-
são”, ela prefere não apresentar re-
latório favorável ou contrário neste 
momento.

Contra as mudanças - Na audi-
ência, a representante da Secreta-
ria de Políticas para as Mulheres da 
Presidência da República, Aparecida 
Gonçalves, manifestou-se contraria-
mente às alterações. Ela lembrou que 
a lei começou a ser executada efetiva-
mente apenas há sete anos e destacou 

que a Organização das Nações Unidas 
(ONU) apontou-a como a melhor do 
mundo no enfrentamento da violên-
cia contra a mulher.

“Por que queremos mudar a lei? 
Ela é ineficiente ou é o Estado que é 
ineficiente ao aplicá-la?” questionou. 
“Hoje temos no País apenas cerca de 
600 delegacias, 90 juizados e 40 de-
fensorias especializadas no atendi-
mento à mulher”, informou.

A conselheira do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ) Ana Maria Ama-
rante Brito também teme que mudan-
ças muito profundas, neste momento, 
possam prejudicar a execução da lei. 
A conselheira apontou a necessida-

de de um maior debate sobre o ponto 
mais polêmico da proposta – a pos-
sibilidade de suspensão condicional 
do processo.

Processos acumulados - O promo-
tor de Justiça do Ministério Público do 
Distrito Federal e Territórios Thiago 
Pierobom de Ávila defendeu a possi-
bilidade de acordos, diante do acúmu-
lo de processos. “O número  aumen-
tou de forma assustadora nos últimos 
anos”, disse. Para ele, os acordos po-
dem ser uma resposta efetiva do Esta-
do à violência doméstica e uma forma 
de responsabilização dos réus. Porém, 
os acordos devem considerar o inte-
resse da mulher, ressalvou.

Ávila afirmou que, assim como em 
outros países, na França, a maior par-
te dos casos é solucionada com acor-
dos processuais. Na Espanha também 
haveria acordos em cerca de 40% dos 
casos.

Além disso, acrescentou, embora 
todos os crimes de violência contra a 
mulher sejam graves, alguns são mais 
graves que os outros. O projeto não 
admite a possibilidade de acordo se 
a vítima estiver em situação de ris-
co ou se o juiz ou o Ministério Públi-
co considerarem o crime de especial 
gravidade.

“Morte da lei” - Já a promotora de 
Justiça do Mato Grosso Lindinalva 
Rodrigues acredita que essa propos-
ta significa “a morte da lei”. Confor-
me a promotora, a lei ainda é aplicada 
de forma precária. Ela disse que não 
há estrutura para a fiscalização dos 
acordos.

Além disso, a promotora avaliou 
que os acordos beneficiariam apenas 
o réu, deixando a vítima com a sen-
sação de impunidade. “Ouvir a víti-
ma para ver se ela concorda com um 
acordo é um retrocesso inacessível; é 
deixar o problema para ser resolvido 
por ela”, afirmou.

Lindinalva Rodrigues considera 
fundamental a mediação do Estado 
nesses casos. Para ela, a reeducação 
do agressor deve ser feita por psicó-
logos dentro do presídio.

O encontro reuniu representantes do Judiciário, Ministério Público e governo

Proposta pode ser inconstitucional, diz CNJ
Ana Maria Amarante Brito, do do 

Conselho Nacional de Justiça,  apon-
tou na audiência possíveis inconsti-
tucionalidades no projeto que altera 
a Lei Maria da Penha.  Um dos pon-
tos inconstitucionais seria o artigo 
que prevê a competência do Juizado 
de Violência Doméstica e Familiar 
contra Mulher para as causas de ali-
mentos, guarda dos filhos, regula-
mentação de visitas, separação, in-
denização, medidas protetivas cíveis 
e outras, quando a vítima estiver em 
situação de violência doméstica e fa-
miliar.

Hoje, a lei prevê a criação desses 
juizados para julgar apenas as causas 
decorrentes da prática de violência 
doméstica. Assim, quando a mulher 
está em situação de violência, às ve-
zes ainda necessita buscar dois juízos 
distintos para resolver questões rela-
cionadas, por exemplo, a alimentos, 
separação, visitas, entre outras.

Competências - Ana Maria expli-
cou que a Constituição defere aos tri-
bunais a iniciativa de leis relativas às 
suas competências. “Uma lei que dará 
mais competência para determinados 
juizados especiais vai padecer do vício 

de iniciativa”, disse. A representante 
do CNJ levantou ainda a possibilida-
de de sobrecarga desses juizados. Se-
gundo ela, foram instituídos no País 
apenas cerca de 90 juizados sendo 12 
no DF, e ainda falta a “interiorização” 
da lei.

