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Prorrogação da DRU pode ser votada 
na terça-feira; Marco Maia diz 

não acreditar em obstrução
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Apesar de críticas do meio jurídico, comissão deve manter, no novo 
Código de Processo Civil,  contagem de prazos em dias úteis 
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Lara Haje

A Agência Câmara realiza na pró-
xima segunda-feira (7), às 15 horas, 
bate-papo com a deputada Teresa Su-
rita (PMDB-RR), relatora do Projeto 
de Lei 7672/10, do Poder Executivo, 
que estabelece o direito de crianças e 
adolescentes serem educados sem o uso 
de castigos físicos ou de tratamento 
cruel ou degradante. Para participar, 
basta entrar no site da agência (www.
camara.gov.br/agencia) e clicar no link 
para o bate-papo.

Pela proposta, que está sendo ana-
lisada por comissão especial, castigo 
corporal é o uso da força física que 
resulte em dor ou lesão à criança ou 
adolescente. Já o tratamento cruel 
ou degradante é a conduta que hu-
milhe, ameace gravemente ou ridi-
cularize a criança ou o adolescente. 

4 e 7 de novembro de 2011

agenda
SEXTa-FEIRa

Sessão solene I
Homenagem ao ex-ministro e pro-
fessor alysson Paulinelli e à uni-
versidade Federal de Lavras (MG).
Plenário ulysses Guimarães, 15h

Código Penal
a Subcomissão de crimes e Penas, 
da comissão de constituição e Jus-
tiça e de cidadania, reúne-se com 
a comissão de Reforma do código 
Penal do Senado. ala Senador Nilo 
coelho, sala 2, 14h

SEGuNDa-FEIRa

Sessão solene II
Homenagem aos 100 anos de fun-
dação do município de crateús (cE). 
Plenário ulysses Guimarães, 10h

Para a presidente da comissão 
especial, deputada Erika Kokay (PT-
DF), é preciso não minimizar a gravi-
dade da simples palmada. Ela afirmou 
que o princípio é de que educação é 
convencimento, e a palmada segue o 
princípio de educar pela dor. Já o de-
putado Jair Bolsonaro (PP-RJ) é con-
trário à matéria e pede a participação 
de pediatras no debate. “O último 
recurso que o pai tem para o filho é 
uma bronca ou uma palmada”, alega. 

Pesquisa do Datafolha de julho de 
2010, realizada com 10.905 entrevis-
tados, mostra que 54% dos brasileiros 
são contrários à proposta. Segundo o 
levantamento, 72% dos brasileiros já 
sofreram algum tipo de castigo físico, 
sendo que 16% disseram que costuma-
vam apanhar sempre. 

Segundo dados de 2009 da Socie-
dade Internacional de Prevenção ao 
Abuso e Negligência na Infância, 12% 
das 55,6 milhões de crianças brasileiras 

menores de 14 anos são vítimas, anual-
mente, de alguma forma de violência. 
Cerca de 30 países já têm leis que pro-
íbem o castigo corporal contra crian-
ças e adolescentes. O Uruguai foi o 
primeiro país da América Latina a 
sancionar, em 2007, uma lei nesse sen-
tido, seguido por Costa Rica e Vene-
zuela. Na Europa, Suécia, Alemanha 
e Espanha, por exemplo, também têm 
legislações que proíbem as punições 
físicas em crianças.

Agência Câmara promove bate-papo
sobre proibição de castigos corporais

O projeto acrescenta dispositivos ao 
Estatuto da Criança e do Adolescente 
(Lei 8.069/90). O estatuto, além da 
Constituição Federal e da Convenção 
Internacional dos Direitos da Criança, 
já prevê o dever da família, da socieda-
de e do Estado de assegurar à criança 
proteção contra a violência, a cruelda-
de e a opressão.

Polêmica - Conhecido por Lei da 
Palmada, o projeto tem sido motivo de 
polêmica desde que foi enviado pelo 
governo. Segundo o texto, os pais e 
responsáveis que aplicarem castigos 
corporais ou tratamento cruel pode-
rão ser advertidos, encaminhados a 
tratamento psicológico ou psiquiátrico 
ou a programa oficial ou comunitário 
de proteção à família. No caso de des-
cumprimento reiterado das medidas 
impostas, o juiz poderá determinar, 
como medida cautelar, o afastamento 
do agressor da moradia comum. Po-
rém, segundo o governo, a sanção ou 
punição deve ser vista como medida 
excepcional e de última natureza.

Prós e contras - Em defesa da 
proposta, o governo alega que o Brasil 
deve seguir recomendação do Comitê 
dos Direitos da Criança da Organiza-
ção das Nações Unidas, de 2006, de 
que todos os países membros promo-
vam reforma legislativa e medidas edu-

cativas para a eliminação de castigos 
corporais nas crianças. Conforme a 
Secretaria de Direitos Humanos, 70% 
dos meninos de rua saíram de casa por 
causa da violência.

A secretaria integra a rede “Não 
Bata, Eduque”, movimento social com 
cerca de 300 integrantes, que defende 
a educação sem o uso de qualquer tipo 
de violência. De acordo com a cam-
panha, os castigos físicos ensinam a 
criança que a violência é uma manei-
ra plausível e aceitável de solucionar 
conflitos, principalmente quando a 
pessoa está em posição de vantagem 
física frente ao outro.

Teresa Surita destaca que a inten-

ção da proposta não é interferir na 
autoridade dos pais, mas ajudá-los. A 
ideia, segundo ela, é promover a cons-
cientização para o problema e propor 
políticas públicas para atender ade-
quadamente as vítimas da violência. 
“Milhares de crianças que chegam a 
pronto-socorros foram agredidas den-
tro de casa por um adulto”, ressalta. 
De acordo com o projeto, a União, os 
estados, o DF e os municípios atuarão 
de forma articulada na elaboração de 
políticas públicas e na execução de 
ações destinadas a coibir o uso de cas-
tigo corporal, incluindo, por exemplo, 
campanhas educativas.

