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JBAtistA

José Carlos Oliveira

O presidente da Câmara, Michel Te-
mer, sugeriu ontem que os aposentados 
negociem com o governo um acordo 
para a votação do projeto de lei que de-
termina reajuste igual para as aposenta-
dorias do INSS e o salário mínimo (PL 
1/07). Temer discutiu o assunto durante 
reunião com parlamentares e represen-
tantes da Confederação Brasileira de 
Aposentados e Pensionistas (Cobap).

Em sessão solene em homenagem ao 
Dia Nacional do Aposentado, realiza-
da pela Câmara na segunda-feira (29), 
a Cobap pediu a imediata votação da 
matéria. De acordo com o projeto, as 
aposentadorias e pensões devem ser re-
ajustadas pelo índice de inflação mais 
o Produto Interno Bruto (PIB) integral, 

Receita Federal
deputados da comissão de 

Finanças e tributação reúnem-se 
com o secretário da receita Federal, 
Otacílio dantas cartaxo, para analisar 
a arrecadação de tributos de compe-
tência da união referente a janeiro e 
fevereiro de 2010.  Sala da presidência 
da comissão (anexo II, Sala 136-c), 
às 9 horas

Sessão extraordinária
a câmara realiza sessão extraor-

dinária para votação de proposições. 
plenário ulysses Guimarães, às 9 
horas

Cartões de crédito
a comissão de desenvolvimento 

Econômico debate a regulamentação 
dos cartões de crédito com o presidente 
da companhia Brasileira de Meios de 
pagamento (visanet), romulo dias, 
entre outros. plenário 5, às 10h30

a comissão de constituição e Jus-
tiça e de cidadania (ccJ) decidiu que 
os passageiros que tiverem bagagens 
extraviadas devem ser indenizados pe-
las empresas. a multa, de r$ 300 para 
companhias aéreas e de r$ 200 para 
operadoras de transporte terrestre, deve 
ser paga em dinheiro, no prazo máximo de 
24 horas após a comprovação da perda 
das bagagens.

É o que prevê o projeto de Lei 1973/07, 
do deputado Vital do Rêgo Filho (PMDB-
PB), aprovado ontem pela comissão. O 
autor ressaltou que o Supremo tribunal 
Federal (StF) já decidiu que as empresas 
são responsáveis pelo extravio e que 
devem também arcar com os danos mo-
rais envolvidos na perda da bagagem. a 
aprovação da proposta, argumenta, trans-
formará esse direito em lei. O texto ainda 

deverá ser analisado pelo plenário.
O relator na ccJ, deputado Mendon-

ça Prado (DEM-SE), que recomendou 
a aprovação do texto, ressalvou que a 
proposta não impede outros acordos 
entre empresa e usuário e também não 
retira o direito de o consumidor, mesmo 
depois de ter recebido a indenização, 
recorrer à Justiça para receber o que 
considera justo.

cOnSuMIdOr

CCJ determina indenização para bagagem extraviada

Os outros dois projetos prioritários 
para aposentados e pensionistas são 
o que acaba com o fator previdenciário 
(pL 3299/08) e o que recupera as perdas 
nos vencimentos dos aposentados (pL 
4434/08). na avaliação do deputado 
Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP), ape-
nas o que trata do fator previdenciário 
tem condições de votação imediata em 
plenário . 

“O que tem condição de ser votado 
agora - e nós estamos pressionando o 
presidente da Câmara - é o fim do fator 
previdenciário, que traz um prejuízo de 
30% a 40% para quem se aposenta, se 

for homem, e até 50%, se for mulher. É 
uma perda irreparável, e nós queremos 
recuperar”, disse o parlamentar.

O projeto de recuperação das perdas 
no valor das aposentadorias ainda está 
em análise na comissão de constituição 
e Justiça. 

O presidente da cobap, Warley Gon-
çalles, saiu do encontro com temer dizen-
do que a palavra de ordem da categoria 
para os próximos dias será “pressão”. “Se 
não colocar em pauta, vamos continuar 
fazendo o movimento. Estamos na rua e 
não vamos parar enquanto os nossos pLs 
não forem votados”, afirmou. (JCO)

Michel Temer sugere que aposentados
busquem acordo para aprovar reajuste

como ocorre com o salário mínimo. Po-
rém, o governo admite, no máximo, um 
aumento com base na inflação mais a 
metade do PIB.

Diálogo - Temer incentivou a bus-
ca do diálogo com o ministro-chefe da 
Secretaria-Geral da Presidência, Luiz 
Dulci. “Se for o caso, vou falar com o 
líder do governo [deputado Cândido 
Vaccarezza (PT-SP)] para ver com o 
Dulci se ele pode recebê-los”, disse o 
presidente.  

“Não tenho objeção de colocar [a 
proposta em votação] no Plenário. En-
tretanto, é preciso que haja certo con-
senso”, destacou Temer, informando 
que, apesar de não ter se comprometido 
em marcar data para a votação da ma-
téria, aconselhou os representantes dos 
aposentados a procurar as lideranças 
partidárias. “Na reunião de liderança, 
nós trataríamos do assunto”, ressaltou.

Centrais sindicais - A Cobap re-
clama de não ter sido ouvida nas ne-
gociações sobre o tema que o governo 
vem conduzindo com as grandes cen-
trais sindicais, como a CUT e a Força 
Sindical. 

Autor de emenda ao PL 1/07, o se-
nador Paulo Paim (PT-RS), disse já ter 
uma estratégia para colocar o tema em 
votação no Plenário da Câmara, caso a 
negociação fracasse. A intenção é usar 
a tramitação da Medida Provisória 
474/09, que reajustou o salário mínimo 
para R$ 510 e tranca a pauta das sessões 
ordinárias da Câmara.

De acordo com o parlamentar, há 

duas emendas à MP: uma exige reajus-
te para os aposentados e pensionistas 
baseado em 100% do crescimento do 
PIB, da mesma forma que é dado ao 
salário mínimo. A outra determina rea-
juste de 80% do PIB. “Claro que vamos 

trabalhar para votar aquela que garante 
os 100% do PIB. Se perder aquela, daí 
votaremos a de 80%. O governo tem 
sinalizado publicamente que poderá 
chegar aos 80%. Vamos torcer para que 
dê certo”, declarou.

