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Deputados cobram votação de 
matérias que beneficiam aposentados

O Congresso Nacional realizou 
ontem sessão solene em homenagem 
ao Dia Nacional e Internacional do 
Idoso, comemorado em 1º de outu-
bro. Durante o evento, a deputada 
Rebecca Garcia (PP-AM) desta-
cou que o Senado e comissões da 
Câmara estão analisando emenda 
ao Projeto de Lei 1/07, que torna 
obrigatório o reajuste dos salários 
de aposentados e pensionistas pelo 
Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor (INPC) mais o percentual 
de crescimento do Produto Interno 
Bruto (PIB) - como ocorre com o 
salário-mínimo dos demais traba-
lhadores. Rebecca e o senador Paulo 
Paim (PT-RS) propuseram a reali-
zação da solenidade.

A deputada argumentou ser in-
justo alguém aposentar-se ganhando 
três salários-mínimos ou mais e, no 
fim da vida,    quando mais precisa 
de recurso para o próprio sustento, 
receber não mais que um “mísero” salá-
rio-mínimo. “Entendo que o espírito de 
justiça do presidente da Câmara, Michel 
Temer, fará com que coloque em pauta, 
o mais rapidamente possível, esse proje-
to de lei. Estaremos brigando por isso”, 
declarou, ao citar o deputado Arnaldo 
Faria de Sá (PTB-SP), que, segundo res-
saltou, tem “batalhado bastante” nessa 
causa. “Eu me junto ao senhor, para que 
possamos colocar, o mais breve possível, 
em votação esse projeto”, disse.

Rebecca Garcia também destacou o 
PL 4434/08, que cria regra para garantir 
um reajuste do valor das aposentado-
rias próximo ao do salário-mínimo e, 
ao mesmo tempo, restabelece o número 
de salários-mínimos pagos na época da 
concessão do benefício. O pagamento 
do valor retroativo seria diluído ao lon-
go de cinco anos, explicou a deputada,  
para não sobrecarregar o regime geral da 
Previdência Social. “O Brasil deve muito 
a todos vocês. Vamos lutar para resgatar 

essa dívida”, disse, referindo-se aos apo-
sentados presentes à solenidade.

Votação na CCJ - O deputado 
Marçal Filho (PMDB-MS) garantiu 
que os projetos que beneficiam aos apo-
sentados, entre eles o PL 3299/08, serão 
analisados em breve pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) 
da Câmara. “Hoje estão nas mãos do 
nosso partido, na Câmara, todos os 
projetos referentes aos aposentados. Na 
CCJ, temos como presidente o deputado 

Tadeu Filipelli (PMDB-DF). Es-
tamos fazendo gestão junto a ele, 
no sentido de rapidamente desig-
nar o relator e, assim, podermos 
apreciar esses projetos pelos quais 
os senhores e as senhoras lutam 
tanto”, disse.

Para Arnaldo Faria de Sá, a 
maior homenagem que se poderia 
prestar aos aposentados é aprovar 
os projetos de seu interesse. “Vamos 
votar esses dois projetos. Vamos vo-
tar o PL 1/07, porque aí tudo estará 
resolvido, e não precisará homena-
gem nenhuma”, afirmou.  

Emenda - O deputado Cleber 
Verde (PRB-MA) informou que 
há uma emenda do senador Pau-
lo Paim ao PL 1/07 estendendo a 
mesma correção aos aposentados 
e pensionistas que ganham acima 
do salário mínimo. “Está aí a im-
portância de votarmos esse projeto. 
Ele é abrangente”, observou.

Integrante da Mesa Diretora da Câ-
mara, o deputado Marcelo Ortiz (PV-
SP) ressaltou que a Casa tem dado aos 
aposentados todo o respeito que lhes 
é devido. “Há um posicionamento do 
nosso presidente Michel Temer, com 
todo o interesse e o reconhecimento 
do direito dos aposentados”, disse.

Na sessão também foram comemo-
rados os 24 anos de fundação da Con-
federação Brasileira de Aposentados e 
Pensionistas.

Internautas já podem consultar
 Biblioteca Digital da Câmara

Foi inaugurada ontem a Biblioteca 
Digital da Câmara. Ao acessar o site 
http://bd.camara.gov.br, o cidadão 
poderá consultar um amplo acervo 
de documentos digitalizados, como 
estudos técnicos, livros raros, relató-
rios de comissões, vídeos e livros em 
áudio, que poderão ser baixados em 

qualquer computador.
“Essa é uma forma de ampliar e 

melhorar as possibilidades de acesso 
à informação legislativa, facultando ao 
cidadão a consulta aos documentos que 
a Câmara possui, e de tornar mais fácil 
para a população acessá-los”, explicou a 
gerente do projeto, Janice Silveira.

O projeto da Biblioteca Digital foi de-
senvolvido pelo Centro de Documentação 
e Informação (Cedi), em parceria com o 
Centro de Informática (Cenin) da Câmara. 
A ferramenta que dá suporte à Biblioteca 
Digital é o software livre DSpace, indicado 
para a criação de repositórios digitais, 
customizado pelo Cenin.

agenda
SEXTA-FEIRA

16 de outubro de 2009

20 anos do ECA
A Comissão de Direitos Huma-

nos e a Frente Parlamentar pelos 
Direitos da Criança e do Adolescen-
te promovem seminário para tratar 
dos 20 anos do Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA). Plenário 
2, a partir das 9 horas

elton Bomfim

durante a solenidade, parlamentares cobraram a aprovação, pela câmara, 
dos projetos que beneficiam aposentados e pensionistas
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VOTAÇÕES

Temer quer votar, neste ano, projeto 
que regulamenta atividade de lobby

Bruno Angrisano

O presidente da Câmara, Michel Temer, informou 
ontem, em entrevista aos veículos de comunicação da 
Casa, que pretende colocar em votação o projeto que 
regulamenta a atividade de lobby (PL 1202/07) até 
o fim deste ano. “O legislador age de acordo com os 
interesses do momento, por isso é preciso disciplinar 
essa ação”, afirmou.

Questionado sobre a atuação dos diversos grupos 
de pressão que estiveram na Câmara nos últimos dias, 
Temer afirmou que “é legítima a presença da popula-
ção na Câmara, mas não é no grito que se vai colocar 
um projeto na pauta”. 

Segundo ele, a sensibilização dos parlamentes pelos 
grupos pode levar um projeto à pauta, como o grupo 
de Rondônia, exemplificou. Ele elogiou a atuação dos 
defensores da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
483/05, que permite aos servidores do ex-território de 
Rondônia optarem pela incorporação ao quadro de pes-
soal da União. A matéria foi aprovada no último dia 7.