Outro ponto apontado como pro-
blemático é o dá à palavra da vítima 
especial valoração, principalmente 
quando houver histórico de violência 
comprovado no curso do inquérito po-
licial ou processo criminar. “Isso deve 
ficar a cargo do juiz”, disse.

A mulher em situação de violência, às vezes, necessita buscar dois juízos distintos 

Plenário aprova 
urgência para 
quatro projetos

O Plenário da Câmara dos Depu-
tados aprovou na semana passada o 
regime de urgência para quatro pro-
jetos. 

Entre eles estão o PL 5120/01, do 
deputado Alex Canziani (PTB-PR), 
que regulamenta as atividades das 
agências de turismo no País; e o 
PL 866/11, do deputado Onofre Santo 
Agostini (PSD-SC), que regulamenta 
a construção e a reforma de postos 
de combustíveis; 

Dignidade do trabalhador - 
Também ganharam urgência o 
PRC 132/12, do deputado Assis Melo 
(PCdoB-RS), que cria o prêmio Dig-
nidade no Trabalho, a ser concedi-
do pela Câmara dos Deputados; e o 
PL 4715/94, do Executivo, que trans-
forma o Conselho de Defesa dos Di-
reitos da Pessoa Humana em Conse-
lho Nacional dos Direitos Humanos

A data para a votação dessas pro-
postas no Plenário da Câmara ainda 
não foi definida.

Zeca Ribeiro

© Artem Furman / Fotolia
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SUSTENTABILIDADE | Relator destaca importância do projeto para economia de água

Câmara aprova 
controle de água em 
banheiros públicos

A Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania aprovou, 
em caráter conclusivo, proposta (PL 
3636/00) que torna obrigatória a ins-
talação de torneiras com vedação au-
tomática em todos os banheiros co-
letivos.

Pelo texto, do deputado Lincoln 
Portela (PR-MG), a medida será exi-
gida a partir da publicação da nova 
lei. O texto segue para análise pelo 
Senado.

O relator, deputado Ronaldo Fon-
seca (Pros-DF), votou pela constitu-
cionalidade e boa técnica legislativa 
da matéria. Ele ressaltou a impor-
tância do projeto por minimizar o 
consumo de água, “líquido sujeito a 
escassez em futuro próximo”.

O autor, Lincoln Portela assina-

lou que a água distribuída nos cen-
tros urbanos tem de passar por tra-
tamento cada vez mais sofisticado, 
com elevados custos de produtos 

químicos e energia elétrica. “Além do 
aspecto ambiental, há ainda carência 
de recursos para ampliar os sistemas 
de fornecimento, e é crescente o de-
ficit de água potável na maioria das 
cidades, cuja solução exige somas 
elevadíssimas de investimentos”, 
argumentou.

Tramitação - O texto já tinha 
sido aprovado pela Comissão de De-
fesa do Consumidor  e segue para 
análise do Senado, se não houver 
recurso para votação pelo Plenário.

INCLUSÃO SOCIAL

Desconto em 
torpedos enviados 
por surdos e mudos

A Comissão de Ciência e Tecnolo-
giao aprovou o PL 3554/12, do Sena-
do, que assegura desconto nos pla-
nos de mensagem de texto por celular 
para pessoas com deficiência de au-
dição ou fala. Hoje, as operadoras já 
são obrigadas a oferecer esses planos 
especiais, mas a determinação é feita 
por meio da Anatel. A proposta se-
guiu para votação na Comissão de 
Constituição e Justiça. 

O relator do projeto, deputado 
Rogério Peninha Mendonça (PMDB-
-SC), disse que a resolução não tem 
garantido o direito para essa popula-
ção. “As pessoas que têm procurado 
esse  atendimento não conseguem. 
Por lei, aí sim, [as operadoras] teriam 
que atendê-las”. 

Mara Gabrilli (PSDB-SP) lembrou 
a importância que o serviço de tor-
pedos tem para os deficientes de fala 
e audição. Ela também defendeu que 
seja facilitado o acesso desse segmen-
to à internet.

O autor do projeto diz que em quase todos os países a profissão é regulamentada

TRABALHO | Estão aptos para exercer a atividade os diplomados no ensino superior ou técnico

Regulamentação da profissão de 
fotógrafo segue para o Senado

A Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania aprovou 
proposta que regulamenta a pro-
fissão de fotógrafo em âmbito na-
cional. De autoria do deputado Fer-
nando Torres (PSD-BA), o projeto 
(PL 2176/11) segue para o Senado.

