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DEPUTADO
JOSÉ NELTO
É LÍDER DO
PODEMOS NA
CÂMARA DOS
DEPUTADOS

O Deputado Federal José Nelto (GO) foi eleito líder do Podemos no
início da 56ª legislatura. O parlamentar foi escolhido por unanimidade
por seus correligionários durante reunião realizada na tarde do dia 31
de janeiro na liderança do partido.

ESTAMOS COM
UMA CRISE
ENERGÉTICA SEM
PRECEDENTES
EM GOIÁS, A
ENEL ACUMULA
MILHARES DE
RECLAMAÇÕES.

Em discurso, José Nelto assegurou que a legenda vai manter a
independência perante o governo federal. No entanto, pretende
“votar as reformas para mudar o Brasil para melhor”. Esse é o primeiro
mandato de Nelto como deputado federal. Antes, ele foi deputado
estadual por Goiás.
O líder afirmou que o partido, que terá 11 deputados nesta legislatura,
vai priorizar a educação e a segurança pública. Segundo o parlamentar,
é inadmissível que o país continue vivendo neste clima de insegurança.
“O país hoje passa por uma guerra civil. Veja o que está acontecendo
no Rio de Janeiro, agora também no Ceará, uma verdadeira guerra
civil. E quem é culpado? É o Estado, porque o Estado é fraco, as leis
são frágeis, então o cidadão faz o que ele quer porque ele não é punido,
então é preciso endurecer as leis penais no Brasil”, disse o congressista.
Sobre a lei anticrimes do Ministério da Justiça encaminhada para
a análise do Congresso Nacional, o líder do Podemos afirmou que
o texto terá apoio do partido, uma vez que representa um anseio da
sociedade, que ficou muito claro durante o processo eleitoral.
José Nelto é o primeiro da bancada goiana a apresentar projetos na
Câmara Federal.
facebook.com/podemos19
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O Deputado Federal José Nelto pegou fila no primeiro
dia de protocolo de projetos de lei da Câmara, para
registrar 26 propostas. Na lista, está o projeto que proíbe
fiscalização de radares móveis e defende a investigação
da empresa de distribuição de energia em Goiás,
Enel. Serão analisados os serviços e investimentos da
empresa italiana no estado. Além disso, deputado se
comprometeu na luta para extinguir o foro privilegiado,
a abertura do mercado financeiro para mais bancos e
a criação de um fundo soberano para a Educação que
possa ofertar ensino integral.
Líder do Podemos no primeiro mês de mandato articula
pautas importantes para o partido
Durante seu primeiro mês como líder na casa, o deputado
se reuniu com diversas autoridades para articular pautas

PROJETO DE
ALUISIO MENDES
FORTALECE A
LEI ANTICRIME
DO GOVERNO
BOLSONARO

Em visita a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)
pressionou para que esta cobrasse ações imediatas da
empresa italiana Enel. “Estamos com uma crise energética
sem precedentes no estado, esta empresa acumula
milhares de reclamações. Isso precisa ser resolvido”, alerta
o deputado que também se reuniu com o Ministério de
Minas e Energia para buscar soluções junto o órgão.

O PACOTE ANTICRIME
PREVÊ MUDANÇAS EM
14 LEIS QUE TRATAM
DE CORRUPÇÃO E
DE PRISÃO APÓS
CONDENAÇÃO EM
SEGUNDA INSTÂNCIA.

Uma reunião com o Ministro da Justiça, Sérgio
Moro, abriu o ano legislativo da Frente Parlamentar
da Segurança Pública na primeira quarta-feira
de fevereiro (06). O encontro foi solicitado pelo
presidente da Frente Parlamentar, Capitão Augusto
(PR/SP) para a explanação das principais propostas da
Lei Anticrime apresentadas pelo ministro Moro.

entre as propostas do pacote anticrime apresentado
pelo Ministro Moro. Esse projeto que tanto defendi no
primeiro mandato, agora pode ter sua ideia incorporada
pela Lei Anticrime, fortalecendo as atuais propostas
de combate à impunidade e à violência. Aprovar essa
mudança é atender ao clamor da sociedade brasileira por
mais segurança”, afirmou o deputado.

Durante a reunião, o deputado federal Aluisio
Mendes (Podemos/MA) falou sobre o Projeto de
Lei 3718/2015, de sua autoria, que altera o regime
de progressão de pena dos condenados por crimes
hediondos aumentando de 2/5 para 3/5 se o apenado
for primário, e de 3/5 para 4/5 se reincidente.

