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Deputados do PROS repercutem
renovação dos contratos do Fies
A garantia de aditamento de todos os 1,9 milhão de
contratos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e
de criação de cerca de 250
mil novos contratos neste
semestre foi bem recebida
pelos deputados do PROS
Domingos Neto (CE), Leônidas Cristino (CE) e Rafael
Motta (RN), todos integrantes
da Comissão de Educação. Os
parlamentares participaram
de audiência na comissão
com o secretário-executivo
do Ministério da Educação,
Luiz Cláudio Costa, e o presidente do FNDE, Idilvan Alencar. Os técnicos do Executivo informaram também
que as pendências do Fies relativas a 2014
foram pagas na semana passada – cerca
de R$ 560 milhões. Os quase 2 milhões de
contratos do Fies equivalem a um investimento anual de cerca de R$ 15 bilhões.
Articulador da visita dos técnicos à
Comissão de Educação, Domingos Neto
avaliou que a vinda dos profissionais e as
informações trazidas ao Parlamento em
primeira mão representam o respeito do
Governo ao Congresso. “Foi importante
para esclarecer todas as dúvidas, estreitando as relações entre o ministério e os
deputados, o que ajudará bastante na solução dos grandes desafios da educação
superior no Brasil”.
Para Leônidas Cristino, que é titular na
comissão, o governo precisa melhorar a
forma de se comunicar com a população.
O Fies, ressaltou, é um ponto muito positivo do País e isso deve ser informado, avaliou. “Como dizia Napoleão Bonaparte: ‘O
melhor orador do mundo é o sucesso´. Se
o Fies é um sucesso, temos que evidenciar
o desempenho desse setor no Brasil. Os
estudantes devem ficar tranquilos, quem
já tinha Fies continuará e quem acabou
de entrar no ensino superior terá oportunidade de conseguir o financiamento, estudar, se formar e ter sua profissão”, disse.

Rafael Motta analisou que a garantia
de aditamento de 100% dos contratos do
Fies dá tranquilidade aos estudantes do
ensino superior. “A educação e o futuro
desses estudantes estão assegurados”,
ressaltou.
Novos critérios
O presidente do FNDE, Idilvan Alencar, informou ainda que o critério de pelo
menos 450 pontos no Enem para conseguir o Fies valerá apenas para os contratos firmados a partir do fim de março.

Até agora, a mudança de
critério que vale para os
novos contratos é a do teto
de 6,41% dos reajustes
das mensalidades (exceto
nos casos de as faculdades
comprovarem a necessidade de aumento acima desse percentual).
O secretário-executivo,
Luiz Cláudio Costa, destacou que o governo também estuda mudanças no
Fies, que passaria a adotar
a mesma sistemática do
Sisu e Prouni, com informação antecipada de vagas para os novos contratos. Costa pediu
a parceria da comissão para aprimorar a
ideia e informou que, até uma eventual
mudança nesse sentido, as regras atuais
seguem valendo: conforme a demanda
em cada região, respeitados os critérios
de mérito e qualidade dos cursos. Segundo informou, levantamento do governo
aponta que 91,8% dos contratos do Fies
são para famílias com renda de até dois
salários mínimos.

Novo instituto de avaliação
Durante o debate na comissão, o deputado Leônidas Cristino também
fez uma apelo ao presidente da Comissão de Educação, deputado Saraiva Felipe (PMDB-MG), “que tem forte respeito e credibilidade na Casa”, que
articule com a Mesa Diretora a inclusão do PL 4372/12, de autoria do Executivo, na pauta do Plenário. O texto prevê a criação do Instituto Nacional
de Supervisão e Avaliação do Ensino Superior (Insaes). O deputado argumentou que o instituto é de extrema importância para garantir qualidade
e agilidade na expansão do ensino superior no País. “Aprovamos a urgência com 288 votos, era obrigação do presidente colocar em pauta e, além
de não colocar em pauta, não discutiu a decisão com os líderes partidários”.
Para Rafael Motta, a não inclusão da proposta na pauta, a partir de uma
decisão unilateral do presidente da Câmara, ocorreu de forma pouco democrática. “Quem perde são os brasileiros. Nós, da comissão e do PROS,
vamos trabalhar para assegurar a aprovação de proposições que beneficiam a sociedade neste setor de educação”, informou. O secretário-executivo do MEC avaliou que a aprovação do Insaes é ponto central
para garantir a supervisão, avaliação e criação de cursos de qualidade.
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Exigência de diploma não interfere na liberdade
de expressão, afirmam Hugo Leal e Rafael Motta
O vice-líder do governo, deputado
Hugo Leal (PROS-RJ), participou na terça-feira (10) da reunião de líderes que
definiu a pauta de votação da semana.
Entre outros itens, foi discutida a inclusão da PEC 386/09, que restabelece a
necessidade de curso superior específico para jornalistas. Em 2009, o Supremo
Tribunal Federal derrubou a obrigatoriedade do diploma, argumentando que
restringia a liberdade de expressão.
Para Hugo Leal, relator da proposta,
é indispensável a especialização obtida por meio do curso de jornalismo.
“O jornalista é um profissional que tem
muita responsabilidade no que escreve.
Assim como um médico, o seu trabalho
pode influenciar diretamente na vida
da população”, afirmou. O parlamentar
ressaltou ainda que a exigência do diploma não interfere na liberdade de expressão dos veículos de comunicação.
“Eu, por exemplo, sou advogado e já
escrevi artigos para diversos jornais. Os
articulistas, que colocam as suas ideias
e sua opinião nos jornais, continuarão
existindo”, defendeu.
Segundo o deputado Rafael Motta (PROS-RN), que também defende a

