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Oiapoque ao Chuí

Sexo, drogas e...

Delegações de outros 
estados tornam o Politeia 

cada vez mais plural

Saiba os temas que vão 
dar o que falar nessa 

edição do Politeia

Os eleitos
André Atadeu passa o bastão para novo presidente 

da Casa, Nauê Bernardo. Tulio Cervo é vice

Começou!

Entenda a preparação da 
Câmara e conheça a ceri-

mônia de abertura

Senhor deputado
O que eles acharam da 
Copa do Mundo de 2014? 
Confira artigos de Raíssa 
Mendes (PT) e Maurício 

Bento (PSD)

Guerra às drogas
Nova frente parlamentar 
promete propor discus-
são sobre a legalização da 
maconha e rever a política 

anti-drogas brasileira



 Aos assíduos expectado-
res de obras audiovisuais como 
House of Cards e Todos os homens 
do presidente podem começar 
(ou recomeçar) a viver a fantasia. 
O Politeia já iniciou os trabalhos 
mostrando que universitários 
são tão capazes quanto parla-
mentares de legislar e compor 
o jogo político que deixa tantos 
curiosos.

Já na primeira edição do 
jornal da simulação, O Politeia, 
estão registradas as principais 

polêmicas que devem agitar o 
Congresso ao longo da semana. 
Temas sensíveis como a legaliza-
ção do aborto, a regulamentação 
da prostituição e a reforma na 
política de combate às drogas 
serão fruto de discussão.

Além disso, já se pode pre-
ver que os deputados universi-
tários devem colocar em prática 
toda a habilidade de negociação 
para garantir que os projetos de 
lei de seus interesses continuem 
em discussão e sejam aprovados.  

Nas entrevistas com o presidente  
e com o segundo vice-presidente 
da Casa, percebem-se as estraté-
gias adotadas pelos deputados a 
fim de buscar o poder.

E para mostrar que o Poli-
teia acolhe universitários de todo 
o país, o jornal mostra as delega-
ções que vieram, por exemplo, 
do Rio Grande do Norte, do Rio 
de Janeiro e da Paraíba. 

Com novos repórteres e fo-
tógrafos, a equipe do Politeia de-
seja a todos uma boa simulação!
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A candidatura da Copa 
do Mundo foi aceita em 
2007, durante o governo do 
Presidente Lula. Já naquela 
época o Presidente afirma-
va que a Copa traria um le-
gado de infra-estrutura ao 
Brasil, além do aumento do 
potencial turístico. Come-
çava assim a construção da 
Copa.

A presidenta Dilma, do 
Partido dos Trabalhadores, 
quando assumiu o cargo, 
se tornou encarregada da 
direção do Mundial. Mui-
tas foram as promessas de 
legado, onde não só os es-
tádios como diversas obras 
de mobilidade seriam fei-
tas.

As jornadas de junho 
de 2013, uma série de pro-
testos dos insatisfeitos com 
o atraso nas obras da Copa, 

Raíssa Mendes (PT)

A Copa do Brasil e a Copa da Alemanha

trouxeram sérios questio-
namentos. Porque investir 
em estádios grandiosos se 
saúde e educação ainda se 
encontram deficientes? Qual 
seria o real legado da Copa? 
Violência policial, estádios 
elefantes brancos, infra-es-
trutura semi-acabada?

A Copa do Mundo se 
iniciou um ano após os gran-
des protestos que mexeram 
com o país. Se há um ano 
esperávamos um evento ca-
tastrófico, aeroportos entu-
pidos, estádios inacabados, 
mobilidade precária, hoje 
a realidade é outra. A Copa 
foi um sucesso em termos 
de estrutura, organização e 
envolvimento da população. 
Os aeroportos funcionaram, 
os estádios ficaram prontos 
a tempo e a infra-estrutura 
foi feita.

Se há um legado é de que 
se o país se propor a sediar 
um grande evento ele é capaz 
sim. O Brasil não é o país do 
jeitinho e do mal-feito, mas 
da recepção carinhosa dos 
turistas e da vontade de aju-
dar o próximo. Torcedores 
dos países latino-americanos 
se sentiram em casa e os de 
outros continentes foram tra-
tados com cortesia, com uma 
imensa vontade de ajudar por 
parte da população. Saíram 
encantados com a estrutura, 
a comida, o clima, a recepção: 
tudo que há de melhor no 
país. Se o Brasil perdeu dentro 
de campo, fora dele o mesmo 
não aconteceu.

Como ponto negativo do 
Mundial, vale destacar está-
dios compostos quase que 
exclusivamente pela elite do 
país, devido aos altos preços 
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Maurício Bento (PSD)

dos ingressos, e a 
prisão arbitrária 
de manifestantes 
antes da final

Se fica uma 
lição dessa Copa 
é de que um país 
grande se faz com 
saúde, educação, 
e estas devem ser sempre deman-
dadas. Mas se faz também com a 
organização de grandes eventos 
que mostram não só a capacidade 
do país, como também incentivam 
o turismo e trazem um aumento 
significativo da economia. Agora 
com o término da Copa, devemos 
exaltar o evento que foi bem suce-
dido e demandar cada vez mais. 
Mais saúde, mais educação, mais 
infra-estrutura, menos violência 
policial e por que não, uma seleção 
que faça jus ao espetáculo. 