O pacote anticrime prevê mudanças em 14 leis que
tratam de corrupção, de prisão após condenação
em segunda instância, exime os policiais de punição
caso executem criminosos durante operações. As
propostas tratam também sobre crimes graves,
regime de progressão de pena, crime organizado,
entre outros pontos.

“A mudança no regime de progressão de pena está
4

importantes para o estado e para o país. Entre os
destaques está seu encontro com o Ministro da Justiça,
Sergio Moro. Durante o encontro o líder solicitou reforço
na segurança do estado. Para o deputado, é preciso
tomar ações imediatas para aumentar a segurança em
Goiás, que sofre com o aumento de criminalidade, tendo
as cidades de Novo Gama, Luziânia, Senador Canedo e
Trindade entre as 30 mais violentas do País.
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RICARDO
TEOBALDO FILIA
WEBERSON
FLORÊNCIO
AO PODEMOS
O Podemos Pernambuco (Podemos/PE) recebeu um
novo grupo político para seu quadro de filiados. Na tarde
desta terça-feira, durante ato realizado na área central
do Recife, foram anunciados os novos membros da
executiva municipal do partido. A Comissão Provisória
Municipal será presidida por Weberson Florêncio e
contará ainda com Brivaldo, Filip da Farmácia, João
Carlos Baiano e Leonardo Lima. Ainda essa semana
serão iniciados os trabalhos visando a eleição municipal
de 2020.

O PODEMOS
VEM COM UMA
PROPOSTA DE
FAZER DIFERENTE
E PROPOR UMA
NOVA POLÍTICA

Presidente estadual do Podemos, o deputado federal
Ricardo Teobaldo demonstrou bastante otimismo com
a chegada dos novos filiados. “Hoje iniciamos um novo
ciclo para o Podemos aqui no Recife. Weberson é uma
pessoa jovem, dinâmica e está empenhado em dar a
dimensão que o partido merece na capital. Ele formou
um grupo competente que já está trabalhando com o
objetivo de montar uma chapa competitiva em 2020.
Weberson ainda carrega em seu DNA o talento para
a política, através do seu irmão, o Wanderson, que
foi vereador do Recife e agora inicia um mandato na
Assembleia Legislativa”, destacou Teobaldo.

“Para mim
é uma grande
felicidade poder
participar deste ato,
onde uma parte do nosso
grupo político segue o
caminho de reforçar o Podemos.
Tenho certeza que hoje é o início
de uma nova trajetória, que seu Deus
quiser será de muito sucesso, para o
Podemos Recife”, comemorou o deputado
estadual Wanderson Florêncio.

Para Weberson, que vai presidir a legenda na capital,
essa é uma oportunidade de trazer novos quadros para
o partido. “O Podemos vem com uma proposta de
fazer diferente e propor uma nova política. Nas últimas
eleições já deixamos isso bem claro, com a candidatura
do Álvaro Dias à presidência. Assim seguiremos aqui
no Recife. Estamos compondo a comissão municipal
com pessoas de diversos segmentos da sociedade,
buscando montar uma legenda que seja o reflexo da
nossa população”, pontuou.

PHS – Outro ponto tratado no encontro foi a
migração dos filiados do PHS para o Podemos, já que
a legenda foi atingida pela cláusula de barreira imposta
pela nova legislação. O ex-vereador e presidente do
PHS, Belarmino Sousa, também compareceu ao
encontro e anunciou sua ida para o partido. “Tivemos
uma reunião com Teobaldo e a presidente nacional do
partido, a deputada federal Renata Abreu, e em breve
faremos um ato aqui no Recife para o anúncio oficial
dessa união”, frisou Belarmino.
facebook.com/podemos19
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A ATENÇÃO HUMANIZADA
NO SUS DEVE ABRANGER
A SAÚDE DE MULHERES
NEGRAS, INDÍGENAS,
HOMOSSEXUAIS,
TRABALHADORAS RURAIS E
EM SITUAÇÃO DE PRISÃO.