De acordo com o texto, estão ap-
tos ao exercício profissional de fo-
tógrafo os diplomados em fotogra-
fia no ensino superior ou no ensino 
técnico. Os não diplomados também 
poderão exercer a profissão, desde 
que, na data de início de vigência 
da nova lei, tenham exercido a ati-
vidade por, no mínimo, dois anos.

A comprovação desse tempo de 
serviço será feita por meio de de-
claração da respectiva entidade de 
classe, além de recibos de paga-
mentos de serviços prestados ou de-
claração da empresa empregadora, 
com firma reconhecida em cartório.

O parecer do relator, deputado 
Alceu Moreira (PMDB-RS), foi fa-
vorável à proposta, com emenda da 
Comissão de Trabalho, por meio da 
qual foi excluído da regulamenta-
ção o repórter fotográfico a servi-
ço de empresa jornalística, já que 

esse profissional está devidamen-
te regulamentado pelo Decreto-
-Lei 972/69, que trata da profissão 
de jornalista.

O autor do projeto destaca que 
em quase todos os países a profis-
são de fotógrafo é reconhecida e re-
gulamentada, com cursos em nível 

técnico e superior. No Brasil, po-
rém, a profissão seria marginaliza-
da e discriminada pela ausência de 
uma legislação específica. Fernando 
Torres afirma ainda que as poucas 
faculdades de fotografia existentes 
no País não são reconhecidos pelo 
Ministério da Educação.

HOMENAGEM

Associação dos 
Procuradores do 
Trabalho, 35 anos

A Câmara realizou sessão solene 
em homenagem aos 35 anos da As-
sociação Nacional dos Procuradores 
do Trabalho (ANPT). O aniversário 
da entidade ocorreu em 7 de fevereiro.

O autor do requerimento para a 
solenidade, deputado Alessandro Mo-
lon (PT-RJ), destacou o trabalho da 
associação relativo à defesa dos di-
reitos dos seus integrantes. “Guiada 
pelos princípios de transparência, 
de gestão democrática, e orientada à 
busca de melhorias institucionais, a 
relevância do papel da ANPT ao longo 
dessas décadas é inegável”, afirmou.

De acordo com Molon, a associa-
ção tem permitido a busca por uma 
realidade social mais “equânime”. O 
objetivo da ANPT, disse, “é permitir 
o avanço tanto na luta dos interesses 
de seus associados, quanto na defe-
sa de uma realidade social na qual os 
trabalhos escravo e infantil sejam er-
radicados, a saúde e a segurança do 
trabalhador sejam preservadas e oti-
mizadas, e os contratos de trabalho 
sejam, finalmente, formalizados”.

O deputado Izalci (PSDB-DF) des-
tacou os desafios dos procuradores e 
analisou temas como o trabalho es-
cravo de brasileiros e estrangeiros no 
País e de brasileiros no mundo. 

Wikimedia Commons

 Arquivo CD
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SEGURANÇA | Em seminário na Câmara, empresas dizem que esse tipo de crime trouxe prejuízo de R$ 1 bilhão em 2013

Transportador pede rigor com roubo de carga

Participantes apoiaram projetos com penas maiores contra ladrões e receptadores

Projeção divulgada em seminário 
realizada na Câmara apontou que o 
número de roubos de cargas de cami-
nhões em todo o Brasil continua au-
mentando. Estima-se que, em 2013, 
tenham ocorrido 15,2 mil casos, su-
perando o ano de 2012, quando foram 
registrados 14,4 mil. A estimativa foi 
divulgada pelo assessor de Segurança 
da Associação Nacional dos Transpor-
tadores de Carga e Logística (NTC), 
coronel Paulo Roberto Souza, durante 
o 14º Seminário Brasileiro do Trans-
porte Rodoviário de Cargas. O evento 
foi promovido pela Comissão de Via-
ção e Transportes da Câmara.

De acordo com o Paulo Roberto 
Souza, os dados de 2013 ainda não 
foram fechados, porque a associação 
está aguardando informações de al-
guns estados. O prejuízo às empre-
sas com os roubos de cargas deve ter 
chegado a R$ 1 bilhão no ano passado. 
A maior incidência desse crime está 
na região Sudeste: aproximadamente 
52% dos casos no estado de São Paulo 
e 23% no Rio de Janeiro.

Mudança na legislação - Para re-
duzir o número de ocorrências, re-
presentantes do setor defenderam, 
durante o seminário, mudanças na 

legislação. Uma delas é o aumento 
da pena para quem recebe as cargas 
roubadas. Atualmente, por ser con-
siderado um crime de menor poten-
cial ofensivo, a receptação de cargas 
roubadas só leva uma pessoa à prisão 
depois de uma longa investigação cri-
minal, quando se prova que é um cri-
me qualificado.