“Os está-
dios para a Copa 
do Mundo serão 
construídos com 
dinheiro privado”, 
garantiu o Minis-
tro dos Esportes. 
“Não haverá um 

centavo de dinheiro público”, 
acrescentou em dezembro de 
2007. Em junho de 2009, a então 
Ministra, Dilma Rousseff, garantiu 
que o Trem Bala ligando Campinas 
ao Rio de Janeiro estaria pronto 
para a Copa.

A Copa do Mundo de 2014 
pode ser dividida em duas: a pri-
meira, do entretenimento, futebol, 
turismo e comércio, que foi um 
sucesso; a segunda é a Copa das 
Promessas, aquela que, a poucas 
semanas de sua realização, es-
tava com a aprovação de apenas 
48% dos brasileiros. A Copa do 
Mundo de 2006, organizada na 
Alemanha, foi a segunda no país. 
Os alemães não levaram o título e 

ainda caíram nas semifinais 
para a também tradicional 
seleção italiana, que acabou 
sagrando-se campeã. Então 
a derrota da seleção anfi-
triã na semifinal para outra 
também tradicional que vi-
ria a sagrar-se campeã não 
é uma história inédita? Não, 
não é. Em 2006 a organiza-
ção não foi perfeita, houve 
falhas, mas não houve uma 
mudança completa do proje-
to que seduzira torcedores e 
patrocinadores. Com exces-
sivo financiamento público, 
a Copa do Mundo de 2014 se 
tornou a Copa mais cara da 
história, custando mais que 
as últimas 3 Copas somadas, 
na conta do brasileiro paga-
dor de impostos, claro.

Um caso emblemático: o 
projeto inicial para a cidade 
de São Paulo previa o Mo-
rumbi, estádio do São Paulo 
Futebol Clube, para receber 

os jogos da Copa. Contudo, 
optou-se por mudar o pro-
jeto e construir um estádio 
novo para o Sport Club 
Corinthians Paulista, tradi-
cional clube da cidade, que 
não possuía estádio pró-
prio. Em 2006, o projeto 
original para a cidade-sede 
de Munique era reformar o 
Estádio Olímpico, com di-
nheiro público, mas depois 
mudou-se o projeto para 
construir o Alianz Arena, 
estádio do Bayern de Mu-
nique, campeão da Cham-
pions League 2013. 

Então uma mudança 
do tipo numa das princi-
pais cidades-sede também 
não foi inédita? Não. Ocor-
reu no Brasil e também 
ocorreu na Alemanha. Mas 
apesar de parecidas, as his-
tórias são bem diferentes.

O Itaquerão, do Corin-
thians, contou com R$420 

milhões em “incentivos” da 
prefeitura de São Paulo, mais 
R$42 milhões em isenções de 
ISS, mais R$400 milhões de 
financiamento do BNDES. Já 
o Alianz Arena, do Bayern, foi 
financiado com recursos pri-
vados.

A Alemanha deu uma aula 
de futebol em 2014 e deu uma 
aula de organização em 2006. 
Deu maior abertura para o 
investimento privado, alivian-
do o pagador de impostos; se 
houve atrasos, houve, tam-
bém, obras concluídas bem 
antes do prazo e outras tan-
tas prontas dentro do crono-
grama. Não devemos colocar 
educação, saúde e segurança 
vs futebol. A Alemanha tem 
educação, saúde, segurança e 
futebol, ou seja, tem tudo. Nós 
também podemos ter. Mas an-
tes temos que humildemente 
assumir os erros para poder 
consertá-los. 



Nauê Bernardo e Maurício Bento
Presidente e segundo vice-presidente da Casa

Ludimila Mamedes e Yasmin Vierheller

 A Sessão Preparatória para a 
decisão do Presidente da Câmara dos De-
putados ocorreu na tarde desse domingo 
(20), no Anfiteatro 15 do ICC Norte da 
UnB. Às 14h45min, discursos nervosos e 
apreensivos marcaram atuação dos can-
didatos Izabela Patriota e Nauê Bernardo. 
Cerca de 100 deputados se organizou em 
filas paralelas às paredes do auditório, 
tendo em mente o nome de quem irão vo-
tar para presidente.

Com diferença de 12 votos, Nauê 
Bernardo (PSDB) é quem alcança o cargo 
mais importante do Politeia. O presidente 
da Câmara dos Deputados acredita que o 
que levou a atingir seu objetivo foi a sua 
capacidade distinta de conciliar discursos 
controversos. “A conciliação é uma coisa 
bem complexa e desgastante, podendo 
causar muitos danos a quem almeja um 
cargo que precisa de tantos votos”, disse 
o presidente Nauê. Um diálogo coerente 
será a base do seu cargo e promete uma 
presidência ética e de política justa, “Não 
gosto da política de ‘o vencedor pega 
tudo’; estou sempre aberto ao diálogo”.

