
Uma campanha lançada pelo 
Unicef pretende sensibilizar 
candidatos e eleitores para 
a necessidade de reduzir a 
mortalidade infantil e a taxa 
de homicídios entre jovens.
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Aumento de 
biodiesel e etanol 
nos combustíveis 
é sancionado

Foi sancionada sem vetos a 
lei que aumenta as misturas 
de biodiesel e etanol nos 
combustíveis vendidos em 
postos. Percentual de biodiesel 
passa para 7% em novembro.

Apesar de as mulheres serem a maioria do eleito-
rado, sua participação na política ainda é signifi-
cativamente inferior à dos homens. Debate com re-
presentantes de entidades civis, promovido pelas 

procuradorias da Mulher da Câmara e do Senado, 
apontou dificuldades para a eleição, como a finan-
ceira, mas destacou campanhas desenvolvidas com 
o objetivo de mudar esse cenário. | 3

Em debate na Câmara, dificuldade financeira foi listada como entrave a candidaturas

Especialistas apontam medidas para 
ampliar número de mulheres na política

| 2

| 4

Mulheres são maioria do 
eleitorado, mas, atualmente, 
apenas 45 são deputadas 
federais e nove, senadoras 

Campanha pede 
que candidatos 
priorizem crianças 
e adolescentes

LEIA ESTA 
EDIÇÃO NO 
CELULAR

Associações de 
proteção a animais 
poderão ter isenção 
de tributos | 4
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UNICEF | Entidade listou agenda de propostas para a eleição, principalmente a redução de homicídios entre os jovens

Campanha incentiva priorização da criança
Uma campanha lançada pelo Fun-

do das Nações Unidas para a Infância 
(Unicef) pretende chamar a atenção 
de candidatos e eleitores para a im-
portância de colocar crianças e ado-
lescentes como prioridade na agenda 
política dos próximos anos.

A entidade, que representa o bra-
ço das Nações Unidas (ONU) para a 
infância e a juventude, pretende se 
reunir com candidatos à Presidência 
da República e aos governos dos esta-
dos para apresentar a Agenda pela In-
fância 2015-2018, que reúne sete de-
safios para os próximos quatro anos 
em áreas como educação, proteção e 
saúde, assim como ações concretas 
para superá-los.

A campanha envolve ainda ações 
nas redes sociais, com a hashtag #vo-
teemmim. Por meio de vídeos cur-
tos, os desafios são apresentados por 
crianças que fazem o papel de candi-
datos, e pedem aos eleitores para vo-
tar (pensando) nas crianças. A ideia é 
que os internautas compartilhem os 
vídeos com a pergunta: “O que você 
vai fazer pela infância?”

Mortalidade - Para Mário Volpe,  
representante do Unicef-Brasil. o 
principal desafio é a redução da alta 
taxa de homicídios entre os jovens 
brasileiros. “É inadmissível que o 
Brasil seja o segundo país do mun-
do com major número de adolescen-
te assassinados por ano. São 11 mil 

adolescentes, praticamente um por 
hora. Só ficamos atrás da Nigéria”, 
alertou Volpe.

Integrante da Frente Parlamentar 
em Defesa dos Direitos das Crianças 
e Adolescentes, a deputada Maria do 
Rosário (PT-RS) também considera o 
controle da mortalidade infanto-ju-
venil como o maior desafio dos can-
didatos eleitos. 

 “A maior causa de mortalidade in-
fantil são os homicídios e eles atin-
gem, sobretudo, negros e moradores 

das periferias”, explica a deputada e 
ex-ministra da Secretaria de Direitos 
Humanos Presidência da República.

A deputada Maria do Rosário de-
fende como solução a substituição 
dos espaços de violência por espa-
ços de educação, de convivência e de 
cultura. 

“A juventude precisa ser puxada 
para uma perspectiva de vida, para 
poder ter seus sonhos, seus planos e 
projetos de vida”, conclui.

