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Deputados retomam, no Plenário, discussão sobre pontos polêmicos do texto, como ampliação para atividades-fim

 O texto-base do projeto já foi aprovado pelo Plenário, mas os depu-
tados precisam concluir a análise de destaques e das emendas apre-
sentados à proposta.  Além da ampliação da terceirização para as ati-

vidades-fim das empresas, também são polêmicas a responsabilidade 
da empresa contratante em relação aos direitos trabalhistas e a sindi-
calização dos contratados pela empresa de terceirização.

Projeto da terceirização volta ao debate

Audiência na 
Câmara debateu 
os problemas 
enfrentados pelo 
esporte amador. 

| 2

Deputados 
pedem mais 
atenção a 
esporte escolar

| 3
Quadro de Sandra Uga
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PA Segundo especialistas, 
plano não atingiu 
metas e omitiu valores 
empenhados desde o 
lançamento, em 2011.

Plano para 
pessoas com 
deficiência 
é criticado

Brasília, 55 anos: exposição na Câmara retrata a capital

| 7 | 6
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Câmara homenageia os 55 anos de Brasília

Deputado Izalci, um dos autores do requerimento de homenagem, discursa na tribuna

Sessão solene foi realizada na última sexta-feira em comemoração ao aniversário da capital, em 21 de abril

Os 55 anos da inaugura-
ção de Brasília foram lem-
brados pela Câmara  em 
sessão solene na última 
sexta-feira (17).  O deputa-
do Izalci (PSDB-DF), um dos 
autores do requerimento de 
homenagem,  destacou que 
a mudança da capital do Rio 
de Janeiro para Brasília, feita 
pelo ex-presidente Juscelino 
Kubitschek, foi muito benéfi-
ca para o País. “O Brasil era 
da praia, mas depois de JK 
passou a ser de todo o País.” 

Também autor do re-
querimento, Rogério Rosso 
(PSD-DF) ressaltou a impor-
tância dos representantes de 
Brasília no Congresso Nacio-
nal para a recuperação eco-
nômica da capital. “Somos 8 
deputados e 3 senadores, que 
integram efetivamente esse 
pacto pelo resgate da nossa 
cidade”, afirmou.

Roney Nemer (PMDB-DF) 
disse estar orgulhoso por ter 
sido um dos responsáveis por 
projetar nove novas cidades 

Comissão geral 
Debate sobre o PL 7197/02 
(medidas socioeducativas 
aos infratores que atingirem 
a maioridade penal). Plená-
rio Ulysses Guimarães, 10h 

Efeitos da Lava Jato
As comissões de Fiscalização 
Financeira e Controle; e de 
Desenvolvimeno Econômico, 
Indústria e Comércio fazem 
audiência sobre: “Os impac-
tos e os efeitos da Operação 
Lava Jato na atividade eco-
nômica nacional e no índice 
de emprego do Brasil”. Ple-
nário 9, 10h 

Energia no Pará
A Comissão de Integração 
Nacional, Desenvolvimen-
to Regional e da Amazônia 
discute “a má prestação de 
serviços da Celpa e os valo-
res abusivos e indevidos pra-
ticados na tarifa de energia 
do Pará”. Plenário 15 

Plano de cultura
A Comissão de Cultura ouve o 
ministro da área, Juca Ferrei-
ra, para apresentar as pers-
pectivas de sua gestão no mi-
nistério. Plenário 10, 14h

do Distrito Federal quando 
Joaquim Roriz era gover-
nador no período de 1991 a 
1994. Erica Kokay (PT-DF) 
destacou a particularidade 
da construção de Brasília. 
“Brasília foi construída a 
partir de um sonho e de um 

projeto de desenvolvimento 
nacional, que brasileiros de 
todos os cantos ajudaram a 
transformar em realidade”. 
Ronaldo Fonseca (Pros-DF) 
disse que, embora descon-
tente com a situação da saú-
de e da segurança em Brasí-

lia, está feliz com a unidade 
que está sendo construída na 
política local. 

Também discursaram os 
deputados Eduardo Bolsona-
ro (PSC-SP) e Rômulo Gou-
veia (PMDB-PB) e o gover-
nador Rodrigo Rollemberg.

Monumentos da capital: 
retratos em cores e luzes 

Em exposição no Gabinete 
de Arte da Presidência da Câ-
mara, artistas mostram suas 
visões de Brasília, com ênfa-
se nos monumentos ícones da 
capital, como os palácios do 
Congresso, do Itamaraty, da 
Alvorada e a Igrejinha. 

O acervo da Câmara par-
ticipa com cinco obras de ar-

Quadros: o Teatro Nacional de Brasília, na visão de Hermuche

tistas como Carlos Bracher, 
Claudio Caixeta, Denis Ca-
valcanti e Hermuche.

