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DIREITOS HUMANOS
PARTICIPANTES DE SEMINÁRIO REAFIRMAM A LAICIDADE DO ESTADO
Parlamentares, teólogos, especialistas e representantes do governo reafirmaram a
necessidade da laicidade do Estado. Eles
participaram do décimo seminário LGBT no
Congresso Nacional realizado, no dia 14 de
maio, em conjunto pelas Comissões de Legislação Participativa, de Cultura e de Educação
com o slogan “Liberdades, abram as asas sobre nós” para debater a religião e diversidade
sexual.
Presidente da Comissão de Legislação Participativa, o deputado Lincoln Portela ressaltou
a importância do seminário para que o “Parlamento se paute pelas reais necessidades da
sociedade”. Segundo o parlamentar, “é preciso dialogar com todos, e esse seminário é
uma forma de manifestar a coexistência pacífica entre os diversos setores da sociedade”.
Também fizeram discursos em defesa do Estado laico os deputados Artur Bruno (PT-CE),
Paulão (PT-AL), Jandira Feghali (PCdoB-RJ),
Chico Alencar (Psol-RJ) e Érika Kokay (PT-DF).
A representante do Instituto de Bioética,
Direitos Humanos e Gênero, Débora Diniz,
também fez a defesa da laicidade do Estado.
“Estado laico não é católico, evangélico nem
ateu. Não é indiferente às religiões, mas também não se rege pelas religiões. Suas ações
não se confundem com nenhuma religião em

particular. Deve manter-se neutro. É a laicidade que nos permite ser o que queremos ser.”
Por sua vez, o representante da Comissão de
Direitos Humanos da Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB), Antônio Machado, disse que
“somente o Estado laico pode garantir a paz.
A tentativa de transformar o Brasil em Estado
confessional fará mal a todos”.
Já o representante da Procuradoria Regional
dos Direitos do Cidadão em São Paulo, Jefferson Dias, disse que é possível discutir a teologia a partir da diversidade sexual, “porém,
aqueles que se arvoram de ter a verdade não
vão aos debates”.
Violência
O Coordenador de promoção dos direitos
LGBT da Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência da República, Gustavo Bernardes
admite que a violência contra homossexuais
a partir da intolerância preocupa o governo,
que tem investido em ações coordenadas
para enfrentá-lo.
“Quando esse fundamentalismo religioso se
transforma em violência, homofobia, lesbofobia ou transfobia, isso preocupa o Estado
brasileiro”, ressaltou Gustavo Bernardes.
O X Seminário LGBT no Congresso Nacional
foi realizado em dois períodos e, durante a
tarde, lotou as dependências de um dos Plenários da Câmara dos Deputados.

Cartaz de divulgação do
Seminário LGBT
Coordenador-geral de
Promoção dos Direitos de
Lésbicas, Gays, Bissexuais,
Travestis e Transexuais
(LGBT), Gustavo Bernardes.
Deputado Jean Wyllys.
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MINISTRA: FÓRUM PROMOVERÁ DIÁLOGO DA SOCIEDADE COM GOVERNO
Em 23 de outubro, a ministra da Secretaria
de Direitos Humanos, Maria do Rosário, apresentou, na Comissão de Legislação Participativa, os objetivos do Fórum Mundial de Direitos Humanos que foi realizado nos dias 10 a
13 de dezembro, em Brasília (DF).

Ministra da Secretaria de
Direitos Humanos, Maria do
Rosário
Deputada Érika Kokay
Deputado Arnaldo Jordy,
autor do requerimento de
realização do evento.

A ministra explicou que o objetivo do evento
era buscar um debate mais amplo com participação direta da sociedade civil brasileira e
mundial diante dos desafios em relação aos
direitos humanos da contemporaneidade.
“A diferença de fórum para conferência é que
a segunda vem com delegações, já o fórum
tem metodologia mais livre, as entidades trazem suas argumentações e exposições e as
apresentam diretamente ao Legislativo, ao
governo federal”, destacou a ministra.
Sensibilizar o Judiciário
O deputado Arnaldo Jordy (PPS-PA), que presidiu a audiência, concordou que o segmento
precisa de um debate muito mais amplo para
“contaminar” outros segmentos da sociedade
e sensibilizar não só o Executivo e o Legislativo, mas também o Judiciário.
“Hoje vemos as pessoas sendo tratadas como
mercadoria. É preciso que a sociedade como
um todo tenha uma visão menos mercadológica da vida. Vamos festejar esse fórum
porque é importante agregar instituições do
Estado brasileiro mas, principalmente, a sociedade civil organizada”, disse.
Na oportunidade, Jordy defendeu a criação
de um grupo de trabalho com integrantes da
Secretaria de Direitos Humanos e da Câmara
dos Deputados para elaboração de agenda