Próxima semana - Sobre as próximas votações do 
Plenário, Temer reafirmou que deverão ser incluídos na 
pauta os principais projetos relacionados ao meio am-
biente. O objetivo do presidente é aprová-los antes da 
15ª Conferência das Partes sobre Mudança do Clima da 
Organização das Nações Unidas (ONU - COP-15), que 
será realizada em Copenhague, na Dinamarca, em dezem-
bro. “Nós vamos participar ativamente do encontro de 

O presidente Michel Temer afirmou ainda, na 
entrevista, que as inovações no portal da Câmara 
na internet lançadas na quarta-feira darão mais 
opções aos parlamentares e para a população. 
Ele ressaltou que as ferramentas são inéditas no 
Brasil e possivelmente no mundo. A Câmara lançou 
uma série de inovações no portal www.camara.gov.
br e ferramentas tecnológicas para modernizar a 
atuação parlamentar e aumentar a transparência 
para a sociedade. Entre os destaques, o sistema 
WebCâmara vai possibilitar, a partir da semana 
que vem, que o internauta assista em tempo real 
às atividades de qualquer uma das 20 comissões 
permanentes da Casa. (BA)

Copenhague, levando os nossos projetos aprovados, 
mais os resultados do trabalho da comissão mista”, 
disse Temer.

Na quarta-feira, durante encontro com integran-
tes da Comissão Mista sobre Mudanças Climáticas, 
Temer prometeu conversar com os líderes partidários 
para incluir na pauta do Plenário da próxima semana 

o PL 3535/08, que institui a Política Nacional de Mu-
danças Climáticas e o fundo para o setor. O presidente 
afirmou também que deverá ser incluída na pauta a 
PEC 47/03, que inclui a alimentação entre os direitos 
sociais previstos na Constituição. 

Cultura - Temer afirmou ainda que esta semana 
e a semana passada foram dedicadas à cultura, com a 
aprovação do vale-cultura e do Projeto de Lei Comple-
mentar 462/09, do deputado Antonio Carlos Mendes 
Thame (PSDB-SP), que muda o enquadramento de 
microempresas da área cultural no Supersimples para 
diminuir a tributação desse setor.

temer destacou a aprovação dos projetos voltados ao setor 
de cultura, como o do vale-cultura e o que altera o 

enquadramento das microempresas da área no Supersimples

PEC da participação feminina na Mesa 
Diretora deve ir Plenário até novembro

Idhelene Macedo

A Câmara deverá votar até no-
vembro a proposta de emenda à Cons-
tituição (PEC 590/06) que garante a 
participação feminina na composição 
das mesas diretoras e das comissões do 
Congresso. A inclusão da proposta en-
tre as prioridades da pauta do Plenário 
foi confirmada pelo presidente da Câ-
mara, Michel Temer. “Haverá uma ou 
outra resistência, naturalmente, mas 
acho justíssimo que se tente votar essa 
matéria, da qual inclusive fui relator 
na Comissão de Constituição e Justi-
ça, no ano passado”, disse Temer, ao 
confirmar que a proposta é uma das 
prioridades da pauta.

Coordenadora da bancada fe-
minina, a deputada Alice Portugal 
(PCdoB-BA) disse que aguarda o 
momento adequado para a votação. 
Segundo informou, a bancada en-
tende que é preciso conversar com 
todos os líderes para conseguir um 
consenso sobre a proposta, “que é ou-
sada e inovadora”. “Nós já contamos 

com a maioria dos votos dos partidos, 
mas é preciso garantir a unanimidade”, 
disse.

Do total de 513 deputados federais, 
45 são mulheres. Pesquisa do Depar-
tamento Intersindical de Assessoria 
Parlamentar (Diap) que apontou os 
100 parlamentares mais influentes do 
Congresso incluiu apenas duas deputa-
das: Rita Camata (PMDB-ES) e Luiza 
Erundina (PSB-SP).

Erundina, autora da PEC sobre a 
participação feminina na composição 
das mesas, considera esse o primeiro 
passo para ampliar o poder das mulhe-
res. Ela observou que em mais de 180 
anos do Poder Legislativo, nunca uma 
deputada ocupou um cargo de titular 
na Mesa Diretora da Câmara. “Mes-
mo tendo uma representação absolu-
tamente desigual em relação ao total 
dos homens, em relação ao que somos 
na sociedade, estamos absolutamente 
ausentes nos espaços que representam, 
de fato, o poder na Casa. Por isso, que-
remos pelo menos uma cota mínima de 
nossa presença”, informou.

Pesquisa - Na avaliação do coor-
denador da pesquisa do Diap, Antonio 
Augusto de Queiroz, a participação das 
mulheres na política não reflete a impor-
tância delas na sociedade brasileira. 

Os três critérios básicos para definir os 
“cabeças” do Congresso, explicou, são: o 
posto que o parlamentar ocupa na estru-
tura da Casa; a reputação do parlamentar 
diante dos colegas, da imprensa, dos ana-
listas políticos e dos consultores legislati-
vos; e o decisional, “que mostra como o 
parlamentar se comporta frente a situações 
concretas, como negociações, votações, e 
entendimentos a respeito da política públi-
ca e do processo de votação”.

A professora de Ciência Política da 
Universidade de Brasília Lúcia Avelar 
atribui a pouca expressividade das mu-
lheres na política brasileira à realidade 
enfrentada por elas dentro dos parti-
dos. “As mulheres trazem preocupações 
novas para a agenda pública e isso re-
presenta uma espécie de competição 
de interesses dentro dos partidos, que 
acabam relegando as mulheres a um 
papel menor”, analisou.

A deputada Solange Ama-
ral (DEM-RJ) foi nomeada pelo 
presidente Michel Temer para a 
Procuradoria Especial da Mulher. 
Ela substitui a deputada Nilmar 
Ruiz (PR-TO), que deixou o cargo 
ao trocar de partido. O Regimento 
Interno da Câmara (art. 40, pará-
grafo 2º) prevê a perda do cargo 
quando há troca de partido.

Solange Amaral 
assume Procuradoria 
Especial da Mulher

GilBeRto naScimento

Transparência no portal

Rodolfo StuckeRt
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PLENáRIO

O deputado Osório Adriano (DEM-
DF) voltou a defender em Plenário a distri-
buição para todos os estados e municípios, 
incluindo o Distrito Federal, dos royalties 
e participações especiais resultantes da ex-
ploração do petróleo da camada pré-sal. 