Entre os convidados, Fabio 
Pedrosa apresenta 10 obras 
que retratam pontos conhe-
cidos da cidade, com interpre-
tação diferenciada. Já a pro-
fessora de pintura e artista 
moderna Sandra Uga parti-

cipa com seis desenhos sobre 
foto digital, que retratam mo-
numentos e ícones da cidade.                        

A exposição fica aberta ao 

público até 31 de maio, aos sá-
bados, domingos e feriados, 
na Presidência da Câmara, 
em visitas guiadas.

Luis Macedo

Quadro de Hermuche
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Terceirização de 
atividade-fim das 
empresas é um dos 
temas criticados por 
entidades sindicais

O Plenário da Câmara dos 
Deputados retoma hoje a vo-
tação do projeto de lei que 
regulamenta a terceirização 
(PL 4330/04). Os deputados 
já aprovaram o texto-base da 
proposta, mas precisam con-
cluir a análise dos destaques 
e das emendas ao texto.

As duas últimas ses-
sões em que a matéria foi 
debatida foram marcadas 
pela apresentação de várias 
emendas propondo mudan-
ças mais profundas no texto 
do relator, deputado Arthur 
Oliveira Maia (SD-BA). Pro-
testos conduzidos pelas cen-
trais sindicais também ocor-
reram em várias capitais do 
País contra certos pontos do 
projeto, como a permissão 
de terceirização das ativida-
des-fim de uma empresa. Os 
sindicatos temem a precari-
zação da relação trabalhista.

A terceirização na área-
-fim das empresas privadas é 
hoje proibida pela Justiça do 
Trabalho, e há uma emenda 
para incluir na lei esse en-
tendimento do Judiciário. As 
empresas e o setor público só 
podem terceirizar serviços 
de vigilância, limpeza e ser-
viços especializados alheios 
ao objeto da companhia.

Plenário retoma hoje projeto da terceirização
Câmara vai debater pontos polêmicos, como a responsabilidade da contratante em relação aos direitos trabalhistas

Gustavo Lima
Outra emenda a ser dis-

cutida diminui de 24 meses 
para 12 meses a chamada 
“quarentena” na contratação 
de pessoas jurídicas, perío-
do em que as empresas são 
proibidas de firmar contrato 
de prestação de serviços com 
firmas  de ex-empregados ou 
ex-colaboradores.

Outros projetos - Depois 
da proposta sobre terceiriza-
ção, o Plenário poderá votar 
ainda outros projetos, como 
os de segurança pública. Um 
deles (PL 2505/00), do de-
putado Lincoln Portela (PR-
-MG), prevê o uso pela Polí-
cia Federal, no combate ao 
crime, de material apreen-
dido como contrabando ou 
descaminho.

O substitutivo da Comis-
são de Constituição e Justi-
ça e de Cidadania (CCJ), ela-
borado pelo deputado Felipe 
Maia (DEM-RN), determina 
a alocação desses bens no 
Fundo Nacional de Seguran-
ça Pública depois do perdi-
mento decretado pela Justiça 
ou por órgão fazendário.

Também está na pauta o 
PL 3187/97, do Senado, que 
trata do crime de danos con-
tra a propriedade, como prá-
tica de pichação ou vanda-
lismo. O substitutivo da CCJ 
aumenta a pena desse crime 
na forma qualificada de seis 
meses a três anos de deten-
ção para 1 a 3 anos. A pena 
é aumentada ainda para da-
nos em bem tombado ou es-
pecialmente protegido.

Outro item que pode ser 
votado é o Projeto de Lei 
730/15, do deputado Domin-
gos Neto (Pros-CE), que dis-
ciplina a celebração de con-
sórcios e cooperação entre 
União, estados e municípios 
para a compra e uso de má-
quinas perfuratrizes de po-
ços artesianos a serem utili-
zados na política pública de 
combate à seca do semiárido.

Judiciário - O Plenário 
pode votar ainda, em se-
gundo turno, a Proposta 
de Emenda à Constituição 
457/05, do Senado, que es-
tende de 70 para 75 anos a 
aposentadoria compulsória 
de ministros de tribunais su-
periores, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) e do Tri-
bunal de Contas da União 
(TCU). Para ser aprovada, 
ela precisa de um mínimo 
de 308 votos.

Deputados vão analisar emendas à proposta que regulamenta a terceirização no setor privado

Outro ponto tratado por 
emendas é a responsabilida-
de da empresa contratante 
em relação aos direitos tra-
balhistas. Há emendas que 
tornam essa responsabili-
dade solidária em todos os 
casos. Nesse tipo de respon-
sabilidade, o trabalhador po-
derá processar a contratan-
te e a contratada ao mesmo 
tempo, no caso de esta não 
honrar as obrigações traba-
lhistas e previdenciárias.

