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Obras de 
aposentados e 
pensionistas da 
Câmara estão 
abertas ao 
público até 13 de 
novembro. São 
33 trabalhos em 
várias técnicas 
na mostra que 
faz parte das 
comemorações do 
Dia do Servidor.

Para solucionar os problemas com as urnas biométri-
cas, o Tribunal Superior Eleitoral investiu na capaci-
tação dos mesários que atuaram nas seções em que 
houve atrasos ou erros na identificação no 1º turno. 

Além da falta de experiência do eleitor com o novo 
sistema, outro problema apontado pelos técnicos foi 
falha das leitoras biométricas. Em razão disso, cerca 
de mil urnas foram substituídas. | 3

No 1º turno, alguns eleitores reclamaram de filas e esperas de até duas horas para votar

Nova capacitação de mesários deve evitar 
demora na votação de domingo, diz TSE 

Exposição 
comemora 
Dia do 
Servidor

Eleitores na fila de votação 
no Gama (DF); muitos tiveram 
problemas com a biometria

A partir de fevereiro, mais 
da metade da Câmara será 
composta por deputados 
ligados ao agronegócio.

Debate sobre  
terras indígenas 
será retomado 
em 2015

| 2

Pedro França - Agência Senado

| 4
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A edição deste ano do programa 
Câmara Mirim, promovido pelo site 
infantil Plenarinho, da Câmara dos 
Deputados, simulará uma reunião da 
Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania (CCJ) com os deputa-
dos mirins. A Reunião Mirim ocor-
rerá no próximo dia 29, às 9 horas, 
no plenário 1, onde são realizadas 
as reuniões oficiais da própria CCJ. 
Os 40 alunos irão reproduzir o rito 
de uma reunião normal de comis-
são, com apresentação, discussão e 
votação do relatório de um dos três 
projetos de lei vencedores do  Câ-
mara Mirim. 

No dia seguinte (30/10), o rela-
tório produzido pela Reunião Mirim 
será debatido e votado por cerca de 
400 estudantes, no plenário Ulysses 
Guimarães. Nas edições anteriores 
do programa, os estudantes parti-
cipavam apenas desta etapa do pro-
cesso legislativo.

Estudantes - Por se tratar de uma 
atividade piloto, apenas uma turma 
de estudantes foi selecionada para 
a experiência de participar de uma 

Visitação
Período: até 13 de novembro

Visitação: de segunda a sexta-feira
Horário: das 9h às 17h

Local: Espaço do Servidor,
Anexo II

CÂMARA MIRIM | Estudantes participarão de uma reunião na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

Sessão de abertura do Câmara Mirim de 2013, no plenário Ulysses Guimarães; neste ano, 400 estudantes foram selecionados

Deputados mirins debaterão projetos na CCJ

reunião da CCJ: a do professor Carlos 
Campos, da Escola Classe 1 de Sobra-
dinho (DF). Campos foi um dos seis 
vencedores do concurso nacional de 
projetos pedagógicos, promovido  
pelo Plenarinho em parceria com o 
programa Missão Pedagógica, da Câ-
mara, com o projeto República em 
Sala. A proposta atribui aos estudan-
tes várias funções dos Três Poderes, 
do Banco Central e até da imprensa.

Projetos de lei - Esta é a 9ª edição 
do Câmara Mirim. O projeto reúne 
crianças e adolescentes do ensino 
fundamental de todo o Brasil, que 
são incentivadas a redigir textos de 
projetos de lei. Após um processo de 
seleção, os projetos passam a inte-
grar a pauta de discussão e votação 
da Sessão Mirim, no Plenário. Apro-
ximadamente 400 alunos participam 
do Câmara Mirim a cada ano. 

Alguns participantes de anos 
anteriores tiveram suas propostas 
transformadas em projetos de lei de 
verdade. Ideias criativas como ca-
deirinhas infantis nos ônibus, rea-
proveitamento da água da chuva em 
prédios públicos, transporte escolar 
adequado para todos e outras trami-
tam hoje na Câmara dos Deputados, 
após terem sido acolhidas por par-
lamentares.

