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Congresso reúne-se 
hoje e deve analisar 
veto presidencial 
à fusão de partidos 
Estão na pauta do Congresso 
vetos da presidente Dilma 
Rousseff a três projetos de lei, 
entre eles o que impede a fusão 
de partidos recém-criados. 
O veto diz respeito a um dos 
primeiros projetos da reforma 
política aprovados.

Com a aprovação de 12 das 25 emendas do Senado, os 
deputados concluíram a votação do projeto que sim-
plifica regras para pesquisa e exploração do patrimô-
nio genético de plantas e animais nativos. Entre as 

emendas está a que exclui a possibilidade de empresa 
com sede no exterior e sem vínculo com instituição 
nacional de pesquisa ter autorização para acesso ou 
remessa ao exterior de patrimônio genético. | 3

Câmara conclui votação do 
projeto sobre biodiversidade
Foram aprovadas 12 emendas do Senado ao texto, que agora vai à sanção presidencial

Uma das novidades do 
projeto que regulamenta a 
profissão é o aumento do 
número mínimo de folgas 
mensais, que sobe para 12. 

Audiência 
discute direitos 
trabalhistas 
de aeronautas

Comissão 
debate 
antidoping 
no esporte 
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A proposta cria programa que prevê recursos 
para proteger a biodiversidade nacional
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Deputados que integram 
o conselho do Prêmio “Dr. 
Pinotti – Hospital Amigo da 
Mulher” definiram na semana 
passada os vencedores da edi-
ção 2015. São cinco premia-
dos: o Hospital do Câncer de 
Pernambuco, o Instituto Es-
tadual do Cérebro Paulo Nie-
meyer e o Hospital Estadual 
Carlos Chagas, ambos no Rio 
de Janeiro; o Hospital Sofia 
Feldman, em Minas Gerais, e o 
Hospital da Mulher Maria José 
de Santos Stein, em São Paulo.

Hospitais - O Hospital do 
Câncer iniciou suas atividades 
no Recife em 1945 e hoje é re-
ferência no Norte e Nordeste 
na prevenção e na assistência 
a pacientes com a doença. Já o 
Instituto Estadual do Cérebro 
Paulo Niemeyer é especializa-
do em neurocirurgia de alta 
complexidade e oferece aten-
dimento moderno e avançado.

O Hospital Sofia Feldman 
disponibiliza atenção huma-

Hospital do Sofia Feldman, em Minas Gerais, é um dos vencedores do prêmio neste ano

Escolhidos os vencedores do Prêmio Dr. Pinotti

nizada e incentivo ao par-
to normal. O Hospital Carlos 
Chagas foi fundado em 1937 
e atingiu a marca de mil ci-
rurgias bariátricas, atenden-
do, pelo Sistema Único de 

Saúde, moradores de 30 mu-
nicípios do estado. Já o Hos-
pital da Mulher Maria José de 
Santos Stein, que faz parte da 
Rede Cegonha, tem o título de 
Hospital Amigo da Criança e 

garante atenção especial às 
mães com o Projeto Mãe Can-
guru. Os vencedores foram es-
colhidos por maioria simples.

A premiação ocorre uma 
vez por ano, ocasião em que 

são concedidos diplomas de 
menção honrosa em cerimô-
nia no Salão Nobre da Câmara 
dos Deputados. A cerimônia 
de premiação é realizada no 
mês de maio, na semana do 
dia 28, em alusão à data em 
que se comemora o Dia Mun-
dial de Combate à Mortalida-
de Materna.

Reconhecimento - O Prê-
mio Dr. Pinotti, concedido 
desde 2010, reconhece enti-
dades governamentais e não 
governamentais que atuam na 
promoção do acesso e na qua-
lificação dos serviços de saúde 
da mulher.

A distinção leva o nome do 
médico ginecologista paulis-
ta José Aristodemo Pinotti 
(1934-2009), que se notabi-
lizou por promover políticas 
voltadas para as mulheres nos 
diversos cargos públicos em 
que ocupou, como deputado 
federal e secretário de Saúde 
do Estado de São Paulo.

CPI da Petrobras 
A sub-relatoria para investi-
gação do superfaturamento 
e gestão temerária na cons-
trução de refinarias no Bra-
sil ouve cinco depoimentos. 
Local a definir, 9h30

Sessão solene 
Homenagem ao Dia da Liber-
dade de Imprensa.  Plenário 
Ulysses Guimarães, 10h 

Profissão de aeronauta
A Comissão de Viação e 
Transportes debate o proje-
to que regulamenta o exercí-
cio da profissão de aeronau-
ta. Plenário 11, 10h 

Reforma política
A Comissão Especial da Re-
forma Política ouve o vice-
-presidente da República e 
presidente do PMDB, Michel 
Temer, no plenário 1, 10h, e 
o líder do PT, Sibá Machado, 
às 14h30. 