Na entrevista, o Presidente da Câ-
mera fala sobre o desafio que esse cargo 
irá lhe proporcionar e aproveita o espaço 
para esclarecer alguns boatos e agradecer 
aqueles que o ajudaram na consolidação 
como presidente e que se tornaram os 
seus aliados.

Nauê Bernardo - Conciliar necessidades. 
Temos um tempo curto e uma extensa lista 
de projetos, assim, conciliar a necessidade 
das pautas se torna um desafio. O trabalho 
do presidente também é trabalhar para 
evitar que disputas, tanto pessoais quanto 
de opinião partidária e ideológica, atrapa-
lhem o andamento do Plenário.

Qual seu maior desafio?

Quem são principais aliados?

NB - Digo que o Maurício Bento. Somos 
amigos há muito tempo (mais de 10 anos) 
e éramos adversários no antigo “blocão” 
porque combinamos antes de sair as pré-
vias para ver quem seria o único candida-
to, para que não tivesse desvio de votos e 
não correr o risco de ver a nossa adversá-
ria alcançar o cargo. Depois que termina-
ram as prévias, ele declarou o seu apoio e 
foi fazer todo o processo de transferência 
de votos para mim. Cito também outros 
aliados: Orácio Lessa, Déurick Grégory, 
Alexandre Neves, Marcos Valente, Azam-
buja, Lucas Caminha, Gabriel Wanissang, 
Gabriel Azevedo, Khaleesi, são muitos 
nomes, mas não posso deixar de citar o 
Lucas Pinheiro e o Fernando Teles.

Como você acredita que será 
sua atuação no cargo?

Maurício Bento - Acho que haverá uma 
relação muito boa tanto com o presidente 
Nauê Bernardo, quanto com o primeiro 
vice, Túlio Cervo (PMDB). Nosso bloco 
era o bloco independente, então, eu pro-
curei na medida do possível ter boas rela-
ções com os dois blocos e, portanto, com 
o presidente e o outro vice-presidente. 
Logo, como vice presidente eu procurarei 
apoiar a formação da pauta e discutir com 
os líderes todas as medidas para termos 
um excelente evento.
Eu acho que meus desafios serão bem 
menores que os do presidente da Câma-

Ao que se deve o rompimento 
entre os blocos?

Não fui eu que mudei de bloco, fo-
ram as lideranças ouvindo boa parte da 
base! Óbvio, não foi uma decisão unâni-
me. Porque muitos realmente me apoia-
vam para presidente da Câmara, então 
foi a primeira questão pautada quando 
eu saí. Muitos acreditaram que fosse para 
viabilizar a minha candidatura a presi-
dência da Casa, só que não ocorreu. Como 
eu disse que não ocorreria! Eu quis a pre-
sidência, tanto que eu coloquei a minha 
candidatura. Mas depois que eu retirei a 
candidatura que foi formado o novo blo-
co. Ressalto, eu não saí, o bloco saiu. E 
não me importo com o vice, pois o vice 
serve para substituir o presidente, o qual 
acredito que fará um bom trabalho. Um 
único ponto que me incomoda não é só a 
mudança, mas como ela foi feita. Porque 
a priori parecia acordado que eu seria o 
primeiro vice, então ocorreu algo no co-
légio de líderes, o qual eu não estava, pois 
não sou um líder, e eu acabei ficando na 
segunda vice. Não estou incomodado com 
o que aconteceu, mas o como aconteceu.

Nauê Bernardo preside a Casa e promete 
respeitar a pluralidade. Maurício Bento 
desmente polêmica de cisão do blocão

Colégio de líderes divide comissões 
Dança das cadeiras é marcada com alianças por projetos de lei

Rafaella Panceri

A indicação dos deputados que 
compõem a presidência e a vice-presi-
dência das comissões parlamentares des-
te Politeia pontuou a discussão do Colégio 
de Líderes, em reunião realizada na tar-
de deste domingo (20). A reunião estava 
marcada para o meio-dia, mas por contar 
com poucos parlamentares presentes 
iniciou-se às 13h. Durante 42 minutos, 
foram indicados deputados para os refe-
ridos cargos.

A deputada Rosa Luxemburgo 
(PT), escolhida para a presidência da Co-
missão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania (CCJC), explica que o Bloco Social 
cedeu para o Bloco Independente para as-
segurar um melhor diálogo entre os par-
tidos componentes. Luxemburgo ressalta 

que houve conciliação de três comissões 
para os dois partidos, os quais compõem 
o Bloco Social – PT e PMDB. As expectati-
vas da deputada giram em torno de PLs 
com viés mais ideológico, como os que 
tematizam a legalização da maconha e o 
aborto. Para a vice-presidência da CCJC 
foi indicado Altair Filho (PT). Inês Brasil 
(PMDB) foi indicada para a presidência 
da Comissão de Seguridade Social e Famí-
lia (CSSF) e explica que o Bloco Social ce-
deu o cargo ao Bloco Independente para 
garantir a pluralidade representativa. Ela 
destaca que o “espaço para o diálogo é a 
marca do Bloco Social”. Para o cargo de 1º 
vice, foi indicado Benincasa Neto (PSB) 
e Toninho das Mudanças (PSD), para 
2º vice. Para os cargos de presidência e 

