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Comissão de Meio Ambiente vota pedido de
audiência para discutir extinção de reserva
Energia, do Meio Ambiente e do Gabinete de
Segurança Institucional, além de representes
de entidades da sociedade civil.
A Renca foi criada em 1984 para proteger
a região, que abrange uma área equivalente
ao estado do Espírito Santo e abrange terras
do Pará e Amapá. Apenas o governo poderia
explorar as jazidas, ricas em ouro e outros
minérios. Com o decreto editado pelo governo
na semana passada, os mais de 4 milhões de
hectares passariam a ser abertos à exploração mineral, o que gerou repercussão negativa
nas redes sociais. O líder tucano apresentou
um pedido formal pela revogação semana
passada.
Para Tripoli, qualquer iniciativa no sentido de se extinguir a Renca demandaria uma
análise técnica profunda e rigorosa, sucedida
de um amplo debate público realizado entre
todos os envolvidos.
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O líder do PSDB na Câmara, deputado
Ricardo Tripoli (SP), apresentou nessa
terça-feira (29) requerimento à Comissão de
Meio Ambiente da Câmara no qual solicita
audiência pública para discutir os efeitos de
Decreto que extingue a Reserva Nacional de
Cobre e seus Associados (Renca), localizada na
Amazônia.
AMPLO DEBATE
O tucano avalia que o assunto precisa ser
amplamente debatido mesmo com a edição de
um novo decreto que mantém a área aberta
à mineração, mas com detalhes sobre como
será a preservação ambiental na região, como
a restrição à pesquisa ou lavra em determinadas áreas.
O requerimento de Tripoli está na pauta
do colegiado, que se reúne nesta quarta-feira
(29), às 10h, no Plenário 2. No pedido, o tucano
sugere a presença dos ministros de Minas e

Deputado do PSDB defende amplo
debate sobre o assunto; reunião está
marcada para as 10h no Plenário 2.

PEC relatada por Shéridan deve ser apreciada em Plenário hoje
negociações prosseguem. Para aprovar qualquer ponto da reforma, são necessários no
mínimo 308 votos.
À “Agência Câmara”, o líder do PSDB, Ricardo Tripoli (SP), defendeu que o sistema
eleitoral e o modelo de financiamento das
campanhas deveria ser objeto de plebiscito.
“Para esta eleição de 2018 se faz uma modelagem, mas com questionamento para que
o eleitor defina qual o melhor modelo que o
representa”, argumentou. Ontem a bancada
do PSDB na Câmara se reuniu para debater o
tema sob o comando de Tripoli.

O Congresso Nacional se reuniu nessa
terça-feira (29) para análise de vetos presidenciais que estavam pendentes na pauta.
Os senadores mantiveram o veto parcial ao
texto da Medida Provisória 751/16, que cria
o programa Cartão Reforma para subsidiar
a reforma de residências de pessoas de
baixa renda.

Por insuficiência de votos, a Câmara manteve o veto total ao Projeto de Lei 1391/11,
que regulamenta a profissão de designer. A
deputada Mara Gabrilli (SP) destacou a importância dos designers de interiores e cobrou
a derrubada. “É um profissional fundamental
para termos acessibilidade e segurança”, declarou.
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O presidente em exercício da Câmara,
André Fufuca (PP-MA), disse nessa terça-feira (29) que colocará em votação hoje a PEC
282/16, uma das partes da reforma política
em discussão. Aprovada na comissão especial
na semana passada, a proposta relatada pela
deputada Shéridan (RR) extingue as coligações partidárias a partir de 2018 e cria uma
cláusula de desempenho para as legendas.
Em relação a outra proposta da reforma
política (PEC 77/03), que cria um fundo público para custear campanhas e altera as regras
para eleição de deputados e vereadores, as

Deputada conversa com jornalistas
nessa terça-feira (28); tucana
trabalha pelo êxito da proposta.

