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Como pré-candidato,
Na página 15, Rabello responde 
perguntas das redes sociais
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PSC FORTE EM TODO O PAÍS
PARA  AS ELEIÇÕES DE 2018

Partido terá candidatos a deputados estadual e 
federal em todas as unidades da federação e já lançou 
pré-candidaturas a presidente, governador e a senador

O Partido Social Cristão (PSC) terá candidatos a deputados estadual e federal 
em todos os estados brasileiros. Com o trabalho intenso de nossos parlamen-
tares, de lideranças locais e regionais, de integrantes do partido e da Direção 
Nacional, conseguimos realizar essa importante missão de congregar nomes 
competitivos por todo o país para as próximas eleições, em outubro.
Na Região Sudeste, o ex-juiz Wilson é o pré-candidato a governador do Rio 
de Janeiro. No Nordeste, o jurista e empresário Valter Alencar Rebelo será o 
pré-candidato do partido no Piauí. No Centro-Oeste, no Mato Grosso do Sul, o 
empresário Claudio Cavol. Na região Norte, o PSC também terá pré-candidato 
a governador no Amazonas. Será o jornalista e apresentador da TV A Crítica, 
Wilson Lima. 
Para o Senado Federal, algumas pré-candidaturas já estão confirmadas, como 
a do vice-governador do Pará, Zequinha Marinho,  o deputado federal André 
Moura, em Sergipe, a do vice-prefeito de João Pessoa (PB), Manoel Junior, 
a do deputado estadual Narcizo Parisotto, em Santa Catarina. Ainda no Sul, 
Pastor Pedro sai pelo RSl; no Centro-Oeste, o promotor de Justiça licenciado 
Sérgio Harfouche.
Todo este trabalho para fortalecer o PSC só é possível em razão da partici-
pação incansável de cada um de nossos filiados. Todos são importantes para 
construirmos um Brasil mais forte e justo, com oportunidades para todos e 
valorizando a família e a vida desde a sua concepção.
 Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o Brasil!

PSC Nacional pscnacional20
ACESSE

www.psc.org.br facebook.com/PSC20/

Um 
abraço do amigo 
Everaldo Pereira, 

presidente 
nacional 

do PSC
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Direitos 
humanos
da pessoa 

idosa:
por uma mudança 

de paradigmas
Por Gilberto Nascimento

O Senado Federal aprovou o projeto que ins-
titui 2018 como o “Ano de Valorização dos 
Direitos Humanos da Pessoa Idosa”, quan-

do o Estatuto do Idoso celebra seu 15º aniversário. 
Hoje, a população com mais de 60 anos em nosso 
país é de 12,5%. Em 2050, deverá alcançar os 30%.
O número de pessoas idosas no Brasil terá um im-
pacto avassalador na Previdência Social, no Siste-
ma Único de Saúde e no mercado de trabalho. A 
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa 
da Câmara dos Deputados (Cidoso), por nós con-
duzida em 2017, mostrou que temos pela frente 
o desafio de promover uma verdadeira revolução 
cultural.
O ponto mais dramático da atualidade, no entanto, é 
a violência contra os idosos, que está em segundo 
lugar no número de denúncias do Disque 100, ser-
viço voltado à proteção contra violações aos direitos 
humanos. Tal informação foi obtida em seminário 
sobre o tema, promovido pela Cidoso e pela Comis-
são de Legislação Participativa, no “Dia Mundial de 
Conscientização da Violência contra a Pessoa Ido-
sa”, em 15 de junho.  
A pior das formas de violência, o assassinato, repre-
senta a 3ª causa de morte de pessoas com mais de 
60 anos no país. Dados do “Disque 100” também 
mostram que, entre o ano de 2005 e 2015, o au-
mento de mortes de idosos por agressão foi acima 
de 45%. Dessas vítimas, 62% são mulheres e têm 

