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Na posse, Dilma anuncia prioridade à educação

Presidente, governadores e parlamentares assumem mandatos com problemas históricos para resolver

Novos governantes enfrentam
desafios em todos os setores

EDIÇÃO ESPECIAL

Transporte, saúde, educação, trabalho e segurança pública estão na 
pauta dos principais desafios dos novos governantes e também dos 
parlamentares, que tomam posse em 1º de fevereiro. No Congresso, 

vários projetos tratam dos temas e alguns estão prontos para votação. 
Também devem acirrar os debates as medidas provisórias enviadas 
pelo governo que alteram regras para receber benefícios do INSS.
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Dilma terá base menor e precisará 
lidar com mais partidos na Câmara
PT continua tendo a maior bancada, mas com 18 deputados a menos; número de partidos sobe de 22 para 28

A presidente Dilma Rous-
seff assumiu o novo man-
dato com uma base menor 
na Câmara dos Deputados. 
Além disso, ela terá de lidar 
com uma maior pulverização 
de partidos na Casa: serão 28 
partidos com representação 
na Câmara, seis a mais do 
que na legislatura anterior.

 “Isso é um desafio adi-
cional”, afirmou o analista 
político Antônio Augusto 
Queiroz, do Departamento 
Intersindical de Assessoria 
Parlamentar (Diap). 

Hoje com a maior banca-
da da Câmara, o partido da 
presidente Dilma (PT) terá 
18 deputados a menos na 
próxima legislatura: serão 
69 deputados em 2015 con-
tra os 87 atuais. Já o partido 
do vice-presidente, Michel 
Temer (PMDB), atualmente 
com 72 deputados, elegeu 
66, seis a menos. 

Ao todo, os nove partidos 
que estão na chapa que ele-
geu Dilma (PT, PMDB, PSD, 
PP, PR, Pros, PDT, PCdoB e 
PRB) terão 304 deputados, 
34 a menos do que possuí-
am no fim de 2014. 

Antônio Queiroz avalia 
que a presidente terá que 
agregar à sua base parla-
mentares de partidos in-
dependentes que tendem a 
votar com o governo – por 
exemplo, o PTB, que elegeu 
25 deputados. 

Oposição - O PSDB, par-
tido do ex-candidato à Pre-
sidência Aécio Neves, que na 
atual legislatura é a quarta 
bancada (45 deputados), será 

a terceira em 2015, com 54 
deputados. O PSB, partido da 
candidata a presidente Ma-
rina Silva, também pulou de 
24 para 34 representantes. 

“A oposição cresceu, fi-
cou mais coesa, mais arti-
culada e menos cooperati-
va em relação ao governo”, 
disse Queiroz. “A presidente 

terá mais dificuldade no re-
lacionamento com a oposi-
ção, que certamente irá criar 
mais obstáculos, obstruir 
muito mais as votações”, 
complementou.

Avaliações - Apesar da 
diminuição da bancada go-
vernista na Câmara, o líder 
do PT, deputado Vicentinho 

(SP), está otimista no que se 
refere à relação da presiden-
te com o Congresso. “A pre-
sidente Dilma está tomando 
todos os cuidados para forta-
lecer e melhorar esse relacio-
namento, com a presença de 
ministros aqui e a própria re-
lação dela com os parlamen-
tares”, destacou. 

Já o líder do PSDB, Anto-
nio Imbassay (BA), acredita 
que a perspectiva é de um re-
lacionamento “preocupante” 
da presidente com o Parla-
mento.  Isso porque, segun-
do ele, “a índole da presiden-
te Dilma não é de dialogar”. 
Para o deputado, a presiden-
te “tem dificuldade de con-
viver com o contraditório, 
com críticas”, o que dificul-
taria a relação. Ele ressal-
tou que, nos últimos quatro 
anos, esse relacionamento já 
foi difícil, com descontenta-
mento inclusive da bancada 
governista com o Planalto.

Para o líder do PMDB, 
Eduardo Cunha (RJ), a di-
minuição da base governis-
ta não será empecilho para a 
votação de temas importan-
tes, como a reforma política, 
já que, para ele, o fato de ser 
governo ou oposição não in-
terfere na visão de cada par-
lamentar sobre o sistema po-
lítico. (LH)

articulação política

Os nove partidos 
da coligação de 
Dilma elegeram 304 
deputados, 34 a menos 
do que possuíam no 
final de 2014
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Reforma política volta à pauta em 
2015, após 20 anos sem consenso
Financiamento de campanhas eleitorais com recursos públicos é um dos principais temas em debate

Uma das principais de-
mandas nas manifestações 
sociais de 2013, a reforma 
política também é promessa 
da presidente Dilma Rous-
seff para o novo manda-
to, além de ser considerada 
prioridade pelos líderes par-
tidários. Porém, na Câmara, 
o assunto vem sendo discuti-
do há cerca de 20 anos, sem 
que se chegue a um acordo 
que permita a votação.

“A reforma política terá 
de ser apreciada em 2015, 
não há como evitarmos o 
debate desse tema”, destaca 
o líder do PMDB, deputado 
Eduardo Cunha (RJ). Entre 
outros pontos, ele considera 
essencial definir temas como 
financiamento de campanha 
e modelo de eleição.

A ideia da presidente Dil-
ma é de um plebiscito para 
consultar a população sobre 
os pontos que deverão ser 
alterados. O deputado José 
Guimarães (PT-CE) apre-
sentou um projeto (PDC 
1258/13) – assinado também 
por deputados do PCdoB, 
PDT e PSB –, convocando o 
plebiscito, mas o texto não 
avançou na Câmara. 

Financiamento - A refor-
ma política está sendo dis-
cutida pela Casa em outras 
instâncias. Uma proposta é 
de iniciativa popular, que 
tem sido chamada de Elei-
ções Limpas (PL 6316/13) – 

assinada pela deputada Lui-
za Erundina (PSB-SP) e mais 
de 100 deputados.

Elaborada por diversas 
entidades da sociedade civil, 
como a Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) 
e a Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), o texto impede 
empresas de financiar cam-
panhas eleitorais, autorizan-
do apenas pessoas físicas a 
fazer doações de até R$ 700 
aos candidatos. 

Para o líder do PT, depu-

tado Vicentinho (SP), acabar 
com o financiamento priva-
do de campanha é essen-
cial. Porém, ele acredita que 
uma proposta nesse sentido 
só será aprovada com a pres-
são da sociedade civil.

