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Ariosto Holanda toma posse na Câmara

A Bancada do PROS na Câmara Federal fecha a semana com um reforço
em sua atuação, com a posse, na terçafeira (6), do deputado Ariosto Holanda
(CE). O parlamentar assume a vaga do
deputado André Figueiredo (PDT-CE),
nomeado, na reforma ministerial, para

a Pasta das Comunicações. Ariosto Holanda tem sua atuação voltada para a
educação de qualidade e foi o criador,
no Ceará, dos CVT – Centro Vocacional
Tecnológico adotado pelo Ministério da
Ciência e Tecnologia para todo o Brasil.
Atualmente, presidia o Conselho de Al-

tos Estudos do Poder Legislativo, onde
desenvolvia trabalhos no campo do semiárido e na área de ações voltadas para
a educação e trabalho.
Engenheiro civil e professor universitário, o deputado iniciou na vida pública
na Secretaria da Indústria e Comércio
do Estado do Ceará, em 1987. Elegeu-se
deputado federal pela primeira vez em
1990, sendo reeleito seguidos pleitos. É
membro e fundador da Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica e vicepresidente e fundador da Associação
Brasileira das Instituições de Pesquisas
Tecnológicas Industriais.
Integrou o grupo da bancada federal
do Nordeste responsável pela elaboração de um Plano de Ciência e Tecnologia
para a região, a fim de diminuir os desequilíbrios inter e intra regionais, tanto
financeiros como de conhecimentos.

Casos de pedofilia na internet aumentam no
Rio Grande do Norte, afirma Rafael Motta
A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte debateu, na segunda-feira
(5), os crimes na internet. O evento foi
uma iniciativa do deputado Rafael Motta
(RN) que é sub-relator na CPI dos Crimes
Cibernéticos, ora em funcionamento na
Câmara dos Deputados. “O Rio Grande do
Norte tem tido casos recorrentes de redes
de pedofilia na internet, descobertos recentemente em ações da Polícia Federal”
disse o parlamentar destacando a importância da reunião no sentido de contribuir
com o combate ao crime contra a criança
e o adolescente no ambiente virtual.
A falta de ressocialização para os que
cometem pedofilia, a dificuldade de se
identificar o autor do crime e a legislação punitiva foram apontados por Mário
Azevedo Jambo, juiz do Tribunal Regional
Federal, da 5ª Região, como os principais
problemas enfrentados para conter esse
tipo de delito. O juiz defendeu a presença de psicólogos no quadro das escolas
para ajudar na identificação do problema.
“Qual a criança vai ter coragem de denun-

ciar um pai ou a mãe? Elas precisam de um
acompanhamento”, destacou o juiz que
participou da audiência pública como debatedor.
A violação de direitos humanos contra
crianças e adolescentes registra índice de
63,2% no País. Os dados foram apresentados pela presidente do Instituto Brasileiro
de Estudos, Pesquisas e Formação para a
Inovação Social (IBEPIS), Dilma Felizardo,

acrescentando que, nesse universo, a violência sexual figura entre os quatro tipos
de violações mais recorrentes, registrando
um índice de 25%.
“Os índices são altos, as crianças e adolescentes representam um coletivo desprotegido e o IBEPIS está à disposição da
CPI para colaborar com o aprofundamento das causas. Os pedófilos precisam ou
não de ajuda?”, destacou Dilma Felizardo.

INFORMATIVO DA LIDERANÇA DO PROS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

2

Carimbão defende mais políticas públicas
no combate à violência e às drogas

Em audiência pública conjunta das comissões de Educação e Cultura sobre experiências educacionais voltadas para cultura
de paz, o deputado Givaldo Carimbão (AL)
defendeu mais políticas públicas no combate à violência e às drogas. O parlamentar, que
já viajou 22 países e todo o Brasil para dis-

cutir o tema, afirmou que os investimentos
do governo nos estados e municípios para
essa área ainda são muito restritos. “Um preso custa para o País em média R$ 5 mil reais
por mês. Enquanto isso, muitos prefeitos não
conseguem investir em cultura de paz o valor de R$ 5,00 por aluno”, comentou.