com apresentações a serem exibidas no fórum, com trabalhos legislativos e sugestões
de leis mais eficazes.
Temática do fórum
Apesar de convocado pelo governo federal,
o fórum teve um comitê organizador formado por entidades, que tomam as decisões, de
forma colaborativa. O tema central foi o diálogo em respeito às diferenças, debate público com foco na redução das desigualdades.
A ministra declarou que a grande busca é que
as pessoas assumam postura de “protagonistas” na elaboração de um conceito amplo de
direitos humanos. “A integração de indivíduos de outros lugares do mundo ajudará na
ampliação desse conceito”, disse. Maria do
Rosário também declarou que o fórum seria
um momento para expor as necessidades de
direitos humanos que a sociedade não tem
conhecimento.
Na pauta do evento seriam debatidas “lutas
fundamentais” dos povos, como regimes autoritários de outros países e também temas
mais específicos para tratar de grupos vulneráveis como crianças, adolescentes, idosos,
imigrantes, pessoas com deficiência, gênero,
raça e orientação sexual. Ao final, estava prevista uma discussão sobre como transformar
os assuntos discutidos em políticas públicas.
A deputada Erika Kokay (PT-DF), presidente
da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos Humanos, disse que intercambiar experiências é fundamental. “Precisamos avançar
na elaboração, na promoção e na garantia
dos direitos humanos. Nossa luta tem sido
de resistência, nós não estamos avançando,
estamos resistindo para que não haja retrocessos”, declarou.
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EDUCAÇÃO E CULTURA

DEBATE SOBRE EDUCAÇÃO FAMILIAR
Participantes de audiência pública realizada
no dia 12 de junho defenderam a regulamentação da educação domiciliar no País. Na
concepção do diretor jurídico da Associação
Nacional de Educação Domiciliar (Aned), Alexandre Moreira, esse direito já é reconhecido
por convenções internacionais de que o Brasil
é signatário, mas a previsão das regras em lei
daria mais segurança aos pais que optam por
esta modalidade de ensino.
A maior dificuldade para a regulação desse
tipo de ensino, para a doutora em Educação
Elizângela Treméa, consiste na fiscalização do
processo por parte do Estado. “Toda opção
é uma responsabilidade, para os pais que façam essa escolha, tem de haver mecanismos
de controle”, defendeu.
Para Treméa, esse controle é necessário para
distinguir entre o pai que administra o ensino domiciliar e aquele que simplesmente não
quer educar a criança. Ela lembra que, com
todas as dificuldades, no sistema formal, há
um patamar mínimo de cobrança – o professor tem de ter formação e a escola passa por
avaliação, por exemplo.
Proposta
Segundo o doutorando em educação domiciliar na Universidade de São Paulo (USP) Edson Prado de Andrade, a solução encontrada
em outros países, principalmente na Europa,
foi a exigência de que os pais registrem a
opção pela educação caseira nos órgãos de
controle. “A partir daí, os órgãos oficiais fazem a supervisão e a fiscalização”, acrescenta.
Atualmente, conforme relato dos participantes, há famílias processadas por abandono
intelectual dos filhos porque optaram por
educá-los em casa. O deputado Lincoln Portela, o autor do Projeto de Lei 3179/12, que
regulamenta o assunto, afirmou que esses

mecanismos de controle são importantes,
porque vão dar transparência ao processo
educacional familiar.
O diretor jurídico da Aned foi ainda mais longe. Para ele, o Brasil é obrigado a editar a lei.
“A Convenção Americana de Direitos Humanos, reconhecida pelo país em 1992, obriga
os signatários a adotar as medidas legislativas necessárias à efetivação dos direitos e
liberdades previstas”. Dentre esses direitos,
consta a prioridade dos pais na escolha da
modalidade de educação dos filhos.
Perfil
De acordo com o sociólogo André de Holanda, que realizou pesquisa sobre o tema, entre
600 e duas mil famílias optaram por educar
os próprios filhos no Brasil. Dentre os motivos
para essa escolha, segundo Holanda, oferecer
uma educação melhor que a ofertada na escola foi a resposta de mais de 90% dos pais.
Os pais também alegaram razões religiosas
como fator importante para educar as próprias crianças, relatou o sociólogo. Para esse
grupo, em casa será possível desenvolver
melhor o caráter e a moralidade dos filhos e
poupá-los do ambiente nocivo da escola, segundo a pesquisa de Holanda.
Do ponto de vista da qualidade do ensino,
tanto Holanda quanto o pedagogo e educador Fábio Stopa Schebella garantem que,
apesar de não haver pesquisas conclusivas,
estudantes domiciliares apresentam melhores índices de aprendizagem.
Schebella sustentou ainda que “não existe
pesquisa que demonstre que criança ensinada em casa não se socializa”. A socialização
deficiente, porque a criança cresce restrita ao
núcleo familiar, é uma das principais críticas a
essa modalidade de educação.

Participantes se manifestam
em favor da Educação Domiciliar durante audiência
pública da CLP
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SEMINÁRIO ABORDA 158 ANOS DA IGREJA EVANGÉLICA NO BRASIL E SEU PAPEL
SOCIAL
A Comissão de Legislação Participativa promoveu, no dia 25 de junho, o seminário “Os
158 anos da Igreja Evangélica no Brasil”, para
debater o papel social da instituição no País.

Seminário debate os 158
anos da Igreja Evangélica
no Brasil.

paz entre as pessoas seja enfim uma realidade”.