aprovação da PEC 386/09, a profissão
exige do profissional uma capacitação técnica específica que deverá ser
aprendida na graduação. “Considero a
mídia o nosso quarto poder. Desta forma, informar com credibilidade e com
o compromisso de ouvir sempre todos
os envolvidos em um acontecimento é
de suma importância para o País. Além
disso, essa exigência não vai trazer nenhum prejuízo para a liberdade de expressão”, comentou.

Fortalecimento do turismo no interior do RN
O deputado Rafael Motta reuniu-se na
quarta-feira (11) com o ministro do Turismo, Vinícius Lages, para discutir incentivos ao turismo no interior do Rio Grande
do Norte. Esse foi um dos compromissos
assumidos pelo parlamentar na semana
passada, quando participou do lançamento do Fórum de Turismo do RN, junto a empresários e gestores do turismo potiguar.
Entre as medidas de incentivo ao turismo
no interior, discutidas entre Rafael Motta e
o ministro Vinícius Lages, está a construção de um novo teatro na cidade de Macau. “Temos que descentralizar a atividade turística, e um dos caminhos é justamente incentivar o turismo gastronômico, cultural e o ecoturismo”, argumentou.

Bancada discute educação técnica e tecnológica com secretário do MEC
O titular da Secretaria de Educação
Profissional e Tecnológica (Setec) do Ministério da Educação, Marcelo Feres,
participou na terça-feira (10) de almoço de reunião da bancada do PROS.
Segundo o líder da bancada, deputado Domingos Neto (CE), a presença de Feres no encontro teve como
objetivo garantir o contato direto dos
parlamentares com o responsável
pela área de maior expansão no ministério, que é a de educação técnica
e tecnológica. “A ideia é apresentar as
ações para que os deputados possam
fortalecer o sistema educacional nas
áreas mais carentes e estratégicas de
seus estados”, disse o líder.
Segundo explicou Feres, o Plano Na-

cional de Educação prevê que o número
de vagas do ensino técnico seja triplica-

do até 2020 – passe dos atuais 1,5 milhão para 4,5 milhões. Ele lembrou que
qualquer expansão do setor depende

diretamente do Congresso, que pode
ou não autorizar a contratação de docentes e técnicos.
Na reunião, o deputado Antonio
Balhmann (CE) mostrou com preocupação com a capacidade de os municípios absorverem os técnicos recémformados. “Muita gente capacitada
está indo inclusive para fora do Brasil
porque o País não tem conseguido
criar emprego”, alertou. O deputado
Leônidas Cristino (CE) elogiou a preocupação de regionalizar as ofertas
de cursos conforme as demandas das
regiões. Mas ele também defendeu
um cuidado mais apurado do Executivo
para assegurar a permanência do técnico em sua região ou, ao menos, no País.
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Comissão aprova criação de consórcio de empregadores

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da Câmara
aprovou o Projeto de Lei 6906/13, do Senado, que permite a criação de consórcio
de empregadores urbanos, equiparando-o a um empregador individual, como

já ocorre no âmbito rural. A ideia é que os
encargos patronais sejam divididos entre
os membros do consórcio — pessoas físicas ou empresas. “O consórcio favorecerá
a formalização de relações de trabalho.
É o caso, por exemplo, da prestação de
serviços domésticos por um mesmo profissional em escalas de trabalho semanais
ou quinzenais para diversos empregadores”, explicou o relator do projeto, deputado Antonio Balhmann (PROS-CE).
O relator acrescentou que a matéria
traz ganhos econômicos aos empregadores ao permitir a divisão dos custos do
contrato de trabalho. De acordo com o

