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relatores avaliam que nova lei vai 
ampliar alcance de programas sociais

Carol Siqueira

Relatores do projeto que deu 
origem à lei do Sistema Único 
de Assistência Social (Suas-Lei 
12.435/11), sancionada nesta se-
mana, os deputados Raimundo 
Gomes de Matos (PSDB-CE) e 
João Dado (PDT-SP) avaliam 
que a nova lei vai dar mais al-
cance e estabilidade aos progra-
mas sociais. 

O Suas é um modelo de ges-
tão compartilhada entre o Po-
der Público e a sociedade civil 
para a execução de programas 
de proteção básica e especial. 
O objetivo é garantir a raciona-
lidade e efetividade dos progra-
mas sociais e a transparência na 
aplicação do dinheiro público. 
Na prática, o Suas já existia 
desde 2005, por normas do Exe-
cutivo, mas, de acordo com os 
parlamentares, a inclusão do sistema 
em lei vai garantir a continuidade 
do modelo e permitir a ampliação do 
número de beneficiados. 

“O Suas vai na linha de dar di-
reitos àqueles que ainda não tiveram 
acesso a determinados programas 
para a melhoria da qualidade de 
vida”, disse o deputado Raimundo 
Gomes de Matos durante a cerimônia 
de sanção da lei. O deputado também 
ressaltou que o Suas vai potenciali-
zar o programa Brasil sem Miséria 
ao garantir a integração de outros 
ministérios nas ações do plano.

João Dado, em seu parecer, ressal-
ta que a proposta do Sistema Único 
de Assistência Social institucionali-
zou procedimentos regulados preca-
riamente por normas de hierarquia 
menor. “A formalização do Suas é 
necessária e inadiável, assim como 
dos programas que assegurem um 
mínimo de continuidade e regulari-
dade às ações já desenvolvidas pelos 
órgãos e entidades voltados para a 

assistência social”, avaliou. 
Integração - Informações do Mi-

nistério do Desenvolvimento Social 
indicam que 99,5% dos municípios já 
estão integrados ao Suas, que atende 

3,7 milhões de idosos e pessoas com 
deficiência que recebem o Benefício 
de Prestação Continuada (BPC); 819 
mil crianças inscritas no programa 
de Erradicação do Trabalho Infantil 

(Peti); 8 mil famílias acompa-
nhadas por serviço especializado 
para pessoas que vivem nas ruas; 
642 mil jovens do Projovem 
Adolescente; entre outros. 

Fazem parte desse sistema os 
7,6 mil Centros de Referência 
de Assistência Social (Cras), res-
ponsáveis pelos serviços de aten-
ção básica, e os 2,1 mil Centros 
Especializados de Assistência 
Social (Creas), voltados para 
pessoas que sofreram abandono, 
maus-tratos e outras violações 
dos direitos sociais. 

O Suas engloba também a 
oferta de benefícios assistenciais 
prestados a públicos específicos, 
em caso de vulnerabilidade tem-
porária e calamidade pública. 
Também é por meio desse sis-
tema que o Bolsa Família chega 
a 13 milhões de famílias. Para 
a ministra do Desenvolvimento 

Social, Tereza Campello, a nova lei 
“resolve pendências, disciplina, for-
talece a gestão na ponta e, sobretudo, 
dá o polimento definitivo para o ple-
no funcionamento do sistema”.

Projeto Câmara quer te Ouvir promove, no 
dia 15, debate com a sociedade em Manaus

A Ouvidoria da Câmara pro-
move no próximo dia 15 de julho, 
em Manaus (AM), a terceira au-
diência pública externa do projeto 
“A Câmara quer te Ouvir!”, que vai 
debater temas como meio ambien-
te, Zona Franca de Manaus, Copa 
do Mundo, homofobia, bullying, 
segurança pública, combate ao 
crack e fronteiras. Cada tema terá 
um deputado como moderador.

O ouvidor-geral da Câmara, de-
putado Miguel Corrêa (PT-MG), 

explica que o objetivo 
do projeto é incentivar 
a sociedade a participar 
de debates e influen-
ciar as decisões sobre 
temas em discussão no 
Congresso Nacional. Já 
foram realizados encon-
tros  no Rio de Janeiro 
e em Natal (RN), e a 
intenção da Ouvidoria 
é realizar audiências 
em todas as capitais. O 

A lei de criação do Sistema Único de Assistência Social foi sancionada na última quarta-feira

ANTONIO CRuZ_ABR

BELO OLIvEIRA
debate em Manaus 
ocorrerá na Assem-
bleia Legislativa do 
Amazonas, das 9 às 
12 horas. Os interes-
sados em participar 
do projeto podem 
enviar suas opiniões 
pelo e-mail ouvido-
ria.parlamentar@
camara.gov.br ou 
pelo twitter @ouvi-
doriacamara.
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 PlEnÁRio
Brasília, 8 de julho de 2011

Marco Maia tentará acordo para votar
regulamentação da saúde em setembro

Luiz Cláudio Canuto

O presidente da Câmara, Marco 
Maia, afirmou que vai se reunir com 
governadores e representantes de en-
tidades ligadas à saúde para discutir a 
proposta que regulamenta a Emenda 29, 
que aumenta os repasses para o setor, e 
garantir que ela seja votada em setembro. 
“Eu mesmo vou chamar uma reunião, 
para o início de agosto, com deputados 
e senadores para buscar um acordo, um 
consenso. Vou assumir a responsabilida-
de de construir as negociações necessá-
rias para a votação dessa matéria.”

A regulamentação dos repasses para 
a saúde foi discutida na quarta-feira pela 
Comissão de Seguridade Social e Famí-
lia. O assunto surgiu após a informação 
de que o líder do governo no Senado, 
senador Romero Jucá (PMDB-RR), e o 
líder do governo no Congresso, deputa-
do Mendes Ribeiro Filho (PMDB-RS), 
estariam receosos de que a emenda do 
ex-senador Tião Viana, que destina 10% 
da receita corrente bruta da União para 
a saúde, seja retomada, caso a proposta 
volte ao Senado. Atualmente, não há 
valor fixo para esse repasse por parte 
da União.