Doping no esporte
A Comissão do Esporte faz 
audiência sobre medidas 
para prevenir o doping no 
esporte brasileiro.  Plenário 
4, 14h

Pacto federativo
A Comissão Especial do Pac-
to Federativo ouve pesquisa-
dores sobre o tema. Plenário 
3, 14h30
 
Plano de educação
Audiência da Comissão de 
Educação debate a regula-
mentação do Plano Nacio-
nal de Educação e a criação 
do Observatório PNE-Brasil. 
Plenário 10, 14h30 

Doença renal
A Comissão de Seguridade 
Social debate “O problema 
do paciente renal crônico”. 
Plenário 7, 14h30

Trabalho bancário
A Comissão de Trabalho re-
aliza audiência pública sobre 
os resultados apontados no  
relatório sobre riscos do tra-
balho bancário. Local a defi-
nir, 14h30
 
Fundos previdenciários
A Comissão de Fiscalização 
Financeira discute os fun-
dos previdenciários esta-
duais. Com o ministro da 
Previdência, Carlos Gabas. 

Plenário 11, 14h30
   
São Francisco 
Audiência debate operacio-
nalização e gerenciamen-
to do Projeto de Integração 
do Rio São Francisco com as 
Bacias Hidrográficas do Nor-
deste Setentrional. Plenário 
15, 14h30
 
Benefícios com ISS
A Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico discute os 
efeitos de projeto que proí-
be os municípios de conce-
der benefícios com renúncia 
do Imposto sobre Serviços 
abaixo da alíquota mínima 
de 2%. Plenário 5, 14h30 

Agênciaminas.gov.br
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O texto, que vai à sanção, define novos procedimentos para simplificar acesso a patrimônio genético e conhecimento

Pesquisa com biodiversidade será simplificada
28 de abril de 2015

O Plenário da Câmara 
aprovou ontem 12 das 23 
emendas do Senado ao pro-
jeto de lei da biodiversidade 
(PL 7735/14, do Poder Exe-
cutivo), que simplifica as re-
gras para pesquisa e explora-
ção do patrimônio genético 
de plantas e animais nati-
vos e para o uso dos conhe-
cimentos indígenas ou tradi-
cionais sobre eles. A matéria 

será enviada à sanção presi-
dencial.

A principal emenda apro-
vada proíbe empresas sedia-
das no exterior e sem víncu-
lo com instituições nacionais 
de pesquisa científica e tec-
nológica de conseguir au-
torização para acesso ou 
remessa ao exterior de pa-
trimônio genético ou de co-
nhecimento tradicional as-

sociado.
O texto define novos pro-

cedimentos para simplificar 
o acesso a esse patrimônio e 
ao conhecimento.

Acordo setorial - Outras 
duas emendas aprovadas es-
pecificam que a possibilidade 
de diminuição, para até 0,1% 
da receita líquida do royal-
ty devido ocorrerá por meio 
de acordo setorial somente 

De acordo com o proje-
to, haverá perdão de dívidas 
com multas por irregulari-
dades em relação às regras 
anteriores se vinculado ao 
cumprimento de um termo 
de compromisso da regulari-
zação do acesso ao patrimô-
nio genético ou ao conheci-
mento tradicional associado 
realizado em desacordo com 
as regras atuais.

Há vários valores de mul-
tas definidos em decreto con-
forme a gravidade da infra-
ção, variando de R$ 10 mil a 
R$ 15 milhões para empre-
sas.

Segundo o governo, as 
ações de um núcleo tempo-
rário de combate ao acesso 
ilegal ao patrimônio gené-
tico, que atuou em 2010, re-
sultaram em multas com va-
lor total de cerca de R$ 220 
milhões.

Autorização - Atualmen-
te, o acesso é regulado pela 
Medida Provisória 2.186-
16/01, e cabe ao Conselho de 
Gestão do Patrimônio Gené-
tico (CGen) dar autorização 
prévia para o início das pes-
quisas por meio de processo 
que leva tempo e exige gran-
de documentação do pesqui-
sador. Segundo o governo, 
isso dificulta a pesquisa e o 
aproveitamento do patrimô-
nio genético.

Para assegurar maior 
representatividade da so-
ciedade civil, o CGen foi 
reformulado, com sua com-
posição dividida   entre ór-
gãos federais (com 60% dos 
membros) e setores empre-
sarial e acadêmico e popula-
ções indígenas, comunidades 
tradicionais e agricultores 
tradicionais (com 40% pari-
tários).

O texto que irá à sanção 
inclui os produtos agrícolas e 
pecuários nas novas regras, 
especificando que o royalty 
será devido sobre a comer-
cialização do material repro-
dutivo (semente, por exem-
plo) no caso geral de acesso 
a patrimônio genético ou 
conhecimento tradicional 
associado para atividades 
agrícolas.

Já a exploração de produ-
to acabado ou material re-
produtivo oriundo do aces-
so ao patrimônio genético 
de espécies introduzidas no 
território nacional pela ação 
humana (soja, gado, cana-
-de-açúcar, por exemplo) 
será isenta do pagamento 
de royalty. A exceção é para 
a variedade tradicional lo-
cal ou crioula, tipicamente 
cultivada pelas comunida-
des tradicionais, indígenas 
ou agricultores tradicionais. 

quando se tratar de conheci-
mento tradicional associado 
de origem não identificável.
Esse conhecimento não pode 
ser objetivamente atribuído 
a alguma determinada co-
munidade.

