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Givaldo Carimbão é o novo líder do PROS

Em seu quinto mandato, o deputado
Givaldo Carimbão (PROS-AL) assumiu, na
terça-feira (24), a liderança do PROS na
Câmara dos Deputados. O parlamentar já
havia liderado a bancada durante todo o
ano de 2014. Carimbão substitui o deputado Domingos Neto (CE).
O parlamentar iniciou sua vida política como vereador de Maceió em 1989.
Em 1999, chegou à Câmara dos Deputados pela primeira vez e desde então vem
assumindo sucessivos mandatos. Herdou
seu nome da profissão de gráfico que

exerceu como comerciante: foi dono da
empesa Carimbão – Carimbos, Papelaria
e Gráfica.
Foi presidente das comissões de Defesa do Consumidor; Meio Ambiente e
Direitos Humanos e Minorias. Também
foi membro da Mesa Diretora. Foi relator
do Projeto de Lei 7663/10, que dispõe sobre a nova Política sobre Drogas no Brasil, oportunidade em que estudou o tema
em 20 países e promoveu audiências públicas nas 27 unidades da Federação.
Na última legislatura, Carimbão re-

latou a Medida Provisória 635/13, que
ampliou o benefício garantia-safra, seguro que permite renda aos agricultores
de municípios que aderiram ao fundo e
que perderam a sua produção por falta
ou excesso de chuva. Em 2014, a MP foi
transformada na Lei Ordinária 12.999. Em
2014, Carimbão foi classificado como um
dos parlamentares em ascensão, segundo o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP).
É autor do livro: “Crack leva a segurança pública a jogar dinheiro pelo ralo”.

Aprovado taxímetro com áudio para deficientes
A Comissão de Defesa dos Direitos das
Pessoas com Deficiência aprovou, na quarta-feira (25), projeto do deputado Ronaldo
Fonseca (PROS-DF) que obriga os táxis a
terem equipamento de áudio que informe aos deficientes visuais o valor da tarifa
e os quilômetros rodados na corrida (PL
7888/14). “Embora esse segmento já conte
com regulamentação em inúmeros temas,
ainda existem muitos vácuos jurídicos. Para
sua autonomia, a pessoa com deficiência
visual precisa ser assistida com ajudas técnicas específicas voltadas a compensar a limitação de não poder ver”, justificou Fonseca.

A proposta, que altera a Lei da Acessibilidade (10.098/00), recebeu parecer favorável
do relator, deputado Aelton Freiras (PR-MG),
na forma do substitutivo adotado na Comissão de Viação e Transportes, que engloba o PL 7888/14 e o 1889/15, que tramita
apensado. De autoria do deputado Danrlei
de Deus Hinterholz (PSD-RS),o PL 1889/15
determina que pelo menos 3% da frota de
táxi deve ser adaptada às pessoas com deficiência.
A proposta tramita em caráter conclusivo e segue para a Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania.
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População masculina tem dificuldade cultural de
procurar ajuda médica, afirma Dr. Jorge Silva

No 8° Fórum de Políticas de Políticas Públicas de Saúde do Homem, realizado pela
Comissão de Seguridade Social e Família,
foi consenso entre os especialistas que as
barreiras culturais acabam dificultando o
acesso dos homens à saúde no País. “A população masculina tem uma dificuldade
cultural de procurar ajuda médica”, disse

o deputado Dr. Jorge Silva (PROS-ES), que
propôs o debate.
“Esse tipo de encontro é extremamente
importante para a relação entre o Parlamento e a sociedade. A divulgação de informações, por parte de especialistas na saúde
do homem, pode ser muito conveniente e
oportuna para a promoção, proteção e recuperação da saúde,” afirmou o parlamentar.
Para Angelita Elisabete, coordenadora
da Área Técnica de Atenção à Saúde do Homem do Ministério da Saúde, é preciso que
os meios de comunicação estimulem o público masculino a procurar sozinho maneiras de preservar a saúde. “O homem acessa
o sistema do SUS por meio da atenção especializada ou de urgência, o que leva a mais