vice da Comissão de Agricultura, Pecu-
ária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural (CAPADR), foram indicados Lucas 
Pinheiro (PSDB) e Matheus Macedo (PR), 
respectivamente. Para os cargos da Co-
missão de Legislação Participativa (CLP), 
Lúcio Quintio (PMDB) foi indicado para a 
presidência e Pedrinho Apartidário (PR) 
para a o cargo de 1º vice. Na Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público (CTASP) ocorreu a mesma coisa. 
Thais Brandi (PSD) foi indicada para a 
presidência e Murillo Willamy (PR) para 
a vice-presidência. Na Comissão de Segu-
rança Pública e Combate ao Crime Orga-
nizado (CSPCCO), Felipe Rosa (PP) foi in-
dicado para a presidência e, para o cargo 
de 1º vice, o indicado foi Coronel Gabriel.

Início COTIDIANOCom a Palavra PresidenteO

4 O Politeia, segunda-feira, 21 de julho de 2014 5O Politeia, segunda-feira, 21 de julho de 2014

Sem blocão, Politeia muda de rumo 
Velhas coligações foram desfeitas e se forma bloco misto

Isabela Resende
Na cerimônia de abertura do Poli-

teia 2014, ocorrida na última sexta-feira na 
Faculdade de Direito da Universidade de 
Brasília, foram anunciados os três blocos 
que irão compor esta edição: Bloco Social 
(PT/PMDB), Bloco da Minoria (PSDB/
DEM), e Bloco Independente (PP/PR/PSD/
PSB).

Muitas transições ocorreram antes 
que os blocos definitivos fossem confir-
mados. A princípio, havia duas coligações, 
uma formada pelos partidos PT, PMDB, 
PSB e um grupo composto pelos partidos 
PR, PP, PSD, PSDB, DEM, o antigo Blocão. Os 
problemas começaram a surgir dentro dos 
próprios partidos quando seriam feitas as 
escolhas dos líderes. Foi o caso do PSB, que 
não teve uma eleição democrática, bem 
como o do PSD, que estava rachado, crian-
do desavenças na escolha do líderes. O pon-
to alto dos conflitos surgiu durante a esco-
lha do candidato lançado por cada bloco 
para presidente da Casa.  Enquanto o Bloco 
Social apoiava a candidatura da deputada 

Izabela Patriota (PT), o Blocão ainda tenta-
va decidir quem seriam seus candidatos. A 
disputa entre os deputados Maurício Bento 
(PSD) e Nauê Bernardo (PSDB) fomentou 
decisiva discussão a partir de um problema 
na contagem dos votos dentro do bloco.

Segundo o deputado Maurício Ben-
to (PSD), o caso levou ao descontentamen-
to de alguns membros do Blocão. “Muitos 
deputados já estavam chateados por uma 
série de fatores e esse foi um a mais. Mas eu 
nego que a saída de alguns partidos do blo-
co tenha se dado por conta disso. Eu apoio 
a candidatura do Nauê, e acredito que ele 
esteja preparado para o cargo”, diz Bento.

A líder do PSD, Khaleesi, confirma 
a versão do deputado. “Se nós tivéssemos 
saído do Blocão para que o Maurício con-
corresse à presidência da Casa, ele teria se 
candidatado ao cargo no atual bloco, mas 
isso não aconteceu”. Ainda de acordo com 
ela, o motivo que teria levado o PR, PP, PSD 
e PSB a criarem o Bloco Independente se-
ria que dentro desses partidos nem todos 

os deputados apoiavam os candidatos es-
colhidos por seus respectivos blocos. “Com 
o Bloco Independente, que tem a pretensão 
de ser neutro, os deputados poderiam vo-
tar em quem eles quisessem e, portanto, se-
ria assim mais democrático.” Segundo uma 
fonte que teve a identidade preservada, o 
verdadeiro motivo que teria ocasionado 
a saída dos partidos teriam sido propos-
tas vindas do PT para deputados do PR. O 
Partido dos Trabalhadores, que conta com 
uma grande quantidade de deputados e 
força política, teria oferecido cargos e bene-
fícios a deputados do PR em troca de que 
eles apoiassem a candidata do Bloco Social, 
Izabela Patriota, ao invés de apoiar o depu-
tado Nauê, da coligação.

Com isso, o PR teria incentivado os 
demais partidos do bloco a saírem, criando 
o Bloco Independente, a fim de que os de-
putados tivessem a liberdade de votarem 
nos candidatos que preferissem. Essa in-
formação foi reafirmada em entrevista com 
o vice-líder do PSD, Fernando Teles.  

ra, porque ele vai ficar com a maior parte 
da responsabilidade, a parte regimental, 
de fazer a pauta, no qual vou auxiliá-lo. A 
minha responsabilidade me torna agora 
um coadjuvante, um apoiador, não seria 
maiso principal ator, acredito que esse 
será o Nauê.

Como será sua atuação na    
presidência da Casa?