DIA DO SERVIDOR | Fazem parte da mostra 33 obras, em técnicas mistas, de 19 artistas plásticos que já trabalharam na Câmara  

Aposentados participam de exposição comemorativa
Como parte das comemorações 

pelo Dia do Servidor (28 de outu-
bro), aposentados e pensionistas 
da Câmara dos Deputados expõem, 
pela primeira vez, 33 obras de artes 
plásticas. Participam da mostra 19 
artistas, que utilizam técnicas mis-
tas como pastel, aquarela, óleo sobre 
tela, arte em vidro e arte barroca. 

A curadoria é de Flavita Obino 
Boeckel. A exposição está aberta ao 
público e poderá ser vista até 13 de 
novembro.

Gabriela Korossy
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ELEIÇÕES | Mesmo com alguns problemas, o índice de reconhecimento dos eleitores pela biometria alcançou 91,5%

TSE espera que capacitação de mesários evite filas 
O uso de urnas eletrônicas equi-

padas com o sistema biométrico – 
que identifica o eleitor pela impres-
são digital – está mantido para o 
segundo turno das eleições deste 
ano, que ocorrem neste domingo, 
dia 26 de outubro, em todo o País.

Segundo o secretário de tecnolo-
gia da informação do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), Giuseppe Janino, 
mesmo com alguns problemas, o ín-
dice de reconhecimento dos eleito-
res pela biometria alcançou 91,5%. 
“Apenas 8,5% das impressões digi-
tais não foram reconhecidas”, disse 
Janino. Durante o processo de vota-
ção no primeiro turno, alguns elei-
tores reclamaram de filas e esperas 
de até duas horas para votar.

Segundo o TSE, as duas princi-
pais causas de falha na identificação 
digital são o posicionamento errado 
do dedo no leitor e problemas técni-
cos do equipamento. “Entendemos 
que grande parte dos problemas 
ocorreu pela colocação incorreta do 
dedo na leitora eletrônica ou ainda 
pela colocação por tempo insuficien-
te para que o software pudesse fazer 
uma leitura completa das digitais e 
compará-la com o banco de dados”, 
explicou Janino.

Para solucionar os problemas, o 
TSE investiu na capacitação dos me-
sários que atuaram nas seções em 
que houve atrasos ou erros na iden-
tificação de eleitores. “Identificamos 
onde houve a necessidade dessa ca-
pacitação, inclusive enviando para os 

No primeiro turno das eleições, apenas 8,5% das impressões digitais não foram reconhecidas pelo sistema biométrico 

mesários folders bastante objetivos 
explicando o procedimento da colo-
cação do dedo na leitora de digital da 
forma correta”, completou.

Leitoras - Outro problema apon-
tado pelo TSE está relacionado à fa-
lha ou mau funcionamento das lei-
toras biométricas. Em razão disso, 
cerca de mil urnas precisaram ser 
substituídas. O número total de ur-
nas substituídas, incluindo outros 

defeitos, chegou a 5 mil no primeiro 
turno, de um total de 530 mil urnas 
eletrônicas, espalhadas por 451 mil 
seções eleitorais.

Giuseppe Janino citou ainda pro-
blemas específicos em algumas re-
giões, como o Centro-Oeste, onde 
a umidade é muita baixa. Segundo 
ele, a pele ressecada torna mais di-
fícil a leitura da digital, devendo o 
eleitor hidratá-la com creme próprio 

ou simplesmente passar o dedo no 
rosto para evitar o ressecamento da 
digital.

No primeiro turno, mais de 23 
milhões de eleitores, distribuídos 
em 791 municípios, foram identi-
ficados pelo sistema biométrico. A 
principal vantagem da identificação 
digital, segundo o TSE, é dificultar 
fraudes e assegurar que cada eleitor 
só vote uma única vez.

COMUNICAÇÃO | Projeto regulamenta setor e destina 33% do espaço de rádio e TV para os canais públicos e comunitários

Entidades recolhem assinaturas para mídia democrática
Na Semana Nacional de Luta pela 

Democratização das Comunicações, 
entidades da sociedade civil tentam 
recolher assinaturas para apresentar 
um projeto de lei de iniciativa popular 
para regulamentar as comunicações 
no Brasil. Chamada de Projeto de Lei 
de Mídia Democrática, a proposta tem 
o objetivo de regulamentar os arti-
gos da Constituição que tratam da co-
municação. Passados mais de 25 anos 
da entrada em vigor do texto consti-
tucional, esses artigos permanecem 
sem regulamentação.