Princípio da educação é convencimento, argumento Erika Kokay

Reinaldo feRRigno

teresa Surita

Milhares 
de crianças 
que chegam 

a pronto-
socorros foram 

agredidas 
dentro de casa 
por um adulto
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Para Marco Maia, votação da DRU não será obstruída
Renata Tôrres

O presidente da Câmara, Marco 
Maia, acredita que não vai haver obstru-
ção do Plenário na próxima terça-feira 
(8), quando deve ser votada a Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) 61/11, 
que prorroga até 2015 a vigência da Des-
vinculação de Receitas da União (DRU). 
A DRU permite ao governo usar como 
quiser 20% da arrecadação de tributos 
federais, mas deixará de valer no final 
deste ano, caso não seja renovada.

Segundo o presidente, a votação da 
PEC não deverá ser influenciada pela 
insatisfação das bancadas do Rio de Ja-
neiro e do Espírito Santo com o projeto 
que redistribui os royalties  da explora-
ção do petróleo (PLS 448/11), que foi 
aprovado no Senado e vai ser analisado 
na Câmara por uma comissão especial. 
Em protesto contra a retirada de royalties 
dos estados produtores, o deputado An-
thony Garotinho (PR-RJ) comandou seu 
partido em Plenário na última terça-feira 

(1) e obstruiu a sessão.
Porém, segundo Marco Maia, a DRU 

não está relacionada à questão dos royal-
ties, “que será tratada dentro da Casa da 
maneira mais adequada para a demo-

cracia”. Ele ressaltou que a DRU é um 
tema do País, pelo fato de dotar o gover-
no federal de condições para continuar 
implementando os programas sociais e 
de desenvolvimento da saúde e da in-

fraestrutura.
Efeito - Marco Maia disse ter ficado 

insatisfeito com a obstrução da terça-
feira. Dois projetos estavam na pauta: 
o que permite negociação tributária 
com empresas inscritas na dívida ativa 
(PL 2412/07) e o que regulamenta as 
atividades das agências de turismo (PL 
5120/01).

“Havia quórum e nós tínhamos con-
dições de votar matérias. Infelizmente, 
por insensibilidade de um partido, foi 
produzida a situação de não votarmos 
nenhum tema nesta semana. Eu acredito 
que poderíamos ter avançado”, avaliou o 
presidente.

Apesar disso, Maia considerou po-
sitivos os trabalhos. “Nós afinamos a 
pauta para a próxima semana, quando 
deveremos votar medidas provisórias, a 
DRU e a PEC da Música (98/07). Que-
remos limpar a pauta na próxima terça-
feira, com a análise das MPs, para que, 
na quarta e na quinta, tenhamos sessões 
com outras matérias.”

Deputados aliados e da oposição criticam decreto 
do Executivo que suspende repasses para ONGs
Janary Júnior e                                 

 Luiz Cláudio Canuto

a decisão do go-
verno de interromper 
até 30 de novem-
bro os repasses para 
entidades privadas 
sem fins lucrativos 
repercutiu na câmara, 
sem consenso sobre 
a necessidade da 
medida. a suspensão 
foi determinada pelo 
Decreto 7.592/11, as-
sinado pela presidente 
Dilma Rousseff na 
última segunda-feira 
(31), e abarca vários 
organismos, como associações, funda-
ções, organizações da sociedade civil de 
interesse público (Oscips) e sindicatos, 
todos conhecidos popularmente como 
organizações não governamentais 
(ONGs). O Orçamento deste ano reser-
vou R$ 3,8 bilhões para essas entidades, 
dos quais R$ 1,1 bilhão foi pago até o 
início desta semana.

Para deputados da oposição, a 
decisão representa uma confissão de 
culpa do Executivo, mas sem resultados 
significativos. O líder do PPS, Rubens 
Bueno (PR), ressaltou que o decreto é 
apenas um “paliativo” e não vai resolver 
os problemas de corrupção detectados 
nos repasses às entidades privadas.

O deputado Rogério Marinho (RN), 
que lidera a bancada do PSDB na 

comissão Mista de Orçamento, também 
considerou o decreto inócuo e disse que 
o governo precisa definir parâmetros para 

os repasses. Ele defendeu 
a necessidade de deixar 
mais transparente, para a 
sociedade, quem são os 
responsáveis pela assinatu-
ra de convênios, contratos 
de repasse ou termos de 
parceria.

Marinho afirmou ainda 
que a presidente tem uma 
postura contraditória, pois 
ao mesmo tempo em que 
ordena o “pente fino” nas 
contas, veta trechos da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) que, segundo ele, 

ampliariam o nível de transparência da 
execução orçamentária.

como exemplo, Marinho citou o veto ao 
dispositivo que determinava a consolidação 
de todas as informações sobre convênios no 
Portal dos convênios (Siconv). atualmente, 
diversos órgãos assinam convênios com 
entidades privadas e as informações não 
são divulgadas no portal, dificultando o 
acompanhamento da execução.

Diferenças - Entre os governistas, 
houve preocupação em destacar o papel 
das entidades privadas sem fins lucrativos 
e diferenciar as que estão envolvidas em 
escândalos e as que prestam serviços para 
a sociedade. “Tem muita ONG que cumpre 
um papel importante para os serviços na 
sociedade e que não poderia e não poderá 
ser prejudicada com esta decisão. Então, 

creio que talvez essa 
medida devesse ser mais 
curta no tempo”, disse o 
líder do PT, Paulo Teixeira 
(SP).

O deputado chico 
Lopes (PcdoB-cE) des-
tacou que a participação 
das ONGs no Orçamento 
começou quando o gover-
no Fernando Henrique 
cardoso (1995-2003) 
“desmontou” as políticas 
públicas e reduziu o papel 
do Estado. Sem capilari-
dade administrativa, segundo ele, o governo 
FHC decidiu usar as entidades sem fins 
lucrativos para executar sua política.

Imposição - Relator do projeto da 

LDO deste ano, o de-
putado Márcio Reinaldo 
Moreira (PP-MG) disse 
que a “atitude drástica” 
da presidente foi uma 
imposição política do 
momento, mas implica que 
“os justos pagarão pelos 
malfeitores”. 

Na opinião do deputa-
do, as entidades sem fins 
lucrativos vão continuar 
sendo usadas pelo Estado 
para executar parte da sua 
política, principalmente 

nas áreas sociais. O governo, segundo 
ele, não consegue chegar a todos os 
lugares e precisa do setor privado para 
complementar suas políticas.