NB - Serei presidente de todos. Apesar 
de ter esse prestigio, eu sei que terei uma 
responsabilidade bem maior. Vou ter que 
conduzir os trabalhos do plenário e ga-
rantir que o regimento seja cumprido e 
que ninguém inflija a constituição.



Blocos inusitados e novos rostos

Ana Luiza de Carvalho

No sábado, ocorreu o colégio de lí-
deres e foi definida a presidência da Casa, 
em que Nauê Bernardo (PSDB) venceu 
Izabela Patriota (PT). Ela contaria com o 
apoio do PT e do PMDB, que formam o 
bloco Social com 62 deputados. Também 
foram eleitos os presidentes das comis-
sões.

Os nomes escolhidos já eram es-
perados, devido aos acordos entre os 
partidos, e a maior dúvida era quanto à 
presidência, com dois deputados de no-
tável diferença ideológica disputando. A 
surpresa ficou a cargo de Mauricio Bento 
(PSD), pois era o mais cotado para pri-
meira vice-presidência da Câmara, mas 
quem conquistou o posto foi Tulio Cervo 
(PMDB). Mauricio ficou com a segunda 
vice-presidência. 

Na sexta (18) aconteceu a abertu-
ra do Politeia 2014, no Auditório Joaquim 
Nabuco. A cerimônia começou meia hora 
após o previsto, às 20h30, com o pronun-
ciamento da comissão organizadora e a 
execução do hino nacional. Aumentou a 
quantidade de novos inscritos, como os 
deputados Rodrigo Costa e João Pedro 
Martins, ambos do PT. 

Rodrigo é estudante de Direito e 
acredita que a experiência vai proporcio-
nar maior conhecimento sobre o poder 
legislativo, um diferencial para o enfoque 
prioritário no poder judiciário que o cur-
so proporciona. João cursa Ciência Políti-
ca fora do país e espera debater pontos de 
vista diferentes, de modo “fidedigno com 
o processo legislativo”. 

O deputado Nauê Bernardo, do 
PSDB, está no Politeia pela terceira vez e 
encara com otimismo o grande número 
de iniciantes. Para ele, é uma prova de que 
o projeto está crescendo e atraindo mais 
estudantes. A maior novidade seria uma 
configuração mais equilibrada dos par-
tidos, com o fator inédito de uma “chapa 
branca tão grande”, que não teria aconte-
cido ao acaso ou unicamente pela renova-
ção dos integrantes da Casa.

Começou o Politeia

Ordem do dia: #SomosTodosProgresso 
PLs polêmicos prometem incendiar debates na Casa

Isabela Resende e Rafaella Panceri

Os partidos que estão na Câmara 
nesta semana propõem projetos de lei 
revolucionários, extremistas, alguns pro-
gressistas, mas a maioria baseada em 
propostas de deputados de fora da simu-
lação. Dentre as proposições que causam 
maior expectativa estão a legalização da 
maconha, a descriminalização do aborto, 
a regulamentação trabalhista  dos profis-
sionais do sexo e a poligamia.

Fim do crime de bigamia
A deputada Izabela Patriota (PT) traz 

neste ano o projeto de lei (PL) 06/2014, 
que revoga a pena de reclusão de 2 a 6 
anos a quem, já casado, contrair novo ca-
samento.

O PL defende que o conceito de famí-
lia mudou, tornando o crime de bigamia 
ultrapassado. “Gostaria de deixar claro 
que não sou contra [a monogamia]. Sou a 
favor do amor livre. O que terceiros, que 
dirá o Estado, têm a ver com a vida pesso-
al e sexual das pessoas?”

A disparidade entre a definição de 
família monogâmica e as reais estrutu-
ras familiares no Brasil já pautaram dis-
cussões no Congresso, que deram corpo 
ao atual Estatuto das Famílias. Nele, está 
garantida a diversidade das uniões, além 
das legitimadas pelo matrimônio. Mas, 
ainda inclui a proibição de uniões que di-
virjam da ordem monogâmica, proibição 
que é combatida pelo PL de Patriota.

Não é, porém, o que defende o Coro-
nel Gabriel (DEM) em projeto de lei sobre 
o mesmo tema. O deputado se declara 
contra a descriminalização da bigamia, 
apesar de propor no PL 12/2014  a redu-
ção da pena para no máximo três meses 
ou pagamento de multa. “Não é um crime 
tão grave quanto o aborto e até mesmo o 
furto, que até então tem penas maiores 
que a bigamia. Mas é uma conduta repro-
vável do ponto de vista moral.”

Aborto é tema de três projetos de lei
No mesmo PL 12/2014, o deputa-

do Coronel Gabriel sugere o aumento da 
punição para o crime de aborto. Além do 
que está previsto na Constituição atual, na 
qual a interrupção da gravidez é permiti-
da em caso de anencefalia do feto, risco de 
vida para a mãe e em caso de estupro, o 
democrata defende que em outras situa-
ções o aborto deve ser combatido. 

Para o deputado Gabriel Azevedo 
(PMDB) o aborto deveria ficar a critério 
da mãe. “Não tem que criminalizar, é o 
corpo dela. Contudo, não dá para espe-
rar estar com nove meses, que é um bebê 
completamente formado, para abortar. 
Isso é assassinato tanto quanto estar do 
lado de fora da barriga.”