Normalmente, o receptador, mes-

mo preso em flagrante, é solto em se-
guida, pois a legislação permite, des-
de 2012, que pessoas que cometem 
crimes com penas de prisão de um a 
quatro anos respondam ao processo 
em liberdade. Paulo Roberto Souza 
afirmou que isso prejudicou muito o 
setor de transporte de cargas e citou 
um caso ocorrido em São Paulo no ano 
passado. 

“Esse marginal foi preso roubando 
carga. Quando olharam a ficha dele, 
era a 32ª vez que dava entrada pelo 
mesmo crime. Como é que esse ho-
mem está solto? A lei é essa”, afirmou.

Cassação do CNPJ - Representan-
tes do setor de transporte de cargas 
também pediram a aprovação de 
um projeto em análise na Câmara 
(PL 1778/11), do deputado Guilher-
me Campos (PSD-SP), que permite a 
cassação do CNPJ de empresas envol-
vidas na receptação de mercadorias 
roubadas. A ressalva é para o período 
da cassação: o projeto prevê 180 dias, 
mas o setor de transporte de cargas 
espera que esse prazo seja aumentado 
para cinco anos.

O presidente da Comissão de Via-
ção e Transportes, deputado Arnaldo 
Faria de Sá (PTB-SP), apoiou. “Não 
adianta você prender o ladrão. Tem 
que prender quem dá vazão ao roubo 
que o ladrão faz”, afirmou.

O deputado Gonzaga Patriota 
(PSB-PE), autor do requerimento para 
a realização do seminário, lamentou 
a ausência de autoridades do governo 
federal no evento, que, segundo ele, 
mostrou as deficiências na infraestru-
tura do País.

TRABALHO | Entidades sindicais pediram também fixação de data-base para categorias; deputados querem mediar negociação

Servidores reivindicam reajuste e negociação coletiva

Deputados, entidades e representantes do governo debateram a pauta dos servidores

Cerca de 20 entidades sindicais 
de servidores apresentaram na se-
mana passada uma série de reivin-
dicações ao governo federal, em au-
diência da Comissão de Trabalho da 
Câmara. Em comum, querem reposi-
ção anual de perdas salariais, fixação 
de data-base e, sobretudo, o direito 
à negociação coletiva. Sem esse di-
reito regulamentado em lei, a greve 
acaba sendo o ponto de partida do 
funcionalismo para forçar o diálogo 
com o governo. Os técnicos adminis-
trativos das universidades federais 
já estão paralisados. Outras catego-
rias – como os auditores fiscais da 
Receita Federal e os funcionários do 
Banco Central e da Justiça Federal – 
aprovaram indicativo de greve para 
este semestre.

O último reajuste foi de 15,8%, 
em três parcelas anuais entre 2013 
e 2015, apenas para as categorias 
que fizeram acordo com o governo. 
Mas quem assinou esse acordo afir-
ma que o aumento foi insuficiente 
para cobrir os 26,7% de inflação acu-
mulados desde 2006. O presidente da 
Central Geral dos Trabalhadores do 
Brasil (CGTB), Ubiraci de Oliveira, foi 
um dos que exigiu o pleno reajuste. 
“Não dá mais para ficar usando o ar-

gumento de que não tem dinheiro, 
porque senão não pagavam R$ 249 
bilhões para o capital financeiro in-
ternacional”, afirmou.

Maior despesa - Sérgio Mendon-
ça, do Ministério do Planejamento, 
lembrou que a folha de pagamento 
do governo federal fechou o ano pas-
sado em R$ 122 bilhões, 224% su-
perior a 2003 (R$ 37,7 bilhões). No 
mesmo período, a inflação foi de 
87%. Disse ainda que a despesa com 
pessoal é a segunda maior do gover-

no, atrás apenas da previdenciária. 
Mendonça defendeu o cumprimen-
to do acordo de reajuste pelo menos 
até 2015 e disse que a proposta de 
regulamentação da negociação co-
letiva para o funcionalismo público 
ainda não avançou “porque estamos 
falando de 11 milhões de servidores 
públicos, 5,6 mil municípios e 27 es-
tados. E posso garantir que a imen-
sa maioria dos prefeitos e governa-
dores é contra a negociação coletiva 
no serviço público. Então, não basta 

a vontade da presidenta da Repúbli-
ca”, disse.