Cobrança - O presidente da Co-
missão de Seguridade Social e Família, 
deputado Saraiva Felipe (PMDB-MG), 
que já foi ministro da Saúde, afirmou 
que a Câmara precisa assumir o seu 
papel e não pode mais adiar a regula-
mentação da emenda. Além do mais, o 
governo tem maioria no Senado.

“Eu não sei como o governo vai to-
car. A pessoa só pode ser líder se tiver 

controle de seus liderados. Se não tiver, 
eu não sei como o governo vai fazer com 
tantas medidas importantes a serem 
apreciadas na Câmara e no Senado se os 
líderes não liderarem.” Segundo Saraiva 

Felipe, o governo está abrindo mão de 
uma agenda positiva.

Na próxima semana, Saraiva Felipe 
deve conceder entrevista no sentido de 
mobilizar a imprensa e a sociedade em 

torno do assunto.
Na opinião da deputada Jandira Fe-

ghali (PCdoB-RJ), a regulamentação tem 
consenso. Falta apenas a votação de um 
destaque que cria a Contribuição Social 
para a Saúde (CSS), e ela acredita que 
há clima para que o item seja derrubado. 
“A Câmara precisa concluir a votação 
para dar essa contribuição à sociedade. 
Quando se define o que é ação e serviço 
de saúde, os desvios são evitados e todos 
os entes são obrigados a cumprir os orça-
mentos, particularmente os estados, que 
não cumprem o repasse constitucional 
de 12% para a saúde.”

Regras - A Emenda 29 fixa os per-
centuais mínimos a serem gastos na saúde 
por municípios, estados, Distrito Federal 
e União. A regulamentação tramita sob 
a forma do Projeto de Lei Complementar 
(PLP) 306/08, do Senado. O texto princi-
pal foi aprovado pelo Plenário em 2008, 
mas a votação não foi concluída. Por falta 
de acordo, a proposta está parada desde 
então.

Conforme o texto, o governo fede-
ral destinará à área de saúde o valor 
empenhado no ano anterior, acrescido 
da variação nominal do Produto In-
terno Bruto (PIB). Se houver revisão 
posterior para cima no cálculo do PIB, 
créditos adicionais deverão ser abertos 
para ajustar o total. No caso de revisão 
para baixo, o valor mínimo nominal 
não poderá ser reduzido.

Os estados deverão aplicar 12% da 
receita corrente bruta; os municípios, 
15%; e o DF, 12% ou 15%, conforme a 
receita seja originária de um imposto 
de base estadual ou municipal.

Câmara aprova benefício para decasséguis e 6 acordos
Murilo Souza 

O Plenário aprovou ontem o Pro-
jeto de Decreto Legislativo (PDC) 
59/11, que ratifica acordo na área de 
Previdência Social firmado no ano 
passado com o Japão. Na mesma ses-
são, também foram aprovados seis 
projetos de decreto legislativo que 
ratificam acordos internacionais. As 
propostas seguirão para o Senado.

O acordo do Brasil com o Japão 
facilita o acesso de trabalhadores 
de ambos os países aos respectivos 
sistemas de previdência social. Con-
forme o texto aprovado, trabalhado-
res que contribuírem para qualquer 
um dos dois sistemas poderão somar 
os períodos de contribuição para 

atingir o tempo mínimo necessário à 
obtenção de aposentadorias e demais 
benefícios.

Cada sistema pagará ao beneficiário 
um montante em sua própria moeda 
equivalente ao período de contribui-
ção efetuado naquele país. Um cidadão 
que contribuiu por 18 anos ao sistema 
japonês e outros 18 à previdência bra-
sileira receberá parte da aposentadoria 
em ienes e a outra em reais.

O texto aprovado não tem efeito re-
troativo e só terá validade para as con-
tribuições realizadas três meses após a 
entrada em vigor do acordo. Os decas-
séguis brasileiros constituem o quarto 
maior contingente de trabalhadores 
estrangeiros residente no Japão (254 
mil em condições legais).

PDC 2644/10 - Aprova acordo firmado entre Brasil e Índia para assistência 
mútua em matéria aduaneira. o texto estabelece mecanismos de troca de 
informações sobre comércio exterior, fornecendo meios para combater infra-
ções aduaneiras, lavagem de dinheiro e o crime organizado internacional

PDC 2865/10 - Aprova acordo de cooperação entre Brasil e Grécia. 
O objetivo é desenvolver parcerias em assuntos econômicos, científicos, 
tecnológicos e de inovação

PDC 2866/10 - Aprova acordo firmado entre Brasil e Suíça para permitir 
o exercício de atividade remunerada por parte de dependentes do corpo 
diplomático

PDC 3032/10 - Adiciona ações em acordo entre Brasil e França, com 
o objetivo de instalar um centro de cooperação policial próximo à fronteira 
com a Guiana Francesa

PDC 3033/10 - Estabelece cooperação em turismo entre Brasil e Angola, para 
implementar incentivo ao aumento do fluxo de turistas entre os dois países

PDC 15/11 - aprova acordo assinado pelo governo brasileiro com a 
Ucrânia, para dispensa de visto de entrada quando a pessoa estiver em 
viagem de turismo ou negócio

LuIZ ALvES

Marco Maia e José Bono assinaram acordo de instalação de grupo parlamentar

As propostas aprovadas que ratificam acordos

os presidentes da câmara, Marco Maia, e do congresso dos Deputados 
da Espanha, José Bono Martínez, instalaram ontem o Grupo Parlamentar de 
Amizade Brasil-Espanha. No Brasil, a Executiva do grupo é formada por 12 
deputados e senadores. 

ao todo, no lado brasileiro, o grupo deverá contar com mais de 70 parlamen-
tares. o objetivo é facilitar e ampliar o intercâmbio que já existe entre os dois 
países, principalmente nas áreas de turismo e de investimentos econômicos.

No Brasil, o grupo é coordenado pelo deputado Edinho Bez (PMDB-SC). 
Ele pretende marcar para 12 de outubro (data do Descobrimento da américa) 
uma visita oficial de integrantes do grupo à Espanha. “Queremos que brasileiros 
invistam na Espanha e que espanhóis invistam aqui”, ressaltou.

 Para ilustrar a importância do relacionamento com o Brasil, José Bono 
afirmou que o Congresso dos Deputados espanhol reduziu o número de grupos 
como esse de 32 para 8, mas manteve o do Brasil.