RENATA ABREU
QUER AMPLIAR ATENÇÃO
HUMANIZADA ÀS MULHERES NO SUS
A deputada federal Renata Abreu (Podemos-SP) quer
ampliar a assistência do SUS para as mulheres. Ela é a
autora do Projeto de Lei 119/19, que altera a Lei Orgânica
da Saúde (lei 8.080/90) para incluir a execução de
ações que garantam atenção humanizada às mulheres.
Há algumas décadas, assistência e atendimento
restringiam-se à saúde materna ou à ausência de
enfermidade associada ao processo de reprodução
biológica. Com o avanço dos debates em torno dos
direitos das mulheres, a Política Nacional de
Atenção Integral à Saúde da Mulher também
passou a considerar a desigualdade de
gênero como fator de grande impacto
sobre as condições da saúde da
mulher e que, portanto, precisa
ser considerada, tanto na
análise das ações no âmbito
do SUS (Sistema Único
de Saúde) como
dentro das diretrizes
e p rincí pi os
6
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estabelecidos pelo Ministério da Saúde para esta
parcela da população.
“O que se deseja agora é ampliar o leque de ações,
até então focadas na assistência ao ciclo gravídicopuerperal, para incluir outros aspectos relevantes da
saúde da população feminina, tais como a assistência
às doenças ginecológicas prevalentes, a prevenção, a
detecção e o tratamento do câncer de colo uterino
e de mama, a assistência ao climatério, a assistência
à mulher vítima de violência doméstica e sexual,
os direitos sexuais e reprodutivos e a promoção
da atenção à saúde de segmentos específicos da
população feminina”, justifica a parlamentar.
Segundo a proposta, a atenção humanizada às
mulheres deverá ocorrer nas seguintes situações:
mortalidade materna, saúde das adolescentes,
climatério e menopausa, saúde mental, doenças
crônico-degenerativas e câncer ginecológico.
A atenção humanizada também deve abranger a
saúde de mulheres negras, indígenas, homossexuais,
trabalhadoras rurais e em situação de prisão.

ROBERTO DE
LUCENA SE DESTACA
COM ATUAÇÃO
INTENSA DURANTE
O RECESSO
PARLAMENTAR
PEDI AO TCU PARA CRIAR UM CANAL
PERMANENTE DE INTERLOCUÇÃO
COM O PARLAMENTO, A FIM DE
ENCONTRARMOS CAMINHOS E
SOLUÇÕES PARA OS RISCOS DA
MINERAÇÃO EM NOSSO PAÍS.

O deputado federal Roberto de Lucena (Podemos/
SP), aproveitou o período de recesso da Câmara
para apresentar aos ministros do novo governo uma lista
com diversos projetos de interesse da população de São
Paulo.
Em reunião com o Ministro da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, Roberto
de Lucena tratou do projeto de levar Internet rápida
para o Pontal do Paranapanema. Já com a Ministra da
Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves,
o deputado tratou das frentes parlamentares dos
direitos humanos e do combate ao Bullying.
Roberto também tratou do problema da extinção
do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional – Consea, com o Ministro da Cidadania,
Osmar Terra. “Comuniquei minha intenção de
apresentar emenda à MP da reforma administrativa
para restabelecer o Consea, por entender a
importância da interlocução com a sociedade, sem
compromisso com o modelo anterior do Conselho,
que pode ser menor e paritário, além de continuar
com caráter consultivo”, destacou o deputado.
“Também levei ao Ministro e sua equipe informações
sobre o primeiro frigorífico de pescados do Pontal
do Paranapanema, voltado exclusivamente para
abate e processamento da produção de pescadores
e produtores familiares, um projeto da Cooperativa
dos Pescadores de Produtores da Agricultura Familiar
– COOPPAF, que contou com meu apoio como

Deputado Federal e como Secretário de Turismo do
Estado de São Paulo”, enfatizou.
O ministro Osmar Terra ficou interessado no
empreendimento social e se comprometeu a visitar o
Pontal do Paranapanema em breve.
Também em Brasília, o deputado se reuniu com o
Presidente do Tribunal de Contas da União - TCU,
Ministro José Múcio, onde demostrou preocupações
sobre a exploração do nióbio no Brasil e com os riscos
ambientais advindos da lavra predatória. “Pedi ao
Ministro um canal permanente de interlocução com
o TCU, a fim de encontrarmos caminhos e soluções
para os riscos da mineração em nosso país”, destacou.
Roberto de Lucena começou o seu terceiro mandado
como deputado dando entrada em mais de 40 projetos
de lei, que têm como tema o combate à corrupção e à
violência, a transparência no setor público, a promoção
da pessoa idosa e o desenvolvimento do turismo.
Os projetos passam agora a tramitar nas comissões
temáticas da Câmara.
No primeiro discurso desse novo mandato, Roberto de
Lucena reafirmou o compromisso com a recuperação
econômica do país e com o resgate moral da política.
“É isso que os brasileiros esperam da nova legislatura
e podem ter certeza que não medirei esforços para
cumprir essa missão. Estamos com todo gás para fazer
valer o voto de cada paulista”, concluiu.
facebook.com/podemos19
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NA BIENAL DA
UNE, BACELAR
CONCLAMA
ESTUDANTES PARA
REAÇÃO CONTRA
ESCOLA SEM
PARTIDO
VIVEMOS HOJE UM PESADELO,
COM AMEAÇAS À LIBERDADE
DO PROFESSOR E AO DIREITO
DO ALUNO DE PENSAR,
CAMUFLADAS NO FAMIGERADO
PROJETO ESCOLA SEM PARTIDO.