O terceiro ponto mais 
polêmico é a sindicalização 
dos contratados pela empre-
sa de terceirização. O proje-
to não garante a filiação dos 
terceirizados ao sindicato 
dos empregados da empre-
sa. A exceção já prevista no 
texto-base é para quando 
o contrato de terceirização 
for entre empresas da mesma 
categoria econômica.
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O ministro das Relações 
Exteriores, Mauro Vieira, 
defendeu a atitude do gover-
no frente à Indonésia depois 
que o país asiático fuzilou um 
brasileiro condenado por trá-
fico. Em fevereiro, o Planal-
to recusou as credenciais do 
embaixador indonésio.

Em audiência das comis-
sões de Relações Exteriores 
e de Defesa Nacional; e de 
Segurança Pública e Com-
bate ao Crime Organizado, o 
ministro mencionou vários 
compromissos internacionais 
assinados pelo Brasil com 
proibições à pena de morte.

“Por esses compromissos 
internacionais, o Brasil não 
poderia deixar de se rebelar 
contra a aplicação da pena de 
morte contra um brasileiro, 
dentro, obviamente, do res-
peito às relações bilaterais”, 
disse Vieira.

Aprovada regra para investigação de pedofilia
Aprovada pelo Plenário, a proposta, que retorna ao Senado, disciplina a infiltração de agentes policiais na internet

Devido às mudanças feitas pelo Plenário por meio de emendas, a proposta retorna para análise do Senado

Luis Macedo

O Plenário da Câma-
ra aprovou o Projeto Lei 
1404/11, do Senado, que dis-
ciplina a infiltração de agen-
tes policiais na internet nas 
investigações sobre diversos 
crimes sexuais contra crian-
ças e adolescentes. Devido 
às mudanças ocorridas com 
a aprovação de emendas, a 
matéria retorna ao Senado.

De autoria da Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
sobre Pedofilia, que atuou 
no Senado até 2008, o proje-
to determina que a infiltração 
do agente dependerá de au-
torização judicial fundamen-
tada estabelecendo os limi-
tes desse meio de obtenção 
de prova. A proposta altera o 
Estatuto da Criança e do Ado-
lescente (Lei 8.069/90).

Segundo o projeto, a in-
filtração será a pedido do 
Ministério Público ou de re-
presentação do delegado de 
polícia e não poderá passar 
de 90 dias, prorrogáveis por 
até 720 dias. A infiltração 
somente poderá ocorrer se 
a prova não puder ser obtida 
por outros meios legais.

Crimes - Entre os crimes 
contra a dignidade sexual de 
criança ou adolescente que 
poderão ser investigados es-

tão os de produzir cenas de 
sexo explícito ou pornográ-
fica envolvendo criança ou 
adolescente; exibir, oferecer, 
vender ou comprar essas ce-
nas; simular a participação de 
crianças nesses tipos de ce-
nas por meio de adulteração 
ou montagem; ou assediar 
criança com o fim de praticar 
ato libidinoso com ela.

O requerimento do Mi-

nistério Público deverá de-
monstrar sua necessidade, o 
alcance das tarefas dos poli-
ciais e os nomes ou apelidos 
das pessoas investigadas. Se 
possível, também deverá in-
formar os registros de cone-
xão (hora, duração etc.)

Regras - Segundo o pro-
jeto, a autoridade judicial e o 
Ministério Público poderão 
requisitar relatórios parciais 

da operação de infiltração 
antes de sua conclusão, que 
serão encaminhados ao juiz 
responsável pela autorização, 
que deverá zelar pelo sigilo.

Esse sigilo envolve a res-
trição aos autos apenas ao 
juiz, ao Ministério Público 
e ao delegado de polícia res-
ponsável. Em qualquer caso, 
as informações coletadas so-
mente poderão ser utiliza-

das como prova dos crimes 
contra a dignidade sexual de 
criança ou adolescente.

Se o agente policial infil-
trado não observar a estrita 
finalidade da investigação, 
responderá pelos excessos 
praticados. Mas o agente será 
isento de enquadramento cri-
minal por ocultar a sua iden-
tidade para colher indícios de 
autoria e materialidade dos 
crimes sexuais investigados.

Para facilitar a simulação 
de personagem do agente in-
filtrado, o projeto permite a 
inclusão de dados nos órgãos 
de registro e cadastro público 
para efetivar a identidade fic-
tícia. Esse procedimento será 
sigiloso e a requerimento da 
autoridade judicial.

Procedimentos - Ao fim da 
investigação, todos os atos 
eletrônicos praticados na 
operação deverão ser regis-
trados, gravados, armazena-
dos e encaminhados ao juiz e 
ao Ministério Público, junta-
mente com um relatório.

Para preservar a identida-
de do agente policial infiltra-
do e a intimidade de crianças 
e adolescentes envolvidos, 
esses registros serão reuni-
dos em autos separados do 
principal.

PENA DE MORTE

Ministro defende atitude brasileira em relação à Indonésia
Gabriela Korossy

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, na audiência

“Nunca contestamos os 
ilícitos cometidos e nunca 
contestamos o direito de os 
estados julgarem de acordo 
com sua legislação. A única 
coisa é que defendemos os 
compromissos internacio-
nais, alguns dos quais a Indo-
nésia é parte”, acrescentou.