Rafael Motta critica burocracia
nas investigações criminais

Em audiência pública da CPI dos Crimes
Cibernéticos, na terça-feira (24), o deputado Rafael Motta (PROS-RN) criticou a falta
de entendimento entre órgãos policiais e
operadoras de telefonia durante as investigações criminais. “Há muita burocracia
para resolver os casos de crimes mais recorrentes. As operadoras não repassam de forma imediata dados essenciais para o Poder
Público, parece que existe um descaso da
iniciativa privada”, destacou. O parlamentar questionou ainda se as empresas de
telecomunicação oferecem algum tipo de
controle parental aos seus usuários. “Hoje
as crianças têm smartphones e por meio
deles acessam a internet e o whatsapp, por
exemplo. É preciso saber se algum tipo de
tecnologia é investido para oferecer mais

segurança a esse público”, frisou Motta.
Segundo explicou Marcos Augusto
Mesquita Coelho, diretor de Relações Institucionais da Oi, as mensagens que circulam por meio da internet não são de responsabilidade das empresas de telefonia.
“Telecomunicação não é internet. As operadoras não têm acesso ao conteúdo das
mensagens que estão sendo trocadas. Só
é possível disponibilizar o teor dessas conversas em casos específicos”, afirmou.
O diretor ressaltou ainda que medidas estão sendo discutidas para ampliar
a qualidade do cadastro feito pelo usuário na compra de um chip. “Atualmente, a
operadora é obrigada a captar a primeira
ligação e solicitar ao usuário que ele digite o seu CPF. É claro que ele pode mentir
e ficará cadastrado um número que não é
real, mas é certo que a maioria das pessoas
cadastra o número correto”, disse. Segundo
Coelho, há uma discussão com a Agência
Nacional de Telecomunicações para implementar algum tipo de mecanismo que cruze os dados fornecidos pelo usuário com
outros bancos de dados, o que ampliará a
qualidade do cadastro. “Mas ainda não há
nada concreto, não estamos diante de uma
decisão simples”, comentou.

sofrimento”, comentou Angelita.
Segundo Rômulo Maroccolo Filho, representante da Sociedade Brasileira de Urologia, há divergências na comunidade médica em relação ao rastreamento do câncer
de próstata, um dos tipos de neoplasia que
mais afeta o gênero. Apesar dos esforços
de garantir a campanha a favor dos testes
preventivos para a população, o Instituto
do Câncer já anunciou em nota que não
recomendava as ações por receio de falsos
positivos. Para Rômulo, isso é um retrocesso.
“Voltaríamos à mesma situação clínica dos
anos 80, antes do PSA (Antígeno Prostático
Específico), teste para diagnosticar o câncer.
Naquela época, 70% dos casos diagnosticados já estavam avançados”, comentou.

Aprovado Dia
do Trabalhador em
Locação

A Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania aprovou, em caráter conclusivo, o Projeto de Lei 6739/13, do deputado
Ademir Camilo (PROS-MG), que institui o
“Dia Nacional do Trabalhador em Locação”,
a ser comemorado no dia 13 de julho. Já
aprovada pela Comissão de Educação e Cultura, a proposta segue diretamente para o
Senado.
Segundo o autor, o projeto visa homenagear a categoria profissional dos trabalhadores nas empresas locadoras. A data foi
escolhida em razão de o Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Locação de Minas
Gerais (Sintral-MG) ter obtido em 13/07/10
o registro sindical, depois de dois anos de
ações junto ao Ministério do Trabalho.
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Ariosto Holanda ressalta a necessidade de integração entre
educação, ciência e tecnologia
Durante reunião da Comissão de Educação, na quarta-feira (25), convocada para
ouvir o ministro da Educação, Aloizio Mercadante, sobre os projetos de sua pasta diante
da perspectiva de cortes orçamentários no
ano que vem e os impactos dos cortes nas
metas do Plano Nacional de Educação (PNE),
o deputado Ariosto Holanda (PROS-CE) ressaltou a necessidade de integração entre
educação, ciência e tecnologia. “Não podemos ter essas três fontes de conhecimento
distantes e incomunicáveis, há que se integrar essa cadeia”, afirmou.
Para Ariosto, o País deve priorizar programas que contribuam para a diminuição do
analfabetismo, tanto o funcional quanto o
tecnológico. O parlamentar ressalta que para
isso é preciso investir desde o ensino fundamental até a pesquisa e extensão. “O analfabetismo funcional abrange os trabalhadores
que não têm mais tempo de ir à escola, mas

precisam aprender, por isso, o Pronatec precisa ser fortalecido. Já o tecnológico engloba
as micro e pequenas empresas, que nascem
e morrem porque não conseguem inovar.
Essas empresas estão distantes do conhecimento, que está nos institutos de pesquisa”,

