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Morre jornalista Duque, primeiro 
diretor da Agência Senado  2 
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8 canais da 
TV Senado 
na internet
Com a multiprogramação da TV Senado na 
internet, o cidadão com acesso a banda larga 
pode conferir, além da programação normal 
da emissora, mais sete canais que transmitem 
em tempo real as sessões plenárias e reuniões 
das comissões e subcomissões. 

www.senado.leg.br/tv  |  Twitter: @TVSenado

CPI pede ao Supremo autorização 
para ouvir Paulo Roberto Costa 
Comissão mista que investiga irregularidades na Petrobras 
quer ouvir na quarta-feira, no Congresso, depoimento do 
ex-diretor da estatal, preso em Curitiba. Ele acusa políticos 
de receberem propina em contratos da petrolífera

O pedido para que 
Costa seja levado a 
Brasília foi enviado 

ao ministro do STF Teori 
Zavascki. A comissão 
também requisitou ao 
Supremo e à Procuradoria- 

-Geral da República cópias 
dos depoimentos do ex-
diretor à Polícia Federal. 
Ele está preso sob acusação 
de participar de quadrilha 
que teria desviado dinheiro 
da Petrobras.  3

Parlamentos de língua 
portuguesa elegem diretoria

Campanha antimaconha gera repercussão

O diretor-geral da Câ-
mara, Sérgio Sampaio, 
passou presidência de as-

sociação para Libéria das 
Dores Antunes Brito, de 
Cabo Verde.  2

Anúncio em jornais do Ceará questiona: 
“Você entraria num avião cujo piloto aca-
bou de fumar um bagulho?”. Participantes 

de audiência sobre a regulamentação da 
maconha comentaram a campanha e com-
pararam uso da substância ao do álcool.  3

Ampliação da interação com a sociedade foi um dos temas do encontro

Costa (E) fala à CPI exclusiva do Senado, em junho, ao 
lado do presidente da comissão, Vital do Rêgo

Projeto de lei prevê 
regulamentação 
da atividade de 
olheiro de futebol  4 

Pesquisa em 
gabinetes revela 
boa qualidade de 
serviços internos  2

Pais de crianças com 
deficiência poderão 
faltar ao trabalho e 
manter salário  4 

Cristovam (3º à esq.) comentou anúncio e ponderou que uso do álcool por profissionais também traz riscos à segurança
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O 6º EnCOnTRO dos Secre-
tários-Gerais dos Parlamentos 
de Países de Língua Portu-
guesa encerrou-se anteontem 
na Câmara com a eleição de 
Libéria das Dores Antunes 
Brito, de Cabo Verde, como 
presidente da associação 
dos secretários. O cargo era 
ocupado pelo diretor-geral 
da Câmara, Sérgio Sampaio.

Durante três dias, os repre-
sentantes de Brasil, Portugal, 
Angola, Cabo Verde, Guiné-
-Bissau, Timor-Leste e Mo-
çambique discutiram formas 
de ampliar a interação dos 
parlamentos com a sociedade.

— Foi um momento de 
partilha, de confraterniza-
ção, de solidariedade, mas, 
sobretudo, de muita amizade. 
Partilha de experiências, de 
caminhos que são trilhados 
de forma diferente, de estágios 
de desenvolvimento diferentes 
também, mas de objetivos 
comuns, em que nós todos al-
mejamos um parlamento cada 
vez mais próximo do cidadão, 
cada vez mais aberto, cada vez 
mais forte, mais dinâmico. Que 
possa, por um lado, atender 
os objetivos preconizados por 
seus servidores e, portanto, 

pelos deputados; e, por outro 
lado, disponibilizar as condi-
ções e ferramentas para todos 
quantos queiram e possam se 
sentir parte dentro da Casa, 
que é a Casa do povo — disse 
Libéria Brito.

