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Lançada na Câmara 
pelo artista Daniel 
Azulay, a cartilha 
”Juntos dizemos não ao 
crack e outras drogas” 
será distribuída em 
escolas e pretende, 
por meio de material 
educativo e histórias 
em quadrinho,  
sensibilizar a sociedade 
sobre a importância da 
prevenção.

Cartilha quer 
apoio de 
escolas na luta 
contra drogas

LEIA ESTA 
EDIÇÃO NO 
CELULAR

A medida torna o cargo de diretor-geral da Polícia Federal privativo da classe especial, o último nível da carreira

Aprovada em comissão especial, a medida provisória muda o critério 
de escolha do diretor-geral da PF, cujo provimento é de livre nomeação 
e exoneração pelo presidente da República. O texto, que será votado 

agora pelo  Plenário da Câmara, exige ainda que o cargo de delegado 
seja exercido apenas por bacharéis em Direito com pelo menos três 
anos de atividade jurídica ou policial.

Comissão aprova MP sobre delegados

Daniel Azulay explicou que o material é didático e dirigido principalmente às crianças

A Câmara entrou com ação 
questionando o fato de o 
julgamento de deputados 
passar a ser feito por 
turmas da Corte e não 
mais pelo Pleno do STF.

Câmara 
questiona no 
STF julgamento 
de deputados

A medida provisória não tem o apoio de 
outras carreiras da PF, como agentes, 
escrivães e papiloscopistas 
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CIDADANIA | Autores das propostas querem incentivo à leitura, a atividades artísticas e garantia de voz aos estudantes

Deputados mirins aprovam três projetos de lei
Cerca de 400 deputados mirins, 

participantes da 9ª edição do Câmara 
Mirim, aprovaram ontem três ideias de 
projetos de lei elaboradas por alunos 
de escolas públicas e privadas do en-
sino fundamental. Em sessão plenária 
simulada no Plenário da Câmara dos 
Deputados, os estudantes registraram 
presença, discursaram, apresentaram 
requerimentos e votaram propostas, 
como fazem os parlamentares.

Nesta edição, os projetos vencedo-
res foram dos estudantes Francisco Al-
ves Quirino, 13 anos, de Afogados da 
Ingazeira (PE); Lívia Pessoa Carnei-
ro, 12 anos, de Belo Horizonte (MG); 
e Zack Igor Carvalho, 13 anos, de Ser-
rinha (BA).

Francisco apresentou a ideia de re-
alização de uma Conferência Nacional 
dos Estudantes a cada quatro anos. Já 
o projeto de Lívia institui incentivo 
fiscal para empresas que criarem mi-
nibibliotecas. Zack, por sua vez, quer 

criar a bolsa-cultura para crianças, 
adolescentes e jovens que participam 
de grupos artísticos, como os  de tea-
tro, música e dança.

Escolha - Os três projetos foram es-

colhidos por um grupo de consultores 
legislativos da Câmara entre 782 ideias 
enviadas por estudantes do 5º ao 9º 
ano de todo Brasil. Já os 400 deputados 
mirins foram selecionados por profes-

sores que participaram de concursos 
do projeto Plenarinho da Câmara e ti-
veram o direito de trazer suas turmas 
para o Câmara Mirim. Ao todo, 13 es-
colas participaram desta edição.

O presidente da sessão, o deputado 
mirim Daniel Fernandes Rozzatti, de 
São Bento do Sul (SC), informou que 
os projetos dos alunos serão encami-
nhados para as comissões da Câmara 
que tratam do assunto, para que sejam 
endossados por parlamentares e tra-
mitem na Casa.

Segundo Daniel, isso foi assegura-
do pelo presidente da Câmara, Henri-
que Eduardo Alves. Em mensagem lida 
pela deputada Erika Kokay (PT-DF), 
Alves ressaltou que houve aumento de 
90% no envio de projetos em relação à 
edição do ano passado, quando foram 
enviadas 414 propostas ao Câmara Mi-
rim. Para ele, isso mostra uma maior 
conscientização, entre as crianças bra-
sileiras, do papel do cidadão.

CAMPANHA | Publicação também traz material de apoio pedagógico com ações educativas a serem usadas em salas de aula

Lançada cartilha que busca prevenir uso de drogas
Um cartilha lançada na Câmara 

dos Deputados para distribuição nas 
escolas busca sensibilizar a sociedade 
sobre a importância da família, da es-
cola e da comunidade na prevenção ao 
uso de drogas, principalmente o crack. 
A cartilha foi lançada na quarta-feira 
(29), pelo artista e educador Daniel 
Azulay, autor dos desenhos.