Arnaldo Faria de Sá avalia que só o fator 
previdenciário tem condição de ir a Plenário logo

Representantes de aposentados e pensionistas e parlamentares reuniram-se ontem com
 o presidente Michel temer para pedir a votação de propostas relacionadas à categoria
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Está prevista para hoje a votação do Pro-
jeto de Lei Complementar (PLP) 277/05, do 
ex-deputado Leonardo Mattos, que facilita a 
aposentadoria das pessoas com deficiência, ao 
reduzir o tempo necessário para pedir o bene-
fício. A análise da matéria pelo Plenário, que 
ocorreria ontem, foi transferida para hoje a 
pedido do líder do governo, deputado Cândi-
do Vaccarezza (PT-SP), para permitir que o 
deputado Marcelo Ortiz (PV-SP) faça ajustes 
no substitutivo já aprovado pela Comissão de 
Seguridade Social e Família.

Essa seria a única matéria analisada ontem, 
pois os líderes não chegaram a um acordo sobre 
o PL 1481/07, do Senado, que prevê o acesso de 
alunos de escolas públicas à internet de ban-
da larga. Os deputados cancelaram a votação 
nominal de um pedido de regime de urgência 
para esse projeto, que só voltará à pauta na 
próxima semana.

Grau de deficiência - O PLP 277/05 per-
mite que o segurado com deficiência reduza o 
seu tempo de contribuição para a aposenta-
doria. De acordo com o substitutivo, os anos 
de redução variam de acordo com o grau da 
deficiência: dois anos para quem tem defici-
ência leve; três anos para os casos moderados; 

e cinco anos para as pessoas com deficiência 
grave - tetraplégicos, por exemplo.

Com isso, o homem poderá aposentar-se 
com 30 anos de contribuição, e a mulher, aos 
25 anos, desde que comprovada a existência 
da deficiência durante todo o período contri-
butivo; ou aos 60 anos de idade, se homem, 
e aos 55 anos de idade, se mulher, desde que 
cumprido tempo mínimo de contribuição de 15 
anos e comprovada a existência de deficiência 
durante igual período.

Segundo a proposta, o segurado portador de 
deficiência poderá pedir ao Instituto Nacional 
da Seguridade Social (INSS) a realização de 
perícia e emissão de certidão que ateste o grau 
de sua deficiência. Se houver agravamento do 
problema, ele poderá solicitar a realização de 
nova perícia e a emissão de certidão retifica-
dora.

Quórum - Ontem, antes de encerrar os 
trabalhos, o presidente Michel Temer convocou 
os parlamentares a comparecerem à sessão mar-
cada para esta quarta-feira, às 9 horas, pois um 
projeto de lei complementar (caso da proposta 
sobre a aposentadoria de pessoas com defici-
ência) precisa dos votos favoráveis da maioria 
absoluta dos deputados para ser aprovado.

Proposta que facilita aposentadoria de 
pessoa com deficiência pode ser votada hoje

Lustosa e Inocêncio destacam 
inovação permitida pelo texto

ao defender o pL1481/07, Paulo Henrique 
Lustosa (PMDB-CE) afirmou que o projeto é “tec-
nicamente neutro”. Segundo Lustosa, a telefonia fixa 
será usada onde for possível, e a comunicação por 
satélite também. “Qualquer serviço de telecomuni-
cação passa a poder ser usado pela sociedade para 
prover a banda larga. Essa é a grande novidade do 
projeto”, disse, alertando que alterar esse ponto 
seria negar a essência da proposta.

Lustosa destacou que, pelo projeto, gover-
nos estaduais, empresas publicas, prefeituras e 
entidades sociais, poderão concorrer ao uso dos 
recursos do Fust, por meio de licitação pública de 
projetos. “a proposta democratiza os recursos e o 
acesso à banda larga, para que ela chegue a todos 
cidadãos”, afirmou.

de acordo com Inocêncio Oliveira (PR-PE), 
atualmente, “o Fust não é usado para nada, é di-
nheiro retido no caixa do tesouro nacional”. Em sua 
opinião, chegou a oportunidade de utilizá-lo, “com 
um projeto da melhor qualidade”. com a abertura 
da banda larga para a telefonia móvel, acrescentou 
o deputado, alunos humildes passarão a ter acesso 
rápido à internet. “Será um enorme avanço para a 
rede pública de educação”, previu.

Divergências em torno da utilização do Fundo de 
Universalização dos Serviços de Telecomunicações 
(Fust) provocaram ontem o adiamento da votação 
do Projeto de Lei 1481/07, do Senado, que garante 
o acesso da rede nacional de escolas públicas aos 
serviços de banda larga.

A proposta torna obrigatória, até 2013, a univer-
salização do acesso a redes digitais de informação, 
inclusive à internet, em estabelecimentos de ensino 
de todo o País. A medida deve alcançar tanto insti-
tuições públicas quanto particulares, do ensino bá-
sico até o superior. A proposta obriga ainda a oferta 
de um computador com acesso à internet, em cada 
turno da escola, para cada dez alunos.

A exigência passa a constar da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDB - Lei 9.394/96). 
O projeto altera ainda a lei que instituiu o Fundo de 
Universalização dos Serviços de Telecomunicações 
(Fust), para estipular que 75% dos recursos arreca-
dados pelo fundo, de 2008 a 2013, sejam aplicados 
no acesso a redes digitais.

Beneficiados - A reserva de recursos para imple-
mentação das redes beneficia também instituições 
de saúde e bibliotecas públicas. O atendimento já 
era previsto na legislação do Fust (Lei 9.998/00), 
porém não havia a previsão de aplicação de recursos 
mínimos.

Na mesma margem de 75% enquadra-se outra 
finalidade do fundo: a redução do valor das contas 
de serviços de telecomunicações dos estabelecimen-
tos de ensino e das bibliotecas, especialmente dos 
frequentados pela população carente.