A Câmara aceitou ainda 
sugestão do Senado para in-
cluir o agricultor familiar na 
definição de agricultor tra-
dicional.

O Plenário da Câmara re-
jeitou a emenda do Senado 
ao projeto que considerava 
qualquer elemento de agre-
gação de valor oriundo do 
acesso ao patrimônio gené-
tico ou ao conhecimento tra-
dicional associado para fins 
de pagamento de benefícios.

A repartição de benefí-
cios é uma espécie de royalty 
devido por quem acessa esse 
patrimônio, no montante de 
1% da receita líquida.

O deputado Alessandro 
Molon (PT-RJ) defendeu a 
emenda por considerar di-
fícil definir qual o elemento 
principal dos produtos rela-
cionados à biodiversidade. 
“O texto do Senado é melhor, 
sempre que houver elemento 
agregando valor ao produto, 
deve-se o pagamento às co-
munidades tradicionais.”

Já o relator, Alceu Morei-
ra, disse que a mudança do 
Senado poderia inviabilizar 
o uso da biodiversidade bra-
sileira. “Seria muito bom se 
a lógica fosse essa. O que vai 

As ações de um núcleo 
de combate ao acesso 
ilegal ao patrimônio 
genético, em 2010, 
resultaram em multas 
com valor total de cerca 
de R$ 220 milhões

Perdão de 
dívidas está 
previsto

Os deputados concluíram a votação do projeto que simplifica as regras de pesquisa e exploração do patrimônio genético nacional

Produtos 
agrícolas e 
pecuários

Rejeitada ampliação de royalties

acontecer é que alguém vai 
conseguir uma embalagem 
sintética”, disse Moreira, ao 
citar como exemplo o com-
primido de paracetamol, que 
é revestido com cera de car-
naúba, elemento secundário 
provindo da biodiversidade.

Fundo nacional - O texto 
cria um programa que usará 
recursos do Fundo Nacional 
de Repartição de Benefícios 
(FNRB) para proteger a bio-
diversidade e os conheci-

mentos tradicionais, inven-
tariar o patrimônio genético, 
estimular o uso sustentável 
dessa biodiversidade e man-
ter sistemas de cultivo que 
favoreçam esse uso, entre 
outras ações. 

O FNBR contará tam-
bém com recursos de mul-
tas aplicadas em virtude do 
descumprimento da lei, de 
contribuições de usuários 
de patrimônio e de recursos 
de origem externa.

Moreira: mudança poderia inviabilizar uso da biodiversidade

Luis Macedo

Gustavo Lima
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Um dos dispositivos vetados pela presidente Dilma Rousseff é relacionado à lei que restringe a fusão de partidos 

Congresso analisa hoje vetos presidenciais
Com o argumento de 

que a nova regra equipa-
raria dois mecanismos dis-
tintos de formação de par-
tidos políticos, a criação e 
a fusão, a presidente Dil-
ma Rousseff vetou a janela 
de 30 dias que os políticos 
filiados a outras legendas 
que não participaram da fu-
são teriam para se filiar ao 
partido surgido dessa fusão 
sem a perda de mandato.

O líder do PSC, deputa-
do Andre Moura (SE), disse 
que o governo vetou o pro-
jeto para privilegiar a re-
criação do Partido Liberal 
(PL). “O veto não deve pre-
valecer, e cabe a esse Par-
lamento ter a sensibilidade 
e maturidade para derrubar 
esse veto.”

Já o líder do Pros, depu-
tado Domingos Neto (CE), 
disse que vai votar pela 
manutenção dos vetos. “A 
decisão do Pros é de acom-
panhar a manutenção, até 
porque nós somos um par-
tido que foi contra a apro-

Em sua última reunião, o Congresso Nacional votou o projeto do Orçamento Geral da União

vação desse projeto aqui na 
Câmara dos Deputados.”

Limpeza urbana - Outro 
a ser debatido é o veto total 
ao Projeto de Lei 4846/12, 
que inclui as campanhas 
educativas sobre a corre-
ta destinação dos resíduos 
sólidos entre as ações que, 
para receberem recursos da 
União, dependeriam da ela-

boração de plano estadual 
ou municipal de resíduos 
sólidos.

O objetivo da proposta 
era ampliar o acesso de es-
tados e municípios a recur-
sos da União destinados a 
campanhas educativas re-
lacionadas à gestão de re-
síduos. O Poder Executivo 
argumentou, no entanto, 

que a exigência de inclusão 
dessas campanhas nos pla-
nos de resíduos seria uma 
exigência desproporcional, 
“o que poderia levar a um 
efeito contrário daquele 
pretendido pela medida”.

Na mesma sessão, o 
Congresso também poderá 
analisar vetos ao novo Có-
digo de Processo Civil.

