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Bancada do PROS reúne-se com ministros para
discutir medidas provisórias do ajuste fiscal

Os ministros da Previdência e do Trabalho se reuniram, na quarta-feira (25),
com a bancada do PROS e do PDT para
discutir as medidas provisórias do ajuste
fiscal (MPs 664/14 e 665/14). Na avaliação dos deputados do PROS, a reunião
evidenciou a disposição do Executivo de
dialogar com o Parlamento nas questões
relevantes para o País.
O ministro Carlos Gabas, da Previdência, falou sobre os principais pontos
das medidas, incluindo as alterações nas
pensões por morte, no auxílio-doença e
no seguro-desemprego. “Vamos alinhar
a legislação brasileira às melhores práticas encontradas no mundo. E para isso
estamos abertos ao debate com os parlamentares”, ressaltou.
Para o deputado Valtenir Pereira
(PROS-MT), a reunião foi positiva, esclareceu dúvidas e desfez mitos. “Não podemos esquecer que no Brasil há muito
oportunismo. Com as regras atuais, há
pessoas que nunca contribuíram e poderão receber pensão para o resto da vida, o
que não é justo”, comentou.
De acordo com a MP 664/14, a pensão
por morte só será concedida ao cônjuge
que comprove, no mínimo, dois anos de
casamento ou união estável. Para evitar
fraudes, Valtenir sugeriu um dispositivo
que estabeleça como regra a comunicação ao INSS toda vez que uma união
estável for reconhecida. “Desta forma, se
for o caso, o INSS poderá acompanhar e

verificar o tempo dessa união”, explicou.
Seguro-desemprego
O ministro do Trabalho e Emprego,
Manoel Dias, tratou principalmente da
MP 665/2014, que altera o seguro-desemprego. A proposta é mudar as exigências
para a primeira e segunda solicitação do
benefício, elevando-se para o período de
carência para 18 meses nos últimos 24
meses e para 12 meses nos últimos 16
meses. “O debate agora está no Congresso. Queremos participar da discussão e
negociar as divergências”, afirmou.
Na avaliação do deputado Beto Sa-

lame (PROS-PA) ainda é preciso pensar
melhor a questão do seguro-desemprego. Para ele, deve-se buscar um equilíbrio
entre o prazo atual e o que está sendo
proposto na medida. “Entendo a necessidade de um ajuste, mas 18 meses é um
período muito longo. É uma maneira que
o mercado pode encontrar de tornar o
emprego no Brasil algo mais precário,
desvalorizando ou até mesmo demitindo
sem muita motivação”, disse. Para Valtenir
Pereira, as novas regras vão impedir que
janelas de oportunismo sejam criadas e
causem prejuízo à Previdência Social.

Sugestão de Domingos Neto sobre
seguro-defeso é incorporada à MP
O ministro Carlos Gabas também anunciou,
na reunião, que a sugestão feita pelo líder do
PROS, Domingos Neto (CE), de estabelecer
nova regra para o seguro-defeso, foi acatada.
O parlamentar propôs que o papel de fiscalizar os profissionais que exercem a atividade da
pesca seja responsabilidade das Colônias de
Pescadores. “Todo pescador é filiado à colônia,
que pode, de forma segura e transparente, aferir a quantidade do pescado, atestando assim o exercício profissional. Hoje sabemos que há muitos profissionais que
não exercem a função, mas para receber o benefício, afirmam que são pescadores”,
explicou. A alteração do seguro-desemprego do pescador artesanal em período
defeso está prevista na MP 665/14, que amplia para três anos, a partir da obtenção
do registo do pescador, o prazo de carência para concessão do benefício. Domingos
Neto lembrou ainda a necessidade de regulamentar a lei que prevê o pagamento do
seguro-defeso em caso de catástrofes ou fenômenos naturais.
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Domingos Neto defende nota mínima para o FIES

O líder do PROS, Domingos Neto (CE),
participou, na quarta-feira (25), de comissão geral sobre o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). O parlamentar
defendeu alguns critérios do governo
relativos ao fundo, como, por exemplo,
a nota mínima. “Estamos falando de financiamento, mas a juros subsidiados
do governo. A meritocracia deve sim
fazer parte disso. O grande beneficiado
deve ser o estudante”, afirmou.

