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LEIA ESTA 
EDIÇÃO NO 
CELULAR

Deputados pedem
valorização e 
respeito à profissão 
de médico
Em sessão solene que 
homenageou o Dia do Médico 
(18 de outubro), deputados 
disseram que a carreira não 
é devidamente valorizada no 
País e apontaram a necessidade 
de melhorias nas condições de 
trabalho na saúde pública.

Na expectativa do relator-geral do Orçamento de 
2015, o relatório à proposta enviada pelo governo 
poderá ser votado até o final do ano. O senador Ro-
mero Jucá pretende apresentar na próxima semana, 

à Comissão Mista de Orçamento, o relatório preli-
minar. A partir daí, explicou, será feito um esforço 
junto aos relatores setoriais para que todos os pa-
receres sejam fechados até dezembro.

Orçamento: relator espera que 
texto seja votado até fim do ano
Senador Romero Jucá deve apresentar na próxima semana o relatório preliminar

| 3 | 2

pre ocorrem pressões na aplica-
ção de direitos trabalhistas, mas 
demissões não são regra. | 4

Adicional de periculosidade 
não deve trazer demissões
Relator do projeto que instituiu o 
adicional a mototaxistas, o depu-
tado Vitor Paulo afirma que sem-

Comissão fará 
debate sobre 
aumento do roubo 
de cargas no País | 4

Adicional de 30% no 
salário de mototaxistas foi 
regulamentado no dia 14
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DIA DO MÉDICO | Na sessão solene em homenagem à data, parlamentares destacaram importância do profissional

Deputados pedem valorização da categoria

Petrobras 
A CPMI que investiga irregularida-
des na estatal reúne-se para ouvir 
o diretor de Abastecimento da Pe-
trobras, José Carlos Cosenza. Ple-
nário 2, Ala Senador Nilo Coelho, 
no Senado, 14h30

Em sessão solene realizada na 
última sexta-feira, deputados des-
tacaram a importância dos médi-
cos para a saúde pública brasileira 
e pediram valorização da profissão. 
Autor da sugestão da homenagem, 
o deputado Izalci (PSDB-DF) exal-
tou os profissionais da área e cri-
ticou a gestão do governo federal 
em relação à saúde pública. “A nossa 
saúde pública, através da má ges-
tão e do abandono a que foi rele-
gada, tornou-se o bode expiatório 
do governo petista, sobretudo seus 
profissionais da medicina. Até mes-
mo uma profissão secularmente res-
peitada como a medicina sofre uma 
perseguição violenta desse gover-
no”, afirmou. Na avaliação do depu-
tado, a “perseguição” teve seu auge 
no programa Mais Médicos, “que 
ofende os profissionais brasileiros”. 

O deputado Vitor Paulo (PRB-
-RJ) destacou a importância da saú-

de pública para o País e a “abnega-
ção” dos profissionais da medicina. 
“Ser médico é ser vocacionado. Um 

Durante a sessão, deputados lembraram também a importância da saúde pública

Auxílio-doença pode ficar de fora do cálculo da renda

Benefício previdenciário contabilizado na renda tem excluído pessoas do programa

profissional que se sacrifica pela 
sua profissão e pelo próximo. Os 
médicos são pessoas valiosíssimas 

em qualquer sociedade, e o povo 
brasileiro reconhece a sua impor-
tância. Que o futuro governo pos-
sa valorizar essa digna profissão”, 
afirmou o parlamentar. 

Em mensagem enviada ao Ple-
nário, o presidente da Câmara, 
Henrique Eduardo Alves, destacou 
o envolvimento do Congresso Na-
cional nas discussões sobre o fu-
turo da categoria. “Homenagear 
os médicos significa homenagear 
a vida, o bem maior de todos nós, 
cuja defesa constitui objeto inar-
redável desses valorosos profis-
sionais. O Congresso Nacional tem 
sido palco de profundas discussões 
sobre o tema à medida que procura 
atualizar a legislação para incenti-
var a oferta à sociedade de serviços 
cada vez mais eficientes. Preser-
var a vida é trabalho dos médicos, 
mas é também desejo de todos nós”, 
concluiu.