Dr. Jorge Silva ressalta a importância
da Casa do Pescado para São Mateus (ES)

Em audiência com o ministro da Pesca e Aquicultura, Helder Barbalho, nessa
terça-feira (10), o deputado Dr. Jorge Silva (PROS-ES) falou sobre a necessidade
de recursos para a conclusão da Casa do
Pescado, em São Mateus (ES). Segundo o
deputado, a construção já dura cerca de
sete anos, mas ainda faltam ajustes para

que ela possa ser colocada em
funcionamento. “Do ponto de
vista da construção civil, a Casa
do Pescado está pronta, mas
ainda precisamos comprar uma
fábrica de gelo e duas câmaras
frigoríficas”, explicou.
Segundo o parlamentar, a
Casa do Pescado vai oferecer
uma estrutura apropriada para
a venda in natura de peixes.
“Esse projeto vai gerar empregos e aumentar a renda dos
pescadores. A região vai oferecer peixes
de mais qualidade. Vamos lutar para colocar a casa em funcionamento”, afirmou.
O ministro demonstrou apoio à reinvindicação do parlamentar e comprometeu-se
a auxiliar o município, assim que o Orçamento for aprovado.

Transportes aprova instalação de subcomissão
especial para modernizar o Código de Trânsito
A Comissão de Viação e Transportes
aprovou, na quarta-feira (11), o requerimento do deputado Hugo Leal (PROSRJ) para a instalação de uma subcomissão especial com o objetivo de promover
estudos e apresentar propostas de modernização ao Código Brasileiro de Trânsito. Para o parlamentar, a criação da
subcomissão é justificada pela enorme
quantidade de propostas que tramitam
no Congresso Nacional visando alterar o
Código de Trânsito Brasileiro.
Também foi aprovado o requerimento do parlamentar que solicita a
realização de audiência pública a fim de
debater a implementação do parágrafo
décimo do art. 144 da Constituição. “O

artigo, que introduziu na Constituição a
questão da segurança viária, a ser exercida através das vias públicas e em comum acordo entre os municípios, estados e a União, versa que essa segurança
compreende educação, engenharia e
fiscalização de trânsito, além de outras
atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade
urbana”, explicou.
Serão convidados o diretor do Departamento Nacional de Trânsito, o
presidente da Federação Nacional dos
Sindicatos de Servidores dos Detrans
Estaduais e do Distrito Federal e um representante indicado pelo Ministério da
Justiça.
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projeto, o consórcio deverá ser registrado
no cartório de títulos do local da prestação dos serviços. Balhmann recomendou a aprovação do texto original, de
autoria do Senado. O projeto acrescenta
dispositivos à Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT - Decreto-Lei 5.452/43) e à
Lei 8.212/91, que trata da organização da
Seguridade Social.
Tramitação - O texto ainda será analisado pelas comissões de Seguridade
Social e Família; de Trabalho, de Administração e de Serviço Público; e de Constituição e Justiça e de Cidadania, em caráter conclusivo.

Independente de cor ou
nacionalidade, o
deficiente será atendido

Em Plenário, durante a votação do
destaque que pretendia excluir do PL
7699/06 (Lei Brasileira da Inclusão da
Pessoa com Deficiência) um dispositivo que obrigava o respeito do Sistema
Único da Saúde (SUS) à identidade de
gênero e orientação sexual das pessoas com deficiência, o deputado Ronaldo Fonseca (PROS-DF) afirmou que
a norma estaria criando um privilégio
para homossexuais com deficiência.
“Pessoa com deficiência é qualquer
uma. Por que dar um privilégio aqui só
porque é homossexual?”, questionou.
Para o parlamentar, a retirada do
inciso não prejudicaria o projeto. “Não
importa a cor ou a nacionalidade de
um deficiente, ele será atendido com
os privilégios que essa legislação já prevê”. Segundo o deputado, a lei cria uma
classe especial de deficientes em detrimento dos demais. “Não é questão de
religião. É uma questão de equidade,
de equilíbrio na lei, só isso”, explicou. A
Câmara rejeitou esse destaque por 188
votos a 174, e manteve o dispositivo.
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Líder do PROS reage à criação de comissão especial
para investigar saúde do ministro Cid Gomes
O líder do PROS na Câmara, deputado Domingos Neto (PROS-CE),
reagiu com indignação à designação de comissão especial da Câmara
com o objetivo de verificar in loco o
estado de saúde do Ministro Cid Gomes. O titular da pasta de Educação
foi internado na terça-feira (10), no
hospital Sírio-Libanês, em São Paulo,
segundo comunicado do próprio ministério, que solicitou o adiamento
da vinda do ministro à Câmara, após
convocação para explicações das declarações feitas no dia 27 de fevereiro
a estudantes no Pará “de que a Câmara tem de 300 a 400 achacadores”.
A visita de Cid Gomes estava prevista para a tarde da quarta-feira (11).
Domingos Neto afirmou que não
acreditar na licença-médica do ministro “é um dos maiores absurdos que
se pode fazer com a comunidade médica de todo o País”. “Veja bem, tratase de um dos mais respeitados hospitais do País, mas mesmo que fosse de

