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Simpósio da Amazônia debate transporte e energia sustentáveis

Foto: André Abrahão
Brasília, 6/11/2012 – A Comissão da Amazônia, Integração
Nacional e de Desenvolvimento Regional realizou, na terça,
06, o 6º Simpósio da Amazônia “Desenvolvimento Regional
Sustentável” por requerimento da deputada Janete Capiberibe
e do deputado Wilson Filho.
A deputada Janete coordenou a mesa sobre
“Desenvolvimento com Sustentabilidade: Energia e
Transporte”. Otimista, a socialista disse que as políticas
públicas e percepções da Amazônia precisam sempre incluir
as populações e culturas tradicionais locais. Ela acredita que
é possível alterar o modelo de desenvolvimento para um que

esteja adequado à Amazônia, com a floresta em pé.
Crédito – A deputada Janete cobrou do Governo Federal a
criação da linha de crédito para os estaleiros tradicionais da
Amazônia, com recursos do Fundo da Marinha Mercantes,
subsídio de até 50%, 6 anos de carência e 20 para pagar.
“Motores velhos e inadequados que provocam acidentes com
escalpelamentos nas embarcações seriam dados como
entrada e tirados de operação”, explicou a deputada.
“Podemos, sim, fazer embarcações de madeira na Amazônia
com qualidade e alto valor agregado", incentivou Waltair
Machado.

Amapá inicia programa para a dignidade das pessoas com deficiência
Brasília, 7/11/2012 – Acompanhado pela deputada
federal Janete Capiberibe (PSB/AP) em audiência
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Deputada Janete, Ministra Maria do Rosário e
Governador Camilo assinam adesão ao Viver sem
Limite

com a Ministra da Secretaria de Direitos Humanos Maria do Rosário,
o governador Camilo Capiberibe assinou, dia, 7, a adesão do Amapá
ao Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência  Viver sem
Limite.
Com ações desenvolvidas por 15 ministérios e a participação do
Conselho Nacional de dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que
trouxe contribuições da sociedade civil, o Plano Nacional dos Direitos
da Pessoa com Deficiência  Viver sem Limite tem o objetivo de
implantar novas iniciativas e intensificar ações que, atualmente, já são
desenvolvidas pelo governo em benefício das pessoas com deficiência.
O Plano prevê o investimento de R$ 7,6 bilhões até 2014 nos estados
parceiros.
O Plano foi lançado no dia 17 de novembro de 2011 (Decreto Nº
7.612) pela presidenta Dilma Rousseff. Além do Amapá, nove estados
já aderiram ao plano: Pernambuco, Goiás, Rio Grande do Sul, Rio
Grande do Norte, Acre, Piauí, Mato Grosso, Espírito Santo e Paraná.
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Transporte e energia precisam de investimentos

O diretor de políticas públicas do Greenpeace Sérgio Leitão
afirmou que “pelo governo federal, parece que nós vivemos em
um país banhado pelo óleo diesel. O Governo Federal esquece
que vivemos num país tropical, com imenso em potencial de
energia limpa”, referindose às gerações eólica e solar, ainda
pouco presentes como fonte de energia no Brasil. “O país tem
alternativas. O país não precisa de hidrelétricas”, arrematou.
Mesmo assim, o Brasil figura entre os países com grande
percentual de energia limpa: 44,1% de toda a energia usada no
país e 88,8% da eletricidade, enquanto a média mundial é de
25% e 20%, respectivamente. Os dados reafirmados pelos
palestrantes foram apresentados pela deputada Janete, para
quem “é preciso ressalvar os impactos sociais e ambientais das
hidrelétricas para classificálas como energia limpa”.
Os expositores do Ministério do Meio Ambiente mostraramse
satisfeitos com os resultados conseguidos na Amazônia,
especialmente no que se refere à redução do desmatamento e
às políticas públicas para implantação de infraestrutura, como
a construção de hidrelétricas, hidrovias, rodovias e portos com

menor impacto social e ambiental.
Hidrovias – O coordenador do Projeto de Transporte
Hidroviário e Construção Naval na Amazônia (THECNA),
Waltair Vieira Machado, afirmou que apenas 0,29% do
volume de cargas na Amazônia é transportado por via
fluvial e 60% por via marítima. Segundo ele, o transporte
hidroviário custa 1/10 do que custa o rodoviário. Apontou,
ainda, gargalos na construção naval, como a técnica
precária para montagem de blocos e a tubulação. Disse
ainda que 80% dos mais de 442 mil usuários do transporte
hidroviário de passageiros na Amazônia, a maioria na faixa
até 3 salários mínimos, reclamam do serviço,
especialmente nos aspectos de segurança, higiene e
conforto. A Bacia Amazônica tem mais de 23 mil
quilômetros de rios navegáveis. Menos de um terço está
sendo usado. A frota naval de cargas e passageiros na
Amazônia tem idade média ponderada de 14 anos,
chegando a média de 18 anos em algumas classes
(ANTAQ, fevereiro de 2011).

Direitos Humanos fará homenagem à Carlos Marighella

Em maio de 1964, após o golpe militar, é
baleado e preso por agentes do
Departamento de Ordem Política e Social 
DOPS dentro de um cinema, no Rio de

Brasília, 08/11/2012  A Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara
dos Deputados aprovou requerimento da deputada Janete Capiberibe (PSB/AP)
para realizar sessão de homenagem ao nascimento do político brasileiro, líder
do PCB e da ALN – Ação Libertadora Nacional – Carlos Marighella. Biografia
 Nascido em Salvador, Bahia, em 5 de dezembro de 1911, Marighella foi
considerado inimigo número 1 da ditadura militar, pela qual foi duramente
perseguido e assassinado em 1969.
Inicialmente filiado ao Partido Comunista do Brasil  PCB, Carlos Marighella
foi um dos principais organizadores da luta armada contra a ditadura militar.
Por criticar o governo de Getúlio Vargas, foi preso em 1º de maio de 1936 e
torturado pela polícia de Filinto Müller. Fica um ano preso. Solto, entra para a
clandestinidade. Sempre combatendo as ditaduras brasileiras, em 1939 é preso
novamente e fica encarcerado até 1945. Foi eleito Deputado Federal
Constituinte em 1946 pelo PCB baiano.

Janeiro. Em 1965 foi libertado por decisão
judicial. No ano seguinte opta pela luta
armada contra a ditadura, escrevendo ‘A
Crise Brasileira’. Em agosto de 1967,
participa da I Conferência da Organização
LatinoAmericana de Solidariedade, em
Havana, Cuba, a despeito da orientação
contrária do PCB. Ainda em Havana,
escreve ‘Algumas questões sobre a
guerrilha no Brasil’, dedicado à memória
do comandante Che Guevara e publicado
pelo Jornal do Brasil em setembro de 1968.
Em fevereiro de 1968 funda o grupo
armado Ação Libertadora Nacional  ALN.
Em setembro de 1969, a ALN participa do
sequestro do embaixador norteamericano
Charles Elbrick, junto com o Movimento
Revolucionário 8 de Outubro  MR8.
Em 4 de novembro de 1969, Carlos
Marighella foi assassinado a tiros por
agentes do DOPS, em uma emboscada
chefiada pelo delegado Sérgio Paranhos
Fleury, na alameda Casa Branca, na capital
paulista.