Mendonça rebateu as críticas à 
presidente Dilma Rousseff por su-
posta paralisação nos ganhos traba-
lhistas assegurados no governo Lula 
(2003-2010). “Depois de um ciclo de 
oito anos de recomposição salarial, 
não era possível manter o mesmo rit-
mo. Por isso, tem-se buscado a ma-
nutenção das conquistas neste perí-
odo de 2011 a 2014”, ressaltou.

Votação - Entre as propostas le-
gislativas em tramitação, os servi-
dores defenderam a aprovação de 
proventos integrais para os servido-
res aposentados por invalidez (PEC 
170/12), o fim da cobrança de contri-
buição previdenciária dos inativos 
(PEC 555/06) e a regulamentação da 
negociação coletiva, que poderá ser 
incluída no futuro projeto que vai 
tratar do direito de greve do funcio-
nalismo.

O deputado Policarpo (PT-DF) 
quer um encontro de servidores e 
governo mediado pelos parlamen-
tares. “A gente deve trabalhar isso 
com a Comissão do Trabalho, com o 
presidente da Casa, com os servido-
res e buscar o contato com o governo 
em torno de uma solução”, afirmou.

Lucio Bernardo Jr.

Viola Jr.
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ESTIAGEM | Comissão de Integração Nacional discutiu atuação de órgãos federais na ajuda à população da região 

Deputado critica descaso com seca no Nordeste
Durante audiência pública da Co-

missão de Integração Nacional, De-
senvolvimento Regional e da Ama-
zônia, o deputado Wilson Filho 
(PTB-PB) criticou o descaso do go-
verno federal com o que ele chamou 
de “caos total” no Nordeste.

A região sofre com uma seca que 
se prolonga pelo terceiro ano con-
secutivo, o que gera problemas so-
ciais e dificulta o desenvolvimento 
da agricultura e a criação de animais. 
Além disso, provoca a falta de recur-
sos econômicos, gerando fome e mi-
séria no sertão.

“É muito visível, por exemplo, 
quando São Paulo entrou em uma re-
alidade bem próxima. De forma rapi-
díssima o governo federal e os órgãos 
competentes deram essa resposta”, 
afirmou.

Contenção de gastos - A opera-
ção carro-pipa distribui água potável 
para a população das regiões afetadas 
pela estiagem. Ela é uma parceria do 
Ministério da Integração Nacional, 
por meio da Secretaria Nacional de 
Defesa Civil, com o Exército Brasilei-
ro. A ação foi interrompida pelo mi-

nistério no começo deste ano para a 
contenção de gastos.

Alziro Gomes, representante da 
Secretaria Nacional de Defesa Civil, 
reconheceu a necessidade de reativar 
a operação e disse esperar que isso 
ocorra rapidamente. “Estamos com 

uma expectativa extremamente po-
sitiva que, no decorrer desta semana, 
tenhamos uma sinalização para rea-
tivar o repasse de recursos para os 
estados complementarem a operação 
carro-pipa. A [operação] do Exército 
não sofreu retração, entretanto não 

está se mostrando suficiente para 
atender a totalidade da demanda”, 
disse.

Arnoldo Campos, da Secretaria de 
Segurança Alimentar e Nutricional 
do Ministério do Desenvolvimento 
Social, disse que o ministério en-
trega, em média, mil cisternas por 
dia na região do semiárido e que, até 
dezembro, cerca de 750 mil estarão 
construídas para que as famílias pos-
sam ampliar a capacidade de estocar 
água e conviver melhor com a seca.

A cisterna é uma tecnologia po-
pular para a captação de água da chu-
va. Ela escorre do telhado da casa, 
é captada pelas calhas e cai dire-
to na cisterna, onde é armazenada. 
Com capacidade para 16 mil litros de 
água, a cisterna supre a necessidade 
de consumo de uma família de cinco 
pessoas por um período de estiagem 
de oito meses.

Cobrança - O deputado Wilson Fi-
lho disse que a Comissão de Integra-
ção Nacional vai cobrar e monitorar 
as ações que foram apresentadas pe-
los representantes dos órgãos públi-
cos na audiência.

Suspensão da operação carro-pipa, no início do ano, foi criticada por Wilson Filho 

Edson Silva: maiores investimentos

 DISCURSOS

Edson Silva elogia ações de segurança 
pública feitas pelo governo do Ceará

Ronaldo Caiado: governo abandona 
e desrepeita o processo democrático 

Caiado: risco de venezuelização

O deputado Edson Silva (PROS-
-CE) destacou, em Plenário, as ações 
desenvolvidas no Ceará para comba-
ter a violência. Segundo informou, 
na gestão do governador Cid Go-
mes, a segurança pública do estado 
recebeu os maiores investimentos de 
toda a sua história. 