Voto distrital - O líder do 
PSDB, Antonio Imbassay 
(BA), também defende a re-
dução da  influência do poder 
econômico no poder do voto. 
Outro ponto defendido pelo 
PSDB é o voto distrital, em 
que estados e municípios são 
divididos em regiões, cha-
madas distritos. Cada dis-
trito escolhe seu candidato a 
deputado pelo sistema majo-
ritário – vence quem ganhar 
mais votos.

O voto distrital misto 

é um dos pontos de outra 
proposta de reforma políti-
ca (PEC 10/95) em tramita-
ção na Casa, formulada pela 
Comissão Especial da Refor-
ma Política, cujo relator foi 
o deputado Henrique Fonta-
na (PT-RS). No voto distrital 
misto, uma parte dos candi-
datos é escolhida de acordo 
com o voto distrital puro, e 
outra parte é eleita de acordo 
com o sistema proporcional, 
que é o utilizado hoje. 

A proposta chegou a en-
trar na pauta do Plenário 
algumas vezes, mas não foi 
votada. 

Em seu parecer, Henrique 
Fontana também propõe, 
entre outros pontos, o finan-
ciamento público exclusivo 
de campanhas (PL 1538/07); 
o fim das coligações para 
eleições proporcionais – ou 
seja, “casamentos temporá-
rios” feitos entre os partidos 
às vésperas da eleição –; e a 
simplificação do processo de 
apresentação dos projetos de 
iniciativa popular. 

Fim da reeleição - Outra 
proposta ampla de refor-
ma política, com 16 pontos, 
foi elaborada pelo Grupo de 
Trabalho (GT) de Reforma 
Política, coordenado pelo 
deputado Cândido Vaccare-
zza (PT-SP). A proposta pre-
vê o voto facultativo e o fim 
da reeleição para presidente, 
governador e prefeitos. 

política

em discussão na Câmara

Diversas propostas 
de reforma do sistema 
eleitoral tramitam na 
Câmara, mas não há 
acordo para votação 
em Plenário

n  Projeto de decreto 
legislativo que prevê 
plebiscito sobre a 
reforma política (PDC 
1258/13)

n  Projeto 
que institui o 
financiamento 
de campanhas 
eleitorais 
exclusivamente 
com recursos 
públicos  
(PL 1538/07) 

n  Projeto Eleições 
Limpas, apresentado 
pela sociedade civil, que 
impede a doação de 
empresas nas campanhas 
(PL 6316/13)

n  Proposta do GT de 
Reforma Política, que inclui 
o fim da reeleição e do voto 
obrigatório (PEC 352/13)

n  Proposta de emenda à 
Constituição que acaba com 
as coligações para eleições 
proporcionais (PEC 10/95)
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economia

Líderes preveem um ano difícil
devido a ajustes nas contas públicas
PSDB e PT apontam a reforma tributária como uma das medidas mais importantes na área econômica
Janary Júnior

O ajuste fiscal (receitas 
e despesas públicas) que a 
equipe econômica do se-
gundo mandato da presi-
dente Dilma Rousseff fará 
na economia em 2015 de-
verá ter ressonância na Câ-
mara, adicionando tensão 
na relação do governo com 
os deputados. A avaliação é 
de líderes partidários, que 
preveem uma fase de inten-
sas negociações no próximo 
ano, que deve começar tão 
logo o Executivo anuncie as 
medidas fiscais para conter 
gastos e garantir a meta de 
superavit primário (R$ 55,3 
bilhões).

Parte delas deverá ser 
implementada via medidas 
provisórias e projetos de lei, 
como informou o novo mi-
nistro da Fazenda, Joaquim 
Levy, quando esteve na Co-
missão de Orçamento.

“Num período de cresci-
mento baixo, com a neces-
sidade de ajuste fiscal e com 
inflação alta, certamente a 
economia é a área mais pro-
blemática que o governo vai 
ter que enfrentar”, disse o lí-
der do PMDB, deputado Edu-
ardo Cunha (RJ). Para ele, o 
governo precisará de paci-
ência e capacidade de arti-
culação.

O líder do PSDB, Antonio 
Imbassahy (BA), também es-

pera um ano de ajuste fiscal, 
que colocará os temas eco-
nômicos no centro do deba-
te. “Vamos nos ocupar mui-
to disso. A oposição vai dar 
sua contribuição, para que o 
povo não pague pelos des-
mandos do governo”, disse.

Tanto ele como Eduar-
do Cunha defendem a refor-
ma tributária como uma das 
medidas mais importantes 
para as quais o governo de-
veria se voltar. Para os dois, é 
preciso restabelecer o equi-
líbrio entre os entes federa-

dos (União, estados e muni-
cípios).

O líder do DEM, Men-
donça Filho (PE), é outro 
que prevê um ano difícil. “O 
quadro geral para economia 
vai ser de grande dificulda-
de. Vamos viver momentos 

de elevação de tarifas pú-
blicas, preços controlados e 
perspectivas de aumento de 
impostos”, afirmou. Entre as 
propostas que ele considera 
importante discutir, além 
da reforma tributária, es-
tão o Orçamento Impositivo 
das emendas de deputados e 
senadores e a proposta que 
traz novas regras para distri-
buição do ICMS nas compras 
feitas pela internet (PEC do 
comércio eletrônico).

O líder do PT, deputado 
Vicentinho (SP), reconhece 
que o País passa por dificul-
dades econômicas, fruto, se-
gundo ele, de um contexto 
internacional de baixo cres-
cimento. Mas ele garante 
que a economia vai respon-
der melhor em 2015. “Vamos 
lutar pelo crescimento, mas 
sempre com distribuição de 
renda”, disse. 

Crescimento - Com a re-
dução da atividade econômi-
ca em 2014, o governo estima  
um crescimento de 0,5% do 
Produto Interno Bruto (PIB). 
O mercado aposta num valor 
menor (de 0,2%), segundo le-
vantamento feito pelo Ban-
co Central. Para a inflação, a 
previsão do governo é ficar 
em 6,45%, muito próxima 
do teto da meta (6,5%). Em 
2015, a proposta orçamen-
tária enviada ao Congresso 
estima inflação de 6,49% e 
crescimento do PIB de 0,8%.

