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Com articulação de Bacelar, deputados 
aprovam Fundeb com 499 votos favoráveis 

Diego Garcia quer endurecer pena para 
crimes praticados por ocasião da calamidade 
do coronavírus

Dr. Sinval Malheiros comemora três anos 
do Podemos

Deputado Eduardo Braide comemora 
aprovação do Novo FUNDEB

Igor Timo comemora aniversário do Podemos 
e reforça necessidade de aprovar leis que 
endureçam o combate à corrupção no país

O Podemos tem os olhos e ouvidos abertos 
para a população e não relativiza 
a democracia, diz Medeiros

Deputado federal José Nelto sobre 
Podemos: “É o partido que está em 
consonância com os anseios populares”

Podemos completa 3 anos, cresce 
e se consolida como a “grande renovação 
do sistema político nacional”

Léo Moraes propõe prorrogação de 
isenção na tarifa de energia a consumidores 
de baixa renda

Deputado Ricardo Teobaldo comemora 
liberação do auxílio emergencial para Cultura

Corrupção como crime hediondo: de autoria 
de Roberto de Lucena, PL aguarda votação 
em Plenário

Fundação podemos oferece 50 cursos 
gratuitos para pré-candidatos e apoiadores



Depois de três anos em tramitação, inúmeras 
negociações com governo, entidades educacionais 
e mais de 150 debates, a Câmara dos Deputados 
finalmente pôs um fim às incertezas que ameaçavam 
a educação brasileira. Nesta-terça feira (21), por 492 
votos a favor e apenas 6 contrários, os deputados 
fizeram história e aprovaram, em primeiro e segundo 
turno, a PEC 15/15, que trata do novo Fundeb. A 
proposta segue agora para o Senado. 
O presidente da Comissão Especial que analisa o 
Fundeb, deputado Bacelar (Podemos/BA), relembra 
das mazelas do governo para atrasar a votação, 
segundo ele, só depois do texto pronto que a equipe 
de Jair Bolsonaro se envolveu com o Fundeb. Para 
ele, tal comportamento demonstra um descaso 
ainda maior com a educação brasileira. “No último 
momento eles quiseram negociar, mas no fim tudo 
deu certo”.  
Bacelar comemorou e avaliou o momento como 
histórico. “Estamos vivendo um momento histórico  
na educação brasileira. O dia 21 de julho será  
marcado pela afirmação da educação como  
eixo central para o desenvolvimento do Brasil. Por  
coincidência, no mês de aniversário de Anísio Teixeira 
e Florestan Fernandes, grandes educadores que, 

junto com Paulo Freire, lutaram por uma educação 
pública de qualidade” declarou. 
Em reunião com presidente da Câmara Rodrigo Maia, 
governo e consultoria técnica, a relatora, professora 
Dorinha Seabra Rezende (DEM/TO), fez algumas 
alterações no texto. Com o acordo, o Executivo 
desistiu de propostas como a renovação do Fundeb só 
a partir de 2022 e a aplicação de parte dos recursos em 
programas sociais e no pagamento de aposentadorias. 
Bacelar explica que entre as mudanças está o 
aumento da participação da União de 10 para 23%, 
ao final de seis anos. “Quanto mais, melhor! A 
educação precisa de investimentos. A ideia inicial era 
20%, mas conseguimos negociar 3 porcento a mais” 
disse o presidente da Comissão.   
A participação da União será de 12% em 2021. A 
PEC aprovada estipula ainda que 5% seja destinado 
para educação infantil e 15% para educação nas 
redes. Outro ponto é a possibilidade de revisão no 
sexto ano e, depois, de 10 em 10 anos.  
O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica é um dos principais mecanismos 
de financiamento da educação e seria extinto em 
dezembro de 2020.

COM ARTICULAÇÃO 
DE BACELAR, 
DEPUTADOS 
APROVAM FUNDEB 
COM 499 VOTOS 
FAVORÁVEIS 
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ESTAMOS VIVENDO UM 
MOMENTO HISTÓRICO NA 
EDUCAÇÃO BRASILEIRA. O 
DIA 21 DE JULHO SERÁ UM 
MARCADO PELA AFIRMAÇÃO 
DA EDUCAÇÃO COMO 
EIXO CENTRAL PARA O 
DESENVOLVIMENTO BRASIL.
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DIEGO GARCIA QUER ENDURECER 
PENA PARA CRIMES PRATICADOS POR 

OCASIÃO DA CALAMIDADE DO CORONAVÍRUS
Desde o início do ano, o mundo tem enfrentado a 
pandemia do Covid-19, com séria crise econômica, social 
e de saúde pública, o que, em muitos estados brasileiros, 
tem gerado um cenário de calamidade. Várias medidas 
têm sido tomadas para tentar diminuir os impactos dessa 
pandemia. Dentre elas, a destinação de bilhões de reais 
aos Estados e Municípios, de modo emergencial.