Segundo o deputado, para que esses re-
cursos cheguem a todos os entes da federa-

Segurança
Capitão Assumção 

(PSB-ES) criticou o baixo 
investimento do governo 
do Espírito Santo na área 
da segurança pública. De 
acordo com o deputado, 
mesmo sendo o primeiro 
colocado em tentativa de 
homicídios dolosos e segun-
do em homicídios dolosos, 
o governo capixaba investiu 
1,07% dos recursos rece-
bidos pelo governo federal 
por meio do Pronasci. Na 
opinião de Capitão Assu-
mção, nunca se levou tão 
a sério a segurança pública 
do País. “Prova disso é o 
Pronasci, com investimen-
tos condizentes para mudar 
a realidade dramática da 
segurança brasileira.”

Emendas
Ribamar Alves (PSB-

MA) pediu ao governo 
federal que não corte as 
emendas individuais e de 
bancada sob o argumen-
to de reduzir gastos. De 
acordo com o parlamentar, 
esses recursos são direcio-
nados à execução de obras 
reivindicadas pelas bases 
eleitorais. “Se o governo 
diminuir as despesas, a 
redução deve começar 
pelo superávit primário, e 
não impedir a realização de 
obras que geram emprego 
e renda nos municípios”, 
defendeu. Ribamar Alves 
registrou ainda a instalação 
do Comitê Comunitário 
de Segurança Pública na 
cidade de Barra do Corda, 
que promove a interação 
de autoridades, organismos 
de segurança pública e a 
sociedade civil, visando 
combater o aumento da 
violência.

Pena de morte
Vicentinho (PT-SP) 

destacou o Dia Interna-
cional contra a Pena de 
Morte, comemorado dia 10 
de outubro. Na opinião do 
deputado, a pena de morte 
elimina criminosos, mas 
não elimina o crime. “Não 
é cometendo um crime que 
se pune outro. É necessário 
promover a educação, a 
redistribuição de renda e a 
ressocialização’, defendeu. 
Para comemorar a data, o 
parlamentar informou que 
vai lançar o dossiê “Mapas 
do Extermínio: execuções 
extrajudiciais e mortes pela 
omissão do estado de São 
Paulo”. 

Osório Adriano volta a 
pedir distribuição de 
royalties do pré-sal 
a todos os estados

ção, e não apenas aos estados produtores, 
é preciso mudar alguns critérios que vêm 
sendo adotados atualmente na distribuição 
dos resultados. “É absurda a pretensão [do 
Rio de Janeiro, de São Paulo e do Espírito 
Santo] de considerar patrimônio territorial 
do estado a faixa além das suas fronteiras 
limitadas pelo mar”, disse Osório Adriano, 
que criticou ainda o papel desempenhado 
pelos governadores desses estados na de-
fesa dos royalties.

“O conceito de anexação da área oceâ-
nica ao patrimônio do estado confrontante 
não pode ser admitido, não somente pelo 
fato de que os territórios esta-
duais estão cartograficamen-
te definidos, como em face 
sobretudo das disposições 
constitucionais e infracons-
titucionais que vigoram no 
País”, reforçou o parlamen-
tar. Ele ressaltou que tanto 
a Constituição quanto a Lei 
9.478/97, sobre a política 
energética nacional, definem 
que petróleo, gás natural e 
outros hidrocarbonetos flui-
dos pertencem à União. 

R$ 11 bi - Apesar disso, 
lembrou Osório Adriano, 
hoje apenas o estado do Rio de Janeiro 
recebe mais de 80% dos royalties e parti-
cipações pagos pela exploração de petró-

leo no Brasil. No ano passado, informou, 
esses repasses da União teriam alcançado 
a soma de R$ 11 bilhões. Osório Adriano 
afirmou que há ainda estudos demons-
trativos concluindo que quando o óleo 
do pré-sal estiver em plena exploração o 
montante repassado ao Rio poderá chegar 
a R$ 185 bilhões.

Na explicação do deputado, hoje o Rio 
de Janeiro “não produz sequer uma gota 
de petróleo”. Para que isso acontecesse, 
afirmou, a exploração deveria ocorrer 
dentro dos limites de seu território, já que 
as leis vigentes definem “claramente” o 

que é exploração territorial e o 
que é exploração da plataforma 
continental. “É preciso acabar 
com a injustiça que vem sendo 
cometida contra os demais esta-
dos”, afirmou Osório Adriano, 
que conclamou os deputados das 
outras unidades da federação a 
“entrar na luta” para mudar as 
regras dos royalties e das parti-
cipações especiais durante a tra-
mitação na Câmara dos quatro 
projetos que regulamentam a 
exploração do pré-sal. 

O deputado lembrou ainda 
que várias emendas nesse sen-

tido já foram apresentadas às propostas e 
que deve haver uma mobilização para que 
sejam aprovadas. 

É preciso acabar 
com a injustiça 
que vem sendo 
cometida contra 

os demais 
estados na 
distribuição 

dos royalties do 
petróleo

GilBeRto naScimento

GilBeRto naScimento

Ao lembrar o centenário de nascimento 
do filósofo italiano Norberto Bobbio - ce-
lebrado em 18 de outubro -, o deputado 
José Genoíno (PT-SP) afirmou que, além 
de ter sido um intelectual e um acadêmico, 
Bobbio foi também um militante político 
que procurou, na sua obra, trazer o de-
bate sobre a relação entre a democracia 
e as transformações sociais, analisando 

Genoíno destaca 
centenário de Norberto 

Bobbio e desafios da 
democracia no Brasil

os dilemas do século 20. “Quero chamar à 
reflexão sobre essa rica e vasta obra de 
Bobbio, com desafios colocados para a 
política e para a democracia no mundo de 
hoje”, disse o deputado.

Na avaliação do parlamentar, a política 
atualmente vive um “processo de esvazia-
mento”, em razão de um processo de subs-
tituição da política por sentenças judiciais, 
razões técnicas ou normas, ditadas pelo 
mercado, de como construir as relações 
e os procedimentos democráticos. “A obra 
de Bobbio nasceu num período em que se 
dizia que o poder nasce da ponta do fuzil, e 
ele foi um crítico do confronto e da violência 
que consagrava esse tipo de poder. Cons-
truímos uma experiência em vários ciclos 
de que a política nasce do voto, que todo 
poder emana do povo”, comparou. 

Para Genoíno, a política baseia-se na 
democracia representativa e participativa. “E 
quando, hoje, vem uma visão autoritária de 
negar a política, de substituí-la pela técnica, 
pela sentença judicial, pela criminalização, é 
a negação da razão de ser do poder, porque 
todo poder só emana do povo e só é legítimo 
porque dele emana”, ressaltou. 

Por isso, disse o deputado, o poder não 
poderia emanar de juizes, procuradores e 
delegados de polícia, por exemplo. “Eles 
têm função de Estado, mas o poder emana 
do voto - e o Parlamento emana do povo 
com suas vicissitudes, com suas grande-
zas, com seus dilemas e com seus erros”, 
ressaltou.