Com a redução da 
atividade econômica em 
2014, o crescimento do 
PIB é estimado em 0,5%. 
Para 2015, a proposta 
orçamentária prevê o 
crescimento econômico 
de 0,8%

A economia sofre 
com contexto de 
baixo crescimento 
internacional, mas vai 
responder melhor em 
2015, diz o líder do PT

em discussão na Câmara
n  Proposta de Emenda à Constituição do Comércio 
Eletrônico (PEC 197/12)

n  Proposta de Emenda à Constituição 
do Orçamento Impositivo (PEC 358/13)

-> Atualmente, quando 
uma loja virtual vende ao 
consumidor final pessoa 
física de outro estado, ela 
tem que recolher o ICMS 
todo para o estado em que 
está localizada 

-> Segundo a nova regra, 
além da alíquota interna 
será usada uma alíquota 
interestadual, e a diferença 
entre elas será gradualmente 
direcionada ao estado de 
destino, até atingir 100%  
em 2019

-> Fixa novas regras para incidência do ICMS nas vendas 
de produtos pela internet ou por telefone

-> Obriga o governo a executar as 
emendas individuais ao Orçamento  
da União até o limite de 1,2% da 
receita corrente líquida (RCL) realizada 
no ano anterior

-> Metade do valor das emendas deverá 
ser destinada a gastos com saúde

Obs.: As duas emendas foram aprovadas em primeiro turno e dependem da aprovação em segundo turno

Marcelo Camargo / ABr

GERJ

Saulo Cruz



n  Redução da jornada de 
trabalho de 44 para 40 horas 
semanais (PEC 231/95)

n  Regulamentação de duas 
convenções da Organização 
Internacional do Trabalho:  
151, que  normatiza a 
organização sindical dos 
servidores públicos (prevista 
no PL 5261/13); e 158, que 
regulamenta a demissão sem 
justa causa (prevista no PLP 
8/03)

n  Política permanente de 
valorização do salário mínimo 
(PL 7185/14)

n  Piso salarial nacional  
para policias e  
bombeiros (PEC 300)

n  Jornada de trabalho dos 
caminhoneiros (PL 4246/12)

n  Jornada de trabalho de 
30 horas semanais para 
profissionais de enfermagem 
(PL 2295/00)

n  Redução da jornada de 
trabalho dos aeronautas  
(PL 4824/12)

n  Fim do fator 
previdenciário (PL 3299/08)

n  Fim da contribuição 
previdenciária de 
servidores aposentados 
(PEC 555/06)

n  Regulamentação da 
terceirização de mão de 
obra (PL 4330/04)

Obs.: Projetos em tramitação nas comissões são arquivados no fim da legislatura e podem ser desarquivados pelos autores, se reeleitos

em discussão na Câmara 

Mudanças em benefícios terão que 
ser votadas no Congresso Nacional
Palavra final em relação às medidas provisórias enviadas pelo Executivo caberá aos parlamentares 

As medidas provisórias 
664 e 665, editadas pelo Exe-
cutivo no dia 30 de dezembro, 
devem ser analisadas pelo 
Congresso em 120 dias a par-
tir do reinício das atividades 
em fevereiro, e devem susci-
tar o primeiro grande deba-
te do ano entre base aliada 
e oposição. A expectativa é 
que as mudanças nas regras 
de concessão de benefícios 
previdenciários gerem uma 
economia de R$ 18 bilhões 
em 2015.

As alterações atingem 
principalmente a concessão 
da pensão por morte e o se-
guro-desemprego. A partir 
de março, a pensão por mor-
te só será concedida ao côn-
juge que comprovar no míni-
mo dois anos de casamento, 
e seu valor será de 50% do 
benefício do segurado que 
morreu. A pensão aumenta 
em 10% por dependente até 
o máximo de 100%. Também 
será necessário comprovar 24 
meses de contribuição para a 
Previdência. A duração da 
pensão ainda será limitada 
conforme a expectativa de 
sobrevida do cônjuge benefi-
ciário. Hoje, apenas o cônjuge 
com mais de 44 anos teria di-
reito à pensão vitalícia.

O ministro-chefe da Casa 
Civil, Aloizio Mercadan-
te, destacou que as medidas 
também têm o objetivo de 
corrigir distorções e reduzir 

fraudes. “Não dá para casar 
na última hora para simples-
mente transferir o benefício, 
como acontece em alguns ca-
samentos oportunistas hoje. 
Tem que ter dois anos de re-
lação.” 

Seguro-desemprego - No 
caso do seguro-desemprego, 
o trabalhador demitido terá 
que comprovar 18 meses de 
carteira assinada para rece-
ber o benefício contra seis 

meses da regra atual. Na se-
gunda solicitação, a carência 
cai para 12 meses. O deputado 
Sibá Machado (PT-AC) defen-
deu a mudança. “Há uma sus-
peita muito grande de pesso-
as estarem abandonando o 
emprego por interesse de fi-
car mais em casa, recebendo 
o seguro. Então, essas medi-
das provisórias vêm no senti-
do não de tirar direitos, mas 
de fazer um ajuste do uso dos 
benefícios do trabalhador.”

Mas o líder do PPS, de-
putado Rubens Bueno (PR) 
afirmou que as medidas são 
contrárias ao que a presidente 
Dilma Rousseff prometeu em 
sua campanha eleitoral. “Es-

peramos que no debate das 
medidas provisórias no Con-
gresso Nacional se estabeleça 
uma posição muito clara em 
defesa dos direitos sociais dos 
trabalhadores brasileiros. E é 
por aí que nós vamos lutar en-
quanto oposição.”

DEM e PSDB também di-
vulgaram notas contrárias às 
medidas anunciadas por me-
dida provisória.

As mudanças atingem 
ainda o abono salarial do PIS/
Pasep, que só será pago aos 
trabalhadores que compro-
varem seis meses de trabalho 
no ano anterior. Hoje, basta 
comprovar um mês. No caso 
do auxílio-doença, as empre-

sas passarão a ficar responsá-
veis pelos primeiros 30 dias 
de falta ao trabalho contra 15 
dias da regra atual.

Pauta trabalhista - Outro 
desafio da próxima legislatu-
ra é retomar o debate sobre a 
chamada pauta trabalhista, 
que foi impedido por diver-
gências entre representantes 
de empresários e de traba-
lhadores. Entre as propostas 
que tramitam na Câmara es-
tão a redução da jornada de 
trabalho de 44 para 40 horas 
semanais, o fim do fator pre-
videnciário, a regulamenta-
ção da terceirização de mão 
de obra e a política de valo-
rização do salário mínimo.

Outro desafio da 
próxima legislatura
é retomar o debate
sobre a chamada
pauta trabalhista

trabalho e previdência

As alterações 
atingem 
principalmente 
a concessão 
da pensão 
por morte 
e o seguro-
desemprego, 
além do abono 
salarial
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Universalidade esbarra na falta
de recursos, de pessoal e de gestão
Mesmo após a regulamentação da Emenda 29, permanece a campanha pelo aumento das verbas
Noéli Nobre

Saúde é uma das princi-
pais preocupações do bra-
sileiro e também um dos 
maiores desafios dos gover-
nantes que assumiram seus 
cargos neste 1º de janeiro. 
Estudo do Ministério da Saú-
de para atestar a qualidade 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS), mostra que a média 
nacional do setor ficou em 
5,5, em uma escala de 0 a 10. 

