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O deputado mais votado no estado de 
Tocantins na eleição de 2018, e um dos 
cinco parlamentares no país a superar 
a barreira dos 10% dos votos válidos, 
Tiago Dimas, 33 anos, agora reforça o 
quadro de congressistas do Podemos.

 
Apoiador do setor produtivo, do 

empreendedorismo, das novas 
tecnologias de negócios, dos autistas 
e das pessoas com deficiência, Tiago 
Dimas também tem uma forte atuação 
em prol do municipalismo. Para o 
parlamentar, as pessoas moram nas 
cidades e são elas que precisam, antes 
de tudo, receber assistência e recursos.

 
Por isso, Tiago Dimas, que está no seu 

primeiro mandato, destinou mais de 
R$ 350 milhões de recursos federais 
para o Tocantins, com a maior parte 
direcionada aos municípios. “Fortalecer 
os municípios, com obras ou ações de 
custeio ou investimentos em máquinas 
e equipamentos, é atender diretamente 
a população”, destaca o deputado.

 
Para Tiago Dimas, o trabalho sério e 

a confiança de todos trazem resultados 
concretos. “Nós, como deputados, 
temos duas grandes linhas de 
atuação: buscar aperfeiçoar e propor 
mudanças na legislação para o bem 
da coletividade e trazer resultados 
concretos para o nosso estado, 
com recursos e melhorias”, frisa o 
parlamentar.

 

CONFIANÇA, 
TRABALHO SÉRIO 
E ENTREGA DE 
RESULTADOS

Protagonismo no Congresso 
Nacional

No campo legislativo, o deputado 
Tiago Dimas se destacou por ser 
relator da PEC 13/2021, que isenta 
de responsabilidade os gestores que 
não  aplicarem os rescursos mínimos 
em educação, em razão da pandemia 
da Covid-19. Além disso, a proposta 
prevê que os recursos não aplicados 
possam ser recuperados em 2022 e 
2023, fazendo uma recomposição 
do investimento necessário na área 
mais importante do país. “As escolas 
estavam fechadas, não havia aula 
regular. O país todo concentrado na 
saúde. Não é justo punir prefeitos e 
prefeitas em uma situação excepcional 
como essa. Além do mais, vamos 
recuperar isso no próximo biênio”, 
argumenta.

 
Outro projeto relatado recentemente 

por Tiago Dimas foi o PL 2.237/2021, 
que prorrogou a isenção do 
IPI (Imposto sobre Produtos 
Industrializados) de automóveis para 
pessoas com deficiência e taxistas. 
Depois de amplo trabalho na Câmara 
com todas as bancadas, Tiago Dimas 
conseguiu aprovar o seu relatório 
na comissão e em plenário, até ver 
o qual sancionado pelo presidente 
da República e convertido na Lei 
14.287/2021.

“Nós, como deputados, temos duas 
grandes linhas de atuação: buscar 
aperfeiçoar e propor mudanças na 
legislação para o bem da coletividade 
e trazer resultados concretos para
o nosso Estado, com recursos
e melhorias.”
Tiago Dimas
Deputado Federal (TO)
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Presidente nacional do Podemos, a 
deputada federal Renata Abreu (SP) 
teve mais um projeto em defesa da 
mulher aprovado pelo Congresso. 
Trata-se do PL 123/2019, que 
destina verbas do Fundo Nacional 
de Segurança Pública para ações de 
enfrentamento à violência feminina. 
O texto já havia sido aprovado ano 
passado pela Câmara, mas retornou 
para análise após mudanças feitas 
no Senado. Agora vai à sanção 
presidencial.

Pela proposta, ficam reservados 5% 
dos recursos empenhados na área 
de Segurança Pública para custear 
atividades em centros de atendimento 

CÂMARA APROVA
MAIS UM PROJETO
DA DEPUTADA RENATA 
ABREU EM DEFESA
DA MULHER

“Com a aprovação de meu projeto, teremos pelo 
menos R$ 53,5 milhões do total de R$ 1,07 bilhão 
executado pelo Fundo Nacional de Segurança 
Pública em 2021 empenhados em ações de 
enfrentamento à violência feminina”

integral e multidisciplinar para 
mulheres e respectivos dependentes 
em situação de violência doméstica 
e familiar; em casas-abrigos para as 
vítimas e respectivos dependentes; 
em delegacias, núcleos de Defensoria 
Pública, serviços de saúde e centros 
de perícia médico-legal especializados 
no atendimento à mulher em situação 
de violência doméstica e familiar; 
em programas e campanhas de 
enfrentamento da violência doméstica 
e familiar; e centros de educação e de 
reabilitação para os agressores.

