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Câmara faz
homenagem ao
Dia do Trabalhador
A Câmara realiza sessão solene às 14h30 de
hoje em homenagem ao Dia do Trabalhador –
1º de Maio. A iniciativa é do deputado Policarpo
(PT-DF), entre outros parlamentares. Segundo o
petista, trabalhadoras e trabalhadores brasileiros podem comemorar nesta data as conquistas
obtidas nos 10 anos de governo do PT. Entre os
avanços, ele destaca a criação de 19 milhões de
empregos com carteira assinada e o aumento do
salário mínimo de US$ 100 para US$ 300.
Para o líder da Bancada do PT, deputado
José Guimarães (CE), muito embora existam obstáculos a serem vencidos, a classe trabalhadora
tem muito a comemorar. “A política de valorização do mínimo é consequência do governo Lula,
que assumiu o governo federal com o mínimo
valendo R$ 180, até maio de 2002, e entregou a
sua gestão com o valor de R$ 622, em 2012”, afirmou Guimarães.
Agenda – Para marcar a data do 1º de Maio,
o jornal PT na Câmara terá uma edição especial
sobre o Dia do Trabalhador, que será publicado
em 7 de maio, terça-feira.
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Em Cuba, Guimarães frisa importância
de união latina contra neoliberalismo
O líder do PT na Câmara, deputado José Guimarães (CE)
(CE), destacou ontem que um dos principais desafios da esquerda e dos
partidos progressistas da América
Latina e do Caribe é manter sua
unidade e dar sequência às políticas públicas que nos últimos dez
anos têm transformado positivamente a região. Esse é um dos temas em debate em Havana, Cuba,
durante reunião do Grupo de Trabalho do Foro de São Paulo, que
começou ontem e termina hoje, para preparar o XIX Encontro da organização, que será realizado no Brasil entre 31 de julho e 4 de agosto.
“A unidade entre as forças progressistas é essencial para consolidar o processo que tem transformado a vida de milhões de latino-americanos e caribenhos, com governos democráticos e populares que
levaram à derrocada as políticas neoliberais”, disse
Guimarães, que está em Cuba como integrante da
comitiva do Diretório Nacional do PT.
Hoje deve ser divulgada a Declaração de Havana,
que, segundo o líder, abordará os desafios para a esquerda da região. Outro tema, disse, é o papel dos governos Lula e Dilma Rousseff para a América Latina. “O

Brasil tem um papel estratégico
para a consolidação do modelo alternativo ao neoliberalismo”, explicou. Segundo o líder do PT na
Câmara, o encontro permite também “o estreitamento dos laços e
a troca de experiências entre o
nosso partido – partido de Lula e
de Dilma – e o Partido Comunista
Cubano”.
Unidade – A comitiva do PT
Nacional em viagem a Cuba é
composta por oito membros. Além
do líder Guimarães, integram o grupo petista o presidente Nacional do PT, Rui Falcão; a secretária de Relações
Internacionais do PT, deputada Iriny Lopes (PT-ES)
(PT-ES); a
senadora Angela Portela (PT-RR); e os secretários de Comunicação do PT, Paulo Frateschi, e o de Finanças, João
Vaccari. Completam a comitiva Valter Pomar, secretárioexecutivo do Foro de São Paulo, e Francisco José Campos
Rodrigues, da direção Nacional do PT.
O Foro de São Paulo constitui um espaço no
qual se encontram partidos progressistas e de esquerda,
nacionalistas, socialistas e comunistas para lutar contra
o neoliberalismo e com o objetivo de implementar modelos econômicos alternativos, com distribuição de renda e inclusão social.

