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Igor Timo é o relator do processo de
cassação do mandato de Eduardo
Bolsonaro

O prêmio é nosso
Em Ipojuca, Ricardo Teobaldo participa
de inauguração de creche
Pastor Marco Feliciano pede
convocação de Lula na CPI das Fake
News
Renata Abreu: mais que uma política,
uma grande mulher!
Diego Garcia apresenta iniciativas para
avanços em políticas de valorização da
família e de doenças raras
Bem-vinda deputada Patrícia Ferraz
Bacelar diz que Weintraub não é digno
do cargo de ministro
Eduardo Braide é a mais nova
conquista do Podemos

MEDEIROS
DEFENDE
INELEGIBILIDADE
A INDULTADOS OU
AGRACIADOS

A LEI DA FICHA LIMPA FOI
UM MARCO, TORNOU-SE UM
PATRIMÔNIO DA POPULAÇÃO
BRASILEIRA. NÓS PRECISAMOS
FECHAR TODO E QUALQUER
CAMINHO QUE POSSA DRIBLÁ-LA
OU AMEAÇAR SEUS EFEITOS.

O Projeto de Lei Complementar – PLP 36/2019,
de autoria do deputado federal, José Medeiros
(Podemos/MT), está pronto para ser apreciado
no plenário da Câmara dos Deputados. A proposta
do parlamentar é garantir os efeitos da Lei
Complementar 135/2010, a chamada “Lei da Ficha
Limpa”, mantendo inelegíveis os condenados que
eventualmente venham a alcançar os institutos da
graça ou indulto, constitucionalmente garantidos à
discricionariedade do presidente da República para
promover a exclusão de penas de maneira individual
ou coletiva.
Medeiros explicou que o Congresso Nacional precisa
funcionar como a caixa de ressonância da sociedade
e nada hoje, do ponto de vista político/eleitoral, surge
como mais urgente aos olhos do cidadão do que
mecanismos legais que excluam do processo de votação
indivíduos com histórico de atos criminosos. “A Lei da
Ficha Limpa foi um marco, tornou-se um patrimônio
da população brasileira talvez superada somente pela
Operação Lava Jato. Nós precisamos fechar todo e
qualquer caminho que possa driblá-la ou ameaçar seus
efeitos”, comentou o autor da proposta.
O PLP 36/2019 foi aprovado na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara
Federal – CCJ, no começo de outubro, e desde
então aguarda para alcançar a pauta do Plenário. O

deputado afirmou que a preocupação não se vale de
casos específicos, com figura “A” ou “B”, mas de um
resguardo contínuo ao país. “Esta é uma legislação
que precisa perdurar, independente de quem for o
mandatário do país. Hoje eu confio plenamente nas
decisões do presidente Bolsonaro, mas nada impede
que eventualmente um condenado por corrupção
seja indultado no futuro. Não é admissível que este
instrumento ainda permita a essa pessoa voltar
ao processo político. Isso é afrontar a sociedade”,
reiterou o parlamentar.
Desde 2010, políticos que tiveram o mandato
cassado, condenados em processos criminais por
um órgão colegiado e aqueles que renunciaram aos
seus mandatos para evitar um possível processo de
cassação, têm suas candidaturas barradas nos oito anos
seguintes a estes fatos pela Justiça Eleitoral. Quase 10
anos depois, Medeiros avalia que a atmosfera clama
para que se encorpe ainda mais o rigor. “Foram mais
de 1,3 milhão de assinaturas que deram força para que
a Lei da Ficha Limpa moralizasse o processo político.
As redes sociais, agora ainda mais efervescentes,
só fazem a realidade caminhar para algo ainda mais
exigente em relação aos candidatos. Nosso papel
como legislador é fechar todas as brechas e creio que
discutir como melhorar ainda mais essa condição”,
comentou Medeiros.
facebook.com/podemos19
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IGOR TIMO
É O RELATOR
DO PROCESSO
DE CASSAÇÃO
DO MANDATO
DE EDUARDO
BOLSONARO

MEU TRABALHO É
EMINENTEMENTE TÉCNICO E
PAUTADO PELO COMPROMISSO
COM O INTERESSE
PÚBLICO, MARCADO PELA
IMPARCIALIDADE E VERDADE
DOS FATOS. VAMOS APRESENTAR
À SOCIEDADE UMA RESPOSTA
JUSTA BASEADA NA VERDADE.

O deputado federal Igor Timo (Podemos/MG) é o
relator do processo que pede a cassação do mandato
do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSLSP). O processo foi protocolado após entrevista
concedida pelo parlamentar em que sugere a criação
de um novo AI -5 (Ato Institucional Número 5) caso
a esquerda radicalize. A declaração motivou cinco
representações por partidos no Conselho de Ética da
Câmara dos Deputados.

Igor Timo garante que seu parecer será estritamente
técnico e que manterá o posicionamento de
independência e de imparcialidade junto ao Governo
Bolsonaro.