Marco Maia: a insatisfação das bancadas do RJ e ES não pode influenciar a votação

O Decreto 7.592/11, assinado pela presidente Dilma Rousseff, obriga 
todos os órgãos da administração pública federal a suspender por 30 dias 
os repasses para as entidades sem fins lucrativos previstos em convênios, 
contratos de repasse e termos de parceria. a norma saiu após o surgimento 
de denúncias de irregularidades em entidades contratadas pelo Ministério 
do Esporte. O caso provocou a queda do ex-ministro Orlando Silva.

Segundo o decreto, durante a suspensão, os órgãos públicos avaliarão 
todos os contratos existentes. O texto, no entanto, preserva as transferências 
para programas de proteção a pessoas ameaçadas ou em risco de segurança; 
para entidades com prestações de contas aprovadas há pelo menos cinco 
anos; e as transferências do Ministério da Saúde para serviços que integram 
o Sistema Único de Saúde (SuS). a retomada dos repasses só ocorrerá se 
um parecer técnico verificar a regularidade dos atos administrativos. 

Paulo teixeira

 luiz cRuvinel

Rubens Bueno

guStavo lima

Órgãos públicos terão 30 dias para 
fazer “pente fino” em contratos
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MEIO aMBIENTE
Brasília, 4 de novembro de 2011

José Carlos Oliveira

Órgãos ambientais, hidrelétricas e 
garimpeiros concordam com a redução 
do tamanho do Parque Nacional Ma-
pinguari, que ocupa terras de Rondônia 
e do Amazonas. Os novos limites do 
parque, fixados na Medida Provisória 
542/11 foram discutidos em audiência 
pública da Comissão da Amazônia, In-
tegração Nacional e de Desenvolvimen-
to Regional, na terça-feira (1).

Essa unidade de conservação foi 
criada por meio de um decreto presi-
dencial de junho de 2008 para preservar 
a riqueza ecológica de uma ampla área 
em torno dos rios Purus e Madeira. O 
parque foi posteriormente ampliado 
por uma lei de 2010 (12.249/10). No 
entanto, a MP 542/11 reduz sua área a 
fim de permitir o pleno funcionamento 
das usinas hidrelétricas de Jirau e Santo 
Antônio, que devem alagar espaços hoje 
ocupados pelo parque.

O Instituto Chico Mendes (ICM-
Bio), órgão responsável pela adminis-
tração das unidades de conservação 
federais, concorda com a redução de 
Mapinguari. O presidente do ICMBio, 
Rômulo Mello, reconheceu que have-
rá perda na proteção à biodiversidade, 
mas argumenta que os novos limites vão 
melhorar efetivamente a gestão dessa 
unidade de conservação, e que são re-
sultado de uma ampla negociação entre 
a área ambiental do governo federal, os 
agricultores, a comunidade e o governo 

Presidente do PCdoB
Jô Morais (PcdoB-MG) manifestou indignação com as críticas feitas pelo 

jornalista Ricardo Noblat ao presidente do PcdoB, Renato Rabelo. Segundo a 
deputada, o dirigente tem uma longa trajetória de luta pela democracia, desde 
sua atuação como vice-presidente da união Nacional dos Estudantes até a per-
seguição que o levou a exilar-se durante a ditadura. Jô Morais destacou ainda 
o empenho de Renato Rabelo em buscar soluções para a crise do socialismo 
vivida após a queda do Muro de Berlim, em 1990. 

Sistema de Defesa
Relator da Medida Provisória 544/11, que estabelece normas especiais para 

a compra de produtos e sistemas de defesa, bem como para o desenvolvimento 
de tecnologia do setor, carlinhos almeida (PT-SP) citou como pontos importantes 
da proposta a criação de uma política governamental de compras que dá prio-
ridade à indústria brasileira, e a definição dos conceitos de empresa e produtos 
estratégicos de defesa.

Crescimento do PSB
Luiz Noé (PSB-RS) informou o resultado da convenção do PSB no Rio Grande 

do Sul, que reconduziu calebe Oliveira à direção do partido no estado. O de-
putado ressaltou que o PSB foi a legenda que mais cresceu proporcionalmente 
em todo o Brasil nos últimos anos, realizando trabalhos como os do governo de 
Pernambuco, que registra índices de desenvolvimento superiores aos de outros 
estados.

A MP 542/11 também altera 
os limites dos parques nacionais 
da Amazônia, que fica no Pará, 
e dos Campos Amazônicos, que 
abrange Amazonas, Rondônia e 
Mato Grosso. O relator, deputa-
do Zé Geraldo (PT-PA), pretende 
ainda incluir no texto a fixação 
do tamanho do Parque Nacional 
da Serra da Canastra, em Minas 
Gerais, em 71.500 hectares. 

A intenção é evitar conflitos 
jurídicos gerados por interpreta-
ções recentes do Ibama de que 
esse parque mineiro teria, na 
verdade, 200 mil hectares.

Conciliação - Para Zé Ge-
raldo, seu parecer, favorável à 
MP, conciliará os interesses am-
bientais e econômicos. “Assim, 
a gente vai poder legalizar as 
atividades econômicas, que são 
bem diversificadas – produção 
de queijo, garimpo, energia e 
agricultura familiar. As unida-
des de conservação ficam mais 
seguras quando você define os 
seus limites, como vai acontecer 
agora. Quando essas unidades 
(de conservação) foram demar-
cadas – por decreto –, já havia 
atividades (econômicas) lá, prin-
cipalmente nas da Amazônia”, 
destacou.

O relator confirmou que 
ainda está em negociação com 
o Ministério da Fazenda a inclu-
são ou não na medida provisória 
de pontos relativos à renegocia-
ção de dívidas agrícolas. A MP 
542/11 tranca a pauta do Plená-
rio da Câmara e deve ser votada 
na próxima quarta-feira (9).

Órgãos ambientais e garimpeiros concordam 
com novos limites do Parque Mapinguari

de Rondônia.
“ Não tem como não haver uma 

perda. Nós estamos tirando 8,5 mil 
hectares do parque, mas já tivemos um 
ganho de 198 mil (hectares) há um ano 
e meio. O parque tem 1,8 milhão de 
hectares. É um ajuste técnico que está 
se fazendo: não é possível ter um parque 
sobrepondo área de remanso ou cantei-
ro de obras. O que nós precisamos fazer 
é o balanço entre perdas e ganhos. E 
aí, sim, há mais ganhos do que perdas”, 
ressaltou.