Até o fechamento desta edição, o Congresso continuava a analisar os vetos. Após
o fim da sessão, havia expectativa de apreciação na Comissão Mista de Orçamento do
parecer do deputado Marcus Pestana
(MG) ao projeto que altera as metas fiscais deste ano e de 2018 para um déficit
primário de R$ 159 bilhões.
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Marinho: caravana de Lula é ilegal,
cínica e tenta promover um condenado
A caravana do ex-presidente Lula passou esta
semana pelo Rio Grande do
Norte. Para o deputado Rogério Marinho (RN), o ato
é “ilegal, torpe, cínico e tenta
promover um condenado”
pela Justiça, com o claro objetivo eleitoral. No RN, Lula
esteve em Currais Novos e
Mossoró.
“A caravana pelo Nordeste é ilegal porque promove campanha antecipada. É torpe e cínica porque é feita para promover um condenado pela
Justiça. A realidade é cristalina: é uma caravana ilegal de um condenado”,
disse Rogério Marinho, em artigo publicado esta semana (leia a íntegra em
nosso site).
“As visitas de Lula ao Nordeste são apenas escárnio de um desesperado
condenado pela Justiça. Ele segue com discursos tresloucados, fanáticos e
com um caráter de seita cada vez mais evidente. Porém, nenhuma falsidade
poderá apagar o legado petista de aparelhamento, fisiologismo, corrupção e
atraso econômico e social. Nenhuma mentira agora contada poderá limpar a
sujeira que eles promoveram no país. A promessa é de 20 dias de hipocrisia
e engodo”, reprovou o parlamentar.
Agora o petista está no Ceará. Para Raimundo Gomes de Matos
(CE), é uma oportunidade para Lula prestar contas sobre promessas descumpridas. “Ele prometeu a refinaria, a rodovia Transnordestina e disse que
ia entregar água do rio São Francisco. Prometeu ainda melhorar o aeroporto
de Fortaleza e não fez. É importante que ele visite o Ceará para ver se ele vai
continuar com as mesmas mentiras ou não”, afirmou ao jornal “O Estado”.
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FURTO DE FIOS: A Câmara dos Deputados discute nesta quinta-feira (31) os prejuízos causados aos
consumidores e aos prestadores de serviços públicos
e privados pelo roubo de fios de energia, de telefonia,
de TV por assinatura e de outros equipamentos da infraestrutura de comunicações e de energia elétrica. A
audiência será realizada no plenário 13, a partir das
9h30. Promovido pelas comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Desenvolvimento
Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, o debate foi
proposto pelos deputados Vitor Lippi (SP) e Walter
Ihoshi (PSD-SP). Entre os convidados, estão os ministros
da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e o de
Minas e Energia.
CARCINICULTURA: Está marcada para amanhã,
às 10h, audiência pública na Comissão de Agricultura
para discutir as diretrizes operacionais de financiamento à carcinicultura (criação de crustáceos) e os riscos
zoossanitários advindos da importação de camarões de
origem equatoriana. O deputado Raimundo Gomes
de Matos (CE) é um dos que pediram a realização do
evento, que ocorrerá no Plenário 6. O tucano pretende
questionar a respeito da falta de diretrizes operacionais
de financiamento ao setor, causando enorme prejuízo.
TECNOLOGIA ASSISTIVA: A deputada Mara
Gabrilli (SP) quer saber o que o Governo Federal tem
feito para incentivar e desenvolver tecnologias assistivas no Brasil. A parlamentar protocolou requerimento
de informação com questionamentos ao Ministério da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações pedindo
informações detalhadas do Programa de Inovação em
Tecnologia Assistiva, idealizado dentro do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Segundo ela,
as pessoas com deficiência têm a expectativa de que
recursos compatíveis com suas necessidades estejam
efetivamente sendo empregados nesta iniciativa.
JK HERÓI DA PÁTRIA: A CCJ aprovou parecer
favorável à proposta dos deputados Otavio Leite (RJ)
e Fabio Sousa (GO) que inscreve o nome de Juscelino
Kubitschek no Livro dos Heróis da Pátria. A matéria tem
tramitação conclusiva nas comissões e já foi aprovada
pela Comissão de Cultura. Os autores do PL 5496/16
recordam a trajetória do ex-presidente da República,
a relevância de suas realizações para o Brasil e seu
espírito visionário. Avaliam, ainda, que o governo dele
foi dinâmico e modernizador. O livro está guardado no
Panteão da Pátria Tancredo Neves, em Brasília.
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Deputados visitam Fernando Henrique e
dialogam sobre conjuntura política e educação
Foto: Divulgação