Para Igor Timo, o assunto que deu origem ao processo
exige cautela. O deputado está ciente de que sofrerá
pressão ao longo desta análise.

De acordo com o regimento interno do Conselho,
Igor Timo tem até o dia (19/12) para apresentar
parecer preliminar sobre a representação contra o
deputado Eduardo Bolsonaro. O relatório terá que
indicar a admissibilidade ou arquivamento da matéria,
e será submetido à aprovação do colegiado.

“Minha expectativa é de uma pressão gigante.
Imagino que esse é o tema mais delicado que o
conselho irá tratar em 2019”, afirma.
4
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“Precisamos ter equilíbrio e entendimento técnico.
O momento é de polarização política, e não podemos
deixar personalizar. Vamos trabalhar para coibir
qualquer prática que fuja do debate de ideias”,
pondera o parlamentar.

Em seu primeiro mandato como deputado federal,
José Nelto assumiu compromisso com o Brasil quando
foi conduzido à liderança da bancada do Podemos na
Câmara. Unidos, os deputados federais trabalharam
em prol do combate à corrupção, pela preservação
da ética e da transparência. Na primeira semana de
trabalho da nova legislatura da Câmara dos Deputados,
o Podemos se destacou na luta contra a corrupção.
O partido movimento foi uma das siglas que mais
apresentou projetos de lei sobre o tema.
“Cheguei à Câmara Federal com desejo de fazer
muito pelo meu estado de Goiás e pelo Brasil.
Receber a confiança da presidente do Podemos, e
também deputada federal, Renata Abreu e dos demais
parlamentares foi um presente. Assumi com imensa
responsabilidade e compromisso a função de líder do
partido”, explica José Nelto.
A votação de pautas extremamente importantes
para o País foram orientadas por Nelto, como a
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da
Reforma da Previdência, o Projeto de Lei (PL) que
previa a alteração no Estatuto do Desarmamento, a
Medida Provisória que criou o Médicos pelo Brasil em
substituição ao Mais Médicos, além da MP do FGTS,
a PEC da Polícia Penal, entre outros projetos. “Foram
meses de muito debate, apresentação de propostas,
obstrução, um trabalho político muito forte junto aos
deputados e também alinhado às decisões do Podemos
no Senado da República. Reforçamos a cada votação,
a cada sessão plenária, que os deputados do Podemos
estão alinhados com as vozes das ruas”, disse o líder.

No segundo semestre, José Nelto foi reconduzido à
liderança do Partido, dando continuidade ao trabalho que
havia iniciado. Aprovada a Reforma da Previdência, Nelto
se preocupou com a política econômica e, junto à bancada,
cobrou ações do Governo Federal. Já em plenário, a
articulação política se manteve forte para votar pautas
como o Fim do Foro privilegiado, o Pacote Anticrime,
a Reforma Administrativa e a PEC da segunda instância.
“Solicitei diversas vezes que o Fim do Foro, a
Reforma Tributária e o Pacote Anticrime fossem
pautados. Sabemos da importância de combater os
privilégios e de levar segurança pública à sociedade. Mas
após a mudança do entendimento do Supremo Tribunal
Federal (STF) acerca da prisão em segunda instância,
fizemos obstrução total, o que demonstrou a união da
nossa bancada e o anseio em manter nossos ideais para
combater a corrupção. Queremos que o entendimento
seja mudado, retomando a intepretação anterior, que
prevê a prisão após condenação em segunda instância”,
afirma o parlamentar.
Para o ano que vem, as expectativas são de muito trabalho.
“Ainda temos muitas pautas a votar. O que não for
votado, ficará para o próximo ano e o nosso compromisso
social será o mesmo. Iremos nos comprometer em votar
as matérias com responsabilidade e compromisso com
o povo brasileiro.”

COMPROMISSO,
RESPONSABILIDADE
E MUITO TRABALHO,
ASSIM FOI O MEU
PRIMEIRO ANO
NA CÂMARA
FEDERAL
CHEGUEI À CÂMARA FEDERAL
COM DESEJO DE FAZER
MUITO PELO MEU ESTADO
DE GOIÁS E PELO BRASIL.
RECEBER A CONFIANÇA DA
PRESIDENTE DO PODEMOS, E
TAMBÉM DEPUTADA FEDERAL,
RENATA ABREU E DOS DEMAIS
PARLAMENTARES FOI UM
PRESENTE.
facebook.com/podemos19
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SAÚDE, COMBATE
À CORRUPÇÃO E
JUSTIÇA SOCIAL: AS
LUTAS DE ROBERTO
DE LUCENA NO
CONGRESSO