O ministro disse que o 
País continuará a apoiar a fa-
mília e tentará reverter a si-
tuação do brasileiro Rodrigo 
Gularte, que também está no 
corredor da morte da Indoné-
sia, por tráfico, e foi diagnos-
ticado com doença mental.

Questões - O deputa-
do Delegado Waldir (PSDB-
-GO), que foi um dos autores 
do requerimento da audiên-
cia, criticou o governo e res-
saltou que o Brasil pode ter 
perdas econômicas. “Recebi 
vários ofícios, documentos 
de funcionários da Embraer, 

que estão com medo de per-
der seu emprego porque po-
deríamos perder um contrato 
de aviões”, destacou.

O deputado Vanderlei Ma-
cris (PSDB-SP) questionou o 
ministro sobre a postura do 
País frente à Venezuela. Ele 
avaliou que o Brasil tem uma 

postura passiva diante da re-
pressão violenta que o gover-
no do presidente venezuela-
no Nicolás Maduro adota em 
relação aos opositores.

Em resposta, o ministro 
defendeu os trabalho de con-
ciliação que a União das Na-
ções Sul-Americanas (Una-

sul) tem feito na Venezuela.
Crítica - O deputado Carlos 

Zarattini (PT-SP) criticou os 
questionamentos dos depu-
tados do PSDB. Para ele, são 
opiniões contraditórias. “Ao 
mesmo tempo em que critica 
o governo por ter condena-
do a pena de morte para um 
brasileiro na Indonésia, cla-
ma por intervenções em pa-
íses da América Latina como 
a Venezuela, a Bolívia, o Pa-
raguai”, disse Zarattini.

A presidente da Comis-
são de Segurança Nacional e 
uma das autoras do requeri-
mento da audiência, Jô Mo-
raes (PCdoB-MG) pergun-
tou ao ministro se já existe 
consenso sobre os acordos 
comerciais entre o Mercosul 
e a União Europeia. Mauro 
Vieira disse que o Mercosul 
já concluiu sua oferta e agora 
aguarda uma resposta.
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Bancada ruralista teme 
que a atual redação do 
Código Penal permita 
interpretações que 
levem à desapropriação 
de imóveis rurais

Luis Macedo

A Comissão de Agricultu-
ra, Pecuária, Abastecimen-
to Desenvolvimento Ru-
ral aprovou na quarta-feira 
(15) proposta que define o 
que é trabalho escravo no 
Brasil e altera o Código Pe-
nal (Decreto-Lei 3.689/41), 
retirando os termos “jorna-
da exaustiva” e “condições 
degradantes de trabalho” da 
definição do crime.

Pelo Projeto de Lei 
3842/12, do ex-deputado 
Moreira Mendes, a expres-
são “condição análoga à de 
escravo, trabalho forçado 
ou obrigatório” compreen-
de o trabalho ou serviço re-
alizado sob ameaça, coação 
ou violência, com restrição 
de locomoção e para o qual 
a pessoa não tenha se ofere-
cido espontaneamente.

Relator na Comissão de 
Agricultura, o deputado 
Luís Carlos Heinze (PP-RS) 
decidiu acolher na íntegra o 
relatório apresentado ante-
riormente pelo ex-deputa-
do Reinaldo Azambuja, que, 
em agosto de 2013, recomen-
dou a aprovação do projeto 
de Mendes e a rejeição ao 

JuSTIçA

Câmara debate tempo de internação de menor infrator
O Plenário da Câmara 

realiza hoje, às 10 horas, co-
missão geral para discutir o 
Projeto de Lei 7197/02, que 
aumenta o tempo de inter-
nação de adolescentes infra-
tores que atingirem a maio-
ridade penal. O substitutivo 
do deputado Carlos Sampaio 
(PSDB-SP), pendente de vo-
tação na comissão que anali-
sou o tema, prevê internação 
por até oito anos do jovem 
infrator se ele cometer ato 
classificado como crime he-
diondo ou em ações de qua-
drilha, bando ou do crime 
organizado.

Atualmente, o Estatuto 
da Criança e do Adolescente 
(Lei 9.069/90) estipula o pra-
zo máximo de três anos para 
atos cometidos com grave 
ameaça ou violência à pes-
soa; na reincidência de ou-
tras infrações graves; e pelo 
descumprimento reiterado e 
injustificável de medida an-
teriormente imposta.

Convidados - A sessão 
será realizada no Plenário 
Ulysses Guimarães. Foram 
convidados: o ministro da 
Secretaria de Direitos Hu-
manos da Presidência, Pepe 
Vargas; o ministro do Su-
perior Tribunal de Justiça 
(STJ) Sérgio Luiz Kukina; o 
desembargador do Tribunal 
de Justiça de Roraima Mau-
ro Campello; os deputados 
estaduais Sousa Neto (PTN-
-MA) e Cabo Campo (PP-
-MA); o fundador e coorde-
nador do Instituto de Ensino 
Grupo de Amigos da Vida 
(GAV), Merandolino Miran-
da Neto; e o advogado e con-
sultor na área de Direitos da 
Criança e do Adolescente 
João Batista Costa Saraiva.