A abertura do seminário teve o tema “O papel social das igrejas evangélicas no Brasil”,
tendo como convidados a reitora do Instituto
Isabela Hendrix, Márcia Amorim; e o diretor
das Instituições de Ensino Teológico da ConO presidente da comissão, deputado Lincoln venção Batista Nacional, Pastor Delmo GonPortela, destaca que, entre 2000 e 2010, hou- çalves.
ve um aumento de mais de 60% no número
de evangélicos no Brasil, segundo Instituto Em seguida, ocorreu o painel “Intervenção do
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e Estado Laico nas Instituições Religiosas Brasique cerca de 22% da população brasileira se leiras”, com o advogado especialista em Dideclara evangélica.
reito Constitucional e Direito Administrativo
José Antônio Diana Mapelli; a especialista em
Por isso, aproveitando que a Igreja Evangélica Direito Processual Civil e desembargadora do
completa 158 anos no País, ele sugeriu a rea- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Terrilização do evento para “discutir com a socie- tórios Ana Maria Duarte Amaranto Brito; e o
dade de que forma as lideranças evangélicas advogado especialista em Direito Penal e Depodem contribuir para um avanço social cada fensor Público no Estado do Rio de Janeiro,
vez mais consistente, e para que a cultura de Paulo Roberto Alves Ramalho.
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MOVIMENTOS SOCIAIS DEFENDEM PERCENTUAL NO ORÇAMENTO DA UNIÃO
PARA A CULTURA
Movimentos sociais em defesa da cultura
defenderam na Câmara dos Deputados mais
influência na pauta legislativa. Eles pediram,
por exemplo, a aprovação de proposta de
emenda à Constituição (PEC 150/03) que prevê destinação obrigatória de pelo menos 2%
do Orçamento da União para a cultura.
Reunidos na rede colaborativa e descentralizada chamada “Fora do Eixo”, que promove
eventos culturais em todo País, os ativistas
participaram de seminário promovido pelas
comissões de Legislação Participativa e de
Cultura no dia 3 de dezembro.
Uma das representantes do movimento,
Mariele Ramirez ressaltou a necessidade de
ocupação dos espaços públicos e de intervenção na política. Para a dirigente, além da
PEC 150/03, é necessário aprovar o aperfeiçoamento das relações com o Estado e o
marco regulatório. “A nossa vontade é encontrar campos de incidência que fortaleçam as
pautas da cultura. Às vezes, em um pequeno
ponto de cultura é o mesmo cara que sobe
no palco, que escreve o projeto e presta contas. Ao final, ele está submetido ao mesmo
tipo de legislação que uma Odebrecht, que
tem um corpo técnico profissional, está dez
mil vezes mais preparada e tem muito mais
aparato do Estado do que a gente que está
ali na ponta.”
Para a presidente da Comissão de Cultura,
deputada Jandira Feghalli (PCdoB-RJ), a cultura deve ser elevada para uma política pública. “É necessária a desburocratização da
relação Estado/Cultura e é preciso cobrança
para isso”, destacou.
Jandira Feghali ainda destacou a importância
de movimentos articulados como o “Fora do
Eixo” que, que na opinião da parlamentar, representam a expressão da comunidade, dos
artistas e das culturas tradicionais, de forma
independente do Estado e do mercado.
Ela elogiou ainda a tentativa de aproximação
com o Legislativo e o desejo de influenciar
o processo político. “A participação deles em
cultura e comunicação, integrada com a ação
política, tem um papel enorme. É claro que
ao serem criados mecanismos mais abertos e
ágeis, o efeito multiplicador tem muito mais
impacto aqui dentro.”
Instrumentos de participação
O vice-presidente da Comissão de Legislação
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Participativa, deputado Glauber Braga, fez um
apelo para que os movimentos sociais aproveitem mais os instrumentos de participação
direta disponíveis no Legislativo. Ele citou não
só a comissão, mas o site e-democracia, que
permite a discussão e a intervenção em projetos pela internet. Para ele, as ferramentas só
serão ampliadas se houver um bom uso das
existentes.
Cultura digital aproxima Legislativo da sociedade, diz deputado
O deputado Paulo Pimenta (PT-RS) destacou
que a cultura digital possibilitou uma proximidade maior do Parlamento com a sociedade através das redes sociais como o Twitter
e o Facebook, garantindo um diálogo direto.
Pimenta admitiu, no entanto, que os canais
de participação hoje disponíveis à sociedade,
como o serviço de 0800 ou a Comissão de
Legislação Participativa, não têm consequência prática. “O 0800 serve só para gerar estatísticas. Há anos 75% das pessoas que usam
o serviço pedem a aprovação de um projeto
que acaba com a assinatura básica da telefonia, mas a proposta nunca é aprovada. A
burocracia e o número excessivo de assinaturas necessárias para um projeto de lei de
iniciativa popular também inviabilizam esse
mecanismo”, criticou.
O deputado sugeriu a ampliação de canais
como o site e-democracia e a possibilidade
de a população apresentar projetos de lei
pela internet. “Precisamos avançar para que
a participação altere o processo legislativo,
mas o Parlamento é um espaço de democracia representativa e resiste à participação direta”, reconheceu.
Segundo o secretário-adjunto de Cultura do
Rio Grande do Sul, Jéferson Assumção, com a
cultura digital, os espaços formais vêm sendo
pressionados a se transformar em algo cada
vez mais informal. “A cultura digital dá cada
vez mais condições de participação da sociedade em espaços formais, como o político,
e permitem que esses espaços absorvam a
informalidade e a vitalidade da sociedade”,
ressaltou.
Pressão da sociedade
Para Pimenta, porém, é fundamental que
a sociedade exerça pressão no Parlamento
para modificar a cultura interna com a finalidade de ganhar cada vez mais participação
em pautas e votações. “A tendência do Poder
Legislativo é pelo tradicional. Se não receber
incentivos de fora, avançaremos para uma
mudança de forma lenta”, declarou.