A realização do aborto enquanto 
algumas características do feto ainda 
não foram formadas é defendida no PL 
84/2014, do deputado Fernando Teles 
(PSD). O projeto exclui a punição (inclusa 
no Código Penal) ao aborto realizado até a 
12ª semana de gravidez.
No PL o deputado pede que a legislação 
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Patriota (PT) e Coronel Gabriel (DEM) discordam sobre           
criminalização da bigamia
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Bloco com maior número de integrantes não alcança a presidência da Casa e oposição afir-
ma que novas configurações partidárias serão benéficas para a Casa

Cerimônia de abertura deram início à simulação 



brasileira seja menos hipócrita e 
mais racional, pois mesmo que ninguém 
seja “a favor do aborto”, é impossível re-
alizar o controle sobre tal prática, o que 
faz com que as pessoas busquem meios 
menos seguros.

Outros projetos de lei que preten-
dem trazer o assunto ao debate é o PL 
66/2014, redigido pelo deputado Harvey 
Specter (PP), que visa descriminalizar a 
conduta abortiva quando esta for consen-
tida pela gestante. O projeto altera o Art. 
127 e revoga os artigos 124 e 126 do Có-
digo Penal.
Legalização da maconha

A legalização da maconha, pauta que 
já esteve no Politeia passado, retorna e, ao 
que tudo indica, contará novamente com 
muitos defensores, sendo provável nova 
aprovação.  O PL 16/2014, dos deputados 
Tulio Cervo, Silva, Lucio Quintio e Canna-
bio Sativa (PMDB), dispõe sobre a regula-
mentação do plantio, venda e distribuição 
de maconha. Inspirado na legislação uru-
guaia, o projeto defende conscientização 
e liberdade individual dos cidadãos em 
relação ao uso de Cannabis, na tentativa 
de equipará-lo ao uso de outras drogas 
como álcool e cigarro.

Sobre o assunto, o deputado Marcos 
Valente (PMDB), que lançou no dia 18 de 
julho uma frente parlamentar pela legali-
zação, diz: “Sejamos francos: A maconha 
só é ‘porta de entrada’ para outras drogas 
porque é ilegal. Essa falsa percepção faz 
com que o usuário, ao perceber que a ma-
conha não faz nada de mal, fique tentado 
a procurar outras coisas”.

Posicionamentos contrários à lega-
lização entram em defesa da saúde e se-
gurança pública, visto a ineficiência do 
governo em controlar o uso. “A planta da 
maconha contém mais de 400 substân-
cias químicas e vicia o usuário. A legali-
zação do uso da Cannabis deve estar as-
sociada a um rigoroso acompanhamento 
de autoridades de segurança pública 
competentes”, destaca o deputado Ismael 
Genuíno (PT).
Regulamentar a prostituição

O projeto de lei nº 4.211/2012 sobre 
a regularização trabalhista dos profissio-
nais do sexo, criado na Câmara pelo depu-
tado Jean Wyllys (PSOL/RJ), teve sua ver-
são no Politeia deste ano.  O PL 15/2014, 
criado por Déurick Grégory (PSDB), regu-
lamenta a prostituição no Brasil e o fun-
cionamento de casas de prostituição.

“É evidente o mundo da ilegalidade 
que existe hoje em torno do trabalho das 
garotas de programa. Além da exploração, 
a ilegalidade propicia tráfico de drogas, o 
que é bastante preocupante. O projeto 
vem para legalizar e dar maior seguran-
ça para quem pratica essa profissão”, diz 
Grégory.

Ao contrário do PSDB, o projeto de 
lei não tem nada de conservador. Mas, o 
tucano garante que possui apoio dos co-
legas. “O partido está aliado para aprovar 
essa proposição, pois sabemos que é alto 
o número de casos de exploração sexual 
que ocorre devido à ilegalidade”. 

Deputados de diversos partidos lu-
tam para conseguir o direito dessa classe 
de trabalhadores, entretanto, permanece 
inevitável não relacionar a profissão a 
problemas econômicos e morais.

O deputado Túlio Jales (PSD), apesar 
de apoiar a regulamentação, acrescenta 
que a prostituição é uma saída para a falta 
de opções de emprego.  “O ideal é garan-
tir que o ingresso nesta modalidade de 
trabalho seja algo que não se apresente 
como incontornável, devendo ser um ato 
voluntário que cumpra plenamente o pa-
pel dignificante que o trabalho deve exer-
cer em nossas vidas.”

PLs PolêmicosC Novidades C
Nova frente discute guerra às drogas

Grupo busca assinaturas para endossar debate de legalização da maconha
Evellin Silva

Parlamentares anunciam criação 
de nova frente parlamentar para discutir 
sobre atual situação proibicionista do Es-
tado brasileiro a respeito da venda e uso 
da Cannabis sativa, a maconha. O Projeto 
de Lei 16/2014 traz a discussão sobre o 
plantio, venda e distribuição da maconha 
no Brasil. Ele tem autoria coletiva de de-

putada Inês Brasil (PMDB). Ela diz ser 
de alta relevância discutir a violência 
continuamente empregada na intenção 
de combater o tráfico e o uso da droga.