Entre esses pontos, estão a proi-
bição de que políticos com mandato 
tenham concessões de rádio e TV; a 
proibição de monopólios e oligopólios 
na mídia; e a obrigatoriedade de um 
percentual mínimo de programas re-
gionais em rádios e televisões. 

O secretário-executivo do Fórum 
Nacional pela Democratização da 
Comunicação (FNDC), Pedro Rafael 

Vilela, explica que ainda é muito co-
mum o controle de veículos de rádio e 
TV por políticos com mandato e isso 
causa sérios danos à democracia. Se-
gundo ele, muitas vezes os parlamen-
tares que legislam sobre a comunica-

ção são beneficiados por essas leis. Ele 
cita ainda a concentração dos veículos 
de mídia nas mãos de poucos grupos, 
o que impede a diversidade de vozes 
na comunicação.

Direito - O secretário-executivo 
do FNDC afirma que a sociedade, de 
uma forma geral, não tem conheci-
mento dos seus direitos relativos às 
comunicações. “As pessoas têm muita 
noção de que saúde é um direito, de 
que educação é um direito, mas ainda 
têm pouca noção de que comunicação 
é um direito.”

Pressão - A deputada Luiza Erun-
dina (PSB-SP), presidente da Frente 
Parlamentar pela Liberdade de Ex-
pressão e pelo Direito à Comunicação, 
também enfatiza a resistência que a 
regulamentação das comunicações 
tem entre os políticos e entre os em-
presários do setor. “Eles não querem 
nenhuma fiscalização, nenhum con-
trole, nenhuma participação da socie-

dade civil na política de comunicação. 
E esse serviço [de rádio e TV] é um 
serviço público; é um bem da socie-
dade que é concedido pelo governo, 
em nome da sociedade.”

Segunda Erundina, a mídia tem 
tachado qualquer tentativa de regu-
lação de atentado à liberdade de ex-
pressão. Para a parlamentar, apenas 
com a pressão da sociedade civil uma 
lei de mídia democrática poderá ser 
aprovada. “É preciso que a sociedade 
civil se aproprie dessa causa, pressio-
ne o Congresso e o governo, sobre-
tudo no início de uma nova gestão, 
numa nova legislatura.”

Número de assinaturas - O proje-
to de lei de mídia democrática já tem 
mais de 100 mil assinaturas coleta-
das. Mas para que um projeto de ini-
ciativa popular seja analisado pela 
Câmara dos Deputados são necessá-
rias 1 milhão e 300 mil assinaturas 
de eleitores.

Erundina: pressão da sociedade civil

Gabriela Korossy

Zeca Ribeiro
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TERRAS INDÍGENAS | Fortalecimento da bancada agropecuária preocupa indigenistas

Polêmica sobre PEC que muda 
demarcações volta em 2015

A polêmica sobre a proposta de 
emenda à Constituição que submete 
ao Congresso a palavra final sobre a 
demarcação de terras indígenas no 
País (PEC 215/00, do ex-deputado 
Almir Sá) deve voltar com força na 
próxima legislatura. A proposta dá 
a deputados e senadores o poder de 
aprovar as demarcações propostas 
pelo Executivo e ratificar as que já 
foram homologadas.

A chamada bancada ruralista, de-
fensora da medida, será ampliada a 
partir do próximo ano. Levantamento 
da Frente Parlamentar da Agropecu-
ária indica que os deputados ligados 
ao setor deverão representar 51% da 
Câmara, com 263 dos 513 parlamen-
tares eleitos para o período de 2015 a 
2018. Hoje, são 191.

Do outro lado, nenhum indíge-
na foi eleito deputado, a exemplo 
de 2010. Mas a ausência de um par-
lamentar índio não tem impedido a 
vinda de lideranças desses povos ao 
Legislativo nos últimos anos. Em um 
dos protestos, índios chegaram a su-
bir no teto do Congresso em protesto 
contra a PEC.

Segundo o Conselho Indigenista 
Missionário, 53 indígenas foram as-
sassinados no ano passado em conse-
quências de conflitos agrários diretos 
ou indiretos. Agricultores reclamam, 
no entanto, que muitas vezes colonos 

que ocupam áreas de boa-fé são reti-
rados de suas terras para a demarca-
ção de um território indígena.