O sistema de saúde pú-
blica que tem a pretensão de 
atender a todos os brasilei-
ros, sem distinção, apresen-
ta falhas em seus principais 
programas. Um exemplo é o 
Saúde da Família, que tem 
o objetivo de atuar na pre-
venção de doenças, alteran-
do um modelo de saúde cen-
trado nos hospitais. 

Em 20 anos, no entan-
to,  nenhum estado alcan-
çou cobertura completa. 
Apenas dois ultrapassaram 
os 90% de cobertura: Piauí 
e Paraíba. Na outra ponta, 
sete estados têm atendimen-
to abaixo da metade: Ama-
zonas, Rio de Janeiro, Pa-
raná, Roraima, Rio Grande 
do Sul, São Paulo e Distrito 
Federal, com 20%. Os dados 
são do  Conselho Federal de 
Medicina.

A consequência dessa e 
de outras falhas são hospi-
tais lotados. Dados do Tri-
bunal de Contas da União 
(TCU) indicam que 64% dos 

hospitais estão sempre com 
superlotação. Apenas 6% 
nunca estão cheios. 

Outro problema é a mão 
de obra. Não só faltam mé-
dicos no interior, mas tam-
bém estrutura para o atendi-
mento e oportunidades para 
a capacitação dos profissio-
nais. A formação dos médi-
cos também é questionada.

“Os centros de formação 
formam profissionais para o 
mercado de saúde. O SUS é 

uma política pública de Esta-
do, não é mercado”, observa 
o consultor legislativo Geral-
do Lucchese.

Financiamento - O finan-
ciamento do SUS é um dos 
problemas a serem resol-

vidos. Apesar da promessa 
de atender a todos, o Brasil 
é um dos países que menos 
investem em saúde: menos 
de 490 dólares por habitante 
em 2012.

“Não podemos manter 
o SUS com a missão para a 
qual ele foi criado com esse 
volume de recursos”, avalia 
a presidente do Centro Bra-
sileiro de Estudos de Saúde, 
Ana Maria Costa.

Países referência como o 

Canadá ou a Inglaterra in-
vestiram, respectivamente, 
mais de 4 mil dólares e mais 
de 3 mil dólares por habitan-
te no ano.

Na América do Sul, a Ar-
gentina investe quase 700 
dólares por pessoa e o Chi-
le, quase 550.   As informa-
ções são do Banco Mundial e 
da Organização Mundial da 
Saúde (OMS).

A Emenda Constitucional 
29, regulamentada em 2012, 
determina que os municípios 
invistam em saúde pelo me-
nos 15% do que arrecadam, 
e os estados, 12%. Já o go-
verno federal deve investir, 
pelo menos, o mesmo valor 
do ano anterior reajustado 
pela inflação. 

O governo federal avisa 
que só será possível ampliar 
os recursos com um imposto 
específico para o setor, pa-
pel que no passado coube à 
Contribuição Provisória so-
bre Movimentação Financei-
ra (CPMF), extinta em 2007.  

Para especialistas, no en-
tanto, o problema da saúde 
no Brasil não é apenas de fi-
nanciamento, mas também 
de gestão dos recursos.

“Não há gestão qualifica-
da. Há fraude, há corrupção. 
Isso precisa ser resolvido e 
se resolve com um geren-
ciamento competente”, de-
fende o médico Roberto Luiz 
d’Ávila, ex-presidente do 
Conselho Federal de Medi-
cina (CFM).

Levantamento do TCU indica que 64% dos hospitais públicos estão sempre com superlotação

em discussão na Câmara

saúde

Para especialistas, o 
problema da saúde no 
Brasil não é apenas 
de financiamento, mas 
também de gestão

n  Projeto de iniciativa popular assinado por 1,9 milhão de eleitores (PLP 321/13). O principal ponto da proposta é:

-> Destina 10% da 
receita corrente bruta 
da União para ações 
e serviços públicos 
de saúde. Não são 
considerados  nesse 
cálculo os percentuais 
mínimos a que já estão 
sujeitos estados (12% 
da arrecadação) e 
municípios (15%)

A receita corrente 
bruta é composta 
pelas receitas 
tributárias, de 
contribuições, 
patrimoniais, 
agropecuárias, 
industriais, de serviços 
e de transferências 
correntes, entre outras

-> Hoje, o investimento 
mínimo em saúde 
do governo federal, 
definido pela Lei 
Complementar 141/12 
(que regulamentou 
a Emenda 29), é 
calculado com base no 
valor empenhado na 
área no ano anterior, 
mais a variação do PIB

-> A proposta 
é uma 
iniciativa do 
Movimento 
Nacional 
em Defesa 
da Saúde 
Pública, o 
Saúde+10

Fenam
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Estopim dos protestos de 2013, 
transporte permanece um desafio 
Parlamentares buscam alternativas ao crescente congestionamento das cidades brasileiras
Lara Haje

Estopim das manifesta-
ções de junho de 2013, o pro-
blema da mobilidade urbana  
permanece como desafio do 
Poder Público. No Congresso 
Nacional, diversos projetos 
de lei propõem medidas para 
solucionar problemas como 
transporte público de baixa 
qualidade, ruas engarrafa-
das, poucas ciclovias e fal-
ta de calçadas para o pedes-
tre. Em outubro de 2014, o 
tema foi discutido, na Câma-
ra, por diversos especialis-
tas, durante o 2º Seminário 
Internacional Mobilidade e 
Transportes.

Segundo o consultor le-
gislativo Eduardo Fernandes 
Silva, autor do livro “Meio 
Ambiente e Mobilidade Ur-
bana”, um dos pontos fun-
damentais para melhorar 
a mobilidade é organizar a 
maneira como a cidade cres-
ce. “É importante que os 
bairros, as regiões onde as 
pessoas moram, sejam com-
pletos, para que elas possam 
trabalhar, estudar, ir ao mé-
dico, ir ao cinema, a pé ou de 
bicicleta, rapidamente, com 
pouco gasto de energia”, ex-
plicou. Para Silva, é preciso 
evitar ao máximo a queima 
de combustíveis fósseis, pre-
judicial ao meio ambiente e 
à saúde das pessoas.