Plenário cheio para o Seminário sobre cultura.
Deputados Glauber Braga e
Jandira Feghali.
Deputado Paulo Pimenta preside trabalhos do
seminário.
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RELAÇÕES EXTERIORES
COMISSÕES DEBATEM COM MINISTROS
CASOS DE ESPIONAGEM
Em audiência promovida por cinco comissões, ministro destaca a importância da votação do marco-civil da internet para fortalecer
o direito à privacidade dos usuários da rede.

Ministros das Comunicações, Paulo Bernardo, e das
Relações Exteriores, embaixador Antonio Patriota, nos
debates sobre Espionagem.

O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, defendeu a aprovação da proposta do
marco civil da internet como forma de aumentar a proteção da privacidade do internauta, em audiência pública sobre as denúncias de espionagem de cidadãos brasileiros
pelo governo norte-americano.
O evento foi promovido pelas comissões de
Legislação Participativa; de Defesa do Consumidor; de Fiscalização Financeira e Controle;
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, em agosto.
“O marco regulatório tem que ter sanção
para empresas que burlam a confiança do
consumidor brasileiro”, disse o ministro. “Os
consumidores brasileiros estão com medo”,
complementou.
“Temos de fato que melhorar a legislação
para que o internauta brasileiro tenha seus
dados protegidos”, afirmou Paulo Bernardo.
Segundo o ministro, o marco civil vai assegurar maior transparência na política de privacidade das empresas.
Neutralidade de rede
Em relação à polêmica questão da neutralidade de rede, que vem impedindo o acordo
em torno do marco civil, Paulo Bernardo disse
que o artigo deve ser redigido de forma a não
impedir os modelos de negócio das empresas. O substitutivo atual prevê que as operadoras tratem de forma isonômica quaisquer
pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem e destino, serviços, terminal ou
aplicativo. Empresas de telecomunicações
têm defendido que a palavra “serviços” seja
excluída do dispositivo, para não restringir os
modelos de negócios das empresas. Elas querem oferecer serviços diferentes para o usuário, de acordo com o pacote ofertado, mas o

relator é contrário à mudança do texto.
Patriota critica invasão de privacidade
sob o pretexto de luta contra o terrorismo
Em uma segunda audiência pública conjunta sobre o tema da espionagem, o ministro
das Relações Exteriores, Antonio Patriota,
disse que o combate ao terrorismo no mundo é compreensível, mas não se pode recorrer a práticas que atentem contra a privacidade dos cidadãos, sob pena de o esforço
se tornar contraproducente. “Em vez de boa
vontade, coloca sombras, na medida em que
essas questões não são esclarecidas”, advertiu o chanceler.
Patriota se referiu às denúncias da prática de
espionagem feita pelo governo dos Estados
Unidos contra cidadãos de outros países,
entre eles o Brasil. O ministro assinalou que
o combate ao terrorismo deve respeitar as
leis e disse esperar um avanço no debate
com o governo norte-americano sobre esse
assunto.
Patriota participou de audiência pública
conjunta das Comissões de Relações Exteriores e de Defesa Nacional; de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática; de
Fiscalização Financeira e Controle; de Legislação Participativa; e de Seguridade Social e
Família.
Prisão de brasileiro
Sobre o caso do brasileiro David Miranda,
detido por quase nove horas no aeroporto
de Heathrow, em Londres, no último domingo, o ministro voltou a dizer que ainda
aguarda explicações satisfatórias do governo britânico em relação ao episódio.
David é companheiro do jornalista Glenn
Greenwald, do diário inglês The Guardian,
que divulgou informações sobre o esquema
de espionagem do governo norte-americano. Ele foi detido sob a lei antiterrorismo britânica, que permite à polícia do Reino Unido
deter qualquer pessoa sem necessidade de
apresentar uma causa provável.
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SAÚDE

Coordenador Nacional do
Movimento Saúde+10, Ronald Ferreira dos Santos.

COMISSÕES DEBATEM DESTINAÇÃO DE
10% DA RECEITA DA UNIÃO PARA A SAÚDE
Em outubro, representantes de diversas entidades ligadas à área da saúde cobraram
urgência na aprovação do projeto de lei de
iniciativa popular (PLP 321/13) que exige a
aplicação de 10% das receitas correntes brutas da União em ações e serviços públicos de
saúde. A medida implicaria um adicional de
R$ 46 bilhões para o setor já em 2014. Em cinco anos, a proposta popular prevê um acréscimo de R$ 257,1 bilhões na saúde pública.
O projeto foi organizado pelo movimento
Saúde+10, que é formado por mais de 100
entidades, entre elas o Conselho Nacional de
Saúde, a Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB) e a Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB). O texto foi assinado por quase 2
milhões de brasileiros.
Em audiência conjunta das comissões de Legislação Participativa; de Seguridade Social e
Família; e do Financiamento da Saúde Pública, o coordenador do Saúde+10, Ronald dos
Santos, reafirmou que a reunião é mais uma
atividade para marcar a posição de que o
povo brasileiro tem uma proposta e que essa
proposta não pode ser desconsiderada. Representante da CNBB, André Luiz de Oliveira
também considerou importante fazer valer os
2 milhões de assinaturas. “A luta é para que
essa proposta não se perca”, disse.
O coordenador do Saúde +10 destacou que
os investimentos per capita (por pessoa)
do Brasil em saúde ainda são pequenos se
comparados a outros países. “O Canadá, por
exemplo, investe R$ 3.182 per capita em saú-