Telefonia celular - Ontem, durante os debates 
sobre a matéria, Miro Teixeira (PDT-RJ) criticou 
a proposta alegando que ela vai além do objetivo de 
levar a banda larga às escolas. Em sua opinião, as es-
colas “podem estar servindo como locomotiva” para 
abrir o Fust às operadoras de telefonia celular.

Segundo Jilmar Tatto (PT-SP), o projeto per-
mite a universalização das telecomunicações. “Que-
remos abrir para os celulares, porque a maioria da 
população os usa. Há cidades onde só chega o celu-
lar, e os leilões vão garantir o uso adequado destes 
recursos públicos”, afirmou.

Para Chico Alencar (Psol-RJ), apesar de o projeto 
ter o mérito de levar a internet às escolas, abre brechas 
para disponibilizar o dinheiro do Fust para grandes 
interesses privados da área das telecomunicações.

Já Colbert Martins (PMDB-BA) enfatizou que 
o cerne da proposta é levar a internet às escolas das 
cidades do interior, muitas das quais encontram-se 
hoje totalmente desprovidas do serviço. Segundo o 
parlamentar, a mudança legal prevista no projeto é 
a única maneira de obter esse avanço.

Utilização do Fust para acesso à internet 
nas escolas públicas gera divergências

O PLP 277/05 permite que o segurado portador de deficiência 
reduza o seu tempo de contribuição para a aposentadoria

JoRge CAMpos
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A comissão geral realizada ontem 
pela Câmara para discutir a proposta 
de liberação dos bingos, videobingos 
e caça-níqueis no País evidenciou que 
os defensores do jogo focam sua argu-
mentação na geração de empregos e 
arrecadação tributária, enquanto os 
contrários alertam para a possibilida-
de de a atividade ser usada na lavagem 
de dinheiro e para a dificuldade do 
governo fiscalizar o setor.

O evento foi motivado pela dispo-
sição do presidente da Câmara, Michel 
Temer, de votar o substitutivo do depu-
tado Regis de Oliveira (PSC-SP), que 
legaliza os bingos no Brasil. O texto 
reúne oito projetos e está pronto para 
ser votado. Temer afirmou ontem, no 
entanto, que não há previsão para in-
cluir o tema na pauta.

Durante a comissão geral, diversos 
representantes do governo alertaram 
para as dificuldades de controlar a ati-
vidade no Brasil. O secretário nacio-
nal de Justiça do Ministério da Justi-
ça, Romeu Tuma Júnior, por exemplo, 
classificou a possibilidade de reaber-
tura dos bingos como uma janela de 
oportunidade para criminosos. 

Tuma Júnior apresentou pesqui-
sas internacionais segundo as quais 
as empresas que exploram jogos de 
azar são um ambiente favorável à la-
vagem de dinheiro, e ressaltou que a 

A geração de emprego e o au-
mento na arrecadação foram os 
principais argumentos usados pelos 
defensores da reabertura das casas 
de jogos no País. O representante da 
Força Sindical, Carlos Cavalcante 
Lacerda, afirmou que a legalização 
dos bingos, videobingos e caça-ní-
queis pode gerar 100 mil empregos 
diretos, além dos indiretos. 

Ele citou como exemplo dos 
empregos indiretos que podem 
ser gerados a previsão de novos 
postos de trabalho no setor mo-
veleiro. Só a compra de 90 mil 
mesas e 700 mil cadeiras, que o 
setor deve adquirir, representará, 
segundo Lacerda, mais de 60 mil 
novos empregos.

Votação de projeto sobre bingos e 
caça-níqueis não tem data marcada

A Câmara realizou ontem comissão geral para discutir proposta  
de liberação de bingos, videobingos e caça-níqueis no Brasil

Para defensores das casas de jogos, legalização 
deverá criar pelo menos 100 mil empregos

O presidente do Sindicato dos 
Empregados em Casas de Diversão de 
São Paulo e Região, Élisson Zapparoli, 
disse que ex-funcionários dessas casas 
anseiam pela legalização dos bingos, 
que eram sua fonte de renda. “Pior 
que não regulamentar é manter as 
condições como estão, com a explo-
ração das pessoas que não encontram 
outro trabalho após o fechamento das 
casas legais”, disse.

O presidente do Movimento dos 
Trabalhadores em Bingos no Rio Gran-
de do Sul, Afonso Arruda Júnior, criti-
cou o preconceito contra trabalhadores 
e ex-trabalhadores de bingos. Ele expli-
ca que pessoas que já trabalharam em 
casas de bingos encontram dificuldade 
para conseguir novos empregos.

Segundo ele, profissionais que tra-
balharam em bingos são, algumas vezes, 
classificados como criminosos, em razão 
de visões distorcidas sobre a atividade. 
Para ele, não são apenas os bingos os 
responsáveis pelo vício em jogos. As lo-
téricas, segundo Afonso Arruda, podem 
provocar o mesmo efeito.

O editor do informativo Boletim 
Novidades Lotéricas Magnho José, in-
formou que o setor de jogos movimenta 
R$ 20 bilhões por ano no Brasil, mas 
apenas R$ 8 bilhões são provenientes 
de atividades regulamentadas. O res-
tante, segundo ele, tem origem no jogo 
ilegal. Esse, disse, seria o principal mo-
tivo que levou alguns países do mundo, 
como os Estados Unidos, a liberarem o 
jogo  “que é evitar o envolvimento do 

crime organizado”.
Já o diretor de engenharia e 

serviços para clientes da Gaming 
Laboratories International, Ian 
Hughes, é favorável à legalização 
do jogo porque, segundo ele, há 
tecnologias disponíveis suficientes 
para garantir a regulamentação 
dessas atividades.

Hughes afirmou que a Gaming 
Laboratories International já tra-
balha em diversos países com sis-
temas avançados e confiáveis de 
gestão de jogos. “É possível hoje 
realizar o controle de lavagem de 
dinheiro, da arrecadação fiscal, 
das atividades dos jogadores e de 
muitos outros aspectos fiscalizató-
rios necessários”, afirmou.

CPI da Câmara que avaliou o jogo no 
Brasil chegou à mesma conclusão. Os 
bingos estão proibidos no Brasil desde 
2004.