Os deputados Caio Narcio (MG)
e Pedro Vilela (AL) e o vice-prefeito
de São Paulo, Bruno Covas, estiveram
nessa segunda-feira (28) reunidos com
o presidente de honra do PSDB, Fernando Henrique Cardoso. Na pauta do
encontro, a conjuntura política, a educação brasileira e questões internas do
partido.
Os parlamentares destacaram a postura do ex-presidente da República, que
continua sintonizado com os acontecimentos e compartilhando experiências
Encontro foi uma oportunidade para trocar experiências
e uma visão moderna de mundo capaz
com
o presidente de honra do PSDB. Vice-prefeito de SP, o
de ajudar a transformar positivamente
ex-deputado
Bruno Covas também esteve presente.
a realidade nacional.
“Foi mais uma grande experiência con- verdade, uma oportunidade para aprender
versar com FHC, que é uma das maiores um pouco mais com o presidente de honra
referências do país e a maior em nosso par- do PSDB. “Como sempre, ele continua mais
tido”, destacou Vilela.
contemporâneo que nunca”, destacou. Para
Para o tucano, o ex-presidente tem conse- o tucano, estar perto de Fernando Henrique
guido, como poucos, compreender o momento e ouvi-lo é algo que sempre acrescenta. “Ele
conturbado que o país vive e apontar encami- tem uma maneira moderna de encarar tudo,
nhamentos e soluções. “A conversa foi voltada é sempre atual e isso contribui muito. Foi uma
principalmente a esse aspecto para que a gen- conversa desprendida e tratamos das queste possa refletir e tomar as decisões relativas tões políticas, questões internas do PSDB e da
aos desafios enfrentados em Brasília”, disse o agenda da educação”, relatou.
jovem deputado.
MELHORAR A EDUCAÇÃO
Segundo Caio Narcio, o encontro foi, na
De acordo com Caio, que é presidente da

Comissão de Educação da Câmara,
durante o diálogo foi expressa a preocupação de todos com a necessidade de
melhorar o ensino superior, modernizar
as estruturas acadêmicas, desburocratizar as universidades, dar a elas mais
autonomia, vencer as divergências,
melhorar a qualidade e ampliar os investimentos em inovação.
Outra pauta sempre priorizada pelo
partido foi discutida entre os tucanos:
o ensino básico e os desafios a serem
vencidos na alfabetização e na defasagem, que afetam a vida dos estudantes
e o desenvolvimento do país. “Foi uma
conversa aberta, sem um propósito
único, mas com a intenção de aproveitarmos
mais o presidente e aprendermos com ele,
para ajudarmos a melhorar o país a partir das
experiências que ele tem”, concluiu.
TODOS PELO DF
O deputado Izalci (DF) também visitou
FHC e mostrou o projeto “Todos pelo DF”. “Ele
ficou empolgado com a forma como temos ido
a cada cidade em busca do sentimento e das
necessidades de cada comunidade”, relatou
o tucano. “FHC e eu concordamos que a saída
para Brasília é um grande programa de desenvolvimento econômico”, completou Izalci.

Aprovado projeto de Geovania que confere a Nova
Veneza título de capital da gastronomia italiana
e cresceu com a chegada de 400 famílias italianas em 1891. No ano seguinte vieram mais
500 famílias italianas, oriundas de Bérgamo,
de Veneza e de Belluno. “Com mais de 95%
da população descendendo de italianos, Nova
Veneza vem se notabilizando como um pedaço
da Itália em Santa Catarina”, disse a deputada.
O parecer do relator, deputado Betinho
Gomes (PE), foi pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa da proposta.

O município desenvolveu em seu
calendário turístico gastronômico a
Festa da Gastronomia Típica Italiana,
realizada em junho. Ao longo do
evento, a cidade recebe milhares de
visitantes de todo o país.
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A Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania aprovou, em caráter conclusivo, o Projeto de Lei 2042/15, da deputada
Geovania de Sá (SC), que confere ao município catarinense de Nova Veneza o título
de “Capital Nacional da Gastronomia Italiana”. A proposta segue para o Senado, caso
não haja recurso para análise do Plenário.
Como explica a deputada, a cidade foi
fundada por Miguel Napoli, um empresário italiano radicado nos Estados Unidos,

“O título a ser conferido por lei federal ao
município dará maior visibilidade à cidade
e será motivo de grande satisfação da
população”, disse a parlamentar do PSDB.
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Comissão de Educação debate novo Ensino Médio e
impactos para a educação profissional de nível técnico

Qualquer cidadão poderá participar
da audiência sugerida por Vecci por
meio do portal e-Democracia.