Magistrados “afobados” são responsáveis
por “pseudocrise” entre poderes, diz Berzoini
O deputado Ricardo Berzoini (PTSP)
SP), ex-presidente Nacional do PT, ocupou a tribuna ontem para repudiar o
que chamou de “pseudocrise”, ao falar das críticas deflagradas à aprovação da admissibilidade, pela Comissão
de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, da proposta de emenda à Constituição (PEC 33/11) que propõe alterações nas regras sobre decisões do
Supremo Tribunal Federal (STF) relacionadas à constitucionalidade de matérias legislativas. A PEC é de autoria
do deputado Nazareno Fonteles (PT-PI).
De acordo com Berzoini, “tratar esse início de discus-

são da PEC como foco de uma crise entre Poderes, lamentavelmente, se o Poder Legislativo aceitar essa pecha, trata-se de um enfraquecimento, de assumir a condição de Poder subalterno, que
a qualquer momento pode ser pressionado e até desancado por aqueles que
têm divergência com a matéria. Divergência é próprio da democracia”.
Ricardo Berzoini criticou ainda declarações feitas pelo ministro do STF Gilmar Mendes sobre
a admissibilidade da PEC. “O ministro Mendes, que no seu
tempo de advogado-geral da União assinou junto com o
ex-presidente FHC a famosa Medida Provisória 1984, feita
Fechamento: 29/4/2013 - às 22h30

de encomenda para agilizar a privatização do Banespa,
concede uma liminar contra um projeto em tramitação”.
O petista se referiu à liminar concedida na semana
passada pelo ministro do STF suspendendo a tramitação
do PL 4470/12, que impede que a migração de parlamentares entre partidos tenha efeito na divisão dos recursos do Fundo Partidário e do horário reservado para
propaganda política no rádio e na TV. A proposta já foi
aprovada na Câmara e tramita no Senado.
Então, acrescentou Berzoini, “quem provoca a crise
entre poderes são ministros precipitados e afobados, que
em vez de tratar a questão com a necessária cautela,
saem assinando liminares e criando confusão”.
Leia mais sobre esse assunto na página 4.
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Câmara pode votar MP que
moderniza setor portuário brasileiro
O plenário da Câmara poderá apreciar hoje em
sessão extraordinária marcada para as 9h a medida
provisória (MP 595/12) que trata da modernização
dos portos brasileiros. A MP já foi aprovada na comissão mista presidida pelo líder do PT na Câmara, deputado José Guimarães (CE)
(CE). “Estamos dando ao País o
que há de melhor em termos de marco regulatório para
o setor portuário”, afirmou.
Também consta da pauta de votação a MP 597/
12, que isenta de Imposto de Renda (IR) parte do dinheiro recebido por trabalhadores na participação nos
lucros ou resultados das empresas (PLR). O relatório
de autoria do deputado Luiz Alberto (PT-BA) já foi

aprovado na comissão mista que analisou a medida.
O plenário também poderá apreciar outras duas
medidas. A primeira é a MP 590/12, que assegura
renda mínima mensal de R$ 70 por pessoa nas famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família. O
deputado Assis do Couto (PT-PR) é o vice-presidente da comissão mista que apreciou a medida. A outra é a MP 593/12, que permite às instituições privadas de ensino superior, profissional e tecnológico
participarem voluntariamente do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). O relator-revisor na comissão mista é o deputado Ronaldo Zulke (PT-RS)
(PT-RS).

NA TRIBUNA

Taumaturgo elogia conquistas dos
10 anos do PT no governo federal
O deputado Taumaturgo Lima (PT-AC)
elogiou em pronunciamento no plenário as políticas públicas dos governos do
PT nos últimos 10 anos. “A política de
combate à extrema pobreza, que teve
início em nosso País no governo Lula e
continua sendo implementada pelo governo Dilma, produziu de forma positiva
o desenvolvimento na base produtiva, na geração de
emprego e, mais do que isso, ampliou a perspectiva de

renda dos brasileiros”, afirmou.
De acordo com o parlamentar petista, “esses resultados são fruto da política de valorização real do salário mínimo e dos programas sociais implantados pelo governo federal através do
Plano Brasil Sem Miséria; Programa
‘Minha Casa, Minha Vida’; Programa
Universidade Para Todos (ProUni); e Programa Nacional
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec)”.