Tuma Júnior chegou a pedir a 
aprovação do PL 3443/08, que tor-
na a lavagem de dinheiro um crime 
autônomo, que independe de antece-
dente. Esse projeto foi aprovado pela 
Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania (CCJ) da Câmara neste 

mês e aguarda votação do Plenário.
Riscos - O presidente do Conselho 

de Controle de Atividades Financeiras 
(Coaf), Antônio Gustavo Rodrigues, 
argumentou que os mecanismos para 
mitigar os riscos das casas de jogos 
que constam da proposta atual não 
são adequados. Segundo ele, o Coaf 
e a Receita Federal - os responsáveis 
pela fiscalização, segundo a propos-
ta - não estão preparados para isso. 

“Sinto falta nesse projeto da criação 
de uma entidade dedicada a esse fim, 
com poderes e força para fazer essa 
supervisão, dando concessões e fis-
calizando a atividade”, disse.

Max Mauram da Costa, consultor 
técnico da Caixa Econômica Federal, 
manifestou preocupação com as previ-
sões de queda na arrecadação pública 
caso a liberação dos jogos seja apro-
vada. Atualmente, disse, o governo 
arrecada cerca de R$ 10 bilhões por 
ano com a exploração de jogos pela 
Caixa. Para o consultor, a “concor-
rência predatória”, que será gerada 
pela exploração privada dos bingos, 
pode diminuir a arrecadação pública 
com jogos. 

Vício - Para o secretário da Co-
missão Brasileira de Justiça e Paz, 
Carlos Moura, as casas de jogos repre-
sentam o vício e fonte de ruína para 
todos os lares. Ele ressaltou que, desde 
1992, a Organização Mundial da Saú-
de considera o jogo patológico como 
uma doença. Para ele, a possibilidade 
de criação de 300 mil empregos não 
legitima a abertura desses estabeleci-
mentos. “A oferta de empregos no País 
está crescendo, e é preciso encontrar 
opções que não promovam a degrada-
ção ética”, disse. A comissão é ligada 
à Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB).

Luiz ALves



Brasília, 31 de março de 2010 5

Disque - Câmara 0800 619 619www.camara.gov.br

cOMISSÃO GEraL

O governo não deve interferir na 
votação da proposta em tramitação na 
Câmara que legaliza os bingos, videobin-
gos e caça-níqueis no País (PL 270/03, 
2254/07 e outros), disse o líder do go-
verno, Cândido Vaccarezza (PT-SP), 
durante a comissão geral realizada ontem 
pela Câmara para discutir a proposta de 
liberação dos bingos, videobingos e caça-
níqueis no País. Segundo o deputado, 
a base aliada está liberada para votar 
contra ou a favor da proposta.

Líder do DEM, Paulo Bornhausen 
(SC) informou que o partido é a favor 
do adiamento da votação da proposta. 
Para o deputado, o Congresso deve fazer 
um debate amplo sobre a regulamenta-
ção de todos os tipos de jogos no Bra-
sil. “No momento, essa discussão não 
é possível, tendo em vista o período 
eleitoral”, avaliou.

Já Antonio Carlos Mendes Thame 
(PSDB-SP), autor do PL 270/09, que 
proíbe os bingos, disse que apresentou 
a proposta porque havia bingos funcio-
nando com base em liminares judiciais, 
o que criava uma distorção. Para ele, a 
atividade de bingo e de jogo em geral 
não cria riquezas. Pelo contrário, vai 
tirar recursos da economia popular. 
Quanto ao argumento de que a lega-
lização criaria empregos, o deputado 
acredita que há soluções alternativas. 
“Seria muito mais barato, e mais benéfi-
co para o País, cuidar da requalificação 
das pessoas que trabalhavam nos bingos 
que foram fechados”, disse.

Monitoração - O deputado João 
Dado (PDT-SP), que relatou o projeto 
dos bingos na Comissão de Finanças e 
Tributação, disse que as críticas se ba-
seiam em modelos anteriores, e não no 

Não há consenso entre deputados
sobre a volta dos jogos de azar

na avaliação do vice-líder do go-
verno, deputado Luiz Carlos Busato 
(PTB-RS), o bingo, legalizado em 
quase 130 países, gera empregos e 
desenvolve o turismo. na avaliação 
dele, o controle da receita Federal 
sobre o Imposto de renda indica que 
há viabilidade para a fiscalização dos 
bingos.

para João Carlos Bacelar (PR-
BA), o congresso deveria se apressar 
para aprovar a proposta que libera os 
jogos de azar no Brasil. “É inadmissí-
vel que países como Estados unidos, 
França, alemanha, canadá e Inglaterra 
saibam controlar e regulamentar essas 
atividades, e o Brasil continue sem 

Parlamentares destacam resultados 
bons para o turismo e ruins para a saúde

poder fomentar o jogo”, afirmou.
O deputado Mário Heringer (PDT-

MG), que também defendeu a legali-
zação, classificou o discurso contra os 
bingos como “fácil e cômodo, por não 
oferecer alternativas a atividades que 
hoje persistem na ilegalidade”.

para Dr. Rosinha (PT-PR), a lega-
lização dos jogos de azar pode gerar 
um problema de saúde pública. Ele 
afirmou que a quantidade de doentes 
compulsivos pelos jogos anula os 
recursos gerados pela tributação das 
casas de bingos. “Essa liberação tende 
a aumentar a demanda do Sistema Úni-
co de Saúde, que não terá condições 
de atendê-la”, argumentou.

Na comissão geral, alguns 
deputados criticaram a manifes-
tação de representantes do go-
verno contrária à liberação dos 
jogos no País. O deputado Ar-
naldo Faria de Sá (PTB-SP), 
por exemplo, classificou como 
“vergonhosas” as afirmações de 
que o País é incompetente para 
fiscalizar os jogos de bingos. Na 
avaliação dele, a intenção da 
Caixa Econômica Federal, ao 

Argumentos de órgãos públicos sobre 
dificuldades de fiscalização são criticados

que está sendo proposto para os jogos no 
Brasil. “Todas as máquinas serão mo-
nitoradas em tempo real, a tributação 
será a maior do País, e quem quiser lavar 
dinheiro vai pagar muito caro por isso”, 
argumentou. 