Segundo José Genoíno, essa lição está 
muito presente na obra de Bobbio, que 
concebe a democracia como a expressão 
da soberania popular, que se relaciona com 

outro princípio: o da tutela de direitos. “Há 
duas universalidades na conceituação 
democrática: o princípio da soberania 
popular e a prerrogativa de direitos. As 
demais questões podem ser resolvidas 
pela técnica, por outros meios, mas a 
soberania popular e a prerrogativa de 
direitos só se resolve pela democracia”, 
disse.

O deputado também citou a obra O 
Futuro da Democracia, de autoria do 
filósofo, afirmando que, com ela, pode-
se refletir sobre o futuro da democracia 
atual. “Se houve, no século 20, as duas 
grandes guerras mundiais, a relação 
nazismo e fascismo e, depois, a crise 
do socialismo autoritário - a queda do 
muro [de Berlim] -, agora temos a crise 
dos valores e do sistema neoliberal. A 
busca de alternativas está colocada no 
debate sobre o futuro da democracia”, 
declarou.

Genoíno ainda citou o historiador 
Eric Hobsbawm, que, em um fórum in-
ternacional na Itália, chamou a atenção 
para a ideia de que o objetivo de uma 
economia não deve ser o ganho, mas, 
sim, o bem-estar de toda a população. 
“O crescimento econômico não é um fim, 
mas um meio para dar vida às sociedades 
humanas e justas. Não importa como 
chamamos os regimes que buscam essa 
finalidade. Importa unicamente como 
e com quais prioridades saberemos 
combinar as potencialidades do setor 
público e do setor privado nas nossas 
economias mistas. Essa é a prioridade 
política mais importante do século 21”, 
declarou.
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LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

Medicina
Armando Abílio (PTB-

PB) destacou a a aprovação 
do Ato Médico pela Comis-
são de Seguridade Social da 
Câmara. Na avaliação do de-
putado, a definição da atua-
ção dos médicos beneficiará 
a saúde individual e coletiva, 
prevenindo, diagnosticando 
e tratando as doenças e 
promovendo a reabilitação 
dos enfermos e das pessoas 
com deficiência. O parla-
mentar também ressaltou 
as obras de asfaltamento 
e recuperação da rodovia 
que liga Campina Grande 
a  Nova Floresta - trabalho 
que deve estar concluído até 
o final do ano.

Agente de saúde
Washington Luiz (PT-

MA) registrou a criação 
da comissão especial que 
analisará a PEC que altera o 
plano de carreira dos agen-
tes comunitários de saúde 
e dos agentes de combate 
às endemias. O deputado 
elogiou o trabalho desenvol-
vido por esses profissionais, 
que vão de casa em casa 
para vacinar as crianças e 
ajudam a reduzir o índice de 
mortalidade infantil. Segun-
do o parlamentar, mais de 
300 mil agentes merecem 
o reconhecimento por seu 
trabalho, portanto, em sua 
opinião, é necessário re-
gulamentar o piso salarial 
da categoria, que atende 
à população que vive em 
lugares distantes.

Vale no Pará
A Comissão do Meio 

Ambiente realizará audiên-
cia pública conjunta com 
a Câmara Municipal de 
Marabá (PA) para obter, 
da Companhia Vale do Rio 
Doce, esclarecimentos sobre 
as políticas sociais compen-
satórias implantadas ou em 
implantação pela empresa 
nos municípios integrantes 
da Área de Influencia do Pro-
jeto Carajás. A informação foi 
divulgada por Wandenkolk 
Gonçalves (PSDB-PA), 
autor do requerimento para 
a realização do evento, que 
ocorrerá em Marabá. “É 
brutal o confronto entre a 
quantidade de riqueza ex-
traída do Pará e a pobreza 
em que fica sua população”, 
destacou o deputado, que es-
pera esclarecimentos sobre a 
responsabilidade do passivo 
ambiental no estado.

Professora pede maior difusão de 
conhecimento sobre saúde da mulher

Maria Neves

A coordenadora do Núcleo Interdiscipli-
nar de Estudos de Gênero da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Jussara Reis 
Prá, defendeu a capacitação das mulheres 
para difundir os conhecimentos gerados nos 
últimos anos em relação à saúde da mulher 
e aos direitos sexuais e reprodutivos. Em 
audiência na quarta-feira (14), na Câmara, 
a professora ressaltou que há dificuldade 
de transmitir esse conhecimento até mes-
mo para as mulheres que trabalham com a 
difusão desses direitos.

Jussara Prá realizou pesquisa com mu-
lheres que trabalham nessa área e constatou 
que 34% delas não têm noção das mudan-
ças ocorridas nos últimos 15 anos. “Desde 
a Conferência do Cairo, passou-se a enfocar 
o tema não mais pelo ângulo do controle 
de população, mas na perspectiva do direito 
de escolha das mulheres”, citou. Essa con-
ferência foi realizada pela Organização das 
Nações Unidas em 1995.

A audiência pública foi realizada pela 
Comissão de Legislação Participativa. 
Durante o evento, foi discutido o projeto 
Trilhas da Saúde das Mulheres, iniciativa 
da Rede Nacional Feminista de Saúde, Di-
reitos Sexuais e Direitos Reprodutivos. Na 
audiência, proposta pela deputada Emilia 
Fernandes (PT-RS), a comissão também 
prestou homenagem à rede, que completou 
18 anos de atividade em 2009.

Capacitação - A secretária-executi-
va da Rede Nacional Feminista de Saú-
de, Telia Negrão, explicou que o projeto 
constitui-se de um site, um CD-ROM e de 

oficinas de capacitação em diretos sexuais 
e reprodutivos. No material oferecido, es-
tão compiladas a legislação nacional, as-
sim como os acordos e tratados relativos 
ao tema de que o Brasil é signatário. De 
acordo com Telia, o objetivo principal do 
projeto é promover o “controle social qua-
lificado das políticas públicas de saúde da 
mulher por meio da educação”.

Controle social - A coordenadora da 
Comissão Intersetorial de Saúde da Mulher 
(Cismu) do Conselho Nacional de Saúde, 
Clair Cartilhos, afirmou que a educação 
é fundamental para aprimorar o controle 
social sobre a atuação do Estado. “O con-
trole, para ser exercido, exige dos sujeitos 
compreensão do sentido das palavras e dos 
discursos”, argumenta.

Clair lembrou que as ações discutidas 
nos fóruns de decisão são discursivas, o que 
requer conhecimento do significado das 
palavras. “Precisamos saber decodificar a 
sopinha de letras do SUS e seu sentido”, 
afirmou. Para ela, o preconceito também 
tem origem nas palavras. “A disputa se dá 
no campo metafórico e no real”, disse.