entre 60 e 69 anos. Na maioria dos casos, o agres-
sor está dentro de casa.
Esses dados nos motivaram a apresentar o Projeto 
de Lei 7769/2017, aprovado pela Cidoso, que altera 
o Código Penal para prever o gerontocídio - homi-
cídio contra a pessoa em razão de sua condição de 
idoso - como circunstância qualificadora do crime 
de homicídio. O crime passará a ter punição mais 
rigorosa e a pena será a mesma dos demais tipos 
de homicídios qualificados, por exemplo, o femini-
cídio: 12 a 30 anos de reclusão.
 Que a instituição deste ano como o “Ano de 
Valorização dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa” 
seja um marco do amadurecimento do Congresso 
Nacional em relação a essa parcela da população 
merecedora do nosso respeito e a quem prestamos 
a nossa homenagem.
Gilberto Nascimento é deputado federal por São 
Paulo, foi presidente da Comissão dos Direitos da 
Pessoa Idosa em 2017 e, atualmente, é líder do PSC 
na Câmara.
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Líder André Moura reúne duas mil pessoas em 
ato de filiação em Sergipe
O presidente estadual do PSC, deputado federal An-
dré Moura, recebeu na Associação de Engenheiros 
Agrônomos de Sergipe (AEASE), em Aracaju, cerca 
de duas mil pessoas no evento de filiações da legenda. 
Mais de 50 fichas foram abonadas pelo presidente 
estadual e pelo presidente nacional do PSC, Pastor 
Everaldo, que foi ao estado prestigiar os novos cor-
religionários. 
André salientou que seu estado espera por dias 
melhores e que o PSC está sempre atento a novos 
nomes engajados na política,  com o objetivo de 
promover mudanças. “Esse quadro de filiados ao 
PSC representa uma nova forma de fazer política, 

uma forma republicana, que se preocupa, acima de 
tudo, em atender os interesses de cada sergipano”, 
disse o parlamentar.
Satisfeito com o crescimento da legenda em Sergi-
pe, Pastor Everaldo disse que a Executiva Nacional 
assina embaixo das decisões de Moura. “Ele tem 
feito um grande trabalho de fortalecimento, sempre 
seguindo as diretrizes do partido”, avaliou o presi-
dente nacional.
Nomes como os dos deputados estaduais Capitão 
Samuel, Dr. Vanderbal, Paulinho Filho e Gilmar Car-
valho; dos prefeitos Elayne de Dedé, de Malhador; e 
Ranulfo Santos, de Arauá; do vereador de Lagarto, 
Ibraim Monteiro, passaram a fazer parte do PSC des-
de o evento, realizado em abril de 2018.
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PSC LANÇA O ECONOMISTA PAULO 
RABELLO COMO PRÉ-CANDIDATO À 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
No início de abril, Paulo Rabello participou 
da sua primeira agenda como pré-candidato 
à Presidência da República pelo PSC, na 
Paraíba, no evento de f i l iação do vice-
prefeito de João Pessoa, Manoel Júnior, 
entre outras lideranças. Na oportunidade, 
o economista, ex-presidente do IBGE e 
ex-presidente do BNDES,  explicou que 
passou quatro décadas fazendo projetos 

e plano de governo para presidentes, os 
quais não foram executados depois das 
e le ições.  Agora ,  Rabel lo  af i rmou não 
querer mais terceirizar suas ideias, mas 
colocá-las em prática ele mesmo.     

Rabe l lo  de fende uma re forma f i sca l 
imediata, com a simplificação tributária, 
desonerando os mais pobres que, segundo 
o economista, pagam mais impostos do que 
os ricos. “A reforma tributária tem de ser 
como o Plano Real, para colocar dinheiro 
para o trabalhador e gerar emprego, de 
forma tão radical como aconteceu no Brasil 
quando acabamos com a hiperinflação 
para alcançar a estabilidade”, exemplificou.