O coordenador-geral de energia 
elétrica da Diretoria de Licenciamento 
Ambiental do Instituto Brasileiro do 

a mP 542/11 reduz a área do parque para permitir o pleno funcionamento
 das usinas hidrelétricas de Jirau (foto) e Santo antônio, 

que devem alagar espaços hoje ocupados pelo Mapinguari
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Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama), Adriano Rafael de 
Queiroz, afirmou que, do ponto de vista 
do instituto, as empresas responsáveis 
pela construção das hidrelétricas de Ji-
rau e Santo Antônio estão plenamente 
regulares quanto ao cumprimento das 
medidas ambientais compensatórias.

Em termos financeiros, as empresas 
são obrigadas a desembolsar 0,5% sobre 
o valor do empreendimento, descon-
tados os recursos que já estejam sendo 
aplicados, por conta própria, em pro-
gramas ambientais. Com base nesses 
cálculos, o Ibama prevê que as com-
pensações obrigatórias ficarão em torno 
de R$ 56 milhões, no caso da usina de 
Santo Antônio, e de R$ 36,5 milhões, 
no caso de Jirau.

Mineração - Outro ponto polêmi-
co da MP é a autorização de atividades 
mineradoras nos limites da zona de 
amortecimento do parque, desde que 
autorizadas pelo Departamento Na-
cional de Produção Mineral (DNPM). 
Rômulo garantiu que essa medida não 
terá impacto direto dentro do Parque 
Nacional. “A atividade de mineração 
não é possível dentro do parque. Ela é 
possível fora. E nós, ao delimitarmos o 
parque, já excluímos as áreas com maior 
potencial mineral”, disse.

Apesar de o Ministério Público de 
Rondônia já ter constatado degradação 
ambiental na região, o presidente da Fe-
deração Nacional dos Garimpeiros, José 
da Silva, afirmou que a exploração de 
minerais em Mapinguari está devida-
mente licenciada

Silva fez um apelo pela aprovação 
da MP, vista como instrumento de se-
gurança jurídica para os garimpeiros. 

“Aprovada do jeito que está, já estare-
mos satisfeitos. O próprio representante 
do ICMBio diz que nada proíbe a ativi-
dade (garimpeira). No entanto, a falta 
de uma lei que nos autorize a trabalhar 
nos deixa em uma situação em que o 
Ministério Público vai, suspeita, e as 
nossas renovações de licença ambiental 
começam a ter problema. Essa medida 
provisória vai criar uma estabilidade 
jurídica na nossa atividade”, afirmou.

MP 542/11 deve ser 
votada na quarta

PLENáRIO



Lara Haje

O presidente da Hutukura Asso-
ciação Yanomami, Davi Kopenawa 
Yanomami, pediu uma solução rápida, 
ainda neste ano, para a invasão das 
terras desse povo indígena por garim-
po ilegal, nos estados de Roraima e 
Amazonas. Em audiência pública da 
Comissão da Amazônia, Integração 
Nacional e Desenvolvimento Regio-
nal, ele disse estar revoltado com a 
invasão da área por garimpeiros, que 
estariam poluindo os rios e as terras 
e transmitindo aos índios doenças, 
como a malária.

De acordo com a deputada Janete 
Capiberibe (PSB-AP), que propôs o 
debate, pelo menos 1,5 mil garimpei-
ros exploram ilegalmente a área. As 
terras Yanomami foram demarcadas 
em 1992. A Constituição garante o 
direito dos índios à terra e ao usufruto 
exclusivo de seus recursos naturais.

O líder indígena pediu a ação da 
Polícia Federal para retirar os invaso-
res. “Para os garimpeiros, é fácil en-
trar; a Polícia Federal diz que é difícil, 
mas eles têm helicópteros e aviões”, 
ressaltou. Davi Kopenawa disse que os 
garimpeiros voltam quando são expul-
sos porque não são punidos.

Dificuldades - O delegado de Polícia 
Federal Alexandre Ramagem Rodrigues, 
que representou o Ministério da Justiça 
na audiência, afirmou que a Polícia Fe-
deral está agindo no local, mas precisa 

de uma legislação mais rigorosa para 
realizar seu trabalho. A Lei dos Crimes 
Ambientais (9.605/98) prevê pena de de-
tenção de seis meses a um ano, e multa, 
para quem executar pesquisa, lavra ou 
extração de recursos minerais sem auto-
rização, permissão, concessão ou licença. 
“A pena de seis meses a um ano significa 
que a pessoa não fica presa”, destacou.  
Rodrigues também citou as dificuldades 
de orçamento, de pessoal e de logística 
para as operações de repressão à ativida-
de. “Não temos aeronaves disponíveis a 
qualquer momento”, disse. Conforme o 
delegado, muitas vezes, quando a ope-
ração da PF chega a um local onde foi 

denunciada a atividade ilegal, já houve 
deslocamento dos garimpeiros para ou-
tras áreas. 

Além disso, ele afirmou que a des-
truição das pistas de pouso utilizadas 
para garimpo vem sendo realizada 
pela PF, mas tem se mostrado ineficaz, 
“pois em 15 dias são construídas novas 
pistas”. O delegado chamou atenção 
ainda para a extensão do território 
Yanomami – cerca de 9,5 milhões 
de hectares – e para a dificuldade de 
acesso. “É um povo que vive em flo-
resta densa, montanhosa, com pouco 
ou nenhum contato com a civilização 
branca”, explicou.