“Com a aprovação de meu projeto, 
teremos pelo menos R$ 53,5 milhões 
do total de R$ 1,07 bilhão executado 

pelo Fundo Nacional de Segurança 
Pública em 2021 empenhados em 
ações de enfrentamento à violência 
feminina. Vai ser um grande passo no 
combate à violência contra a mulher. 
Grande conquista e em pleno Dia 
Internacional da Mulher”, comemora 
Renata Abreu.

Texto: Lola Nicolás

Foto: Robert Alves
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“É muito importante que a sociedade, 
como um todo, fique em cima e cobre leis 
mais severas até que consigamos banir esse 
tipo de crime”

O Brasil é o país do futuro. Talvez 
essa seja a mais repetida das frases. 
Mas ao avaliar o Panorama da 
Violência Letal e Sexual contra 
Crianças e Adolescentes no Brasil, 
nosso futuro é sombrio, doloroso, 
repleto de traumas e de cicatrizes. 
Será possível mudar isso?

De 2017 a 2020, 62 mil crianças 
de até 10 anos de idade foram 
vítimas de violência sexual no Brasil. 
As meninas são 80% desses casos. 
A maioria dos casos acontece dentro 
de casa. E 86% dos abusadores são 
conhecidos das famílias das vítimas.

Segundo o Panorama, elaborado 
pela UNICEF e pelo Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública 
(FBSP), a partir de uma análise 
dos boletins de ocorrência das 27 
unidades da Federação, entre 2016 
e 2020, foram identificadas pelo 
menos 1.070 mortes violentas de 
crianças de até 9 anos de idade. 

Os dados mostram que, nos 18 
estados que apresentam dados 
completos para a série histórica, as 
mortes violentas de crianças de até 
4 anos aumentaram 27% de 2016 a 

ARTIGO: É PRECISO 
PARAR A VIOLÊNCIA 
CONTRA CRIANÇAS

2020 – passando de 112, em 2016, 
para 142, em 2020.

No total de crianças de até 9 anos 
mortas de forma violenta, 56% 
eram negras; 33% das vítimas eram 
meninas; 40% morreram dentro de 
casa; 46% das mortes ocorreram 
pelo uso de arma de fogo; e 28% 
pelo uso de armas brancas ou por 
“agressão f ísica”. Esse perfil muda 
bastante nas faixas etárias seguintes.

Como pensar, diante do 
recrudescimento da violência contra 
inocentes, que sejamos, de fato, o 
país do futuro? Que futuro estamos 
construindo com um presente de 
medo, exposição, insegurança e 
violência extrema?

Em 2018, a Assembleia Legislativa 
do Rio Grande do Sul aprovou um 
projeto de lei de minha autoria 
que criou o Cadastro Estadual de 
Pedófilos com o intuito de combater 
o abuso de crianças. Projeto 
semelhante tramita na Câmara dos 
Deputados para termos um Cadastro 
Nacional. É muito importante que a 
sociedade, como um todo, fique em 
cima e cobre leis mais severas até 
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que consigamos banir esse tipo de 
crime.

O Ministro do STF, Alexandre de 
Moraes, afirmou que “os cadastros 
instituídos pelas leis impugnadas 
fornecem à sociedade uma medida 
apta a contribuir para a prevenção 
de novos delitos de violência de 
gênero e infantil”.

É tempo de agirmos. E ação cabe 
ao poder público e à sociedade 
civil, sob pena de condenarmos o 
futuro de centenas de milhares de 
inocentes.

Maurício Dziedricki é advogado 
e deputado federal pelo do Rio 
Grande do Sul. Foi deputado 
estadual e duas vezes vereador de 
Porto Alegre. Em 2018, foi eleito 
com quase 85 mil votos.

O parlamentar é autor da lei 
que criou o Cadastro Estadual de 
Pedófilos no Rio Grande do Sul. Na 
Câmara dos Deputados, apresentou 
proposta para ampliar a medida para 
todo o país.

/podemos19



“Com a superação da pandemia é necessário 
garantir toda ajuda possível para os setores 
que foram mais afetados pela pandemia e que 
foram os últimos a retomarem suas atividades”

O deputado federal Rodrigo Coelho 
(Podemos/SC) tem como grande 
bandeira o setor de entretenimento e 
defende as ações para a garantia dos 
empregos e a retomada econômica. 
O parlamentar enfatiza que “com a 
superação da pandemia, é necessário 
garantir toda ajuda possível para os 
setores que foram mais afetados pela 
pandemia e que foram os últimos a 
retomarem suas atividades”.  

