Nós podemos porque
acreditamos em Deus!

Em defesa dos moradores de Brasília
Distrital pede ao GDF ação para
conter violência urbana
A elevação dos índices de criminalidade, especialmente os casos de
latrocínio e de seqüestro relâmpago, nas ruas do Plano Piloto, Lago Sul e Lago
Norte estão preocupando os moradores destes setores. A insegurança que aflige
o cidadão brasiliense chegou de vez às residências, escolas, hospitais e por todo
lado da cidade.
A segurança é um dever do estado. Mas, infelizmente, tal norma tem
deixado a desejar, apesar de medidas emergenciais adotadas pelo Governo do
Distrito Federal (GDF), entende Brunelli.
A crise na segurança pública é um problema social no país e não apenas a
falta de mais policiais nas ruas e de equipamentos modernos de combate ao
crime. A polícia, como é do entendimento geral, trabalha muito e em péssimas
condições materiais.

Segurança, direito constitucional
A Constituição Brasileira, a lei maior do país,
garante a todos o direito à segurança, mas,
infelizmente a população não está sendo amparada
por esse direito. Segundo dados da Secretaria de
Segurança Pública do Distrito Federal, só nos primeiros
três meses de 2009 houve um aumento de 30% em
crimes com restrição de liberdade, caso dos seqüestros
relâmpagos.
O deputado Brunelli tem feito gestões junto ao

Governo do Distrito Federal (GDF) no sentido de
melhorar essa situação. Entende o distrital que uma
medida simples pode resolver, em parte, a situação:
colocar mais policiais nas ruas, com rondas ostensivas.
Para o distrital melhorar a segurança do cidadão
não significa apenas reforçar o policiamento, mas
oferecer um ensino de qualidade, mais oportunidades de
emprego para as pessoas e oferecer aos integrantes das
polícias Civil e Militar formação adequada e
equipamentos modernos.

(Leia na pg. 02)

Gás Natural já é realidade no Distrito Federal
A população mundial vem
enfrentando os efeitos negativos
do efeito estufa. Com o
lançamento de gases poluentes, a
queima do óleo diesel e da
gasolina nos grandes centros
urbanos tem colaborado para o
crescimento do efeito estufa no
planeta.
O Gás Natural é um combustível não poluente. Sua
combustão é limpa, isenta de fuligem e outros materiais que
possam prejudicar o meio ambiente.
Preocupado com o bem-estar da população do Distrito
Federal, o deputado distrital Brunelli aprovou, no plenário da
Câmara Legislativa, a Lei n.º 3579/2005 que autoriza a
utilização de gás natural (GNV), em veículos automotores da

Capital Federal.
Graças ao seu trabalho árduo, foi aprovado e hoje os
veículos do DF podem usar o GNV. Com a utilização do GNV, é
possível melhorar a qualidade de vida das pessoas.
O GNV tem sido muito utilizado como combustível para
veículos. Além de ser mais barato do que o álcool e a gasolina,
o GNV gera um baixo índice de poluição atmosférica. Portanto
o GNV é considerado uma fonte de energia limpa.
Com a utilização do Gás Natural como combustível, os
motoristas tem ganhos econômicos, mas a principal vantagem
é a preservação do meio ambiente.
Este diploma legal possui dentre outras vantagens, a
redução do custo final para o consumidor, além de ser
ecologicamente correto porque não polui o meio ambiente.
Você vai gastar menos e ajudar na preservação do clima e da
qualidade do ar.
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Lei de Brunelli beneficia portadores de deficiência visual
Os estabelecimentos comerciais em
locais de uso público e coletivo do Distrito
Federal são obrigados a apresentar, em suas
dependências, informações em braile sobre o
preço e características dos produtos
colocados à venda e placa de sinalização.
Está exigência consta na Lei nº
3532/2005, de autoria do deputado Brunelli.
Para o distrital, esta obrigatoriedade acelera a
inclusão de portadores de deficiência visual na sociedade
brasileira.

A fiscalização é feita por integrantes da carreira de
fiscalização de atividades econômicas do Distrito
Federal.
O valor arrecadado pela fiscalização é
destinado para fins de adequação de espaços
públicos para acessibilidade de pessoas portadoras
de necessidades especiais e limitações físicas.
Na Câmara Legislativa, o deputado
Brunelli tem trabalhado em favor de toda a
comunidade do Distrito Federal, principalmente daqueles
excluídos pela sociedade.