Durante o encontro, Sérgio 
Sampaio apresentou os meca-
nismos utilizados na Câmara 
para aperfeiçoar a comunica-
ção com a sociedade. Em 2014, 
a participação da população 
nos canais de comunicação 
da Casa triplicou em relação 
ao período anterior: foram 
quase 3 milhões de interações. 
Sampaio explicou que a facili-
dade de informação permite 
ao deputado ser avaliado com 

mais transparência, mas não 
impede o uso político torto 
das informações.

no evento, o diretor-geral 
da Mesa do Senado, Luiz 
Fernando Bandeira, falou de 
iniciativas bem-sucedidas de 
participação popular, como o 
Portal e-Cidadania.

Bandeira considerou o mo-
delo colaborativo da sociedade 
com o Legislativo a principal 
conquista na aproximação 
com o cidadão.

— É preocupação do Senado 
responder às demandas da 
sociedade, como a aprovação 
de uma pauta de projetos 
baseados nas reivindicações 
populares — lembrou.

Pesquisa realizada pelo 
DataSenado revelou um alto 
nível de satisfação dos ga-
binetes quanto aos serviços 
prestados pela Diretoria-Geral 
do Senado. De acordo com 
o relatório, publicado neste 
mês, a percepção melhorou 
na maioria dos aspectos ava-
liados, quando comparados à 
primeira sondagem, realizada 
no ano passado.

Foram avaliados diversos 
itens de dez áreas ligadas à 
Diretoria-Geral. A Gráfica 
destacou-se entre os que tive-
ram avaliação mais positiva, 
com o atendimento ao usuário 
e a qualidade das impressões, 
por exemplo, atingindo 90%  
de respondentes satisfeitos 

ou muito satisfeitos. Já a dia-
gramação de documentos 
(71,7%) e a revisão de textos 
(65%) tiveram uma melhora 
em relação à pesquisa an-
terior. A Biblioteca foi outro 
setor que conseguiu grande 
aprovação, com níveis de sa-
tisfação oscilando entre 75% e 
81%. nesse caso, qualidade do 
acervo digital e do acervo da 
biblioteca, respectivamente.

Em outros setores, como 
Recursos Humanos e Polícia 
Legislativa, a boa notícia é o 
avanço em relação à análise 
anterior. Todos os serviços de 
RH tiveram evolução, incluin-
do a eficiência do serviço pres-
tado, atendimento ao usuário 
por telefone e rapidez na solu-

ção das demandas. Um ponto 
sensível, com apenas 46,7% de 
satisfação, foi o sistema de in-
formação da área. na Polícia, 
todos os serviços tiveram mais 
de 50% de aprovação, e três 
pontos melhoraram: serviço 
de credenciamento, controle 
do acesso a dependências do 
Senado e fiscalização de vagas 
de estacionamento.

Em reunião com chefes de 
gabinete realizada anteontem, 
o diretor-geral, Luiz Fernando 
Bandeira, anunciou medidas 
que já estão sendo adotadas 
para solucionar os proble-
mas identificados, como o 
aumento na velocidade da 
rede, a aquisição de móveis 
e instalação de ramais.

Em tempos de internet, 
quando qualquer infor-
mação está ao alcance de 
um clique, tornaram raras 
figuras como José do Carmo 
Andrade. Capaz de lembrar 
fatos importantes da histó-
ria, textos de leis ou as mais 
difíceis regras do idioma, 
o jornalista Duque, como 
era mais conhecido, foi um 
servidor dedicado ao Senado 
e à informação exata.

Foi o primeiro diretor da 
Agência Senado, entre 1997 e 
2000. As notícias eram distri-
buídas em folhas impressas 
no Comitê de Imprensa. 
Antes, Duque fazia questão 
de ler e corrigir cada texto. Os 
autores nem sempre aprova-
vam as alterações, mas o jeito 
sempre afável e brincalhão 
do chefe eliminava qualquer 
possibilidade de problemas 
na equipe. O apelido Duque, 
abreviação de ‘Ducarmo’, 

combinava com a postura 
cordata e nobre do baiano.