Os setores de evento e turismo foram 
um dos que mais sofreram desde 
o início da pandemia, pois ficaram 
praticamente parados, acumulando 
prejuízos de milhões de reais, além de 
vários negócios fechados e milhões 
de empregos perdidos. Para ajudar a 
reerguer o setor, foi sancionada a Lei 
n° 14.148/2021, que criou o Programa 

DEPUTADO
RODRIGO 

COELHO VOTOU 
FAVORAVELMENTE 

AO PERSE
Emergencial de Retomada do Setor de 
Eventos - PERSE, apresentado pelo 
Dep. Felipe Carreras e Relatado pela 
nossa Presidente do Podemos, deputada 
Renata Abreu.

O PERSE propõe mecanismos para que 
as empresas consigam aliviar as contas 
acumuladas, com linhas de crédito, e 
condições especiais para renegociação de 
dívidas e previsão de capital de giro.

Em março deste ano, o Congresso 
derrubou o Veto 19 restabelecendo 
uma série de medidas necessárias para 
compensar as perdas do setor de eventos, 
que movimenta em torno de 4,32% do 
PIB nacional e gera mais de 2 milhões de 
empregos diretos. Entre essas medidas, 
se destaca a concessão de 5 anos de 
isenção dos tributos federais.
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A bancada do Podemos na Câmara 
dos Deputados está mais forte. Nesta 
quarta-feira (30), o partido anunciou a 
filiação do deputado federal Raimundo 
Costa (BA). Agora, o partido soma dezoito 
parlamentares no Congresso Nacional, 
sendo oito deputados e nove senadores, 
fato que faz do Podemos a terceira maior 
bancada do Senado Federal.

“[Raimundo Costa] você representa um 
segmento minoritário e que precisava de 
voz no Congresso Nacional. Você é um 
deputado coerente, trabalhador, firme nas 
suas posições e que vem engrandecer a 
família do Podemos. Muito obrigada por 
nunca desistir de lutar pelo seu estado, de 
lutar pelo nosso país, porque se as pessoas 
boas não participarem da política, os maus 
governam uma nação. E você, sem dúvida, 
representa a esperança de muitos”, afirmou 

DEPUTADO FEDERAL 
RAIMUNDO COSTA SE 
FILIA AO PODEMOS

“Sempre tive a certeza de que, se a gente 
quer melhorar nossas vidas, é preciso criar 
coragem e ir para a política. É na política 
que a gente consegue colocar a nossa voz”

a presidente Nacional do Podemos, 
deputada federal Renata Abreu (SP).

Raimundo Costa tem como bandeiras 
a pesca, aquicultura e agricultura familiar.
Comemorou o acolhimento recebido no 
Podemos e reforçou o comprometimento 
na defesa dos pescadores artesanais.

“Tenho satisfação em poder estar vivendo 
nessa nova família, a família Podemos. Eu, 
que sou o primeiro deputado federal da 
pesca artesanal do Brasil, vindo da Bahia, 
sempre tive a certeza de que, se a gente 
quer melhorar nossas vidas, é preciso criar 
coragem e ir para a política. É na política 
que a gente consegue colocar a nossa voz, 
o nosso desejo para aqueles que são os 
representantes e entender a importância 
de ser representado. E o nosso mandato 
tem sido isso. Aonde eu vou, eu não vou só 
com o meu mandato. Vou com uma família 

de mais de 150 mil pescadores baianos”, 
destacou Raimundo Costa.

O parlamentar popularmente conhecido 
como Raimundo da Pesca é formado em 
Administração e Contabilidade, pescador 
e atuou como vereador por seis anos 
consecutivos no município de Valença 
(BA).

Além de Raimundo Costa, ingressaram 
no Podemos os deputados Tiago Dimas 
(TO) e Maurício Dziedricki (RS).
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“É preciso conter os 
aumentos e garantir aos 
consumidores condições para 
que os motoristas possam 
comprar o combustível 
pelo valor antigo enquanto 
durarem os estoques, carro 
não é artigo de luxo”, defende 
Igor Timo 

O deputado federal, Igor Timo 
(Podemos/MG), líder do Podemos na 
Câmara Federal, apresentou o Projeto de 
Lei 641/2022, em razão dos constantes 
aumentos, e dos elevados preços dos 
combustíveis, que são rapidamente 
repassados aos consumidores nas 
bombas. Segundo o parlamentar, a 
dificuldade de abastecer seus veículos 
tem tirado o sono dos brasileiros.