Sibá Machado destaca fim do limite
de concessão de vistos para haitianos

EXPEDIENTE

O deputado Sibá Machado (PT-AC)
registrou em plenário o início da segunda etapa de medidas para regularizar a imigração de haitianos para
o Brasil. A Resolução Normativa do
Conselho Nacional de Imigração, que
revoga o limite de concessão de 1,2
mil vistos por ano aos imigrantes do
Haiti, foi publicada no Diário Oficial de ontem. A
resolução estabelece ainda que a concessão dos vistos não se restringirá à Embaixada do Brasil em Porto Príncipe, capital do Haiti. Caberá ao Itamaraty
definir quais postos no exterior estarão credenciados
para conceder esses vistos.
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“Isso é muito importante porque
os haitianos chegam ao Brasil pelo
Acre, e é o governo estadual que tem
assumido a responsabilidade de garantir o bem-estar dessas famílias
quando chegam ao Brasil. Agora, cabe
ao Itamaraty regularizar as outras Embaixadas do Brasil e os outros postos
que vão poder credenciar a entrada de haitianos”, explicou Sibá Machado.
No início do mês o governador do Acre, Tião Viana (PT), decretou estado de emergência social nos
municípios de Brasileia e Epitaciolândia por causa da
imigração irregular.

Comissão de reformulação
do Ensino Médio ouve
especialista em educação
A comissão especial destinada a promover estudos e fazer proposições para a reformulação do Ensino Médio realiza hoje, às 14h30, no plenário 5, audiência pública com a presença de João Batista de
Oliveira, presidente do Instituto Alfa e Beto (IAB). A
comissão é presidida pelo deputado Reginaldo Lopes
(PT-MG) e tem como 1ª vice-presidente a deputada
Fátima Bezerra (PT-RN).
Cartão de débito – A Comissão de Desenvolvimento Econômico realiza audiência pública às 14h30
de hoje, no plenário 5, para discutir a atuação dos
segmentos de cartões de débito no País, com foco
na metodologia de cobrança dos serviços prestados.

Parlamentares avaliam
hoje relatório
sobre MP 599
A comissão mista que dará parecer à medida
provisória (MP 599/12) que instituiu o Fundo de Desenvolvimento Regional e dispõe sobre o auxílio financeiro a estados, Distrito Federal e municípios para
compensar perdas decorrentes da redução de
alíquotas do ICMS se reúne às 11h de hoje para apreciação do relatório do senador Walter Pinheiro (PTBA). O relator-revisor do colegiado é o deputado
Josias Gomes (PT-BA). A reunião será na sala 15, na
Ala Senador Alexandre Costa, do Senado Federal.
PUBLICAÇÃO

Pesquisador lança livro
sobre problemas de saúde
no trabalho docente
“Trabalho Docente e Saúde: efeitos do modelo
Neoliberal” é o título do livro que será lançado hoje na
Universidade de Brasília (UnB), pelo autor Carlos
Eduardo Soares de Freitas, professor do curso de Direito da Universidade Estadual de Feira de Santana
(UEFS), na Bahia.
Fruto da sua tese de doutorado, defendida na UnB,
o livro de Freitas analisa transformações ocorridas sob
a hegemonia do neoliberalismo no mundo do trabalho e, em particular, no universo escolar e na profissão
docente no Brasil, que afetou intensamente o ambiente educacional.
O lançamento será a partir das 10h, no auditório
de Sociologia do Instituto Central de Ciências (ICC) da
UnB, no campus da Asa Norte, em Brasília.
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Bancada nordestina acompanha reforma
do ICMS em tramitação no Senado
Deputados que integram a
Bancada do Nordeste estão atentos à discussão do Projeto de Resolução (PRS 001/03), no Senado,
que prevê a reforma do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS), prioridade do governo Dilma Rousseff para acabar
com a chamada “guerra fiscal”. Na
última quarta-feira (24), a Comissão de Assuntos Econômicos do
Senado (CAE) aprovou o texto base do relatório do senador Delcídio Amaral (PT-MS), que introduz modificações na cobrança do ICMS nas operações interestaduais. O colegiado volta a se reunir às 10h de hoje, na
sala 19, na Ala Alexandre Costa para votar as emendas apresentadas pelos senadores.
O texto aprovado na CAE prevê alíquotas diferenciadas de ICMS. Na prática, a reforma unificará em 4% a
alíquota interestadual de 94% das transações comerciais do País. Hoje, os estados do Sul e Sudeste têm alíquota interestadual de 7%, e os demais, de 12%. A
busca da unificação gradual prevê a redução de um ponto
percentual por ano nas alíquotas, começando em 2014.