Duque trabalhou no Sena-
do de 1973 a 2011. Formado 
em jornalismo pela Univer-
sidade de Brasília (UnB) 
e em direito pela AEUDF, 
morreu na manhã de ontem, 
aos 69 anos, em virtude de 
complicações causadas por 
pneumonia. Ele estava inter-
nado havia um mês devido a 
uma fibrose no pulmão. Era 
casado com Zuleika e deixa 
três filhas e uma neta.

— Duque sempre exerceu 
com maestria o espírito crí-
tico, sugerindo correções de 
caminhos e soluções para os 
problemas comuns a nossa 
área. Um grande companhei-
ro de redação, competente 
jornalista, exemplar servidor 
público — disse Davi Eme-
rich, diretor da Secretaria 
de Comunicação Social do 
Senado.

Países lusófonos elegem nova 
presidente para associação

Em encontro de três dias na Câmara, representantes dos parlamentos de países de língua portuguesa 
trocaram experiências e discutiram estratégias para aprofundar a interação com a sociedade

Bandeira no 1º dia do encontro em que Sampaio transmitiu o cargo para Libéria

José do Carmo Andrade, o Duque, trabalhou no Senado entre 1973 e 2011

Para chefes de gabinete, Casa presta bons serviços

Morre Duque, jornalista pioneiro 
na comunicação do Senado Federal

 `Plenário  Discursos
9h Sessão não deliberativa, destinada a pronunciamentos de senadores.

A agenda completa, incluindo o número de  
cada proposição, está disponível na internet,  

no endereço: http://bit.ly/agendaSenado
AgenDA

Confira a íntegra das  
sessões no Plenário:  

http://bit.ly/plenarioOnline

Confira a íntegra das  
sessões nas comissões:  

http://bit.ly/comissoesOnline

SeSSão on-line 

A TV Senado transmite a partir das 9h, segundo o Regimento Interno e o 
Ato 21/2009 da Comissão Diretora, a sessão plenária. As reuniões podem ser 
acompanhadas ao vivo pela internet (www.senado.leg.br/tv) e, em Brasília, 
pela TV Senado Digital, nos canais 51.1 a 51.4.

TV SenADo
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Uma campanha do mo-
vimento Brasil sem Drogas 
contra o uso recreativo da ma-
conha repercutiu na segunda-
-feira, na quarta audiência 
pública da Comissão de Di-
reitos Humanos e Legislação 
Participativa (CDH) sobre a 
regulamentação da substância

A série de anúncios foi vei-
culada em jornais de grande 
circulação do Ceará. “Você 
teria coragem de ser operado 
por um médico que acabou 
de fumar um baseado?”, diz 
uma das peças. “Você entraria 
num avião cujo piloto acabou 
de fumar um bagulho?”, ques-
tiona outra. As mensagens 
terminam com a resposta “se 
a maconha for legalizada, isso 
será normal”.

Os anúncios acabaram vi-
rando meme nas redes sociais. 
Meme refere-se a uma paródia 
ou ideia bem-humorada que 
se espalha pela web.

O primeiro a comentar a 
campanha foi Cristovam Buar-
que (PDT-DF), que é relator de 
sugestão popular nesse sentido 
(SUG 8/2014).

— Eu vi uma página no jor-
nal do Ceará que pergunta se 
você gostaria de ser operado 
por um médico que tenha 
fumado maconha. Acho que 
deveria colocar também por 
um médico que tenha tomado 
uísque — disse.

O senador, aliás, cogitou a 
possibilidade de propor uma 
espécie de “exame antidoping” 
para médicos, pilotos e outros 
profissionais.