NÓS FOMOS
ESCOLHIDOS
PELO POVO PARA
TRABALHAR POR
MELHORIAS EFETIVAS,
POR MUDANÇAS
VERDADEIRAS,
PELO BEM-ESTAR DA
POPULAÇÃO. ESSE É
O SENTIDO DA VIDA
PÚBLICA.
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Em seu terceiro mandato, o pastor e deputado
federal é um dos mais atuantes na Câmara. Para
ele, a política só tem valor quando muda a vida das
pessoas.
Secretário de Transparência da Câmara dos
Deputados, presidente das frentes parlamentares
de Combate à Corrupção, da Liberdade Religiosa
e em defesa da Prevenção de Queimaduras, e
membro titular das Comissões de Educação e de
Seguridade Social e Família, da Comissão Mista de
Mudanças Climáticas e da Comissão Especial do
Código de Trânsito Brasileiro, Roberto de Lucena
(Podemos/SP) é um dos deputados federais mais
assíduos nas sessões de plenário, além de ser
recordista na apresentação de projetos: atualmente,
388 propostas legislativas do parlamentar estão em
tramitação na Câmara.
Saúde, educação, turismo, infraestrutura urbana e
esporte estão entre as principais áreas que recebem
recursos de emendas indicadas pelo parlamentar ao
Orçamento Geral da União. “A saúde é a principal
prioridade de nosso mandato, por se tratar de um
setor altamente demandado. O SUS atende 80%
da população brasileira, cerca de 150 milhões de
pessoas, e atende a população de São Paulo nessa
mesma proporção”, disse o parlamentar.
Do valor total das emendas individuais de Lucena
ao Orçamento Anual para 2020, que é de R$ 15
milhões, R$ 4,5 milhões serão aplicados no custeio
do Piso de Atenção Básica à Saúde, utilizado na
manutenção dos postos de saúde, na aquisição de
equipamentos e na compra de medicamentos, por
exemplo.
Já outros R$ 4,4 milhões serão utilizados na Alta
Complexidade, para compra de equipamentos
hospitalares, diagnóstico, tratamento, reabilitação,
serviços ambulatoriais, internação e cirurgias. A
Atenção Especializada, voltada para investimentos
em alta tecnologia e alto custo, receberá R$ 1,1
milhão.
BANCADA PAULISTA
Pela bancada paulista, Lucena participou da indicação
de R$ 247,6 milhões, sendo R$ 129,3 para a área
da Saúde, R$ 49,5 para a educação e R$ 68,8 para
áreas de segurança pública e agricultura.

REDUÇÃO DA POBREZA E AVALIAÇÃO
DE PROGRAMAS SOCIAIS
Apoiador da Agenda para o Desenvolvimento
Social, conjunto de medidas legislativas lançado
recentemente pela Câmara para frear o impacto
da crise econômica na população mais pobre,
Lucena é autor de um Projeto de Lei que sugere o
monitoramento dos programas de enfrentamento
da pobreza. O parlamentar afirma que não basta
medir a pobreza levando em conta apenas a renda.
“É preciso analisar também condições de educação
e moradia”, explica.
O parlamentar lembra que, segundo dados do
IBGE, o número de pessoas em situação de extrema
pobreza vem aumentando no País. Em 2012, cerca
de cinco milhões de pessoas encontravam-se em
situação de extrema pobreza e 16 milhões em
pobreza. Em 2017, esses números subiram para
11,8 milhões e 22,6 milhões, respectivamente. “A
prioridade da Agenda para o Desenvolvimento
Social é promover uma ação imediata do Estado
para frear o impacto da crise econômica na
população mais pobre”, explica.
ÍNDICE MULTIDIMENSIONAL
DA POBREZA
O PL 218/19 determina que os resultados dos
programas criados pelo governo sejam medidos pelo
Índice Multidimensional da Pobreza, cuja fórmula
para cálculo contemple informações sobre renda,
educação e padrões de habitação. Além disso, o
cálculo deverá medir a incidência da pobreza na
população brasileira e a intensidade das privações
sociais vividas pelas famílias e indivíduos.
Trabalhando sempre em ritmo forte, Lucena
afirma estar animado com a tramitação de suas
propostas, e otimista com os rumos do país. “Não
estamos falando de soluções mágicas, mas estamos
caminhando para a criação de medidas que alinhem
as reformas de nossa economia às políticas sociais
que são necessárias para o crescimento sustentável
do Brasil”, explica o parlamentar, que gosta de
repetir que a política só tem valor quando muda a
vida das pessoas. “Nós fomos escolhidos pelo povo
para trabalhar por melhorias efetivas, por mudanças
verdadeiras, pelo bem-estar da população. Esse é o
sentido da vida pública”, ressalta o deputado federal.