Partos humanizados  - Mario Vol-

n Eliminar as mortes evitáveis de crian-
ças menores de 1 ano de idade e re-
duzir a mortalidade infantil indígena;

n Garantir que cada criança e cada 
adolescente de 4 a 17 anos tenham 
acesso a escolas públicas inclusivas e 
de qualidade, aprendendo na idade 
certa os conhecimentos correspon-
dentes a cada ciclo de vida;

n Garantir o acesso à justiça para todas 
as crianças e adolescentes;

n Assegurar que adolescentes e jo-
vens participem da vida democrática 
do País; 

n Garantir a atenção humanizada e 
especializada para adolescentes e jo-
vens nos serviços de saúde.

OS DEMAiS DESAFiOS DA AGENDA DA 
iNFâNCiA 2015-2018 DO UNiCEF SãO:

Campanha quer conscientizar candidatos sobre necessidades do público juvenil

pe também destacou como priorida-
de o desafio de reduzir o número de 
cesarianas desnecessárias, abrindo 
mais espaço para os partos huma-
nizados no País. 

“O foco do momento do nascimen-
to não está na mãe e na criança. Às 
vezes, o foco está nos interesses eco-
nômicos e no interesse disciplinar de 
um hospital, de criar um ambiente, 
em vez de focalizar no bem estar da 
mãe e da criança”, afirmou o repre-
sentante do Unicef.

CÂNCER DE MAMA | Amanhã à noite, prédio será iluminado 

Congresso participa do Outubro Rosa
O Congresso Nacional participa 

novamente do Outubro Rosa, movi-
mento mundial de conscientização so-
bre a importância da detecção precoce 
do câncer de mama. O slogan da cam-
panha – “Acenda sua consciência” – é 
uma referência à iluminação rosa que 
o Congresso receberá amanhã.

O ato é uma iniciativa da Secreta-
ria da Mulher da Câmara dos Deputa-
dos, em parceria com a Procuradoria 
da Mulher do Senado Federal.

Realizado em vários países, o mo-

vimento remete à cor do laço rosa que 
simboliza, mundialmente, a luta con-
tra o câncer de mama. O evento ini-
ciou-se na década de 1990, nos Estados 
Unidos, e chegou ao Brasil em 2008, 
por iniciativa da Federação Brasileira 
de Instituições Filantrópicas de Apoio 
à Saúde da Mama (Femama).

O movimento prevê ações durante 
todo o mês em várias cidades. Em Bra-
sília, outros monumentos serão ilu-
minados por iniciativa do Governo do 
Distrito Federal e do governo federal. 

Congresso iluminado, 
durante a campanha do 
ano passado

Unicef

Viola Jr.



JORNAL DA CÂMARA | 330 de setembro de 2014

As procuradorias da Mulher da 
Câmara e do Senado promoveram 
mais uma edição do Quintas Femi-
ninas para debater a participação das 
mulheres na política. A mesa-redon-
da foi realizada na Câmara e possibi-
litou a interação virtual entre espe-
cialistas e a sociedade civil.

Apesar de as mulheres serem 
maioria do eleitorado (52,13%), a 
participação efetiva do gênero fe-
minino na política ainda é inferior à 
participação masculina. Na Câmara 
dos Deputados, por exemplo, dos 513 
parlamentares, apenas 45 são depu-
tadas. No Senado, de 81 vagas, ape-
nas 9 são ocupadas por senadoras.

A presença de mulheres nas can-
didaturas é assegurada por lei. Os 
partidos e as coligações são obriga-
dos a reservar para elas pelo menos 
30% das vagas nas eleições de vere-
adores e de deputados. Além disso, a 

A pesquisa do Inesc aponta tam-
bém dificuldades diversas enfrenta-
das por negros e índios nas eleições. 
A população negra, apesar de apare-
cer com um percentual considerado 
“expressivo” de candidatos, 44,2% 
do total, ainda esbarra em dificulda-
des para eleger representantes.