Segundo Dado, os ganhadores terão 
de ser identificados por CPF, e os joga-
dores compulsivos serão impedidos de 
jogar, e também haverá recursos para 
seu tratamento. “Essa será a atividade 
mais fiscalizada e mais controlada do 
país”, avaliou.

O vice-líder do PP Simão Sessim 
(RJ) informou que seu partido debateu a 
questão e a maioria dos deputados deve 
votar favoravelmente à legalização do bin-
gos. “Só assim poderemos acabar com a 
prática nefasta do jogo clandestino e criar 
até 200 mil empregos diretos”, disse.

Na avaliação de Jilmar Tatto (PT-
SP), a aprovação da legalização dos bin-

Na comissão geral, os deputados divergiram sobre os efeitos da legalização dos bingos

gos nas Comissões de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio; de 
Finanças e Tributação; e de Trabalho, 

Administração e Serviço Público indica 
a disposição dos deputados em aprovar 
a matéria. Ele argumenta que a proposta 
estabelece regras para evitar que a ati-
vidade se torne criminosa.

Áreas remotas - Segundo o depu-
tado Roberto Magalhães (DEM-PE), 
relator da MP 168/04, que proibiu os 
bingos e as máquinas caça-níqueis, 
os dados do Ministério Público foram 
fundamentais para seu convencimento 
sobre o setor. “Na época, descobriu-se 
que a máfia siciliana estava investindo 
em bingos brasileiros como forma de 
lavagem de dinheiro, e policiais faziam 
a segurança dos bingos”, disse.

Para o líder do Psol, Ivan Valente 
(SP), o número potencial de empregos 
gerados pelo segmento “é uma farsa”. 
Valente ainda destacou que a polícia e 
a Receita Federal não estão preparadas 
para fiscalizar o eventual uso das casas 
de bingo para lavagem de dinheiro. 

Luiz ALves

se posicionar contrariamente a regu-
larização dos bingos, é apenas evitar a 
concorrência. Faria de Sá argumenta 
que a regularização dos jogos pressu-
põe a obrigatoriedade da criação de 
mecanismos de fiscalização.

O argumento sobre a dificuldade 
de fiscalização também foi critica-
do pelo deputado Onyx Lorenzoni 
(DEM-RS). Segundo ele, o que é feito 
“à luz do dia, com regras claras, não é 
maléfico para a sociedade”. Lorenzoni 

ainda sugeriu que as propostas que le-
galizam os bingos sejam votadas logo 
após as eleições, na primeira semana 
de novembro.

Dagoberto (PDT-MS) argumen-
tou que a afirmação de que fiscali-
zação do segmento não é possível 
indica a incompetência de órgãos 
como a Receita Federal, que teria a 
atribuição de fiscalizar os bingos. Para 
ele, se existem condições de fiscalizar 
o pagamento de impostos e loterias, 

a impossibilidade de fiscalizar 
jogos é uma hipocrisia e um 
argumento de quem “não quer 
trabalhar”.

Já o deputado Darcísio Pe-
rondi (PMDB-RS) disse que é 
a favor da liberação não só dos 
bingos no País, como também 
dos cassinos. Segundo ele, a fis-
calização dessas atividades será 
possível por meio de tecnologias 
já disponíveis no mercado.
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Mulher no STM
Maria Helena (PSB-

RR) pediu ao presidente 
Lula que indique uma 
mulher para assumir o 
cargo de ministro civil no 
Superior tribunal Militar. 
a deputada reconheceu 
os avanços conquistados 
pelas mulheres na busca 
da igualdade de direitos, 
mas argumentou que a 
participação no poder 
Judiciário é baixa. Maria 
Helena observou que 
em primeira instância, 
quando a seleção se dá 
por concurso público, a 
composição dos tribunais 
regionais federais é mais 
homogênea. “a partir da 
segunda instância, que 
depende de indicação, 
os números são surpre-
endentes e até questio-
náveis”, disse.

PAC 2
Vital do Rêgo Filho 

(PMDB-PB) elogiou o go-
verno federal pelo lança-
mento da segunda etapa 
do programa de acele-
ração do crescimento 
(pac). de acordo com o 
deputado, o governo deve 
investir r$ 1,59 trilhão no 
pac  2, que tem o objeti-
vo de atender a mais de 
quatro mil projetos em 
todo o país. ao defender 
a destinação de recursos 
para a paraíba, vital do 
rêgo Filho lembrou que 
o pac 1 foi responsá-
vel por investimentos 
importantes em setores 
estratégicos do estado, 
entre eles infraestrutura 
logística e mobilidade 
urbana.

Edison Lobão
Cleber Verde (PRB-

MA) destacou a atuação 
de EdIson Lobão no 
Ministério das Minas e 
Energia. na avaliação do 
deputado, a indicação do 
ministro para a pasta trou-
xe “um certo receio” entre 
os empresários, sobre-
tudo pelo fato de Lobão 
não ter feito carreira na 
área. Mas, complementou 
cléber verde, depois de 
dois anos à frente do 
ministério, “Edison Lobão 
só colhe os frutos de seu 
trabalho e vem receben-
do muitas homenagens, 
como a da Federação da 
Indústria e comércio do 
Maranhão”.

Além de dar status de ministério às 
secretarias especiais de Direitos Huma-
nos, de Promoção de Igualdade Racial, 
de Políticas para Mulheres e de Portos, 
a Medida Provisória 483/10 muda a lei 
sobre contratação temporária de agen-
tes públicos (Lei 8.745/93) para permitir 
a contratação em casos de “emergências 
em saúde pública”. O termo é mais ge-
nérico que o da redação original, que 
falava em “surtos endêmicos”.

O texto permite ainda que os prazos 
dos contratos temporários para atender 
comunidades indígenas passem de um 
para dois anos, com a possibilidade de 
renovação. A contratação de pessoal 
para emergências em saúde pública 
pode durar até dois anos. Essas contra-
tações são realizadas para atender inte-
resse público excepcional, por período 
determinado e por meio de processo 
seletivo simplificado.