O limite no reajuste das
mensalidades também é justo,
na opinião de Domingos Neto,
uma vez que houve “uma evolução nos custos das faculdades privadas do País”. Por outro
lado, ele disse que os critérios
de renda devem ser mais rigorosos, a fim de que o maior
beneficiário seja o estudante
que não consegue pagar uma
faculdade privada.
O parlamentar ressaltou
ainda a necessidade da criação de critérios específicos para cursos
que sejam estratégicos para o Brasil. “É
verdade que a medicina não pode passar pela mesma regra dos outros cursos.
Por isso, devemos ter critérios de financiamento, de renda e de nota diferenciada para alguns cursos”, explicou.
O debate discutiu alterações promovidas pelo governo no Fies. Para este
ano, entre outras medidas, o governo

Concurso vai escolher universitários
para conhecer a Câmara

Idealizado pelo deputado Rafael
Motta (PROS-RN), o concurso “Eu na Câmara dos Deputados” vai escolher dois
universitários para participar do Programa Estágio-Visita de Curta Duração da
Casa. O objetivo é possibilitar que estudantes de todo o País tenham acesso
ao funcionamento da Câmara e a forma
de atuação de seus representantes. Para
participar, é preciso ser indicado por algum parlamentar. “Sabemos que nem
todos os estudantes conhecem algum
deputado, o que dificulta o seu acesso

a um programa como esse. Pensando
assim, decidimos lançar o concurso e fazer uma escolha baseada na meritocracia, dando para todos os universitários a
possibilidade de disputar”, explicou.
Todos os alunos que estejam regularmente matriculados em universidades públicas ou privadas do Rio Grande
do Norte, reconhecidas pelo MEC, e cursando até o penúltimo período do respectivo curso de graduação, poderão
participar do concurso. Os vencedores
vão acompanhar de perto o funcionamento da Câmara, das suas comissões
técnicas e do Plenário, o processo de
elaboração de leis e todo o dia a dia da
atividade parlamentar. “Esses estudantes terão a oportunidade de conhecer
a rotina do Parlamento. Além de fazer
contato de trabalho, o que também é
muito importante”, afirmou. Para ter
acesso ao edital, basta acessar a fanpage do deputado no facebook: https://
www.facebook.com/rafaelmottarn

estabeleceu um limite de até 6,4% para
o reajuste das mensalidades de cursos
financiados pelo programa. Aumentos
maiores que estes deverão ser revistos.
As mudanças levaram alunos a terem
dificuldade de renovar seus contratos.
O ministro interino da Educação,
Luiz Cláudio Costa, disse que, se for necessário, o governo vai prorrogar o prazo para renovação de contratos do Fies,
que termina em 30 de abril. “Os problemas levantados estão resolvidos. Existe
o compromisso do governo federal de
aditar todos os 1,9 milhão de contratos.
Na data de hoje, 1,2 milhão já o fizeram.
De que crise estamos falando? Pra que
fila em porta de faculdade se temos prazo até 30 de abril? Todos estarão em sala
de aula”, disse o ministro.
Ele lembrou ainda que uma comissão técnica formada pelo governo na
terça-feira (24) analisará aumentos de
mensalidades e deixou claro que os
abusos não serão acatados.

Consolidação da
legislação do
sistema financeiro

A Comissão de Finanças e Tributação criará uma subcomissão especial
destinada a consolidar a legislação
do sistema financeiro. Requerimento
nesse sentido, de autoria do deputado
Miro Teixeira (PROS-RJ), foi aprovado
na semana passada no colegiado. Miro
afirmou que, ao estudar a legislação do
sistema financeiro, observou a profusão de regras, além da desatualização
de tantas outras.
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Ceará e Maranhão devem buscar investimentos
alternativos para refinarias, diz Antonio Balhmann
O deputado Antonio Balhmann (PROSCE) participou na quarta-feira (25) de audiência realizada pela comissão externa
da Câmara para discutir os cancelamentos, pela Petrobras, dos contratos para a
construção de duas refinarias no Nordeste
– Premium I, no Maranhão, e Premium II,
no Ceará. No debate, Balhmann afirmou
que é preciso olhar o cancelamento pelo
lado positivo. Ele lembrou que, quando a
estatal se retirou do processo que levaria à
construção da siderúrgica de Pecém, o resultado foi excelente. “Com investimentos
alternativos, conseguimos dar andamento ao projeto, cuja planta de produção
de seis milhões de toneladas de aço, com
orçamento de seis bilhões de dólares, está
em plena construção. E vai correr aço no
Ceará no próximo ano”, ressaltou. À época,
a Petrobras saiu do negócio em função de
não manter o preço do gás, usado como
redutor do processo industrial, que havia
apresentado inicialmente.
Quanto às refinarias, Balhmann avaliou que é preciso buscar o mesmo caminho, de buscar investimentos alternativos