de pública; a Argentina, R$ 869 per capita; e o
Brasil apenas R$ 476,94”, comparou.
Hoje, o investimento do governo federal,
definido pela Lei Complementar 141/12, é
calculado com base no valor empenhado na
área no ano anterior, acrescido da variação
nominal do Produto Interno Bruto (PIB) ocorrida no período (cerca de R$ 90 bilhões em
2014). “A própria presidente Dilma Rousseff
disse em 2011, em cadeia nacional, que para
há uma carência de pelo menos R$ 40 bilhões
para o setor”, disse o secretário-executivo do
Conselho Nacional de Secretários da Saúde
(Conass), Jurandi Frutuoso.
Urgência
Já a presidente do Conselho Nacional de Saúde (CNS), Maria do Socorro de Souza, também cobrou urgência na votação do projeto.
Segundo Socorro, os representantes do movimento vão continuar vigilantes e deverão se
reunir em um grande ato em Brasília no dia
30 de outubro, com a participação de cerca
de 5 mil pessoas.
O deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS), que
propôs a audiência pela comissão especial
que discute o financiamento da saúde pública, disse que já existe um requerimento de
urgência assinado por quase todos os partidos para que o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, leve o projeto para o Plenário. Segundo ele, no entanto, PT, PP, PCdoB
e PMDB ainda não assinaram o pedido. “PT e
PMDB, os dois maiores partidos dessa Casa,
poderão ser atropelados nas urnas se não
assumirem essa responsabilidade diante da
situação grave da saúde brasileira”, disse Perondi.
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DEBATEDORES DEFENDEM REGULAMENTAÇÃO IMEDIATA DA LEI ANTIFUMO
NACIONAL
Deputados e especialistas foram unânimes
em defender a regulamentação imediata da
Lei Antifumo Nacional (Lei 12.546/11), em audiência pública na CLP realizada no dia 12 de
dezembro.

Audiência pública sobre
a regulamentação da Lei
12546/11

A lei proibiu o uso de cigarros, cigarrilhas,
charutos, cachimbos ou qualquer outro produto semelhante em ambiente coletivo fechado. Além disso, proibiu a propaganda comercial do cigarro, com exceção apenas da
exposição dos produtos nos locais de vendas,
desde que acompanhada das cláusulas de
advertência sobre os malefícios do fumo para
a saúde.
Todavia, dois anos após a promulgação da lei,
o governo ainda não a regulamentou, dificultando sua aplicação e fiscalização. Segundo a
vice-diretora da ONG Aliança de Controle do
Tabagismo, Mônica Andreis, o Ministério da
Saúde criou grupo de trabalho para regulamentar a lei, mas nunca apresentou a conclusão dos trabalhos.
“Sem dúvida, existe uma omissão e uma falta
de vontade política em priorizar esse tema,
porque regulamentar a lei que prevê medidas
de controle do tabagismo no País é também
zelar pela saúde pública e pela prevenção,
para evitar que mais jovens comecem a fumar no Brasil. O que a gente reconhece é que
é urgente a necessidade de regulamentação
e nada justifica que ela demore dois anos.”
Mônica ressaltou ainda que oito estados bra-

sileiros aprovaram leis estaduais, proibindo o
fumo em ambientes coletivos fechados: São
Paulo, Rio de Janeiro, Roraima, Rondônia,
Amazonas, Mato Grosso, Paraíba e Paraná.
Esses estados tem aplicado efetivamente a
proibição, punindo quem a descumpre. De
acordo com Mônica, hoje, no Brasil, as doenças associadas ao tabagismo são responsáveis por mais de 130 mil mortes anuais e
geram gastos de 21 bilhões de reais por ano
aos cofres públicos.
Na visão do deputado Ivan Valente (PSol/DP),
que solicitou o debate, o lobby da indústria
tabagista é muito poderoso. Ele afirmou que
os interesses econômicos estão atropelando
os interesses de saúde pública. O parlamentar criticou o governo, por não enviar representantes para a audiência.
“Não só o Ministério da Saúde, como a Casa
Civil e a Anvisa deveriam ter comparecido,
para prestar uma satisfação à necessidade,
que é de saúde pública, que é defesa do cidadão, de regulamentar essa lei imediatamente.
Mas nós mandamos um requerimento de informação à Casa Civil e esperaremos a resposta para também responder à altura essa
questão.”
Durante a audiência, a Associação Brasileira
da Indústria do Fumo distribuiu comunicado
dizendo que não se opõe à regulamentação
da lei. Segundo o comunicado, a falta do decreto regulamentador gera fiscalizações sem
critérios objetivos e base legal. A associação
defende que haja uma definição “precisa e
balanceada” dos locais onde os consumidores possam fumar.
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SEGURANÇA

O presidente da Comissão
de Legislação Participativa,
Lincoln Portela, comanda o
V Seminário Guardas Municipais e Segurança Pública.
O Guarda Civil Municipal
e presidente da ONG Segurança Dá Vida, Maurício
Naval;
O Comandante da Guarda
Civil Municipal de Ribeirão
Preto (SP), André Tavares.
A secretária nacional de
Segurança Pública, Regina
Miki.