O presidente do Podemos na Bahia, deputado federal
Bacelar, foi um dos convidados homenageados na 11ª
Bienal da União Nacional dos Estudantes (UNE),
nesta sexta-feira (8), no Pavilhão de Aulas da UFBA,
em Ondina. O parlamentar visitou oficinas de arte
e apresentou a palestra “Liberdade e Democracia –
Escola democrática e sem mordaça” para uma plateia
composta por jovens de todas as partes do país.
Bacelar falou sobre a trajetória dele como aluno de
escola pública e filho de professora, até desembarcar
na política, onde escolheu a educação de qualidade
como principal bandeira. Ele chamou a atenção
dos estudantes para medidas que representam um
8
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retrocesso no setor, como o projeto Escola sem
Partido, que, segundo o deputado, é baseado apenas
em suposições de doutrinação em sala de aula.
“Esse é um dia especial pra mim porque estou
revivendo momentos maravilhosos da minha
juventude, dos tempos de estudante e do sonho de
um Brasil melhor. Infelizmente, vivemos hoje um
pesadelo, com ameaças à liberdade do professor
e ao direito do aluno de pensar, camufladas no
famigerado projeto Escola sem Partido. Precisamos
da força da juventude em Brasília, fazendo coro no
Congresso, para evitar atrasos na educação”, disparou
o parlamentar do Podemos.

Como uma de suas primeiras medidas como deputado
federal, José Medeiros (Podemos/MT) protocolou na
Câmara, nos últimos dias, um projeto de lei que visa
aumentar o resguardo jurídico a policiais que ferem
ou matam suspeitos portando armas de fogo de uso
restrito ou proibido, como granadas e fuzis. O PL
839/2019 visa alterar o código penal, estendendo o
dispositivo da legítima defesa para ações de agentes
de segurança pública contra quem esteja oferecendo
risco iminente à sociedade pelo porte ostensivo do
armamento pesado.
Em comentário sobre a proposta, o parlamentar foi
incisivo e afirmou que o Congresso Nacional precisa
dizer aos brasileiros de que lado realmente está. “Um
cidadão armado com fuzil na rua, definitivamente,
não está objetivando pregar o evangelho a ninguém.
O policial, em várias situações, não sabe o que fazer.
Se ele atira, sabe que é um preso em potencial, e ao se

omitir pode causar a morte de inocentes ou a sua. Os
brasileiros querem saber a quem servimos”, justificou.
Sobre o apelido de “Lei do Abate” que o projeto já
havia ganhado no Senado Federal, quando esteve
por lá, Medeiros diz que não defende execuções
desenfreadas, mas um pouco mais de sensibilidade
sobre a importância de resguardar o policial.” Ouço
promotores dizendo que não tem cabimento um
policial agir preventivamente, ou seja, preferem que
ele receba o tiro antes. Um projétil de fuzil viaja a
3.500 km/h e falamos de uma arma com capacidade
de 10 tiros por segundo. O policial que leva uma rajada
dessas até sua alma sai de muleta, vai reagir como?
A polícia precisa de snipers e quem vive na pele o
combate ao tráfico de cidades como o Rio de Janeiro
sabe disso. Mas me refiro a quem sobe nas favelas
para este trabalho, não quem discute esse assunto em
apartamentos acarpetados no Leblon”, ironizou.