Criado o Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-Espanha
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Ensino
Brasília, 8 de julho de 2011

gastão Vieira: meta de investimento em 
educação deve permanecer em 7% do PIB

Carolina Pompeu 

O deputado Gastão Vieira (PMDB-
MA), presidente da comissão especial 
destinada a analisar a proposta que 
estabelece o Plano Nacional de Educa-
ção (PNE – PL 8035/10), afirmou que a 
tendência é que o texto final do projeto 
permaneça com a meta de aplicação de 
7% do Produto Interno Bruto (PIB) no 
setor até 2020. Os 7% constam da pro-
posta inicial do Executivo, em tramita-
ção na Câmara, mas entidades da área 
pedem a ampliação para 10%.

“Não se pode viver de sonhos. A 
palavra final, nesse e em outros casos 
que envolvam a equipe econômica, é 
da própria equipe, ou seja, do gover-
no”, disse Vieira na quarta-feira, em 
reunião do colegiado sobre formas de 
financiamento para o ensino. Segundo 
o parlamentar, a limitação das receitas 
do setor deve ser compensada pela me-
lhoria da gestão dos gastos, com foco na 

qualidade do ensino.
No debate, contudo, 

o presidente do Instituto 
de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), Márcio 
Pochmann, afirmou que 
há espaço para aumen-
to das verbas da educa-
ção. De acordo com ele, 
apenas duas medidas já 
garantiriam mais 2% do 
PIB na área: o fim da re-
núncia fiscal do Imposto 
de Renda por gastos com 
educação privada e a re-
gulamentação do imposto sobre grandes 
fortunas, previsto na Constituição.

Impostos - Pochmann explicou que, 
nos últimos 20 anos, as verbas da educa-
ção não têm acompanhado o crescimen-
to da carga tributária do País. Conforme 
o presidente do Ipea, em 1995 a carga 
tributária representava cerca de 27% 
do PIB e, em 2007, 35%. Já a educação 

recebeu repetidamente 
cerca de 5% no período. 
Ao mesmo tempo, res-
saltou ele, o número de 
matrículas em diversas 
faixas etárias aumentou 
“de forma expressiva”.

Para a deputada Pro-
fessora Dorinha Seabra 
Rezende (DEM-TO), a 
falta de sintonia entre 
carga tributária e verbas 
da educação tem conse-
quências graves. “Esse é 
um dos motivos para a 

falta de qualidade do ensino hoje. Não 
há como ter qualidade com baixo in-
vestimento, péssima estrutura e salários 
baixíssimos”, argumentou.

Pré-sal - Outra possibilidade para 
o aumento das verbas da educação, na 
opinião de Pochmann, é a reserva de 
parte do dinheiro arrecadado com a ex-
ploração do pré-sal. Porém, essa medida, 

segundo o consultor da Câmara Paulo 
César Ribeiro Lima, só será possível 
com uma mudança no modelo atual de 
distribuição da arrecadação do setor.

Lima sugeriu mudanças, como a tri-
butação da exportação do petróleo e a 
criação de imposto para empresas sobre 
a renda petrolífera e mineral no País. 
As alterações, segundo ele, adaptariam 
o modelo brasileiro àquele adotado na 
maioria dos países exploradores. Se-
gundo o consultor, caso o modelo sofra 
mudanças, poderão ser destinados R$ 
98 bilhões para a educação em 2020.

No final do ano passado, o então 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
vetou uma parte de proposta aprovada 
pelo Congresso que destinava a progra-
mas de educação metade do dinheiro do 
fundo social do pré-sal. O veto ainda 
será analisado pelo Congresso, mas, 
segundo o presidente do Ipea, não é 
possível contar com essas verbas para 
a melhoria do ensino.

MEC promete acelerar análise de pós-graduação no exterior
Rachel Librelon 

o Ministério da Educação (MEc) se 
comprometeu a acelerar a tramitação 
dos processos para revalidação de 
títulos de pós-graduação expedidos 
por instituições estrangeiras. o com-
promisso foi anunciado pelo secretário 
de Educação superior do MEc, luiz 
Cláudio Costa, em audiência pública 
ontem na comissão de Educação e 
cultura da câmara. a estimativa é que 
2 mil estudantes estejam aguardando 
a revalidação dos títulos.

Para tornar mais ágil a avaliação, o 
secretário informou que será elaborada 
uma lista de universidades estrangeiras 
que contemplem critérios de qualidade 
objetivos e compatíveis com o padrão 
brasileiro. nesses casos, o trabalho 
das universidades será basicamente 
verificar a legitimidade do título. Outra 
medida do MEC será instituir um comitê 
gestor para discutir os casos das insti-
tuições de ensino que ainda não foram 
avaliadas quanto à qualidade.

o secretário do MEc anunciou 
que o governo trabalha para limitar a 
concessão de bolsas de estudos no 
exterior a instituições previamente re-
conhecidas, para que o estudante não 
deixe o País financiado pelo governo 
e, no retorno, encontre obstáculos na 
validação do título.

“Também vamos avaliar os passivos 
e buscar soluções para zerá-los. o 
estudante não pode esperar sete anos 
para que o processo de revalidação do 

diploma seja concluído. É melhor que, ao 
apresentar o diploma, ele receba um ‘não’ 

em seis meses. É preciso agilizar, mas sem 
abrir mão da qualidade”, argumentou cos-

ta. segundo ele, a demora é resultado 
da falta de estrutura das instituições 
federais para realizar tarefa delegada 
sem padronização.

Acompanhamento - o deputado 
Paulo Rubem santiago (PDt-PE), autor 
do requerimento para a realização da 
audiência, afirmou que vai propor a 
estruturação de um grupo de trabalho 
para acompanhar a efetivação dos 
compromissos assumidos pelo MEc. 
“Temos que apoiar o esforço dos 
brasileiros que buscam cursos de pós-
graduação no exterior, mas é preciso 
primar pela excelência para não haver 
perda de qualidade.”

na avaliação do deputado lira Maia 
(DEM-PA), as providências anunciadas 
pelo MEc representam um grande 
avanço. segundo o parlamentar, muitos 
estudantes que concluem o ensino 
superior no Pará têm dificuldade para 
prosseguir os estudos por falta de vagas 
e buscam soluções fora do País.