Solução ou retrocesso? - Para o re-
lator da PEC na comissão especial da 
Câmara que analisa a matéria, depu-
tado Osmar Serraglio (PDMB-PR), a 
proposta poderá trazer uma solução 
para os problemas. “Se você conversar 
com muitos índios, vai identificar que 
o que querem mesmo não é mais ter-
ra. Não que estejamos negando terra; 
estamos cumprindo o nosso dever. O 
País está testemunhando morte de 
índios e agricultores. É uma missão, 
um compromisso nosso.”

Um dos principais defensores da 
causa indígena na Câmara, o depu-
tado Padre João (PT-MG) discorda. “A 

Representantes indígenas vieram várias vezes ao Congresso se manifestar contra mudanças nas regras de demarcação de terras

Padre João: PEC significa retrocesso Serraglio: proposta pode trazer solução

Passado o período eleitoral, a 
Comissão de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimen-
to Rural tem, até o fim do ano, al-
gumas polêmicas pela frente. Já na 
próxima quarta-feira (29), um dos 
primeiros itens da pauta de votações 
do colegiado é o projeto que aborda 
o conceito de trabalho escravo (PL 
5016/05 e apensados).

Em junho do ano passado, o Con-
gresso promulgou emenda constitu-
cional que prevê a expropriação de 
terras onde for constado trabalho 
escravo (EC 81), mas, por acordo, a 
aplicação do texto ficou pendente de 
regulamentação em lei.

Convocações - Na pauta da co-
missão, também estão requerimen-
tos de convocação do ministro de 
Minas e Energia, Edison Lobão, para 
explicar a venda do controle acio-
nário da Companhia Energética de 
Goiás (Celg) à Eletrobrás, e do ti-
tular do Ministério da Integração 
Nacional, Francisco José Coelho 
Teixeira, para esclarecer sobre os 
processos de situação de emergên-
cia no Brasil.

O presidente da comissão, depu-
tado Paulo Feijó (PR-RJ), planeja, 
até o fim do ano, o debate de outros 
assuntos. “Priorizaremos todos os 
assuntos. Muito embora, vale acres-
centar, que a pauta da Comissão de 
Agricultura, até o período eleitoral, 
estava praticamente em dia”, afir-
mou.

Votação de propostas - Para a 
próxima quarta-feira, está previs-
ta a votação de propostas sujeitas à 
apreciação conclusiva da comissão, 
entre elas o PL 5194/05, que deter-
mina que frigoríficos com registro 
no Serviço de Inspeção Federal (SIF) 
informem, diariamente, ao Ministé-
rio da Agricultura, os preços, quan-
tidades e outras características dos 
bovinos adquiridos para abate; e o 
PL 6432/13, que proíbe a venda, o 
cultivo e a importação de sementes 
de plantas alimentícias transgêni-
cas com tolerância a herbicidas.

No dia 11 de novembro, a comis-
são tem agendada  audiência pública 
sobre o papel das ferrovias no trans-
porte de commodities. O debate foi 
sugerido pelo deputado Onyx Lo-
renzoni (DEM-RS). 

Pauta de comissão 
terá definição de 
trabalho escravo

PEC 215 significa o maior retroces-
so. A gente percebe a organização de 
uma bancada, formando uma maio-
ria, indo a voto e que se torna, de fato, 
uma ameaça a um direito constitucio-
nal sagrado, reconhecido pelo Supre-
mo Tribunal Federal”, diz.

Atualmente, a demarcação de ter-
ras indígenas é de responsabilidade 
da União, com base na Constituição 
e em um decreto (Decreto 1.775/96). 
Conforme Adelar Cupsinski, asses-
sor jurídico do Conselho Indigenis-
ta Missionário, as normas atuais são 
suficientes.

Há no Brasil quase 900 mil índios 
e mais de 690 terras indígenas. Os po-
vos reivindicam, no entanto, o reco-
nhecimento de cerca de 1000 áreas.

Luis Macedo

Viola JuniorLeonardo Prado

O Congresso promulgou 
emenda constitucional 
que prevê a expropriação 
de locais onde for constatada 
prática de trabalho escravo

AGRICULTURA