A Comissão de Rela-
ções Exteriores aprovou o 
PL 195/15, do deputado Ca-
pitão Augusto (PR-SP), que 
autoriza o retorno ao serviço 
ativo de policial e bombeiro 
militares estaduais, distri-
tais e municipais eleitos para 
mandato eletivo. Hoje, eles 
são transferidos para a ina-
tividade, com remuneração 
proporcional, sem direito a 
voltar à atividade depois do 
término do mandato.

“Eu sou um dos militares 
que sofrem com essa medi-
da, após eleito fui obrigado 
a passar para a inativida-
de e recebo proporcional”, 
afirmou o relator do proje-
to, deputado Cabo Dacio-
lo (Psol-RJ). Hoje, o militar 
com mais de dez anos de ser-
viço é transferido para a re-
serva no ato de diplomação, 
quando passa a receber pro-
porcionalmente aos anos tra-
balhados, sendo impedido de 
retornar à atividade.

Cabo Daciolo disse que a 

As  comissões espe-
ciais  da reforma políti-
ca que analisam propostas 
de emenda à Constituição 
(PECs 344/13, 352/13 e ou-
tras) e projetos de nature-
za infraconstitucional (que 
não mudam a Constituição) 
realizam hoje debates sobre 
sistemas eleitorais e finan-
ciamento de campanha. Com 
o vice-presidente da Repú-
blica e presidente do PMDB, 
Michel Temer, será às 10h. Já 
o presidente do Partido dos 
Trabalhadores, Rui Falcão, 
será representado pelo líder 
do partido na Câmara, de-
putado Sibá Machado (AC). 
O debate ocorrerá às 14h30.

As audiências foram su-
geridas pelo relator dos dois 
colegiados, o deputado Mar-
celo Castro (PMDB-PI), que 
apresentou requerimento 
para que fossem convidados 
representantes de diversos 
partidos. Foram ouvidos os 
presidentes do PSDB, Aé-
cio Neves; do PCdoB, Rena-
to Rabelo; do PDT, Carlos 
Lupi; do PSB, Carlos Siquei-
ra; do PRB, Marcos Pereira; 
do PSD, Guilherme Campos 
(interino); do PPS, Roberto 
Freire; do PHS, Eduardo Ma-
chado; do PSol, Luiz Araújo; 
e o líder do DEM na Câmara, 
deputado Mendonça Filho 
(PE), representando o pre-
sidente do partido, senador 
José Agripino.

Na avaliação de Castro, 
um dos eixos principais da 
discussão nas comissões 
especiais é o fortalecimen-
to dos partidos políticos, e 
“não seria razoável deliberar 
sobre um novo regramento 
político-partidário sem ou-
vir dirigentes nacionais de 
partidos políticos represen-
tativos das legendas do Con-
gresso Nacional”.

A população pode parti-
cipar dos debates pelo por-
tal e-Democracia. A audiên-
cia com Michel Temer será 
realizada no plenário 1. Já 
com Sibá Machado ainda não 
tem local definido.

Comissões 
da Reforma 
Política ouvem 
PMDB e  PT

Militar tem de escolher entre manter funções ou ter mandato 

situação é ainda mais “drás-
tica” para militares com 
menos de dez anos de ser-
viço público, que serão de-
mitidos tão logo formalizem 
candidatura a mandato ele-
tivo. Nesse ponto, o projeto 
garante ao militar o afasta-
mento da atividade durante 
a campanha e a transferência 
para a inatividade enquanto 
durar o mandato.

Depois disso, o militar 
ganhará o direito de retor-
nar à atividade, e o tempo de 
mandato será contabilizado 
para fins de promoção e re-
cálculo da remuneração.

Igualdade  - Capitão Au-
gusto ressaltou que o obje-
tivo é corrigir a disparidade 
de direitos políticos entre os 
militares e os servidores do 
Executivo. “Essa injustiça 

está prestes a completar 50 
anos. Hoje, todos os servido-
res do Executivo podem vol-
tar ao serviço depois do man-
dato, a única exceção é a dos 
militares”, afirmou.

O deputado relatou que 
sua própria carreira foi inter-
rompida “de maneira abrup-
ta”: caso não seja reeleito 
ou se não concorrer a outro 
mandato, não poderá voltar 
à PM de São Paulo.

Os deputados Cabo Sabi-
no (PR-CE) e Major Olimpio 
(PDT-SP) concordaram. Se-
gundo eles, os militares são 
prejudicados por ter de es-
colher entre continuar com 
suas funções ou concorrer a 
mandato eletivo. “Isso vai de 
encontro à democracia e ao 
direito de igualdade, além de 
privar o Estado do serviço de 
um cidadão”, disse Sabino.

Tramitação - A proposta  
tramita com prioridade e será 
analisada pela Comissão de 
Constituição e Justiça, antes 
de seguir para o Plenário.

Luis Macedo

Acervo Câmara dos Deputados

Aprovado retorno ao serviço ativo de
policial que terminar mandato eletivo

SEGURANÇA PÚBLICA
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Votação, na Câmara, da 
proposta que amplia a 
terceirização provocou 
adiamento, na comissão 
mista, sobre parecer do 
senador Paulo Rocha, 
por falta de quórum

TRABALHO

Vista do aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo

Comissão tenta votar MP do seguro-desemprego
Colegiado formado por deputados e senadores vai analisar na quarta parecer sobre mudança de regras no benefício

A comissão mista que 
analisa a medida provisória 
do seguro-desemprego (MP 
665/14) tenta novamente vo-
tar o parecer do relator nesta 
quarta-feira (29). A reunião 
será realizada na sala 6 da 
ala Nilo Coelho, no Senado, 
a partir das 14h30. 