facebook.com/podemos19
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O PRÊMIO
É NOSSO
A MORALIDADE É UM PRÉREQUISITO PARA A PARTICIPAÇÃO
NA ATIVIDADE POLÍTICA. O
QUE NÓS TEMOS QUE ALCANÇAR
DE FATO É A EFICIÊNCIA NOS
SERVIÇOS PRESTADOS
Em seu primeiro mandato na Câmara Federal, o deputado Léo Moraes
(Podemos/RO) já recebeu homenagem da plataforma digital: Ranking dos
Políticos. Com 319 pontos, o congressista alcançou a 16ª posição na lista
dos melhores deputados do Brasil. Além disso, foi considerado o melhor
parlamentar do Estado de Rondônia e o melhor deputado do partido Podemos.
O Ranking dos Políticos é uma entidade mantida pelo terceiro setor que avalia
a atuação dos deputados e senadores de acordo com os seguintes critérios:
presença nas sessões, economia da cota parlamentar, ficha limpa e voto
nas principais decisões do Congresso. O objetivo da plataforma é erguer as
bandeiras da anti-Corrupção, anti-Privilégios e do voto Consciente.
Em seu discurso de agradecimento, Léo enalteceu a importância do
reconhecimento para a classe política. “É sempre bom ser lembrado e
melhor ainda quando em vida. Mesmo nos momentos mais difíceis da vida,
um aperto de mão e um abraço fazem uma enorme diferença”, disse o
deputado. Segundo ele, a moralidade é um pré-requisito para a participação
na atividade política. “O que nós temos que alcançar de fato é a eficiência
nos serviços prestados”, afirmou.
8
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Léo Moraes pertence à classe dos jovens políticos
do Congresso Federal. Com apenas 35 anos,
tem apoio e reconhecimento da população
rondoniense, tendo sido o deputado mais votado
do Estado. Em seu perfil do facebook, afirmou
que o reconhecimento é fruto de trabalho
árduo, dedicação e, principalmente, do apoio da
população de Rondônia, que tem acreditado em
suas propostas de trabalho.
Não obstante à sua firme defesa do povo
rondoniense, o congressista tem chamado a atenção
do povo brasileiro, integrando pautas relevantes
em âmbito nacional. Léo integra as comissões
da Reforma da Previdência, de Fiscalização de
Agências Reguladoras, da elaboração do Código de
Energia Nacional, da Reforma Penal, do Médicos
pelo Brasil, entre outras.

POR FALAR EM MÉDICOS PELO BRASIL
A Câmara aprovou e o Senado confirmou o Projeto
de Lei que torna obrigatória a aplicação do Revalida
duas vezes ao ano, para possibilitar a validação de
diplomas de médicos brasileiros formados no exterior.
O deputado Léo Moraes é um dos autores do projeto
e se comprometeu com a categoria. “Estou muito
feliz. Sabemos a dificuldade de aprovar um projeto
aqui no Congresso Nacional. O Projeto irá trazer mais
oportunidades para os que querem trabalhar de forma
digna, e mais saúde para os que realmente precisam em
todos os recantos de nosso País”, comemorou.
As provas de validação passarão a ser aplicadas
duas vezes ao ano. Os exames serão realizados em
universidades públicas e privadas. O revalida será
implementado pelo governo federal e acompanhado
pelo Conselho Federal de Medicina.
facebook.com/podemos19
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EM BRASÍLIA TENHO GARANTIDO
RECURSOS PARA AS ÁREAS DE
SAÚDE, HABITAÇÃO, EDUCAÇÃO,
ENTRE OUTRAS. SÓ ESTE ANO
DESTINAMOS CERCA DE
R$ 9 MILHÕES EM RECURSOS
QUE VÃO GARANTIR MAIS TRÊS
NOVAS ESCOLAS PARA IPOJUCA,
ALÉM DE INVESTIMENTO NAS
OUTRAS ÁREAS

EM IPOJUCA, RICARDO
TEOBALDO PARTICIPA DE
INAUGURAÇÃO DE CRECHE
O investimento em educação tem sido uma dos grandes
pilares da gestão da prefeita Célia Sales, de Ipojuca. Na
tarde de hoje, juntamente com o deputado Ricardo
Teobaldo, o município entregou mais um equipamento,
a creche municipal Professora Beatriz Francisca da
Silva. A nova unidade atenderá cerca de 130 crianças.
Para Teobaldo, é imprescindível o investimento nesse
tipo de equipamento. “A creche é fundamental na
estrutura do município. É o tipo de equipamento que
beneficia pais e filhos. Não é todo mundo que tem
com quem deixar seus filhos para ir trabalhar
ou pode pagar uma creche particular.
O trabalho da prefeitura vem pra suprir
essa demanda”, destacou.

10
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O parlamentar também falou das parcerias
que vem fazendo com a gestão da prefeita Célia
Sales. “Em Brasília tenho garantido recursos
para as áreas de saúde, habitação, educação,
entre outras. Só esse ano destinamos cerca
de R$ 9 milhões em recursos que vão garantir
mais três novas escolas para Ipojuca, além de
investimento nas outras áreas”, completou.
A unidade inaugurada hoje é composta por
cinco salas de aula, sendo uma multimídia,
cozinha, sala de esterilização, banheiros
adaptados e área verde. Cerca de 30
funcionários vão trabalhar na unidade, que
atenderá 130 crianças.

