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Homenagem ao Dia do Trabalhador

Neste domingo, 1º de maio, Dia do Trabalhador, quero fazer uma homenagem especial às trabalhadoras e trabalhadores maranhenses que tanto contribuem para o desenvolvimento do nosso estado. Quero que vocês saibam que aqui, em Brasília, continuo lutando por
melhor qualidade de vida e pelos direitos de todos. Vivemos um momento difícil, diante da crise política e econômica que traz insegurança às famílias, com o aumento do desemprego e de dúvidas quanto ao futuro. Precisamos lutar para que o nosso país volte a crescer,
com novos empregos e melhorias nos programas sociais como o Bolsa Família e Minha Casa, Minha Vida, que precisam de prioridade.
Vamos cobrar empenho para o reajuste do Bolsa Família e também que o Minha Casa Minha Vida continue a atender, principalmente,
os mais necessitados. Reforço aqui o meu compromisso de ajudar o Brasil a crescer, de lutar por mais empregos e segurança, garantindo assim a tranquilidade e felicidade que as nossas famílias merecem. Meu reconhecimento ao esforço de todos os trabalhadores na
construção de um futuro melhor.
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Violência aumenta em São Luís

O deputado Sarney Filho
(PV-MA) afirmou que o governo do Maranhão “está discursando muito e agindo pouco”,
ao cobrar uma política de segurança mais efetiva no estado. “É preocupante a violência
na nossa cidade e na região
metropolitana de São Luís e eu
tenho muitas restrições à maneira como o governo tem se
portado”, afirmou o deputado.
“Há três anos, umas das
grandes bandeiras do atual
governo era justamente a da
segurança, diante da violência
que exista nas cidades. Agora

estamos vendo que a insegurança aumentou. Há pessoas
que estão morando juntas, largaram suas casas com medo
da violência e já não têm mais
lazer”, disse. Sarney Filho cobrou do governo a obrigação de transformar o quadro
vivido hoje. “A segurança foi
anunciada como uma das
prioridades, um de seus mais
fortes discursos e agora a
gente está vendo que está
acontecendo justamente o
contrário. É preciso eficiência,
eficácia, menos política e mais
polícia”, concluiu o deputado.
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CONVITE

O Coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista,
deputado federal Sarney Filho (PV-MA) e a Fundação
SOS Mata Atlântica convidam para café da manhã seguido de debate sobre o relatório inédito quanto à implantação do novo Código Florestal (Lei 12.651/2012)
nos 17 estados com Mata Atlântica e apresentação
dos números e perspectivas do Cadastro Ambiental Rural (CAR) pelo Serviço Florestal Brasileiro (SFB).
Data: 04/05/2016 (quarta-feira)
Horário: 08h30min
Local: Auditório Freitas Nobre, Subsolo, anexo IV,
Câmara dos Deputados, Brasília/DF.
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PEC 65/12 é legislação medieval,
afirma Sarney Filho
O deputado Sarney Filho,
afirmou, no dia 28, que considera “inaceitável” a Proposta
de Emenda Constitucional –
PEC 65/12, aprovada na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania do Senado Federal.
“A proposta, na prática,
acaba com o licenciamento
ambiental para obras públicas”, alertou o parlamentar.
A PEC foi apresentada
em 2012, pelo senador Acir
Gurgacz (PDT-RO), e teve, na
Comissão, a relatoria do senador Blairo Maggi (PR-MT).
Ela estabelece que, desde
que o empreendedor apresente um Estudo de Impacto
Ambiental (EIA), não será mais
possível suspender ou cancelar sua obra. Assim, deixa de

existir, na prática, o processo
de licenciamento ambiental,
que, para ser completo, deve
passar por três etapas de avaliação técnica, o que garante
a proteção socioambiental. A
PEC 65 ignora essas três etapas.
“Se essa PEC prosperar,
transformará a legislação ambiental brasileira, que já foi
uma das mais avançadas do
mundo, em legislação medieval”, enfatizou Sarney Filho.
O deputado disse não acreditar que o Plenário do Senado Federal aprove a proposta.
“Mas, se isso ocorrer, representará um retrocesso sem limites e uma irresponsabilidade
enorme. Por isso, lutarei com
todas as forças para que a PEC
não passe na Câmara”, afirmou.

No Senado, Sarney Filho debate o tema
“Legisladores e Ambiente: Desafios e Perspectiva”

O deputado Sarney Filho (PV-MA) foi um dos
oradores da Sessão de Debates Temáticos, promovida pelo Senado Federal,
que discutiu, no dia 26, no
plenário da Casa, o tema
“Meio ambiente e Estado,
desafios para o Executivo,
Legislativo e Judiciário”.
Convidado para falar sobre

“Legisladores e Ambiente: Desafios e Perspectiva”, Sarney
Filho voltou a criticar o novo
Código Florestal, falou dos
riscos do descumprimento da
legislação ambiental e chamou a atenção para a importância do bioma Amazônico
para a produção de chuvas
no continente sul-americano.
“Hoje, já se sabe que a floresta não só mantém, como
acrescenta umidade e, quando essa umidade bate nos
Andes, se espalha por todo o
continente e contribui enormemente para o regime de
chuvas nos estados brasileiros, como os estados da
região Sul e da região Centro-Oeste, que são essencialmente agrícolas. Para que a
chuva possa chegar lá, é fundamental a existência da Floresta Amazônica”, destacou.

Mediação da Câmara pode acelerar acordo
sobre tragédia de Mariana, diz deputado

O deputado Padre João (PT-MG) defendeu, no dia 28, que
a Comissão Externa da Câmara
dos Deputados, coordenada
pelo deputado Sarney Filho,
responsável pelo acompanhamento dos desdobramentos
e as providências relativos ao
rompimento de barragem na
Região de Mariana (MG), negocie mudanças no acordo
firmado entre os governos
federal, de Minas Gerais e do
Espírito Santo com a mineradora Samarco, responsável pelo desastre ambiental.
Padre João afirmou que a

Sarney Filho aponta no STF a inconstitucionalidade
das mudanças no Código Florestal
O deputado Sarney Filho,
(PV-MA) fez um apelo para
que o Supremo Tribunal Federal (STF) vote favoravelmente
às Ações Diretas de Inconstitucionalidade contra dispositivos introduzidos no Código
Florestal em 2016. De acordo
com o parlamentar, que é líder
do PV na Câmara dos Deputados e coordenador da Frente
Parlamentar Ambientalista,
as flexibilizações incluídas no
novo texto, ameaçam com
os desmatamentos as áreas
de Preservação Permanente
(APPs) e as Reservas Legais.
Sarney Filho participou de
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grande falha do acordo é não
ter ouvido o Ministério Público e as famílias dos atingidos.
O acordo, que ainda não foi
homologado, prevê um fundo de até R$ 20 bilhões para
as ações de recuperação dos
danos causados pela tragédia.
Sarney Filho informou
que o colegiado vai denunciar ao Ministério Público
que os rejeitos da barragem
continuam vazando e reforçou a importância da intermediação da comissão para
incluir as vítimas desse acidente no acordo em vigor.

- sarneyfilho

audiência pública convocada
pelo ministro Luiz Fux, que é
relator de quatro Ações Diretas de Inconstitucionalidade,
contra dispositivos do Código Florestal — sendo três
ajuizadas pela Procuradoria
Geral da República (PGR) e
uma pelo Partido Socialismo
e Liberdade (PSOL). Participaram da reunião, além de
representantes de movimentos sociais e da sociedade
civil, diversos acadêmicos,
pesquisadores, representantes de órgãos governamentais relacionados à questão
ambiental e parlamentares.
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