A MP 483 foi editada pelo Execu-
tivo em 24 de março e está em trami-
tação na Câmara. 

Cargos - Os cargos de Direção e 
Assessoramento Superiores (DAS)6 
ocupados por três secretários que 
não eram ministros e as 481 Fun-

MP permite também contratação temporária  
para casos de emergência em saúde

ções Comissionadas Técnicas (FCT)15 
das secretarias especiais que ganham 
status de ministérios foram convertidos 
em quatro cargos de natureza especial e 
em 69 cargos DAS menores, distribuídos 
entre as secretarias e os ministérios do 
Desenvolvimento Agrário e da Saúde. 
Segundo o Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, responsável pela 
medida provisória, não haverá aumento 
de despesas com essas mudanças.

Novas secretarias - Pela MP, são 
instituídas duas secretarias: uma ligada 

ao Ministério do Desenvolvimento 
Agrário, voltada para a regulariza-
ção de terras na Amazônia; e a outra 
no Ministério da Saúde, que deverá 
tratar da assistência à saúde indígena. 
Recentemente, o ministério assumiu o 
setor em lugar da Fundação Nacional 
da Saúde (Funasa).

Além disso, o texto cria, com aumen-
to de despesas, 118 DAS no Ministério 
da Saúde e 16 outros DAS no Ministério 
da Integração Nacional, com remunera-
ção entre R$ 2 mil e R$ 11 mil.

entre os órgãos que ganham status de ministério com a medida  
provisória está a secretária especial de políticas para as Mulheres

Idhelene Macedo

A Medida Provisória 483/10, que dá 
status de ministérios a quatro secretarias 
especiais da Presidência da República 
(de Direitos Humanos; de Promoção da 
Igualdade Racial; de Portos; e de Polí-
ticas para Mulheres), está provocando 
reações na Câmara de parlamentares da 
oposição. Na avaliação do líder do DEM, 
deputado Paulo Bornhausen (SC), a 
medida, que também cria mais de 100 
cargos, é equivocada e só serve para in-
char a máquina do governo.

“Nós vamos combater essa MP por-
que ela é absurda. Ela não está, de forma 
alguma, dentro do pensamento médio da 
população brasileira, que é a favor de um 
gasto normal do governo. O presidente 
Lula gosta muito de falar de farra do boi 
e agora faz a farra dos ministérios”, disse 
Bornhausen.

Emenda - O líder do PPS, deputado 
Fernando Coruja (SC), antecipou que 
vai apresentar uma emenda para derrubar 
a medida provisória. Segundo cálculos da 

Oposição protesta contra medida 
provisória que cria ministérios e cargos

assessoria técnica do PPS, a criação dos 
cargos vai causar um impacto de R$ 8 
bilhões por ano aos cofres públicos, con-
siderando o pagamento da remuneração, 
13º salário e férias. De acordo com o le-
vantamento, são 118 vagas, cujos salários 
ultrapassam R$ 11 mil.

Impacto mínimo - Já o líder do go-
verno, deputado Cândido Vaccarezza 
(PT-SP), classificou de miúda a críti-

ca da oposição. “O impacto é mínimo. 
Se eles estão preocupados com isso, é 
o aspecto mais secundário da propos-
ta, pois essas secretarias já funcionam 
como ministérios de forma tácita, e 
agora vão funcionar na prática como 
ministérios, afirmou. “Alguém duvida, 
por exemplo, que a Secretaria da Igual-
dade Racial seja um ministério? Tem 
ministro”, acrescentou.

ARquivo sefot

Cândido vaccarezza paulo Bornhausen

LAyCeR toMAzLuiz ALves
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Oscar Telles

O presidente da Associação Médica 
Brasileira (AMB), José Luiz Gomes do 
Amaral, defendeu ontem na Câmara dos 
Deputados a criação de um programa 
nacional para o controle da sepse e mais 
investimentos em saúde para reduzir os 
índices de mortalidade por infecção ge-
neralizada. Gomes participou de audiência 
pública promovida pela Comissão de Segu-
ridade Social e Família para discutir como 
reduzir a taxa de mortalidade por sepse. 

Dados apresentados na audiência - 
proposta pelos deputados Eleuses Paiva 
(DEM-SP) e Germano Bonow (DEM-
RS) - mostram que nos hospitais públicos 
ocorrem 65,3% das mortes por infecção 
generalizada, enquanto nos hospitais par-
ticulares esse índice é de 44,5%.  

De acordo com o presidente da AMB, 
o Brasil teria condições de reduzir o nú-
mero de óbitos por sepse se investisse mais 
na saúde pública e adotasse medidas para 
controlar a proliferação de faculdades de 
medicina com qualidade considerada ques-
tionável. Mais da metade desses cursos, 
afirmou, não tem hospital universitário 
próprio. José Luiz Gomes sugeriu também 
um prazo maior para a residência médica, 

a câmara analisa o projeto 
de Lei 6883/10, do deputado 
Dr. Talmir (PV-SP), que con-
cede um salário mínimo mensal 
aos portadores de cardiopatia 
grave com renda familiar per 
capita inferior a 1/4 do salário 
mínimo. A proposta modifica 
a Lei Orgânica da assistência 
Social (Lei 8.742/93).

Segundo o projeto, caso 
já receba outro benefício de 
seguridade social, a pessoa 
terá de optar entre o auxílio 
que possui e o relacionado à 
doença cardíaca. Será proibido 
o acúmulo dos dois benefícios. 
O projeto, que tramita em 
caráter conclusivo, vai ser 
analisado pelas comissões de 
Seguridade Social e Família; 
de Finanças e tributação; e 
de constituição e Justiça e de 
cidadania.

Doença crônica - a car-
diopatia grave, explica o 
deputado, é uma doença 
crônica do coração de causas 
variadas, sendo a principal a 
hipertensão arterial sistêmica, 
em que o coração é seriamente 
atingido, por meio do desen-
volvimento de insuficiência 
do músculo cardíaco ou do 
sistema elétrico de condução 
do coração, que pode levar ao 
comprometimento inexorável 
da saúde do indivíduo atingido. 
Em casos graves, pode levar à 
incapacidade para o trabalho 
e para as atividades da vida 
independente.