O Estado enxuto ,  já  há mui to  tempo 
defendido pelo PSC, volta à pauta com 
Rabel lo .  O pré-candidato expl ica que 

Paulo Rabello recebeu o prêmio de melhor economista 
do ano pela Ordem dos Economistas do Brasil (OEB)

Paulo Rabello em Diálogo com Presidenciáveis, na 73ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) - RJ
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Filiação do vice-prefeito de João Pessoa (PB), Manoel Júnior, na Paraíba

“72,2% do sistema bancário inteiro no Brasil 
são apropriados para o f inanciamento 
estéril do setor público, restando míseros 
27,8% para o financiamento das empresas 
e das famílias”. Ele pretende inverter essa 
lógica, investindo no Brasil como um todo. 

Na área social ,  Rabel lo propõe fazer o 
maior programa de apoio ao trabalhador 
brasileiro, aos jovens, à terceira idade, às 
comunidades das favelas, visando também 
o cooperativismo e o empreendedorismo. 
O recurso virá a partir do combate ao 
excesso de juros da dívida interna. “De 
cada R$ 1,00 pago em imposto, R$ 0,50 
vão para o serviço horroroso da dívida 
interna bras i le i ra ,  que paga os juros 
mais elevados do mundo e sem sentido. 
Quando começarmos a combater isso, 
sobrarão centenas de bilhões de reais para 
investirmos em melhorias para o cidadão”, 
garantiu o pré-candidato. 

Paulo Rabello participa de encontro empresarial na FIEPI
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Wilson Witzel: Um ex-juiz 
federal ficha-limpa para 
colocar ordem no Rio

“Precisamos resgatar a 
moralidade familiar e política”, 
defende Zequinha Marinho

“No Rio de Janeiro, bandido 
não terá mais vida mansa”. É 
assim que o ex-juiz federal 
Wilson Witzel resume uma de 
suas prioridades: o comba-
te ao crime. Wilson deixou a 
magistratura para se filiar ao 
PSC.
 Wilson planeja criar a “Lava 
Jato da Segurança”, força-ta-
refa que integrará as polícias 
civil e militar a órgãos como 
Pol íc ia Federal ,  Ministér io 
Público e Receita Federal. A 

O presidente do PSC Pará, 
Zequinha Marinho, lançou sua 
pré-candidatura ao Senado 
Federal em encontro regional 
da legenda, com a presença 
de filiados e simpatizantes. O 
atual vice-governador do es-
tado já foi deputado estadual 
e federal e afirmou que o PSC 
cresce em todo o país porque 
representa milhares de vozes. 

“Precisamos resgatar a mora-
lidade familiar e política”, de-

investigação do tráfico de dro-
gas e suas ramificações ficará 
diretamente ligada ao gover-
nador. Contra a corrupção, 
ele propõe um programa de 
controle e transparência nas 
repartições públicas. “É pre-
ciso recuperar a capacidade 
econômica do Estado, redu-
zindo despesas e implemen-
tando um rigoroso combate 
aos sonegadores”, afirma.

fendeu Zequinha. “Só temos 
apoio porque colocamos as 
nossas posições de forma cla-
ra, como a defesa da família e 
do casamento tradicional e do 
liberalismo econômico e so-
cial. Da mesma forma, somos 
contrários à descriminalização 
das drogas e legalização do 
aborto, pautas importantes 
para todos nós cristãos, in-
dependentemente de credo”, 
continuou o pré-candidato.

Rio de Janeiro

Pará
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Manoel Junior, 
vice-prefeito de 
João Pessoa, agora 
é PSC!

Valter Alencar 
define três grandes 
prioridades para o 
Piauí

Para Wilson Lima, 
o Amazonas não 
carece de recursos, 
mas de gestão

No início de abril, o PSC Paraí-
ba realizou um evento regional 
para recepcionar o vice-prefeito 
de João Pessoa, Manoel Junior, 
que se filiou à legenda. “O PSC 
nos recebeu, a mim e ao meu 
grupo político, de forma aco-
lhedora e com muito respeito. 
Aqui, esperamos seguir avan-
çando com o trabalho em favor 
do desenvolvimento do nosso 
Estado”. Manoel foi deputado 
federal por três mandatos e o 
deputado estadual mais votado 
da sua legenda à época. Agora, 
ele se prepara para o lançamen-
to oficial de sua candidatura ao 
Senado.