E, infelizmente, já é notícia nos meios de comunicação 
casos de mal direcionamento e desvio desses 

recursos por agentes públicos corruptos, que 
deveriam estar sendo aplicados na melhoria 

da qualidade de vida da população, nas 
áreas de saúde, educação e segurança 

pública. Pensando nisso, o deputado 
federal Diego Garcia (PR) 

apresentou o projeto de 
lei 3037/2020 para 

endurecer as penas 
para quem cometer 

É DE EXTREMA 
IMPORTÂNCIA 
QUE CRIEMOS 
MEDIDAS DE 
COMBATE À 
CORRUPÇÃO E 
ENDURECIMENTO 
DAS PENAS

crime contra a Administração Pública por ocasião 
da calamidade pública do coronavírus. Assim, 
quem vier a praticar crimes de corrupção ativa, 
e de impedimento, perturbação ou fraude de 
concorrência, nessa situação de calamidade, terá 
a pena dobrada.
Diego Garcia destaca a importância de iniciativas 
como essa para combater a corrupção no país. 
“A corrupção tem desviado vultuosas quantias 
de dinheiro público, destinado exclusivamente 
para esse difícil momento que vivemos em 
nosso país. Um fôlego a mais para os estados e 
municípios que sofrem com as consequências 
da podemos. Por isso, é de extrema importância 
que criemos medidas de combate à corrupção e 
endurecimento das penas”, destacou.
A proposta foi apensada ao PL 1485/2020 e 
poderá ser colocada para discussão e aprovação 
no Plenário nos próximos dias.



DR. SINVAL 
MALHEIROS 
COMEMORA 
TRÊS ANOS DO 
PODEMOS

INTEGRAR UM TIME 
QUE VÊ A POLÍTICA 
COMO FERRAMENTA 
DE TRANSFORMAÇÃO 
SOCIAL É FUNDAMENTAL 
PARA UM TRABALHO 
SÉRIO E HONESTO
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O médico e deputado federal Dr. Sinval Malheiros 
(SP) acredita que a política é a única maneira 
de melhorar a vida em sociedade. Integrante do 
Podemos, partido que mais cresceu nos últimos três 
anos, Dr. Sinval defende que a voz da população seja 
sempre ouvida e respeitada. 
O partido do qual Dr. Sinval se orgulha de integrar foi 
fundado há três anos sob os pilares da transparência, 
da participação popular e da democracia direta. Dr. 
Sinval acredita que, ao defender essas bandeiras, 
torna-se possível aproximar a classe política dos 
brasileiros para que, juntos, possam decidir sobre os 
rumos da nação.
“Integrar um time que vê a política como ferramenta 
de transformação social é fundamental para um 
trabalho sério e honesto. Sou muito grato pelos 
colegas de bancada que tenho, pelos mais de meio 
milhão de filiados ao partido. É um time que realmente 

está preocupado com o bem comum, com os que 
mais precisam de políticas públicas para enfrentar dias 
difíceis,” explica o parlamentar.

Como médico de profissão há quase 40 anos, Dr. 
Sinval conhece de perto os problemas da saúde 
pública no País. Ele já realizou diversos mutirões de 
cirurgia buscando zerar a fila por cirurgias no SUS. 
É referência em cirurgias bariátricas. Já operou mais 
de 10 mil pacientes.

Recentemente, em um trabalho junto ao Governo 
Federal, Dr. Sinval conseguiu a liberação de R$ 5 
milhões para 57 municípios paulistas, recursos que 
serão aplicados no combate ao novo Coronavírus. 

“Com o esforço de cada um, venceremos este 
momento difícil que estamos atravessando. Em 
breve voltaremos ao convívio de familiares e amigos 
que tanto gostamos”, conclui Dr. Sinval.



Membro titular da Comissão Especial do Novo 
FUNDEB, o deputado federal Eduardo Braide 
(MA) comemorou a aprovação da PEC 15/15, nessa 
terça-feira (21), na Câmara dos Deputados.
“Construímos na comissão especial uma proposta 
que vai tornar o FUNDEB permanente e com 
mais recursos para a educação. Isso quer dizer 
mais creches para as nossas crianças, mais escolas 
para os nossos adolescentes e, acima de tudo, uma 
remuneração justa aos profissionais da educação”, 
disse o parlamentar.
Com a aprovação do Novo FUNDEB, a participação 
da União no financiamento da educação básica 
(infantil, fundamental e médio) passa de 10% para 
23%, de forma escalonada até 2026.
“Esse é um importante avanço. Os acréscimos serão 
anuais. Assim, em 2021 será de 12; passando para 
15% em 2022; 17% em 2023; 19% em 2024; 21% 
em 2025; e 23% em 2026. Os valores colocados 
pelo governo federal vão continuar a ser distribuídos 
para os entes federativos que não alcançarem o 
valor anual mínimo aplicado por aluno na educação”, 
explicou Braide.
Outro ponto destacado por Eduardo Braide é 
a garantia mínima de 70% de recursos para o 
pagamento de salários de profissionais da educação. 
“Hoje esse piso é de 60% e alcança os professores. 
Com o Novo FUNDEB, essa garantia mínima de 
70% dos recursos para o pagamento de salários 