A invasão das terras do povo Yanomami por garimpo ilegal, nos estados de Roraima e 
amazonas, foi tema de debate na comissão da amazônia
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QuESTãO aGRáRIa
Brasília, 4 de novembro de 2011

Yanomami pede solução rápida para 
invasão de terra indígena por garimpo

Vice-procuradora da República denuncia falta de ação de inteligência da Polícia Federal; delegado 
alega poucos recursos e dificuldades logísticas, além de falha na legislação de crimes ambientais

Durante a audiência, deputados de 
Roraima pediram ao governo uma solu-
ção para o desenvolvimento econômico 
do estado, que, na visão deles, teria sido 
prejudicado pela demarcação das terras 
dos índios Yanomami. O deputado Paulo 
cesar Quartiero (DEM-RR) disse que 
apenas 6% do estado sobram para “a 
atividade humana”. 

conforme o parlamentar, os índios 
estão se associando aos garimpeiros 
para explorar os minérios, porque vivem 
em estado de extrema pobreza. Já o 
coordenador-geral de Índios Isoladas 
e Recém contratados da Funai, carlos 
Lisboa Travassos, ressaltou: “a atividade 
dos índios é humana, como a nossa”.

O deputado Édio Lopes (PMDB-RR) 
também pediu que a união dê condições 
para Roraima se desenvolver. Lopes 

acredita que as ações dentro da Flo-
resta amazônica, sejam de repressão 
a atividades ilegais ou de promoção da 
saúde indígena, deveriam ser realizadas 
pelo Exército, e não pela Polícia Federal, 
no primeiro caso, ou por organizações 
não governamentais, no segundo caso. 
Segundo ele, recursos destinados para 
a saúde dos índios estão “indo para o 
ralo de ONGs”.

Para Berinho Bantim (PSDB-RR), 
o governo federal “mutilou” o estado 
de Roraima com as demarcações de 
terras indígenas. Ele fez apelo para que 
seja colocado em votação o Projeto de 
Lei 1610/96, do Senado Federal, que 
permite a lavra de recursos minerais em 
terras indígenas mediante autorização do 
congresso Nacional e com pagamento de 
royalties para os índios e para a Funai. 

além disso, pediu que o governo federal 
fiscalize as ONGs que atuam em prol da 
saúde dos índios, para onde “escoa o 
dinheiro público”, em seu entendimento.

O diretor de Fiscalização do Depar-
tamento Nacional de Produção Mineral 
(DNPM), do Ministério de Minas e Energia, 
Walter Lins arcoverde, também defendeu 
a aprovação do PL 1610/96 e pediu a rá-
pida designação de relator para a matéria. 
“a mineração organizada é uma coisa; o 
garimpo ilegal é outra coisa”, opinou.

a proposta, já aprovada pelo Senado, 
aguarda designação de relator em comis-
são especial na câmara. 

Segundo o presidente da associação 
Yanomami Hutukura, Davi Kopenawa 
Yanomami, o seu povo quer o direito de 
escolher o que considera melhor para 
si. alguns povos indígenas, disse, são 

favoráveis à mineração, e outros são 
contrários.

O líder do Psol, deputado chico alen-
car (RJ), destacou que houve avanço 
em termos de direitos humanos após a 
demarcação das áreas Yanomami, em 
1992, porque “o genocídio” diminuiu. “a 
demarcação, com todas as insuficiências 
de apoio aos povos que vivem nessas 
áreas, é um primeiro passo”, avaliou.

O deputado Luiz couto (PT-PB) ma-
nifestou preocupação com propostas em 
tramitação no congresso que prejudicam 
direitos já conquistados pelos índios. cou-
to citou o exemplo da PEc 215/00, que 
estabelece que qualquer demarcação de 
terras indígenas deve ser aprovada pelo 
congresso, e que aquelas que já foram 
demarcadas devem passar pela ratificação 
dos parlamentares. (LH)

Para a vice-procuradora da 
República Déborah Druprat e para 
a representante do Instituto Socio-
ambiental, ana Paula Souto Maior, 
mesmo sem alteração da legislação, 
a atividade de garimpo ilegal poderia 
ser reprimida.

a vice-procuradora contestou 
a declaração do delegado de que 
a PF está fazendo tudo que é 
possível. Segundo ela, o papel da 
Polícia Federal seria apresentar 
um serviço de inteligência, com 
resposta para a pergunta: “quem 
financia o garimpo?” – o que não 
foi realizado. Ela também criticou 
a PF por não investigar a compra 
do ouro extraído de forma ilícita. “a 
economia do ouro como um todo 
não é fiscalizada e nem punida”, 
alertou. “Por que o monitoramento 
da área por satélite não é realiza-
do?”, questionou ainda.

a representante do Instituto 
Socioambiental também pediu a 
mudança no perfil de atuação da 
PF, com trabalho de inteligência que 
identifique a dinâmica do garimpo. 
Ela destacou que os garimpeiros que 
exploram a região são extremamente 
pobres, e que “alguém” financia as 
pistas, os aviões e os voos para a 
região. (LH)

Vice-procuradora e 
instituto cobram ação 
de inteligência da PF

leonaRdo PRado

Parlamentares de Roraima querem solução para desenvolvimento do estado
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PLENáRIO
Brasília, 4 de novembro de 2011

Wilson Filho 
apoia repasse 
de 10% do PIB 
para educação

Coordenador da Frente Parla-
mentar Mista em Defesa dos Pro-
fissionais do Magistério, o deputado 
Wilson Filho (PMDB-PB) ressal-
tou que, além do repasse de 10% 
do Produto Interno Bruto (PIB) 
para educação, o grupo cobra a 
valorização salarial dos professo-
res, incluindo o pagamento do piso 

Dentista
Gilmar Machado (PT-MG) pres-

tou homenagem ao Dia do Dentista, 
ressaltando o trabalho desenvolvi-
do pela associação Brasileira de 
Odontologia. O deputado destacou 
o Programa Brasil Sorridente como 
prova, segundo ele, da preocupação 
do governo federal com a saúde 
bucal. Gilmar Machado registrou 
também o Dia do Servidor Públi-
co, frisando que a discussão do 
Orçamento da união é o melhor 
momento para o reconhecimento 
do trabalho da categoria. 

Servidor I
andré Figueiredo (PDT-cE) 

prestou homenagem ao Dia do 
Servidor Público e discordou de afir-
mações que classificam o serviço 
público no Brasil como “inchado”. O 
percentual de servidores públicos 
em países como argentina, uruguai, 
Estados unidos, canadá e Dinamar-
ca é maior do que no Brasil, afirmou 
o deputado. Ele disse que o País 
deve valorizar o servidor público 
e defendeu a implementação do 
plano de cargos e salários para as 
diversas categorias.