Na semana passada, a vo-
tação do parecer do senador 
Paulo Rocha (PT-PA) foi adia-
da por falta de quórum. Ro-
cha explicou que o adiamento 
ocorreu por causa da votação 
do projeto de lei da terceiriza-
ção (PL 4330/04) no Plenário 
da Câmara. 

“Uma parte das centrais 
concorda com a terceirização, 
outra não. Como lá [na Câma-
ra] estão aprovando a tercei-
rização a toque de caixa, aqui 
estão querendo adiar o deba-
te”, afirmou. 

O senador acredita que 
seu relatório será aprovado 
nesta semana. “A dificulda-
de é mais no procedimento 
do que no mérito.”

O deputado Glauber Bra-
ga (PSB- RJ), no entanto, de-
fende a obstrução do debate 
na comissão mista se o Mi-
nistério da Fazenda não re-
gulamentar o imposto sobre 
grandes fortunas. Ele é con-
trário à MP, que, em seu pon-
to de vista, impõe o peso do 
ajuste fiscal sobre trabalha-
dores e empresários.

Benefícios - A MP 665/14 
altera as regras para conces-
são de seguro-desemprego. 
De acordo com o texto, des-
de março, o trabalhador de-
mitido tem de comprovar 18 

meses de carteira assinada – 
computados nos últimos dois 
anos – para receber o benefí-
cio. Antes eram exigidos ape-
nas seis meses. Na segunda 
solicitação, a carência previs-
ta na MP cai para 12 meses e 
somente a partir da terceira é 
que a carência volta para seis 
meses.

A MP altera ainda as re-
gras do abono salarial de 
contribuintes do PIS/Pasep, 
que só será pago aos traba-
lhadores que comprovarem 
seis meses ininterruptos de 
carteira assinada no ano an-
terior. Antes, bastava com-
provar um mês.

A proposta também pro-
íbe o acúmulo de benefícios 
assistenciais ou previdenci-
ários com o seguro-defeso. 
Equivalente a um salário mí-
nimo, o seguro-defeso é pago 
aos pescadores que precisam 
deixar de exercer sua ativi-
dade em certos períodos do 
ano em favor da reprodução 
de peixes.

A comprovação do tempo 
de exercício da atividade para 
a obtenção desse benefício 
subiu de um para três anos 
e será necessário contribuir 
para a Previdência Social por 
pelo menos um ano.

Debate avalia ampliação de direitos de tripulantes de avião
A Comissão de Viação 

e Transportes realiza au-
diência pública amanhã, 
às 10h, no plenário 11, 
sobre a proposta que re-
gulamenta a profissão de 
aeronauta (Projeto de Lei 
8255/14). O texto amplia 
os direitos dos tripulan-
tes: pilotos, copilotos, co-
missários e mecânicos de 
voo.

Hoje a profissão é re-
gulamentada pela Lei 
7.183/84, criada há mais de 
30 anos. Uma das novida-
des do projeto, já aprovado 

no Senado, é o aumento do 
número mínimo de folgas 
mensais, que sobe para 12. 
Atualmente, esses traba-
lhadores têm, no mínimo, 
oito dias de repouso remu-
nerado por mês.

Foram convidados para 
o debate o ministro-che-
fe da Secretaria de Avia-
ção Civil, Eliseu Padilha; 
o presidente da Agência 
Nacional de Aviação Civil 
(Anac), Marcelo Pacheco; 
o especialista em Geren-
ciamento do Risco da Fadi-
ga na Aviação Raul Bocces; 

o presidente do Sindicato 
Nacional dos Aeronautas, 
José Adriano Castanho 
Ferreira; e o presidente da 
Associação Brasileira das 
Empresas Aéreas (Abear), 
Eduardo Sanovicz.

Projeto, já aprovado 
no Senado, aumenta 
o número mínimo de 
folgas mensais, que 
sobe para 12. Hoje, 
são 8 dias de repouso 
remunerado por mês

Paulo Pinto / Fotos Públicas
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Esporte debate medidas de controle antidoping
Para Arnaldo Jordy, a participação do poder público no combate ao doping aumentou, mas sem grandes resultados

André Gomes de Melo / Governo do Rio de Janeiro 

Laboratório de Controle de Dopagem da UFRJ, instituição acreditada pela Agência Mundial Antidoping

“Num plano futuro, 
por que não classificar 
o doping no esporte 
como crime?”
Deputado Arnaldo Jordy

A Comissão do Esporte 
debate hoje medidas de con-
trole antidoping no esporte 
brasileiro. A audiência será 
realizada às 14h, no plená-
rio 4.