— Será que não deveríamos 
colocar uma lei antidroga, 
medindo se o médico, quando 
for entrar na sala de operações, 
fumou ou bebeu? Os jogadores 
de futebol não fazem exame 
antidoping? Deveriam fazer 
com médicos. Deviam fazer 
com pilotos. Deviam fazer com 

professores. Deviam fazer com 
profissionais de todas as áreas 
— teorizou Cristovam.

Moradora de Fortaleza, 
Diva Araripe, mãe de ex-
-usuário de drogas, manifestou 
 preocupação com a possi-
bilidade de pilotos atuarem 
sob efeito de maconha.

— Já imaginou chegarmos 
agora ao aeroporto, pegarmos 

um avião e o piloto, por algum 
motivo, ou de frustração ou de 
alegria, faz uso da maconha. 
Qual é o risco de acontecer 
alguma coisa? — questionou.

Em resposta, Cristovam sus-
tentou que o uso de qualquer 
substância pode acarretar 
riscos à segurança de passa-
geiros e de pacientes, no caso 
de cirurgias.

— Com o piloto bêbado, a 
senhora subiria no avião? — 
indagou o senador.

O próximo debate da CDH a 
respeito do tema deve ocorrer 
em 22 de setembro e reunir, en-
tre outros, o ex-ministro do Su-
premo Tribunal Federal Ayres 
Britto e o diretor da Escola de 
Direito da Fundação Getulio 
Vargas, Joaquim Falcão.

Ponto de divergência 
entre os que partici-
param da compra da 
refinaria de Pasadena, 
a importância de duas 
cláusulas contratuais 
no negócio também 
gera dúvida ao re-
lator da CPI mista, 
deputado Marco Maia 
(PT-RS).

As cláusulas não 
constavam no resumo 
executivo, documento 
que serviu de base 
para que o Conselho 
de Administração da 
Petrobras autorizasse 
a compra. A presidente 
Dilma Rousseff, que 
na época da compra 
presidia o conselho, 
disse no início do ano 
que o documento era 
“técnica e juridica-
mente falho”.

— É verdadeiro o 
fato de que eles [con-
selheiros] não tinham 
todas as informações 
necessárias. Agora, 
há uma dúvida ainda 
e nós estamos inves-
tigando: as cláusulas 
Marlim e Put Option 
eram importantes para 

o processo de tomada 
de decisão? — ques-
tiona o relator. 

A cláusula Marlim 
garantia à empresa 
belga Astra Oil, sócia 
da Petrobras, um lu-
cro mínimo de 6,9% 
ao ano. 

A Put Option, tam-
bém chamada de cláu-
sula de saída, deter-
minava que, em caso 
de desentendimento 
entre os sócios, a outra 
parte seria obrigada a 
adquirir o restante das 
ações.

Graça Foster
Em depoimento à 

CPI que funciona ex-
clusivamente no Se-
nado, a presidente da 
companhia, Graça Fos-
ter, disse que as cláu-
sulas eram “extrema-
mente importantes”, 
opinião oposta à do 
ex-diretor da área in-
ternacional da estatal 
nestor Cerveró.  A dire-
toria comandada por 
ele foi a  responsável 
por elaborar o resumo 
executivo.

O PRESIDEnTE DA CPI Mista da 
Petrobras, senador Vital do Rêgo 
(PMDB-PB), pediu ao ministro do 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
Teori Zavascki que seja autorizada 
a vinda do ex-diretor da Petrobras 
Paulo Roberto Costa a Brasília para 
depor na quarta-feira.

O pedido foi encaminhado on-
tem porque o juiz Sergio Moro, 
da Justiça Federal do Paraná, que 
determinou a prisão de Costa, 
explicou que a decisão cabe ao 
ministro do Supremo. Apenas 
com autorização de Zavascki será 
possível confirmar o depoimento 
à CPMI na próxima semana. 

no entanto, o líder do PT no 
Senado, Humberto Costa (PE), 
alertou para a possibilidade de que 
o ex-diretor se recuse a responder 
as perguntas dos parlamentares. 
Isso porque uma das regras para 
o benefício da delação premiada, 
que Paulo Roberto Costa tenta 
obter da Justiça, é a manutenção 
do sigilo das informações pres-

tadas à Polícia Federal (PF) e ao 
Ministério Público. 