no País ou internacionais. “Temos outros rumos, não só a Petrobras, e não
faltam investidores interessados no
Brasil”, disse. As refinarias, destacou,
não são simples bandeiras de políticos. “Elas são fundamentais para a
economia do Ceará e do Maranhão.
As macrolocalizações são estratégicas para o País. Irreversivelmente teremos essas indústrias”, assegurou, ao
avaliar que tais projetos garantiriam
ao Brasil autonomia na produção de
gasolina, diesel, nafta e outros derivados do petróleo.
As informações tornadas públicas
até agora apontam que a Petrobras
já investiu R$ 2,1 bilhões na Premium I e
R$ 600 milhões na Premium II, valores que
incluiriam a terraplanagem dos terrenos
onde as unidades seriam implantadas nos
municípios de Bacabeiras (MA) e Caucaia
(CE). A reunião teve como objetivo avaliar
o impacto socioeconômico causado pela
medida e os valores gastos pelos governos dos dois estados.
Desde 2006, a estatal analisava a im-

Comissão fará audiência sobre continuidade
de obras no setor de petróleo e gás

Foi aprovado na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle requerimento, de autoria do deputado
Valtenir Pereira (PROS-MT), para a
realização de debate sobre as obras
do setor de petróleo, gás e energia. O
parlamentar ressaltou a importância
estratégica da continuidade das obras
das maiores empreiteiras do País, da
preservação da atividade econômica
e da manutenção dos empregos.
Segundo ele, as 23 grandes empreiteiras do setor contam com cerca
de 50 mil prestadoras e fornecedoras
de produtos e serviços em suas ca-

deias produtivas, totalizando
aproximadamente 500 mil empregos e representando de 12%
a 13% da atividade econômica
do País. “É necessário um grande esforço para garantir a continuidade das obras realizadas
por essas empresas”, defendeu
Valtenir, ao avaliar também que
é fundamental que sejam discutidos institutos legais que viabilizem o combate à corrupção
e o ressarcimento de recursos
desviados, mas que preservem
as atividades empresariais.
Para o deputado, é necessário que
se tomem medidas de modo a permitir que as grandes empreiteiras nacionais demonstrem a intenção de resgatar suas reputações junto à sociedade,
mantido o afastamento de gestores
envolvidos em práticas ilegais. Para
ele, o fato de alguns dirigentes dessas
empresas serem desonestos não deve
ter como consequência a interrupção
de suas atividades, “pois nesse caso os
trabalhadores e toda a sociedade brasileira serão prejudicados”.
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plantação das duas unidades de refino.
No início de março, o gerente-executivo
de Programas de Investimento da área
de Abastecimento da Petrobras, Wilson
Guilherme Ramalho da Silva, afirmou que
o cancelamento deveu-se à falta de atratividade econômica do empreendimento
e à inexistência de um parceiro para tocar
os dois projetos juntos com a Petrobras. A
suspensão dos dois empreendimentos foi
anunciada pela Petrobras em janeiro.

Bancada debate
mercado livre de energia
A bancada do PROS debateu o mercado livre de energia, em almoço de
trabalho na terça-feira (24). O líder, deputado Domingos Neto (CE), disse que
esta é uma bandeira que o partido está
abraçando com o objetivo de baratear o
produto para o consumidor por meio da
livre concorrência entre as distribuidoras.
Além da redução nas tarifas, a liberdade
de escolha do consumidor produzirá, em
médio prazo, uma expansão do setor e a
consequente segurança no fornecimento de energia. Durante a reunião com a
bancada, o presidente da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia,
Reginaldo Monteiro, fez uma exposição
sobre o mercado de energia no Brasil.
Para o deputado Antonio Balhmann,
que é vice-presidente da Frente Parlamentar de Energia Alternativa, o mercado livre de energia é uma ferramenta
moderna que promove a competição
entre as empresas geradoras, o que proporciona a queda nas tarifas e benefício
ao consumidor. Para tanto, é necessário
alterar a legislação que regulamenta o
setor. Ele defende que, na geração individual de energia, o excedente seja pago
em espécie e não em crédito.
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PROS discute principais pontos da reforma política