Plenário ouve 
ministro sobre
prioridades

O Plenário da Câmara re-
alizará amanhã, às 10 horas, 
sessão de debates com a par-
ticipação do ministro da Jus-
tiça, José Eduardo Cardozo. 
O ministro vai explicar aos 
parlamentares a agenda e as 
prioridades da pasta coman-
dada por ele.

O encontro faz parte da 
série de comissões gerais que 
a Câmara promoverá com os 
39 chefes de ministérios. A 
ideia é que, em regra, todas 
as quintas-feiras algum mi-
nistro venha à Casa apresen-
tar suas propostas.

Cardozo está à frente do 
ministério desde o início do 
primeiro mandato de Dilma 
Rousseff, em 2011.Sampaio propõe internação por até oito anos do jovem infrator

Proposta muda definição de trabalho escravo
Comissão aprova alteração no Código Penal, retirando os termos “jornada exaustiva” e “condições degradantes”

Lucio Bernardo Jr

Heinze: mudanças tentam impedir desapropriação de imóveis

projeto de lei principal (PL 
5016/05) e aos demais 12 
apensados.

Ex-coordenador da Fren-
te Parlamentar Mista da 
Agropecuária, Heinze com-
pactua com a preocupação 
da bancada ruralista quanto 
aos efeitos da Emenda Cons-
titucional 81, que prevê a ex-
propriação de imóveis rurais 
e urbanos onde for constado 
trabalho escravo. Pela emen-
da, os imóveis desapropria-
dos por essa razão serão des-
tinados à reforma agrária ou 
a programas de habitação 
popular, sem indenização 
ao proprietário.

Interpretação - A banca-
da ruralista teme que a atu-
al redação do Código Penal, 
por não definir o que é “jor-
nada exaustiva” e “condição 
degradante de trabalho”, 

permita interpretações que 
levem à desapropriação de 
imóveis rurais. 

Atualmente, o Código 
Penal define o crime de tra-
balho escravo como “reduzir 

alguém a condição análoga à 
de escravo, quer submeten-
do-o a trabalhos forçados 
ou a jornada exaustiva, quer 
sujeitando-o a condições de-
gradantes de trabalho, quer 

restringindo, por qualquer 
meio, sua locomoção em ra-
zão de dívida contraída com 
o empregador ou preposto”.

O texto aprovado tam-
bém inclui, nessa definição, 
a necessidade de haver ame-
aça, coação e violência para 
a caracterização do trabalho 
escravo. O projeto, no en-
tanto, não modifica a pena 
estabelecida para o crime 
pelo Código Penal: reclusão 
de dois a oito anos e multa, 
além da pena corresponden-
te à violência praticada.

Definições - Segundo o 
projeto, não será conside-
rado análogo à escravidão o 
trabalho exigido em virtu-
de de serviço militar obriga-
tório; de obrigações cívicas 
comuns; de decisão judicial; 
de situação de emergência 
ou calamidade; ou o traba-
lho exercido de forma volun-
tária.

O projeto ainda será ana-
lisado pelas comissões Tra-
balho, de Administração e 
Serviço Público; e de Cons-
tituição e Justiça e de Cida-
dania. Em seguida, será vo-
tado no Plenário.

ECA estipula o prazo 
máximo de três anos 
para atos cometidos 
com grave ameaça ou 
violência à pessoa
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ASSISTêNCIA FARMACêuTICA

Comissão aprova mais rigor no 
controle da venda de remédios

SAúDE

Plano nacional dos deficientes é criticado
Deputados relataram que metas não foram atingidas e também há omissão de valores destinados ao programa

O secretário Antônio Ferreira reconheceu que, em alguns aspectos, o programa ficou aquém do previsto

Luis Macedo

“A grande massa das 
pessoas com deficiência 
ainda depende de 
produtos importados, 
até os mais simples.”
Deputado Eduardo Barbosa

Os resultados do Pla-
no Nacional dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência “Vi-
ver sem Limite” foram cri-
ticados na Câmara por não 
atingir metas, mas princi-
palmente por omitir valores 
empenhados desde seu lan-
çamento em 2011. 

Quando foi lançado, o 
programa previa ações de 15 
ministérios com investimen-
to total de R$ 7,6 bilhões até 
2014. Previa incluir, assistir 
e desenvolver tecnologias de 
tratamento e acessibilidade 
aos deficientes.

Ao analisar o relatório na 
Comissão de Defesa dos Di-
reitos das Pessoas com Defi-
ciência, o secretário nacio-
nal de Promoção das Pessoa 
com Deficiência, Antônio 
José do Nascimento Ferreira, 
representando a Casa Civil 
da Presidência da República, 
reconheceu que em alguns 
aspectos o programa ficou 
aquém do previsto e admi-
tiu que desconhecia os valo-
res investidos.