“a cardiopatia grave é 
extremamente incapacitante 
e rebelde a quaisquer tipos 
de tratamento, e submete o 
paciente a grandes desgastes 
físicos e emocionais. portan-
to, o portador de cardiopatia 
grave merece tratamento 
diferenciado no que se refere 
à concessão de benefícios de 
caráter assistencial”, justifica o 
deputado.

Deficiência - conforme a 
legislação atual, pode rece-
ber esse benefício a pessoa 
portadora de deficiência que 
a incapacite para a vida inde-
pendente e para o trabalho. a 
concessão do salário, no caso 
do portador de deficiência, 
está sujeita a exame médico 
pericial e laudo realizados 
pelos serviços de perícia mé-
dica do Instituto nacional do 
Seguro Social (InSS) e deve 
ser revista a cada dois anos 
para avaliação da continuidade 
das condições que lhe deram 
origem. as mesmas exigências 
serão aplicadas no caso de 
cardiopatia grave, conforme 
o projeto. 

A Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável aprovou o 
aumento da pena para o crime de con-
trabando de material radioativo. O texto 
aprovado é um substitutivo da Comissão 
de Minas e Energia ao Projeto de Lei 
4957/09, do deputado Carlos Bezerra 
(PMDB-MT).

O substitutivo aumenta entre 1/6 e 1/3 
a pena já prevista pela Lei de Crimes Am-
bientais (Lei 9.605/98), que é de detenção 
de seis meses a um ano, além de multa. 
O projeto original propõe uma nova tipi-
ficação criminal, com penas entre dois e 
seis anos.

A matéria, que tramita em caráter 
conclusivo, será analisada agora pela 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania

Desestímulo ao contrabando - O re-
lator, deputado André de Paula (DEM-

PE), argumentou que o substitutivo da 
comissão de Minas e Energia aperfeiçoa 
a proposta. Ele destacou que o objetivo do 
projeto é desestimular o contrabando de 
materiais perigosos, que podem contami-
nar o meio ambiente e provocar doenças.

Como exemplo, o deputado citou as 
denúncias de contrabando de torianita 
- minério radioativo que contém tório - 
no Amapá. “A facilidade de acesso a esse 
material perigoso impressiona”, afirmou 
André de Paula, explicando que, depen-
dendo da quantidade de minério, os ne-
gociantes têm a torianita praticamente 

para pronta entrega, ou seja, guardam o 
minério radioativo dentro de suas próprias 
casas.

Rota de saída - A principal rota de 
saída da torianita do território nacional é 
pelo rio Amazonas. Pequenos barcos fa-
zem o transporte até as grandes embarca-
ções, longe da costa e da fiscalização. O 
minério pode ser facilmente escondido em 
cargueiros, porque ocupa menos espaço 
do que outros materiais. A prática, se-
gundo o relator, comprova a necessidade 
de penas mais severas para a extração, 
transporte e comercialização ilegal de 
minérios radioativos. “Conjuntamente 
com medidas de fiscalização e policia-
mento eficaz, esse projeto de lei deverá 
contribuir para coibir uma atividade 
altamente danosa ao meio ambiente, à 
saúde pública, e à segurança nacional e 
internacional”, disse André de Paula.

Especialistas pedem mais investimentos 
para reduzir casos de mortes por sepse

cOntaMInaÇÃO

Meio Ambiente aumenta pena para 
contrabando de material radioativo

Lei de Crimes Ambientais pune esse contrabando com detenção 
de até um ano. Texto aprovado aumenta em até 1/3 a pena atual

que hoje no Brasil é de dois anos, enquan-
to em outros países varia entre quatro e 
cinco anos.

Falta de recursos - Integrante da 
Frente Parlamentar da Saúde, o deputado 
Alceni Guerra (DEM-PR) afirmou que o 
fato de haver 65% de mortalidade por in-
fecção generalizada nos hospitais públicos 
demonstra que o Brasil não tem recursos 
humanos “adequados” nem dinheiro para 
enfrentar a doença. A média mundial está 
em torno de 30% a 40%, segundo o site 
Banco de Saúde.

Para a presidente do Instituto Lati-
no-Americano de Sepse, Flávia Ribeiro 
Machado, uma das causas da mortalidade 
por infecção generalizada é a demora no 

diagnóstico. A doença deve ser diagnosti-
cada o mais cedo possível, e o tratamento 
precisa começar nas seis primeiras horas 
para evitar o risco de morte. 

A representante do Ministério da 
Saúde, Maria Inez Pordeus, avaliou como 
um dos maiores problemas no controle da 
sepse a demora do paciente em procurar o 
tratamento, pois, segundo disse, na maio-
ria das vezes ele já chega ao hospital com 
infecção generalizada.

Os números sobre as mortes pela doen-
ça apresentados na audiência foram diver-
gentes. De acordo com Maria Inez Pordeus, 
elas são de 70 mil por ano. Já Flávia Ribeiro 
apontou número bem maior: 200 mil por 
ano.

 A Comissão de seguridade discutiu formas de reduzir a taxa de mortalidade por sepse no país

Projeto concede 
benefício a portador 
de cardiopatia grave

JANiNe MoRAes
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Prefeituras relatam benefícios 
sobre convênios com lan houses

Maria Neves

Pioneira no País, a prefeitura de 
Estância, em Sergipe, realizou parceria 
com as lan houses locais para atender 
aos estudantes da rede pública. De acor-
do com o prefeito da cidade, Ivan Leite, 
que participou ontem de audiência pú-
blica na Comissão Especial dos Centros 
de Inclusão Digital (lan houses), para 
relatar a experiência, hoje 22 estabe-
lecimentos (metade dos existentes no 
município) participam do convênio, que 
beneficia mais de 2 mil alunos.