deverá chegar a demais profissionais que fazem a 
educação. Sem dúvidas, um grande avanço para uma 
educação de qualidade”, destacou o parlamentar.
Eduardo Braide ressaltou a valorização da primeira 
infância com o aumento dos repasses para a educação 
infantil destinados à rede pública de ensino e às escolas 
comunitárias.
“Garantir a construção e manutenção de novas 
creches e aumentar o repasse das escolas comunitárias 
é de extrema importância para reforçarmos a 
nossa educação infantil. No Maranhão, as escolas 
comunitárias exercem um importante papel, uma vez 
que atendem a maior demanda não atendida pela rede 
pública, atuando como grandes parceiras da educação 
básica”, pontuou.
A lei que regulamentará o novo Fundeb deverá levar 
em conta as metas do plano nacional de educação; 
o valor anual por aluno investido em cada etapa e 
modalidade; a transparência e o controle social dos 
fundos; e o conteúdo e a periodicidade da avaliação 
dos indicadores de qualidade. A PEC 15/15 segue ao 
Senado e depois para a promulgação. 
“Não existe educação pública de qualidade sem o 
FUNDEB. Por isso, tornamos o Novo FUNDEB 
permanente, valorizando a primeira infância e os 
profissionais da área, garantindo mais recursos 
para educação do nosso país e, de forma especial, o 
Maranhão: um dos estados que será mais beneficiado 
com o Novo FUNDEB”, concluiu Braide.

NÃO EXISTE EDUCAÇÃO PÚBLICA 
DE QUALIDADE SEM O FUNDEB. 
POR ISSO, TORNAMOS O 
NOVO FUNDEB PERMANENTE, 
VALORIZANDO A PRIMEIRA INFÂNCIA 
E OS PROFISSIONAIS DA ÁREA, 
GARANTINDO MAIS RECURSOS PARA 
EDUCAÇÃO DO NOSSO PAÍS

DEPUTADO 
EDUARDO BRAIDE 
COMEMORA 
APROVAÇÃO 
DO NOVO 
FUNDEB
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O presidente estadual do Podemos Minas Gerais, 
deputado federal Igor Timo (MG), parabeniza 
o partido pelo seu aniversário de três anos e a 
deputada Renata Abreu, pela brilhante condução na 
presidência nacional do Podemos. 
O deputado destaca porque escolheu o partido. 
“Comungo das mesmas ideologias, de olhar para 
frente e não para trás. Não somos nem de direita, 
nem de esquerda. Por isso, defendo as bandeiras 
do Podemos, de construir um Brasil melhor para se 
viver, com mais democracia, ouvindo os anseios da 
população, principalmente, no que diz respeito ao 
combate à corrupção e o fim dos privilégios, pautas 
que trabalho arduamente na Câmara para aprová-
las, porque os brasileiros clamam por igualdade de 
justiça”, finalizou Igor Timo.
Na atuação do parlamentar, em mais de um ano de 
mandato, ele se destaca por ser o deputado que 
mais apresentou projetos de Lei ao Congresso, de 

acordo com levantamento realizado nas pautas da 
Câmara. Dentre eles, Igor pontua dois projetos que 
são fundamentais ao equilíbrio financeiro do país, 
para garantir empregabilidade, além de devolver ao 
Brasil a credibilidade junto aos órgãos internacionais, 
inclusive o Fundo Monetário Internacional (FMI), 
uma instituição que presta socorro, em momentos 
de crise, como a atual, vivida pela população mundial, 
devido à pandemia da Covid-19. O primeiro, o PL 
185/2019, propõe que os crimes que resultem em 
prejuízo ao erário, tornem-se imprescritíveis. E por 
último, o projeto 186/2019, que veda o recebimento 
de vantagens indevidas, em casos de delação premiada.

Outra conquista à frente da presidência do 
Podemos, segundo o deputado, foi trazer o Vale 
do Jequitinhonha para o Congresso, já que a região 
estava carente há anos de representatividade e de 
ações concretas para diminuir as desigualdades 
sociais e melhorar a qualidade de vida população.