Segundo Delcídio, “a mudança reduz a carga tributária do País e cria
uma saída ordenada da guerra fiscal que prejudica a economia e
ameaça a Federação”.
Os produtos industrializados,
beneficiados e agropecuários das
regiões Norte, Nordeste e CentroOeste, além do Espírito Santo, terão alíquota de 7%. Já as operações interestaduais originadas
da Zona Franca de Manaus e das áreas de livre comércio de Boa Vista e Bonfim (RR), Tabatinga (AM),
de Guajará-Mirim (RO), de Macapá e Santana (AP)
e de Basileia, Cruzeiro do Sul e Epitaciolândia (AC),
de 12%, de acordo com Delcídio Amaral.
Para o coordenador da Bancada do Nordeste,
deputado Pedro Eugênio (PT-PE)
(PT-PE), a maior preocupação do colegiado é com as possíveis perdas para a
região, que tem uma alíquota menor que as demais
unidades da Federação. “A nossa intenção é realizar
uma reunião específica com técnicos da área e o senador Delcídio Amaral para esclarecer possíveis dúvidas a respeito do tema”, explicou Pedro Eugênio.

O relator
do projeto
já sinalizou aos
governadores
do Norte, Nordeste e Centro-Oeste que
fiquem tranquilos, pois
“todos os cuidados necessários foram tomados para evitar que os estados de menor arrecadação sofram qualquer tipo
de prejuízo”.
Na avaliação de Fernando Ferro (PT-PE)
(PT-PE), a alíquota de 7% de ICMS para produtos industrializados
da região Nordeste “abre espaço para negociação em
busca de um consenso, já que a guerra fiscal – disputa entre governos estaduais para atrair empresas por
meio de concessão de benefícios, como redução da alíquota do ICMS ou ampliação do prazo de pagamento
de impostos – só prejudica o desenvolvimento unificado do Brasil”.

Reestruturação do Dnocs será tema de debate em comissão
A reestruturação do Departamento Nacional de Obras Contra as
Secas (Dnocs) será tema de audiência pública no dia 8 de maio, na Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados. O debate foi proposto
pelo deputado Eudes Xavier (PT-CE), que integra o grupo de trabalho
(GT) da Bancada do Nordeste para discutir com o governo federal questões ligadas à seca e à reestruturação de órgãos federais que atuam na
região, entre eles, o Dnocs.
“Pelo impacto e a gravidade da estiagem no Nordeste, nunca foi tão
importante darmos visibilidade ao Dnocs, uma instituição de desenvolvimento regional com referência na irrigação, na piscicultura e infraestrutura
hídrica”, afirmou o petista. A audiência pública está marcada para 14h30,

no plenário 12 do corredor de comissões.
Segundo Eudes, cerca de 300 servidores das unidades do Dnocs
estarão presentes no debate da Comissão de Trabalho, do qual devem participar o coordenador da Bancada do Nordeste, deputado Pedro
Eugênio (PT-PE), e representantes dos ministérios da Integração Nacional, do Planejamento e dos sindicatos de trabalhadores.
“Queremos continuar negociando com o governo e buscando
apoio do Congresso, já que o Dnocs foi sucateado ao longo dos anos.
Os servidores foram desvalorizados, e as unidades estaduais funcionam precariamente, muitas delas, inclusive, sem internet”, explicou o
deputado cearense.