Por conhecer de perto os pro-
blemas que afligem diariamen-
te os cidadãos amazonenses,  o 
jornalista Wilson Lima colocou 
o seu nome à disposição para 
disputar o governo do estado 
e encara, segundo ele, a tarefa 
como uma missão. “Quando ve-
mos que o orçamento do esta-
do quase triplicou em 10 anos e 
esse aumento não se reflete de 
nenhuma forma na qualidade de 
vida dos cidadãos, somos, então, 
impulsionados a fazer alguma 
coisa”, afirmou. 
Wilson resume os problemas do 
estado em um ponto:  má ad-
ministração dos recursos e das 
instituições públicas. O pré-can-
didato destaca três áreas que 
precisam de atenção especial e 
farão grande diferença na vida 
da população, ao serem oferta-
das com qualidade, como segu-
rança pública, saúde e medidas 
de geração de emprego.

Embora tenha planejamento para 
todas as áreas, o jurista Valter 
Alencar, pré-candidato do PSC 
ao governo do Piauí, afirma que 
pretende investir, prioritaria-
mente, na geração de emprego, 
por meio de obras estruturantes, 
“elas potencializarão a economia 
e, consequentemente, gerarão 
mais empregos”, afirmou. Na 
segurança pública, área em que 
o jurista defende investimentos 
em infraestrutura, aumento do 
efetivo e condições dignas para 
trabalhar. “Em alguns municípios, 
apenas dois policiais fazem a 
segurança, em outros não têm  
gasolina pra trafegar com a via-
tura. Não há como se falar em 
segurança nessas condições”. E, 
por fim, com 1/4 da população 
do estado considerada analfabe-
ta, a educação é mais uma das 
prioridades. Alencar defende a 
capacitação de professores para 
atuar com olhar na profissiona-
lização dos alunos, atentos às 
áreas que cada um pode se de-
senvolver melhor.

ParaíbaAmazonas Piauí



Últimas 
    Notícias

A Comissão de Defesa dos Di-
reitos da Pessoa Idosa (Cidoso) 
da Câmara dos Deputados con-
tinua sob a presidência do PSC, 
passando do deputado Gilberto 
Nascimento (PSC/SP), que co-
mandou o colegiado em 2017, 
para a deputada Júlia Marinho 
(PSC/PA), eleita por unanimidade 
pelo colegiado.
Lembrando que este é o “Ano de 
Valorização e Defesa dos Direitos 

Ao retornar à Câmara dos Deputa-
dos, o deputado federal Marcondes 
Gadelha falou que se dedicará ao 
tema base dos seus 30 anos de 
atividade legislativa, a Transposi-
ção das Águas do Rio São Fran-
cisco. “Ainda não foi concluída e 
me causa decepção da morosi-
dade do andamento da execução, 
principalmente no que se refere 
ao final, que é justamente o Eixo 
Norte”, disse.
Gadelha assumiu no dia 17 de 
maio, no lugar do deputado Rô-
mulo Gouveia, falecido em 13 de 

COMISSÕES

Deputada Federal Júlia 
Marinho assume a presidência 
da Comissão do Idoso

Marcondes Gadelha toma posse 
na Câmara dos Deputados

Júlia Marinho é a primeira mulher 
a exercer a presidência de duas 
comissões nesta legislatura. Em 
2015, a deputada ficou à frente 
da Comissão de Integração Na-
cional, Desenvolvimento Regional 
e da Amazônia (CINDRA), perío-
do em que apresentou propostas 
e promoveu debates relativos ao 
desenvolvimento da região ama-
zônica e integração de regiões.