O deputado Arnaldo Jordy 
(PPS-PA), que propôs o deba-
te, afirma que a participação 
do poder público no controle 
e combate ao doping se am-
pliou nos últimos anos, mas 
sem grandes resultados até 
agora. “As entidades esporti-
vas usam do ‘direito privado’ 
para não sofrerem obrigações 
legais do Estado”, disse.

Jordy defende a busca de 
alternativas legislativas para 
enfrentar o problema e argu-
menta que a discussão não se 
resume apenas à boa prática 
esportiva, mas inclui também 
a educação, a saúde pública e 
a formação de conceitos éti-
cos e morais. “Num plano fu-
turo, por que não classificar o 
doping no esporte como cri-
me?”, ressaltou.

Foram convidados para a 
audiência: o secretário Na-
cional da Autoridade Brasi-
leira de Controle de Dopagem 
do Ministério do Esporte, 

O deputado Nelson Mar-
chezan Júnior (PSDB-RS) re-
quereu a realização de sessão 
solene, hoje, às 10h, em ho-
menagem ao Dia da Liberda-
de de Imprensa, comemora-
do no mundo em 3 de maio.

O Dia Mundial da Liber-
dade de Imprensa foi propos-
to pela ONU e pela Unesco 

em 1993, na sequência da 
Declaração de Windhoek, 
aprovada em 1991, na Namí-
bia. O documento faz apelo 
à comunicação social livre, 
independente e pluralista, 
caracterizando a imprensa 
livre como essencial para a 
democracia e como direito 
humano fundamental.

Câmara comemora Dia da Liberdade de Imprensa

Marco Aurelio Klein; o coor-
denador do Laboratório Bra-
sileiro de Controle de Dopa-
gem do Instituto de Química 
da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ), Fran-
cisco Radler de Aquino Neto; 
e o membro da Comissão Mé-
dica e Científica do Comitê 
Olímpico Internacional (COI) 
e do Comitê Olímpico Brasi-
leiro (COB) Eduardo Henri-
que de Rose.

Violência – Amanhã, a co-
missão promove outro deba-
te, desta vez para analisar a 
violência nos estádios. A au-
diência ocorrerá no plenário 
4, a partir das 14 horas.

O evento foi solicita-
do pelo deputado João Der-
ly (PCdoB-RS). O deputado 
destacou que a violência en-
volvendo torcidas de futebol 
“é um problema recorrente 
em várias partes do mundo e 

uma chaga aberta no esporte 
brasileiro”.

João Derly observou que 
o Brasil está entre os países 
com maior número de mortes 
relacionadas ao futebol com-
provadas por inquérito poli-
cial, e cada vez mais os episó-
dios de violência nos estádios 

ganham importância na dis-
cussão nacional, em razão do 
seu crescimento.

Debatedores - Foram con-
vidados para discutir o tema 
na comissão Marco Auré-
lio Klein, secretário Nacio-
nal da Autoridade Brasileira 
de Controle de Dopagem do 

Ministério do Esporte; Ailton 
Alfredo de Souza, juiz de Di-
reito de Recife; Paulo Sérgio 
de Castilho, promotor do Mi-
nistério Público de São Paulo; 
e André Silva Azevedo, que 
é presidente da Associação 
Nacional das Torcidas Orga-
nizadas. 

Deputados homenageiam o Dia do Contabilista
Zeca Ribeiro

O deputado Izalci preside homenagem  ao Dia do Contabilista

A Câmara promoveu 
sessão solene na sexta-fei-
ra (24), no Plenário Ulysses 
Guimarães, em homenagem 
ao Dia do Contabilista, cele-
brado em 25 de abril. A ho-
menagem foi proposta pelo 
deputado Izalci (PSDB-DF) 
e contou com representantes 
do Conselho Federal de Con-
tabilidade e do Conselho Re-
gional de Contabilidade do 
Distrito Federal. 

Izalci lembrou que o Dia 
do Contador surgiu em 1926. 
O deputado disse que o con-
tabilista vem ganhando es-
paço nas áreas de audito-
ria, controladoria e atuária. 
Hoje, ressaltou, esses profis-
sionais têm vital importân-
cia na tomada de decisões 
das empresas, como também 
na atração de investimentos.

“A contabilidade tem 
avançado em todo o mundo, 
tanto no setor privado quan-
to no público, e tem sido for-
ça auxiliar das empresas e 

dos governos. A contabili-
dade brasileira avançou so-
bremaneira no setor privado. 
Entretanto, na área pública, 
em que tem papel preponde-
rante na proteção do Estado, 
o governo não tem tido ne-
nhum interesse no fortaleci-
mento nos sistemas de con-
tabilidade e custo do Poder 
Executivo”, afirmou Izalci.

O deputado Edinho Bez 
(PMDB-SC) disse que tan-
to na administração pública 
quanto no meio empresarial 
a figura do contabilista vem 
se mostrando fundamental. 
“É inconcebível que qualquer 
empreendimento dispense 
os serviços de um contador, 
mesmo as pessoas físicas já 
perceberam a importância 
na organização das finanças, 
para o correto pagamento de 
tributos e na contratação de 
empregados domésticos”, 
ressaltou Bez.