Daniel Azulay apresentou na TV a 
Turma do Lambe-Lambe, nos anos 80. 
Ele tem uma carreira também como 
artista plástico, compositor, autor de 
livros infanto-juvenis e até videoga-
mes. O texto da cartilha é do músi-
co e escritor Vangi Souza. Chamada 
“Juntos, dizemos não ao crack e outras 
drogas”, ela traz uma história em qua-
drinhos que mostra males causados 
pelo crack.

A publicação, que tem uma tiragem 
inicial de 3 mil exemplares, também 
traz um material de apoio pedagógico 
que propõe ações educativas a serem 

usadas em salas de aula. A proposta 
é que as prefeituras encomendem as 
cartilhas com a Editora Zit para que 
sejam lançadas nas cidades com a pre-
sença de Azulay.

O artista explicou que o texto é vol-
tado às crianças, que precisam saber o 
quanto a droga é nociva. A linguagem 
que se buscou é a de uma conversa. 
“Eu usei um personagem da Turma 

do Lambe-Lambe, o Professor Pira-
já, que passa as informações, de uma 
forma natural e espontânea, como um 
pai que tem diálogo com seu filho, es-
clarece o que é certo e errado e o que 
deve ser feito, o que é mais adequado 
para levar uma vida saudável”, disse 
Azulay.

A cartilha teve parecer técnico do 
Centro de Referência de Tabaco, Álco-
ol e outras Drogas (Cratode) do gover-
no de São Paulo.

Orçamento - Azulay e Vangi Sou-
za se reuniram com o líder da Mino-
ria, deputado Domingos Sávio (PSDB-
-MG), que anunciou que vai apresentar 
uma emenda ao projeto de Lei de Dire-
trizes Orçamentárias (LDO) para im-
pedir o contingenciamento de recur-
sos contra as drogas em programas do 
governo federal. Sávio disse que o go-
verno não aplicou nem a metade dos 
cerca de R$ 4 bilhões para o programa 
“Crack, é possível vencer”. 

Cerca de 400 alunos do ensino fundamental participaram do programa 

Deputado Mauro Benevides, que participou do evento, e Daniel Azulay

Gabriela Korossy

Lucio Bernardo Jr.



tituição do orçamento impositivo 
(PEC 358/13), que ainda precisa ser 
votada em 2º turno, e a PEC 426/14, 
que aumenta os repasses ao Fundo de 
Participação dos Municípios (FPM).

Também na próxima semana, Al-
ves deverá se reunir com a presidente 
Dilma Rousseff. 
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A Câmara entrou ontem com uma 
Ação Direta de Inconstitucionalida-
de (ADI) no Supremo Tribunal Fede-
ral (STF). A ação pretende questionar 
o julgamento de parlamentares pe-
las duas turmas da Corte, formadas 
por cinco ministros cada, e não pelo 
Pleno, composto por 11 ministros.

Desde maio, uma mudança no re-
gimento do STF (ER 49/2014) trans-
feriu do Plenário para as turmas, das 
quais o presidente do tribunal não 
participa, a competência para julgar 
ações penais de deputados, senado-
res e ministros de Estado. O objetivo 
foi desafogar a pauta e acelerar os 
processos.

O presidente da Câmara dos De-
putados, Henrique Eduardo Alves, 
espera que a Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania (CCJ) 
aprove na próxima quarta-feira a ad-
missibilidade da proposta do Gru-
po de Trabalho da Reforma Política 
(PEC 352/13).

A expectativa do presidente é 
que, após essa aprovação, seja cria-
da uma comissão especial onde serão 
vários ouvidos setores da socieda-
de, como a Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), a Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) e os mo-
vimentos sociais.

Henrique Eduardo Alves

REFORMA POLÍTICA | Texto deve ser debatido na Câmara com entidades e, depois de aprovado no Congresso, ir a referendo

Henrique Alves e uma comissão de deputados discutiu a questão dos julgamentos na quarta-feira com o ministro Ricardo Lewandowski, no gabinete do presidente do STF

Henrique Eduardo Alves quer votar proposta na CCJ
Reafirmando a posição que já ha-

via assumido sobre a questão da par-
ticipação popular no processo de re-
forma política, Henrique Alves disse 
que o texto aprovado no Congresso 
será levado à consulta da população, 
por referendo popular. 

“É importante o povo participar 
dessa decisão e é mais simples ten-
do um projeto, fácil de entender. Eu 
acho que isso dá uma resposta ime-
diata de uma reforma política que 
esta Casa tem que fazer. Já devia ter 
feito, não fez. Eu acho que é um mea 
culpa de todos nós, mas a futura le-
gislatura terá que fazer”, disse.