Emilia Fernandes observou que o sexis-
mo se expressa até no nome das instituições, 
como a Câmara dos Deputados. “Esta Casa, 
definitivamente, precisa incorporar uma 
nova denominação: tem de ser a Câmara 
Federal, e não dos deputados. Precisamos 
criar essa alternativa que dê visibilidade às 
mulheres”, reivindicou. A deputada Maria 
do Rosário (PT-RS) acrescentou que as leis 
ainda são feitas “no masculino”.

durante a audiência, foi discutido o projeto trilhas da Saúde das mulheres, iniciativa 
da Rede nacional feminista de Saúde, direitos Sexuais e direitos Reprodutivos

Comissão de Seguridade Social aprova o Ato Médico
A Comissão de Seguridade Social 

e Família aprovou, na quarta-feira (14) 
o projeto do Ato Médico (PL 7703/06), 
que define as atividades privativas dos 
médicos. O projeto foi aprovado na forma 
do substitutivo da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público, com 
emendas do relator, deputado Eleuses 
Paiva (DEM-SP).

O substitutivo aprovado mantém as 
principais definições do texto original 
do projeto, de autoria do Senado. O 
projeto define que os médicos são os 
responsáveis exclusivos pelo diagnós-
tico de doenças e pela prescrição do 
tratamento adequado. Segundo o texto, 
a denominação médico é privativa dos 
graduados em cursos superiores de 
medicina e o exercício da profissão só 
é permitido aos inscritos no conselho 
regional da categoria.

Além das atividades privativas, somente 
médicos podem exercer a direção e chefia de 
serviços médicos, assim como a coordena-
ção e supervisão de trabalhos relacionados 
com suas áreas de atuação, como perícias e 
auditorias. Também o ensino de disciplinas 
especificamente médicas e a coordenação 
dos cursos de graduação em medicina, 
dos programas de residência médica e dos 
cursos de pós-graduação específicos para 
a categoria devem ser exercidos por esses 
profissionais.

A proposta tramita em regime de urgência 
e ainda precisa ser votada pelo Plenário. O 
projeto já foi aprovado pelas comissões de 
Constituição e Justiça e de Cidadania; de 
Trabalho, Administração e Serviço Público; 
e de Educação e Cultura.

Emendas - Segundo o relator, as emen-
das aprovadas pela comissão tornam mais 
claro o texto do projeto. Ele determinou, por 

exemplo, que o médico desenvolverá suas 
atividades em áreas como a reabilitação. 
O texto anterior citava “reabilitação dos 
enfermos e portadores de deficiência”. O 
relator também suprimiu a palavra “defi-
ciência” do rol de condições que podem 
ser atestadas pelos médicos.

Outra emenda do relator determina 
que não são privativos dos médicos os 
diagnósticos psicológicos, nutricionais e 
socioambientais, assim como as avaliações 
comportamental e das capacidades mental, 
sensorial, perceptocognitiva e psicomotora. 
O texto anterior usava termos diversos.

O texto ressalva que algumas das 
atividades privativas não se relacionam à 
atuação dos odontólogos, que continuam 
atuando quanto à saúde bucal de maneira 
separada. Também não são exclusivos 
do médico a direção administrativa de 
serviços de saúde.

SAúDE

Saulo cRuz
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PLENáRIO

Cana-de-açucar
Thelma de Ol iveira 

(PSDB-MT) alerta que o esta-
do de Mato Grosso vai decretar 
falência caso o projeto de lei 
que trata do zoneamento agro-
ecológico da cana-de-açúcar 
for aprovado no Congresso. 
De acordo com a deputada, 
o setor sucroalcooleiro ocupa 
223 mil hectares em Mato 
Grosso e arrecada o valor 
bruto de R$ 2,4 bilhões por ano, 
além de gerar 16 mil empregos 
diretos e 66 mil indiretos. “O 
desmantelamento do setor 
vai levar vários municípios à 
insolvência e acarretar graves 
problemas sociais no estado, 
já que milhares de famílias 
dependem da cultura da cana 
para sobreviver”, afirma a 
parlamentar.

Agroecologia
Roberto Britto (PP-BA) 

registrou audiência pública 
realizada pela Comissão de 
Legislação Participativa para 
discutir o Programa Agroeco-
lógico Integrado e Sustentável 
do governo federal. Para o 
deputado, o programa é uma 
alternativa barata de produção 
de alimentos de boa qualidade, 
sem o uso de agrotóxicos. Ele 
informou que cerca de 1.080 
famílias participam atualmente 
do programa, financiado pelo 
Banco do Brasil em 12 estados 
brasileiros. O parlamentar lem-
brou ainda que o programa usa 
tecnologia de ponta para criar 
pequenos animais e produzir 
hortifrutigranjeiros em meio 
hectare de terra, garantindo 
assim o sustento de milhares 
de famílias em todo o País.

Mandato
Doutor Talmir (PV-SP) fez 

um balanço positivo dos seus 
três primeiros anos de mandato 
como deputado federal. O par-
lamentar lembrou que deixou 
a medicina depois de 26 anos 
de profissão “para lutar por 
melhores condições de vida 
para o povo brasileiro”. Entre 
as ações desenvolvidas como 
deputado, Dr. Talmir destacou 
o seu empenho na liberação de 
emendas de bancada e indivi-
duais para atender o município 
paulista de Presidente Pruden-
te, especialmente na área de 
saúde. Ele ressaltou, ainda, 
o seu esforço para derrotar a 
legalização do aborto e a luta 
pela aprovação do projeto de 
iniciativa popular que institui a 
“ficha limpa” para candidatos 
interessados em concorrer a 
cargos públicos.

Os problemas financeiros enfrenta-
dos pelos municípios brasileiros somente 
serão solucionados com a definição clara 
das competências de cada ente federativo 
- União, estados, municípios e Distrito 
Federal -, além da distribuição mais equi-
tativa dos recursos arrecadados, afirmou 
o deputado Osmar Serraglio (PMDB-
PR). “Nunca solucionaremos nosso caos 

Caos tributário só será
resolvido com definição

clara do pacto federativo,
avalia Osmar Serraglio

tributário, ou manicômio tributário, 
como definia Alfredo Augusto Becker, 
enquanto não principiarmos pela recon-
figuração da federação”, sustentou.

Como exemplo, o deputado lembrou 
que hoje há serviços de saúde e educa-
cionais prestados pelos três entes federa-
dos. Diante disso, ele questiona a quem 
deve se reportar o cidadão. “A indefini-
ção propicia fuga de responsabilidades”, 
destacou Serraglio.