Falta de vagas - De acordo com 
o presidente da associação nacional 
dos Pós-Graduados em instituições 
Estrangeiras de Ensino superior (anp-
giees), Vicente Celestino de França, 
a grande disparidade entre vagas na 
graduação e na pós-graduação levam 
os estudantes para fora do País. “São 
22 mil pessoas que fizeram ou estão 
fazendo investimentos para estudar e 
esbarram na falta de uma legislação 
clara para a revalidação. Queremos 
que o congresso estabeleça critérios 
para esse processo.”

GuSTAvO LIMA

GuSTAvO LIMA

Gastão vieira

A pró-reitora de Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, 
Maria Lúcia de Barros Camargo, disse que as universidades não podem abrir 
mão da exigência de qualidade dos cursos e devem ter sua autonomia mantida 
no processo de análise de títulos obtidos no exterior. Maria lúcia representou 
a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 
Superior (Andifes) na audiência da Comissão de Educação e Cultura.

o representante do conselho nacional de Educação (cnE) Paulo Monteiro 
Barone lembrou que a escolha de estudar no exterior tem a revalidação como 
ônus. Segundo ele, já existe um grupo de 24 universidades que se prontificaram 
a adotar os mesmos critérios para avaliar os títulos estrangeiros. “Não podemos 
abrir mão de avaliar a produção de conhecimento.” (RL)

Associação de reitores defende autonomia

Pós-graduados no exterior acompanham debate na Comissão de Educação
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TrABALhO
Brasília, 8 de julho de 2011

Oscar Telles 

Deputados e representantes de enti-
dades ressaltaram, em debate na Câma-
ra, a importância de transmitir ao pú-
blico jovem as ideias do cooperativismo. 
“As novas gerações serão responsáveis 
pela continuidade dessa filosofia de vida 
que insere, econômica e socialmente, 
as pessoas na sociedade e no mercado 
de trabalho”, disse o presidente da Or-
ganização das Cooperativas Brasileiras 
(OCB), Márcio Lopes de Freitas, no 
seminário “Juventude: o futuro do co-
operativismo”.

O dirigente lembrou que a OCB 
desenvolve programas específicos para 
a juventude. Entre eles, está o Cooper-
jovem, que estimula o ensino do co-
operativismo nas escolas básicas. Em 
2010, a iniciativa teve a participação 
de 77 mil alunos, 3,1 mil professores, 
26 cooperativas educacionais e 382 es-
colas públicas de 153 municípios, em 
15 estados.

Foi aprovado pela Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, indústria 
e comércio o Projeto de lei 318/11, 
do deputado Bernardo Santana de 
Vasconcellos (PR-MG), que estabelece 
não haver vínculo empregatício entre 
o profissional de saúde cooperado e 
o estabelecimento contratante (hospi-
tais, clínicas médicas, odontológicas, 
de fisioterapia, psicologia, radiologia, 
laboratórios de análises clínicas, etc.). 
o texto, que tramita em caráter con-
clusivo, ainda será analisado por três 
comissões técnicas.

a proposta altera a lei 8.212/91, 
que institui o Plano de custeio da se-
guridade Social. A lei fixa a contribuição 
previdenciária (paga pela empresa) em 
15% sobre o valor bruto da nota fiscal 
ou fatura de prestação de serviços 
a cargo de cooperados contratados 
por intermédio de cooperativas de 
trabalho. a proposta acaba com o 
pagamento dessa contribuição. os 
deputados concordaram o relator da 
matéria, deputado Giacobo (PR-PR), 
que recomendou a aprovação do texto. 
segundo o parlamentar, há inúmeros 
casos de cooperativas que estão sendo 
prejudicadas devido ao receio de em-
presas em contratá-las, pois correriam 
o risco de futuramente serem acusadas 
de fraudulentas ou de agenciadoras 
ilegais de mão de obra.

Debatedores defendem difusão 
do cooperativismo entre os jovens

coMissõEs

a comissão de Relações Ex-
teriores e de Defesa nacional 
aprovou o Projeto de lei 365/11, do 
deputado William Dib (PSDB-SP), 
que inclui no Programa nacional de 
segurança Pública com cidadania 
(Pronasci - lei 11.530/07) o projeto 
Policial/Bombeiro Cidadão. A pro-
posta prevê o aproveitamento, pelas 
polícias militares e pelos corpos 
de bombeiros militares, de jovens 
recém-saídos do serviço militar 
obrigatório ou dispensados de sua 
prestação.

a ideia do autor é que esses 
jovens prestem serviço voluntaria-
mente por um ano, com possibili-
dade de prorrogação, executando 
atividades de baixo risco em sua 
comunidade de origem. o texto 
aprovado foi um substitutivo do 
relator, deputado claudio cajado 
(DEM-BA), que fez alterações de 
redação para aprimorar a proposta. 
Uma das mudanças deixa claro que 
o serviço proposto será prestado na 
condição de policial ou bombeiro. 
não será, como determina o texto 
original, um “serviço militar” prestado 
nas polícias militares ou nos corpos 
de bombeiros. o projeto, que tramita 
em caráter conclusivo, ainda será 
analisado por três comissões na 
câmara.

o Projeto de Decreto legislativo 2839/10, do ex-deputado arnaldo Madeira, 
aprovado pela comissão de trabalho, de administração e serviço Público, 
suspende portaria do Ministério do trabalho e Emprego que disciplina o sis-
tema de Registro Eletrônico de Ponto (sREP) – equipamentos e programas 
que registram o horário de entrada e saída dos trabalhadores das empresas. 
a Portaria 1.510/09 determina que, caso opte pelo registro eletrônico de fre-
quência, a companhia deverá obedecer aos critérios impostos no ato, como 
a obrigatoriedade de certificação do equipamento e seu uso exclusivo para a 
marcação de ponto. a medida está prevista para entrar em vigor em setembro 
deste ano.