IGOR TIMO COMEMORA 
ANIVERSÁRIO DO 
PODEMOS E REFORÇA 
NECESSIDADE DE 
APROVAR LEIS 
QUE ENDUREÇAM 
O COMBATE À 
CORRUPÇÃO 
NO PAÍS

O COMBATE À CORRUPÇÃO 
E O FIM DOS PRIVILÉGIOS 
SÃO PAUTAS QUE TRABALHO 
ARDUAMENTE NA CÂMARA 
PARA APROVÁ-LAS, PORQUE 
OS BRASILEIROS CLAMAM 
POR IGUALDADE DE JUSTIÇA
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O PODEMOS TEM 
OS OLHOS E OUVIDOS 
ABERTOS PARA A 
POPULAÇÃO 
E NÃO RELATIVIZA 
A DEMOCRACIA, 
DIZ MEDEIROS

O deputado federal, José Medeiros (MT) analisa 
que o PODEMOS tem conseguido manter um 
relacionamento muito estreito com a população 
e por meio dos seus parlamentares consegue dar 
representatividade real ao anseio popular. Após 
três anos de existência do partido, o congressista 
comenta que o partido não comete o erro de muitos 
outras siglas em relativizar o desejo das ruas.
Como um dos principais caminhos executados 
para manter esta ligação contínua com o cidadão, o 
parlamentar elencou o uso competente das redes sociais, 
haja vista que muitos dos políticos que são destaques 
nacionais no Instagram, Facebook e Twitter são do 
Podemos. Medeiros acrescenta que o próprio partido, 
como instituição, tem se diferenciado, neste sentido.
“As últimas eleições trouxeram um novo cenário 
na política, com uma interação muito forte entre 
representado e representante. O contato com o 
cidadão não está mais restrito às reuniões de base, 
aos períodos eleitorais e encontros partidários. As 
pessoas querem, e com toda razão, um contato 
constante com seus escolhidos e eu vejo o Podemos 
como um partido que entende a importância disso e a 
possui, inclusive, como identidade”, frisou Medeiros.

Medeiros ainda elogiou a postura do Podemos frente 
aos grandes debates que têm surgido, principalmente 
com a temática da nova realidade online e legislações 
debatidas quanto aos seus limites. O parlamentar 
vê o partido atuando de maneira democrática, o 
que considera não ser o mesmo praticado por várias 
outras siglas.
“O partido combate ilegalidades, haja vista que é um 
dos que mais se destaca na luta contra a corrupção, 
mas não relativiza a democracia para fazer isso. O 
conceito de lutar pelo direito do outro poder proferir 
sua opinião, mesmo que não concordemos, é levado 
muito a sério no Podemos. Não me parece correto, 
como vejo por aí, se auto intitular democrático e na 
atuação política lutar para criminalizar quem pensa 
diferente”, pontuou.
Para Medeiros, o segredo do sucesso do Podemos é 
fácil de diagnosticar. “É um partido com pensamento 
político moderno e que ganha cada dia mais espaço 
no debate porque consegue conviver bem com os 
antagônicos, sem deixar de marcar posicionamento 
firme. Democracia é isso, aplicação no cotidiano. 
Não resolve se for só da boca pra fora, unicamente 
embelezando o discurso”, finalizou.

O PARTIDO COMBATE 
ILEGALIDADES, HAJA 
VISTA QUE É UM DOS QUE 
MAIS SE DESTACA NA LUTA 
CONTRA A CORRUPÇÃO, 
MAS NÃO RELATIVIZA 
A DEMOCRACIA PARA 
FAZER ISSO



DEPUTADO FEDERAL 
JOSÉ NELTO SOBRE 

PODEMOS: “É O PARTIDO 
QUE ESTÁ EM CONSONÂNCIA 

COM OS ANSEIOS POPULARES
O deputado federal José Nelto (GO) acredita que o 
partido que mais está conectado com as vozes da rua, 
é o Podemos. Com ideais de combate à corrupção, 
privilégios, e de trabalhar com transparência, o partido 
ganhou força e destaque nacional. 

Nelto liderou o partido no primeiro e segundo semestre 
de 2019, defendendo incansavelmente as bandeiras 
estabelecidas, além de ter assumido a presidência 

estadual do Podemos em Goiás, função que 
desempenha ainda nos dias de hoje. 

“O Podemos tem uma força muito grande. 
Com o trabalhos os nossos deputados 

federais e senadores, conseguimos 
estar politicamente no mesmo 

patamar que partidos mais 
antigos e que tem maior 

número de integrantes. 
Contudo, não é o 

tamanho do partido 
que def ine o 

compromisso 

O PODEMOS TEM UMA 
FORÇA MUITO GRANDE. COM 
O TRABALHOS OS NOSSOS 
DEPUTADOS FEDERAIS E 
SENADORES, CONSEGUIMOS 
ESTAR POLITICAMENTE NO 
MESMO PATAMAR QUE 
PARTIDOS MAIS ANTIGOS E 
QUE TEM MAIOR NÚMERO 
DE INTEGRANTES

social e a capacidade de ação. Como líder, 
contribuí para elevarmos o reconhecimento 
nacional do nosso partido, atraindo cada 
vez mais seguidores. E esse é o trabalho 
que nossos companheiros políticos se 
comprometem diariamente a fazer”, afirma 
o deputado federal. 