Na última semana de novembro, o deputado federal
Pastor Marco Feliciano (Podemos/SP) protocolou
na “CMPI da Fake News” três requerimentos. Em
um deles requer a convocação o ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva para prestar depoimento na
CPMI.
Na justificativa do requerimento, o deputado lembra
que a CPMI tem “finalidade de apurar casos de
disseminação dolosas de notícias falsas com fins
políticos, os chamados fake News” e por isso é
importante ouvir Lula, maior líder do PT, que montou
“o primeiro grande aparato político-partidário de
produção de notícias falsas com a finalidade de
destruir a reputação de adversários políticos”.
Durante a sessão, Marco Feliciano reproduziu vídeo
no qual Lula confessa que, antes de ser presidente,
espalhava notícias falsas sobre o Brasil no exterior
para atingir o governo brasileiro de então.
“Trago aqui nesta sessão um elemento para que todo
o Brasil saiba onde nasceu a fakenews, por meio de
um réu confesso. O áudio do condenado Lula da
Silva, que, inclusive, em uma palestra representando
o Brasil, se orgulha de mentir para chamar a atenção
dos países por onde ele passava”, afirmou Feliciano.
No áudio, Lula confessa que em uma palestra na França
mentiu que havia mais de 30 milhões de “meninos de
rua” no Brasil, pode manter reação em Jaime Lerner,

um dos palestrantes do evento, o qual teria dito que se
o Brasil tivesse esse número de crianças de rua, seria
impossível sequer transitar pelas vias.
O parlamentar também lembra que, na década de
90, o PT praticava sistematicamente a denunciação
caluniosa para atingir adversários políticos. Feliciano
também pediu que se convide o delegado aposentado
Romeu Tuma Jr., ex-secretário de Segurança Nacional
de Justiça do governo Lula e autor do livro “Assassinato
de Reputações”, no qual ele relata como funcionava a
“máquina de destruir reputações petista”.
Por fim, Feliciano requereu a convocação dos
ex-ministro da Secretaria de Comunicação da
Presidência da República dos governos petistas
Franklin Martins, Edinho Silva e Helena Chagas.
A ideia é que eles prestem esclarecimentos sobre
os mais de 100 milhões de reais de verbas públicas
de publicidade entregues a sites, blogs e perfis nas
redes sociais alinhados com a esquerda, responsáveis
por ataques aos adversários do PT por meio da
disseminação de notícias falsas.
Para Feliciano “O PT na CPMI da Fakenews é como
aquele batedor de carteiras que, após furtar um
desavisado, sai correndo na rua gritando “pega ladrão”,
pois, quando no governo, o PT deu mais de 100 milhões
de dinheiro público para sua milícia digital.

PASTOR MARCO
FELICIANO PEDE
CONVOCAÇÃO
DE LULA NA CPI
DAS FAKE NEWS

A CPMI DAS FAKE NEWS
TEM A FINALIDADE DE
APURAR CASOS DE
DISSEMINAÇÃO DOLOSAS
DE NOTÍCIAS FALSAS COM
FINS POLÍTICOS.
facebook.com/podemos19
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RENATA ABREU:
MAIS QUE
UMA POLÍTICA,
UMA GRANDE
MULHER!

A deputada federal Renata Abreu (SP) tem
se destacado não só como uma das principais
parlamentares do Congresso, mas também como
uma das dirigentes partidárias mais atuantes do
Brasil. Não é à toa que o Podemos, partido que ela
idealizou e fundou há dois anos, tem crescido em
todas as esferas (municipais, estaduais e nacional).
Semdeixardedaroseumáximonomandato parlamentar,
com projetos de lei que atendem o interesse da
nação brasileira, inclusive um que foi convertido em
lei, para aumentar a proteção às mulheres, Renata
Abreu tem liderado neste 2019 uma ofensiva para
colocar o Podemos entre os maiores partidos do
país.
Só neste ano, sob sua presidência, Podemos já
atraiu nomes como os senadores Marcos do Val
(ES), Juíza Selma (MT), Carlos Viana (MG),
Reguffe (DF) e Luís Eduardo Girão e o deputado
federal Eduardo Braide (MS). No Senado, já é a
segunda maior bancada e se encaminha firme
pra chegar ao topo. Na Câmara Federal, ocupa 11
cadeiras e a tendência também é de crescimento.
As eleições do próximo ano são vistas pela
presidente nacional como uma oportunidade para
12
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o Podemos se consolidar nos municípios como
alternativa da população brasileira cansada de
partidos e políticos que insistem em fazer política
ultrapassada e desgastada.
“Desde a fundação do Podemos, estamos seguindo
ao pé da letra o que as vozes das ruas clamam, ou seja,
política com transparência, com participação popular
e com democracia direta. O nosso partido respeita
a opinião de seus filiados, divide com a população
as principais questões do país e, por conta disso,
age com independência a qualquer governo. Nossa
dependência é com o Brasil”, frisa Renata Abreu.
MANDATO
E Renata Abreu não é só partido. Desde seu primeiro
mandato eletivo (2015-2018), a parlamentar tem
tido atuação tão intensa em plenário, nas comissões
e nos bastidores que, em pouco tempo, tornou-se a
principal revelação da política nacional.
Na atual legislatura (2019-2022), Renata deixou
de ser revelação para ocupar o posto de uma
das mais efetivas parlamentares do Congresso
Nacional, seja com apresentação de projetos de lei
de grande envergadura, seja atuando nos bastidores
em defesa de grandes causas.

