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O Brasil celebrou nesta semana a marca de 1 milhão
de trabalhadores formalizados no Programa do Empre-
endedor Individual, idealizado pelo deputado Antonio
Carlos Mendes Thame (SP) . Apesar de
omitir que a iniciativa da ação tem a mar-
ca tucana, o Planalto realizou cerimônia
na última quinta-feira (7) e entregou cer-
tificado a empreendedores contemplados
pela lei, em vigor há quase dois anos,
para comemorar os resultados.

Thame foi o primeiro parlamentar a
apresentar proposta no Congresso para
formalizar a situação dos trabalhadores
autônomos. Primeiro vice-presidente da
Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, ele afir-
mou se sentir satisfeito por ter colaborado com o projeto.

“Essa comemoração mostra o quanto a lei era oportu-
na e esperada. Uma lei que faz bem ao microempreendedor
e cria empregos”, destacou. Segundo o deputado, antes
da legislação, as pessoas ficavam na informalidade.  “A

Mendes Thame comemora sucesso da lei do
microempreendedor individual

lei não chegava a essas pessoas e isso me motivou a
apresentar a proposta”, recordou. A norma beneficiou pro-
fissionais de mais de 400 áreas, como costureiras e

mecânicos, que entraram no mercado for-
mal e passaram a receber assistência da
Previdência Social.

A tentativa de negar o verdadeiro au-
tor da proposta não assustou o
deputado. Segundo ele, a prática tor-
nou-se comum no país sob o comando
do PT, mas o importante é o alcance
da lei. “Sentimos uma imensa satisfa-
ção, pois a lei é o exemplo claro de um
instrumento feito para melhorar a vida

das pessoas. Se a política não servir para isso, a ação
político-administrativa não serve para nada e vira ape-
nas uma grande farsa”, afirmou.

Qualquer empreendedor individual que trabalha por conta
própria e tem uma renda bruta anual de até R$ 36 mil pode
se inscrever gratuitamente no programa.

Leia também em nosso blog:

è A pedido de tucano, Câmara vai examinar uso da energia nuclear no país
è Na TV, Tripoli se posiciona contrário à criação de mais municípios
è Audiência proposta por William Dib vai discutir consumo de drogas
è Governo Dilma quase nada fez para controlar violência nestes cem primeiros dias, avalia ITV
è Direto do Twitter, com os deputados Carlos Alberto Leréia (GO), César Colnago (ES), Paulo Abi-Ackel (MG),
Vanderlei Macris (SP), William Dib (SP) e Andreia Zito (RJ) e o senador Aloysio Nunes Ferreira (SP)
è Direto do Plenário, com o deputado Fernando Francischini (PR) e o senador Aécio Neves (MG)

A medida adotada pela presidente Dilma Rousseff
para restringir o acesso a armas de fogo chegou com
atraso, condenou o deputado Fernando Francischini
(PR). O anúncio veio após o massacre ocorrido na
escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo, no
Rio de Janeiro, na manhã de quarta-feira (7), que
deixou 12 crianças mortas.

Durante a campanha, Dilma definiu a segurança
pública como prioridade. Passados cem dias do iní-
cio do mandato, o combate à violência ainda não
teve destaque na agenda oficial. A reunião que a
presidente faria com governadores para tratar do
setor ficou na promessa. Segundo o tucano, o en-
contro é fundamental para debater o assunto. “É
lamentável não discutirem essa questão. Nós aguar-
dávamos as promessas de campanha de resolução

dos problemas da segurança pública e do combate à
criminalidade.”

Francischini defendeu uma lei similar ao Estatuto
de Desarmamento para regular a política em relação
às armas. “Precisamos ter efetivos na polícia para que
operações policiais como blitz e barreiras sejam feitas
para tirar arma do bandido de verdade”, apontou. Na
opinião do parlamentar, o governo deveria aumentar
o repasse de verbas para a segurança nos estados.
Com o ajuste fiscal anunciado pelo governo, o Minis-
tério da Justiça sofreu um corte de R$ 840 milhões.

“A fronteira do Paraguai é uma porta à
criminalidade e o governo tem contingenciado as ver-
bas do fundo penitenciário nacional. Enquanto não
combater a entrada de armas e drogas, não haverá
solução para a violência.”

Francischini cobra eficiência da gestão petista no combate à criminalidade

O programa foi lançado
em 2009 e superou 1

milhão de novos
empreendedores em

2011. A previsão é
chegar a 1,5 milhão até o

final do ano.
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Como delegado de polícia, o senhor
atuou no combate ao crime em regiões
violentas de Goiás. De que forma esta
experiência pode ajudá-lo no seu man-
dato parlamentar recém-iniciado?

Nos últimos 10 anos atuei como
delegado em Goiás. Fui considerado
delegado pacificador, porque acabei
premiado com as regiões mais violen-
tas de Goiás. Podemos dar como
exemplo a região do entorno de
Brasília e também o noroeste de
Goiânia, área extremamente violenta.
Passei também por delegacias
especializadas, onde havia altos índi-
ces de roubos de veículos, por
exemplo, e conseguimos reduzir es-
tes indicadores. Minha prioridade é
ouvir o cidadão e trabalhar de forma
rigorosa e dentro da lei. De operador
do Direito, passo a atuar como legis-
lador, e sabemos onde estão as falhas.

