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Deputada Tereza Cris!na é a nova líder
da bancada do PSB na Câmara

A deputada socialista Tereza Cris•na reforçou a necessidade da contribuição e do apoio de todos os parlamentares neste ano que terá votações de relevância

A

deputada Tereza Cris•na (MS)
é a nova líder do PSB na Câmara. Tereza assumiu, na úl•ma semana, a liderança da bancada socialista no lugar do deputado Paulo
Fole!o (ES). Em outubro de 2016,
Fole!o ﬁcou afastado da Casa por
mo•vo de saúde e, neste período, o vice-líder da bancada, Tadeu
Alencar (PE), exerceu a função.

transparência e diálogo permanente. “Terei muito respeito a
cada membro da nossa bancada,
com tratamento igualitário, fazendo prevalecer a atuação na defensa intransigente dos interesses do
PSB”, completou a líder.

ra corajosa, é a reforma polí•ca. “O
PSB estará à frente desta matéria.
Precisamos modiﬁcar a imagem
ruim do Parlamento. Temos boas
pessoas nesta Casa e com uma reforma polí•ca bem-feita poderemos avançar”, ﬁnalizou.

Em relação aos pontos polêmicos
que serão analisados este ano no
Congresso, a socialista destaca as reÀ frente da Liderança, a socialista formas trabalhista e da previdência.
aﬁrmou que este é um momento de união e de fortalecimento “São reformas que precisam ser
da Legenda na Câmara. “Temos discu•das e realizadas. Sem elas,
uma bancada aguerrida, que joga o Brasil não tem compe••vidafranco e discute todos os assuntos de perante outras nações que
com profundidade e coerência.” cooperam conosco no comérTereza Cris•na reforçou a neces- cio internacional. Hoje, o Brasil
sidade de apoio de todos os par- está inviável para novos inveslamentares neste ano que terá vo- •dores e isso se deve a nossas
tações de extrema relevância para leis que estão ultrapassadas e
todos os brasileiros.
burocra•zadas”, argumentou.

Perﬁl — Tereza Cris•na está em
seu primeiro mandato como deputada federal. A parlamentar
sempre esteve à frente de diversas associações e conselhos
voltados para a área rural e foi
uma das maiores responsáveis
pelo desenvolvimento do Mato
Grosso do Sul enquanto secretária de Desenvolvimento Agrário,
Produção, Indústria, Comércio
e Turismo, entre 2007 e 2014.

A deputada se comprometeu a Para a deputada, outra discussão
exercer a função de líder com que precisa ser deba•da de manei-

Durante sua gestão, mais de 70
mil famílias foram atendidas
pela agricultura familiar e •veram a sua disposição créditos
para inves•mentos.
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Maria Helena destaca
importância de se inves•r
na primeira infância

Congresso Nacional inaugura
trabalhos da 55ª Legislatura
com pautas importantes

Socialistas cri!cam anúncio
do MEC que reduz
inves!mentos no FIES
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Deputada Maria Helena fala sobre a
importância da primeira infância

“

É preciso desenvolver a
criança para desenvolver a
sociedade”, disse a socialista
Maria Helena (RR) em discurso na Câmara dos Deputados
nesta terça-feira (7). A parlamentar ressaltou, na ocasião,
a importância de se inves•r
na primeira fase da vida e reforçou seu apoio ao Programa
Família que Acolhe (FQA), realizado no Hospital da Criança
Santo Antônio, em Boa Vista,
que hoje atende mais de seis
mil mulheres e seus bebês.
Maria Helena contou que o Família que Acolhe é uma polí•ca
pública de proteção à primeira
infância em que é dada atenção
à criança do ventre materno
até os seis anos de vida. A inicia•va recebeu o Prêmio Boas
Prá•cas da Fundação Abrinq
e foi apontado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) como modelo de
polí•ca pública integrada voltada à primeira infância. “Esse
programa aumentou em 53%
o número de consultas de prénatal, em 59% os registros de
nascimentos, em 33% a vacinação, em 166% as vagas em
creches e em 60% as vagas na
pré-escola. Hoje, em Boa Vista,
a frequência escolar está acima
de 90% e os professores estão
100% capacitados”.
Com base no conceito da Escola de Pais, que acontece no Programa Família que Acolhe, foi
criada também a Universidade
do Bebê. Lá, gestantes, mães,
pais e todos os familiares se
encontram com proﬁssionais e