5º SEMINÁRIO NACIONAL DAS GUARDAS
MUNICIPAIS
No dia 3 de julho foi realizado o 5º Seminário
Guardas Municipais e Segurança Pública pela
Comissão de Legislação Participativa.
O principal assunto foi a regulamentação da
categoria pelo Plenário. A proposta, do deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP), tramita em
caráter conclusivo e havia sido aprovada pela
Comissão de Segurança Pública e Combate
ao Crime Organizado, na forma de um texto
substitutivo. “Não tenho dúvidas do quanto a
regulamentação é importante. O que caracteriza a atividade da guarda municipal é ação
preventiva na área de segurança pública. É
uma atividade complementar à dos outros
órgãos de segurança, militares ou civis”, afirmou o relator na comissão, deputado Armando Florence.
Atualmente, a Constituição estabelece que os
municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens,
serviços e instalações, conforme dispuser a
lei. Hoje, no País, existem cerca de 600 guardas formadas por 70 mil homens e mulheres
que cumprem funções de polícia comunitária,
como ronda escolar e organização do trânsito.
“A guarda civil cuida da prevenção. É o trabalho comunitário, educativo”, afirmou o presidente da Frente Parlamentar Pró-Guardas
Municipais, deputado Vicentinho (PT-SP).
Governo
A proposta recebeu apoio também do governo. A secretária nacional de Segurança

Pública, Regina Miki, lembrou no seminário
que a ideia de regulamentação nasceu no Ministério da Justiça. A proposta, segundo ela,
aborda apenas os pontos que não entram em
conflito com as atividades desenvolvidas por
outras instituições, como as polícias civis e
militares.
Com a medida, o governo espera garantir a
segurança jurídica dos guardas municipais,
para que eles não sejam questionados na
Justiça sobre o cumprimento de suas funções. “A proposta dá mais tranquilidade aos
comandantes e aos comandados”, observou
Miki, que já comandou a Guarda Municipal
de Diadema (SP).
Regina Miki recomendou ainda mais integração entre órgãos de segurança, a fim de melhorar o serviço prestado à sociedade. “Não
estamos mais no momento de questionar
quem trabalha na segurança pública, e sim
de apoiar. O Brasil precisa de todos os atores dentro da segurança pública. E a guarda é
peça fundamental”, resumiu a secretária.
Outras propostas
Além da proposta que regulamenta as atribuições das guardas civis municipais, os deputados que participaram do seminário defendem a aprovação da Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) 534/02, que amplia as
competências das guardas municipais, autorizando-as a atuar também na proteção dos
habitantes; e dos projetos de lei complementar 554/10 e 330/06, que tratam da aposentadoria especial para policiais e agentes penitenciários.
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Audiência sobre os Bombeiros Civis Voluntários

BOMBEIROS CIVIS VOLUNTÁRIOS PEDEM
REGULAMENTAÇÃO DA ATIVIDADE
No dia em que se comemorava nacionalmente o Dia do Bombeiro, 2 de julho, a Comissão
de Legislação Participativa realizou audiência
pública para debater a atividade dos bombeiros civis voluntários. Atividade existente
no Brasil desde 1892, o bombeiro voluntário,
quando foi criada a corporação de Joinville
(SC), que é uma das mais antigas corporações
da América Latina, ainda carece de regulamentação para sua atuação plena.
Para o presidente da Associação dos Bombeiros Voluntários do Estado do Rio Grande do
Sul (Voluntersul), Edison Rother, é necessário
desenvolver uma legislação nacional de reconhecimento, de apoio técnico e financeiro
para os bombeiros civis, principalmente, para
o bombeiro voluntário. “A gente vê a importância de se ter uma legislação nacional que
nos ampare, para que possamos desenvolver
o nosso trabalho”, disse. Atualmente, o único
amparo legal para a categoria é a Lei do Voluntariado (Lei 9.608/98).

Rother também pede uma legislação de padronização mínima das atividades de bombeiro. Ele ainda reivindica a destinação de veículos e equipamentos de órgãos federais e a
criação de uma agência nacional de bombeiros para que a atividade seja regulamentada
e constantemente discutida no Brasil.
A criação de uma lei federal que proporcione
condições de atuação às equipes de bombeiros civis e voluntários também foi defendida
pelo presidente da Associação dos Bombeiros Civis Voluntários de Três Marias (MG), Fabrício de Oliveira Coelho.
“Sabemos que hoje há muito recurso na esfera federal e na esfera estadual. De alguma
forma, isso pode ser destinado às equipes de
socorro e resgate voluntário, que têm dificuldades referentes a documentações legais e
outras exigências, e não têm uma lei que lhes
garanta recursos para aquisição de viaturas,
para logística, para melhor condição de trabalho”, destaca.
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COMISSÃO-GERAL LISTA MEDIDAS DE
SEGURANÇA PRIORITÁRIAS
No mês de março, a Câmara dos Deputados,
em parceria com a Comissão de Legislação
Participativa, realizou uma Comissão-Geral
sobre Segurança Pública e Violência no Trânsito. O Plenário da Casa recebeu a presença
do ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo,
e de diversas autoridades de segurança pública, como secretários estaduais e diretores
de órgãos federais.

Acima: presidente Henrique
Eduardo Alves abre os trabalhos da Comissão-Geral.
Centro à esquerda: Ministro
José Eduardo Cardozo com
o presidente da Câmara,
Henrique Eduardo Alves.
Centro à direita: deputado
Lincoln Portela, presidente
da CLP.