Servidor II
Luiza Erundina (PSB-SP) ho-

menageou os servidores públicos, 
que comemoram sua data em 28 
de outubro. a deputada pediu que 
seja pautada a apreciação e vota-
ção da PEc 270/08, que garante 
ao servidor público aposentado 
por invalidez o salário integral. Na 
opinião de Erundina, é necessário 
conferir aos servidores públicos 
um tratamento justo e adequado, 
para que possam enfrentar as di-
ficuldades de uma aposentadoria 
por invalidez.

Segurança
Marllos Sampaio (PMDB-PI) 

registrou a realização de seminário 
da comissão de Segurança Pública 
na assembleia Legislativa do Piauí, 
com participação de profissionais 
ligados à área da segurança no 
estado. O encontro produziu a 
carta aberta de Teresina, que será 
encaminhada ao governo federal. O 
deputado classificou a segurança 
pública do Piauí como “ultrapas-
sada” e disse que encaminhará 
emendas ao Orçamento da união 
destinando recursos para a área.

Rodovias
Valdir colatto (PMDB-Sc) rela-

tou que estão assegurados no Plano 
de aceleração do crescimento 
recursos para o término de obra na 
BR-282, que dá acesso a chapecó 
(Sc). a conclusão está prevista 
para 2013. O deputado informou, 
ainda, que a travessia de Xanxerê 
(Sc), orçada em R$ 60 milhões, foi 
abandonada pela metade, e pediu 
ao governo federal que assegure 
os recursos para concluir a obra e, 
assim, evitar acidentes na região. 

PSD 
Eliene Lima (PSD-MT) afirmou 

que a política nacional vive um novo 
momento com a chegada do Partido 
Social Democrático e das propostas 
que servirão de base para sua atua-
ção. O deputado destacou a proposta 
de criação de uma assembleia cons-
tituinte revisora, com o objetivo de 
debater reformas estruturais. Segun-
do Eliene Lima, a ideia é trazer para 
o debate as grandes questões que 
permitam ao País atender desafios, 
como o crescimento econômico.

Zona Franca
átila Lins (PSD-aM) anunciou 

o seu ingresso no Partido Social 
Democrático, atendendo ao convite 
do governador Omar aziz. O depu-
tado informou que o ponto decisivo 
foi a garantia de que a nova agre-
miação fará defesa intransigente 
da Zona Franca de Manaus. átila 
Lins elogiou a decisão do governo 
federal de enviar ao congresso 
emenda constitucional que prorroga 
a vigência da Zona Franca por 50 
anos. Ele acredita que o novo prazo 
tranquiliza as empresas.

Enem
Dr. Rosinha (PT-PR) elogiou 

o governo federal pela realização 
de mais um Exame Nacional do 
Ensino Médio, apesar do vaza-
mento de questões em escola do 
ceará. O parlamentar lembrou 
que o Ministério da Educação 
acionou a Polícia Federal para 
apurar o caso. Na opinião de 
Doutor Rosinha, ao pedir o 
cancelamento do Enem em todo 
o País, o Ministério Público do 
ceará está prejudicando os alunos e causando danos ao erário.

Crianças
Jair Bolsonaro (PP-RJ) repudiou 

projeto que condena palmadas 
em crianças. Ele afirmou que as 
palmadas são educativas e não 
levarão os jovens a problemas 
como o consumo de drogas. O 
deputado desqualificou o apoio 
dado ao projeto por Xuxa Meneguel 
e pela rainha Sílvia, da Suécia. 
Jair Bolsonaro também condenou 
proposta do governo federal que, 
segundo ele, pretende criar cotas 
para professores homossexuais 
nas escolas públicas.

Juventude
Doutor Jorge Silva (PDT-ES) anunciou que no próximo dia 30 será realizada, 

em Vitória, a Marcha capixaba contra a Violência e Extermínio de Jovens. O 
evento, que deve contar com a presença de 100 mil pessoas, é organizado pela 
Igreja católica e faz parte da comemoração do Dia Mundial da Juventude. O 
deputado pediu atenção por parte do Poder Executivo para o Espírito Santo, que, 
afirmou, recebeu até agora apenas 11% dos recursos destinados ao estado.

Lula
Osmar Terra (PMDB-RS) ma-

nifestou solidariedade ao ex-pre-
sidente Luís Inácio Lula da Silva, 
diagnosticado com câncer na la-
ringe. O deputado disse que Lula, 
como qualquer paciente de câncer, 
merece receber apoio para obter a 
cura. Osmar Terra ponderou que o 
problema do ex-presidente deve ser 
usado de maneira construtiva para 
incrementar os recursos destinados 
à saúde. Ele frisou que é preciso me-
lhorar o atendimento dos pacientes 
que buscam o SuS.

Acre
Márcio Bit tar (PSDB-ac) 

comentou o ar tigo “O Papel 
das Oposições”, de sua autoria. 
Segundo o deputado, o texto foi 
interpretado de maneira errada por 
um jornal acriano, que atribuiu ao 
artigo a tentativa de atrapalhar a 
pré-candidatura do PMDB em Rio 
Branco. Márcio Bittar afirmou que 
preza pelo papel das oposições no 
acre para fortalecer a democracia 
e atender de maneira adequada 
as principais reivindicações da 
população do estado.

salarial do magistério.
Segundo o deputado, a defasa-

gem é enfrentada por professores de 
muitos estados, incluindo a Paraí-
ba. Para solucionar o problema, o 
parlamentar destacou a necessidade 
de a União auxiliar os municípios, 
o que será possível com a proposta 
de destinação de 10% do PIB para 
a educação. 

Wilson Filho defendeu ainda a 
urgência na votação do Estatuto da 
Juventude pelo Senado. Segundo o 
deputado, é importante que o texto 
seja aprovado até a realização da 
Conferência Nacional da Juventude, 
que ocorrerá no final deste mês. 

“É fundamental que a propos-
ta seja aprovada pelos senadores 
mantendo as conquistas assegura-
das pelos deputados, com especial 
destaque para o direito à meia-en-
trada; o direito ao transporte es-
colar, progressivamente instituído 
em todo o País; a universalização 
da educação em tempo integral; o 
combate às discriminações, a am-
pliação do Prouni e do Fies; e a 
interiorização do ensino superior, 
entre outros”, disse.