O consultor destacou que 
Rio de Janeiro e São Paulo 
estão hoje entre as dez ci-

dades mais congestionadas 
do mundo. Conforme dados 
do Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea), 20% 
dos trabalhadores das regi-
ões metropolitanas brasilei-
ras gastam mais de uma hora 
por dia no deslocamento de 
casa para o trabalho. 

Membro da Comissão de 
Desenvolvimento Urbano da 
Câmara, o deputado Izalci 
(PSDB-DF) ressaltou que a 
maioria dos municípios do 

País não tem nenhum pla-
nejamento para a área. Ele 
defende investimentos em 
planejamento estratégico 
para as cidades brasileiras. 
“As pessoas estão perdendo 
a qualidade de vida”, disse. 

Bicicletas - A Câmara 
analisa algumas propostas 
que visam estimular o uso 
de bicicletas como meio de 
transporte nas cidades. En-
tre elas, o Projeto de Lei 
6474/09, do deputado Jaime 

Martins (PSD-MG), que cria 
o Programa Bicicleta Brasil 
nos municípios com mais 
de 20 mil habitantes. A pro-
posta destina 15% do valor 
arrecadado com multas de 
trânsito para financiar, por 
exemplo, a construção de bi-
cicletários e ciclovias. 

Porém, a prioridade ao 
transporte não motorizado 
(a pé ou de bicicleta) sobre o 
motorizado e do transporte 
coletivo sobre o individual já 

é lei. Esse é um dos princí-
pios contidos na Política Na-
cional de Mobilidade Urba-
na (Lei 12.587/12), aprovada 
pelo Congresso em 2011. 

Segundo o professor da 
Universidade de Brasília 
(UnB) Paulo César Marques 
da Silva, que participou do 
seminário, é essencial que 
essa determinação seja colo-
cada em prática. “O princípio 
fundamental para resolver 
os problemas de mobilidade 
é priorizar o transporte cole-
tivo sobre o transporte indi-
vidual e priorizar as pessoas 
sobre os veículos em termos 
de deslocamento.” 

Calçadas - Outros proje-
tos de lei em análise na Casa 
tentam resolver o problema 
da baixa qualidade das cal-
çadas brasileiras, que afeta 
especialmente idosos e pes-
soas com deficiência. A rela-
tora da proposta de Estatu-
to da Pessoa com Deficiência 
(PL 7699/06), deputada Mara 
Gabrilli (PSDB-SP), deixa 
claro no texto que é das pre-
feituras e não do proprietá-
rio do imóvel a responsabi-
lidade pela manutenção das 
calçadas em boas condições 
de circulação. 

Já o PL 7968/14 estabele-
ce regras para a ocupação de 
calçadas por estabelecimen-
tos comercias: eles deverão 
ocupar, no máximo, 30% do 
comprimento da calçada, po-
dendo utilizar apenas obje-
tos removíveis. 

Terminal urbano de Curitiba, cidade considerada modelo de mobilidade urbana

em discussão na Câmara

mobilidade urbana

n  Proposta de criação do 
Programa Bicicleta Brasil 
nos municípios com mais 
de 20 mil habitantes. 
Projeto destina 15% do 
valor arrecadado com 
multas de trânsito para 
financiar, por exemplo, a 
construção de bicicletários 
públicos e ciclovias  
(PL 6474/09)

n  O Estatuto 
da Pessoa com 
Deficiência estipula, 
entre outros 
pontos, que é das 
prefeituras e não 
do proprietário 
do imóvel, a 
responsabilidade 
pela manutenção 
das calçadas em 
boas condições 
de circulação (PL 
7699/06) 

n  Normas para a 
ocupação de calçadas por 
estabelecimentos comercias. 
Proposta estabelece que estes 
deverão ocupar, no máximo, 
30% do comprimento da 
calçada, podendo utilizar 
apenas objetos removíveis  
(PL 7968/14) 

Obs.: Projetos em tramitação nas comissões são arquivados no fim da 
legislatura e podem ser desarquivados pelos autores, se reeleitos

Brunno Covello / SMCS
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Criminalidade avança 
para o interior do País
Especialistas apontam a necessidade de conter a violência, que 
migra dos grandes centros para cidades pequenas e médias

segurança

em discussão na Câmara

Ocupações de morros pela polícia reduziram a violência no Rio

Policial faz reconstituição de crime: recursos para investigações

Manifestantes em protesto contra a violência policial

Marcello Larcher

De acordo com o  último 
Mapa da Violência, 56.337 
pessoas foram vítimas de 
homicídio em 2012. Esse 
número corresponde a 29 
mortes a cada grupo de 100 
mil habitantes e é o maior 
da série histórica do estudo, 
divulgado a cada dois anos, 
tendo como base o Sistema 
de Informações de Mortali-
dade do Ministério da Saú-
de. Em 2002, o índice era de 
28,5 por cem mil habitantes. 
A maior queda foi em 2007, 
quando chegou a 25,2. 

Segundo o coordenador 
do estudo, Julio Jacobo Wai-
selfisz, sociólogo da Facul-
dade Latino-Americana de 
Ciências Sociais (Flacso), o 
mapa mostra a tendência 
da violência de migrar dos 
grandes centros para cida-
des médias e pequenas. 

“Por um lado, pode-se di-
zer que o crime migrou por-
que foi mais bem combatido 
nas cidades, mas também 
foram as relações que se de-
terioraram. Muitas mortes 
ocorrem por desavenças e 
brigas”, disse. 

A análise do mapa, se-
gundo Jacobo, mostra que 
as grandes cidades profis-
sionalizaram suas áreas de 
segurança, enquanto no in-
terior o setor ainda age de 

maneira semelhante há 20 
anos, como se não houvesse 
crimes. 

Para tentar resolver essa 
questão, o governo federal 
criou o programa Brasil Mais 
Seguro, que ajuda os estados 
na formação de policiais e 
aquisição de equipamentos. 
“Montamos laboratórios e a 
Polícia Federal treinou nos-
sos investigadores”, disse 
Diógenes Tenório, secretário 
de Defesa Social de Alagoas. 

Jovens negros - Os jo-
vens negros são as maiores 
vítimas da violência. Pessoas 
na faixa etárea entre 15 e 29 
anos tiveram as taxas de ho-
micídio aumentadas de 19,6 
em 1980 para 57,6 em 2012, 
a cada 100 mil jovens. 

“O problema é que a po-
lítica de segurança pública 
escolheu um inimigo, e cla-
ramente ele é o jovem negro, 
que já é vítima dos lugares 
mais pobres e violentos. Eles 
não têm a mesma proteção 
dos jovens brancos de clas-
se média”, avaliou Ruth Vas-
concelos, socióloga da Uni-
versidade Federal de Alagoas 

(Ufal) e especialista em vio-
lência. 