O levantamento analisou dados 
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
adotando critérios como raça/cor, 
unidade da Federação, partido po-
lítico e cargo escolhido. O resultado 
foi apresentado durante o seminário 
“Desigualdades no Parlamento: Sub-
-representação e Reforma do Sistema 
Político”, em Brasília.

De acordo com a  publicação, a 
sub-representatividade de mulhe-

O número de candidatos 
negros é considerado 
significativo, mas, embora 
o espaço seja concedido, o 
poder não é dividido

Negros e índios também enfrentam obstáculos para eleger representantes
res, negros e índios decorre de cam-
panhas subfinanciadas, menor tempo 
de exposição na mídia, além de meca-
nismos dos partidos que privilegiam 
candidatos homens, brancos e que já 
assumiram algum cargo público.

Negros - Em relação ao crité-
rio raça/cor, o levantamento apon-
ta para uma sobrerrepresentação 
de brancos em todas as regiões do 

País, com 55% das candidaturas. Os 
candidatos negros são 44,2% do to-
tal, número considerado expressi-
vo. Pretos e pardos aparecem pro-
porcionalmente em maior número 
em partidos menores, como PCB, 
PCdoB, PCO, PSTU e Psol. Os negros 
representam 41% dos candidatos do 
PT; 37,7%, do PSB; 32,8%, do PSDB; 
e 26,5%, do PMDB.

Apesar de as candidaturas de ne-
gros terem sido consideradas signi-
ficativas, o levantamento questiona 
os motivos que levam tão poucos a 
se eleger. “As candidaturas são bas-
tante expressivas. O espaço já é con-
cedido, mas o poder não é dividido. 
Não só nas eleições, mas em todos os 
espaços da sociedade. E a pesquisa 

espelha isso”, diz Tatiana Dias Silva, 
técnica de planejamento e pesquisa 
do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea).

Índios - Por sua vez, a represen-
tatividade indígena foi considerada 
inexpressiva. Dos cerca de 503.914 
indígenas do País, apenas 83 são 
candidatos nas eleições deste ano, 
dos quais 27 são mulheres.

O levantamento revela maior in-
teresse dos índios por cargos regio-
nais, por estarem mais próximos do 
local onde vivem. As candidaturas 
estão concentradas nas vagas para 
deputado estadual (51) e deputado 
federal (24). Há ainda três candida-
turas ao Senado e uma a vice-gover-
nador.

POLÍTICA |  As mulheres e os negros são maioria da população e do eleitorado, mas elegem poucos representantes  

 Mulheres são 51,04% da população brasileira, mas representam apenas 30,7% dos candidatos nas eleições deste ano, pouco mais que o percentual mínimo exigido pela lei

Debate aponta como ampliar presença feminina
lei obriga a reserva de 10% do tempo 
de propaganda partidária exclusiva-
mente para mulheres.

A diretora de Igualdade de Gê-
nero do Sindilegis, Giovana Perlin, 
ressaltou que um dos entraves para 
o equilíbrio político entre gêneros é 
de ordem financeira. “A política sem-
pre esteve ligada a dinheiro, então, 
para você fazer política, você tinha 
que participar de um grande grupo 
ou ter dinheiro. E as mulheres só re-
centemente começaram a ter dinhei-
ro”, afirmou.

Campanhas - Segundo Luciana 
Rubino, da Secretaria da Mulher da 
Câmara dos Deputados, a bancada 
feminina desenvolve campanhas 
para assegurar o espaço da mulher 
na política. Uma delas foi a “Mais 
Mulher na Política”, realizada junto 
ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“Além disso, a gente mobilizou 

o Ministério Público da União para 
que acompanhasse o cumprimento 
das cotas, para que os partidos tra-
balhassem dentro do que a lei prevê. 
Também fizemos um acompanha-
mento, agora nas eleições, de quan-
tas mulheres são candidatas e se os 
partidos têm cumprido suas cotas”, 
disse Luciana.