Serviço de Verificação de Óbitos
desafoga Instituto Médico Legal

Vila Telebrasília recebe
benfeitorias através do
dep. Brunelli

Um das leis mais
importantes para os
moradores do Distrito
Federal, de autoria
deputado Brunelli,
aprovada no plenário da
Câmara Legislativa, de nº
3358/2004, cria o
Sistema de Verificação
de Óbitos (SVO), no
âmbito do Distrito
Federal. Com a medida, entende o distrital, serão
desburocratizados e facilitados os procedimento do Instituto
Médico Legal (IML).
A lei determina que o IML cuide apenas dos casos de
morte violenta, assassinato e acidente de carro, por exemplo. As
demais situações poderão ser resolvidas no próprio hospital
onde ocorreu o óbito.
Esse sistema já existe em outras capitais brasileiras,
casos de São Paulo e de Curitiba, e tem um objetivo definido de
minimizar a dor das pessoas num momento de desespero e dor.
A norma ainda não está sendo aplicada 100%, porque a
Secretaria de Saúde do Governo do Distrito Federal ainda não
regulamentou totalmente esse diploma legal, especialmente no
que diz respeito às condições técnicas e de pessoal do IML.

Em reunião com os moradores da Vila Telebrasília, o
deputado Brunelli pôde atender as reivindicações da
comunidade para o setor, que era carente em infraestrutura.
Por meio destas reivindicações o distrital apresentou
diversas indicações no Plenário da Câmara Legislativa, que
através do seu esforço foi possível a aprovação.
O distrital lutou e conseguiu levar obras de
benfeitoria para a Vila Telebrasília. Os moradores
encontravam dificuldades de transitar na Vila no período de
chuva, por causa da lama e no tempo da seca era a poeira, o
que prejudicava a saúde da população. Com o trabalho do
deputado Brunelli foi possível, a pavimentação asfáltica, a
construção de praças com parques e a construção de um campo
sintético na Vila Telebrasília.
Preocupado com a segurança dos moradores do
setor, o deputado Brunelli conseguiu que fosse implantado
um posto policial e aumento do efetivo de policiais militares
na Vila. Para o distrital a presença física da polícia é um inibidor
da criminalidade na área que aumentou consideravelmente nos
últimos anos.
Outras benfeitorias, também, foram apresentadas
pelo distrital como implantação de mais uma creche e
implantação de escolas de Ensino Fundamental e Médio na
Vila Telebrasília.

O Sindicato dos Policiais Civis destaca os problemas
enfrentados pelas polícias no DF
Em seus 49 anos de existência o Distrito Federal nunca
enfrentou tanta violência. O crescimento dos índices de
violência tem ligação direta com o tráfico e o consumo de
drogas. O que se percebe é a contínua redução do contingente
de policiais, além de a gestão do GDF não estar conseguindo
conter a escalada do crime no Distrito Federal.
A sensação de impunidade das facções criminosas está
muito presente na sociedade, e um dos motivos desta situação
é a demora do Estado em penalizar esses criminosos.
União da sociedade
Entendo que a sociedade tem que se unir mais e buscar
as soluções para o problema, numa ação em conjunto com a
polícia, afinal de contas, a Constituição Federal diz que a
segurança pública é dever do Estado, mas direito e
responsabilidade de todos.

A Polícia não está dando conta de combater a
criminalidade. A Polícia prende e, em poucos dias, os
meliantes estão nas ruas novamente. Muitos deles são presos
várias vezes e continuam sendo colocados em liberdade. Há
alguma coisa errada. A sociedade precisa urgentemente
debater essas questões e dar um basta em tudo isso.
Quero parabenizar o deputado Brunelli, que
encaminhou ao nosso Sindicato um ofício onde ele expressa
grande preocupação com o crescimento assombroso da
criminalidade no Distrito Federal, propondo ao SINDEPO uma
parceria na elaboração de uma cartilha técnica que ajudasse a
população a se proteger dos crimes mais comuns que vem
ocorrendo. A iniciativa do deputado Brunelli vem ao encontro
das necessidades, que cada dia se sente mais acuada com
os elevados índices de criminalidade, diz o Drº Mauro Cézar.
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Brunelli garante direitos dos animais domésticos
O deputado Brunelli tem trabalhado em favor de vários
setores do Distrito Federal, como no meio ambiente e proteção
dos animais. A Lei nº 3961/2007, de autoria do deputado,
proíbe a cirurgia nas cordas vocais de animais domésticos, entre
eles cães e gatos. O distrital apresentou o projeto e o aprovou
depois de ter recebido denúncias de entidades defensoras
dos direitos dos animais, acusando a existência no DF de
clínicas que faziam a cirurgia de cordotomia.
A cordotomia, cirurgia feita para desligar as cordas

vocais de animais, em função dessa
lei, está proibida no Distrito Federal.
Veterinários que descumprirem a lei
podem ser punidos com advertência
ou até com a perda do direito de
exercer a profissão, casos insistam
em realizar esse tipo de cirurgia. As
penalidades estão previstas no
art. 32 da Lei nº 9605/1998.