O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo,
pediu aos deputados a aprovação de propostas relacionadas à segurança pública. Os
projetos destacados como prioritários pelo
ministro criam regras uniformes para as polícias civis, indenizam policiais que trabalham
em fronteiras, facilitam a identificação de explosivos, criam um sistema de prevenção à
tortura, entre outras medidas.
Segundo o presidente da Câmara, Henrique
Eduardo Alves, algumas das propostas prioritárias poderiam ser votadas em pouco tempo
pelos deputados. “Esta Casa tem a obrigação
de ser protagonista dos grandes debates nacionais e buscar as suas soluções”, destacou.
O autor do requerimento para a realização
da comissão geral, deputado Lincoln Portela,
complementou: “O debate é o pontapé para
darmos um basta à contradição brasileira entre desenvolvimento econômico e social, por
um lado, e índices crescentes de violência,
por outro”.
Ação conjunta
Cardozo pediu a ação conjunta dos deputados, independentemente dos partidos, para
a aprovação das propostas. “Às vezes, temos
grandes polêmicas, porém algumas questões
são maiores que as nossas divergências, tendo em vista o interesse público”, declarou.
O presidente da Comissão da Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, deputado Otavio Leite (PSDB-RJ), concordou com
a aprovação das propostas, mas cobrou do
Ministério da Justiça “mais efetividade no
combate à violência”. “Em 2012, a dotação
orçamentária da pasta foi de R$ 12,4 bilhões
e somente cerca de 60% foram executados. O
orçamento do órgão para este ano diminuiu
para R$ 10,7 bilhões. Isso é falta de priorização?”, questionou.
Propostas
A primeira proposta destacada por Cardozo
estabelece normas gerais sobre o funcionamento das polícias civis (PL 1949/07 - Lei Geral das Polícias Civis). Essa harmonização de
regras, segundo ele, seria “um marco para a

segurança jurídica do País”. Já o PL 4471/12
cria regras para a apuração de mortes e lesões corporais decorrentes de ações de
agentes do Estado, como os policiais. “Muita
vezes, quando há morte em um embate policial, é caracterizada resistência seguida de
morte – e aí não há inquérito. Por melhor que
seja o nosso corpo policial, não existe uma
situação em que não deva haver apuração”,
argumentou o ministro.
Cardozo também defendeu a aprovação do
PL 3667/12, que obriga a instalação de um
mecanismo de identificação em cada explosivo. O objetivo da medida é coibir a explosão
de caixas eletrônicos.
A criação do Sistema Nacional de Combate
à Tortura (PL 2442/11) também está entre as
prioridades destacadas pelo ministro.
Trabalho nas fronteiras
O ministro da Justiça também destacou uma
proposta que prevê indenização para policiais federais, policiais rodoviários federais e
auditores da Receita Federal que trabalham
nas fronteiras (PL 4264/12). Segundo Cardozo, esses profissionais enfrentam problemas
como falta de moradia adequada, dificuldade
de transporte e altos preços de alimentos.
“Boa parte dos problemas brasileiros relativos
a tráfico de drogas e armas tem relação com
a falta de segurança nas fronteiras”, concordou o procurador da República no Distrito
Federal, José Robalinho Cavalcanti, que também participou da comissão geral. “Os policiais que estão nas fronteiras não aguentam
mais, não têm saúde de qualidade, escola de
qualidade, nem segurança”, informou o presidente do Sindicato dos Policiais Federais do
Distrito Federal, Jones Borges Leal.
Defensorias públicas
O defensor público geral federal, Haman de
Moraes e Córdova, e a defensora públicageral de Minas Gerais, Andréa Tonet, também
participaram do debate e pediram a aprovação da proposta de emenda à Constituição
que disciplina atribuições, garantias e vedações da Defensoria Pública (PEC 487/05).
“O fortalecimento da defensoria é necessário
para assegurarmos o equilíbrio entre o estado repressor e o defensor”, afirmou Córdova.
Segundo Tonet, a nova lei ajudaria a garantir
melhores condições de trabalho para os defensores. “Ninguém quer ficar (na defensoria)
porque vivemos um estado de anemia e desestruturação”, alertou. A PEC 487/05, do deputado Roberto Freire (PPS-SP), está pronta
para a pauta do Plenário.
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TRABALHO E PREVIDÊNCIA

Plenário da CLP lotado para
a audiência pública que
debateu a terceirização no
serviço público.
Economista Márcio Pochmann.
Representante da CNI,
Sylvia Lorena Sousa.
Ex-ministro do Trabalho,
Almir Pazzianotto.
Deputado Arthur Oliveira
Maia.
Presidente da Comissão do
Trabalho, deputado Roberto
Santiago.

REGULAMENTAÇÃO DO TRABALHO
TERCEIRIZADO
Deputados, sindicalistas, empresários, magistrados e promotores debateram, no dia
3 de abril, a regulamentação das atividades das empresas terceirizadas. Houve
consenso geral a respeito da necessidade
de serem criadas regras claras que tragam
garantia aos trabalhadores e segurança jurídica às empresas.
O deputado Lincoln Portela, presidente da
CLP, observou que a atividade de empresas terceirizadas é um processo que já está
inserido no sistema produtivo brasileiro,
prevê seu avanço, mas salienta ser necessária a regulamentação. “Trata-se de um
tema polêmico, mas que tem urgência em
sua regulamentação”, disse.
Para o presidente da Comissão de Trabalho, Administração, e Serviço Público,
deputado Roberto Santiago (PSD-SP), é
necessário que cada setor envolvido na
discussão tenha que ceder um pouco para
a matéria avançar mais rapidamente na
Câmara. “Ficar do jeito que está é ruim. O
trabalhador é que vai pagar a conta”, disse.
Para o presidente do Sindeepres, Genival
Beserra, o projeto de lei que vai regulamentar a atividade e que está mais avançado na Câmara dos Deputados precisa
de alguns ajustes em forma de emendas
antes do mesmo seguir para o plenário.
Em sua opinião, o projeto necessita proporcionar sustentabilidade ao mercado
dos terceirizados para acabar com a desconfiança jurídica tanto para o lado empresarial, quanto para os trabalhadores.
Ele analisa que a legislação em vigor não
garante segurança jurídica.
Para o juiz Luiz Cláudio Branco, da Associação Nacional dos Magistrados (Anama-