A proposta prevê que a falta de 
informações por parte dos posto de 
combustíveis configura infração penal 
prevista no Código de Defesa do 
Consumidor.  Sem a previsão de duração 
dos estoques, para que os combustíveis 

IGOR TIMO 
APRESENTA 
PROPOSTA PARA 
FREAR ABUSOS 
PRATICADOS POR 
REVENDEDORES DE 
COMBUSTÍVEIS
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que forem comprados por preços mais 
baixos sejam vendidos sem reajuste 
durante esse período. O parlamentar 
pontuou também no texto do projeto 
que os estabelecimentos devem fornecer 
estas informações em locais visíveis e de 
fácil acesso à população.

Igor Timo destaca que o consumidor 
precisa de uma proteção mínima e que 
o PL vai garantir isso. Já que o mesmo 
pretende tornar infração penal, prevista 
no art.66 da Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990, a falta de informação 
por parte dos postos de combustíveis, 
como prevê o referido artigo citado, 
instituído pelo Código de Defesa do 
Consumidor. 

De acordo com Igor Timo, é necessária 
uma ação rápida para equilibrar os 
preços e amparar todos os brasileiros, 
inclusive, os motoristas de transporte 
por aplicativos que desempenham uma 
importante atividade e diariamente 
fazem milhões de corridas em todo o 
Brasil. 

“Sabemos que os aumentos 
consecutivos dos combustíveis são 
passados pela Petrobrás, mas alguns 
estabelecimentos abusam e aplicam 
reajustes bem acima dos repassados pelas 
distribuidoras, por isso, apresentei este 
PL 641/2022 para que haja um controle 
rigoroso dos preços, com punição para 
quem descumprir. É uma medida que 
visa socorrer à população em geral, 
principalmente, os motoristas de App, 
milhares de pais de família que perderam 
o emprego e precisam sustentar suas 
casas, colocar comida na mesa e prestar 
um serviço que se tornou essencial para o 
povo brasileiro”, finalizou Igor Timo. 

O projeto já está protocolado à espera 
do despacho do presidente da Casa, 
estamos trabalhando para colocá-lo em 
pauta e viabilizar sua aprovação. 

/podemos19



O Podemos Pernambuco segue trabalhando 
firme na construção das suas chapas 
proporcionais para as eleições 2022. Na última 
sexta-feira, durante um grande evento em Santa 
Cruz do Capibaribe em apoio a candidatura de 
Miguel Coelho, o ex-deputado e ex-prefeito 
Edson Vieira anunciou que vai disputar uma 
vaga na Câmara dos Deputados pela legenda. 
A expectativa é que o Podemos eleja entre dois 
e três deputados federais. Nos próximos dias, 
serão anunciados novos nomes que também vão 
disputar as eleições pelo Podemos. 

O deputado Ricardo Teobaldo, que preside 
a sigla no estado, celebrou a chegada do ex-
prefeito. “Edson Vieira é uma grande liderança 
na região do polo de confecções. Seu trabalho e 
sua liderança política são reconhecidos em todo 
estado. Duas vezes deputado estadual, outras 

RICARDO 
TEOBALDO 
CELEBRA 
ENTRADA DE 
EDSON VIEIRA 
NO PODEMOS

“Edson Vieira é uma grande 
liderança na região do polo 
de confecções. Seu trabalho 
e sua liderança política são 
reconhecidos em todo estado”

duas como prefeito de Santa Cruz, Edson agora 
vai dar ao município uma grande representação 
em Brasília. É uma das candidaturas prioritárias 
para o Podemos”, contou.

“Chegou a hora de nossa região retomar a sua 
representatividade na Câmara Federal. Essa 
oportunidade a gente tem que agarrar com 
unhas e dentes”, frisou Edson durante o anúncio 
de sua candidatura. 

Com a montagem das chapas proporcionais, a 
expectativa é que Podemos Pernambuco eleja 
entre dois e três deputados federais e cinco 
deputados estaduais.
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O deputado federal Léo Moraes 
(Podemos/RO) solicitou ao ministro da 
Educação um ato normativo que autorize 
a colação de grau antecipada agora em 
2022 para área da saúde.