O parlamentar ressaltou a insta-
lação, ainda no primeiro mandato, do 
Ronda do Quarteirão, na região me-
tropolitana de Fortaleza e nos mu-
nicípios com população acima de 50 
mil habitantes. De acordo com Sil-
va, nesse programa, os esforços estão 
concentrados na filosofia de polícia 
comunitária, “tornando os agentes 
de segurança pública transformado-
res da pacificação social”.

Segundo o deputado, o governo 
tem investido, em parceria com as 
prefeituras, no Programa Pró-Ci-
dadania, que estimula a criação de 
guardas civis nos municípios com 
menos de 50 mil habitantes. Edson 
Silva disse ainda que a interioriza-
ção da segurança foi reforçada com 
a implantação de novas delegacias.

“No total, foram construídas 62 
novas delegacias de polícia, que pas-
saram de 136, em 2006, para 198, em 
2013 – representando um aumento 
superior a 45%”, informou.

O parlamentar relatou ainda a 
contratação, por concurso público, 
de 7.434 policiais, sendo 6.067 mili-
tares, 266 bombeiros e 1.101 policiais 
civis para a área judiciária. “De cada 
dois policiais em atividade, um foi 
contratado na atual gestão”, apon-
tou, ao lembrar que, entre 2007 e 
2013, a massa salarial da segurança 
pública do Ceará passou de R$ 682 
milhões para R$ 1,3 bilhão, “repre-
sentando aumento real acima da in-
flação de 93% na folha de pagamento. 

Silva informou ainda que, nos úl-
timos sete anos, os órgãos policiais 
passaram por completa renovação 
tecnológica, com um investimento 
de R$ 792 milhões na aquisição de 
sistemas de inteligência e vigilância.

 “Durante 12 anos, o PT dilapidou 
as estatais brasileiras”. A afirmação é 
do deputado Ronaldo Caiado (DEM-
-GO), que denunciou o “abandono” e 
o “desrespeito” do governo em rela-
ção ao processo democrático no País.

Na opinião de Caiado, o Brasil ca-
minha para uma “venezuelização”, 
na qual o Executivo adota uma me-
todologia de “máquina de governo” 
em que o Parlamento, os ministérios 
e as estatais vivem a “meritocracia 
da mediocridade”.

O deputado disse que o sistema 
eleitoral é arcaico, já não produz os 
resultados esperados. “A cada elei-
ção, vemos progredir a ingoverna-
bilidade, os escândalos, as CPIs. A 
sociedade brasileira olha e realmente 
não se sente mais representada.” Se-
gundo Caiado, os ministros não têm 
preparo moral e intelectual para o 
cargo e são pessoas “inexpressivas”. 
As estatais, afirmou, foram partida-
rizadas, assim como os ministérios.

“Para ampliar o tempo de televi-
são da presidenta Dilma na reeleição, 
os ministérios foram leiloados. Isso 
é tão grave quanto um financiamen-
to de caixa dois. Estamos assistindo 
ao BNDES ser destruído, entregue a 
grandes financiadores de campanha. 

Caiado afirmou que estatais como 

a Eletrobrás e a Petrobras estão en-
trando em “colapso”. Segundo ele, 
a Eletrobrás perdeu o seu valor de 
mercado e tem uma dívida de mais 
de R$ 34 bilhões, tornando-se uma 
empresa que não conseguirá superar 
a “realidade do apagão” no País.

“A própria presidenta da Repú-
blica, para não ser indiciada por cri-
me de gestão perdulária, disse que 
só votou a favor da compra de Pa-
sadena porque foi enganada. Aquilo 
que nós estamos vendo é exatamen-
te uma maneira de querer lavar as 
mãos num fato no qual ela teve total 
ponsabilidade. Apenas nesse negó-
cio, R$ 3 bilhões desapareceram. O 
que pode aclarar isso? Apenas uma 
CPMI”, avaliou.

Arquivo CD

Zeca Ribeiro

Gustavo Lima Gustavo Lima
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DIREITOS HUMANOS | Em cinco anos, houve quase 12 mil acidentes, com 110 mortes de crianças e adolescentes

Audiência mostra os danos do trabalho infantil

Mentalidade de que crianças devem trabalhar prejudica o combate ao problema

Dados apresentados durante au-
diência pública promovida na se-
mana passada pela CPI do Trabalho 
Infantil mostraram que nos últimos 
cinco anos, ocorreram quase 12 mil 
acidentes com crianças e adolescen-
tes enquanto trabalhavam, com 110 
mortes. De acordo com o Ministério 
da Saúde, que fez o levantamento, 
nem todos os casos são registrados.