O vice-presidente do 
Conselho Federal de Conta-

No Brasil, o dia é co-
memorado em 1º de junho 
e foi estabelecido pela Lei 
9.831/99, resultado da apro-
vação de projeto do falecido 
deputado Nelson Marchezan. 
A definição da data partiu da 
Associação Riograndense de 
Imprensa e da Federação Na-
cional dos Jornalistas.

bilidade, Zulmir Ivânio Bre-
da, destacou que a profissão 
de contador é uma das mais 
promissoras. “Em estudo di-
vulgado pelo Ministério da 
Educação e pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais [Inep],  
o curso de ciências contábeis 
ficou entre os mais procura-
dos pelos estudantes de gra-
duação em 2014, ocupando a 
quarta colocação no ranking 
nacional”, afirmou.
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Especialistas temem retrocesso na legislação, e parlamentares se comprometem a ampliar os debates sobre o tema

28 de abril de 2015

TRANSPOSIÇÃO DO SÃO FRANCISCO

A proteção de áreas ocu-
padas por povos indígenas e 
a regularização fundiária fo-
ram destaques na audiência 
pública da Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável da Câmara 
que discutiu o futuro das 
áreas protegidas no Brasil.

Na audiência, realizada 
na quinta-feira (23), enti-
dades manifestaram preo-
cupação com propostas em 
discussão na Câmara que po-
dem representar um retro-
cesso na política ambiental. 

O coordenador da Arti-
culação Nacional dos Po-
vos Indígenas do Brasil, Ro-
mancil Gentil Cretã, afirmou 
que a comunidade indígena 
teme o avanço da proposta 
de emenda à Constituição 
(PEC 215/00) que transfere 
da União para o Congresso 
a competência para demar-
car as terras indígenas. “Há 
anos, os nossos povos indí-
genas vêm discutido esse 
tema – a questão ambiental 
– e parece que o Brasil não 
acorda nunca.”

Retrocesso - A especia-

O professor adjunto do 
departamento de Engenha-
ria Hidráulica e Ambien-
tal da Universidade Federal 
do Ceará Francisco de Assis 
de Souza Filho afirmou, em 
audiência na Câmara, que a 
estocagem e a transferência 
devida da água são impor-
tantes na transposição do rio 
São Francisco, mas ressaltou 
que também são necessárias 
medidas de prevenção à seca.

“Mesmo com a transposi-
ção do São Francisco, haverá 
episódios de seca em várias 
regiões do Nordeste e nós 
precisamos estar preparados 
para isso por meio de planos 
de gestão de secas”, disse o 
professor em audiência da 
comissão externa que acom-
panha as obras de transposi-
ção do São Francisco.

“Mesmo com a infraes-
trutura, e a infraestrutura 
é essencial e fundamental 
para que nós tenhamos se-
gurança, nós precisamos de 
uma atividade a mais, que é 
exatamente gerenciar secas 

Professor defende medidas de prevenção à estiagem 

e episódios de eventos extre-
mos”, acrescentou.

Política nacional – Segun-
do ele, é preciso que o Brasil 
tenha uma política nacional 
de secas que seja aplicada em 
todo o País. “O Brasil vai pre-
cisar gerenciar melhor essa 
questão do risco climático, 
como, por exemplo, ter pla-

nos de gestão de secas para 
as cidades acima de 100 mil 
habitantes, no primeiro mo-
mento, e depois acima de 50 
mil habitantes, no segundo 
momento”, destacou.

Souza Filho referiu-se 
também à consequência caso 
a transposição, que já se es-
tende há mais de dez anos, 

não seja concluída em bre-
ve. Segundo o professor, se 
o ano que vem for seco, al-
gumas áreas metropolitanas 
importantes da região Nor-
deste vão ficar extremamen-
te vulneráveis.

Saneamento - O autor do 
pedido de criação do cole-
giado, deputado Raimundo 

Gomes de Matos (PSDB-CE), 
afirmou que há necessidade 
de discutir qual o destino do 
esgoto das cidades que não 
possuem saneamento bási-
co e serão atendidas pelo rio 
após a transposição.

“Por onde esse canal vai 
passar, as cidades não têm 
nenhum projeto de seu sa-
neamento. Finda colocando 
dejetos, os seus esgotos, no 
canal, no rio e isso vai poluir 
a água”, alertou.

“É preciso integrar os mi-
nistérios da Saúde, das Cida-
des, do Meio Ambiente e da 
Integração Nacional, além da 
Fundação Nacional de Saú-
de (Funasa), para que haja a 
concretude e intersetoriali-
dade desses investimentos”, 
disse o parlamentar.

Gomes de Matos afirmou 
ainda que a comissão vai até 
a nascente do rio São Fran-
cisco, no estado de Minas 
Gerais, para verificar a in-
formação de que o volume 
de água na nascente está di-
minuindo.