MEDEIROS
APRESENTA
EXTENSÃO
DE LEGÍTIMA
DEFESA A
POLICIAIS

OUÇO PROMOTORES
DIZENDO QUE NÃO TEM
CABIMENTO UM POLICIAL
AGIR PREVENTIVAMENTE,
OU SEJA, PREFEREM QUE
ELE RECEBA O TIRO ANTES.

facebook.com/podemos19
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IGOR TIMO:
JOVEM FORÇA QUE CHEGA
À CÂMARA FEDERAL!
Ao lado de outros 52 representantes que compõe a bancada mineira na Câmara dos Deputados, o
parlamentar Igor Timo, eleito pelo Podemos de Minas Gerais, nem bem assumiu o mandato e já vem
chamando a atenção das lideranças partidárias pela disposição de trabalho e vocação demonstrada
para a carreira pública. Empresário no segmento da segurança privada por quinze anos e outros
cinco na segurança pública, o jovem deputado federal veio mesmo disposto a encarar os desafios
e cumprir, à risca, os compromissos assumidos quando ainda buscava se eleger percorrendo os
municípios mineiros, sobretudo, o Vale do Jequitinhonha, região de origem. Nos primeiros
dias de mandato na Câmara Federal, bastou pouco tempo para que o jovem parlamentar se
acostumasse a nova rotina entre a capital mineira e a federal, Brasília. Isso porque pelos
corredores da nova casa de trabalho, a Câmara dos Deputados, o velho comportamento
adotado, de estender a mão e cumprimentar a todos sem distinção, podia até soar
como resquício de campanha. Mas não são. Igor sabe da importância de entrar
e sair de qualquer lugar, seja qual for o ambiente. E aos 36 anos, o agora
deputado federal, numa das primeiras reuniões promovidas pela bancada
em Brasília foi, espontaneamente, escolhido para ocupar um espaço
de sublinhada expressão: o de ser o vice-líder do partido na Câmara
ao lado de José Nelto, que assumiu a Liderança. Presidente do
Podemos Nacional, a deputada federal Renata Abreu vê
no jovem parlamentar “uma nova e necessária liderança
diante do histórico e vocação de empreender e investir
em pessoas, com ganhos expressivos para o partido”,
destacou Renata.
10
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Elogios que o deputado federal no primeiro mandato
recebe com gratidão, sem deixar de lado a escolha
feita, anos atrás, quando decidiu que não seria um
cidadão passivo diante dos problemas que o país
passava, e ainda passa, por uma grave crise com
reflexos, principalmente, na região do Vale do
Jequitinhonha, lugar que concentra municípios com
o menor Índice de Desenvolvimento Humano, o
IDH, de Minas Gerais. “Minhas escolhas do passado
e a trajetória percorrida, vendo e convivendo com
os problemas de uma região muito pobre, onde a
palavra oportunidade é rara, não me permitem perder
o foco quanto ao trabalho que preciso realizar nessa
nova caminhada na vida pública, do desafio de fazer
da política, uma ferramenta de promoção e inclusão
social”, ressaltou Igor. E se se depender de números,
Igor e os demais representantes do PODEMOS
têm mesmo bons motivos para celebrar o início dos
trabalhos na Câmara dos Deputados. O partido foi
responsável pela apresentação de 200 projetos
de lei logo na primeira semana de trabalho.
Dezenove deles, do parlamentar Igor
Timo. “Inicialmente, protocolei um
pequeno pacote com 07 projetos
de lei contendo medidas
contra a corrupção onde
proponho a criação
do crime de
corrupção
privada, a

EM BRUMADINHO
170 PESSOAS
PERDERAM SUAS
VIDAS E QUASE
150 AINDA ESTÃO
DESAPARECIDAS.