O deputado argumentou ainda que, 
nos últimos anos, após a promulgação 
da Constituição de 1988, os municípios 
receberam novas atribuições. No caso da 
saúde, exemplo citado pelo parlamentar, 
segundo estudo elaborado pelo Fórum 
Fiscal dos Estados Brasileiros, os entes 
locais dobraram sua participação no gas-
to público total, passando de cerca de 
10% nos anos finais da década de 1980 
para mais de 20% nos últimos anos. Já 
a União diminuiu sua fatia no mesmo 
período de aproximadamente 75% para 
50%, informa a pesquisa.

Maior concentração - Osmar Ser-
raglio lembrou ainda que não ocorreu 
aumento da arrecadação municipal, 
como previa o texto constitucional. “Ao 
contrário, com a criação de contribui-
ções sociais, que não são repassadas a 
estados e municípios, acabou por obser-
var-se uma concentração ainda maior de 

recursos na União”, criticou.
De acordo com o parlamentar, esse 

foi o caso da Contribuição sobre o Lucro 
Líquido (CSLL) e da Cofins. Segundo 
ele, enquanto a Cofins passou a repre-
sentar mais de 15% da arrecadação 
federal nos últimos anos, o IPI - que 
deve ser repartido com os demais en-
tes federativos -, responde atualmente 
por meros 5% da arrecadação da União, 
“sendo que há 20 anos esse percentual 
chegava a 20%”.

O deputado denunciou uma atua-
ção deliberada do Executivo, ao longo 
de vários governos, para promover essa 
concentração de recursos no nível fe-
deral. “Em 1988, os tributos comparti-
lhados pela União (Imposto de Renda e 
IPI) correspondiam a 7,8% e, em 2008, 
a 8,19% do PIB, portanto elevou-se em 
menos de um ponto percentual, o que 
evidencia o desinteresse em elevar tri-
butos partilhados”, argumentou.

Em contraposição, prosseguiu Serra-
glio, os encargos não compartilhados, as 
contribuições pertencentes integralmen-
te à União, subiram de 1,5% em 1988, 
para 9,72% em 2008. “Os tributos não 
compartilhados, que praticamente ine-
xistiam até 1988, superam atualmente os 
partilhados, numa demonstração inequí-
voca de intenção de minimizar estados 
e municípios”, condenou.

O deputado Manoel Júnior (PSB-PB) 
chamou a atenção do Plenário para temas 
que classificou como essenciais para a 
sobrevivência e funcionamento dos mu-
nicípios brasileiros. O parlamentar de-
fendeu a regulamentação da Emenda 15, 
que trata da divisão e da criação de novos 
municípios, o aumento dos repasses do 

Manoel Júnior ressalta
propostas que 

considera essenciais 
para os municípios

Fundo de Desenvolvimento da Educação 
(Fundeb) e a auditoria dos aportes da 
arrecadação tributária e sua repartição 
com os outros entes federados.

A regulamentação da Emenda 15, 
explicou, deve ser feita com sensibilida-
de e responsabilidade. O tema tem sido 
discutido pela Frente Parlamentar de Re-
gulamentação da Emenda 15. O deputado 
explicou que o maior problema ocorre com 
os municípios que têm distritos muito dis-
tantes. “Esses distritos, com populações 
grandes, ficam muito prejudicados com a 
distância do centro administrativo e veem 
como solução sua emancipação adminis-
trativa”, disse.

Educação - Com relação ao recursos 
para educação, o parlamentar afirmou que, 
em decorrência da crise, os municípios já 
perderam R$ 4,6 bilhões. Manoel Júnior 
explicou que o governo federal já socorreu 
os municípios com cerca de R$ 2 bilhões, 
mas isso não foi suficiente.

Os municípios, analisou, enfrentam di-
ficuldades não só por perdas da crise, mas 
também porque tiveram que arcar com a 
implementação do piso nacional de profes-
sores. Ele disse que a União tem recursos 
financeiros e orçamentários para fazer a 
complementação e precisa ajudar estados e 
municípios, que, segundo informou, não têm 
como fechar as contas até o fim do ano.

Manoel Júnior acrescentou que os 

municípios estão perdendo receita com o 
Fundeb porque os estados têm repassado 
cada vez menos recursos às cidades, uma 
vez que possuem mais alunos no ensino 
médio. “Como vão fazer essas cidades para 
cumprir a lei e pagar o piso nacional? Pre-
ocupo-me também com os professores, que 
precisam receber esse salário”, disse.

Arrecadação - O parlamentar abor-
dou ainda o trabalho que a Subcomissão 
de Assuntos Municipais tem realizado 
na recuperação de depósitos judiciais. 
Ele afirmou que a comissão já solicitou 
ao Tribunal de Contas da União que se 
faça uma auditoria na Fita Magnética 
50, que aborda todos os pontos da ar-
recadação federal.

De acordo com Manoel Júnior, nem o 
Executivo sabe o que arrecada. Ele infor-
mou que o deputado Julio Cesar (DEM-
PI) apurou que há R$ 8 bilhões de depó-
sitos judiciais não compartilhados entre a 
União e os outros entes federativos. Desse 
total, posteriormente, a Receita Federal 
classificou e compartilhou R$ 2 bilhões. 

A própria Receita, informou o parla-
mentar, tem utilizado o levantamento 
do deputado Julio Cesar, já que não tem 
conhecimento dos depósitos judiciais fei-
tos em bancos privados. “Temos de saber 
desses recursos, porque estamos passan-
do por uma crise profunda e estados e 
municípios necessitam”, alertou.

GilBeRto naScimento

GilBeRto naScimento
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ESCOLA

Projeto que prevê educação domiciliar 
provoca polêmica em audiência pública

Rodrigo Bittar

Representante do Minis-
tério da Educação questionou 
ontem, em audiência na Câ-
mara, a constitucionalidade 
da educação domiciliar nos 
moldes propostos pelo Projeto 
de Lei 3518/08, debatido pela 
Comissão de Educação e Cul-
tura. Diretor de Concepções e 
Orientações Curriculares para 
Educação do ministério, Car-
los Artexes Simões disse que 
predomina na área a interpre-
tação de que a obrigatoriedade 
de o Estado garantir o ensino 
fundamental, conforme prevê a 
Constituição, deve ser exercida 
na escola. Assim, os pais que 
optarem pelo ensino domiciliar 
poderão continuar a responder 
pelo crime de abandono intelec-
tual, que prevê detenção de 15 
dias a um mês, além de multa.

“A escola ainda é a vanguarda do 
ponto de vista do conhecimento neces-
sário para a construção de um Estado re-
publicano”, definiu Simões. “Nós temos 
que aprimorar a escola, todas as ideias e 
demandas não atendidas devem ser tra-
balhadas para que ela seja alterada do 
ponto de vista pedagógico”, acrescentou. 
O diretor disse ainda que a escola não é 
um local destinado apenas ao aprendiza-
do, mas também à socialização.