O relator na comissão, deputado ronaldo Nogueira (PTB-rS), defendeu a 
aprovação do projeto por considerar a portaria inconstitucional, uma vez que 
o ministério estaria regulamentando um assunto que não está previsto em lei. 
o projeto ainda será analisado pela comissão de constituição e Justiça e de 
cidadania (ccJ), antes de seguir para o Plenário.

a comissão de Desenvolvimento Urbano aprovou a criação do serviço de 
Moradia social para famílias de baixa renda, no âmbito do sistema nacional 
de habitação de Interesse Social (SNhIS). Pela proposta, o Poder Público 
vai arcar com os custos do aluguel das moradias, que poderão ser imóveis 
públicos ou privados. o texto aprovado foi o substitutivo do relator, deputado 
Leopoldo Meyer (PSB-Pr), ao Projeto de Lei 6342/09, do deputado Paulo 
teixeira (Pt-sP) e do deputado licenciado Zezéu Ribeiro. o projeto ainda será 
analisado, em caráter conclusivo, pelas comissões de Finanças e Tributação; 
e de constituição e Justiça e de cidadania.

Uma das mudanças feitas pelo relator trata da duração do benefício da 
“bolsa aluguel” a ser paga, no âmbito do Serviço de Moradia Social, em ca-
ráter emergencial. o substitutivo estabelece que a duração dessa bolsa deve 
depender de um regulamento e não mais das políticas a ele atreladas, como 
no projeto original. Outra alteração prevê a criação de fóruns para acompa-
nhamento, monitoramento e resolução dos conflitos relacionados ao Serviço 
de Moradia social.

Cooperativas de 
profissionais 

da saúde

Suspensão de portaria sobre ponto eletrônico

Moradia social Serviço voluntário 
militar para 

jovens

Jovens lideranças - Freitas destacou 
ainda a necessidade de formar novas 
lideranças cooperativistas: “As coope-
rativas precisam utilizar a energia dos 
jovens”. O presidente do Sistema OCB 
do Amazonas, Petrúcio de Magalhães 
Júnior, informou que o programa de for-
mação de jovens líderes cooperativistas 
é um sucesso no estado, pois 69% dos  
participantes já trabalham na comuni-
dade. O programa tem duração de um 
ano e meio e é oferecido para os filhos 
dos cooperados.

O presidente da Frente Parlamen-
tar do Cooperativismo, deputado Zonta 
(PP-SC), salientou que o mundo cami-
nha para um bilhão de pessoas unidas 
em cooperativas. No Brasil, frisou o 
parlamentar, são mais de nove milhões 
de famílias associadas ao cooperativis-
mo. “O espaço ainda está aberto para 
a juventude”, ressaltou, explicando que 
a atividade une pessoas que buscam su-
prir suas necessidades.

O presidente da Comissão de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável, deputado Giovani Cherini (PDT-
RS), também frisou a importância de 
expandir as cooperativas. “Não é o 
socialismo nem o capitalismo que vai 
resolver os problemas do mundo, mas 
o cooperativismo”, afirmou.

O seminário foi uma promoção con-

junta da OCB e do Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Cooperativismo (Ses-
coop), com o apoio da Frente Parlamen-
tar do Cooperativismo e da Frente Parla-
mentar da Juventude. O evento marcou 
as comemorações pelo Dia Internacional 
do Cooperativismo, celebrado oficial-
mente no primeiro sábado de julho.

Zonta: mais de nove milhões de famílias participam de cooperativas no Brasil

BRIZZA CAvALCANTE
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Domingos Dutra (PT-MA) in-
formou que apresentará na próxima 
semana uma proposta de emenda à 
Constituição (PEC) que tem como 
objetivo humanizar o sistema car-
cerário brasileiro.

Como relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Sis-
tema Carcerário, Dutra disse que visitou 82 unidades penitenciárias 
no País e ficou preocupado com o que viu. Segundo o parlamentar, “se 
alguém quer ter noção de como é o inferno, só precisa visitar os presos 
de uma delegacia de polícia”. Muitas das pessoas que ali estão, observou, 
estão detidas ilegalmente. 

Ao comentar visita do ministro Gilmar Mendes a diversos presídios, 
Domingos Dutra ressaltou o fato de o ministro ter detectado que cerca 
de 30% das pessoas estavam presas ilegalmente. Se os juízes fizessem 
visitas com frequência aos presídios, disse o deputado, evitaria que 
muitos continuassem presas injustamente e desafogaria os cárceres.

“Parabenizo o ministro Gilmar Mendes pelo seu papel no  Conselho Nacional de Justiça e pelas 
medidas que tomou”, afirmou Dutra, frisando que a maioria dos que estão nos cárceres são pobres 
e negros.

O deputado disse ainda que a sua PEC vai evitar que o preso seja torturado ou que declare uma coisa 
e o escrivão anote outra.  Pela proposta, o preso deverá ser apresentado a um juiz dentro de 48 horas. ”A 
PEC vai obrigar o Estado brasileiro a colocar um juiz em todos os municípios”, afirmou. 

Alberto Filho (PMDB-MA) 
manifestou confiança no governo 
Dilma Rousseff para evitar o retor-
no da inflação. Segundo o deputa-
do, a equipe econômica trabalha 
para manter os avanços e a infla-
ção sob controle, não permitindo nenhum retrocesso que coloque em 
risco o que o País já alcançou.

Como exemplo de conquistas, Alberto Filho citou os milhões de 
brasileiros que ascenderam à classe média; a presença cada vez maior 
de trabalhadores com carteira assinada; e a expansão do crédito, 
que tem permitido a médios e pequenos empresários continuarem 
contribuindo com a construção de um Brasil economicamente sus-
tentável e socialmente inclusivo.

Na avaliação do deputado, novas expectativas surgem com o Pro-
grama Brasil Sem Miséria, recentemente lançado pela presidente; a 
ampliação do Bolsa Família; e a implementação do Programa Rede Cegonha, que se propõe a humanizar 
o atendimento às mulheres, retirando as gestantes das filas do Sistema Único de Saúde. 

“Tudo isso aponta para um País que, num futuro muito próximo, haverá de ascender ao rol dos 
considerados desenvolvidos no planeta”, disse.

Alberto Filho reafirmou ainda seu apoio ao governo de Roseana Sarney no Maranhão. “Como Dilma, 
Roseana é uma mulher destemida, corajosa, que não se intimida diante das dificuldades próprias de 
quem se propõe a construir caminhos novos de resposta às demandas históricas do povo maranhense, 
por uma vida mais digna e mais humana”, disse. 