da Pessoa Idosa”, a parlamentar 
citou sua mãe, com 83 anos, “lú-
cida e nos aconselhando sempre”, 
e se comprometeu a fazer o me-
lhor trabalho possível.
“Trabalharemos sem cessar pela 
proteção dos direitos dos idosos, 
que merecem nosso respeito, 
nossa gratidão e viver seus dias 
com qualidade e dignidade”, ga-
rantiu a parlamentar.

maio. No seu discurso de posse, 
prestou uma homenagem ao con-
terrâneo:  “Eu abraço o mandato 
com a consciência de que é uma 
tarefa árdua assumir a cadeira 
de Rômulo Gouveia, um cidadão 
consciente e cumpridor dos seus 
compromissos e deveres, amigo 
leal de todas as horas”, destacou.  
Apesar de assumir o mandato no 
último ano legislativo, Marcondes 
informou que vai lutar por recur-
sos, programas e projetos federais 
para a Paraíba.

10 Maio de 2018



Para o deputado 
Flavinho, a defesa 
da vida plena 
e da família 
são valores 
inegociáveis

NOVOS DEPUTADOS

Com uma vida tão cheia de 
atividades, o que o levou a 
buscar um partido político e se 
candidatar?

O senhor poderia falar um 
pouco sobre o seu conceito de 
vida plena?

O senhor também atua na 
defesa da família tradicional. 
Em que consiste essa defesa? 

Eu entendo como uma missão que Deus colocou na 
minha vida. Sentia sempre um incômodo por acreditar 
que poderia fazer mais. Lembrava-me da passagem 
da Bíblia: fé sem obras é morta (Tiago 2:20), e quando 
decidi dar um passo em direção à vida pública, Deus 
confirmou que eu estava no caminho certo, com a 
vitória em 2014, sem nunca antes ter sido candidato.

Missionário da Canção Nova por quase 30 anos, can-
tor, evangelizador, escritor, apresentador de TV e 
radialista, foi nesse contexto que o deputado Flavinho 
descobriu sua vocação para a política. Em 2014,  lan-
çou-se em uma candidatura vitoriosa para deputado 
federal.

Jesus disse: “eu vim para que tenham vida, e a tenham 
com abundância (João 10:10)”, ou seja, de forma plena, 
da concepção até o fim da terceira idade. Precisamos 
olhar para a vida em todas as suas fases. A defesa 
da vida plena não é apenas hastear uma bandeira 
contra o aborto.

Leia a entrevista na íntegra em www.psc.org.br

Todas as outras células nascem a partir da cé-
lula mater, que é o núcleo da família, constituído 
por um homem e uma mulher. Se grupos querem 
se autointitular de família, não tem problema ne-
nhum, conquanto que não queiram desconstituir 
toda engenharia social e a nossa Constituição. A 
mudança que querem impor vem acompanhada de 
uma mudança antropológica, são grupos ideológicos 
minoritários tentando impor - amparados por um 
grande incentivo financeiro - suas agendas para 
toda a sociedade.

11Maio de 2018
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Só existe 
inclusão social 
com acesso à 
educação de 
qualidade

O que a senhora espera do 
Congresso que será constituído 
em 2019, depois dessas eleições 
no clima tão controverso que 
impera hoje no país?

E o que poderia ser feito para 
reverter esse quadro?

Além da educação, qual outro 
tema tem a sua atenção no 
Legislativo?

Natural de Peri Mirim, interior do Maranhão, vinda 
de uma família de 6 filhos, pai analfabeto e mãe 
dona de casa, a deputada federal Luana Costa en-
controu na educação o caminho para mudar seu 
destino e prestar sua contribuição econômica e so-
cial ao país. Para a parlamentar, com uma educação 
de qualidade acessível a todos é possível melhorar 
os indicadores brasileiros em diversas áreas.