A Comissão de Educação promoverá audiência pública nesta quinta-feira (31) para
debater o novo ensino médio e os impactos
para a educação profissional de nível técnico.
O deputado Giuseppe Vecci (GO), autor da
proposta para a realização do debate, considera importante dimensionar esse impacto, junto
com especialistas, e os próprios estudantes do

ensino médio. Deputados como Lobbe Neto
(SP) também assinaram a proposição. A reunião está marcada para as 9h30, no plenário
10. Qualquer cidadão pode participar pelo edemocracia.
Segundo o parlamentar, um dos aspectos
mais relevantes da reestruturação do ensino
médio é a criação dos chamados itinerários informativos, ou seja, o campo de conhecimento
direcionado para a área que o estudante pretende atuar e na qual deve se especializar
durante o período que cursar o ensino médio.
“Isso certamente vai criar condições de
aproveitamento de vivências técnicas que
existem no mundo do trabalho, com a criação
de uma certificação intermediária para qualificação para o trabalho”, disse o parlamentar.
Ele ressalta que as escolas técnicas brasileiras
correm o risco de certificar pessoas sem criar
profissionais.
Os arranjos curriculares serão organizados
de acordo com as áreas de conhecimento: linguagens e suas tecnologias; matemática e suas
tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; ciências humanas e sociais aplicadas; e

formação técnica e profissional, conforme determina a Lei 13.415/2017, que reformulou as
diretrizes e bases da educação nacional.
Para Vecci, a mudança reforça a formação
técnico-profissionalizante e vai criar melhores
oportunidades para os jovens que saem do
ensino médio e pretendem entrar no mercado de trabalho. Ele ressalta que o debate vai
avaliar como esse processo de mudança está
sendo feito.
CONVIDADOS
Foram convidados: a secretária nacional
de Educação Profissional e Tecnológica do
Ministério da Educação, Eline Neves Braga Nascimento; o presidente do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, Silvio de Sousa
Pinheiro; o diretor de Educação e Tecnologia da
CNI e diretor-Geral do SENAI e Superintendente do SESI, Rafael Lucchesi; o representante do
Conselho Nacional de Secretários de Educação
(CONSED) e secretário de Educação da Paraíba,
Alessio Trindade de Barros; o professor do
SESC/RJ Mateus Geraldo Xavier; e a diretoraSuperintendente do Centro Paula Souza, Laura
Lagana.

As perguntas podem ser feitas ao vivo ou antecipadamente no endereço
https://edemocracia.camara.leg.br/audiencias/sala/372.

Vanderlei Macris aprova criação de zona
de livre comércio na América do Sul

De acordo com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), uma integração maior entre os países da
América Latina e Caribe criaria um ambiente comercial
mais vantajoso, com um mercado único de US$ 5 trilhões
de dólares e 7% do Produto
Interno Bruto mundial.

Deputado pelo PSDB de São Paulo, Vanderlei Macris aprova a guinada nas relações
exteriores sob o comando do tucano Aloysio
Nunes, e visualiza resultados positivos do
ponto de vista econômico caso a criação da
zona se concretize.
“Avalio que o Brasil cresce com o fortalecimento econômico nas relações do bloco
com a União Europeia e também com a zona
de livre comércio na América do Sul. Tudo
isso é uma guinada nas relações exteriores
por parte do país, que eu acho muito positiva. É fortalecer bastante as relações não só
bilaterais, mas também com os blocos, para
fortalecer a economia brasileira. Temos muita coisa a oferecer e a comprar”, afirmou o
tucano, integrante da Comissão de Relações
Exteriores da Câmara.
Segundo o parlamentar, o Brasil está superando um dos momentos mais dramáticos das
relações internacionais. “Nos últimos 13 anos,
houve uma postura claramente ideológica na
diplomacia brasileira, atrapalhando muito o
Brasil”, afirmou.
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Uma tão esperada área de livre comércio na América do Sul pode sair do papel até
2019, segundo o Itamaraty. Com isso, o Brasil
e outros países do continente podem se beneficiar com a derrubada de tarifas cobradas
nas trocas e, posteriormente, com a construção
de acordos em outras áreas, como compras governamentais e convergência regulatória.