Os parlamentares envolvidos 
acreditam na tamanha importância 
de se discutir o tema. Em vista disso, 
a frente também conta com o apoio da 
petista Izabela Patriota e do presidente 
da Casa, Nauê Bernardo (PSDB).

 Segundo o deputado Valente 
(PMDB), ainda não se sabe de que for-
ma será promovida a regulamentação 
do projeto. Mas, caso seja aprovado,  a 
proposta da frente é provocar o debate 
em torno da política de “guerra às dro-
gas” e suas implicações sobre a liberda-
de e a segurança dos cidadãos.

putados Tulio Cervo, Silva, Lucio Quintio 
e Cannabio Sativa, todos do PMDB.

A frente conta com assinaturas 
de deputados de diferentes blocos e par-
tidos. “É uma frente plural, tanto que a 
gente tem várias assinaturas, do bloco 
Independente e do Social. A intenção é de 
promover um diálogo maior”, disse a de-
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Potiguares marcam presença
Simulação tem 21 deputados de outros estados e potiguares são maioria

Camilla Pacheco

Quebrar a barreira geográfica, chegar 
ao centro de decisões políticas e partici-
par desse cenário é um dos objetivos do 
projeto Politeia, que desperta o interesse 
de estudantes universitários de norte a 
sul do país. 

Nesta simulação há 140 deputados, 
sendo que 21 vieram de outras unidades 
federativas. Dois participantes são de São 
Paulo, um da Paraíba, três de Tocantins, 
um de Pernambuco, três do Goiás e dois 
do Rio de Janeiro. O Rio Grande do Nor-
te representa a maior delegação e conta 
com nove parlamentares.

Há dois anos, o deputado Felipy Pinto 
(PP) é vereador em sua cidade natal, no 
município Frei Martinho. Impressionado 
com a seriedade do projeto, comenta: “O 
discurso político é muito acalorado. Os 
participantes levam a sério. Toda votação 
envolve interesses e competências”. Com 

perto cada detalhe e entender os me-
canismos da articulação parlamentar”, 
destaca Tony Robson.

Hans diz não conhecer oportuni-
dade melhor para uma alguém partici-
par de uma simulação realista. E relata: 
“Pretendo ver um pouco do acordo que 
não é divulgado no dia a dia. Além de 
conhecer a prática do processo interno 
da Câmara e fazer amizades.”

essa vivência, ele pretende aumentar os 
esforços em prol de candidatura como 
deputado federal.

Os estudantes de Direito e naturais 
do Rio Grande do Norte Tony Robson, 
Arthur Dyego e Hugo Hans optaram pelo 
PSB devido às ações não extremistas. Eles 
pontuam que o partido dialoga com todas 
as áreas. “Eu acho maravilhoso entender 
como trabalha o partido político, viver de 

Deputados Déurick (PSDB) e Cannabio (PMDB) trazem propostas sobre prostituição e uso da maconha
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Tony Robson, Arthur Diego e Hugo Hans vieram do Rio Grande do Norte. 

Frente plural conta com apoio do presidente da Casa, Nauê Bernardo (PSDB)
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Rodrigo Costa Moraes (PT)

Íris Leonhardt Pavan (PP)

Ping - Pong Diversão

Nome: Rodrigo Costa Moraes (PT)
Idade: 20 anos
Curso: Direito
Naturalidade: Brasília, DF
Por que você decidiu participar do Politeia?
Pela oportunidade em poder conhecer de perto o poder 
legislativo e poder formar um senso crítico a respeito 
da nossa politica.
Qual o político que você mais admira?Arlete Sampaio 
e Érika Kokay, mas o que eu mais admiro é o Eduardo 
Suplicy. Ele é um político de esquerda, militante do PT, 
e em prol das causas das minorias e direitos humanos. 

Nome: Íris Leonhardt Pavan (PP)
Idade: 19 anos
Curso: Ciência Política
Naturalidade: Mococa, SP
Por que você decidiu participar do Politeia?
Para ganhar mais experiência para o meu currículo e 
ter uma ideia de como funciona o processo legislativo, 
saber se essa é uma área que eu gostaria de trabalhar.
Qual o Político que você mais admira?
Jean Wyllys e Cristovam Buarque.

Pérolas

Preparação a mil na Câmara
Nova edição promete mais discussões e grandes matérias 

Bruna Furlani
Depois de um ano de preparo, co-

meça o Politeia pela nova vez. Desenvol-
vido pelo Instituto de Ciência Política da 
Universidade de Brasília (UnB), o projeto 
ocorre de 19 a 25 de julho deste ano. 

Ao todo, 186 universitários de 
todas as partes do país participam nesta 
edição, sendo que 140 atuam como depu-
tados, 16 como jornalistas e 30 na orga-
nização do evento. O objetivo da iniciativa 
é proporcionar um ambiente de apren-
dizado prático das atividades legislativas 
através de simulações dos processos vi-
venciados na Câmara dos Deputados. 