Em reunião, na quinta-feira (26), os deputados do PROS discutiram com a Executiva Nacional do partido os principais
pontos em debate da reforma política. O
encontro, que aconteceu na sede do partido, contou com a participação de cientistas políticos e teve como objetivo definir as
bandeiras que o PROS irá defender sobre
o tema. Segundo o presidente, Eurípedes
Junior, além do debate com os parlamentares a ideia é estender a discussão a toda a
sociedade. “A nossa intenção é abrir canais
de diálogo, por meio do nosso site e do
programa eleitoral”, explicou.
Eurípedes Junior informou que o partido tem a intenção de apoiar a proposta

apresentada pelo deputado Valtenir Pereira (MT) na Comissão Especial da Reforma
Política. A PEC propõe a separação das
eleições para os cargos do Poder Executivo
das eleições para o Poder Legislativo, em
todos os níveis. “Acredito que seria uma
boa medida para esclarecer à população o
que cada Poder faz. Hoje há pessoas que
recorrem ao Legislativo solicitando que a
gente resolva problemas que cabem ao
Executivo”, afirmou o presidente.
Definir qual seria o melhor sistema eleitoral a ser adotado pelo Brasil também foi
um dos temas do debate. Para o deputado
Beto Salame (PA) uma boa alternativa seria
o voto em lista. Nesse sistema o eleitor vota

Comissão estabelece vida útil de dez
anos para ônibus interestadual
A Comissão de Viação e Transportes aprovou o Projeto de
Lei (PL) 7057/10, do deputado Hugo Leal (PROS-RJ), que estabelece que a prestação do serviço de transporte rodoviário interestadual seja feita em veículos com vida útil de até dez anos.
Relator da matéria na comissão, o deputado Aureo (SD-RJ)
chegou a propor emenda alterando a vida útil para cinco anos,
mas após diversas manifestações contrárias de integrantes do
colegiado e do próprio Hugo Leal, o relator retirou a emenda e
manteve o texto original, reestabelecendo os dez anos.
Ao defender seu texto, Hugo Leal destacou a prevalência
absoluta do veículo rodoviário na matriz de transportes brasileira. Segundo informou, os ônibus respondem por cerca de
95% dos deslocamentos de passageiros. Por outro lado, ponderou, muitas empresas não renovam sua frota, confiadas na
exploração comercial de linhas “ad infinitum”.
O deputado lembrou, durante a votação hoje, que a ideia
do projeto surgiu a partir de audiência realizada na própria
Comissão de Viação e Transportes com a Agência Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT). Ele foi enfático ao contestar críticas de que estaria respondendo a interesses de fabricantes
desses tipos de transportes ao estabelecer a substituição da
frota com maior frequência. “Minha função aqui é defender
causas, e minha preocupação é com a segurança no trânsito e
nos transportes.”

no partido, que antes da eleição diz quais
os candidatos, e em que ordem, serão eleitos dependendo do número de cadeiras a
que aquele partido tiver direito. “Este modelo fortalece a imagem do partido, diminui o número de campanhas e o dinheiro
gasto nelas”, explicou.
Outra possibilidade seria a instituição
do “distritão” - eleição majoritária para deputados federais. O deputado Miro Teixeira (RJ) conversou com Eurípedes Júnior e
defendeu o “distritão” e o financiamento
privado de campanha. Segundo o deputado, ‘”se fôssemos financiar todos os candidatos das eleições municipais, o custo para
o Estado estaria na casa dos bilhões”.

Seguridade Social realizará
Fórum da Saúde do Casal
Dois requerimentos
do deputado Dr. Jorge
Silva (PROS-ES) foram
aprovados na Comissão
de Seguridade Social e
Família. O primeiro deles
propõe a realização do
Fórum da Saúde do Casal. “Fatores como estabilidade financeira, equilíbrio psicológico, diálogo
e respeito mútuos estão
na raiz da manutenção
de uma boa relação familiar, mas não menos importante estão
os aspectos médico-sanitários”, afirmou. Entre esses aspectos,
enumerou Dr. Jorge Silva, estão o planejamento da prole, o
bom relacionamento sexual e a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. O deputado preside a Frente Parlamentar
de Atenção Integral à Saúde do Homem. Também foi aprovado
requerimento para a realização de debate sobre projeto de lei
que institui o dia 27 de agosto como Dia do Psicólogo.
Na Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência, foi
aprovado requerimento do Dr. Jorge Silva para a realização de
debate sobre os cuidados urológicos para as pessoas com deficiência.
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