Saulo cRuz

dnit

goveRno do eS

goveRno do eS



Carol Siqueira 

Apesar das críticas do meio jurídico, 
a comissão especial do novo Código de 
Processo Civil (PL 8046/10) deverá man-
ter a contagem de prazos em dias úteis, 
reivindicação da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) incluída na proposta já 
aprovada pelo Senado. O código atual 
(Lei 5.869/73) determina que os prazos 
sejam contados em dias corridos.

A mudança para dias úteis é defendi-
da tanto pelo relator da proposta, depu-
tado Sérgio Barradas Carneiro (PT-BA), 
quanto pelo presidente da comissão, de-
putado Fabio Trad (PMDB-MS) – am-
bos são advogados. Juristas alertam que 
a contagem do prazo em dias úteis pode 
gerar confusão por conta da diversidade 
de feriados municipais e até mesmo atra-
sar a tramitação das ações.

Trad defende que os advogados tam-
bém têm direito ao descanso semanal, 
por isso os prazos contados em dias úteis. 
“Os profissionais do Direito merecem 
descansar no final de semana, uma vez 
que a rotina é extremamente estressante. 
Essa alteração não vai comprometer a 
celeridade processual”, diz.

Barradas Carneiro afirma que vai 
manter o prazo em dias úteis, e minimiza 
a polêmica. “Essa é uma questão menos 
importante”, avalia. Ele ressalta que o 
texto do novo código prevê que o advo-
gado informe o juiz da existência de um 
feriado no período do prazo, o que não 

deve causar problemas ao Judiciário.
“Os prazos são de 15 dias e os feriados 

vão tomar no máximo um dia desse tem-
po, então essa não é uma questão polê-
mica nem essencial no debate. Os prazos 
em dias úteis são uma reivindicação da 
OAB, e o papel da relatoria é justamente 
fazer o balanceamento das pretensões das 
categorias”, destaca o relator.

Críticas - A mudança para dias úteis, 
no entanto, é duramente criticada pelo 
desembargador do Tribunal de Justiça de 
São Paulo Lineu Peinado. Na sua avalia-
ção, a alteração vai atrasar mais o anda-
mento dos processos cíveis, ampliando 
em meses os prazos atuais.

Ele exemplifica que, pela proposta 
em análise, em um processo comum, que 
tenha duas pessoas no polo da ação ou 
um litisconsórcio [mecanismo de parti-
cipação de terceiros], o prazo final para 
a manifestação das partes será de nove 
semanas, quase um mês a mais do que 
prazos corridos. “Se isso é agilizar o pro-
cesso, então alguém precisa me explicar o 
que é agilizar”, diz o desembargador, que 
é presidente da comissão da Associação 
dos Magistrados Brasileiros (AMB).

O desembargador informa que a 
AMB deve apresentar outra solução para 
o problema dos prazos. “Basta colocar 
no código que nenhum prazo terá iní-

cio numa sexta-feira ou em véspera de 
feriado e acabou o problema”, defende. 
Segundo Lineu, todas as sugestões dos 
magistrados deverão ser enviadas à co-
missão especial até o final do mês.

Apoio - A solução apresentada pelo 
representante da AMB conta com o 
apoio do advogado e professor da Uni-
versidade de São Paulo (USP) Paulo 
Lucon, integrante do grupo de juristas 
que auxilia o relator. Lucon alerta que, 
por conta da multiplicidade de feriados 
municipais, a contagem do prazo em dias 
úteis pode gerar recursos desnecessários 
nos tribunais superiores.

O advogado, entretanto, avalia que a 
comissão especial deverá manter o prazo 
em dias úteis. “Acho difícil que esse pon-
to seja mexido, porque existe uma forte 
pressão da advocacia, que avalia ser essa 
a melhor opção”, diz Lucon.
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JuSTIça
Brasília, 4 de novembro de 2011

Sérgio Barradas Carneiro e Fabio Trad apoiam manutenção do prazo em dias úteis

Prazo processual em dias úteis, criticado 
por juristas, deve ser mantido no novo CPC

SEGuRaNça

Se isso é 
agilizar o 
processo, 

então alguém 
precisa me 
explicar o 

que é agilizar

lineu Peinado

a comissão de Legislação 
Participativa aprovou suges-
tão (173/09) do Movimento de 
cursilhos de cristandade do 
Brasil de elaboração de uma 
proposta de emenda à cons-
tituição (PEc) para instituir 
salário-assistência às vítimas 
ou às famílias das vítimas de 
atos violentos, cometidos de 
forma dolosa ou culposa. a 
partir de agora, a comissão 
vai recolher assinaturas de 
um terço dos deputados (171) 
para que a PEc possa tramitar 
na câmara.

Para o relator, deputado Vi-
tor Paulo (PRB-RJ), existe uma 
assimetria na constituição, que 
não garante nenhuma proteção 
socioeconômica às vítimas ou 
às famílias de vítimas de atos 
violentos. “Nesse contexto, a 

proposta é pertinente e oportu-
na, pois visa proteger pessoas 
que ficam, de uma hora para 
outra, totalmente desprote-
gidas, quando perdem seu 
provedor ou quando a vítima 
se torna incapaz de prover sua 
subsistência”, disse.

De acordo com o deputado, 
o texto constitucional coloca em 
condições de desigualdade as 
famílias das vítimas em relação 
às do agressor, em face da ga-
rantia de auxílio-reclusão para 
os dependentes dos segurados 
de baixa renda, como argumen-
ta o Movimento de cursilhos de 
cristandade do Brasil.

O auxílio-reclusão é um 
benefício previdenciário, des-
tinado a cobrir o risco social 
proveniente do afastamento 
coercitivo do trabalhador de 

baixa renda de suas atividades 
laborais, que servem como 
fonte de sustento de sua famí-
lia. É devido apenas durante 
o período em que o segurado 
cumprir pena em regime fecha-
do ou semiaberto, desde que 
não receba remuneração para 
manter seus dependentes.