“Inves•r nas crianças é ter um Brasil melhor”

têm acesso a informações sobre o desenvolvimento psicossocial das crianças. “O Programa Família que Acolhe é uma
experiência que comprova que
cuidar integralmente da criança na primeira infância é possível”, disse a deputada federal.
Para a socialista, incluir a primeira infância como prioridade nas gestões administra•vas
e nas despesas orçamentárias
é um dos grandes desaﬁos a
serem enfrentados pelos gestores. “Inves•r nas nossas
crianças de 0 a 6 anos é ter a
certeza de que teremos um
Brasil diferente e soberano e
a garan•a de que poderemos
compe•r com as grandes nações do mundo”, ﬁnalizou.
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Tomou posse na Câmara,
no ﬁnal de 2016, a deputada Luana Costa (PSB-MA).
A socialista assumiu mandato no lugar do deputado
João Castelo (PSDB-MA),
falecido no úl•mo ano. Nas úl•mas eleições, em 2014, a deputada conquistou
51.418 votos, pouco menos que Castelo, que obteve 52.783. Em seu primeiro
pronunciamento na Câmara, a deputada
lembrou que par•cipou e viveu intensamente a campanha de 2014. “Visitei mais
de 60 municípios, levando ao povo desse
Estado uma mensagem de esperança e de
que dias melhores estavam próximos de
vir. Fiquei na primeira suplência e hoje sou
efe•vada deputada federal do Maranhão
pelo glorioso par•do de Miguel Arraes,
o Par•do Socialista Brasileiro”, destacou.
A bancada PSB na Câmara tem agora mais um integrante. É o deputado
George Hilton (MG), que
se ﬁliou, no úl•mo mês, depois de passar pelo PROS.
Hilton está em sua terceira legislatura.
O parlamentar foi deputado estadual de
Minas Gerais por dois mantados consecu•vos e ministro do Esporte do governo de
Dilma Rousseﬀ. De acordo com o socialista, é uma honra integrar os quadros do
Par•do e seguir o legado deixado por João
Mangabeira, Jamil Haddad, Miguel Arraes
e Eduardo Campos. “É com imensa sa•sfação que me ﬁlio ao PSB. O início de um
novo momento, com o aﬁnco de sempre,
na luta pelo crescimento do nosso País e
da minha querida Minas Gerais”, disse.

Acompanhe as úl!mas novidades do
PSB também pelo nosso site.
Como fazer?
Instale um leitor de QR Code
no seu smartphone, Ipad ou
Ipod Touch;
Com o leitor, posicione o
celular a cen!metros de distância do código até que ele
visualize toda a barra;
Fotografe o código e espere a página abrir no
seu navegador.
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Bancada Feminina

Abertura dos Trabalhos

Socialista organiza
Com apoio do PSB, Rodrigo Maia é reeleito
encontro entre mulheres
presidente da Câmara dos Deputados
Nilson Bas•an/Ag. Câmara

N

a Sessão da Câmara realizada nesta terça-feira (7) foram lidos, em Plenário, atos assinados pelo presidente Rodrigo
Maia (DEM-RJ) para criação das
comissões especiais das reformas da Previdência e trabalhista.
A instalação e indicação de seus
integrantes ocorre nesta quintafeira (9). O presidente da Casa
se comprometeu a discu•r as
matérias amplamente.

o cargo que lhe foi conﬁado pela
maioria dos deputados, com capacidade de diálogo, habilidade com
ar•culações e autoridade polí•ca
para conduzir os trabalhos no Parlamento. Dentre os pontos destacados em documento entregue a
Maia em janeiro, o PSB entende
que a Câmara deve reconquistar
a conﬁança da sociedade brasileira, com incansável disposição
para o diálogo com todas as forças
sociais que buscam, na sua repreA líder do PSB na Câmara, Tereza sentação polí•ca, guarida para o
Cris•na (MS), aﬁrmou que é priori- exercício pleno da cidadania.
dade para o Par•do par•cipar a•vamente e de maneira responsável No mesmo dia em que Maia foi
de todas as reformas necessárias. eleito, foram abertos os traba“A Casa precisa estar atenta à fase lhos do terceiro ano legisla•vo da
que o País vive, principalmente 55ª Legislatura no Congresso Naao problema do desemprego, que cional. Na oportunidade, foi lida
gera grave crise para economia do mensagem presidencial do goBrasil”, completou.
verno Michel Temer que reforçou
o apelo do Governo pela aprovaNa úl•ma semana, Rodrigo Maia ção das reformas previdenciária
foi reeleito para presidência da e trabalhista.
Câmara com 293 votos. Em seu
discurso, já havia se comprome- O texto aﬁrmou que o País vive
•do ao amplo debate e votação uma crise de “múl•plas dimendestas reformas que, segundo ele, sões” (econômica, polí•ca e soajudarão a re•rar o Brasil da cri- cial). “O caminho para o futuro é
se econômica. Na eleição, o novo a reforma. É hora de encararmos,
presidente contou com o apoio da sem rodeio, as mudanças que o
bancada do PSB.
Brasil precisa, para que tenhamos
um Estado eﬁciente, que corresO PSB reconhece que Rodrigo ponda às legí•mas expecta•vas
Maia exerce com responsabilidade dos cidadãos”, disse a mensagem.