O deputado informou que ajudou a aumentar os impostos da bebida e do cigarro
no estado para ajudar as unidades terapêuticas destinadas à recuperação de dependentes químicos. Segundo Carimbão, Alagoas é
o estado que mais vem reduzindo os índices
de violência. “Hoje há 400 vagas disponíveis
nas casas de recuperação financiadas pelo
governo”, disse.
Carimbão foi um dos idealizadores da
Secretaria Especial da Promoção da Paz de
Alagoas. Criada em 2009, tem como objetivo
articular junto às demais estruturas de governo políticas de desenvolvimento de cultura
de paz, bem como interferir positivamente
na diminuição dos indicadores de violência
crescentes. “Já ganhei o título de cidadão
mundial da paz e convenci o governador a
criar a primeira secretaria da paz e do mundo. Não é preciso apenas de polícia e justiça
para resolver o problema do Brasil, mas sim
de programas contínuos e que capacitem
nossos cidadãos”, defendeu.

Propostas que alteram a composição de TRTs são aprovadas
A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público aprovou
requerimento do deputado Ademir Camilo (MG) para apreciação dos projetos
de lei 2746/15 e 2744/15, do Tribunal
Superior do Trabalho, que alteram a
composição de Tribunais Regionais do
Trabalho.
Segundo o parlamentar, os projetos possuem adequação financeira,
com despesas previstas no anexo V da

Lei Orçamentária Anual. “Há um acordo para que, assim que concluirmos a
votação dos diversos projetos relativos
aos TRTs, a Comissão de Finanças e Tributação vote no mesmo dia todas as
propostas”, afirmou.
Os projetos, que foram aprovados,
estão sujeitos à apreciação do Plenário
e seguem para as comissões de Finanças e Tributação e Constituição e Justiça e de Cidadania.

Leônidas Cristino ressalta importância dos agentes de saúde

Durante audiência pública na comissão
especial que analisa proposta para regulamentar as atividades dos agentes de saúde
e de combate às endemias (PL 1628/15), o
deputado Leônidas Cristino (CE) ressaltou
a importância do trabalho desempenhado pela categoria, que oferece os serviços
de saúde da atenção primária às comunidades mais carentes do País. “Sem esses
agentes, o Brasil não teria avançado ao
longo dos anos. Em Sobral (CE), por exemplo, graças ao serviço prestado por eles, foi

possível diminuir a mortalidade infantil e
materna”, afirmou.
O parlamentar propôs duas emendas
ao PL 1628/15. Uma delas assegura o valetransporte aos agentes que estejam participando de cursos técnicos ou de capacitação profissional. A outra, estabelece que os
profissionais sejam submetidos a curso de
primeiros socorros. “Essas são reinvindicações dos agentes comunitários de Sobral
e espero que sejam acatadas pelo relator”,
comentou Leônidas Cristino.
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Fiscalização Financeira aprova audiências para
discutir efeitos da Operação Lava Jato

A Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle aprovou, na quarta-feira (7), requerimento do deputado Valtenir Pereira (MT),
para realização de audiências públicas com
ministros de estado, presidentes de empresas estatais e sociedades de economia mista,
autarquias, fundações, sindicatos patronais
e de trabalhadores e organizações da sociedade civil com o fim de discutir os efeitos da
Operação Lava Jato. A proposta ainda solicita
a realização de reuniões de trabalho, visitas
técnicas, seguidas de mesas redondas, em
diferentes estados da federação, para acompanhar o andamento e os desdobramentos
das atividades relativas ao Grupo de Trabalho, em funcionamento no formato de “Fó-

rum Permanente de Debates”.
O grupo foi organizado a fim de construir alternativas técnicas, políticas, jurídicas
e econômicas aos impactos negativos causa-
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dos pela operação na atividade econômica
nacional e no índice de emprego do Brasil.
“O objetivo é, sem prejuízo da punição aos
responsáveis por atos ilícitos, barrar o desemprego em massa e evitar que empresas
brasileiras quebrem e arrastem com elas os
empregos de milhares de brasileiros”, explicou o parlamentar.
Segundo Valtenir Pereira, durante os trabalhos do fórum avaliou-se que seriam necessárias viagens e a participação de outras
autoridades para ouvir sugestões e soluções
para combater a fragilidade da atividade econômica naval e petroquímica causada pelos
reflexos negativos e indiretos da operação
da Polícia Federal.