Como presidente estadual do Podemos, 
Nelto levou o partido a aproximadamente 
162 municípios, alcançando quase todo o 
estado de Goiás. 

“Quando você tem ideias claras e sede de 
mudança, automaticamente as pessoas 
querem fazer parte desse processo novo, 
dessa nova política. Muito trabalho, 
determinação, e o apoio do meu partido, 
foram fundamentais para alcançar tudo 
que tenho alcançado com o Podemos. 
Tenho certeza que juntos podemos e vamos 
continuar fazendo muito mais pelos estados 
brasileiros e pelo Brasil”, completa Nelto.

facebook.com/podemos19 9
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Na última quarta-feira (1º), o Podemos completou 3 
anos com muitas conquistas a comemorar. Em tão 
pouco tempo, o partido soma quase meio milhão de 
filiados, segundo dados atualizados da Justiça Eleitoral.
No Congresso Nacional, o Podemos já é a terceira 
maior bancada no Senado Federal, com 10 senadores, 
e na Câmara, possui 11 deputados.
O Podemos é a concretização do sonho de uma 
jovem paulistana. Em 2013, Renata Abreu era uma 
das milhões vozes que tomaram as ruas do País, em 
massivas e alegres manifestações, para exigir do 
governo melhores condições de transporte, saúde 
e educação. Não pediam o impossível, queriam só 
melhor qualidade de vida.

“Mas não houve respostas a estas demandas. Ali, 
me certifiquei que a forma como se fazia política 
no Brasil estava muito defasada. Não atendia às 
reais necessidades da população que, de quatro em 
quatro anos, fazia a sua escolha na urna eletrônica. 
E na próxima eleição, nem se lembrava em quem 
votou”, relembra Renata, que, na época, decidiu 
entrar de cabeça na política eletiva, já sonhando 
com a criação de um partido que mudasse essa 
realidade.
“Muitos desacreditavam, duvidavam e desaconselhavam 
o meu empenho para a realização deste sonho, mas 
hoje o Podemos é realidade, é forte e representa a 
grande renovação no sistema político nacional”, diz ela. 

PARTIDO CRESCE E SE CONSOLIDA COMO A “GRANDE 
RENOVAÇÃO DO SISTEMA POLÍTICO NACIONAL”

O PODEMOS É 
REALIDADE, É FORTE 
E REPRESENTA 
A GRANDE 
RENOVAÇÃO NO 
SISTEMA POLÍTICO 
NACIONAL
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 CANDIDATO À PRESIDÊNCIA
Para renovar o sistema político é fundamental ter 
um projeto consistente de desenvolvimento para 
reformar e transformar o país. Em 2018 – mesmo 
com apenas um ano de existência – o Podemos 
lança candidatura própria à presidência da República. 
Álvaro Dias recebe quase um milhão de votos.

COMBATE À CORRUPÇÃO
Por ser implacável no combate à corrupção, o 
Podemos é hoje uma referência, tanto no Congresso 
Nacional, quanto nas ruas do país, no campo da ética. 
A proposta que acaba com o foro privilegiado no Brasil 
e o projeto que regulamenta a prisão em segunda 
instância foram apresentados por parlamentares do 
Podemos.

MELHORES DO BRASIL
A qualidade legislativa do Podemos é outro fator 
de reconhecimento nacional. Nesses últimos anos, 
deputados e senadores do partido são apontados 
como os melhores do país por diversos sites 
especializados que cobrem a política em Brasília.
De acordo com o site Ranking dos Políticos, em 
2019, os deputados Diego Garcia e Léo Moraes 
e os senadores Lasier Martins, Eduardo Girão e 
Styvenson Valentim foram apontados como modelos 
de políticos honestos e que trabalham pelo país. Eles 
tiveram atuação reconhecida por serem os mais 
assíduos no plenário, ficha limpa, e por estar entre os 
que mais economizaram recursos públicos.
Em 2020, o senador Oriovisto Guimarães conquistou 
o primeiro lugar como melhor senador de todo o país, 
no prêmio do Ranking dos Políticos.

PARTIDO DIGITAL
Transparente, moderno, que ouve a voz das ruas e 
defende a participação e a internet como direitos, o 
Podemos é referência também quando o assunto é 
influência digital nas redes sociais.
Levantamento da Revista Veja apontou os senadores 
mais influentes nas redes sociais do Brasil. Dos dez 
primeiros, três são do Podemos: Alvaro Dias (1º), 
Marcos do Val (5º) e Romário (6º).