“Claramente, o que pre-
cisamos é de uma política de 
segurança cidadã, e nossos 
policiais estão sendo trei-
nados cada vez mais nessa 
perspectiva, para proteger o 
cidadão e não para matar os 
bandidos”, relatou o depu-
tado Edson Santos (PT-RJ), 
que foi ministro da Igualda-
de Racial e integra a Comis-
são de Segurança da Câmara. 

Mortes de policiais - Da-
dos do Anuário Brasileiro de 
Segurança Pública, elabora-
do por um fórum de espe-
cialistas, dão conta de que 
490 policiais tiveram mortes 
violentas em 2013. Desses, 
75,3% foram mortos quando 
não estavam em serviço.

Por outro lado, os núme-
ros apontam que policiais fo-
ram responsáveis por 11.197 
mortes. Em comparação com 
outros países, os dois dados 
são alarmantes.

“É uma situação muito 
grave, porque representa 
um cenário quase de guer-
ra. Até por isso os policiais 
precisam ser bem treinados 
e remunerados, para se pro-
tegerem e às suas famílias”, 
disse o deputado João Cam-
pos (PSDB-GO), que é dele-
gado e integrante da Comis-
são de Segurança Pública da 
Câmara. 

“A política de 
segurança pública 
escolheu um inimigo, 
e claramente ele é o 
jovem negro.”

n  Projeto que 
amplia de 3 para 
8 anos o tempo 
máximo de 
internação para 
o menor infrator 
que cometer 
crime hediondo, 
como homicídio 
qualificado ou 
estupro (PL 5454/13)

n  Projeto que 
acaba com a 
possibilidade 
de as lesões 
e mortes 
decorrentes 
de ações 
policiais serem 
justificadas por 
meio do auto de 
resistência  
(PL 4471/12)

n  Projeto 
que revoga o 
Estatuto do 
Desarmamento 
e facilita 
a compra 
de armas e 
munições  
(PL 3722/12)

n  Projeto que 
agrava as penas 
dos crimes 
cometidos 
por ou contra 
policiais em 
exercício, com 
violência ou 
grave ameaça 
(PL 3131/08)

Ruth Vasconcelos, socióloga da 
Universidade Federal de Alagoas

Obs.: Projetos em tramitação nas comissões são arquivados no fim da 
legislatura e podem ser desarquivados pelos autores, se reeleitos

Diego Reis / Polícia Civil- RJ

Oswaldo Corneti / Fotos Públicas

Diego Reis / Polícia Civil- RJ
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Metas do PNE tentam 
a melhoria do ensino 
Plano Nacional de Educação estabelece 20 metas até 2024, cujo 
cumprimento será fiscalizado pela Comissão de Educação

educação

em discussão na Câmara

MEC acredita que só em 
2028 o ensino médio vai 
atingir nota 6 no Ideb

Luiz Gustavo Xavier

A educação é um dos 
grandes desafios do poder 
público, principalmente a 
educação básica, que com-
preende três etapas: educa-
ção infantil (para crianças 
de até 5 anos), ensino fun-
damental (6 a 14 anos) e en-
sino médio (15 a 17 anos). 
É o que mostra o Índice de 
Desenvolvimento da Educa-
ção Básica (Ideb), que mede 
a qualidade do ensino.

A média nacional das 
escolas públicas nos anos 
iniciais do ensino funda-
mental ficou em 4,9. Já nos 
anos finais, a nota alcança-
da foi 4, e o ensino médio 
ficou em 3,7.  A avaliação 
dos anos iniciais é feita no 
quinto ano, e nos finais, no 
nono ano. O último Ideb é 
de 2013 e foi divulgado em 
setembro de 2014.

O Ministério da Educa-
ção pretende que o Brasil 
atinja nota 6, que seria a 
média dos países desenvol-
vidos, até 2022. Mas apenas 
os primeiros anos do ensino 
fundamental devem alcan-
çar a meta antes do previsto, 
em 2021. Nos demais níveis, 
o tempo deve ser maior: os 
anos finais do ensino funda-
mental em 2025, e o ensino 
médio apenas em 2028, de 
acordo com o MEC.

Criado pelo MEC em 
2005, o Ideb é calculado com 
base na taxa de rendimento 
escolar (aprovação e evasão) 
e no desempenho dos alunos 
em testes nacionais de por-
tuguês e matemática. 

Investimentos - O Plano 
Nacional de Educação (Lei 
13.005/14), que estabele-
ce 20 metas para o setor 
até 2024, foi aprovado em 
junho de 2014 pela Câma-
ra dos Deputados. A lei de-
termina o investimento de, 
pelo menos, 10% do Produto 
Interno Bruto em educação 
nos próximos dez anos, qua-
se o dobro do que é investi-
do atualmente, que é de 6%.

De acordo com o relator 
do PNE na Câmara, depu-
tado Ângelo Vanhoni (PT-
-PR), os recursos vão garan-
tir o futuro da educação no 
Brasil. “Temos perto de 11 
milhões de crianças de zero 
a três anos que ainda estão 
fora da escola. No ensino 
médio, é quase um milhão 
de jovens. Isso tem custo”, 
afirmou Vanhoni.

Ensino Integral - O PNE 

também estabelece que até 
2024, pelo menos, 50% das 
escolas públicas tenham en-
sino integral.

Proposta em tramitação 
na Câmara (PL 6840/13) 
prevê a jornada em tempo 
integral no ensino médio. 
O projeto também permite 
aos alunos optar por uma 
das áreas de conhecimen-
to no último ano entre lin-
guagens, matemática, ciên-
cias da natureza e ciências 
humanas, ou, ainda, optar 
pela formação profissional. 
O texto é de autoria de uma 
comissão especial criada 
para discutir a reformulação 
do ensino médio no País.

Especialista em educa-
ção, José Batista Neto afir-
ma, no entanto, que o ensi-
no integral é só uma parte 
da mudança estrutural que 
a educação pública precisa 
enfrentar.

“Tempo integral na es-
cola não é suficiente, o que 
se tem que pensar é a edu-
cação integral, pensar em 
novos conteúdos para a es-
cola, com formação integral 
do sujeito, novas atitudes 
sociais, estéticas, procedi-
mentos, aprendizagens, en-
fim, uma gama de saberes 
necessários ao cidadão e à 
cidadã”, afirmou Neto, que 
é professor na Universidade 
Federal de Pernambuco.