O nosso exercício e grande desafio do Congresso 
em 2019 é construir um Brasil melhor que o de 
hoje. A cúpula política precisa ter consciência 
de que não somos um país de coitadinhos. O 
Brasil não tem coitadinhos, tem pessoas que 
precisam de oportunidades. Somos um país com 
um potencial incrível, seja pelas nossas reservas 
naturais, seja pela riqueza agricultável do nosso 
solo, porém vivemos na pobreza. O que justifi-
ca isso? Não investimos no cidadão brasileiro, 
considerando todo seu potencial; investimos no 
coitadinho brasileiro, considerando suas inca-
pacidades.

Eu digo e repito: Só existe inclusão social e produtiva 
se o cidadão tiver condições de ter uma boa educação. 
Com uma boa educação, você se desenvolve e tem 
condições de trabalhar e colocar comida na mesa 
do seu filho. Assim, você consegue melhorar os in-
dicadores do país. Eu vejo o Bolsa Família como um 
mal necessário, principalmente naqueles municípios 
pequenos, no entanto, acho que nos preocupamos 
demais em manter o benefício e não preparamos esse 
beneficiário para sair daquela condição, conquistando 
sua liberdade financeira e sendo inserido socialmente 
no mercado de trabalho. Isso só pode ser feito por 
meio de uma educação inclusiva.

Fui eleita pela bandeira da agricultura familiar. No 
Brasil, nós temos duas agriculturas bem distintas: 
a que tá no PIB, que é a do agronegócio,  e a que 
não está, que é a agricultura familiar. Ambas são 
importantes para o país, no entanto, essa última não 
é vista como prioridade no Orçamento. Entretanto, é 
a agricultura familiar  que coloca a comida na mesa 
de muitos brasileiros. 

12 Maio de 2018
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George Hilton 
chega ao PSC 
para fortalecer 
a bandeira do 
municipalismo

Pessoalmente, quais são suas 
bandeiras?

Se o senhor pudesse destacar 
apenas uma de suas bandeiras, 
qual seria ela?

Que tipo de Congresso o senhor 
espera fazer parte a partir de 
2019?

Membro das comissões de Minas e Energia e de Re-
lações Exteriores, o deputado federal George Hilton 
(PSC/MG) está em seu terceiro mandato na Câmara 
dos Deputados e defende que os investimentos devem 
ser feitos onde o povo vive, ou seja, nos municípios.

Sou uma pessoa muito ligada às áreas da educação 
e da saúde e sou defensor do municipalismo . Nós 
avançamos muito nos últimos 20 anos na educação 
básica, mas ainda está muito aquém do que pode-
mos fazer. Digo isso quando olhamos para países 
como Canadá e França, que  federalizaram o ensino 
básico, tornando-o pauta da União. Hoje, o nosso 
Pacto Federativo delegou isso aos municípios e a 
União foca no ensino superior. Só que o modelo de 
ensino superior no Brasil privilegia os ricos. Quan-
do um garoto de escola pública, lá do interior, sai 
pra fazer um vestibular na universidade pública, ele 
está em desvantagem, visto que o ensino superior 
é universal, pra todo mundo, mas o ensino básico 
é oferecido pelo município e varia de acordo com 
aquilo que cada município pode ofertar, e quanto 
mais pobre, menos recursos, menos investimentos. 
Eu vim da escola pública e sei a importância de 
fortalecermos esse setor.

O municipalismo. A palavra de ordem, para mim, 
é focar no desenvolvimento regional e no muni-
cipalismo. Quando chego aqui para discutir temas 
nacionais ou federais, entendo que nenhum deles 
é tão importante quanto rediscutirmos o Pacto Fe-
derativo, porque tudo repercute na vida do cidadão, 
seja da cidade, seja da zona rural. Os investimentos 
devem ser feitos onde o povo vive e o povo vive 
no município, não faz sentido concentrar todos os 
recursos na União.