no interior do País

Representante da bancada feminina na Câmara dos Deputados, a deputada federal Creuza
Pereira (PSB-PE) aproveitou os
dias de férias para se reunir,
em Tamandaré, no litoral sul de
Pernambuco, com mulheres representantes de sindicatos e de
comissões de mulheres rurais
do interior do Estado.
Segundo a parlamentar, o obje•vo do encontro foi avaliar os
avanços e as diﬁculdades que
as mulheres vem enfrentando,
além de disseminar o papel da
mulher na Cons•tuição. Atuante no setor, em 2016, a socialista fez parte da Comissão de
Defesa dos Direitos da Mulher
(CMULHER), na Câmara.
“É preciso que todas as mulheres tenham conhecimento das
leis e programas que atuam em
prol de todas. Há instrumentos
para a mulher caminhar, mas
ainda somos muito amadoras”,
argumentou Creuza.
Para a deputada, é preciso reconhecer que falta conhecimento
para que o segmento saia da
inércia e consiga evoluir. “Por
meio da nossa organização, com
a troca de experiências, será um
bom caminho para a evolução.
Esperamos que essas mulheres
agora estejam habilitadas para
levar essa discussão a suas comunidades e que isso se mul•plique”, concluiu a parlamentar.
O projeto de Creuza Pereira é
de realizar novas reuniões ainda este ano em seu estado.

Educação

Danilo e Rodrigo cri!cam redução em inves!mentos do Fies
Google Imagens

N

esta terça-feira (7), o Ministério da Educação (MEC)
anunciou a redução de 34,7%
nos inves•mentos do Fundo de
Financiamento Estudan•l (Fies).
Os socialistas Danilo Cabral (PE) e
Rodrigo Mar•ns (PI) ﬁzeram crí•cas a esta decisão.
O MEC vai diminuir o teto global
de ﬁnanciamento por curso de R$
42 mil para R$ 30 mil por semestre. Com isso, cada aluno poderá
receber no máximo R$ 5 mil por
mês. Para Danilo, é lamentável a
redução de mais de 30% em um
programa que garante o acesso de
2,5 milhões de jovens ao ensino
superior. “A medida já é reﬂexo da
entrada em vigor do teto de gastos públicos, aprovado pelo Congresso no úl•mo ano e que, pelo
menos na teoria, não afetaria a
educação pública”, acrescentou.

do teto de ﬁnanciamento mensal
de cada aluno”, lamentou.
O socialista irá protocolar requerimento na Câmara direcionado
ao ministro da Educação, Mendonça Filho, para revogar as mudanças anunciadas. “Uma nação
menos corrupta e mais desenvolvida passa pelo fortalecimento
Para Rodrigo Mar•ns, a medida da educação”, ﬁnalizou.
prejudicará grande parte dos alunos brasileiros. “Uma pátria não A medida determinada pelo MEC
pode ser educadora apenas no vale para contratos celebrados a
slogan. Comparado ao ano passa- par•r desta terça-feira (7), data
do, cerca de 70 mil vagas foram di- em que foram abertas novas inscriminuídas no Fies, além da redução ções para o programa. Atualmen-

te, vigoram contratos de ﬁnanciamento de cursos de graduação em
universidades e faculdades par•culares. O Governo Federal assegurou que a mudança vale apenas
para novos ﬁnanciamentos.
O Programa — Os candidatos ao
Fies são selecionados com base
em suas notas no Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem) e por critérios socioeconômicos. O programa ﬁnancia cerca de 1,5 milhão de
estudantes no Brasil.
Com Assessoria

Nordeste

Gonzaga Patriota defende agilidade na votação da PEC do Semiárido

D

e volta a Brasília para o início
do novo período legisla•vo, o
deputado Gonzaga Patriota (PSBPE) convocou, na úl•ma semana,
diversas lideranças para agilizar
a aprovação da PEC nº 19/11,
que cria a Zona Franca do Semiárido Nordes•no. A proposta foi
aprovada pela comissão especial
e está pronta para ir ao Plenário da Câmara. Gonzaga acredita
que o envio ao Senado seja feito
ainda este semestre.
O projeto prevê a criação de uma
área de livre comércio de exportação e importação, com incen•vos
ﬁscais para a região pelo prazo de
30 anos. Segundo Gonzaga, que
foi relator da matéria na comissão

vantagem logís•ca, econômica e
de qualiﬁcação de mão de obra
em relação às outras regiões do
País”, destacou.
O centro ﬁcará em Cajazeiras,
na Paraíba, porém o projeto
também inclui sedes em Pernambuco, Rio Grande do Norte,
Ceará, Bahia, Piauí, Alagoas, Sergipe, Minas Gerais e Maranhão.

Proposta foi aprovada pela Comissão Especial

especial, a inicia•va é de suma
importância para viabilizar a implementação de polos industriais
e reduzir a desigualdade regional.
“A região possui uma grande des-

A proposta indica, ainda, que cidades em um raio mínimo de
100 quilômetros sejam beneﬁciadas. Em Pernambuco, a Zona
Franca terá sede em Salgueiro,
no Sertão Central.
Com Assessoria