Por que acredita que a internação
compulsória dos usuários de crack e de
outras drogas é a melhor solução?

Neste período em que atuei como
delegado, sempre priorizamos o com-
bate ao traficante. É ele que tem
destruído as famílias, sem contar o
custo fenomenal que ele tem para o
Estado. Nos dois mandatos do presi-
dente Lula, houve um esquecimento
das questões de segurança pública.
E mais: foi na gestão dele que foi feita
a modificação da Lei de Tóxicos, em
2006, e ela legalizou o uso de dro-
gas. Atualmente as polícias não fazem
mais o combate ao uso de entorpe-
cente. Transferiu-se cerca de 2
milhões de usuários de drogas da
área de segurança pública para a
saúde, mas não foi dito de onde virão
estes recursos.

O que o senhor vivenciou?
É vergonhoso relatar que éramos

procurados por dezenas de mães que

vinham implorar ajuda pela internação
do filho. Elas queriam entregá-los à po-
lícia, mas este não é o papel da polícia,
que deve combater o traficante. Se o
Estado transferiu esses usuários da se-
gurança pública para a saúde, precisa
dar uma solução. É muito pequeno o
percentual de usuário de droga que
quer ser internado, e aí fica aquele pro-
blema. Criamos até algumas
expressões em Goiás, durante nosso
trabalho no combate ao crime, de que
na verdade eles são verdadeiros
‘zumbis humanos’. Temos que tirar do
seio das famílias esse usuário de dro-
ga, fazer a desintoxicação e, depois, um
tratamento prolongado.

Como este trabalho é feito hoje?
É uma covardia o que o governo faz

com os usuários de drogas. Ele é aten-
dido para a internação no SUS por um
prazo máximo de 15 dias, sem contar
que precisará enfrentar uma fila de 200,
300 candidatos a uma vaga para
internamento de desintoxicação. O go-
verno brasileiro está matando dia a dia
os usuários de droga. É claro que a fa-
mília é importante, mas no momento
temos que dar um tratamento de cho-
que – a internação obrigatória. Depois
viriam outras medidas, com a família e
ajuda de clínicas e outras que forem
necessárias.

Em sua plataforma eleitoral, o senhor
defendeu medidas como trabalho obriga-
tório ao preso e fim dos presídios nas
áreas urbanas. Por que o senhor acredita
que est as ações vão mudar a realidade
do sistema prisional?

É outra questão que vemos aban-
donada pelos legisladores e pelo
Executivo. Qualquer cidade onde exis-
te uma unidade prisional, seja uma
cadeia ou um presídio, vira problema.
Não estou falando da boca pra fora, pois
fui diretor em unidades prisionais e co-

Sem medo de polêmica, Delegado Waldir defende medidas
duras na segurança pública

A experiência de mais de uma década de atuação em regiões violentas de Goiás e o contato direto com a população
são as bases de propostas duras na área de segurança pública defendidas pelo deputado Delegado Waldir (GO). Nesta
entrevista exclusiva ao “Diário Tucano/ Rádio PSDB”, ele explica porque é a favor de ações como internação compulsória
de usuários de drogas e trabalho obrigatório para presos.  O tucano também critica duramente a omissão do governo
Lula na segurança pública, setor que também apresenta desempenho pífio na gestão Dilma Rousseff.

nheço bem a situação. Ela fica dentro
da cidade e isso traz insegurança ao
cidadão. No meu ponto de vista, tem
que mudar a Lei de Execução Penal,
para que sejam criados presídios re-
gionais e com repartições  conforme
a natureza do delito.

E quanto ao trabalho obrigatório?
Defendemos também o trabalho

obrigatório do preso porque hoje o
maior mal do sistema prisional brasi-
leiro é o ócio. Peço  desculpas pela
expressão vulgar que eu vou usar
aqui: o preso passa o dia ‘coçando’,
tomando cerveja, fumando droga e
planejando quem que ele vai matar
agora. Portanto, temos que enfrentar
esta realidade. E que o salário que ele
venha a receber sirva para, primeira-
mente, indenizar a vítima do crime,
porque a partir do momento em que
passarmos a mexer no bolso do ban-
dido, ele vai pensar duas vezes antes
de matar e de roubar.

No começo do governo, Dilma anun-
ciou um contingenciamento bilionário no
orçamento da União. O Ministério da Jus-
tiça sofreu um corte de R$ 840 milhões,
dinheiro que poderia ser usado em ações
de combate à criminalidade. Como ava-
lia este começo do governo dela em
relação à segurança pública?

Não vemos ação nenhuma. Não só
no governo dela, mas também no do
presidente anterior. Assistimos a oito
anos de conversa fiada na área de
segurança pública. Alguém ouviu em
algum momento um  PAC para cons-
trução de presídios?  Ouviu algum
PAC para a segurança pública? Te-
mos hoje um percentual fixo de
investimento para este setor?  O que
vimos é fraude na saúde e educação,
falta de fiscalização, corte de verbas
da segurança pública, o que é uma
covardia com o cidadão.
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