Centro de Ciência e Linguagem
Melhorar a qualidade da educação é um
dos principais desafios do Projeto do Centro
de Ciência e Linguagem apresentado pelo
deputado durante a audiência. Segundo
Ariosto, a proposta tem como objetivo criar
um ambiente de ciências (física, química e
biologia) e linguagens (matemática, informática, português e inglês) que proporcione
aos professores e alunos do ensino fundamental e aos egressos do ensino médio um
lugar capaz de aperfeiçoar o entendimento
das matérias relacionadas com a ciência e as
linguagens do ensino fundamental e médio.
“Sugiro que seja criada uma comissão para
estudar esses centros”, sugeriu Holanda.
O deputado Saraiva Felipe (PMDB-RJ),
que presidia a audiência, afirmou que o pedido será analisado e uma subcomissão ou um
grupo de trabalho poderá ser formado para
analisar a proposta do parlamentar.

Obrigatoriedade do exame toxicológico para CNH
pode ter adiamento sustado

A Comissão de Viação e Transportes
aprovou o Projeto de Decreto Legislativo 114/15 que susta a Resolução 529/15
do Contran, que prorrogou o prazo para

exigência do exame toxicológico de larga janela de detecção para obtenção e
renovação da CNH das categorias “C”, “D”
e “E” para 1º de janeiro de 2016. Sustada a resolução, o prazo para a exigência
volta a ser junho de 2015. O relator do
PDL, deputado Hugo Leal (PROS-RJ),
ressaltou que o exame contribui para
a redução dos índices de acidentes de
trânsito.
“Qualquer adiamento na aplicação
de medidas em prol da segurança viária traz grandes prejuízos à sociedade e
podem custar preciosas vidas. A paz no
trânsito não pode esperar”, frisou. Além
disso, argumentou o parlamentar, con-

vém destacar que laboratórios brasileiros têm investido consideráveis recursos
para adequar as respectivas estruturas
físicas e técnicas às exigências de certificação exigidas pelo Contran para a realização dos exames.
De acordo com Leal, cientes do prazo
legal previsto para 1º de junho de 2015,
o mercado se preparou para atender a
nova demanda. “Portanto, a prorrogação
por mais seis meses para a realização dos
exames não se justifica.”, finalizou.
O texto ainda será submetido à apreciação da Comissão de Constituição e
Justiça e do Plenário da Câmara dos Deputados.

Leônidas Cristino garante benefício a agentes de saúde
Relator do Projeto de Lei 1628/2015,
que regulamenta as atividades dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de
Combate às Endemias, o deputado Pedro
Chaves (PMDB-GO) acatou emenda do deputado Leônidas Cristino (PROS-CE), que
garante aos profissionais participantes de
cursos de reciclagem ou qualquer outro
vinculado à atividade profissional financiamento nos deslocamentos.
Vice-Presidente da Confederação
Nacional dos Agentes Comunitários de
Saúde e de Endemias, a agente de saúde
Hilda Angélica disse que a participação
do deputado Leônidas Cristino foi muito

importante para estimular os gestores na
promoção de qualificação da categoria.
“Seremos sempre agradecidos ao deputado Leônidas pela sua intervenção, aceita
pelo relator, que nos possibilitará crescer
cada vez em nossa profissão com reflexos
em toda a população por nós atendida”,
testemunhou Hilda Angélica.
O PL 1628/2015, de autoria do deputado André Moura (PSC-SE), regulamenta as
atividades dos Agentes Comunitários de
Saúde e Agentes de Combate às Endemias,
suas condições de trabalho, e seus direitos
previdenciários, oriundos da regulamentação da Emenda Constitucional 51/2006. O
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aprovado na Comissão Especial. A matéria,
sujeita à apreciação conclusiva das comissões, aguarda prazo para apresentação de
recurso.
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Com a palavra