O deputado Otávio Leite 
(PSDB-RJ) indagou quais os 
valores gastos dos mais de 
R$ 7 bilhões previstos, e se 

existe uma rubrica orçamen-
tária, mas não obteve res-
posta. “Esta comissão pre-
cisa saber esses valores até 
mesmo por uma questão de 
apresentar emendas ao orça-
mento.” O deputado Eduardo 
Barbosa (PSDB-MG) concor-
dou: “Esses dados são funda-
mentais”.

Para Barbosa, o progra-
ma ficou muito aquém das 
previsões em vários setores. 
“No Pronatec, a inclusão de 
deficientes foi um arraso, 
principalmente na área de 
deficiência intelectual. Não 
houve mudança de metodo-
logia para se adaptar a essas 
pessoas. Na inovação tec-

nológica, não progredimos. 
A grande massa das pesso-
as com deficiência ainda de-
pende de produtos impor-
tados, até os mais simples, 
como cadeiras de roda mo-
torizadas”, disse.

Metas - O secretário sus-
tentou que houve superação 
de metas em algumas áreas, 

como nos Centros Especiali-
zados de Reabilitação (CER). 
O objetivo inicial era im-
plantar 45 unidades e hoje,  
disse, existem 124 habilita-
das e em funcionamento.

Eduardo Barbosa susten-
tou que, só em Minas Gerais, 
seriam necessários 100, mas 
hoje existem 13. O secretário 
concordou e acrescentou que 
“em Pernambuco precisáva-
mos de 25 e temos 3”.

A deputada Mara Ga-
brilli (PSDB-SP) disse que 
em seu estado estes centros 
de reabilitação possuem até 
problemas de acessibilidade 
para os deficientes. “Mui-
tas pessoas até desistiram 
de fazer reabilitação. E as 
que necessitam de cadeiras 
de roda têm que esperar um 
ano e oito meses para que o 
SUS as atenda. Isto em São 
Paulo. Sei de casos no Mara-
nhão que levam anos”, disse.

Frente parlamentar é 
relançada na Câmara

Foi relançada na Câma-
ra a Frente Parlamentar em 
Defesa da Assistência Far-
macêutica. A intenção é 
consolidar a assistência far-
macêutica como direito do 
povo brasileiro. 

Segundo a coordenadora 
da frente parlamentar, depu-
tada Alice Portugal (PCdoB-
-BA), a grande vitória con-
quistada pelo grupo foi na 
legislatura passada, quando 
foi aprovada a lei que regu-
la a assistência farmacêuti-
ca no Brasil. A Lei 13.021/14 
trata do exercício da profis-
são de farmacêutico e a fis-
calização das atividades.

“Neste ano, vamos lutar 
para cumprir a lei, para que 
as farmácias passem de sim-
ples comércio a um estabele-
cimento onde, não o cliente, 
mas o paciente seja orienta-

do sobre como usar o medi-
camento”, disse a deputada. 

Além da redução da au-
tomedicação no Brasil, ou-
tra prioridade, segundo Ali-
ce Portugal, é a defesa de um 
piso salarial nacional para os 
farmacêuticos. 

Lucio Ribeiro Jr.

A deputada Alice Portugal

A Comissão de Segurida-
de Social e Família aprovou 
o Projeto de Lei 3255/12, do 
Senado, que prevê a retenção, 
pelas farmácias, da receita de 
medicamento sob regime de 
controle sanitário especial.

Segundo o texto, caberá 
à Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) de-
terminar as substâncias e os 
medicamentos sujeitos a esse 
controle e as condições para 
sua venda.

Atualmente, a Anvisa já 
obriga as farmácias e dro-
garias do País a reter recei-
tas médicas de antibióticos e 
dos remédios de tarja preta.

Segundo a relatora, depu-
tada Jô Moraes (PCdoB-MG), 
a proposta dá mais seguran-
ça jurídica ao controle sani-
tário, atualmente baseado 
quase sempre em atos admi-

nistrativos. “A utilização de 
normas regulamentares para 
disciplinar quais substâncias 
devem se sujeitar ao controle 
especial tem gerado questio-
namentos”, disse.

O projeto, para Jô Moraes, 
deixa a obrigação bem clara 

na lei e elimina as dúvidas 
sobre a competência da au-
toridade sanitária em definir 
uma série de quesitos sobre o 
controle especial, como o rol 
de substâncias sujeitas à fis-
calização estatal específica.

A autora da proposta, se-
nadora Vanessa Grazziotin 
(PCdoB-AM), afirma que a 
aprovação de lei específica 
sobre o assunto poderá in-
tensificar o controle de medi-
camentos e reduzir os riscos 
de acidentes e intoxicações. 

Segundo relato da Or-
ganização Mundial de Saú-
de (OMS), mais de 50% das 
prescrições de antibióticos 
no mundo são inadequadas.