Petistas defendem caatinga como patrimônio nacional
Numa iniciativa do deputado Amauri Teixeira (PTBA), a Câmara realizou na sexta-feira (26) sessão solene
em homenagem ao Dia Nacional da Caatinga, comemorado em 28 de abril. A caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro e ocupa uma área de aproximadamente 750 mil km², cerca de 11% do território nacional. Os
participantes da homenagem defenderam com unanimidade o reconhecimento da caatinga como patrimônio
nacional.
O deputado Amauri Teixeira lembrou que tramita na
Casa uma proposta de emenda à Constituição (PEC) que inclui a caatinga e o cerrado como patrimônio nacional. “É preciso sensibilizar os parlamentares e a sociedade brasileira para a importância de conservar o
bioma caatinga, que é a nossa identidade. A Constituição de 88 reconheceu quase todos os biomas, mas deixou de fora a caatinga e o cerrado”, enfatizou Amauri.
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Para o deputado Luiz Couto (PT-PB), se não
for feito nada, a caatinga desaparecerá em 2030,
segundo especialistas. “Não podemos permitir
que isso aconteça. Queremos sensibilizar os parlamentares desta Casa para vencermos os obstáculos e aprovarmos a PEC”. O deputado Domingos
Dutra (PT-MA) também reiterou a necessidade de
aprovação da proposta que inclui a caatinga e o
cerrado como patrimônios nacionais.
Para o deputado Márcio Macêdo (PT-SE), as
condições de preservação da caatinga são entristecedoras. “Depois
da mata atlântica e do cerrado, ela é o terceiro ecossistema mais
afetado pela ação humana. Cerca de 80% de sua área já sofreram
algum tipo de alteração, seja pela expansão urbana, seja pela produção agrícola, seja pelo uso de técnicas não sustentáveis de manejo e
extração dos recursos naturais”, alertou o parlamentar.
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Marco Maia apresentará PEC que
veta decisão monocrática do STF
O deputado Marco Maia (PT-RS) anunciou em
plenário ontem que está coletando assinaturas para
a apresentação de uma proposta de emenda à Constituição (PEC). “O objetivo da proposta é acrescentar
ao § 4º do art. 102 da Constituição Federal um artigo para vedar que o Supremo Tribunal Federal (STF)
suspenda liminarmente lei ou emenda constitucional por decisão monocrática nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade e nas Ações Declaratórias de
Constitucionalidade”, explicou.
Ao justificar a proposta, Marco Maia deu como
exemplo recente decisão da ministra Carmem Lúcia, do STF, que suspendeu, em caráter cautelar,
dispositivos que preveem novas regras de distribuição dos royalties do petróleo contidas na Lei
12.734/12. A decisão ainda deverá ser referendada pelo plenário do Supremo.
“O Congresso Nacional aprovou a matéria depois
de amplamente discutida. Foram mais de quatro anos
de debate dentro do Parlamento (na Câmara e no Senado), horas e horas de intensas negociações, para se

chegar a uma proposta que pudesse estar mais próxima da realidade deste País”, disse o petista. E aí, acrescentou Marco Maia, “depois de aprovada, a ministra
Carmen Lúcia, sozinha, como tem acontecido em outros casos no STF, resolve suspender liminarmente a
efetivação daquela lei, que prejudica milhões de brasileiros, limita os recursos da grande maioria dos estados e municípios brasileiros”.
“Essas decisões, de forma monocrática, têm se

reproduzido em outras decisões tomadas
pelo STF. Isso não é bom para a democracia, não é bom para o funcionamento das instituições, não é bom
para o equilíbrio que deve haver
entre os Poderes da República”,
frisou o petista.
Marco Maia defendeu ainda que o Parlamento exerça “de forma
soberana” suas prerrogativas.
“Quem legisla, quem aprova mudanças na Constituição, quem altera o arcabouço legal do País e
quem debate alterações na Constituição, nas leis, nas regras de funcionamento do País é este Parlamento, legitimamente eleito pelo
povo para produzir esses debates
e essas discussões legais a respeito
da nossa legislação”, disse.