restrição de obtenção de vantagens econômicas em
delações estabelecidas, além de propor a comprovação
de idoneidade para grandes contratações estabelecidas
com o governo bem como a proposição de que crimes
de corrupção se tornem imprescritíveis com o aumento
da inelegibilidade para vinte anos. Projetos de lei,
que apresento com a intenção de corrigir distorções,
injustiças e brechas que, hoje, infelizmente, favorecem
infratores”, destacou o parlamentar. Além do pacote,
Igor faz questão de destacar, entre os demais projetos
sugeridos nesta primeira leva, um que considera de
extrema importância e urgência: é o que regulamenta
a política nacional sobre barragens, tomando por
base o relatório final da comissão que analisou o caso
do rompimento da barragem da Samarco na cidade
de Mariana/MG. Tema que por dedicação, levou o
parlamentar a receber convite para integrar a comissão
externa destinada a acompanhar e fiscalizar barragens
em Minas Gerais e no Brasil. O parlamentar que
acompanha os desdobramentos do trágico acidente
provocado pelo rompimento da barragem Córrego
do Feijão da Vale, em Brumadinho, provocando
destruição e morte em meio a uma avalanche de lama,
já considerado o segundo maior acidente ambiental e
humano. “Em Mariana, a destruição foi absurda sem
falar que 19 pessoas morreram. Agora, Brumadinho.
Além da tragédia ambiental sem precedentes, outras
170 pessoas perderam suas vidas e quase 150 ainda estão
desaparecidas. Está na hora de revertermos essa lógica
que sustenta e justifica a existência de mineradoras,
diante da pouca importância por elas demonstradas
às comunidades locais, natureza e, principalmente,
pessoas. Lógica cujo os fins parecem justificar os meios.
Algo inaceitável! Espero que a partir de ações efetivas,
nunca mais tenhamos que conviver com tantas
perdas, tamanha dor e sofrimento que a lama
deixou”, concluiu o parlamentar mineiro,
incansável no desejo diário de cumprir
o que foi assumido em campanha:
honrar cada voto recebido dos
mineiros e representa-los
bem na Câmara Federal.

facebook.com/podemos19
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DOENÇAS RARAS:
A SUA VOZ NA
CÂMARA DOS
DEPUTADOS
A luta do Deputado Federal Diego Garcia para o
avanço do tratamento e diagnóstico das doenças raras
Além das bandeiras de defesa da família e do combate
à corrupção, o deputado federal Diego Garcia
(Podemos/PR) também abraçou a causa das pessoas
com doenças raras desde que assumiu o seu primeiro
mandato em 2015. E, desde então, vem lutando para
levar mais qualidade de vida a essas pessoas com a
criação de novas políticas públicas através projetos
de lei e relatorias, promoção de seminários, debates e
também pela destinação de emendas parlamentares.
Procurado por pacientes e famílias que se sentiam
desamparados no Parlamento, Diego Garcia teve a
iniciativa de criar a Frente Parlamentar de Doenças
Raras na Câmara dos Deputados. Um órgão instituído
para oferecer apoio e ser a voz dos pacientes que
enfrentam todas as dificuldades no tratamento das
doenças, colaborando nos estudos e fomentando o
desenvolvimento de ações públicas sobre o tema.
No Brasil, estima-se que 13 milhões de pessoas tenham
alguma doença rara, sendo que cerca de 75% das doenças
raras se manifestam na infância. “Infelizmente, temos
ainda muita dificuldade no diagnóstico, no tratamento e
no acompanhamento das pessoas com doenças raras e
suas famílias. Por isso a urgente importância da promoção
de eventos, seminários e debates a respeito do tema,
de forma que possamos unir pacientes, especialistas e
estudiosos para avançarmos o quanto antes no tema”,
destaca Diego Garcia.
No dia 28 de fevereiro, setenta países do mundo
comemoram o Dia Mundial das Doenças Raras, com
o objetivo de sensibilizar a população, os órgãos de
saúde pública, médicos e especialistas para os tipos
de doenças raras existentes e toda a dificuldade
que os seus portadores enfrentam para conseguir um
tratamento ou cura. Para homenagear a data, Garcia
marcou uma Sessão Solene, no dia 27 de fevereiro, com
a participação de autoridades, entidades, pacientes e
famílias. A data também foi reservada para a reinstalação
da Frente Parlamentar, pois com o início de nova
Legislatura, o órgão teve que ser novamente criado.
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INFELIZMENTE
TEMOS AINDA MUITA
DIFICULDADE NO
DIAGNÓSTICO, NO
TRATAMENTO E NO
ACOMPANHAMENTO
DAS PESSOAS COM
DOENÇAS RARAS
NO PAÍS.
O
parlamentar
ainda afirma que
além das dificuldades
com o próprio paciente,
é necessário adotar uma
perspectiva de família no
tratamento dessas situações. “A
doença rara gera efeitos em todos os
seus membros, que lutam e sofrem com
suas consequências. Dessa forma, também
devemos adotar uma perspectiva de família no
tratamento da doença. Como por exemplo com
atendimentos psicológicos, suporte e orientação”,
afirmou Garcia.