Domingos Dutra
quer humanizar o

sistema carcerário

SAuLO CRuZ

SAuLO CRuZ

Para Alberto Filho,
governo atua no 

combate à inflação

Microempresas
Ariosto holanda (PSB-CE) destacou a im-

portância das micro e pequenas empresas para 
o desenvolvimento do País. “São ferramentas 
importantes para o crescimento socioeconômico, 
portanto necessitam de políticas específicas que 
as fortaleçam. O gerenciamento, financiamento, a 
tecnologia e a garantia mercadológica são aspectos 
que necessitam de apoio para que as micro e pe-
quenas empresas possam vender seus produtos e 
garantir sua sobrevivência”, afirmou o deputado.

Tesouro Nacional
Júlio césar (DEM-Pi) recla-

mou de falta de transparência do 
tesouro nacional e pediu mais agilidade nas 
transferências constitucionais para estados e 
municípios. O deputado solicitou ainda ao Ban-
co do nordeste o aumento da participação do 
Piauí no Fundo Constitucional de Financiamento 
da região, para que o banco ofereça taxas de 
juros mais baixas ao custeio da safra agrícola 
de 2011.

Universidades
ronaldo Benedet (PMDB-SC) criticou mudança 

no regime tributário de fundações municipais de 
ensino superior em santa catarina. segundo o 
deputado, a legislação permitia que o imposto de 
Renda dessas instituições fosse descontado junto 
às prefeituras e trocado por serviços, bolsas de 
estudo e prestação de serviços. agora, disse, a 
receita Federal está cobrando os créditos tribu-
tários. “O que vai acontecer? As universidades 
serão extintas, já que não será possível pagar 
os recursos cobrados”, argumentou. Benedet 
afirmou que 70% do ensino universitário de Santa 
catarina podem ser afetados e pediu apoio dos 
parlamentares.

Futebol
anthony Garotinho (PR-RJ) 

comemorou a aber tura das 
contas da Confederação Brasi-

leira de Futebol (CBF) aprovada pela Câmara. 
“Agora, vamos preparar o relatório sobre a mo-
vimentação financeira da entidade e mostrar ao 
povo brasileiro os desmandos e irregularidades 
praticadas pelo presidente Ricardo teixeira”, 
disse. o deputado também elogiou a câmara 
pela aprovação da anistia criminal a 429 bom-
beiros e 2 policiais militares do Rio de Janeiro. 
A proposta, após a conclusão do texto final, 
seguirá para o senado.

Solidariedade
Missionário José olímpio (PP-sP) informou 

ter participado de evento no município de adolfo, 
no interior de são Paulo. além de cumprimentar 
as autoridades, o deputado manifestou apoio e 
solidariedade à caminhada nacional contra a 
liberação da Maconha e pela Vida, marcada 
para o dia 30 de julho, em São Paulo. “O cigarro 
e as bebidas alcoólicas já trazem prejuízos às 
famílias brasileiras. com a liberação da maconha, 
a situação pode se agravar”, alertou.

Luz para Todos
Amauri Teixeira (PT-BA) 

relatou que o governo da Bahia 
anunciou a ampliação do progra-
ma luz para todos. segundo 

o deputado, serão investidos mais de R$ 3 
milhões para levar energia elétrica à zona 
rural dos municípios de Jacobina e Miguel 
calmon. o deputado parabenizou a escolha 
do ex-ministro José Graziano para o cargo 
de diretor da organização para a agricultura 
e Alimentação das Nações Unidas (FAO). “A 
minha expectativa é que o ex-coordenador do 
Fome Zero possa contribuir para a extensão 
do programa no mundo inteiro”, afirmou.

Educação
ricardo Quirino (PrB-DF) registrou audiên-

cia pública  promovida pela Frente Parlamentar 
em Defesa do Estudante Universitário, para 
debater a situação da educação brasileira.  
Segundo ele, as universidades têm herdado 
problemas do ensino básico, e o ensino su-
perior precisa ser mais qualificado. “A baixa 
remuneração dos professores acaba repercu-
tindo nas salas de aula e dificulta o acesso à 
tecnologia”, disse.
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Geórgia Moraes

Deputados defenderam em audiência  
controles mais rigorosos na emissão de 
cartões de crédito para reduzir o endi-
vidamento da população. O tema foi 
debatido nesta semana na Subcomissão 
Permanente do Sistema Financeiro, que 
é vinculada à Comissão de Finanças e 
Tributação.

O presidente da subcomissão, depu-
tado Valdivino de Oliveira (PSDB-GO), 
sugeriu, por exemplo, que ao disponibili-
zar um limite de crédito para o consumi-
dor as instituições levem em conta todos 
os cartões que a pessoa já dispõe. “Isso é 
para que o total de cartões não ultrapas-
se certos limites da renda mensal. Dessa 
forma, evitaríamos que muitos brasilei-
ros se tornassem insolventes devido ao 
grande número de cartões e à facilidade 
de comprar e parcelar, pagando juros 
exorbitantes”, explicou.

O deputado Andre Vargas (PT-PR) 
ressaltou que o endividamento é preo-
cupante especialmente entre as classes 
mais baixas. “São pessoas que, em geral, 
não sabem escolher as menores taxas de 

A deputada Erika Kokay (PT-DF), que 
propôs o seminário, também avaliou a 
ausência de políticas públicas integradas 
de prevenção, tratamento e reinserção. 
Em relação ao Distrito Federal, ela la-
mentou a realidade observada em visitas 
a Ceilândia e à região central de Brasília. 
“Ouvimos relatos de crianças obrigadas 
a pular no lago [Paranoá], inclusive com 
as mãos amarradas, depois de atos de 
violência sexual cometidos por agentes 
do Estado, além de várias outras situa-
ções inadmissíveis.” a deputada sugeriu 

o estímulo à formação de uma rede de 
entidades terapêuticas no DF, com o 
apoio do Estado.

o subsecretário da secretaria de 
Justiça e Cidadania do Distrito Fede-
ral, Aldir roldão, aprovou a ideia. “Já 
existe um processo de cadastramento 
das unidades terapêuticas para que 
elas se tornem auxiliares da estrutura 
do governo”, afirmou. roldão também 
comentou a intenção do governo de 
realizar um mapeamento sobre o uso 
de álcool e drogas no DF. (MS)