BRASIL

Empreendedorismo gera seis milhões
de empregos formais entre 2001 e 2011
A Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) lançou ontem a terceira edição do caderno “Vozes da Nova
Classe Média”. O caderno traz uma abordagem inédita sobre a contribuição do empreendedorismo para a
expansão e a sustentabilidade da classe média de 2001
até 2011, além de um panorama da geração de empregos e da mobilidade social.
Das 15 milhões de novas vagas de trabalho abertas entre 2001 e 2011, seis milhões foram criadas
pelos empreendimentos de pequeno porte. Além disso, 95% delas são empregos formais. Ainda de acordo com o estudo, 39% do total de remunerações do
País estão relacionadas a pequenos empreendedores
– volume que supera os R$ 500 bilhões por ano.
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Os dados do estudo indicam ainda que mais trabalhadores passaram a contar com sistema público
de proteção, como seguro-desemprego, auxílio-doença, auxílio-maternidade e aposentadoria. Também
mostra um aumento de 8% de pequenos empreendedores que contribuem para a Previdência Social.
Além do processo de formalização crescente, houve,
ainda, expansão nas remunerações do setor, principalmente entre os que detinham inicialmente os salários mais baixos.
Para o deputado Pedro Eugênio (PT-PE)
(PT-PE), presidente da Frente Parlamentar Mista da Pequena e Média Empresa, os dados revelados pelo estudo mostram
o acerto do governo federal em “priorizar o fortalecimento da economia em sua base de formação”. Segundo o deputado, a formalização do micro empreendedor individual contribuiu para que muitos trabalhadores deixassem a condição de informalidade.
De acordo com Pedro Eugênio, a lei que institui
o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa
de Pequeno Porte (Lei complementar 123/06) é um
estímulo estratégico para o empreendedorismo brasileiro. “Hoje no Congresso existem outros projetos
que, caso sejam aprovados, podem beneficiar ainda
mais o setor”, comentou citando o combate ao sistema de substituição tributária para empresas que optaram pelo Simples.

Café com a Presidenta:
872 mil jovens estão
na universidade com
apoio do Fies
A presidenta Dilma Rousseff destacou no programa Café com a Presidenta de ontem a importância do
Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies), que é responsável por mais de 12% das
matrículas nas universidades. Dilma lembrou que são
mais de 872 mil universitários com apoio do fundo e
que 80% deles têm renda familiar menor do que um
salário mínimo por pessoa. “Isso mostra que o Fies está
ajudando os jovens mais pobres a realizar o sonho de
fazer uma faculdade, de se formar no curso que escolheram e de conseguir um trabalho melhor”, afirmou.
O deputado Newton Lima (PT-SP), que foi reitor
da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), elogiou os números. “O balanço da presidenta demonstra
números muito auspiciosos na criação de oportunidades de acesso ao ensino superior”, apontou Lima, que
presidiu a Comissão da Educação da Câmara em 2012.
Dilma também lembrou que médicos e professores podem quitar seus financiamentos integralmente
ao trabalhar na rede pública de saúde ou dando aulas
em escolas públicas. Esse item e outras mudanças foram enaltecidos pelo deputado Antonio Carlos Biffi (PTMS), que foi relator do Programa Nacional de Acesso
ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) na Câmara. “É
muito acertada a medida que possibilita o pagamento
do crédito através do trabalho, especialmente para estudantes de medicina e aqueles que optam pela carreira de professor”, frisou Biffi.
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