Ontem, Alves reuniu-se com o 
ministro da Casa Civil, Aloizio Mer-
cadante. A conversa se resumiu, se-
gundo o presidente, a questões insti-
tucionais, demandas e preocupações 
do governo com assuntos fiscais em 
possíveis votações da Casa. Alves 
afirmou ao ministro que não seria 
“irresponsável” de votar projetos de 
impacto econômico e ficou de passar 
a ele uma pauta acordada com os lí-
deres partidários para o resto do ano.

Orçamento impositivo - Para a 
próxima semana, Henrique Alves rei-
terou sua intenção de colocar em vo-
tação a proposta de emenda à Cons-

“É importante o povo 
participar dessa decisão e 
é mais simples tendo um 
projeto, fácil de entender.”

SUPREMO | A ADI questiona o fato de parlamentares serem julgados por turmas do STF e não pelo Plenário da Corte

Câmara entra com ação contra julgamentos
O secretário-geral da Mesa da 

Câmara, Mozart Vianna de Paiva, 
avaliou que a intenção pode ter sido 
boa, mas considerou a alteração in-
constitucional. “Historicamente, o 
constituinte colocou deputados e se-
nadores, na Constituição, no mes-
mo nível do presidente da Repúbli-
ca, do vice-presidente da República, 
dos ministros do Supremo e do pro-
curador-geral da República. Todos a 
serem julgados pelo Supremo”, disse.

A ADI foi protocolada após o 
julgamento do deputado Delegado 
Protógenes (PCdoB-SP). A Segun-
da Turma do STF, por unanimidade, 
manteve a condenação do parlamen-

tar pela prática de violação do sigilo 
funcional qualificada (artigo 325, pa-
rágrafo 2º do Código Penal) no âm-
bito da Operação Satiagraha, con-
duzida pela Polícia Federal em 2008.

Protógenes, no exercício do car-
go de delegado da Polícia Federal à 
época dos fatos, foi condenado por 
ter revelado a jornalistas dados si-
gilosos da operação.

Mozart afirmou que a ação não 
questiona o mérito do julgamento, 
mas apenas o procedimento adota-
do no. “A Mesa da Câmara entende 
que o foro adequado é o Plenário do 
Supremo, e não a turma. O mérito de 
cada caso e causa é o Supremo que 

julga. A Câmara não entra nisso”, 
afirmou.

Reunião no STF - Nesta semana, 
uma comitiva de deputados e se-
nadores, incluindo o presidente da 
Câmara, Henrique Eduardo Alves, 
reuniu-se com o presidente do STF, 
Ricardo Lewandowski, para discutir 
o assunto.

O ministro Lewandowski disse 
que a Câmara dos Deputados tam-
bém poderia questionar o julgamen-
to por via administrativa. Segundo 
informações da Secretaria-Geral da 
Mesa, o presidente ainda não soli-
citou qualquer manifestação nesse 
sentido.

Rodolfo Stuckert
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Flávia Morais: Brasil está melhor

 DISCURSOS

Flávia Morais enfatiza conquistas dos 
últimos anos e anuncia luta por mais avanços

Ao agradecer em Plenário os 
159.122 votos recebidos, a deputa-
da Flávia Morais (PDT-GO) afirmou 
que sua reeleição foi “a vitória de um 
projeto que tem sido aceito pelo povo 
goiano” e que o novo mandato traz 
mais desafios e a responsabilidade de 
representar bem a população.

Flávia Morais destacou o apoio de 
seu partido à reeleição da presiden-
te Dilma Rousseff e assegurou que 
o País conquistou diversos avanços 
nos últimos governos. “A política 
de aumento salarial foi com certe-
za a válvula propulsora da economia 
nesse período em que tivemos uma 
crise mundial. O trabalhador conse-
guiu consumir mais e manter a nossa 
economia em movimento. Quando 
nós olhamos o Brasil em relação ao 
mundo, sabemos que avançamos”, 
ressaltou.

A deputada destacou também a 
diminuição das diferenças sociais e 
os avanços na qualificação profissio-
nal por meio do Pronatec. De acordo 
com ela, o País precisa avançar ainda 
nas áreas de saúde, meio ambiente e 
na economia. Flávia Morais defen-

deu o estabelecimento de prazos no 
âmbito do SUS nos moldes da lei dos 
60 dias para o tratamento de câncer 
e a aprovação do plano de carreira 
dos profissionais da saúde. A deputa-
da apoiou ainda a desvinculação dos 
profissionais da saúde e da educação 
da Lei de Responsabilidade Fiscal por 
meio da PEC 390/14.

Segundo Flávia Morais, a eman-
cipação dos municípios, o programa 
Jovem Aprendiz, a reforma política 
e tributária e o combate às drogas 
precisam ser prioridades no próxi-
mo mandato. 