Tramita na Câmara dos Deputados 
o Projeto de Lei 7565/14, do deputa-
do Luiz Alberto (PT-BA), que retira 
os benefícios previdenciários relacio-
nados a problemas de saúde, como a 
aposentadoria por invalidez e o au-
xílio-doença, do cálculo da renda fa-
miliar para o programa Minha Casa, 
Minha Vida.

Pode se beneficiar do progra-
ma quem tem renda familiar men-
sal até R$ 4.650, de acordo com a Lei 
11.977/09, que criou o Minha Casa, 
Minha Vida.

Luiz Alberto argumenta que os 
recursos dos benefícios previdenciá-
rios são contabilizados para cálculo da 
renda familiar, o que tem excluído ci-
dadãos do programa. “Algumas famí-
lias possuem gastos demasiados com 
os cuidados de saúde e esse dinheiro 
não pode ser considerado disponível 
para pagamento de prestações da casa 
própria”, afirma o parlamentar.

Tramitação - A proposta tramita 
em caráter conclusivo e será anali-
sada pelas comissões de Seguridade 

Social e Família; de Desenvolvimento 
Urbano; e de Constituição e Justiça e 
de Cidadania.

MINHA CASA, MINHA VIDA | Rendimento máximo familiar para ser beneficiado pelo programa é de R$ 4.650 mensais

Diógenis Santos

Laycer Tomaz
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O projeto de lei orçamentária 
para 2015 (PLN 13/14) terá um im-
portante avanço na semana que vem. 
Logo após o segundo turno das elei-
ções, o relator-geral, senador Rome-
ro Jucá (PMDB-RR), vai apresentar 
o relatório preliminar. O documen-
to é uma espécie de avaliação global 
da proposta de orçamento enviada 
pelo governo federal, com a análise 
das metas propostas e a compatibi-
lidade dessas metas com a legislação 
em vigor.

O parecer preliminar também de-
fine as regras que vão orientar o pro-
cesso de análise e modificação da peça 
orçamentária no Congresso Nacional, 
como as orientações para apresenta-
ção e apreciação de emendas.

Romero Jucá disse que o calendá-
rio eleitoral encurtou o prazo para 
votação do orçamento, mas garan-
tiu que vai trabalhar para aprovar o 
texto até o fim do ano. “O orçamen-
to federal é um instrumento muito 
importante para gerar desenvolvi-
mento, investimento e garantir em-
prego”, disse. 

O relator explica que, neste ano, 
a Comissão Mista de Orçamento terá 
um calendário apertado, porque, 
como o segundo turno será realizado 
no dia 26, todas as providências ins-
titucionais serão tomadas a partir do 
dia 28. “Pretendo, na semana do dia 

A Presidência da República en-
caminhou na semana passada, para 
exame da Comissão Mista de Orça-
mento, três projetos que abrem cré-
dito suplementar aos ministérios da 
Agricultura e dos Transportes, en-
tre outros órgãos do governo. Os re-
cursos referem-se à implantação de 
centros de pesquisa, empreendimen-
tos portuários e obras de mobilidade 
urbana.

Pesquisa  - O projeto de lei do 
Congresso Nacional (PLN) 14/14 
abre crédito suplementar de R$ 20 
milhões em favor do Ministério da 
Agricultura. O dinheiro será usado 
para implantar um centro da Em-
presa Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária (Embrapa) em Cocais, no 
Maranhão.  O crédito permitirá à 
Embrapa atender pleito da bancada 
parlamentar do estado, que solicitou 
a adequação de créditos orçamentá-
rios para a construção e implantação 
do empreendimento.

Docas - Já o PLN 16/14 abre cré-
dito suplementar de R$ 23,7 milhões 
em favor da Companhia Docas do Es-
pírito Santo  (Codesa), que receberá 
a maior parte dos recursos, da Com-

Projetos abrem créditos adicionais a ministérios e portos

panhia das Docas do Estado da Bahia 
(Codeba) e da Companhia Docas do 
Pará (CDP). O crédito tem por fina-
lidade adequar os cronogramas fí-
sico-financeiros dos investimentos 
dessas empresas, em decorrência de 
novas prioridades estabelecidas para 
o corrente exercício.

O dinheiro destina-se à adequa-

ção de instalações de circulação nos 
portos das capitais Vitória (ES) e Sal-
vador (BA), bem como de instalações 
de proteção à atracação e operação 
de navios e de suprimentos no ter-
minal de Miramar e no porto de Vila 
do Conde, ambos no Pará.