Novas demandas - Essa interpreta-
ção foi criticada pelos participantes da 
audiência que optaram pela educação 

domiciliar e pelo professor de Direito 
da Unip/DF Alexandre Magno Morei-
ra. Segundo o professor, o tema pode-
ria até ser abordado por uma emenda 
constitucional, mas apenas para deixar 
mais claro um conceito que já pode ser 
aceito nos termos atuais da Constitui-
ção. “A Constituição foi feita em uma 
época em que não havia a discussão do 
ensino domiciliar no Brasil e, passados 
mais de 20 anos, existem hoje diver-
sas outras demandas na sociedade”, 
disse. Alexandre Magno lembrou que 
a Constituição diz que a educação é 

dever do Estado e da família, e é pre-
ciso definir como isso deve ser com-
partilhado, levando em consideração 
o principio fundamental do pluralismo 
político e o direito, segundo ele pou-
co debatido no Brasil, da “objeção da 
consciência”, que é a possibilidade de a 
pessoa desobedecer uma regra - a prin-
cípio, imposta a todos – por considerar, 
com fundamento, que ela é indevida, 
imoral ou prejudicial.

Na avaliação do deputado Wilson 
Picler (PDT-PR), que presidiu a audi-
ência, as manifestações demonstram a 

CCJ mantém tipificação de formação de crime de milícia
A Comissão de Constituição e 

Justiça e de Cidadania (CCJ) aprovou 
a manutenção dos dispositivos do Pro-
jeto de Lei 370/07, do deputado Luiz 
Couto (PT-PB), que caracterizam 
como crimes a constituição de milícia 
privada e a oferta ilegal de serviço de 
segurança pública. A CCJ também 
manteve a caracterização desses 
crimes como de interesse da União, 
enquadrados portanto na esfera de 
competência dos juízes federais.

O projeto ainda será analisado 
pela Comissão de Segurança Públi-
ca e Combate ao Crime Organizado, 
antes de ser submetido ao Plenário.

Por recomendação do relator, depu-
tado Antonio Carlos Biscaia (PT-RJ), 
a CCJ rejeitou duas emendas do Sena-
do que alteravam o projeto já aprovado 
pela Câmara em 2008. O Senado havia 
substituído, na redação da Câmara, os 
termos “milícia particular, grupo ou 
esquadrão” por “organização parami-
litar de qualquer espécie, independen-
temente da finalidade”. De acordo com 
Biscaia, a expressão “organização pa-
ramilitar” é de difícil definição e não 
engloba as demais: milícia particular, 
grupo ou esquadrão. 

Se fosse mantida a emenda do Se-
nado, as condutas praticadas pelas cha-

madas milícias particulares e grupos de 
extermínio ficariam impunes”, explicou 
Biscaia. Os integrantes, segundo ele, 
apenas poderiam ser responsabilizados 
pelos crimes eventualmente praticados 
e não pela formação do grupo, milícia 
ou esquadrão.

Crime federal - A outra emenda re-
jeitada suprimia a federalização do cri-
me de constituição de milícias ou grupo 
de extermínio, sob o argumento de que 
ela violaria dispositivos constitucionais 
referentes à competência de órgãos do 
Poder Judiciário. 

Biscaia considerou, porém, que o 
interesse da União de reprimir os cri-

necessidade de se aprofundar o 
assunto. “Temos que reconhe-
cer o fundamento de boa parte 
do que foi dito, as pessoas que 
optam pelo ensino domiciliar 
estão insatisfeitas com o mo-
delo de ensino, existe o pro-
blema de violência nas esco-
las, então há uma insatisfação 
com esse modelo, estamos no 
terceiro milênio, a educação à 
distância está se consolidando 
e é natural que a sociedade ve-
nha a desejar novos modelos’, 
argumentou.

Conforme o PL 3518/08 
- de autoria dos deputados 
Henrique Afonso (PV-AC) 
e Miguel Martini (PHS-MG) 
-, os pais precisarão de uma li-
cença do governo para ensinar 
os filhos em casa. Além disso, 
Deverão escolher uma esco-
la credenciada para avaliar, 
anualmente, o rendimento do 

aluno. Se as notas dos testes básicos de 
leitura, escrita e matemática ficarem 
abaixo do mínimo exigido pela escola 
escolhida para avaliar a aprendizagem 
da criança, no final do ano, a licença 
concedida para a educação domiciliar 
será mudada para temporária e os pais 
terão mais um ano para recuperar o 
rendimento do estudante. 

Os deputados Wilson Picler e Jai-
ro Carneiro (PP-BA) questionaram 
a falta, no texto, da definição de uma 
formação mínima para os pais serem 
autorizados a educar seus filhos.

SEGURANÇA

mes de extermínio ou qualquer outro 
que viole os direitos humanos decor-
re dos acordos internacionais rati-
ficados pelo Brasil. É a União que, 
na qualidade de pessoa jurídica de 
direito público externo, representa 
juridicamente o Estado brasileiro 
perante outras nações.

O deputado lembrou que a própria 
Constituição, em seu artigo 109, prevê 
a competência da Justiça federal de 
primeiro grau para julgar os crimes 
previstos em tratado ou convenção in-
ternacional, dentre os quais está o de 
violação aos direitos humanos - que 
engloba o extermínio de pessoas.

Representante do mec destacou na audiência pública a importância da escola 
não apenas como local de ensino, mas também de socialização do aluno

ivaldo cavalcante
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PETRÓLEO

Agronegócio
Zonta (PP-SC) defendeu 

a criação da Diretoria do 
Agronegócio e do Coope-
rativismo no BNDES para 
ampliar os recursos para o 
setor. Segundo o parlamen-
tar, a instituição divulgou 
dados apontando que o 
agronegócio foi o setor que 
menos recebeu recursos 
nos últimos doze meses. 
Zonta ressaltou o papel do 
agronegócio no superávit 
comercial, na geração de 
empregos diretos e nos re-
cordes sucessivos de expor-
tações. Em relação à crise 
mundial, ele avaliou que as 
montadoras de automóveis 
receberam grandes recursos 
do BNDES, “em detrimento 
do agronegócio”. 

Policiais
Laerte Bessa (PSC-DF) 

fez um apelo à Câmara para 
que seja votado o projeto 
de lei que prevê equipara-
ção salarial dos policiais e 
bombeiros militares do País 
aos do Distrito Federal. A 
expectativa do deputado é 
de que a Lei Orgânica da 
Polícia Civil seja encami-
nhada o quanto antes para 
que a Casa possa votá-la 
ainda este ano. 