O relator da CPI mista, deputado 
Marco Maia (PT-RS), disse que a 
intenção de senadores e depu-
tados é fazer uma sessão aberta, 
mas lembrou que o depoente pode 
pedir o sigilo. 

A CPMI também pediu ao minis-
tro Teori Zavascki e ao procurador-
-geral da República, Rodrigo Janot, 
cópias dos depoimentos de Costa 
à PF. Segundo reportagem da 
revista Veja desta semana, o ex-
-diretor da Petrobras teria acusado 
governadores e parlamentares de 
serem beneficiários de propinas 
em contratos superfaturados da 
Petrobras. 

Costa foi preso pela primeira vez 
em março, com o doleiro Alberto 
Youssef, como resultado da Ope-
ração Lava-Jato, da Polícia Federal. 
Os dois teriam participado do 
desvio de recursos da Petrobras. 
Youssef também é acusado de 
lavar R$ 10 bilhões.

Em maio, Costa foi solto após 
obter um habeas corpus conce-
dido por Teori Zavascki. Mas em 
junho, no dia seguinte a um depoi-
mento prestado à CPI exclusiva do 
Senado, ele foi preso novamente 
em Curitiba, onde também está 
detido o doleiro Youssef. 

A segunda prisão aconteceu 
porque se descobriu que Costa 
teria US$ 23 milhões em contas 
na Suíça. Em julho, a comissão 
aprovou a quebra dos sigilos 
bancário, fiscal, telefônico e tele-
mático do doleiro e do ex-diretor 
da Petrobras.

Anteontem, o também ex-
-diretor da estatal nestor Cerveró 
disse em depoimento à CPMI 
desconhecer a participação de 
Paulo Roberto Costa na compra 
da refinaria de Pasadena, no Te-
xas, em 2006. O negócio, que teria 
trazido grande prejuízo à estatal, 
foi um dos motivos para a criação 
da CPI exclusiva do Senado e da 
CPI mista.

Depoimento de Paulo Roberto 
Costa depende do Supremo

A CPI Mista da Petrobras aguarda autorização do STF para que ex-diretor da estatal possa depor na quarta-feira sobre acusações de que políticos teriam recebido propina

Ex-diretor falou à CPI do Senado em junho e foi preso no dia seguinte, após revelação de que mantinha US$ 23 milhões na Suíça

Contrato de refinaria 
gera dúvida em relator

Presidente e relator da CPMI, Vital do Rêgo e Marco Maia

Campanha contra a legalização da maconha repercute no Senado

A campanha nos jornais cearenses foi comentada por Cristovam, que mencionou exames antidoping para certos profissionais
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O SEnADOR JORGE Viana 
(PT-AC) comemorou ontem 
em Plenário os avanços da 
educação no Acre, confirma-
dos pelos resultados de 2013 
do Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (Ideb), di-
vulgados na semana passada.

Jorge Viana lembrou que 
o estado teve um péssimo 
desempenho no Ideb de 
2003, mas no ano passado o 
resultado melhorou muito. 
Do 4º ao 5º ano do ensino 
fundamental, por exemplo, a 
média do estado foi 5.1, meta 
prevista apenas para 2017 e 
sétima melhor nota do país.

Já do 8º ao 9º ano, segundo 
o senador, o Acre obteve nota 

4.5,  acima da meta 4.4 projeta-
da para o ano passado, quarta 
melhor média nacional. E no 
3º ano do ensino médio, os 
acrianos mantiveram a mesma 
nota de 2011, enquanto 16 
outros estados tiveram queda.