Murilo Souza

o representante do Movimento de 
Meninos e Meninas do Distrito Federal, 
Giuliano Ferreira, defendeu na Câmara a 
inclusão de uma disciplina permanente na 
grade escolar de ensino como forma de 
tornar mais efetivo o combate ao crack e 
a outras drogas. “Essa disciplina poderia 
se chamar conhecimento da Vida e iria 
cumprir o papel de conscientizar crianças 
e adolescentes sobre as consequências 
do envolvimento com as drogas”, disse 
Ferreira, que atua como educador no 
Projeto Giração e atualmente estuda 
Direito. Ele relatou sua experiência de 20 
anos como usuário de drogas, incluindo 
o crack.

o educador, que participou de se-
minário promovido na quarta-feira pela 
comissão Especial de Políticas Públicas 
de combate às Drogas para discutir o 
problema do crack no Distrito Federal, 
defendeu a internação compulsória de 
crianças viciadas e criticou a falta de 
oportunidades daqueles que se veem 
envolvidos pela dependência química. “Os 
que deveriam me educar diziam que eu ia 
parar na Papuda [penitenciária] e nunca 
me mostravam outro caminho.”

Cinco temas - Responsável por con-
solidar as sugestões apresentadas nos 
debates regionais, o relator da comissão 
especial, deputado Givaldo carimbão 

saúDE

Parlamentarem querem mais rigidez 
na emissão de cartões de crédito

juros”, destacou.
Pagamento mínimo - O Conselho 

Monetário Nacional (CMN) aumentou 
recentemente de 10% para 15% o pa-
gamento mínimo das faturas de cartão 
de crédito e, a partir de dezembro, esse 
índice chegará a 20%. A subcomissão, 
porém, já havia recomendado, no ano 
passado, um pagamento mínimo de 30% 
como forma de reduzir o endividamen-
to. Esse valor foi considerado alto pela 
Associação Brasileira das Empresas de 
Cartões de Crédito e Serviços (Abecs).

O vice-presidente da entidade, Pau-
lo Caffarelli, afirmou que mudanças 
bruscas prejudicariam o planejamento 

do cidadão, deixando parte dos consu-
midores inadimplentes. Ele reconheceu, 
no entanto, que o endividamento é um 
problema a ser enfrentado. “A educação 
financeira é um bom caminho para mu-
dar essa realidade. As empresas querem 
manter os clientes por 20, 30, 40 anos. 
Então, é muito importante ter um plane-
jamento de consumo”, argumentou.

O coordenador-geral de Análise 
Econômica da Secretaria de Direito Eco-
nômico do Ministério da Justiça, Ale-
xandre Henriksen, também defendeu a 
educação financeira como alternativa 
para diminuir o número de endividados. 
“Nosso departamento trabalha em con-

junto com o Banco Central nesse senti-
do”, informou.

Transparência - Para a procuradora 
regional da República Valquíria Nunes, 
é preciso transparência ao conceder cré-
dito à população. “O demonstrativo de 
dívida tem de ser bem simples, com uma 
linguagem acessível a todos. Devem estar 
claros os valores da dívida principal, dos 
juros, do pagamento mínimo, além das 
consequências do não cumprimento do 
contrato”, sustentou. De acordo com a 
Associação das Empresas de Cartões de 
Crédito, a inadimplência no setor é de 
24%, consideradas as faturas vencidas 
há mais de 90 dias.

Ex-usuário de crack propõe disciplina sobre drogas nas escolas
(PSB-AL), afirmou que o texto final, a 
ser apresentado até novembro, deverá 
conter normas em torno de cinco temas 

principais: prevenção, recuperação, rein-
serção, repressão e legislação.

segundo o deputado, as drogas co-

meçam a fazer parte da vida das pessoas 
cada vez mais cedo, o que exige uma 
mudança tanto no método de abordagem 
quanto no tratamento. “Antes era aos 18, 
com o álcool; hoje se começa muito mais 
cedo, com 12 anos em média”, afirmou 
carimbão, para quem a solução do pro-
blema passa por ações integradas de 
áreas como saúde, educação, trabalho, 
segurança pública.

“Dentro da ótica da reinserção, por 
exemplo, precisamos garantir uma chance 
de emprego para ex-dependentes que 
venceram a batalha contra o vício.” o 
relator destacou ainda a necessidade 
de investir em meios de evitar a entrada 
da droga no País.

o presidente da comissão, deputado 
Reginaldo lopes (Pt-MG), concordou 
com a ideia de que é preciso uma abor-
dagem mais adequada do que a que diz 
simplesmente que a droga mata. “Não se 
pode esconder que droga traz um prazer 
momentâneo, mas precisamos deixar cla-
ro o que ela provoca na vida do usuário”, 
completou. lopes ainda defendeu formas 
de intervenção tributária que permitam 
utilizar parte da arrecadação de drogas 
lícitas (álcool e tabaco) para financiar 
investimentos de combate às ilícitas.

o seminário integra uma série de 
encontros regionais a serem realizados 
em todos os estados para repensar uma 
política nacional contra as drogas.

O endividamento das classes mais baixas com os cartões de crédito foi discutido em audiência da subcomissão do sistema financeiro

Audiência da Comissão Especial de Políticas Públicas de Combate às Drogas 
discutiu o problema do uso do crack no Distrito Federal

Erika Kokay critica ausência de políticas públicas
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Audiência ressalta falta de dados sobre 
terras compradas por estrangeiros 
Carol Siqueira

A falta de dados confiáveis sobre 
as propriedades rurais adquiridas com 
capital externo foi evidenciada na 
quarta-feira durante reunião da subco-
missão que analisa a compra de áreas 
rurais e sua utilização por estrangeiros. 
O advogado da União Fernando Luiz 
Albuquerque Faria, que participou da 
audiência, disse que a carência de infor-
mações é um entrave na compreensão 
do tema. Ele chegou a sugerir um reca-
dastramento das propriedades. 

Faria destacou, no entanto, que 

não cabe à Advocacia-Geral da União 
(AGU) tomar essa decisão. “Essa seria 
uma decisão política, mas entendo que 
até para a atualização das políticas pú-
blicas é importante um recadastramen-
to que dê ao Estado informações sobre 
quem detém a propriedade e quais as 
atividades exercidas na região”, disse. 