Comissão que acompanha as obras de transposição do rio São Francisco debateu segurança hídrica

Alex Ferreira

Entidades pedem proteção de áreas indígenas

“Há de se pensar em 
um planejamento 
que permita o uso 
do território para 
o desenvolvimento 
econômico, mas 
com avanço social e 
equilíbrio ecológico.”
Deputado Edmilson Rodrigues

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável debateu o futuro das áreas protegidas

lista em áreas protegidas e 
colaboradora do Instituto 
Socioambiental Nurit Ben-
susan alertou para o retro-
cesso nas políticas do se-
tor. “A gente tem uma série 
de medidas, aqui mesmo no 
Congresso Nacional, para 
limitar, diminuir a possibi-
lidade de definição de mais 
áreas e da própria consoli-
dação dessas áreas. E, fora 
isso, há uma série de inicia-
tivas para desfazer essas áre-

as, transformá-las em áreas 
não protegidas, de novo.”

Para o presidente da co-
missão, deputado Átila Lira 
(PSB-PI), o Legislativo deve 
priorizar propostas que 
protejam comunidades in-
dígenas e quilombolas. “É 
preciso dar maior apoio as 
comunidades quilombolas e 
indígenas para que elas exer-
çam o papel melhor no que 
diz respeito à proteção des-
sas reservas”, afirmou.

O deputado Edmilson Ro-
drigues (Psol-PA), autor do 
requerimento de audiência 
pública, disse que a crise am-
biental está associada à crise 
social e que, por isso, o tema 
deve enfrentar “o mais pro-
fundo debate”.

Os parlamentares pre-
sentes se comprometeram, 
juntamente com a Frente 
Parlamentar Ambientalista, 
em consolidar as proposições 
que tramitam na Casa sobre 

o assunto e ampliar o nú-
mero de audiências públicas 
com representantes do go-
verno e da sociedade civil.

Regularização - Na opi-
nião do presidente do Insti-
tuto Chico Mendes de Con-
servação da Biodiversidade 
(ICMBio), Roberto Vizentin, 
é preciso regularizar as áreas 
já existentes.

Vizentin lembrou que a 
maioria dos parques cons-
titui áreas de preservação 
e que, portanto, devem ser 
protegidas. “Parte dessas 
unidades de conservação 
é constituída por parques 
nacionais. São criados para 
proteger ativos ambientais 
e promover o uso público.”

Antonio Augusto
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A deputada Iracema Portella (PP-PI) participou da visita ao 
Complexo Eólico da Chapada do Araripe, entre os municípios de 

Simões e Marcolândia, no Piauí. O projeto de geração de energia eólica 
tem investimentos da ordem de R$ 5 bilhões e envolve os municípios de 

Simões, Marcolândia, Caldeirão Grande, Padre Marcos, Curral Novo e 
Betânia. A região tem um grande diferencial, que é a presença de ventos 

constantes, propícios para a produção de energia limpa. 

A Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados e a Procuradoria 
da Mulher do Senado iniciaram por Montes Claros (MG) uma série de 
eventos para discutir as questões da mulher na reforma política. Para 

a deputada Raquel Muniz (PSC-MG), o evento mostrou que há interes-
se na sociedade em buscar um sistema político com mais igualdade de 
oportunidades. “Fiquei muito feliz em ver que tantas pessoas mostra-

ram interesse nesse tema tão importante, crucial para mudar o jeito de 
se fazer política no Brasil.” Também participou do evento a deputada Jô 

Moraes (PCdoB-MG), ex-coordenadora da bancada feminina.

Na sexta-feira (24), Dr. Jorge Silva (Pros-ES) acompanhou uma 
comitiva do governo do estado em visita ao Projeto Semeando a Liber-
dade, desenvolvido com apenados em parceria da Penitenciária Regio-
nal de São Mateus com a Cáritas Diocesana e a Pastoral Carcerária, em 
que internos trabalham no cultivo agrícola, com foco no cultivo do 
maracujá. O projeto deve ser ampliado, “por servir de bom exemplo 
para outros presídios no Espírito Santo”, disse o deputado.

O deputado Zé Silva (SD-MG) fez uma visita às  obras da 
BR 135, que liga o distrito de Monte Rei a Montalvânia, em 
Minas Gerais. Recentemente vereadores estiveram em Bra-
sília para buscar apoio do deputado a fim de que a obra não 

fosse paralisada. Zé Silva reivindicou junto ao Dnit a continu-
ação do empreendimento, conseguindo seu objetivo.

O deputado Paulão (PT-AL) participou na última sexta-fei-
ra dos eventos de certificação de comunidades quilombolas, no 
município de Água Branca, em Alagoas. O estado possui 65 co-
munidades quilombolas certificadas, de acordo com o Instituto 
de Terras e Reforma Agrária de Alagoas.  O evento fez parte das 
comemorações dos 140 anos de emancipação política do municí-
pio,  no sertão alagoano. 

Iracema Portella visita projeto de 
geração de energia eólica no Piauí

Após ações de Zé Silva, obras da BR 
135 continuam em Minas Gerais

Secretaria da Mulher inicia eventos pela 
participação na reforma política

Jorge Silva destaca projeto Semeando 
a Liberdade, no Espírito Santo

Paulão participa da certificação 
de quilombolas em Água Branca

MG