Tramitação - O projeto 
tramita em caráter conclusi-
vo e ainda será analisado pela 
Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania.

Jô Moraes, relatora da proposta

Alex Ferreira
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ECONOMIA

“O turista estrangeiro 
que veio para a Copa 
não ficou apenas nas 
cidades-sede. Visitou 
491 municípios. ” 
Deputado César Halum

O presidente da Confede-
ração Brasileira do Desporto 
Escolar (CBDE), Antônio Hora 
Filho, afirmou na semana pas-
sada que o Comitê Olímpico 
Brasileiro (COB) destina para 
essa área um baixo percentual 
dos recursos das loterias fede-
rais, que são distribuídos le-
galmente por esta entidade. O 
dirigente participou de audi-
ência na Comissão do Espor-
te para discutir a realidade do 
desporto escolar. 

Desde 2013, o COB é obri-
gado a destinar 10% de seu 
orçamento para competições 
e treinamentos esportivos 
nas escolas, enquanto 50% 
são gastos com a manutenção 
da entidade, conforme altera-
ções feitas nesse ano na Lei 
Pelé (Lei 9.615/98). Antônio 
Hora argumentou que “se o 
Brasil todo admite e reconhe-
ce que a base do esporte é a 
escola, nós precisamos inver-
ter essa prioridade de inves-
timentos, pois para manter 
uma entidade é preciso gas-
tar menos do que para demo-
cratizar o esporte em todas as 
escolas do Brasil”.

Autonomia - Antônio Hora 
defendeu a arrecadação autô-

Deputados lançaram a 
Frente Parlamentar pela 
Qualidade da Hotelaria Bra-
sileira. O novo grupo pre-
tende defender os usuários 
e trabalhadores da hotelaria 
e buscar condições para os 
empresários prestarem um 
serviço de qualidade.

A iniciativa de criar a 
frente foi do deputado Cé-
sar Halum (PRB-TO). O par-
lamentar explicou que os 
hotéis têm um papel impor-
tante na geração de empre-
gos, movimentam a econo-
mia de estados e municípios 
e acabam sendo pequenos 
agentes de desenvolvimen-
to socioeconômico.

“Os investimentos rea-
lizados em cidade-sedes da 
Copa do Mundo propiciaram 
melhoria nas condições de 
hospedagem desses locais. 
O turista estrangeiro que 
veio para o Mundial não se 
limitou aos locais do even-
to. Durante a Copa, 491 mu-
nicípios receberam visitan-
tes. Isso mostra que existe 
ainda um enorme potencial 
para que os empreendimen-
tos hoteleiros se expandam 
para além dos grandes cen-
tros”, aposta.

Segundo Halum, em 
2015, a expectativa é que o 
setor empregue 9 milhões de 
pessoas. “Sabemos que o tu-
rismo é uma das atividades 
econômicas que demandam 
o menor investimento para a 
geração de emprego, porém 
para manter esse crescimen-
to é preciso exigir qualidade 
de trabalho aos empresários 
e de consumo aos usuários”, 
afirmou.

Frente quer 
hotelaria de 
melhor nível

Foi instalada na última 
quinta-feira (16) a Subcomis-
são Permanente do Futebol, 
órgão da Comissão do Es-
porte da Câmara constituí-
do para debater inicialmente 
as questões legislativas, tra-
balhistas e tributárias des-
se esporte, a segurança nos 
estádios e a formação dos 
atletas.

A subcomissão, com-
posta por 11 deputados ti-
tulares e igual número de 
suplentes, elegeu como pre-
sidente Afonso Hamm (PP-
-RS) e, como vice, Hélio Leite 
(DEM-PA). Hamm anunciou 
que, dos três eixos escolhi-
dos para o trabalho inicial, 
o deputado Andres Sanchez 
(PT-SP) será o relator dos de-
bates sobre assuntos legisla-
tivos, trabalhistas e tributá-
rios do futebol; Roberto Góes 
(PDT-AP), da segurança e 
violência nos estádios; e José 

Treino com jogadores da seleção Sub-20: formação de atletas é uma das prioridades da subcomissão

Instalada a subcomissão que vai debater o futebol brasileiro

Rocha (PR-BA) da formação 
dos atletas.

Hamm disse que a dis-
cussão da MP 671/15, que re-
negocia as dívidas dos clubes 
e os submete a regras de mo-

dernização administrativa e 
responsabilidade fiscal, tam-
bém será importante para a 
subcomissão. “O nosso gru-
po, com sua integralidade, 
irá atuar com muito carinho 

e dedicação. Vamos criar 
uma agenda positiva para o 
futebol brasileiro, uma dis-
cussão voltada para o caráter 
organizacional”, declarou o 
deputado.

Deputados, dirigentes e especialistas debateram a realidade do esporte escolar na audiência pública

Esporte escolar pede parcela maior 
dos recursos das loterias federais
Confederação reclama da distribuição das verbas feita pelo Comitê Olímpico Brasileiro

noma dos recursos do desporte 
educacional, sem a participa-
ção do Comitê Olímpico Brasi-
leiro (COB). 