A LUTA NO PARANÁ

A Unidade de Apoio Faria Lima do Hospital Evangélico
de Londrina e o Hospital Pequeno Cotolengo, no
Paraná, são entidades que trabalham com o tratamento
de pacientes de doenças raras. Diego Garcia já destinou
mais de R$ 450 mil em emendas parlamentares para
proporcionar ainda mais condições para o avanço do
atendimento a essas pessoas e suas famílias.

Presente em comissão geral no plenário da Câmara dos
Deputados, em Brasília, que discutiu as consequências
da tragédia no município de Brumadinho (MG),
o deputado federal Léo Moraes ressaltou que o
acontecimento não foi um acidente, e sim um crime,
e fez um alerta para que outras situações do tipo não
voltem a ocorrer. “Tivemos a oportunidade de ouvir
os tristes relatos de representantes da sociedade civil
das consequências que o rompimento da barragem
causou no município mineiro. Além de consternado,
presto solidariedade e peço apuração para que os
responsáveis sejam severamente punidos”.

Amazônia. Não podemos permitir que o desastre que
acometeu Mariana e Brumadinho se repita”.

De acordo com o parlamentar, é preciso crescer
o olhar de fiscalização também para o estado
de Rondônia. A capital Porto Velho possui duas
barragens que já foram objetos de vistoria por conta
do risco de rompimento. “Na capital do nosso estado,
temos as barragens de Jirau e Santo Antônio, que
possuem um alto grau de risco, podendo prejudicar
toda a população de Porto Velho. Há dois anos, como
deputado estadual, realizamos uma audiência pública
para que especialistas fizessem a vistoria nas barragens,
após apelos do Instituto Nacional de Pesquisas da

O prefeito de Mariana, Duarte Junior, ressaltou
as semelhanças entre os casos dos dois municípios.
“Hoje precisamos ressaltar que é o momento de dar
as mãos às vítimas. Pensamos que o que aconteceu
em Mariana seria exemplo de algo que nunca se
repetiria. Nos enganamos. Neste momento, peço a
atuação dos parlamentares da Câmara dos Deputados
para que os danos sejam reparados, a fiscalização seja
feita de maneira efetiva e de fato não tenhamos que
reviver algo parecido”.

“Queremos retomar esse debate. Desconhecemos
o que é uma sirene de emergência, estratégias de
evacuação para população em área de risco. Sabemos
também que as barragens não trouxeram resultado
práticos à população, como redução da conta de
energia, indenização às famílias que precisaram ser
deslocadas por conta da construção. Precisamos nos
aprofundar sobre um possível risco sobre o rompimento
das barragens. Todo cuidado é pouco, e precisamos
evoluir a cada acontecimento”, reafirmou o deputado.

DEPUTADO LÉO
MORAES COBRA
FISCALIZAÇÃO EM
SEGURANÇA DE
BARRAGENS EM
RONDÔNIA

PRECISAMOS NOS
APROFUNDAR SOBRE
UM POSSÍVEL RISCO
DE ROMPIMENTO DAS
BARRAGENS.

facebook.com/podemos19
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DEVEMOS
INVESTIGAR A
FUNDO TODOS
OS ATOS DA
ADMINISTRAÇÃO
ATUAL DA UNE.

PASTOR MARCO FELICIANO
DEFENDE CRIAÇÃO DA CPI DA UNE
O deputado federal Pastor Marco Feliciano (Podemos/SP) pediu apoio aos parlamentares
para garantir a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) com o objetivo de
investigar a União Nacional dos Estudantes (UNE). Ele considera indispensável que a UNE
esclareça sua relação com partidos de esquerda e preste contas sobre a utilização do dinheiro
público enviado à entidade. “Mais uma vez colherei as assinaturas de meus pares na Câmara,
para protocolar o pedido de instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito da UNE, afim
de investigar a administração dessa entidade estudantil de âmbito nacional.”
O parlamentar lembrou que na legislatura passada foram arquivados pedidos idênticos
apresentados por ele, em razão de manobras perpetradas pelo PCdoB, partido político
que mantém influência sobre a UNE. “Os tempos são outros e recebo apoio de maior
número de colegas Deputados o que me deixa tranquilo quanto ao sucesso dessa
empreitada. Devemos investigar a fundo todos os atos administrativos da
administração atual da UNE, em que se registra gastos de verbas públicas
com construção de sede faraônica com capacidade física muito maior
dos que as necessidades do porte da UNE. Finalizo pedindo a Deus
que ilumine os passos dessa CPI e derrame as mais escolhidas
bênçãos celestiais a todos estudantes do Brasil.”
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