Transportes - Por sua vez, o PLN 
18/14 destina crédito especial de R$ 

10,7 milhões em favor do Ministério 
dos Transportes, a serem usados em 
obras ferroviárias no interior de São 
Paulo, e em investimentos voltados 
à construção de anel rodoviário em 
Nova Andradina, no Mato Grosso do 
Sul.

O crédito especial viabilizará a 
execução das obras de transposição 
de linha férrea em Guararema (SP), 
para eliminar os graves problemas 
urbanos decorrentes do tráfego de 
composições ferroviárias no interior 
do município; e o início das obras de 
adequação do contorno ferroviário 
em Barretos – por determinação do 
Tribunal de Contas da União (TCU) 
–, que vem sofrendo acelerada dete-
rioração pela ação do tempo.

O crédito atenderá ainda a rea-
lização de investimentos voltados 
à construção do anel rodoviário em 
Nova Andradina, na BR-376, no Mato 
Grosso do Sul, para desviar o tráfego 
de cargas pesadas do meio urbano.

Os três projetos (PLNs 14/14, 
16/14 e 18/14) terão de ser analisados 
pela Comissão Mista de Orçamento 
antes de serem enviados para vota-
ção no Plenário do Congresso.

Comissão de Orçamento deve retomar os trabalhos na próxima semana, com um calendário apertado por causa das eleições

ORÇAMENTO | Mesmo com o calendário prejudicado pelas eleições, relator quer assegurar votação até o fim do ano

Relatório preliminar pode sair na semana que vem

28, apresentar já o relatório prelimi-
nar para que ele seja votado e possa 
abrir prazo para emendas parlamen-
tares. A partir daí vamos fazer um 
esforço junto aos relatores setoriais 
no sentido de fechar esse orçamento 
até o fim do ano”, planeja Jucá.

Salário  mínimo  –  O  projeto  de 
lei orçamentária para 2015 fixa em 

R$ 788 o salário mínimo para o pró-
ximo ano. O valor, que serve de re-
ferência para cerca de 48 milhões 
de trabalhadores, representa um 
aumento 8,84% em relação ao piso 
atual, de R$ 724.

Ainda de acordo com o texto en-
viado pelo Executivo, as despesas 
com o programa Bolsa Família es-

tão previstas em R$ 27 bilhões, em 
2015, - o que corresponde a 0,47% 
do Produto Interno Bruto (PIB). Já o 
Programa de Aceleração do Cresci-
mento (PAC) deve contar com R$ 65 
bilhões, divididos entre áreas como 
transporte, defesa nacional, sanea-
mento básico, educação e gestão am-
biental.

Governo do Espírito Santo

Gabriela Korossy

Um dos créditos suplementares 
é para instalações de circulação 

no porto de Vitória 
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TRABALHO | Autor do parecer sobre o projeto que deu origem a adicional de periculosidade diz que a lei deve ser aplicada

Relator não vê risco a emprego de motoboys
A norma que institui o adicio-

nal de periculosidade para moto-
boys foi regulamentada no último 
dia 14 pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego no Diário Oficial da União. 
O benefício corresponde a 30% do 
salário do empregado, sem os acrés-
cimos resultantes de gratificações, 
prêmios ou participações nos lucros 
da empresa.

As atividades que passaram a 
ser consideradas perigosas a par-
tir da Lei 12.997/14 contemplam as 
que utilizam a motocicleta ou mo-
toneta apenas para fins de trabalho. 
Quem as utiliza exclusivamente no 
percurso da residência para o local 
de trabalho e vice-versa não têm 
direito ao benefício. Mototaxistas, 
motoboys, motofretistas e todos os 
profissionais que utilizam a moto 
como instrumento de trabalho estão 
contemplados.

Risco de demissões - A propos-
ta que estabelece o pagamento do 
adicional de periculosidade para a 
categoria é originária do Senado. 
O relator da matéria na Comissão 

Governo regulamentou lei que dá adicional de 30% do salário para mototaxistas

de Constituição e Justiça e de Cida-
dania (CCJ) da Câmara dos Deputa-
dos, deputado Vitor Paulo (PRB-RJ), 
minimizou o risco de demissões em 
virtude do novo benefício e afirmou 
que os direitos trabalhistas devem 
ser aplicados para todos.