Em resposta ao deputa-
do Fábio Mitidieri (PSD-SE), 
Hora assinalou que há dife-
rença nas prioridades. “O di-
nheiro do esporte educacional 
não deveria estar indo para o 
COB, por que os conceitos são 
distintos. Se o COB tem uma 
meta para as Olimpíadas de 
2016, fica claro que o comitê 
está em busca de rendimen-
tos; no desporto escolar deve-

mos privilegiar a educação, e 
não o rendimento”, disse.

O presidente da CBDE afir-
mou que o esporte educacio-
nal é inclusivo por natureza. 
“Uma escola campeã brasilei-
ra vai competir no mundial le-
vando consigo alunos que não 
têm um perfil de atleta. São 
jovens que só no esporte esco-
lar podem ter a oportunidade 
de defender o País”, afirmou. 

Já o deputado Evandro Ro-
gerio Roman (PSD-PR) acre-
dita ser difícil conter o lado 
competitivo da criança, quan-

do a TV evidencia o esporte de 
alta competitividade. O par-
lamentar sugeriu campanhas 
para esclarecer o diferencial 
entre a educação física e a 
competição, inclusive com a 
capacitação de profissionais 
aptos a identificar atletas pro-
missores na escola. 

Éverson Ciccarini, presi-
dente da Federação Escolar 
de Minas Gerais, lembrou que 
até os 12 anos os alunos par-
ticipam apenas de festivais 
esportivos. Só a partir daí in-
gressam em jogos.

Luis Macedo

Rafael Ribeiro/CBF

De acordo com dados do 
Conselho Mundial de Via-
gens e Turismo (WTTC), o 
turismo movimentou R$ 492 
bilhões no Brasil, em 2014, 
se somadas às atividades di-
retas, indiretas e induzidas. 
Esse valor representa 9,6% 
do nosso Produto Interno 
Bruto (PIB).
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Elcione Barbalho representa Câmara
em conferência em Washington

A Procuradora da Mulher da Câmara dos Deputados, depu-
tada Elcione Barbalho (PMDB-PA), a procuradora adjunta, Gore-

te Pereira (PR-CE), e a coordenadora da bancada feminina na Câmara, 
Dâmina Pereira (PMN-MG), representaram o Parlamento brasileiro em 

conferência global realizada em Washington, entre 12 e 13 de abril. O 
evento aconteceu na sede na sede do Banco Mundial e contou com a 

presença de mais de 200 parlamentares de cerca de 100 países.

O líder do PMN, deputado Hiran Gonçalves (RR), visitou o Co-
mando de Bombeiros Militares de Roraima, onde foi recebido pelo 
comandante-geral da unidade, Edvaldo Amaral, e pelo subcomandante 
Fidelis. Foram debatidas diversas ações, que contarão com a parceria do 
deputado, para melhoria de vida da população do estado. “Todas as ini-
ciativas que estão sendo estudadas são para fazer sempre mais por Ro-
raima”, afirmou Hiran Gonçalves.

Hiran Gonçalves negocia com Corpo 
de Bombeiros ações para Roraima

Ana Perugini defende participação 
das mulheres na reforma política

Em palestra na 20ª Semana da Mulher, em Rio Claro, a de-
putada Ana Perugini (PT-SP) afirmou que a inserção da mulher nos 

espaços de poder passa pela discussão do financiamento público das 
campanhas eleitorais. “É preciso manifestações das mulheres para 

conseguir avanço na reforma política”, disse. Ela frisou ainda que ne-
nhum avanço em relação aos direitos das mulheres veio gratuitamen-

te, mas foi resultado de um processo de lutas de muitas militantes.

O deputado José Rocha (PR-BA) defendeu a adoção de po-
líticas que conciliem o desenvolvimento econômico e social com 
medidas de proteção ao meio ambiente, durante a assembleia da União 
Interparlamentar, realizada em Hanói, no Vietnã. Integrante da comiti-
va oficial da Câmara dos Deputados, José Rocha disse que vai redobrar o 
trabalho para aprovar medidas voltadas à recuperação e proteção do rio 
São Francisco.

José Rocha defende desenvolvimento 
com proteção ao meio ambiente

Newton Cardoso Jr participa na ONu de 
conferência sobre combate à pobreza

Em missão oficial, o deputado Newton Cardoso Jr (PMDB-
MG) participou, em Nova York, de conferência internacional da ONU 

que debateu a redução da pobreza e das desigualdades sociais, com foco 
no desenvolvimento sustentável. Newton Cardoso Jr citou palestra do 

professor Tim Dyson, de Londres. “Fiquei impressionado quando ele 
mostrou os efeitos ao meio ambiente do consumo de fertilizantes à base 

de nitrogênio. Esse também é um desafio a ser enfrentado pelo Brasil.”
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