Raimundo Gomes de Matos afirma que 
resultado das urnas fortaleceu a oposição

O deputado Raimundo Gomes de 
Matos (PSDB-CE), que foi recondu-
zido a um novo mandato, alertou que 
o resultado destas eleições “ mostra 
claramente que a corrupção, a falta 
de transparência, o aparelhamento 
do Estado e a ineficiência na gestão 
pública não podem mais ser admi-
tidos”.

Segundo Gomes de Matos, os mi-
lhões de eleitores que não foram às 
urnas, votaram branco ou nulo, so-
mados aos mais de 51 milhões de vo-
tos do candidato do PSDB, Aécio Ne-
ves, “demonstram claramente que a 
maioria dos eleitores não concorda 
com a forma que o País está sendo 
administrado”.

Para o deputado, a oposição sai 
fortalecida das eleições. “No Con-
gresso, o PSDB, o DEM, O SD, o PTC, 
o PMN, o PTdoB e o PSB estarão uni-
dos, verificando o descaso e aprofun-
dando o debate em relação à má ges-
tão e ao desvio de recursos públicos. 
A continuidade deste governo será 
fiscalizada não só por detentores de 
mandato, mas pela população”, afir-
mou Gomes de Matos.

A investigação de casos como os 
da Petrobras, Eletrobras e Pronaf foi9 
defendida pelo parlamentar. Ele disse 
que vai cobrar a finalização das obras 
de transposição do São Francisco e 
da Transnordestina. “Muitos são os 
desafios e os problemas a serem en-
frentados oriundos da má gestão da 
coisa pública. A presidente Dilma está 
herdando do seu próprio governo um 
descontrole, principalmente na área 
econômica. Além dos desafios da se-
gurança pública, saúde e educação, é 
preciso fazer as reforma política, tri-
butária e da previdência.”

Gomes de Matos: fiscalizar o governo

POLÍCIA FEDERAL | Proposta exige graduação em Direito e três anos de atividade jurídica ou policial para ocupar o cargo 

Aprovada MP que muda carreira de delegado 
Foi aprovada ontem a admis-

sibilidade da Medida Provisória 
(MP) 657/14, que reorganiza a car-
reira dos delegados da Polícia Fede-
ral (PF). A MP foi aprovada na co-
missão mista e, agora, segue para 
votação no Plenário da Câmara dos 
Deputados.

O texto torna o cargo de diretor-
-geral da polícia federal privativo de 
delegado da classe especial (último 
nível da carreira).  Atualmente, o 
provimento desse cargo é de livre 
nomeação e exoneração pelo presi-
dente da República. Segundo os mi-
nistérios do Planejamento e da Jus-
tiça, a intenção da mudança é ajudar 
na profissionalização do órgão.

MP desagrada outras carreiras da PF, que apontam supostos privilégios a delegados

O senador Vicentinho Alves (SD-
-TO) disse que, quando a propos-
ta chegar ao Plenário do Senado, 
apresentará uma emenda para que 
o nome indicado pela presidente da 
República para dirigir a PF seja sub-
metido a sabatina pelos senadores.

Bacharel em Direito - O texto da 
MP ainda estabelece em lei que o 
cargo de delegado da PF só poderá 
ser exercido por bacharel em Direi-
to que tenha pelo menos três anos 
de atividade jurídica ou policial, a 

serem comprovados no ato da pos-
se. O ingresso na carreira será feito 
por concurso público de provas e tí-
tulos, com a participação da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB). 

A formação em Direito já era 

O presidente da comissão, 
senador Humberto Costa, disse 
que o processo de mudança 
nas carreiras da Polícia 
Federal não se encerra na MP

exigida antes da edição da MP, mas 
por meio de uma portaria do Mi-
nistério da Justiça. O objetivo do 
governo é selecionar profissionais 
mais aptos para o exercício do car-
go e, com a participação da OAB, 
assegurar a lisura do concurso em 
todas as suas fases.

Emendas - O relator, deputado 
João Campos (PSDB-GO), que é de-
legado de polícia, propôs a rejeição 
de todas as emendas apresentadas 
ao texto original, sob a alegação de 
que não tinham pertinência com o 
assunto tratado na MP ou de que 
implicavam aumento de despesa. 
Seu voto foi acompanhado pelos 
parlamentares integrantes da co-
missão mista.

O presidente da comissão, se-
nador Humberto Costa (PT-PE), 
adiantou que “o processo [de mu-
danças nas carreiras da Polícia Fe-
deral] não termina aqui”. Segundo 
ele, há dois grupos de trabalho no 
Ministério do Planejamento discu-
tindo o tema.

Agentes, escrivães e papilosco-
pistas são contra a medida provi-
sória. Eles alegam que a proposta 
limita o exercício das chefias e a 
autoridade policial somente a quem 
exerce o cargo de delegado.

Antonio Cruz/Agência Brasil

Gustavo Lima Gustavo Lima