DEPOIMENTOS
Léo Moraes, deputado federal e líder do Podemos 
na Câmara
“Eu sou podemos porque tenho coragem de estar na 
política e ser um agente de transformação social. Tenho 

coragem de contribuir com o interesse do brasileiro, 
nas pautas de combate à corrupção, de transparência 
e de eficiência da administração pública. Sou Podemos 
porque eu não tenho dúvidas que o dia de amanhã 
será muito melhor, mais colorido e mais cheio de vida. 
Parabéns aos três anos do partido Podemos. Em nome 
de uma mulher, nossa presidente Renata Abreu, nossos 
cumprimentos”.

José Medeiros, deputado federal
Apenas três aninhos, mas olha, o que esse aniversariante 
já fez pelo Brasil, dá o que falar. Muita gente anda muito 
admirado dizendo:’ Olha, que partido é esse, que partido 
que se mostra de forma diferente dos outros, partido 
que tem parlamentares que se posicionam, já aprovou 
projetos. Realmente dá gosto ser desse time. Na Câmara, 
o partido tem feito um trabalho extraordinário, temos 
uma bancada muito unida. Nós temos uma presidente 
que muito nos orgulha do trabalho que faz. Então o 
partido merece os parabéns, merece essa festa!

Igor Timo, deputado federal
A bandeira que o Podemos defende na Câmara Federal 
vai ao encontro dos anseios populares, de combate 
à corrupção e fim de privilégios, pautas que defendo 
arduamente na Câmara Federal. Parabéns ao Podemos 
e ao povo brasileiro, que de norte a sul ajudou a construir 
esse partido”.

José Nelto, deputado federal
“Parabéns, Podemos, o nosso partido é o que mais 
cresce em Goiás e no Brasil; é uma história muito bonita, 
construída no combate à corrupção, no combate aos 
privilégios e na distribuição de renda, por isso, parabéns, 
Podemos! Juntos, nós, podemos muito mais”.

Roberto de Lucena, deputado federal
“O Podemos tem sido o partido que mais tem crescido 
em todo o território nacional.  Eu quero cumprimentar a 
nossa presidente Renata Abreu e abraçar todos os meus 
companheiros podemistas, aqueles que fazem desse 
partido não um partido grande apenas, mais um grande 
partido”.

Dr. Sinval, deputado federal
“Estou muito feliz de estar neste partido, especialmente 
pelos colegas do partido. Somos colegas unidos, que 
todos olham na mesma direção, vê um partido bom e 
que ajuda realmente a população. Queremos contar 
com vocês. Algumas pessoas que queiram se filiar a 
política, pense com carinho no Podemos”.
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LÉO MORAES PROPÕE 
PRORROGAÇÃO DE 
ISENÇÃO NA TARIFA 
DE ENERGIA A 
CONSUMIDORES DE 
BAIXA RENDA

12

O relator da Medida Provisória da Tarifa 
Social de Energia Elétrica (MP 950/20), 
deputado federal Léo Moraes, apresentou 
parecer, no último dia 20 de julho, com 
importantes alterações sobre medidas 
temporárias emergenciais destinadas ao setor 
elétrico, em razão da pandemia de coronavírus. 
Dentre outras mudanças, o líder do Podemos 
na Câmara incluiu emenda prorrogando o 
benefício e estendendo a proibição de corte 
por inadimplência.

O período de isenção das contas de luz dos 
beneficiários do programa Tarifa Social 

fora encerrado em 30 de junho. No 
entanto, o novo prazo proposto o 

estica até 31 de agosto. Para 
o relator, o ideal seria que 

fosse estendido até o 
término do período 

de calamidade 

pública. “Por conta da limitação de recursos 
financeiros e com o objetivo de adequar 
o período da vigência ao de aprovação no 
Congresso Nacional, prorrogamos o benefício 
para evitarmos lapso temporal”, justifica o 
parlamentar.
O deputado Leo Moraes (RO) também 
incluiu no projeto de lei de conversão da 
Medida Provisória 950 a proibição de corte 
por inadimplência de serviços essenciais, 
residenciais, onde existam pessoas usuárias de 
equipamentos de autonomia limitada, vitais 
à preservação da vida humana e de unidades 
consumidoras que não disponham de postos 
de pagamento próximos.
Pensando na preservação da capacidade 
financeira das distribuidoras, o texto da 
Medida, proposto pelo Governo, também 
contempla auxílio às concessionárias de energia 