“Ouvi entrevista com um empre-
sário do ramo de mototaxista de São 
Paulo que diz que vai demitir 30% 
dos trabalhadores. O direito traba-
lhista tem que ser aplicado de qual-
quer maneira, independentemente 
dos riscos”, declarou. “Aconteceu a 
mesma coisa com a PEC das Domés-
ticas e o salário mínimo. Falavam 
que o salário não podia aumentar 
porque haveria demissões. Sempre 
ocorreu essa pressão do empregador 
de qualquer área”, completou.

Luta pelo adicional - Para Rei-
valdo Alves, presidente do Sindica-
to dos Motociclistas Profissionais do 
Distrito Federal, a regulamentação 
é fruto de mais de dez anos de luta.  
“Durante esse tempo, buscamos en-
tendimento com o governo para que 
os trabalhadores de motocicleta te-

nham esses benefícios, como já têm 
frentistas e vigilantes”.

Antes dessa regulamentação, a 
Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT – Decreto-Lei 5.452/43) consi-
derava perigosas as atividades que 

implicassem risco acentuado ao tra-
balhador em virtude de exposição a 
produtos inflamáveis e explosivos 
ou energia elétrica, além de profis-
sionais das áreas de segurança pes-
soal ou de patrimônio.

SEGURANÇA | Comissão de Viação e Transportes dá continuidade a discussões sobre crime que provoca prejuízo bilionário

Audiência pública debate combate ao roubo de cargas
A Comissão de Viação e Trans-

portes da Câmara dos Deputados 
realizará audiência pública para 
debater as consequências dos ele-
vados índices de roubo de cargas no 
País. Também será abordada a pos-
sibilidade de ações para aumentar a 
segurança no transporte de bens e 
reduzir o crime organizado no seg-
mento.

O deputado Arnaldo Faria de Sá 
(PTB-SP), que sugeriu a audiência, 
quer dar continuidade a debates 
realizados em algumas edições do 
Seminário Brasileiro do Transpor-
te Rodoviário de Cargas, promovido 
anualmente pela comissão, em con-
junto com a Confederação Nacional 
do Transporte (CNT), a Associação 
Nacional do Transporte de Cargas e 
Logística (NTC&Logística) e a Fe-
deração Interestadual das Empresas 
de Transporte de Cargas (Fenatac).

Prejuízo bilionário - Projeção di-
vulgada no último seminário, rea-
lizado na Câmara em abril, aponta 
que o número de roubos de cargas 
de caminhões em todo o Brasil con-
tinua aumentando. Estima-se que, 
em 2013, os casos tenham chegado 
a 15,2 mil, superando o ano de 2012, 
quando foram registrados 14,4 mil 
roubos de carga, o que representou 
um prejuízo de R$ 960 milhões. Os 
números vêm subindo desde 2010, e 

Somente em 2013 teriam ocorrido mais de 15 mil casos de roubo de cargas no País, com prejuízo estimado em mais de R$ 1 bilhão

já em 2013 o total deve ter ultrapas-
sado R$ 1 bilhão.

Desses roubos, 82% foram regis-
trados no Sudeste, principalmente 
nos estados de São Paulo (7.958 ca-
sos, ou 52,4% do total) e Rio de Ja-
neiro (3.300 ocorrências, 23,3% do 
total). Entre os produtos roubados 
estão alimentos, cigarros, eletroe-
letrônicos, remédios, produtos quí-

micos, têxteis e metalúrgicos, auto-
peças e combustíveis.

Outro dado alarmante, este da 
Polícia Rodoviária Federal, é que 
21% dos veículos de carga roubados 
não são recuperados. Apenas esses 
caminhões já representariam um 
prejuízo adicional de R$ 1 bilhão.

Redução de custos - Para Arnaldo 
Faria de Sá, é necessário reduzir as 

ocorrências cotidianas de roubo de 
cargas no Brasil e garantir a redução 
dos custos operacionais do trans-
porte de bens. “É importante reto-
mar a discussão a fim de debater a 
dimensão dos prejuízos causados à 
sociedade”, disse o deputado.

A audiência pública será realiza-
da em 12 de novembro, às 10 horas, 
no plenário 11.

Laycer Tomaz

Ministério dos Transportes