tra), a visão da entidade dos magistrados sobre
os procedimentos da terceirização é de que o
limite para a atuação das empresas terceirizadas deve se ater às atividades meio. Ele também
disse que não é possível aceitar que o trabalho
terceirizado seja uma forma de precarização das
relações de trabalho.
De acordo com o vice-procurador do Trabalho,
Eduardo Antunes Parmeggianni, a falta da regulação do assunto gera uma preocupação com
a precarização dos trabalhadores submetidos à
terceirização. Ele alerta para o fato de muitos trabalhadores estarem remunerados como Pessoas
Jurídicas como forma das empresas fugirem das
obrigações de trabalho.
Exposições
Almir Pazzianotto, ex-ministro do Trabalho e
ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho
(TST), disse que foram completados 20 anos de
terceirização no serviço público, mas que a forma de prestação de serviços terceirizados ocorre
há 40 anos. Ele, também, criticou a modalidade
de contratação de mão-de-obra na forma de
pessoa jurídica, especialmente para quem ganha
baixos salários.
O economista Márcio Pochmann, ex-presidente
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(IPEA), apresentou um novo estudo sobre a terceirização no Brasil.
Para Sylvia Lorena Teixeira de Sousa, da CNI
(Confederação Nacional da Indústria), é necessário um conjunto de normas que seja capaz de
fornecer segurança jurídica para todos os participantes da relação, incluindo a garantia de direitos a todos os empregados e a definição das
responsabilidades da parte contratante e da parte contratada.
O projeto que regulamenta as terceirizações tramita na Câmara desde 2004 tendo sofrido várias
alterações no texto original.
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Deputado Dr. Grilo, que propôs o debate.
Presidente da CLP, deputado
Lincoln Portela, abre o seminário.
O deputado Henrique Eduardo
Alves, presidente da Câmara
dos Deputados, recebe representantes da categoria em seu
gabinete.

SEMINÁRIO DEBATE REDUÇÃO DE CARGA
HORÁRIA PARA ENFERMEIROS
A Comissão de Legislação Participativa promoveu um seminário sobre a regulamentação da jornada de trabalho dos profissionais
de enfermagem. A categoria quer a votação
do projeto de lei 2295/00, que fixa em 30
horas a carga de trabalho semanal de enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem
e parteiras. A proposta está pronta para ser
analisada pelo Plenário. O evento foi realizado no Auditório Nereu Ramos em 9 de abril.
No setor privado, a carga de trabalho da categoria hoje é a da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT - Decreto-Lei 5452/43), fixada
em 44 horas semanais. No setor público, muitos estados e municípios já adotam 30 horas.
A intenção do projeto é assegurar isonomia
dessa categoria com outros profissionais de
saúde, como fisioterapeutas e terapeutas
ocupacionais. “Não há intenção de criar privilégios, mas reconhecer a importância e a singularidade da natureza dos serviços desses
profissionais da saúde”, afirma o deputado
Dr. Grilo (PSL-MG), que propôs o seminário.
“Hoje os profissionais da enfermagem são
submetidos a cargas horárias altíssimas, recebem muito pouco e, muitas vezes, têm que
acumular dois, três empregos para ter um salário muitas vezes pequeno. Até somando esses dois, três empregos, é uma remuneração
muito baixa”, acrescenta o parlamentar.

Ao final do evento, os parlamentares entregaram ao presidente da Câmara, Henrique
Eduardo Alves, um pedido de inclusão do PL
2295/00 na pauta do Plenário da Câmara, que
se comprometeu a conversar com os líderes
partidários para colocar o projeto da enfermagem em votação.
O deputado Lincoln Portela destacou que
aquele era o momento de uma ação política
para aprovação do projeto. Segundo o deputado, o tema é visto com simpatia pelas lideranças da Câmara. “O tema é bem recebido.
Há, claro, um trabalho feito pelos hospitais,
pelas Santas Casas. Então, é um trabalho difícil de ser feito, mas nada é impossível”, avaliou.
Para Ivone Cabral, presidente da Associação
Brasileira de Enfermagem, o governo representa o maior entrave à aprovação da proposta por conta do impacto financeiro de
cerca de R$ 7 bi. Mas ela ressalta que esses
custos são superados pelos benefícios esperados com a adoção da nova jornada.
“Haverá mais vagas no mercado de trabalho
para profissionais, melhoria da economia local em pequenos municípios e, principalmente, redução do adoecimento no trabalho, o
que desonera a Previdência Social”, afirmou.
Em tramitação há quase 13 anos, o projeto
de lei já foi aprovado no Senado e depende
agora da votação na Câmara para ir à sanção
presidencial.