A coordenadora da bancada femi-
nina da Câmara, deputada Jô Mora-
es (PCdoB-MG), explica a importân-
cia do Quintas Femininas. “Quintas 
femininas é uma programação que 
a Secretaria da Mulher da Câmara 
dos Deputados passou a realizar com 
temas relativos aos direitos da mu-
lher. Já realizamos com a UnB e com 
a Secretaria de Comunicação da Câ-
mara, com várias parcerias e sobre 
diferentes temas, para manter acesa 
a compreensão do quadro, dos diag-
nósticos e dos desafios relativos à su-

peração das desigualdades.”
Candidatas – Uma pesquisa do 

Instituto de Estudos Socioeconômi-
cos (Inesc) mostra que as mulheres, 
mesmo somando  mais da metade da 
população brasileira (51,04%), con-
tinuam sendo minoria: de um total 
de 25.919 candidatos registrados no 
TSE, apenas 30,7% são mulheres, das 
quais 16,5% são brancas e 14,2% são 
negras. Em 2010, as mulheres soma-
vam 22,4% do total de candidatos.

Segundo o Inesc, a evolução na 
participação feminina está princi-
palmente relacionada à exigência le-
gal que prevê um percentual mínimo 
de 30% de candidaturas femininas. 
“Enquanto crescem as candidaturas 
femininas, o número de mulheres 
eleitas ainda é muito baixo”, avalia 
Guacira Oliveira, representante do 
Centro Feminista de Estudos e As-
sessoria (Cfemea).

Blogspot
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SANÇÕES | Propostas aprovadas pelo Congresso Nacional foram sancionadas sem vetos

Aumentam misturas de biodiesel e 
etanol nas bombas de combustível

A presidente Dilma Rousseff san-
cionou sem vetos a Medida Provisó-
ria 647/14, aprovada pelo Congresso 
Nacional, que agora se transformou 
na Lei 13.033/14 e autoriza o au-
mento do percentual de biodiesel e 
de etanol anidro nos combustíveis 
vendidos nos postos para os donos 
de veículos a diesel e gasolina.

A mistura de biodiesel ao óleo 
diesel já havia passado de 5% para 
6% em julho e subirá para 7% a par-
tir de 1° de novembro. No caso do 
etanol, o percentual obrigatório de 
adição à gasolina sobe de 25% para 
27,5%, desde que constatada a sua 
viabilidade técnica.

Substitutivo - Esses novos per-
centuais foram fixados no substitu-
tivo que o deputado Arnaldo Jardim 
(PPS-SP) apresentou à MP, que foi 
aprovada como um projeto de lei de 
conversão. O deputado afirmou que 
a medida terá impactos positivos 
tanto para a economia quanto para 
o meio ambiente. “Essa legislação 
permitirá a ampliação da participa-
ção dos biocombustíveis na matriz 
de combustível do Brasil. 

Esse óleo é extraído da soja e da 
mamona, e o seu processo de pro-
dução é um forte indutor da criação 
de empregos”, disse Arnaldo Jardim.

Para o deputado, a nova lei tam-
bém ajudará a combater uma “grave 
crise no setor de etanol”. Nos últi-

mos quatro anos, 60 usinas fecha-
ram as portas, disse.

Testes para o etanol - Segundo 
a lei, caberá à Agência Nacional de 

Usina de biodiesel da Petrobras: percentual da mistura passa para 7% em novembro

No caso do etanol, o 
percentual obrigatório de 
adição de 27,5% à gasolina 
será adotado depois de 
testes para constatar a 
viabilidade técnica

Acessibilidade 
para pessoas 
ostomizadas

Também sancionada sem vetos, a 
Lei 13.031/14 obriga a divulgação de 
placas de acessibilidade para pessoas 
ostomizadas (pacientes que foram 
submetidos a cirurgia no abdome 
para a colocação de bolsa coletora 
de fezes e urina).