Além de ilegal, o trabalho infantil 
pode deixar sequelas, porque o corpo 
de crianças e adolescentes ainda não 
está totalmente formado. Como não 
têm os sistemas ósseo e muscular 
completamente desenvolvidos, po-
dem ter problemas de crescimento. 
Os pulmões, com menos ventilação, 
absorvem mais substâncias tóxicas. 
Com pele mais sensível, podem ter 
mais problemas como alergias e fe-
ridas. Adolescentes e crianças têm 
ouvidos mais sensíveis, por isso per-
dem a audição com mais facilidade.

Atividades proibidas - A represen-
tante do Ministério do Trabalho, Ka-
rina Andrade Ladeira, ressaltou que 
93 atividades causam danos que po-

dem ser irreversíveis. Entre elas, está 
dirigir trator e trabalhar na constru-
ção civil. Carmen Lucia Miranda Sil-
vera, do Ministério da Saúde, disse 
que o órgão está ajudando a identi-
ficar casos de trabalho infantil e ga-
rantir os direitos das crianças com o 

apoio do Ministério Público do Tra-
balho.

Sequelas - Já a auditora fiscal e 
médica do trabalho Consuelo Gene-
roso Coelho de Lima lembrou que o 
Brasil assumiu o compromisso de 
acabar com o trabalho infantil até 

2020. Mas, para isso, serão necessá-
rias mais ações. Isso porque esse tra-
balho é aceito culturalmente: muitos 
pais acreditam que, trabalhando, os 
filhos podem estar mais bem prepa-
rados para o mercado, quando, na 
verdade, isso traz efeitos negativos 
para a criança. “Inibe seu desenvol-
vimento, suas potencialidades e leva 
ao fracasso escolar, não só porque 
atrapalha seu desenvolvimento psi-
cológico e cognitivo, mas também 
porque ela vai para a escola muito 
cansada. Esse fracasso escolar, de 
certa forma, vai também determi-
nar que ela permaneça no nível da 
pobreza. Ou seja, fecha-se um cír-
culo vicioso: pobreza leva ao traba-
lho precoce, trabalho precoce leva 
ao fracasso escolar e mais pobreza.”

O Brasil ainda tem 3,4 milhões de 
crianças e adolescentes trabalhan-
do. O número vem caindo, mas jus-
tamente na faixa etária em que o tra-
balho é totalmente proibido, ou seja, 
até os 13 anos, houve 10 mil registros 
a mais na última década, conforme o 
censo de 2010.

COMUNICAÇÃO | Defensores do projeto que limita propaganda na TV aberta e por assinatura debateram o tema na Câmara

Entidades pedem restrição à publicidade para crianças 
Defensores do projeto que restrin-

ge a publicidade voltada às crianças 
em TVs abertas e por assinatura (PL 
702/11) afirmaram, em audiência pú-
blica, que a propaganda infantil pre-
cisa de regulamentação como forma 
de combater o consumismo de crian-
ças e adolescentes. Na Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria e Comércio, o advogado do Ins-
tituto Alana, Pedro Afonso Hartung, 
disse que o estímulo desenfreado para 
comprar determinado produto acaba 
transformando os pais em vilões.

Segundo ele, as crianças passam 
muito mais tempo em frente à TV do 
que conversando com os familiares: 
“A criança até os oito anos não faz a 
distinção do conteúdo de publicidade 
e do conteúdo do desenho animado. 
A publicidade infantil é abusiva, pois 
se utiliza da falta de experiência e de 
julgamento da criança para vender 

um produto ou comprar determina-
do alimento”.

Cidadania - Para o vice-presiden-
te do Conselho Federal de Psicologia, 
Rogério de Oliveira Silva, as crianças 

são vulneráveis frente aos anúncios: 
“Queremos cidadãos ou consumido-
res? Queremos um país vulnerável 
ou um país que enfrente aos desafios 
colocados para ele?” Silva defendeu 
um projeto mais amplo, que proíba a 
utilização de personagens do univer-
so infantil para atrair a atenção das 
crianças e a concessão de brindes ou 
prêmios e que tenham mensagens de 
advertência de cunho sanitário.

Para ele, a influência da TV é de-
terminante na formação da persona-
lidade da criança. “As crianças pre-
cisam de uma atenção diferenciada 
para o seu desenvolvimento, e isso 
passa por um controle da publicida-
de infantil”, disse.