Entrevista

deputado Dr. Jorge Silva

Saúde do Homem
Estudo realizado pela Sociedade Brasileira de Urologia em parceria com a Bayer,
aponta uma maior preocupação do homem com sua saúde. Porém, ainda não
suficiente para buscar ajuda médica com
regularidade e informações importantes
para viver e envelhecer com mais qualidade de vida e bem-estar. Segundo a pesquisa, 51% dos homens não costumam ir ao
urologista ou ao cardiologista com regularidade.
Em entrevista à Liderança do PROS, o
deputado Dr. Jorge Silva (PROS-ES), coordenador da Frente Parlamentar de Atenção Integral à Saúde do Homem, afirma
que é preciso mudar culturalmente as atitudes masculinas.
O que a Câmara tem feito em relação à saúde do homem?
A Política Nacional de Atenção Integral
à Saúde do Homem, instituída em agosto
de 2009 pelo governo federal, ainda não
foi implementada de maneira efetiva. Na
Câmara, por meio da Frente Parlamentar
de Atenção Integral à Saúde do Homem,
construída a partir de 2013, buscamos dar
maior visibilidade ao tema. Em parceria
com entidades de classe o nosso objetivo
é executar essa política e promover a melhoria das condições de saúde da população masculina. Este mês aproveitamos o
Novembro Azul e promovemos o 8ª Fórum
de Políticas Públicas de Saúde do Homem.
O encontro é importante porque amplia o
debate com especialistas na saúde do homem e reforça a relação entre sociedade e
Parlamento.
Pesquisa do Centro de Referência
em Saúde do Homem concluiu que
mais de 50% dos homens só procuram
tratamento quando algum sintoma
atrapalha muito a rotina. Na sua avaliação porque esse público não procura
um médico periodicamente?
Minha mulher, por exemplo, se cuida
bem mais do que eu. As mulheres hoje
vivem 77 anos e o homem 70, um dos
motivos para isso é o fato de o homem
não procurar ajuda médica periodicamente. Culturalmente o homem acredita ser
maior que a doença, que a enfermidade
não o atinge e isso contribui para que ele
não invista em ações preventivas. Ele só
procura ajuda na hora que a doença já
avançou. É preciso que exista uma mudança cultural no pensamento masculino,

mas isso não ocorre de uma hora para outra, mas “água mole em pedra dura, tanto
bate até que fura”. Enquanto isso é preciso pensar em ações que contribuam para
essa mudança.
- Que ações seriam essas?
A criação de ambulatórios ou centros
de referência destinados à saúde do homem, por exemplo. Acredito que esses
seriam os caminhos para desconstruir essa
cultura existente no público masculino. O
Ministério da Saúde fez um trabalho interessante que demonstra a possibilidade
dessa mudança. Atualmente os homens
acompanham e participam do Pré-Natal
junto com as mulheres. Até pouco tempo,
esse tipo de comportamento não existia.
É, sem dúvida, uma nova realidade.
Como médico, o senhor percebe que
o público mais jovem está preocupado
com a saúde, já é possível perceber uma
mudança cultural?
Sim, com certeza. Eles estão mais preocupados com a autoestima. Praticam
exercícios físicos, frequentam academia.
As outras gerações não tinham isso, já são
mudanças que vão influenciar no futuro.
Que doenças mais afetam o público
masculino?
Em primeiro lugar estão as doenças infecciosas e parasitárias. Em seguida, as relacionadas à saúde mental, como depressão, transtorno obsessivo e compulsivo.
Em terceiro estão as doenças cardiovasculares, derrames e infartos, e atingindo
cerca de 5% está o câncer.
O câncer da próstata é uma das pre-

ocupações em consultas urológicas. Entre os médicos, há divergências sobre a
partir de que idade o rastreamento pelo
PSA (Antígeno Prostático Específico)
deve ser adotado para o diagnóstico.
Qual o seu posicionamento em relação
a isso?
Eu sou de uma geração urológica antes
do aparecimento do PSA. Naquela época
fazíamos o diagnóstico tardiamente, não
tínhamos uma ação curativa em relação
à doença, um número muito grande de
homens morria devido a esse tipo de câncer. O advento do PSA, associado ao toque
retal, nos permitiu fazer o diagnóstico precoce. Quando esses exames mostram alteração, o médico solicita uma biópsia da
próstata, a partir desse resultado será possível definir qual será o tratamento. O problema é que o uso indiscriminado do PSA
pode levar a um tratamento inadequado,
incluindo cirurgias que podem acarretar
sequelas, como impotência e incontinência urinária. Há uma discussão para que o
PSA seja usado em grupos mais propensos
a doenças, como afrodescendentes e pessoas com histórico familiar, e no restante da
população a partir dos 50 anos ou quando
apresentar algum sintoma. O problema
é que esse tipo de câncer não apresenta
sintoma na fase inicial. Na minha avaliação
é preciso ampliar o debate. Além disso, o
bom senso deve sempre prevalecer e o
diálogo entre médico e paciente precisa
ser muito claro e objetivo, assim, uma vez
diagnosticada a doença, será possível avaliar qual o melhor tratamento.
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