Apesar da correria diária das 
sessões que os estudantes participam, a 
Câmara costuma estar mais silenciosa e 
menos habitada durante esta época do 
ano. Tudo isso porque enquanto ocorre 
o Politeia, os deputados estão no perío-
do conhecido como recesso parlamentar 
– período de 50 dias que é oferecido ao 
longo do ano. 
Como a Câmara se prepara 

Durante os dias de simulação, vá-
rios setores trabalham para tornar as ses-

nar mais simples as normas e processos 
característicos da casa. “A organização 
trabalha no sentido de estudar e adaptar o 
Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados para a realidade de uma simulação 
de uma semana. Ela também destaca que 
a organização deve ter um conhecimen-
to aprofundando de processo legislativo, 
especialmente a equipe acadêmica, que 
cumpre o papel de assessoria regimental 
dos participantes. 

Outro projeto
O Parlamento Jovem Brasileiro 

(PJB) é um evento que ocorre, anualmen-
te, na Câmara dos Deputados, em Brasília, 
e que é dirigido a estudantes do ensino 
médio de todo Brasil. O objetivo é oferecer 
aos jovens a oportunidade de vivenciar o 
dia a dia do processo político e democrá-
tico. A participação envolve a diplomação, 
posse e o exercício de mandato de um 
deputado. Podem participar estudantes 
entre 16 e 22 anos. É preciso estar matri-
culado no 2º ou 3º ano do ensino médio 
em escolas públicas ou particulares. 

sões realizadas no espaço mais parecidas 
com a realidade. Segundo o convênio fir-
mado entre a UnB e a própria Câmara, em 
2012, é papel do órgão legislativo forne-
cer o espaço e todo apoio necessário para 
garantir a logística na simulação.

O Politeia conta com a ajuda do 
Centro de Formação, Treinamento e 
Aperfeiçoamento da Câmara dos Depu-
tados (Cefor), que oferece um curso de 
educação à distância sobre processo le-
gislativo. O projeto também é auxiliado 
pela Consultoria Legislativa, que fica res-
ponsável por assessorar e disponibilizar 
dois consultores legislativos, e da Secre-
taria-Geral da Mesa, que oferece servido-
res para ajudar na realização das sessões 
plenárias. Outras grandes ajudas vem da 
Polícia Legislativa, que se mobiliza para 
garantir a tranquilidade durante o even-
to;do serviço de copa, que auxilia a logísti-
ca; e do apoio da TV Câmara, que realiza a 
transmissão das sessões legislativas. 

Bruna Ribeiro, coordenadora ad-
ministrativa do Politeia, conta que antes 
do evento, a organização existe para tor-
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PLs PolêmicosC
Ludimila Mamedes

Essa é a primeira sessão do jornal que você lê, não é mesmo?

Ajude-nos a mantê-la sempre engraçada!

Fique atento às gafes dos seus amigos - e inimigos -, anote tudo em um pape-
lzinho e deposite nas nossas urnas. Todas as comissões possuem uma!

Trabalho duro não tira o bom humor dos estudantes que organizam a simulação 
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Internet
Site: www.projetopoliteia.com
Facebook: Projeto Politeia
Twitter: @opoliteia

21 a 23 de julho de 2014  – Segunda-feira a Quarta-feira
    09h00 – 12h00                                               Reuniões Deliberativas Ordinárias                                Plenário de Comissão
    12h00 – 13h30                                                                       Almoço                                                                           Amoço
    13h30 – 16h00                                                   Reuniões Deliberativas Ordinárias                               Plenário de Comissão
    16h00 – 16h30                                                                  Coffee break                                                                    A definir
    16h30 – 17h30                                                   Reuniões Deliberativas Ordinárias                               Plenário de Comissão
    17h30 – 18h00                                                             Reuniões Partidárias                                              Plenário de Comissão
 

24 de julho de 2014  – Quinta-feira
    09h00 – 11h00                                                   Reuniões Deliberativas Ordinárias                              Plenário de Comissão
    11h00 – 11h30                                                                   Coffee Break                                                                   A definir
    11h30 – 12h00                                                             Reuniões partidárias                                             Plenário de Comissão
    12h00 – 13h00                                                            Coletiva de imprensa                                             Plenário de Comissão
    13h00 – 14h30                                                                       Almoço                                                                         Almoço
    14h30 – 18h00                                                    Sessão Deliberativa Ordinária                                    Auditório Nereu Ramos
 

25 de julho de 2014 – Sexta-feira
    09h00 – 12h00                                                    Sessão Deliberativa Ordinária                                    Auditório Nereu Ramos
    12h00 – 13h30                                                                        Almoço                                                                         Almoço
    13h30 – 16h00                                                    Sessão Deliberativa Ordinária                                    Auditório Nereu Ramos
    16h00 – 16h30                                                                  Coffee break                                                                    A definir 
    16h30 – 18h00                                                                Encerramento                                                      Plenário de Comissão

Esqueçam os ternos! A tendência é ousar 
nas cores da camiseta e dos óculos

Fora de foco

Programação