Bom desempenho
Jorge Viana afirmou que os 

bons resultados do Acre no 
Ideb  são fruto de ações ado-
tadas nos últimos governos 
para melhorar a educação em 
todo o estado. Como exemplo 
do sucesso dessas políticas e 
também do bom trabalho dos 
professores, ele destacou o 
desempenho de uma escola 
de Rio Branco.

— A escola Luiz de Carva-
lho Fontenelle alcançou 6.8 
na nota do Ideb. O Brasil tem 
como meta alcançar a nota 6 
(de 0 a 10) em 2022, e uma es-
cola de Rio Branco, no estado 
do Acre, já está, em 2013, com 
a nota 6.8. São dados que nos 
animam a seguir trabalhando 
para que a gente possa garantir 
que a educação está sendo 
tratada como prioridade — 
disse o senador.

Jorge Viana também pediu 
ao Ministério dos Transportes 
rapidez nas obras da ponte 
sobre o Rio Madeira e recu-
peração da BR-364, que teve 
um trecho destruído pelas 
enchentes deste ano.

Proposta apresentada nesta 
semana por Humberto Costa 
(PT-PE) pode regular a atuação 
dos observadores de atletas 
de futebol em formação (PLS 
259/2014). O projeto altera a 
Lei 9.615/1998 para garantir 
aos jogadores e a suas famílias 
mais segurança na relação 
com os olheiros ou quando 
participarem dos processos 
seletivos conhecidos como 
peneiras.

“Esta proposição tem o intui-
to de dar maior transparência 
a uma atividade profissional 
de prática corrente no Brasil, 
mas que, por não ter regras 
definidas, é alvo de pesso-

as desonestas”, argumenta 
Humberto.

O projeto foi imediatamente 
enviado para a Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), 
onde aguarda emendas.

De acordo com o texto, 
olheiros não podem mais se 
tornar os representantes  legais 
de atletas menores de 18 anos. 
Apenas os pais podem desem-
penhar esse papel. 

Pais ou responsáveis por 
crianças e adolescentes com 
deficiência poderão, a cada 
12 meses, faltar ao trabalho 
até sete dias, em caso de ne-
cessidade, e manter o salário. 
O PLS 264/2014, de Waldemir 
Moka (PMDB-MS), prevê que a 
ausência, no entanto, deve ser 
justificada pelo empregado, por 
escrito, com pelo menos dois 
dias de antecedência, excetu-
ados os casos de  necessidade 
inadiável ou urgência, hipó-
teses em que a justificação 
poderá ser feita depois.

na justificação do projeto, 

o senador Moka afirma ser 
esse “um ônus que deve ser 
suportado pela sociedade” ao 
conceder o afastamento sem 
gerar muitos contratempos e 
transtornos para o  empregador.

“não se trata simplesmente 
de proteger a pessoa com de-
ficiência, mas de contribuir 
na efetivação do princípio da 
dignidade da pessoa humana 
e do valor social do trabalho”, 
afirma o parlamentar.

A matéria tramita em caráter 
terminativo na Comissão de 
Assuntos Sociais, onde aguarda 
recebimento de emendas.

Senador comemora resultado positivo de escolas do Acre na última edição do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), avaliação do Ministério da Educação

Projeto dá mais segurança a jovens atletas em sua relação com olheiros 

Projeto regula atuação de olheiros Texto prevê liberação para 
pais de filhos deficientes 
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Jorge Viana destacou a educação e pediu celeridade em obras das enchentes

Viana celebra avanço da educação no Acre

Antônio  Aurel iano 
(PSDB-MG) pediu ontem 
que a sociedade brasileira 
acompanhe de perto as 
investigações sobre os 
desvios de dinheiro da 
Petrobras, envolvendo 
autoridades do país. O 
senador mencionou, em 
Plenário, as denúncias 
do ex-diretor da estatal 
Paulo Roberto Costa, que prestou 
depoimento à Polícia Federal e listou 
políticos supostamente envolvidos em 
 corrupção.