POR CONTA DA LIMITAÇÃO DE 
RECURSOS FINANCEIROS E 
COM O OBJETIVO DE ADEQUAR 
O PERÍODO DA VIGÊNCIA AO DE 
APROVAÇÃO NO CONGRESSO 
NACIONAL, PRORROGAMOS 
O BENEFÍCIO PARA EVITARMOS 
LAPSO TEMPORAL
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elétrica, que estão tendo perdas significativas devido 
ao aumento da inadimplência e à redução do consumo 
de energia. 
Para o Governo, essa ajuda é necessária, haja vista 
a necessidade de proteger os consumidores de 
elevações das tarifas, permitindo a postergação 
de seus efeitos para momentos de maior 
normalidade na economia. O parecer reflete a 
luta do congressista contra os abusos de bandeiras 
tarifárias. Neste sentido, o parlamentar defende 
que não haja aumento de tarifas de energia neste 
ano, sejam ordinárias ou extraordinárias.
Léo Morares argumenta que o atual momento 
impossibilita o aumento de despesas no bolso 
dos consumidores. Para evitar essa situação, seu 
relatório acatou emendas para a utilização da 
Conta Covid para injetar liquidez no setor e aliviar 
os impactos da crise nas contas de luz pagas pelos 
consumidores neste momento de pandemia.

CÓDIGO BRASILEIRO DE
ENERGIA ELÉTRICA
Como membro titular da Comissão que pretende 
elaborar o Código Brasileiro de Energia Elétrica, o 
deputado Léo Moraes ressalta no parecer da MP 
950/20 a importância de se aprovar o novo marco legal 
da energia, que tramita em Comissão Especial na Câmara 
dos Deputados. Para o congressista, a criação dessa lei 
irá organizar, modernizar e redefinir os parâmetros em 
relação ao serviço de distribuição de energia elétrica.
Outro ponto a ser incluído na nova legislação é 
a valorização dos meios de produção de energia 
renovável. Para o parlamentar, essa mudança será um 
avanço para para a população e para o Brasil. “Nosso 
trabalho é sempre buscar meios que facilitem a vida da 
comunidade, modernizando leis atrasadas, enroladas, 
que mais servem para burocratizar as coisas do que 
para resolver, esse é o trabalho que deve ser feito 
nessa Casa de Leis”, finalizou Léo Moraes.
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DEPUTADO 
RICARDO TEOBALDO 

COMEMORA LIBERAÇÃO DO 
AUXÍLIO EMERGENCIAL PARA CULTURA

MILHARES DE 
PROFISSIONAIS FICARAM 
SEM RENDA, QUE EM 
ALGUNS CASOS VALE 
PARA O ANO TODO. 
O AUXÍLIO VAI AJUDAR 
A DIMINUIR UM POUCO 
A DIFICULDADE QUE A 
CLASSE VEM PASSANDO

Após muita cobrança, o governo federal liberou 
cerca de R$ 3 bilhões para serem distribuídos a 
estados e municípios com o objetivo de socorrer o 
setor cultural, um dos mais atingidos pela pandemia 
do coronavírus. A ação, inclusive, foi cobrada pelo 
deputado Ricardo Teobaldo logo após o São João, 
período em que os profissionais da área trabalham 
bastante no Nordeste. O texto foi publicado no 
Diário Oficial de hoje (10) e também é assinado 
pelo ministro Paulo Guedes (Economia).
Para o deputado Ricardo Teobaldo o recurso 

chegará num momento muito importante para o 
setor. “Depois de muita luta o governo federal 

assinou a liberação do auxílio emergencial 
para o setor cultural. Esse recurso é de 

extrema importância para a classe, 
que foi afetada profundamente 

pela pandemia. Imagine que no 
nordeste nós não tivemos 

São João. Milhares de 
profissionais ficaram 

sem renda, que em 
alguns casos vale 

para o ano todo. O auxílio vai ajudar a diminuir um 
pouco a dificuldade que a classe vem passando”, 
destacou Teobaldo.
O parlamentar também destacou o impacto do 
coronavírus na cadeia produtiva da cultura. “A 
gente não pode pensar o setor cultural tendo como 
foco só o artista que sobe no palco para cantar. Ele 
vai além disso. Temos o técnico de som, o pessoal 
dos camarins, a turma do teatro, os montadores de 
cenário, os grupos locais, uma grande cadeia que 
foi afetada nesse momento”, frisou.
O texto aprovado, e publicado hoje, traz auxílio, 
que será de R$ 600, pagos em três parcelas, para 
trabalhadores da área cultural com atividades 
suspensas por conta da pandemia. O auxílio 
poderá ser prorrogado no mesmo prazo do auxílio 
emergencial do governo federal aos informais. Para 
receber a renda emergencial, os trabalhadores 
devem cumprir vários requisitos, como limite de 
renda anual e mensal; comprovação de atuação 
no setor cultural nos últimos dois anos; ausência 
de emprego formal; e não ter recebido o auxílio 
governamental dos informais.