Como forma de reforçar o sistema de 
saúde ante a carência de profissionais 
detectadas principalmente ao longo 
deste período de pandemia da covid-19, 
o parlamentar esteve na terça-feira 
(15) no Ministério da Educação para 
tentar viabilizar a antecipação da colação 
de grau para os cursos de medicina, 
enfermagem, farmácia, fisioterapia e 
odontologia.

Acompanhado do procurador do 
Estado, Glauber Luciano Costa Gahyva e 
do estudante de medicina Nauir Dyones 
de Oliveira, o parlamentar se reuniu com 
o diretor de Desenvolvimento das Redes 
de Instituição Federais de Educação 
Superior, Eduardo Gomes Salgado; 
com o diretor de Desenvolvimento da 
Educação em Saúde, Sérgio Henrique 
Santos, ambos da Secretaria de 
Educação Superior e com o assessor 
parlamentar Sidney Sarmento, do 
gabinete do ministro da Educação Milton 
Ribeiro.

O assunto não é novidade no Ministério 
da Educação. Inclusive, na Resolução 
CNE/CP Nº 2, de 5 de agosto de 21, que 
instituiu diretrizes orientadoras para a 
implementação de medidas no retorno à 
presencialidade das atividades escolares, 

LÉO MORAES ATUA 
PARA VIABILIZAR 
ANTECIPAÇÃO DA 
COLAÇÃO DE GRAU

em seu artigo 9º, previu que instituições 
de ensino superior poderiam antecipar 
a conclusão dos cursos superiores de 
medicina, farmácia, enfermagem, 
fisioterapia e odontologia, desde que 
observadas as normas para cumprimento 
de, no mínimo 75% da carga horária do 
internato do curso de medicina ou 75% 
da carga horária dos estágios curriculares 
obrigatórios dos outros cursos citados.

O imbróglio é saber se esse 
entendimento ainda está em vigência ou 
não, vez que estava atrelado ao período 
de emergência em saúde pública, 
decorrente da pandemia. Mais: busca-
se esclarecer também se a antecipação 
prevista excepcionalmente pelo MEC 
aplica-se apenas às instituições de 
ensino superior federais ou abarca 
também as privadas. Algumas faculdades 
particulares temem que a antecipação 
possa trazer-lhes prejuízos, já que, em 
tese, encurtando o tempo de contrato, 
consequentemente, reduziria o 
faturamento. Mas, não é o que pensam 
nem o que desejam os estudantes. 
O pagamento integral poderia ser 
assegurado, se possível, na normatização 
pelo MEC.

Numa consulta feita pelo Sindicato 
das Entidades Mantenedoras de 
Estabelecimentos de Ensino Superior 
no Estado de São Paulo (Semesp) à 
Advocacia Geral da União sobre o tema, 
a advogada Débora Lara Somavilla, 
considerou que a antecipação da colação 

de grau dos cursos da área de saúde em 
virtude da pandemia “está diretamente 
ligada à necessidade de garantia do 
direito à vida e à saúde, portanto, 
deve receber interpretação conforme 
à Constituição para permanecer 
vigente, principalmente considerando o 
agravamento da crise sanitária no país”.

Em ofício ao ministro Milton Ribeiro, 
o deputado Léo Moraes destaca que “a 
grave crise sanitária da Covid-19 está 
impondo um planejamento com trabalho 
técnico rigoroso com o objetivo de 
minimizar os graves problemas sociais 
e econômicos do país. Dessa forma, 
solicitamos os préstimos de Vossa 
Excelência no sentido de viabilizar, 
através do Ministério da Educação, 
um ato normativo autorizando em 
2022 a colação de grau antecipada de 
graduandos da área da saúde, atendidos 
os pressupostos legais”, pediu.

Ao mesmo tempo, o parlamentar 
rondoniense requereu ao presidente da 
Câmara dos Deputados, Arthur Lira, a 
“urgência urgentíssima” para analisar o 
Projeto de Lei 4026/2021, de autoria do 
deputado Sebastião Oliveira (Avante/
PE), que “prorroga até 31/12/2022 
a possibilidade de colação de grau 
antecipada para os cursos da área de 
saúde”. Léo Moraes acredita que são 
movimentos que serão efetivos tanto 
para melhorar o atendimento na saúde 
pública, quanto para o engajamento dos 
novos profissionais da área.

“A grave crise sanitária da Covid-19 está 
impondo um planejamento com trabalho 
técnico rigoroso com o objetivo de minimizar os 
graves problemas sociais e econômicos do País”
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