Aureliano lembrou que a Petrobras 
representa a inteligência, a indepen-

dência tecnológica do 
país, além da busca pela 
autossuficiência energé-
tica, e, por isso, não pode 
ser envolvida em situa-
ções que a enfraquecem 
e atendem interesses 
particulares e partidários 
mesquinhos.

— Conclamo todo o 
povo brasileiro de boa 

vontade que exija de todas as auto-
ridades que cumpram o seu dever 
de direcionar novamente o país e a 
Petrobras aos ideais de honestidade, 
trabalho e eficiência necessários — 
disse o senador.

O  s e n a d o r  F l e u r y 
(DEM-GO) disse ontem 
esperar que, em breve, o 
Senado alcance o ponto 
a que chegou a Câmara 
dos Deputados no que-
sito acessibilidade. De 
acordo com ele, a Câmara 
já está quase totalmente 
adaptada para garantir 
mobilidade às pessoas 
idosas e às que têm algum tipo de 
deficiência física.

— A acessibilidade na Câmara dos 
Deputados está muito à frente. Sou um 
deficiente, estive na Câmara e não tive 
dificuldade — disse o senador.

Em pronunciamento  
no Plenário, Fleury elo-
giou o trabalho da depu-
tada federal Mara Gabrilli 
(PSDB-SP) em favor da 
acessibilidade e em defesa 
dos direitos das pessoas 
com deficiência. 

— Ela está advogando 
por todos os deficientes 
— disse o senador, en-

fatizando que a parlamentar ajudou 
muito na adaptação das instalações 
da Câmara.

Fleury ressaltou que, por ser portador 
de deficiência, sabe da importância do 
trabalho desenvolvido pela deputada.

Aureliano: denúncias afetam estatal Fleury elogia acesso fácil na Câmara

Jef
fer

so
n R

ud
y/A

gê
nc

ia 
Se

na
do

Ma
rco

s O
liv

eir
a/

Ag
ên

cia
 Se

na
do

Davim propõe combater preconceito contra transtorno mental
Projeto de Paulo Davim (PV-Rn) 

cria o Dia nacional de Enfrentamento 
à Psicofobia, a ser celebrado em 12 de 
abril. na semana em que cair a data, 
devem ser realizadas campanhas de 
esclarecimento sobre a importância 
do combate ao preconceito contra 
portadores de transtorno mental.

O dia escolhido na proposta (PLS 
263/2014) também é a data de nas-
cimento do humorista Chico Anysio, 

falecido em 2012, que, nos 20 últimos 
anos de vida, lutava contra a depres-
são. Depois de se tornar um paciente 
psiquiátrico, ele fez campanha para 
desmistificar os tabus em torno dessas 
doenças.

“Quanto mais pessoas me ouvi-
rem falar sobre a depressão, mais 
vão deixar de ter vergonha de ser 
 deprimido”, afirmou ele em depoi-
mento à  Associação Brasileira de 

Psiquiatria (ABP), em 2011.
Segundo a ABP, a psicofobia é 

entendida como todo e qualquer 
preconceito contra quem possui 
transtorno mental. Segundo dados do 
Ministério da Saúde, pelo menos 46 
milhões de brasileiros são vítimas de 
algum problema psiquiátrico, o que 
equivale a 25% da população.

Para Davim, a conscientização é 
importante porque as atitudes psico-

fóbicas estão de tal forma entranhadas 
na sociedade que muitas vezes as 
pessoas não percebem sua ocorrência.

Segundo o senador, o que mais 
acontece é a negativa de emprego ou 
a demissão de determinada pessoa, 
com fundamento exclusivo na cons-
tatação de que ela padece de algum 
transtorno de fundo psiquiátrico, 
como a depressão, a ansiedade, a 
anorexia, a obsessão e a compulsão.
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