Comissão amplia pena para quem fugir do local do acidente

A Comissão de Viação e Transportes
aprovou, na quarta-feira (07), o parecer do
deputado Hugo leal (RJ) ao Projeto de Lei
2241/2015, de autoria do deputado Veneziano Vital do Rêgo (PMDB-PB), que prevê alteração no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
A proposta torna mais rigorosa a penalidade imposta ao condutor que se afastar do
local do acidente. “É preciso considerar que

a evasão do local do acidente está associada à omissão de socorro. Há casos em que o
pronto atendimento de eventual vítima de
acidente é imprescindível para preservar sua
vida”, afirmou.
De acordo com o texto, a pena máxima
de detenção pela prática do crime de trânsito de evasão do local de acidente passa a ser
de três anos, a mesma pena prevista no art.
306 do CTB aplicada ao condutor que dirige
sob efeito de álcool ou outra substância psicoativa. Para Hugo Leal a aprovação da medida é de suma importância, uma vez que
sanções mais rigorosas são eficientes para
coibir as infrações e os crimes de trânsito e,
consequentemente, garantir a segurança de
motoristas, passageiros e demais usuários
das vias.
Tramitação
O projeto, que está sujeito à apreciação
do Plenário, segue agora para a Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania.

Órgão centralizador poderá
reduzir os custos de emissão de
documentos, afirma Hugo Leal

O deputado Hugo Leal participou, na terça-feira (6), de audiência pública da comissão
especial que analisa o Projeto de Lei 1775/15
sobre o Registro Civil Nacional. O parlamentar ressaltou a importância de um órgão centralizador para a redução dos custos de emissão dos documentos e explicou que há um
esforço para consolidar uma tecnologia que
elimine por absoluto, por meio da biometria,
qualquer duplicidade de informação. “Acredito que este é o momento propício para que
possamos chegar a um denominador comum”, disse.
O PL 1775/15, de autoria do Poder Executivo, prevê que informações sobre RG, carteira
de motorista e título de eleitor, entre outros,
serão concentradas no registro único. Caberá
à Justiça Eleitoral atribuir um número de RCN
a cada brasileiro e fornecer o documento.

Câmara rejeita prioridade para infraestrutura
em assentamentos da reforma agrária
O deputado Ronaldo Fonseca (DF)
foi favorável à rejeição do Projeto de Lei
1398/07, do Senado, que prioriza os projetos de infraestrutura em assentamentos
de reforma agrária entre os financiáveis
com recursos públicos previstos na Lei
da Política Agrícola (Lei 8.171/91). Para o
parlamentar, o texto privilegia um tipo de
assentados. “Acho que os investimentos
têm de ser feitos para todos, pequenos
e grandes, dentro das peculiaridades de
cada um. Não consegui ser convencido

de que assentamento de reforma agrária
precisa ter prioridade”, disse.
A proposta recebeu parecer terminativo da Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania, com a aprovação
do parecer do relator, deputado Alceu
Moreira (PMDB-RS), pela inconstitucionalidade da matéria. Segundo ele, o ordenamento jurídico já prevê locação de
recursos em quantidade suficiente para
o bom desempenho dos projetos de assentamentos.
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Domingos Neto homenageia Welington Landim
dácia indescritível para buscar a sonhada
transposição das águas do Rio São Francisco, trazendo segurança hídrica para
milhões de habitantes de nossa região
semiárida”, ressaltou.
Para o relator da proposta, deputado
Leônidas Cristino (CE) a homenagem ao
parlamentar é “justa e oportuna”. “Welington Landim é reconhecido entre seus
pares como um político de compromisso
com o Ceará, em seus cinco mandatos
como deputado estadual concentrou
seus esforços na busca da autossuficiência hídrica de seu estado”, comentou.
A proposta está sujeita à apreciação
conclusiva das comissões e segue agora
para análise na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania.