Nordeste
José Guimarães (PT-

CE) destacou estudo publi-
cado pelo Diário do Nordeste 
sobre os novos indicadores 
sociais e econômicos da 
região. De acordo com o 
estudo, o Nordeste ocupa 
hoje a segunda posição 
nacional em consumo, per-
dendo para o Sudeste - um 
dado importante, na opinião 
do deputado, que demonstra 
a capacidade econômica 
da região.

Tributos
Júlio César (DEM-PI) 

informou ter questionado  
representantes do governo 
sobre retenções indevidas 
de tributos compartilhados 
entre União, estados e mu-
nicípios durante audiência 
na Comissão de Finanças. 
Segundo o parlamentar, o 
Tesouro foi obrigado a re-
passar só este ano R$ 2,95 
bilhões de recursos retidos e 
que deveriam ser divididos 
entre os entes da Federa-
ção. Ele informou ainda que 
o Tesouro já identificou mais 
de R$ 5 bilhões que devem 
ser compartilhados.

Especialistas discordam sobre 
qual deve ser o papel da Petro-Sal

Juliano Pires

Os dois convidados que participaram na 
quarta-feira da audiência pública da comis-
são especial que analisa a criação de uma 
estatal para gerenciar os contratos do pré-sal 
(PL 5939/09) esboçaram visões opostas sobre 
as vantagens e desvantagens de se criar uma 
nova empresa para o setor.

Enquanto o presidente do Instituto Brasi-
leiro do Petróleo (IBP), João Carlos de Luca, 
defendeu uma atuação mais restrita para a 
futura empresa, o presidente da Associação 
dos Engenheiros da Petrobras (Aepet), Fer-
nando Siqueira, mostrou-se um entusiasta da 
ampliação da presença do Estado na explo-
ração de petróleo. “O nosso entendimento é 
de que a União deve coordenar a exploração 
do petróleo, deve ter poder de auditar cus-
tos, mas me parece algo excessivo a União 
interferir nos pormenores da exploração, em 
cada mínimo detalhe de exploração, compra 
ou venda”, avaliou.

Única operadora - Questionado pelo re-
lator da comissão, deputado Luiz Fernando 
Faria (PP-MG), sobre qual seria o melhor 
regime de exploração para o pré-sal, Luca 
informou que, apesar de as empresas não 
serem entusiastas do regime de partilha, o 
consideram melhor que a aprovação da em-
presa como operadora única. 

Fernando Siqueira, da Aepet, explicou 
que os países exportadores recebem 84% da 
participação na exploração do petróleo, e os 
países da Opep recebem 90%. A legislação 
nacional garante 20%, podendo subir para 
40%, valor que ele considera baixo. 

“Esperamos que com a nova legislação 
esses valores cheguem a, no mínimo, 80%, 
pois quando o atual marco regulatório foi 
implantado, os riscos eram grandes e o pe-
tróleo limitado, mas agora, com o pré-sal, 

não existem mais essa limitação e esses ris-
cos. As condições são completamente dife-
rentes daquelas da época da Lei 9478/97”, 
argumentou.

Siqueira acrescentou que, na sua opinião, 
uma empresa que represente o verdadeiro 
dono daquele petróleo, “que é o povo brasilei-
ro”, deve ter um poder de decisão proporcio-
nal à sua participação, que é majoritária.

Ele explicou que o petróleo existente 
abaixo da camada de sal está entre aqueles 
de melhor qualidade do mundo, pois a ca-
mada de sal funciona como um isolante para 
que o óleo não se disperse, além de proteger 
esse mesmo óleo dos microrganismos que 
consomem o petróleo bom e deixam apenas 
o petróleo pesado. A comissão é presidida 
pelo deputado Brizola Neto (PDT-RJ).

O presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras (Aepet), Fernando Siqueira, 
afirmou durante a audiência que há grande pressão das empresas multinacionais de pe-
tróleo para que o Brasil mantenha a atual legislação para a exploração ou não modifique 
muito as regras com relação ao atual marco regulatório. “O Brasil terá um poder enorme, 
e abrir mão do controle desse poder é um erro estratégico imensurável”, defendeu.

O engenheiro falou também que, com o pré-sal, as reservas do Brasil sobem de 
14 bilhões de barris para mais de 90 bilhões, o que equivale a uma reserva entre a 
dos Emirados árabes Unidos (97 bilhões) e da Venezuela (87 bilhões).

Ele procurou desmentir os argumentos de que a Petrobras não teria como obter 
os recursos necessários para a exploração das novas áreas ou então de que não 
conseguiria desenvolver. “O banco Goldman Sachs apontou que a Petrobras é a 
empresa petroleira mais viável do mundo e deverá ser a que mais vai crescer quando 
os preços dos combustíveis voltarem a subir”, destacou. (JP)

Debatedores cobram mais segurança 
na venda de álcool em mercados 

VIGILâNCIA SANITáRIA

Karla Alessandra

Diminuir o teor alcoólico e tornar as em-
balagens de álcool menores e mais seguras 
foram algumas das sugestões dadas na 
terça-feira, na Câmara, em relação ao álcool 
vendido nos supermercados brasileiros. Essas 
propostas foram feitas em audiência pública 
realizada pela Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio.

A Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa) editou portaria em 2002 
regulamentando a comercialização de álcool. 
Segundo a norma, esse produto só poderia 

ser vendido na forma de gel quando tivesse 
elevado teor alcoólico. Porém, logo após 
entrar em vigor, a portaria foi suspensa por 
causa de liminar obtida pelos produtores 
e envasadores da mercadoria, e a venda 
deixou de ter restrições. 

Agora, a comissão analisa o PL 692/07, 
do Senado, que determina normas rígidas 
para comercialização de álcool gel ou líqui-
do. O objetivo é minimizar os riscos do uso 
inadequado, principalmente as queimaduras 
e a ingestão do produto - cujas vítimas são, 
na maioria das vezes, crianças. 

Vítimas - O presidente da Sociedade 

Brasileira de Queimaduras, Flávio Madruz, 
defendeu que o álcool não seja mais usado 
nas residências, pois pode ser substituído 
por artigos menos perigosos. Segundo essa 
entidade, o álcool na forma líquida vitima 
150 mil brasileiros por ano.

O autor do requerimento para a realiza-
ção da audiência, deputado Moreira Mendes 
(PPS-RO), afirmou que a discussão vai 
contribuir para os deputados conhecerem 
a realidade do uso desse produto no Brasil 
e ajudará a viabilizar um relatório “que seja 
o que o País precisa no sentido de proibir a 
venda do álcool como uma banalidade”. 

os deputados luiz fernando faria e Brizola neto, relator e presidente da comissão, 
acompanham exposição do presidente do iBP, João carlos de luca (e)

Multinacionais pressionam para manter regra atual, diz engenheiro

 luiz alveS