A MULHER É UM
SER COMPLETO.
A MULHER OLHA,
CRIA, CUIDA E
TRABALHA EM
DEFESA DOS SEUS,
PENSANDO NO
FUTURO DE TODOS.
ASSIM SOU EU.

São 233 projetos em tramitação na Casa, 101 apenas
neste primeiro ano de seu segundo mandato

de pais dedicados à assistência social, ela herdou
deles o cuidado com o próximo.

Recentemente, ela conseguiu derrubar o veto
presidencial a seu projeto que aumenta a proteção
às mulheres vítimas de violência, estabelecendo
a obrigatoriedade de os profissionais de Saúde
comunicarem a polícia, em até 24 horas, casos de
indício ou de confirmação de agressões.(Lei 13.931
de 2019).

Diretora do Centro de Tradições Nordestinas, ela
se desdobra em muitas para, nos finais de semana,
estar presente no CTN ou nas comunidades de São
Paulo, onde são realizadas uma série de atividades
de inclusão social. Recentemente, a deputada
federal foi a madrinha de 71 casais no 9º Casamento
Comunitário do CTN.

Na Reforma da Previdência, em defesa dos
professores, do trabalhador rural, idosos e incapazes,
conseguiu que as regras fossem mais benéficas a
essas categorias.

GRÁVIDA DO 3º FILHO

Em defesa da Lava Jato e no combate à impunidade
no país, votou a favor da permanência do Coaf
no Ministério da Justiça; contra o pagamento de
aposentadoria especial a políticos cassados por
corrupção; e a favor de a Justiça comum julgar crimes
do colarinho branco. Também tem feito marcação
cerrada para que a PEC do Foro Privilegiado entre na
pauta de votação da Câmara e para que o Congresso
reaja à decisão do STF e aprove urgentemente a
prisão após condenação em 2ª instância.
LADO SOCIAL
Renata Abreu é humanitária de nascimento. Filha

Presidente do Podemos, deputada federal por São
Paulo, diretora social do CTN, casada, mãe de dois
meninos e grávida do terceiro. Não deve ser fácil
cuidar de tudo. Mas ela cuida de tudo e de todos à
sua volta com muita dedicação, zelo e carinho.
“A mulher é um ser completo. A mulher olha, cria,
cuida e trabalha em defesa dos seus, pensando no
futuro de todos. Assim, sou eu. Partido, mandato,
CTN, filhos, filiados, líderes comunitários, lideranças
políticas, população, minha base, enfim, todos fazem
parte da minha grande família, construída ao longo
da vida. E, junto com eles, vamos trabalhando por
um Brasil do jeitinho que todos nós sonhamos e
queremos”, finaliza Renata Abreu.
facebook.com/podemos19
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DIEGO GARCIA
APRESENTA
INICIATIVAS
PARA AVANÇOS
EM POLÍTICAS
DE VALORIZAÇÃO
DA FAMÍLIA E
DE DOENÇAS
RARAS

A POLÍTICA, EM GERAL, DEVE
SER TRABALHADA SEMPRE SOB
UMA PERSPECTIVA DE FAMÍLIA,
QUE É A BASE DA SOCIEDADE

O parlamentar foi relator de duas Subcomissões Especiais que discutiram os
temas com especialistas e sociedade civil
O deputado federal Diego Garcia (Podemos/PR) assumiu duas grandes
responsabilidades neste ano: a relatoria da Subcomissão Especial de Adoção,
Pedofilia, Suicídio e Família e da Subcomissão Especial de Doenças Raras.
Documentos que representam relevantes avanços em políticas públicas para
essas temáticas.
Diego Garcia e os demais membros dos colegiados realizaram um trabalho técnico
e comprometido com o interesse da sociedade, que contou com a colaboração de
especialistas, entidades e associações, audiências públicas, visitas técnicas e reuniões
para debater os principais assuntos relacionados à família e às doenças raras.
No Brasil, estima-se que há 13 milhões de pessoas com alguma doença rara. No
entanto, a discussão em torno dessas doenças é recente e, por isso, ainda há muitas
divergências e inconclusões a respeito de dados, diagnósticos e tratamentos.
Pensando nisso, a Subcomissão Especial de Doenças Raras realizou um debate
aprofundado sobre o tema para consolidar as informações, revisar as bibliografias
existentes e recomendar novas políticas públicas e iniciativas. Além disso, inovando,
Diego Garcia abriu seu parecer para consulta pública, de forma que a sociedade civil
também pudesse participar da discussão e sugerir ideias ao seu trabalho.
14
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Por fim, ele apresentou o seu relatório sob três
eixos: diagnóstico / diagnóstico precoce, dados
epidemiológicos e políticas públicas. E fez 10
recomendações, entre elas a criação de um subsistema
de atenção às doenças genéticas, dentro do SUS; a
elaboração de projeto de lei para disciplinar os direitos
dos pacientes que participam de pesquisas científicas
para tratamento de doenças raras; a criação de um
banco de dados com informações referentes às
pessoas com doenças raras, entre outras.
No dia 4 de dezembro, a Comissão de Seguridade
Social e Família aprovou o texto final do relatório da
Subcomissão de Doenças Raras.
Com o relatório da Subcomissão Especial de Adoção,
Pedofilia, Suicídio e Família também não foi diferente.
Diego Garcia realizou um estudo aprofundado sobre
os temas e apresentou o texto final com mais de 200
páginas, que acompanha e discute políticas voltadas
para a família, em nível nacional.