Ivan Leite explicou que a parceria 
é “altamente benéfica”. Segundo ele, 
a prefeitura paga cerca de R$ 12 mil 
mensais aos donos de lan houses para 
atender aos estudantes. Mas a princi-
pal vantagem, conforme disse, é não ter 
problemas com manutenção. “Inaugurar 
centros de informática nas escolas é fá-
cil, manter é que são outros quinhentos. 
Ou os computadores quebram e não são 
consertados ou ficam lindos e bem con-
servados porque a diretoria não deixa os 
alunos utilizarem”, sustentou.

Na opinião do relator da comissão, 
deputado Otavio Leite (PSDB-RJ), “a 
experiência de vanguarda é digna de se 
espalhar pelos quatro cantos do Brasil”. O 
parlamentar adiantou que deverá apresen-
tar projeto de lei que fortaleça essas par-
cerias do setor público com as lan houses. 
“Vamos cuidar de estabelecer um formato 
de regulamentação que fortaleça cada vez 
mais esse viés”, afirmou.

Associação - Em Estância, a parceria 
foi viabilizada por meio da criação de uma 
associação de lan houses. A contratação 
dos serviços só pode ser feita por meio 
dessa associação. Cada aluno da rede pú-
blica recebe um tíquete que dá direito a 
seis horas mensais de acesso à rede. Cinco 
delas devem ser utilizadas para pesquisas 

escolares e uma pode ser gasta em diver-
são.

O projeto conta com monitores para 
acompanhar os alunos. Além disso, a 
entrada dos estudantes nos estabeleci-
mento é condicionada à autorização dos 
pais. Segundo o prefeito Ivan Leite, os 
donos das lan houses foram treinados 
para compreender as responsabilidades 
de ter estudantes no recinto. Os pro-
fessores também receberam instruções 
sobre instrumentos de pesquisa possíveis 
via rede de computadores, acrescentou.

Serviços públicos - Salvador, na 
Bahia, também tem uma experiência de 
parceria do setor público com lan houses. 
Conforme relatou o superintendente da 
Superintendência de Controle e Orde-
namento do Uso do Solo Municipal (Su-
com), Claudio Silva, a Sucom fez convê-
nios com esses empreendimentos para 
prestar serviços públicos à população.

Segundo disse, hoje 33 lan houses do 

município são capacitadas a emitir o ter-
mo de viabilidade de localização (TVL), 
documento obrigatório para começar 
qualquer atividade econômica no muni-
cípio. “Antes do início do projeto, o tempo 
médio para emissão do TVL era algo em 
torno de 60 dias. Hoje, ele é emitido em 
12 dias, quando tem vistoria”, relatou.

Com maior rapidez, o órgão também 
pode aumentar o número de atendimentos 
de cerca de 790 para aproximadamente 2 
mil por mês. Mas o mais importante, na 

opinião de Silva, foi o “estímulo 
ao desenvolvimento socioeconô-
mico” que o projeto representou. 
“Para o cidadão chegar ao poder 
público, tem de pagar pelo me-
nos R$ 4,5 de transporte, quando 
poderia realizar o mesmo serviço 
com R$ 2 perto de casa.”

Educação - Como exemplo 
da mudança de perfil das lan 
houses, antes locais de jogos em 
sua maioria, o diretor regional 
do Serviço Nacional de Apren-
dizagem Comercial (Senac) de 
Sergipe, Paulo Dias Filho, res-
saltou que hoje a maioria dos 
usuários busca atividades rela-
cionadas à educação. 

Ele apresentou dados de pes-
quisa do Comitê Gestor da In-
ternet (CGI) no Brasil segundo 
os quais 65% dos frequentado-

res realizam pesquisas acadêmicas, 22% 
buscam treinamento e 10% fazem cursos 
a distância. “Esse cenário mostra que a 
estigmatização desses estabelecimentos 
não faz mais sentido”, afirmou. A mesma 
pesquisa mostra que 48% dos acessos à 
internet no País são feitos em lan houses. 
Entre as famílias com renda per capita de 
até dois salários mínimos, o percentual 
sobe para 82%. No Nordeste, os esta-
belecimentos respondem por 68% das 
conexões à rede, e no Norte, por 66%.

O presidente da comissão Especial dos centros de Inclusão digital (lan 
houses), deputado Paulo Teixeira (PT-SP), comunicou que o comitê gestor no 
portal da câmara vai criar uma comunidade virtual da comissão para realizar 
fóruns e salas de bate-papo sobre o tema.

Segundo informou, o fórum foi sugestão dos donos de lan houses que já 
participaram de audiência na comissão, e estará disponível em abril no E-de-
mocracia. O endereço é www.edemocracia.br. (MN)

Comissão aprova índice para medir qualidade da banda larga
A Comissão de Defesa do Con-

sumidor aprovou o Projeto de Lei 
6006/09, do deputado Emanuel Fer-
nandes (PSDB-SP), que obriga a 
Agência Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel) a criar um índice para 
avaliar periodicamente a qualidade 
das redes de banda larga oferecidas 
no País.

Segundo o projeto, o Índice de 
Qualidade de Acesso às Redes Di-

putado Vinicius Carvalho (PTdoB-
RJ). Para ele, a proposta “facilitará o 
diagnóstico de problemas e permitirá 
que a Anatel e os Procons fiscalizem o 
setor com mais objetividade e eficácia, 
em benefício do consumidor”.

Tramitação - O projeto ainda será 
analisado em caráter conclusivo pelas 
comissões de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática; e de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania.

E-democracia terá fórum e bate-papos 
sobre centros de inclusão digital

O índice deverá mediar a segurança da rede, a continuidade dos serviços e o fornecimento de sinais nos limites contratados

Uma das experiências apresentadas na audiência foi a de Estância (SE), na qual 22 
lan houses participam de convênio com a prefeitura para atender mais de 2 mil alunos
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gitais deverá medir parâmetros como 
a segurança da rede, a continuidade 
dos serviços e o fornecimento de si-
nais nos limites contratados. Cada 
provedor de acesso à internet deverá 
garantir ao assinante no mínimo 50% 
da capacidade máxima contratada.

Diagnóstico de problemas - A 
proposta - que muda a Lei Geral de 
Telecomunicações (Lei 9.472/97) - re-
cebeu parecer favorável do relator, de-


