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A Câmara aprovou o substitutivo do deputado Otavio
Leite (RJ)  ao projeto de lei (PL 4361/04) que regulamenta
o funcionamento das lan houses, chamadas a partir de
agora de centros de inclusão digital. Líder do PSDB em
exercício, o relator ressaltou que os
estabelecimentos geram emprego e
renda. “É preciso reconhecer nesses
núcleos que a sociedade gerou um
papel relevante que é o de permitir a
milhares de brasileiros o acesso à
internet. Precisamos trazer essas pe-
quenas e microempresas para a
formalidade”, pontuou.

Ao defender a proposta, Leite men-
cionou pesquisas sobre os usuários do
serviço. Estima-se que existam hoje
aproximadamente 108 mil lan houses
em todo o Brasil, e 45% do total de usuários acessam a
internet nesses estabelecimentos. Nas classes D e E,
esse número sobe para 74%.  Na área rural brasileira, o
percentual chega a 58%, acrescenta o tucano.

Entre os benefícios, o relator recordou que o projeto
prevê regras para impedir o acesso de menores a con-
teúdos impróprios. “Estabelecemos no projeto uma série
de rigores e observâncias que precisam ser respeitadas
pelo titular da lan house. Se o proprietário não zelar pela
saudável utilização do local, ele terá todas as possibilida-
des de benefício cortadas pelo Estado e será
descredenciado de qualquer programa que venha a exis-
tir”, explicou.

O deputado Antonio Carlos Mendes Thame (SP)  elogiou
o “excepcional” trabalho de Otavio Leite, ao destacar que
as lan houses possibilitam atividades de inclusão digital
e desenvolvimento pessoal das crianças, principalmente
nas comunidades mais carentes.  “Esta é uma lei que faz

Plenário da Câmara aprova projeto de lei que
regulament a as lan houses

bem ao país e ajuda a juventude a ter uma participação
na internet. É uma lei propositiva”, afirmou.

O Projeto de Resolução 16/11, que aumenta o número
de vice-líderes que as lideranças do governo e da Minoria

podem indicar, de autoria dos deputados
Paulo Abi-Ackel (MG)  e Cândido
Vaccarezza (PT-SP), também foi ratifica-
do pela Câmara.

Foi aprovada ainda a medida provisó-
ria (MP 513/10) que permite à União
subsidiar com juros menores os emprés-
timos do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) para empresas e produtores
rurais de cidades atingidas por desastres
naturais. A MP também autoriza o Fundo
de Compensação de Variações Salariais

(FCVS) a assumir os direitos e obrigações do Seguro
Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação.

Leia também em nosso blog:

è  Planalto usa Orçamento para negociar continuidade de obras irregulares, afirma Alvaro Dias
è  Governo corre contra o tempo para reverter atraso nos preparativos da Copa, avalia Rui Palmeira
è  ITV alerta para efeitos colaterais das estratégias adotadas pela gestão petista visando "agilizar" obras
è  Otavio Leite critica incompetência no setor aéreo
è Tucanos: enquanto São Paulo dá exemplo de combate ao crime, a violência explode na Bahia
è  Conselho de Ética propõe confrontar depoimento de Durval Barbosa com defesa de Jaqueline Roriz
è  Deputados assumem diretórios do PSDB nos estados e iniciam planejamento para as eleições de 2012
è  Leréia recebe o vice-presidente da Assembleia Nacional da Coreia do Sul
è  Direto do Plenário, com os deputados João Campos (GO), Domingos Sávio (MG) e Raimundo Gomes de
Matos (CE)
è Direto do Twitter, com os deputados Carlos Alberto Leréia (GO), Vaz De Lima (SP), Nelson Marchezan (RS),
Rodrigo de Castro (MG), Paulo Abi-Ackel (MG) e Vanderlei Macris (SP) e o senador Alvaro Dias (PR)

 “Estabelecemos no projeto
uma série de rigores e

observâncias que precisam
ser respeitadas pelo dono
desses centros de inclusão

digital.”

n Deputado Otavio Leite (RJ) ,
relator do projeto de lei e
líder do PSDB em exercício.

Restrições ao conteúdo

n As lan houses devem possuir softwares que orien-
tem menores de 18 anos sobre acesso a jogos não
recomendados para a faixa etária. A regra valerá para
sites com conteúdos impróprios.

n  Os equipamentos precisam de programas que ga-
rantam a inviolabilidade de dados pessoais dos usuários
e do conteúdo acessado.

n  O descumprimento pelo estabelecimento implicará
no descredenciamento automático de programas pú-
blicos de apoio.
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Abril nem acabou e já é possível enumerar mais uma série de exemplos que comprovam a má gestão no governo
Dilma.  O mês começou com inchaço na Esplanada, por meio da criação da Secretaria da Micro e Pequena Empresa.  Já
na área econômica, a falta de rumo fortalece o fantasma da inflação, debelado com o Plano Real.  Na infraestrutura, o
Planalto mobiliza a sua base para aprovar no Congresso o polêmico projeto do trem de alta velocidade, ao mesmo tempo
em que um órgão ligado ao próprio governo alerta para a lentidão nas obras em aeroportos. Para encerrar a cronologia
da má gestão de Dilma, enumeramos abaixo os principais fatos do mês:

Dilma dá seguidas mostras de gastança, mas não consegue
sequer resolver problema dos aeroportos

n Esplanada inchada : o Planalto anun-
ciou a criação da Secretaria da Micro
e Pequena Empresa, 39º órgão com
status de ministério, sendo que o ti-
tular da pasta será o 40º ministro.
Para tucanos, era perfeitamente pos-
sível fortalecer as micro e pequenas
empresas com as estruturas já exis-
tentes. No entanto, o governo do PT
optou pelo caminho da gastança. Vale
ressaltar que Lula herdou de
Fernando Henrique Cardoso 26 pas-
tas.

n Prioridades invertidas : encerrado o
primeiro trimestre, a população tomou
conhecimento da queda superior a
R$ 300 milhões em investimentos no
período em comparação com os mes-
mos meses do ano passado. Já as
despesas com salários, custeio da
máquina pública e rotina do governo
subiram R$ 10 bilhões. Se forem in-
cluídos os gastos com juros, o
aumento chega a R$ 13,2 bilhões.

n Estatal do TAV: no dia 5, o Planalto
mobilizou sua base para aprovar me-
dida provisória que autoriza a União
a garantir um empréstimo de até R$
20 bilhões por meio do BNDES para
construir o Trem de Alta Velocidade
(TAV), o chamado trem-bala. Para
“gerenciar” a obra, o governo petista
quer mais uma estatal: a Empresa de
Transporte Ferroviário de Alta Velo-
cidade S.A (ETAV), que trará mais
custos aos cofres públicos.

n Bondade com chapéu alheio : no dia
seguinte, o governo Dilma mobilizou
de novo sua base de apoio para
aprovar na Câmara um projeto que
triplica o repasse financeiro feito pelo
Brasil ao Paraguai em pagamento ao
consumo do excedente de energia

produzida pela usina hidrelétrica de
Itaipu. Com isso, o valor repassado
chegará a US$ 360 milhões, tudo às
custas do povo brasileiro.

n Política econômica errática : perdida,
a equipe de Dilma tenta e não conse-
gue conter a queda das cotações do
dólar no país. No começo de abril,
voltou a aumentar o IOF sobre opera-
ções financeiras feitas no exterior.
Enquanto a cotação da moeda norte-
americana vai caindo, a indústria
brasileira sofre com a perda de
competitividade de seus produtos lá
fora e com a desindustrialização do
parque produtivo local. Também nes-
te mês, a presidente fez uma viagem
à China, um dos países que mais pre-
judicam o Brasil com as quinquilharias
enviadas para cá.

n Na segurança, nada feito : logo no iní-
cio da atual gestão, a presidente da
República prometeu lançar-se com for-
ça no combate à criminalidade. Disse
que iria aliar-se aos estados na estra-
tégia. Nada aconteceu até agora.
Sequer uma reunião em que deveria
receber governadores para discutir o
tema, prevista para o início de feve-
reiro, ocorreu. E mais: não há data
marcada para um novo encontro. A
segurança também foi castigada com
o corte de R$ 840 milhões no orça-
mento do Ministério da Justiça,
decorrente do ajuste fiscal anunciado
em fevereiro.

n CPI do SUS : mantido por Dilma, o
ministro Jorge Hage (CGU) admitiu
que a saúde tem a pior fiscalização
do governo devido ao controle “ab-
solutamente insuficiente” das
transferências para estados e muni-
cípios. Em apenas três anos, do
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n Cronologia da má gestão – Abril  n

pouco volume de verbas objeto de
monitoramento, foram identificados
desvios de R$ 662 milhões. O
descalabro levou os líderes do
PSDB na Câmara e no Senado a
pedirem a criação de uma CPI para
investigar as denúncias de desvio
nos recursos repassados aos esta-
dos e municípios por meio do SUS.

n Desarmamento insuficiente : após a
trágica morte de 12 adolescentes em
uma escola do Rio de Janeiro, veio
à tona a proposta de nova consulta
popular sobre a venda de armas e
uma campanha de desarmamento.
No PSDB, a providência é vista como
insuficiente. Para tucanos, é preciso
adotar ações concretas na área de
segurança pública, o que governo
não tem feito. Caminho inverso é
adotado em São Paulo, estado go-
vernado pelo partido há mais de 16
anos. No primeiro trimestre do ano,
a unidade da federação conseguiu
resultados expressivos no combate
ao crime.

n Aeroportos despreparados : órgão
ligado ao governo, o Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (Ipea)
divulgou neste mês relatório que cha-
ma a atenção para a incapacidade
gerencial e a ausência de planeja-
mento dos governos Lula-Dilma. De
acordo com o levantamento, dos 13
terminais que devem passar por
obras, nove não ficarão prontos para
a Copa de 2014.  O anúncio de que
o país sediaria o principal torneio de
futebol foi feito há 42 meses, mas o
Planalto nada fez até agora para dar
conforto e segurança não apenas
aos atuais passageiros, mas também
aos milhares que aqui desembarca-
rão daqui a três anos.