A Comissão de Cultura aprovou, na
quarta-feira (7), Projeto de Lei 1913/15,
de autoria do deputado Domingos Neto
(CE), que denomina deputado Welington
Landim o trecho do canal da transposição do Rio São Francisco em solo cearense. “Ele foi um militante aguerrido na defesa das causas nordestinas, em especial,
nas obras de segurança hídrica, essencial
para o desenvolvimento da região”, afirmou Neto.

Segundo informou o parlamentar,
Welington Landim, quando presidia a
Assembleia Legislativa do Ceará e com
a presença de parlamentares e de todos
os presidentes das casas legislativas nordestinas, elaborou um documento para
junto ao Governo Federal iniciar a transposição do Rio São Francisco.
“Não existe na vida pública cearense
um político que tenha se dedicado com
mais determinação, vestido de uma au-

Welington Landim, deputado estadual pelo PROS do Ceará, iniciou a trajetória
política em 1988, como prefeito de Brejo
Santo, sua cidade natal. Em 1994, foi eleito deputado estadual, sendo reeleito por
cinco mandatos. Presidiu a Assembleia
Legislativa do Ceará no biênio 1999/2000
e nos dois anos seguintes. O parlamentar
faleceu em nove de junho, aos 59 anos de
idade, de complicações ocasionadas por
uma meningite bacteriana.

Epidemia de sífilis no Brasil é multicausal, afirma Dr. Jorge Silva

Em audiência pública na Comissão de
Seguridade Social e Família palestrantes
demonstraram preocupação com o aumento de quase 1000% de incidência de
sífilis em grávidas a partir de 2013 e com
a crise de abastecimento de penicilina,
único medicamento capaz de combater
a doença.
Para Dr. Jorge Silva (ES), um dos autores do requerimento para o debate, a
falta do remédio já está tendo consequências graves, incluindo a incidência de
sífilis congênita (transmitida da mãe para
o feto via placenta) no País. “Isso já está

sendo detectado em vários locais do Brasil”, ressaltou. Na opinião do parlamentar,
a epidemia é multicausal. “A partir desse
diagnóstico, o Governo está traçando linhas de enfrentamento. Devemos cobrar
e fiscalizar para que essas medidas sejam
cumpridas”, afirmou.
A vice-presidente de Inovação da
Eurofarma, Martha Penna, disse que a indústria farmacêutica vai aumentar a produção em 2015. “A venda histórica é de
cerca de 2,5 milhões de frascos. A expectativa é que, já em 2015, a produção chegue a quase 10 milhões de frascos, pelo
aumento da demanda”, informou. Ela
explicou que o Brasil, apesar de ter uma
indústria farmacêutica forte, importa os
insumos. “Não fabricamos penicilina, mas
formulamos o produto final. Buscamos a
matéria prima de dois fornecedores, um
europeu e um chinês”, explicou. Segundo
a vice-presidente, houve uma redução
de fornecedores mundiais da penicilina
nos últimos anos e, por isso, a empresa
passou a buscar outras opções, como o
mercado chinês.

Preservativos
O coordenador de Comunicação da
Sociedade Brasileira de Infectologia, Alexandre Cunha, disse que a maior epidemia dos últimos dez anos no Brasil é a de
sífilis. Ele afirmou que uma explicação
possível para essa explosão é a diminuição do uso de preservativos. “Os dados
são chocantes”, disse. Cunha sugeriu que
haja uma maior restrição do uso da penicilina para gestantes e que sejam utilizados os laboratórios farmacêuticos públicos para a produção de antibióticos com
alta demanda, como a penicilina.
Governo
O diretor do Departamento de Assistência Farmacêutica do Ministério da
Saúde, José Miguel do Nascimento Júnior, garantiu que o governo tem atuado
para resolver o problema. Ele disse que
em 2016 cerca de 2 milhões de frascos
estarão disponíveis para distribuição no
País. Outra ação do governo, segundo o
diretor, é a compra, por dispensa de licitação, de 700 mil frascos do produto para
entrega imediata nos próximos 30 dias.
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