O deputado defende que a política, em geral, deve
ser trabalhada sempre sob uma perspectiva de família,
que é a base da sociedade. “Devemos estar atentos
às dificuldades que as famílias enfrentam, porque
elas vão refletir diretamente na saúde, na educação
e no futuro econômico, não só do indivíduo, como
da sociedade em geral. O fortalecimento da família
é fator de prevenção de inúmeros problemas sociais,
evitando a fragilização dos vínculos familiares que
levam ao abandono da criança que vai à adoção, o
abuso, que pode atingir as crianças, com a pedofilia, e
todo o contexto de saúde mental, que leva ao suicídio”,
destacou.
O texto final também traz algumas recomendações
com foco nos temas que foram estudados, como
integração família e trabalho, suicídio e pedofilia. A
matéria foi aprovada pelos membros da Comissão de
Seguridade Social e Família, no dia 11 de dezembro de
2019.

facebook.com/podemos19
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BEM-VINDA
DEPUTADA
PATRÍCIA
FERRAZ

Patrícia Ferraz, Mineira, mas com o título de cidadã
amapaense, mérito concedido pela Assembleia
Legislativa do Amapá pelo reconhecimento do trabalho
prestado por Patrícia a toda sociedade amapaense.
Desde 2002 começou a caminhar em terras
amapaenses e a cativar amor pelo estado do Amapá.
É mãe do Matheus. É cirurgiã dentista e, pela dedicação
à profissão, em 2002, foi a primeira profissional a ser
contratada no PSF - Programa saúde da família, em
Macapá, onde trabalhou por 11 anos.
Entre 2011 e 2013, coordenou o programa saúde bucal
no estado do Amapá, período auge da odontologia
pública do estado, com a inauguração do centro de
especialidades e a realização do maior concurso
público para dentistas especialistas – protéticos e
técnicos em higiene dental.
A larga experiência de Patrícia a credenciou em 2016,
a ser nomeada coordenadora nacional do programa
saúde bucal, pelo ministério da saúde. Desenvolveu
ações sociais e trabalhos voluntários no IJOMA –
centro de prevenção ao câncer, onde instalou dois
gabinetes odontológicos.
Em 2014, Patrícia Ferraz concorreu ao cargo de
deputada federal, conquistando a primeira suplência da
coligação com 9.678 votos (2,51%) dos votos válidos.
Em 2018, Patrícia Ferraz concorreu ao cargo de
deputada federal e obteve 12.950 votos totalizados
(3,55% dos votos válidos), sendo a sétima mais votada,
mas o sistema eleitoral não permitiu que a mesma
se elegesse deputada, e, assim, ficou 1ª suplente de
deputado federal.
16
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Em 2019, Patrícia recebeu o Título de mérito da
odontologia pelos serviços prestados à sociedade pela
Câmara de vereadores de Macapá.
Agora, em dezembro de 2019, Patrícia Ferraz
assumiu o cargo de deputada federal e anseia fazer
um excelente trabalho para honrar os eleitores
que confiaram o voto a ela. Uma das bandeiras que
Patrícia defende é o combate à violência Doméstica,
pois a mesma já sentiu na pele este tipo de agressão.
Mas, com muita garra, lutou, enfrentou o medo e
venceu. Hoje é referência para muitas mulheres
que enfrentam o dilema da violência doméstica. A
odontologia também terá prioridade no mandato de
Patrícia. Ela acredita que este serviço deve chegar
a todos, e a valorização dos profissionais da área
também merece atenção.
Atualmente Patrícia está filiada ao PODEMOS.
Em suas caminhadas, Patrícia Ferraz semeia a ideia
de que a essência política deve ser a valorização do
ser humano. Inclusos o combate efetivo à violência
doméstica, a defesa incessante pelo acesso digno
à saúde pública, além do resgate da esperança do
povo por um estado definitivamente para todos, com
oportunidades e direitos iguais.
A ESSÊNCIA DA POLÍTICA DEVE SER A
VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO. INCLUSOS O
COMBATE EFETIVO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA,
A DEFESA INCESSANTE PELO ACESSO DIGNO À
SAÚDE PÚBLICA, ALÉM DO RESGATE DA ESPERANÇA
DO POVO POR UM ESTADO PARA TODOS, COM
OPORTUNIDADES E DIREITOS IGUAIS.