Segundo a lei, todos os locais que 
possibilitem acesso, circulação e uti-
lização por essas pessoas deverão 
exibir, de forma visível, o Símbolo 
Nacional de Pessoa Ostomizada. A 
lei surgiu de um projeto da Câmara 
(PL 5384/05), relatado pelo deputado 
João Campos (PSDB-GO). 

Campos afirma que a intenção é 
dar visibilidade à luta dos ostomiza-
dos. “Isso vai facilitar o acesso des-
sas pessoas a logradouros e a espaços 
que, porventura, sejam preparados 
para atendimento a ostomizados. 
Isso também vai diminuir o precon-
ceito”, avaliou.

A presidente da Associação Brasi-
leira de Ostomizados, Cândida Cas-
tanheira, apoiou a tramitação des-
sa matéria no Congresso. A nova lei 
surge como um passo à frente no 
histórico de conquistas desses pa-
cientes. “Antigamente, se operava e 
a pessoa ficava totalmente isolada, 
em um quarto fechado. Não existiam 
bolsas coletoras dentro do nosso 
País: tinha-se que buscar no exte-
rior. Não existiam profissionais, na 
saúde que entendessem como cui-
dar de uma colostomia, ileostomia, 
urostomia, e nem a política pública”.

MEIO AMBIENTE | Pelo projeto, as associações protetivas são reconhecidas como prestadoras de serviços na área de saúde

Entidades de proteção a animais poderão ter benefício fiscal
A Câmara dos Deputados anali-

sa o Projeto de Lei 7941/14, do de-
putado Ricardo Tripoli (PSDB-SP), 
que concede isenção de contribui-
ções da Seguridade Social para as 
entidades que desempenham ati-
vidades de recepção, tratamento, 
manutenção e destinação de ani-
mais. Hoje, conforme ressalta Tri-
poli, essas entidades são tributadas 
como se fossem empresas com fins 
lucrativos.

A proposta insere dispositivo na 
Lei 12.101/09, que trata da certi-
ficação de entidades beneficentes 
de assistência social. O texto in-
serido reconhece as associações 
protetivas de animas como enti-
dades beneficentes de assistência 
social, prestadoras de serviços na 
área de saúde. “Considerando que 
a procriação desenfreada de cães 
e de gatos e a permanência desses 
animais em situação de abandono 

em vias públicas é fator facilitador 
das zoonoses e de outros agravos, 

é forçoso reconhecer que as ativi-
dades desempenhadas pelas asso-

ciações de proteção aos animais 
assumiram foros de fundamental 
relevância para a saúde pública”, 
afirma Tripoli.

O deputado frisa que os animais 
resgatados por essas entidades são 
tratados, reabilitados e encami-
nhados à adoção, no caso dos do-
mésticos, ou reintroduzidos no am-
biente, no caso de silvestres, sem 
qualquer atuação ou subsídio do 
Poder Público. Ele afirma que não 
existe um órgão público que possa 
recepcionar, tratar e dar uma des-
tinação adequada aos animais vi-
timados por abandono, tráfico ou 
maus-tratos.

Tramitação - De caráter conclu-
sivo, a proposta será analisada pe-
las comissões de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável; de 
Seguridade Social e Família; de Fi-
nanças e Tributação; e de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania.

Grupos que cuidam de animais abandonados teriam isenção de contribuições sociais

Petróleo (ANP) a fixação dos limi-
tes da variação de mistura. O bio-
combustível adicionado ao óleo die-
sel deverá vir, prioritariamente, da 
agricultura familiar.

No caso do etanol, a Associação 
Nacional dos Fabricantes de Veícu-
los Automotores (Anfavea) fez um 
acordo recente com o governo para 
que o aumento do percentual de 
mistura à gasolina só seja efetiva-
mente adotado após a realização de 
novos testes.

Agência Petrobras
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