A lei determina o 
investimento de, pelo 
menos, 10% do
Produto Interno
Bruto em educação
nos próximos dez anos

n  Projeto que institui 
a jornada em tempo 
integral no ensino médio 
(PL 6840/13). Conforme a 
proposta, a carga horária 
mínima anual para o ensino 
médio será de 1.400 horas  
(7 horas por dia), distribuídas 
por um mínimo de 200 dias  
de efetivo trabalho  
escolar, excluído o  
tempo reservado aos 
exames finais.

n  Proposta do governo que 
cria um órgão específico 
para avaliar e supervisionar a 
educação superior no Brasil 
(PL 4372/12)

n  Projeto que amplia 
o calendário anual das 
creches públicas de 200 
para 240 dias (PL 285/11)

n  Proposição que garante 
atendimento por profissionais 
de psicologia e serviço 
social aos alunos das escolas 
públicas de educação básica 
(PL 3688/00)

n  Proposta que 
obriga o governo 
federal a repassar 
recursos a estados e 
municípios que não 
consigam pagar o 
piso salarial nacional 
dos professores da 
educação básica, 
fixado hoje em R$ 
1.697 (PL 7656/14)

Obs.: Projetos em tramitação nas comissões são arquivados no fim da legislatura e podem ser desarquivados pelos autores, se reeleitos

Marcelo Horn / GERJ
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Plano Nacional de Educação (PNE) 
  

Prevê a destinação, até 2020, de 10% do Produto 
Interno Bruto (PIB) para a educação, com o objetivo 

de melhorar os índices nacionais do setor. Os recursos 
também financiarão a educação infantil em creches 

conveniadas; a educação especial; e programas 
como o de acesso nacional ao ensino técnico e 
emprego (Pronatec), o de bolsas em faculdades 

privadas (Universidade para Todos – ProUni), o de 
financiamento estudantil (Fies) e o de bolsas para 

estudo no exterior (Ciência sem Fronteiras).

Marco Civil da 
Internet 
Prevê a chamada 
neutralidade da 
rede, que garante 
ao usuário o tráfego 
de dados com a 
mesma qualidade 
e velocidade. Ou 
seja, os provedores 
não poderão cobrar 
valores diferentes 
para determinados 
conteúdos. Os 
usuários também 
terão a segurança 
de que suas 
informações 
pessoais e de acesso 
só poderão ser 
vendidos com a sua 
autorização. 

Punição para rachas
Aumenta as penas para a prática do racha em vias 

públicas. Quando a prática causar a morte de alguém, 
passa a ser punida com cinco a dez anos de prisão. 

Motoristas alcoolizados ou drogados que causam acidentes 
com morte ficam sujeitos a pena de dois a quatro anos,  

independentemente de que seja comprovada a intenção ou 
de que ele tenha assumido o risco de matar. 

Aposentadoria especial 
para deficientes
As pessoas com deficiência 
passam a ter direito a se 
aposentar com menos 
tempo de contribuição. Na 
aposentadoria por idade, 
elas vão trabalhar cinco 
anos a menos. Já o tempo 
de contribuição pode variar 
em função do grau da 
deficiência. 

Violência doméstica
Inclui entre os 
princípios e diretrizes 
do Sistema Único de 
Saúde (SUS) a atribuição 
de organizar serviços 
públicos específicos 
e especializados para 
o atendimento de 
mulheres e outras 
vítimas de violência 
doméstica. Dentre essas 
ações, a nova legislação 
pretende que sejam 
garantidos atendimento, 
acompanhamento 
psicológico e cirurgias 
plásticas reparadoras.

Crime hediondo
Classifica como hediondo 
o crime de favorecimento 
da prostituição ou de outra 
forma de exploração sexual 
de criança ou adolescente 
ou de vulnerável.

Contra a tortura
Cria um sistema nacional 
de prevenção e combate 
à tortura com o objetivo 
de evitar esse crime nas 
delegacias e demais locais 
onde pessoas são detidas 
sob custódia do Poder 
Público. 

Servidores de ex-territórios
Permite aos servidores 
públicos dos ex-territórios 
federais do Amapá e de 
Roraima optar por fazer 
parte de quadro em 
extinção da administração 
federal.

Conheça propostas aprovadas 
pela Câmara que já viraram leis

Cotas para negros em concursos públicos 
Determina que 20% das vagas em concursos públicos da 
administração federal sejam para candidatos negros. A 

medida vai valer pelo período de 10 anos, quando deverá 
passar por uma reavaliação. Os candidatos deverão se 

declarar negros ou pardos no ato da inscrição, conforme 
o quesito de cor ou raça usado pelo IBGE. Conforme a lei, 

declarações falsas serão punidas.

Fotolia©mimagephotos

Rafael Neddermeyer / Fotos Públicas
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Royalties do petróleo  
Determina a aplicação de recursos provenientes 
de royalties do petróleo exclusivamente 
para educação, ações ambientais, energia, 
pavimentação de rodovias, abastecimento e 
tratamento de água, irrigação e saneamento 
básico.

 Portos  
Estabelece novas regras para as concessões e as 

autorizações de portos públicos e terminais privados. Lei 
resulta da chamada MP dos Portos, cuja votação consumiu 

cerca de 40 horas na Câmara em 2013.

Juventude  
A meia-entrada e o desconto em espetáculos e 

passagens do transporte coletivo foram direitos 
regulamentados pelo Plenário com a aprovação do 
Estatuto da Juventude. O texto define princípios 

e diretrizes para o Poder Público criar e organizar 
políticas para pessoas de 15 a 29 anos. 

Soldados da borracha
Emenda constitucional concede pagamento de indenização 
única de R$ 25 mil aos soldados da borracha e dependentes 

legais. A Constituição já prevê a esses soldados pensão 
vitalícia no valor de dois salários mínimos. 

Defensorias públicas
Garante às Defensorias Públicas da União e do Distrito 
Federal autonomia funcional e administrativa e a 
iniciativa de elaborar sua proposta orçamentária.

Isenção para transportes
Reduz a zero das alíquotas das contribuições para o PIS/
Pasep e a Cofins incidentes sobre a receita do transporte 
urbano municipal e sobre o transporte aquaviário. 

Associações de moradores
Dispensa as associações de moradores do pagamento de 
taxas e emolumentos para se adaptarem ao Código Civil e 
ao enquadramento como organizações da sociedade civil 
de interesse público (Oscips).

Licenciatura plena
Fixa um prazo de seis anos para que os professores da 
educação básica com formação em nível médio concluam 
curso de licenciatura de graduação plena.