CORRUPÇÃO COMO 
CRIME HEDIONDO: 
DE AUTORIA DE 
ROBERTO DE LUCENA, 
PL AGUARDA 
VOTAÇÃO EM 
PLENÁRIO

“Estamos, de fato falando sobre um crime 
hediondo. A corrupção mata de forma cruel, 
quando o dinheiro que deveria ser aplicado na 
saúde ou outras áreas essenciais para a população, 
é desviado para outros fins. Pessoas morrem sem 
atendimento no hospital, pessoas morrem por falta 
de esgoto e água tratada, morrem por falta de mais 
investimentos em segurança pública”, afirma o 
deputado federal Roberto de Lucena (SP), autor 
do Projeto de Lei 2489/2011, que acrescenta inciso 
VII-C no artigo 1º da Lei nº 8.072/90, tornando 
crime hediondo a prática da corrupção. O projeto 
vai ao encontro de uma das principais bandeiras 
do Podemos, partido que está comemorando três 
anos de existência.
Os casos de corrupção e superfaturamento em 
compras sem licitação deflagrados durante a 
pandemia da Covid-19 no Brasil levantaram, ainda 
mais, a discussão a respeito da necessidade urgente 

de medidas mais severas contra a corrupção. Desde 
2013, o PL de Lucena, que tramita em regime de 
urgência, aguarda para ser votado em Plenário. 
“O PL está pronto para ser votado. É necessário, 
é urgente que nós endureçamos as punições para 
quem pratica crimes de corrupção”, afirma o 
parlamentar, que é secretário de Transparência 
da Câmara e também presidente da Frente 
Parlamentar de Combate à Corrupção.
“O povo brasileiro é, em grande maioria, honesto 
e trabalhador. As famílias de nosso País merecem 
respeito pelo dinheiro que é público, e que deve 
ser aplicado em favor da população. Os crimes de 
concussão, corrupção ativa e passiva devem ser 
incluídos no rol dos crimes hediondos. Vou lutar 
para que essa votação aconteça o mais rápido 
possível, e sei que contarei com o apoio irrestrito 
da nossa bancada do Podemos”, afirma Roberto de 
Lucena.

AS FAMÍLIAS DE NOSSO 
PAÍS MERECEM RESPEITO 
PELO DINHEIRO QUE É 
PÚBLICO, E QUE DEVE SER 
APLICADO EM FAVOR DA 
POPULAÇÃO. OS CRIMES DE 
CONCUSSÃO, CORRUPÇÃO 
ATIVA E PASSIVA DEVEM SER 
INCLUÍDOS NO ROL DOS 
CRIMES HEDIONDOS
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Você sabia que todo partido político tem uma fundação para atuar na capacitação 
e preparação dos seus apoiadores? Se não sabia ainda, este é o momento de 
mudar este quadro. Conheça a Fundação Podemos, uma instituição que 
é responsável por subsidiar o Podemos na construção de uma unidade de 
pensamento. São cursos, palestras, estudos, eventos, entrevistas e uma série de 
ações para ajudar não somente aos filiados, mas todos que tenham interesse em 
conhecer mais sobre o Podemos.
A principal atividade hoje, devido ao distanciamento social imposto pela pandemia 
do Coronavírus, são os cursos online oferecidos por meio da plataforma de Ensino 
à Distância. Ao todo, são 50 cursos divididos em 10 Formações que abrangem 
quatro áreas técnicas: Estratégia Política, Comunicação, Tecnologia e Direito 
e Gestão. Além de conhecimentos específicos sobre política e eleições, noções 
práticas para rotinas comuns do nosso dia-a-dia. Há desde aulas para o domínio 
de softwares de edição até mesmo para o uso profissional das redes sociais.
Qualquer pessoa pode fazer os cursos, filiados ou não. Para isso basta acessar 
ao site da Fundação Podemos (www.fundacaopodemos.org.br), escolher um 
dos cursos, fazer o cadastro e pronto. Não é necessário ser filiado ao Podemos, 
e todos os cursos são gratuitos. Ao final, acertando 70% das questões, a pessoa 
ganha um certificado de conclusão.
Além dos cursos e formações disponíveis, outra área de grande contribuição para 
os apoiadores são os Boletins de Conjuntura, artigos desenvolvidos sob encomenda 
dos nossos parlamentares sobre temas em destaque no cenário nacional. 
Acadêmicos das mais prestigiadas universidades brasileiras escrevem sobre PECs 
e PLs que geram grande repercussão no Congresso, como Pacto Federativo e 
Grilagem, e até mesmo sobre o SUS em tempos de Covid. Assim como os cursos, 
tudo disponível gratuitamente no site www.fundacaopodemos.org.br.

FUNDAÇÃO PODEMOS OFERECE 
50 CURSOS GRATUITOS PARA 
PRÉ-CANDIDATOS E APOIADORES
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