Eu sonho com um Congresso que pratique aquilo 
que a Constituição nos faz jurar quando tomamos 
posse aqui, prometemos cumprir a Constituição 
Federal e representar, de maneira muito digna, os 
brasileiros que nos elegeram. Nós perdemos grandes 
oportunidades de fazer reformas importantes com 
a participação da sociedade. Insistimos na inversão 
de fazer com que elas saiam daqui pra sociedade, 
pra base. Isso não é representatividade. Precisamos 
ter consciência de que vivemos em uma democracia 
representativa.Leia a entrevista na íntegra em www.psc.org.br
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Takayama foi um 
dos palestrantes 
do “Congresso 
Parlamento e Fé”

Bahia é beneficiada 
com mais de

R$ 9 milhões 
em emendas do  

deputado 
Irmão Lázaro

Realizado pela primeira vez no 
Brasil, no município de Grama-
do, RS, o congresso de líderes 
políticos evangélicos da América 
Latina teve como tema ‘Transfor-
mar nosso continente é possível’, 
e objetivava buscar melhores 
soluções para o desenvolvimen-
to dos países, sem prejudicar a 
população. 

Das áreas beneficiadas pelos 
R$ 9.246.566 mi de emendas 
destinadas pelo deputado fede-
ral Irmão Lázaro (PSC/BA) para 
diversos municípios da Bahia, a 
saúde está em primeiro lugar. 
“Sabemos das dificuldades que 
passam as prefeituras do nosso 
estado, por isso estamos sempre 

Em sua palestra, o deputado Ta-
kayama (PSC/PR) destacou o 
trabalho feito no Congresso Na-
cional para barrar centenas de 
propostas de leis que contrariam 
os princípios cristãos. O parla-
mentar afirmou que o Brasil está 
em um momento decisivo, quando 
a oração da Igreja se faz extre-
mamente necessária.

Como líder do maior bloco de 
políticos evangélicos da Améri-
ca Latina, a Frente Parlamentar 
Evangélica, Takayama pediu aos 
presentes que criassem estraté-
gias a fim de que a Igreja, em todo 
o continente, permaneça sempre 
atenta e combativa no campo po-
lítico.

atentos onde podemos atuar, e 
saúde será sempre nossa prio-
ridade”, destacou o parlamentar.
Para a estruturação da Rede de 
Atenção Básica à Saúde, foram 
destinados R$ 2.793.619 mi 
para os municípios de Porções, 
Simões Filho, Feira de Santa-
na, Amargosa, Nova Soure, Eu-
nápolis, Pintadas, Iaçu, Itabela 
e Belo Campo. Para manuten-
ção de Unidades de Saúde, R$ 

1.162.896 mi foram encaminha-
dos para Formosa do Rio Preto 
e Feira de Santana.
O restante foi l iberado para 
obras estruturantes em 10 muni-
cípios, por meio dos ministérios 
da Cidades e do Turismo e da 
Sudene. Com o recurso, a Praça 
João Durval Carneiro, em Caná-
polis, deve ser reestruturada e o 
terminal rodoviário de Jaborandi 
construído.
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Takayama no Congresso Parlamento e Fé

Unidade Básica de Saúde, Eunápolis



PERGUNTE
AO 
PAULO 
RABELLO
Sou um brasileiro indignado com toda a corrupção 
e ineficiência administrativa  dos últimos governos 
e que resolveu aceitar o convite do PSC para ser 
candidato à presidência da República. Tenho mais 
de 40 anos de experiência como professor, elabo-
rador de políticas econômicas e sociais, escritor, 
empreendedor, presidente de instituições públicas 
como IBGE e BNDES. Quero ser presidente desse 
país porque cansei de formular planos de gover-
no e políticas econômicas para outras pessoas que 
acabaram não cumprindo as metas estabelecidas. 
Resolvi eu mesmo implementar um programa de 
20 Metas que colocará o Brasil de volta ao trilho do 
desenvolvimento sustentado. Minha proposta para 
o Brasil envolve 3 pilares: Sociedade, Economia e 
Instituições (SEI). Na esfera da Sociedade são 8 Me-
tas: Pleno Emprego, Pronto Atendimento na Saúde, 
Transporte Eficiente, Educação do Futuro, Família 
Firme, Capital para Todos, Verde Água e Tolerância 
Zero. Vou melhorar a segurança pública através da 
reestruturação das polícias, retomada do sistema 
penitenciário, fortalecimento da área de inteligência 
investigativa, informatização das delegacias e mo-
dificação da legislação penal, incluindo penas mais 
severas. Na Economia, a meta central é promover 
um crescimento médio de 5% a.a. através de uma 
simplificação fiscal, diminuição de juros, redução das 
despesas do governo, desburocratização e incentivo 
ao investimento. Na parte das Instituições, faremos 
a revisão  constitucional, a reforma política e a re-
forma administrativa, enxugando a máquina pública 
e instalando um governo moderno e eletrônico.