Medicamentos contra o câncer
Obriga os planos privados de saúde a cobrir despesas com 
medicamentos de uso oral contra o câncer no tratamento 
domiciliar, incluindo remédios para o controle de efeitos 
adversos.

Dívidas de municípios e estados
Muda  o índice de correção das dívidas de estados, 

do Distrito Federal e de municípios com a União para 
diminuir o saldo devedor. O recálculo vale a partir de 1º de 

janeiro de 2013.

Minirreforma eleitoral
Muda as regras da 
propaganda eleitoral e 
simplifica a prestação de 
contas dos partidos.

Voto aberto
Acaba com o voto secreto 
em todos os tipos de 
votações da Câmara, do 
Senado, das assembleias 
legislativas, da Câmara 
Legislativa do Distrito 
Federal e das câmaras de 
vereadores.

Lei da Palmada
Estabelece o direito de 
crianças e adolescentes 
serem educados sem o 
uso de castigos físicos 
ou tratamento cruel por 
aqueles responsáveis em 
educá-los ou protegê-los.

Agentes de saúde
Fixa em R$ 1.014 o piso 
nacional para os agentes 
comunitários de saúde e 
de combate a endemias, 
com jornada de 40 horas 
semanais.

Zona Franca de Manaus
Prorrogados os benefícios  por mais 50 anos (até 2073) por 
meio de Emenda à Constituição.

Supersimples
Universaliza o acesso do 
setor de serviços ao regime 
especial de tributação 
para micro e pequenas 
empresas.

AF Rodrigues / Riotur
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posse presidencial

Dilma enviará ao Congresso
pacote para combater corrupção
Ela citou educação como prioridade e anunciou medidas para combater a corrupção e ajustar economia

Ao tomar posse no Con-
gresso Nacional no dia 1º de 
janeiro, para o seu segundo 
mandato, a presidente Dil-
ma Rousseff disse que a edu-
cação terá prioridade máxi-
ma. Diante de autoridades 
dos três poderes da União e 
de chefes de Estado estran-
geiros, Dilma apresentou o 
novo lema para o seu segun-
do mandato - “Brasil, pátria 
educadora”. Ela ainda anun-
ciou que prepara medidas 
para combater a corrupção 
e ajustar a economia. Segun-
do a presidente, direitos tra-
balhistas e previdenciários 
serão preservados.

Sobre o lema de seu go-
verno, Dilma disse que “re-
flete, com clareza, qual será 
a nossa grande prioridade e 
sinaliza para qual setor deve 
convergir o esforço de todas 
as áreas”. Ela lembrou que 
o setor começará a receber 
os recursos provenientes 
dos royalties do petróleo e 
do fundo social do pré-sal, 
e anunciou ênfase no ensi-
no médio em parceria com os 
estados. No ensino técnico, 
há a previsão de 12 milhões 
de vagas até 2018. 

Dilma Rousseff voltou a 
defender a reforma política 
e disse que enviará ao Con-
gresso um pacote com cin-
co medidas principais para 
combater a corrupção. As 
medidas incluem maior ri-
gor na prunição dos agentes 
públicos que enriquecem 
sem justificativa ou sem de-
monstrar a origem de seus 
ganhos e alteração da legis-
lação eleitoral para trans-
formar em crime a prática 
do caixa 2.

Lava-Jato - A presidente 
também citou a Petrobras, 
alvo de investigações da 
Polícia Federal por meio da 
Operação Lava-Jato. “A re-
alidade atual só faz reforçar 
nossa determinação de im-
plantar na Petrobras a mais 
eficiente e rigorosa estrutu-
ra de governança e controle 
que uma empresa já teve no 
Brasil. Temos muitos mo-
tivos para preservar e de-

fender a Petrobras de pre-
dadores internos e de seus 
inimigos externos.”

Quanto à economia, Dil-
ma garantiu que os ajustes 
serão feitos “sem trair com-
promissos sociais” assumi-
dos. “Os primeiros passos 
dessa caminhada passam por 
um ajuste nas contas públi-

cas, o aumento da poupança 
interna, a ampliação do in-
vestimento e a elevação da 
produtividade. Faremos isso 
com o menor sacrifício pos-
sível para a população.”

Dilma disse que lançará 
a terceira edição do Progra-
ma de Aceleração do Cresci-
mento com foco em investi-

mentos no setor de logística, 
sobretudo de transportes, 
energia e infraestrutura ur-
bana. A área de segurança 
pública deverá ser objeto de 
uma proposta de emenda à 
Constituição do Executivo, 
a fim de envolver União, es-
tados e municípios em ações 
mais uniformes.

No discurso de posse, a presidente anunciou as prioridades do governo no segundo mandato

Os presidentes da Câmara, Henrique Alves, e do Senado, Renan Calheiros, recebem Dilma Rousseff

Diversos parlamentares 
que acompanharam a posse 
da presidente Dilma elogia-
ram as promessas de ajustes 
na economia, investimentos 
em infraestrutura, priorida-
de à educação e combate à 
corrupção. “Foi uma fala de 
estadista, completa”, disse o 
líder do PT, deputado Vicen-
tinho (SP).

A cerimônia foi marcada 
pela alta presença de parla-
mentares governistas e pela 
ausência da oposição. Apenas 
o líder do PSB, deputado Júlio 
Delgado (MG), representou o 
bloco dos não alinhados ao 
governo. Ele disse que o par-
tido dará o voto de confiança 
a Dilma, mas vai cobrar resul-
tados. “Espero que ela possa 
empreender tudo, ela deu uma 
palavra de crédito nas insti-
tuições. Mas nós vamos tra-
balhar muito para cobrar as 
mudanças.”

Para Miro Teixeira (Pros-
-RJ), “foi um discurso muito 
bom, não houve frases dema-
gógicas. Agora é esperar para 
ver o resultado”, disse. Ele res-
saltou o fato de a presidente 
não ter se omitido na crise da 
Petrobras e mantido o com-
promisso de livrar a estatal da 
corrupção e estabelecer siste-
mas de controle.

Fragmentação - O fato de 
o Congresso estar fragmen-
tado em vários partidos pode 
dificultar a concretização dos 
planos da presidente. Para 
Sibá Machado (AC), vice-líder 
do PT, será preciso paciência 
para negociar. Na avaliação de 
Vicentinho, será necessária 
uma maior interlocução com a 
população para tentar neutra-
lizar retrocessos. Vicentinho 
destacou o aumento da ban-
cada ruralista e a diminuição 
das bancadas identificadas 
com movimentos sociais.

Base aliada 
elogia medidas 
anunciadas

Antonio Augusto

 Luis Macedo