qualquer hospital do Brasil, não poderia ser tratado com esse desrespeito.
Esta atitude extrapola as
autonomias dos Poderes.”
O líder do PROS informou
que o documento foi entregue à Câmara de forma oficial e o tema não
deve ser tratado de forma
política. “É uma demonstração clara de uma tentativa de ação política de
humilhação, o que pode
gerar um precedente irremediável”,
declarou.
Cid Gomes está internado no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, com quadro de
traqueobronquite, após ter enfrentado temperaturas de 12° C negativos
em recente viagem à Universidade
de Yale, onde participou de um seminário sobre educação. Segundo os
médicos Roberto Kalil e David Uip,

ainda não há previsão de alta. O ministro da Educação em exercício, Luiz
Cláudio Costa, em documento enviado à Presidência da Câmara, solicitou
que fosse marcada uma nova data,
após a liberação médica, para que
Cid Gomes preste os esclarecimentos solicitados pelo Plenário da Casa.

Comissão de Fiscalização aprova seis
requerimentos do deputado Valtenir Pereira

Seis requerimentos do deputado
Valtenir Pereira (PROS-MT) foram aprovados pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle (CFFC) na quarta-feira (11). Quatro são para discutir
os efeitos da “Operação Lava Jato” na
economia e no índice de emprego. Um
deles requer a criação de uma subcomissão especial para discutir o assunto. Outro, a realização de visita técnica
a Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará e
Paraná com mesa redonda.
O deputado solicita ainda que o

presidente da Confederação Nacional na “Operação Lava Jato”.
da Indústria (CNI), Robson Braga, seja
Outro requerimento aprovado foi o
convidado para falar sobre as consequ- convite ao ex-ministro Luiz Carlos Bresências das investigações. Para Valtenir ser para debater a “Construção Política
Pereira, a ideia é aprofundar a discus- do Brasil – Momento Atual”. O deputasão com a sociedade civil organizada. do também teve aprovado requerimenSegundo informou, o presidente da to que solicita a presença do presidente
CNI, em entrevista à coluna “Isto é Di- do Conselho de Controle de Atividades
nheiro”, reconheceu que pode haver Financeiras, Antonio Gustavo Rodriimpactos negativos na economia e que gues, para falar sobre as providências
é preciso encontrar uma solução para adotadas em relação às denúncias das
garantir os investimentos do governo contas secretas no HSBC.
em infraestrutura e manter
Eleições periódicas
os empregos.
Por último, foi aprovado
Em audiência pública na Comissão Especial da
o requerimento que conReforma
Política, o deputado Valtenir Pereira volvida o presidente do Contou
a
defender
as eleições periódicas. Para o parselho da OAB e represenlamentar,
as
eleições
de dois em dois anos fortatantes da Associação dos
lecem
a
democracia,
uma
vez que as instituições
Juízes Federais do Brasil,
políticas
conseguem
refletir,
por meio dos eleitos,
da Associação Nacional dos
os
interesses
e
as
mudanças
ocorridas
na sociedaProcuradores da República
de.
A
comissão
ouviu
na
semana
passada
o pree da Associação Nacional
sidente
do
Tribunal
Superior
Eleitoral,
ministro
dos Delegados de Polícia
Federal para falarem sobre Dias Toffoli, que também afirmou que as eleições
as prerrogativas dos advo- periódicas reforçam a importância do sistema pogados que estão atuando lítico. “O que se precisa são mais eleições”, disse.
INFORMATIVO DA LIDERANÇA DO PROS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