Acredito que a defesa é um direito fundamental. 
Mas, como oficial do Exército brasileiro, afirmo que 
o problema da criminalidade não se resolve dando 
uma arma para cada cidadão. Crimes só são con-
trolados com inteligência nas polícias, treinamento, 
bons salários e punições severas. Severidade nos 
presídios e nas penas, prisão perpétua para casos 
de homicídios dolosos e trabalho dos presos para 
sustento da família das vítimas. Defendo a redução 
da maioridade penal, seguida de um grande progra-
ma de resgate dos jovens por meio de um serviço 
civil de educação voltado para o trabalho.

Seremos implacáveis com qualquer desvio, seja  
desvio de verbas públicas ou faltas ao trabalho. 
Corrupção é crime grave, portanto, apoio a iniciati-
va do Ministério Público Federal pelas “10 Medidas 
Contra a Corrupção”. Também precisamos enxugar 
a máquina do Estado, pois seu excesso propicia a 
corrupção.
Veja a resposta de todas as perguntas que foram 
feitas para o Paulo Rabello nas redes sociais do 
PSC Nacional. E participe você também!

15Maio de 2018

P S C  R E S P O N D E

Terezinha Foz e a Ana Meireles 
perguntaram no Facebook: Quem é 
Paulo Rabello?

Luís Henrique Vieira, de Maceió, 
Derli Olívio Moraes, do Rio Grande 
do Sul ,  e  Francisco Kinho,  de 
Campo Grande, perguntam o que 
Paulo Rabello pensa sobre o porte 
de armas.

João Vicente Barcellos, de Santa 
Catarina, Tiago Rodrigues, de São 
Paulo, Andy Macc e Ian César, do 
Rio de Janeiro, todos querem saber 
o que Paulo Rabello tem a dizer 
sobre a corrupção?



Para O

“Com a regulamentação do Sinajuve, o governo federal resgata uma dívida 
histórica com a juventude brasileira”, afirmou o presidente do PSC Jovem.

PSC Jovem comemora regulamentação do Sinajuve

O pres idente  nac iona l 
do PSC Jovem, Samuel 
Ol iveira (PSC/DF),  par-
t ic ipou ,  no  Pa lác io  do 
Planal to ,  da cer imônia 
de assinatura do decreto 
presidencial que regula-
menta o Sistema Nacional 
de Juventude (Sinajuve).
Samuel explicou que com 
a regulamentação do Si-
najuve, o governo federal 
resgata uma dívida his-
tórica com a juventude 
brasi le ira.  “A part ir de 
agora, somos o único país 

no mundo a tratar políti-
ca pública de Juventude 
como política de estado”, 
afirmou.
A regulamentação do Sis-
tema está prevista no Es-
tatuto da Juventude (lei 
12.852/13) e determina 
as responsabilidades da 
União, estados e municí-
pios na execução da Po-
lítica Nacional de Juven-
tude (PNJ). Para Samuel, 

colocar em prática o PNJ 
é dar “protagonismo aos 
51 milhões de jovens bra-
sileiros” para que, vistos 
e priorizados pelo poder 
público, tenham oportuni-
dades e “possam escolher 
os rumos da suas histó-
rias”.

Venha

facebook.com/PSC20/PSC Nacional pscnacional20
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