Resolução do Conanda - Pedro 
Hartung defendeu ainda a Resolu-
ção 163/14 do Conselho Nacional dos 
Direitos da Criança e do Adolescen-
te (Conanda), vinculado à Secretaria 

de Direitos Humanos da Presidência 
da República, que considerou abusi-
vo diversos aspectos da publicidade 
voltada às crianças, como linguagem 
infantil, efeitos especiais, trilhas so-
noras de músicas infantis, entre ou-
tros pontos.

Para o subprocurador-geral da Re-
pública, José Elaeres Marques Teixei-
ra, o projeto de lei deve incluir san-
ções pelo descumprimento das regras 
que estão sendo propostas. Segundo 
ele, a resolução do Conanda é legal, 
pois nem o Código de Defesa do Con-
sumidor nem o Estatuto da Criança e 
do Adolescente são suficientes para 
conter os abusos da publicidade vol-
tada ao público infantil. 

“Enquanto não regulamentarem 
isso por lei, a resolução do Conanda 
vale”, disse Teixeira, para quem a  so-
lução não é proibir, mas disciplinar 
legalmente a publicidade infantil. 

Silva: cidadãos ou consumidores?

Arquivo CD
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A deputada Magda Mofatto (PR-GO) ministrou uma 
palestra no dia 8 de abril, terça-feira, para alunos do In-
ternato IABC Colégio Adventista, em Abadiânia (GO).  Con-
vidada pelo diretor geral, Wesley Zukowskido, a deputada falou 
sobre “Politíca x Iniciativa Privada”.

DF

SP

Para lembrar os 50 anos do golpe militar, a deputada Iara Bernardi (PT-
-SP) registrou em Plenário, no dia 3 de abril, as atividades da Universidade 

de Sorocaba (Uniso), com as palestras “Debates da Ditadura”. Iara ressaltou seu 
orgulho por ter sido coordenadora do Comitê Brasileiro de Anistia, e participou do 

evento da Uniso, apoiado por lideranças estudantis. O auditório ficou lotado, e o 
reitor Fernando Del Fiol destacou a dimensão do evento entre os alunos.

O deputado César Halum (PRB-TO) participou, com o ministro da Pes-
ca, Eduardo Lopes, do lançamento de três projetos de cultivo de peixes em 
reservatórios de hidrelétricas no Tocantins. Halum disse que o governo 
federal está criando condições para que o estado possa responder por até 
30% da produção da aquicultura brasileira. Foi anunciada a licitação de dois 
parques aquícolas, e criatórios nos lagos de Peixe Angical e São Salvador.

“Precisamos trabalhar por uma sociedade sem violência, 
sem preconceito e mais tolerante”, disse o deputado Policarpo 

(PT-DF), ao participar da XX Caminhada da Paz, no dia 13, no Gama. 
Cerca de cinco mil pessoas participaram do evento, realizado por Rotary 
Club do Gama, Rotary Gama 12 de Outubro e Casa da Amizade do Gama, 
com apoio do GDF. “A cultura da paz precisa ser disseminada pelo País.”

O deputado Arnaldo Jardim (PPS-SP) reuniu-se no dia 2 
com sete entidades do setor de gás e de energia, a fim de colher 
sugestões para o parecer sobre o PL 6407/13, do qual é relator. O 
projeto estabelece medidas para fomentar a indústria de gás natural. O 
aumento da oferta de gás e a melhoria na infraestrutura de escoamento 
foram as principais reivindicações apresentadas pelas entidades. 

O deputado Newton Lima (PT-SP)  esteve na posse do novo 
chefe da Embrapa Pecuária Sudeste, Rui Machado, em 28 de março. 

Participarm o presidente da Embrapa, Maurício Lopes, e a secretária de 
Agricultura de São Paulo, Mônica Bergamaschi. Newton Lima destacou 
a importância da unidade de São Carlos e agradeceu a gestão de Maurí-

cio Alencar, para a qual destinou recursos a equipamentos.

Iara Bernardi integra Sorocaba ao 
movimento nacional Ditadura Nunca Mais!

Em evento pela paz, Policarpo faz apelo 
por uma sociedade menos violenta

Newton Lima participa da posse do novo 
chefe da Embrapa Pecuária Sudeste

Magda Mofatto visita Internato IABC 
Colégio Adventista, em Abadiânia

Arnaldo Jardim colhe sugestões de 
entidades do setor de gás para lei

César Halum afirma que Tocantins produzirá 
100 mil toneladas de pescado ao ano