Em uma audiência longa e acalorada na Câmara,
o deputado Bacelar (Podemos/BA) confrontou o
ministro da Educação, Abraham Weintraub, nesta
quarta-feira (11). O responsável pelo MEC voltou a
reafirmar que as universidades públicas são locais de
plantações de maconha e produção de drogas. Para
Bacelar, Weintraub não é digno do cargo que ocupa.
“Em vez de defender nossos alunos e universidades,
o senhor ministro os acusa sem provas” disparou.

universidade. Tinham muito menos pessoas nesse
avião do que 50 mil alunos de uma instituição de
ensino”, declarou.

O líder do Podemos na Bahia, autor de um dos
requerimentos de convocação, foi além, disse que,
seguindo a mesma linha de raciocínio do ministro,
de “domínio do fato” no caso das universidades – ele
poderia afirmar que Bolsonaro tem responsabilidade
nas drogas do avião da FAB. “Ou o presidente,
ou o gabinete institucional. Porque é um espaço
muito menor, ministro, do que um campus de uma

“Que providências legais o senhor tomou contra o
suposto envolvimento de estudantes ou funcionários
de universidades com a produção de maconha,
drogas sintéticas ou substâncias proibidas?”

Indignado, Bacelar perguntou a Weintraub quais
medidas o MEC adotou ao tomar conhecimento da
suposta produção de drogas nas universidades, mas o
parlamentar baiano não obteve retorno. O ministro
se esquivou e encerrou a participação na comissão
sem responder à pergunta do parlamentar baiano.

BACELAR
DIZ QUE
WEINTRAUB
NÃO É DIGNO
DO CARGO DE
MINISTRO
O MINISTRO DA
EDUCAÇÃO ABRAHAM
WEINTRAUB NÃO É
DIGNO DO CARGO
QUE OCUPA. EM
VEZ DE DEFENDER
NOSSOS ALUNOS E
UNIVERSIDADES, ELE
OS ACUSA DA PRÁTICA
DE ATOS ILÍCITOS SEM
APRESENTAR PROVAS.

facebook.com/podemos19
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EDUARDO
BRAIDE É A
MAIS NOVA
CONQUISTA
DO PODEMOS
SÃO LUÍS TEM PRESSA
E NÓS ESTAMOS PRONTOS!

Em uma solenidade concorrida, o deputado Eduardo
Braide, filiou-se, no dia 29 de novembro, ao
PODEMOS. Vereadores de São Luís, prefeitos do
Maranhão, senadores, deputados estaduais, além de
diversas lideranças políticas do estado estiveram no Hotel
Abbeville, em São Luís, onde foi realizado evento, que
contou ainda com a presença da presidente nacional do
Podemos, a deputada federal Renata Abreu, e o senador
Álvaro Dias, líder do Podemos no Senado Federal.
“Hoje é um dia de muita alegria em nossa caminhada. Mas
sobretudo, é um dia de gratidão por tanto apoio nessa
minha escolha. A nossa ida para o Podemos significa a
continuidade da nossa independência, do nosso objetivo
de trabalhar por uma São Luís diferente, por um
Maranhão melhor. Nós podemos e juntos vamos fazer
a diferença!”, destacou o deputado Eduardo Braide.
Para a deputada federal Renata Abreu, presidente
nacional do Podemos, a ida de Eduardo
Braide para o partido é um motivo de honra.
“Estamos muito honrados pela escolha do Eduardo
Braide. Os ideais do Eduardo são claros como são claros
os ideais do Podemos. E o mais importante de tudo: o
Eduardo não pediu absolutamente nada em troca para
vir para o Podemos. É por isso que estamos aqui hoje
reforçando o nosso apoio ao projeto do Eduardo para São
Luís, que agora passa a ser prioridade da direção nacional
do Podemos”, afirmou a presidente Renata Abreu.
O senador Álvaro Dias, líder do Podemos no
Senado Federal, também fez questão de ressaltar a
importância da filiação do deputado Eduardo Braide.
18
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“O
Po d e m o s
é um partido
em movimento
e por isso mesmo é
que viemos prestigiar
a filiação do deputado
Eduardo
Braide.
Assim
como nós, o deputado entende
que é preciso trabalhar, ousar, ir
sempre adiante em seus propósitos
e ideais. São Luís precisa de uma pessoa
que tenha esse perfil”, definiu o senador.
O vereador de São Luís, Marcial Lima, também
foi filiado ao Podemos durante a solenidade.
“EstoumuitofelizdevirparaoPodemos.Vamoscaminhar
junto com o deputado Eduardo Braide nessa grande
empreitada para a nossa cidade. Ele que sempre está na
rua, perto das comunidades, ouvindo as pessoas, assim
como eu. E isso é que faz a diferença, frisou o vereador.
Eduardo Braide afirma que a partir de agora começa
a montar o time que vai entrar em campo em 2020.
Este time será formado por todos aqueles que querem
o bem de São Luís, capital do Maranhão.
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