Sugestão institui benefício a vítimas de violência

vitor Paulo

a comissão de Segu-
rança Pública e combate ao 
crime Organizado aprovou 
o Projeto de Lei 364/11, do 
deputado William Dib (PSDB-
SP), que garante ao policial 
militar estadual o direito asso-
ciativo, além de dispensá-lo 
de suas funções para cumprir 
mandato eletivo na respectiva 
entidade representativa.

a proposta altera o De-
creto-Lei nº 667/69, que re-
organiza as Polícias Militares 
e os corpos de Bombeiros 
Militares dos Estados, dos 
Territórios e do Distrito Fede-
ral. O texto, que tramita em 
caráter conclusivo, ainda será 

analisado pelas comissões 
de Trabalho, de administra-
ção e Serviço Público; e de 
constituição e Justiça e de 
cidadania.

Para o relator na comis-
são de Segurança, Jair Bol-
sonaro (PP-RJ), a alteração 
apenas legaliza situações que 
já ocorrem, por iniciativa dos 
governos estaduais, diante 
da omissão da legislação 
federal. “Essa adaptação é 
relevante na medida em que 
as polícias militares estaduais 
passam por reformulações 
importantes, para conferir 
dignidade ao policial militar”, 
afirmou.

Policiais militares poderão 
ter direito de associação

 Saulo cRuz

 Reinaldo feRRigno

leonaRdo PRado



Uma das metas previstas no Plano Nacional de Educação é a universalização 
do ensino para toda a população de 4 a 17 anos de idade 
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ENSINO
Brasília, 4 de novembro de 2011

O relator do Plano Nacional de Edu-
cação (PNE – PL 8035/10), deputado 
Angelo Vanhoni (PT-PR), vai apre-
sentar seu parecer sobre a proposta na 
próxima quarta-feira (9). O documento 
deverá analisar as quase três mil emen-
das apresentadas pelos deputados ao 
projeto do Executivo, que especifica os 
objetivos do setor para os próximos dez 
anos. A apresentação do relatório na 
comissão especial que analisa a proposta 
estava prevista para o último dia 26 de 
outubro, mas foi adiada em razão das 
negociações sobre o texto.

O projeto reúne em 20 metas o 
caminho da educação brasileira nesta 
década. O texto prevê, por exemplo, a 
universalização do ensino para toda a 
população de 4 a 17 anos de idade, além 
da inclusão de todos os alunos com defi-
ciência na rede regular de ensino.

Vanhoni já adiantou que irá manter 
em seu relatório a estrutura atual do pro-
jeto do Executivo – ou seja, apesar das 
emendas, não pretende incluir no texto 
novas metas. “A estrutura atual já trata 
de todo o complexo sistema educacional, 
e as emendas dos deputados foram con-
densadas nessas 20 metas”, disse.

Investimento público - O tema que 
mais vem causando controvérsias, no 
entanto, é o investimento público em 
educação. Hoje, União, estados e mu-
nicípios aplicam, juntos, cerca de 5% do 
Produto Interno Bruto (PIB) na área. 
A proposta do PNE prevê a ampliação 
para 7%. Entidades da sociedade civil, 

porém, pedem pelo menos 10%. Vanho-
ni já sinalizou que deverá propor um 
número intermediário no texto, entre 
7% e 10% do PIB.

O presidente da comissão especial do 
PNE, deputado Lelo Coimbra (PMDB-
ES), concorda com a meta intermediá-
ria. “Desde o começo, entendo que os 
7% deveriam ser superados. Isso porque 
esse número corresponde à progressão 
natural ao longo da década do investi-
mento que já é feito hoje em educação”, 
argumentou.

Coimbra informou que o relatório do 
PNE deverá ser apresentado a partir das 
13h30 na quarta-feira. Logo depois, às 
14h30, a comissão especial promoverá 
uma audiência pública sobre o Progra-
ma Internacional de Avaliação de Alu-
nos (Pisa, da sigla em inglês), sistema 
de avaliação periódica dos métodos de 
ensino promovido pela Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE).

Após a apresentação do relatório, os 
deputados da comissão especial terão 
o prazo de cinco sessões da Câmara, 
ou cerca de duas semanas, para apre-
sentação de novas emendas, que serão 
analisadas por Angelo Vanhoni. Só en-
tão o texto será votado pelo colegiado. 
Caso não haja recurso para análise do 
projeto pelo Plenário, o texto aprovado 
seguirá para o Senado, pois tramita em 
caráter conclusivo. A expectativa do 
relator é que isso ocorra até o início de 
dezembro.

Relatório do Plano Nacional de 
Educação será apresentado no dia 9

diógeniS SantoS

Foi aberto ontem o prazo para a 
apresentação de emendas de conteúdo 
ao PLN 29/11, que trata do Plano Plu-
rianual (PPA) para o período de 2012 
a 2015. Até 12 de novembro, deputados 
e senadores poderão apresentar até dez 
emendas individuais. Cada bancada 
estadual tem direito a cinco, mesma 
quantia permitida para cada comissão 
do Senado e da Câmara. 

O PPA estabelece os projetos, as 
metas e os programas de médio prazo 
do governo federal.

Com a aprovação do relatório preli-
minar, na última terça-feira (1º), a Co-
missão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização (CMO) reviu 
seu cronograma de trabalho até o fim 
do ano. 

De acordo com o relator da maté-
ria, senador Walter Pinheiro (PT-BA), 
a publicação das emendas deve ser fei-
ta até 17 de novembro. A votação do 
relatório final está prevista para até 8 
de dezembro. Até 15 do mesmo mês, 
deve ser feito o encaminhamento do 
parecer da CMO à Mesa do Congres-
so Nacional. O PPA deve ser votado 
pelo Plenário do Congresso até o fim 
da sessão legislativa de 2011 (22 de 
dezembro).

“Efetivamente, só depois do dia 12 
teremos condição de apresentar o pri-
meiro relatório tratando da questão do 
conteúdo e alocação das devidas emen-
das apresentadas ao texto”, explicou 
Walter Pinheiro, logo após a aprovação 
do relatório preliminar. 

EcONOMIa

Prazo para emendas ao PPA vai até 12 de novembro

Senador Walter Pinheiro, relator do PPA, deputado Paulo Pereira da Silva, e senador 
Vital do Rêgo, presidente da Comissão de Orçamento, em reunião na terça-feira

JoSé cRuz/agência Senado