Relator da subcomissão, o deputa-
do Beto Faro (PT-PA) informou que 
já pediu informações aos ministérios 
da Agricultura e do Desenvolvimento 
Agrário, mas foi avisado que os dados 
são estimados e, portanto, imprecisos. 
“Hoje não existe nenhum instrumen-

Beto Faro

Extensão rural: deputados pedem gestão centralizada
Noéli Nobre

a criação de um órgão federal para 
organizar as atividades de capacitação 
de pequenos produtores rurais e gerir os 
recursos destinados ao setor foi defendida 
em reunião da Frente Parlamentar da 
Assistência Técnica e Extensão rural. 
Deputados e extensionistas acreditam que 
uma gestão centralizada pode aumentar 
a eficácia do atendimento.

“Atualmente, vários ministérios têm 
recursos para a extensão, mas falta uma 
coordenação para otimizar esforços 
e verbas”, afirmou o coordenador da 
frente, deputado Zé silva (PDt-MG). 
Por sua vez, o presidente da associação 
Brasileira das Entidades Estaduais de 
Assistência Técnica e Extensão rural 
(asbraer), Júlio Zoé, chegou a defender 
a recriação da Empresa Brasileira de 
Assistência Técnica e Extensão rural 
(Embrater), extinta em 1990. “Precisamos 
ter um projeto nacional”, resumiu Zoé.

Universalização - na reunião, o 
deputado Zé silva lamentou que hoje 
no Brasil apenas um em cada quatro 
dos 4,3 milhões de estabelecimentos de 
agricultura familiar conte com algum tipo 
de assistência técnica. A universaliza-
ção do serviço de extensão rural é um 
dos pilares que norteiam os trabalhos 

da frente parlamentar.
“No campo, quem tem dinheiro con-

trata consultoria. hoje, no entanto, muitas 
pessoas não têm assistência porque não 
têm condições de pagar. O Estado deve, 
portanto, marcar presença no tema da 
assistência e da extensão rural”, afirmou 
o deputado Bohn Gass (PT-rS), lembran-
do que é necessário criar mecanismos 
que mantenham o jovem no meio rural. 
segundo ele, é preciso pensar a multiati-
vidade agrícola, que demanda o serviço 
de assistente social, técnico, médico 
veterinário e transportador dos produtos 
da agroindústria, entre outros.

Salário dos extensionistas - os 
participantes da reunião também defen-
deram a instituição de um piso salarial 
nacional e de um programa de formação 
de extensionistas. o piso, disseram, 
faria frente a discrepâncias salariais 
existentes hoje, com estados pagando 
salários de R$ 800 a extensionistas e 
outros, de até R$ 5 mil.

“Mais que de um salário, precisamos 
de conquistas como planos de saúde, 
planos de cargos, de aposentadoria 
complementar e de demissão voluntária 
para renovar o quadro”, completou o coor-
denador geral da Federação Nacional dos 
Trabalhadores de Assistência Técnica e do 
Setor Público Agrícola do Brasil (Faser), 

Álvaro simon.
Ele também propôs uma 

reflexão sobre o perfil de 
extensionista que se espera 
para atender às necessidades 
do mundo rural hoje. “Não 
queremos só assistência, 
queremos desenvolvimento. 
Então, precisamos discutir o 
papel do setor rural no desen-
volvimento do País.”

o diretor do Departamen-
to  de Assistência Técnica e 
Extensão Rural do Ministério 
do Desenvolvimento agrário, 
argileu Martins, reconheceu 
as dificuldades por que passa 
o setor, mas lembrou também 
os avanços dos últimos anos. segundo 
ele, o número de técnicos extensionistas 
passou de 12 mil, em 2003, para mais 
de 20 mil hoje. também o orçamento 

Proposta pode garantir piso salarial a profissionais
Durante a audiência, o deputado 

Zé silva informou que vai apresen-
tar à câmara propostas prevendo a 
existência de um piso salarial para 
extensionistas e cotas nas faculdades 
de ciências agrárias a jovens que 

tenham cursado o ensino médio em 
escola agrícola. o piso será previsto 
em proposta de emenda à constituição 
e as cotas, em projeto de lei. No Brasil, 
a norma que trata da extensão rural é 
a lei 12.188/10.

to que dê clareza a esse 
fenômeno da compra de 
terras por capital inter-
nacional no País. Nós 
sabemos de organismos 
internacionais preocu-
pados com a ocupação 
por estrangeiros, mas 
precisamos conhecer 
os dados”, criticou o 
deputado. 

Segundo o advogado 
da AGU, a inconsistên-
cia nos dados é resulta-
do da falta de controle, 
entre 1994 e 2010, sobre as terras com-
pradas por empresas brasileiras com 
maioria de capital estrangeiro. Nesse 
período, a AGU, em uma nova inter-
pretação, dispensou essas empresas de 
exigências como o registro de aquisição 
de terras pelo Incra.

A interpretação foi revista em agosto 
do ano passado por um parecer da AGU 
e, desde então, as empresas nacionais 
controladas por estrangeiros voltaram 
a ter os mesmos limites legais que as 
empresas exclusivamente estrangeiras.

Apesar da mudança de interpre-
tação, o advogado da União nega que 

haja insegurança jurídi-
ca sobre o tema, como 
defendeu o deputado 
Beto Faro. Para o relator, 
é necessário atualizar a 
legislação (Lei 5.709), 
que é de 1971 e já teve a 
aplicação alterada duas 
vezes por mudança de 
interpretação da AGU.

“O advogado não quis 
se comprometer, mas as-
sumiu que a AGU tem 
discutido vários cenários 
de mudança de legisla-

ção, sinal de que o que está estabelecido 
hoje não dá conta da nossa realidade. 
Então, como o governo está discutindo 
e o Congresso também, é o momento 
propício de juntar esforços e criar uma 
nova legislação”, disse Beto Faro. 

A subcomissão foi criada no âm-
bito da Comissão de Agricultura, Pe-
cuária, Abastecimento e Desenvolvi-
mento Rural há duas semanas e tem 
180 dias para votar um parecer sobre 
o tema. O presidente da subcomissão, 
deputado Homero Pereira (PR-MT), 
convocou outra reunião para a pró-
xima terça-feira (12).

Profissionais de extensão rural ministram curso de 
educação ambiental a estudantes, no Espírito Santo  

do setor saltou de menos de R$ 10 
milhões há oito anos para mais de R$ 
400 milhões neste ano, contando todas 
as ações orçamentárias.
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