Lei permite diagnosticar a dislexia em crianças e adolescentes no DF
A dislexia é uma doença pouco conhecida
no Brasil, mas já atinge em média 10% da
população brasileira segundo dados da Associação
Brasileira de Dislexia. Esta doença segue a criança e
adolescente, em sua aprendizagem.
A dislexia é o distúrbio de maior incidência
nas salas de aula, e pode ser diagnosticada por
meio das dificuldades com a linguagem e escrita;
lentidão na aprendizagem da leitura; dificuldades
com a memória de curto prazo e com a
organização; Fraco desenvolvimento da
coordenação motora, entre outros.
Atendimento ao disléxico
Pensando nos transtornos que os disléxicos
enfrentam, o deputado Brunelli aprovou, em votação no

Diagnóstico precoce aos portadores de
fibrose cística garante qualidade de vida
Uma lei de autoria do deputado Brunelli,
garante mais qualidade de vida aos
portadores de fibrose cística. A Lei nº
3841/2006, cria o programa de prevenção
precoce da fibrose cística do pâncreas em
crianças nascidas nos hospitais públicos e
particulares do Distrito Federal.
Fibrose Cística no Pâncreas é uma
doença crônica, hereditária causada por
alterações genéticas. É uma das doenças hereditárias mais
comuns, mas a incidência da doença varia com a população
considerada.
O diagnóstico precoce é feito através do teste do
pezinho. A doença pode ser diagnosticada na infância, e
também, pode ser diagnosticada na adolescência ou na vida
adulta.
Diagnóstico precoce
Quanto antes à doença for descoberta e um tratamento
disciplinado for iniciado, o paciente se beneficiará com uma boa
qualidade de vida. O Ministério da Saúde estima que no Brasil, a
proporção é de que uma em cada 10 mil crianças nascidas vivas
tenha a doença.
A lei garante que a Secretaria de Saúde do Distrito Federal
forneça ao portador da doença medicamentos, suplementação
alimentar e recursos médicos necessários ao paciente. O órgão
tem que manter estoque de medicação suficiente, bem como
recursos humanos especializados, garantindo o tratamento
permanente dos pacientes existentes no Distrito Federal.

plenário da Câmara Legislativa (CLDF), lei que
assegura o atendimento psicopedagógico aos
estudantes com dislexia na rede pública de
ensino do Distrito Federal. Trata-se da Lei nº
4095/2008 na Casa.
Essa lei determina que os estudantes com
dislexia recebam atendimento específico, que
tenham acesso a materiais didáticos adequados
ao desenvolvimento da aprendizagem.
Pela norma aprovada, o diagnóstico da
dislexia é feito por equipe de apoio
psicopedagógico, preferencialmente quando a
criança ingressa na escola. Os professores da
rede pública de ensino têm acesso a cursos de
formação continuada sobre a dislexia.
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Desempregados isentos
A E ! de taxas em concursos
LEI
públicos do DF

Desde o seu primeiro mandato parlamentar, em
2003, o deputado Brunelli tem trabalhado em favor da
comunidade carente do Distrito Federal. Pensando nesta
população, que a Lei nº 4104/2008, de autoria do distrital
está em vigor.
A lei isenta os desempregados e as pessoas com
renda mensal de até dois salários mínimos (até 930,00) de
pagar taxa de inscrição em concurso público no Distrito
Federal.
Para obter a isenção basta o candidato fazer uma
declaração, de próprio punho, dizendo que não tem
condição de pagar a taxa.
Com esta lei, o distrital Brunelli demonstra sua
preocupação com a população de menor poder aquisitivo e
confirma sua marca registrada: “Justiça Social e Trabalho”.
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Feirantes, Ambulantes e Permissionários:
Ação de Brunelli garante perdão das dívidas
Em conseqüência da luta e do
trabalho árduo do deputado Brunelli, em
conjunto com as lideranças de diversos
segmentos empresaria, mais uma vitória
foi obtida: os permissionários do
Mercado das Flores, das bancas de jornais
e revistas, da Galeria dos Estados e os
feirantes da Torre de Televisão, além dos
ambulantes de toda a cidade, tiveram suas dívidas com o Governo do
Distrito Federal (GDF) perdoadas.
O perdão da dívida está na Lei nº 4288/2008, do GDF. Por esta lei
fica perdoada a dívida destes importantes setores da economia do
Distrito Federal, junto à Secretaria da Fazenda, referentes aos seguintes
itens: Taxa de ocupação de Áreas Públicas referentes aos exercícios
anteriores a julho de 2008 e o Simples Candango relativo aos exercícios de
2000 a 2006.
Desde 2003, o distrital Brunelli tem lutado em defesa dos
direitos destes segmentos no Distrito Federal. O parlamentar entende
que a medida tem amplo alcance social e econômico na cidade.

Distrital pede melhorias para
Galeria dos Estados

EXPEDIENTE

O deputado Brunelli fez indicação na
Câmara Legislativa pedindo ao Secretário de Obras
do Distrito Federal, Márcio Machado, a providência
no sentido de ser construída a cobertura da área da
Galeria dos Estados, no Setor Comercial Sul (SCS).
Esta é uma antiga reivindicação dos lojistas
da Galeria. A cobertura vai beneficiar mais de 50 mil
pessoas, que passam diariamente pela Galeria dos
Estados vindas somente do metrô.
Nos dias chuvosos é impossível transitar
entre uma galeria e outra, pois, não existe
cobertura e isso contribui para o alagamento nas
entradas e saídas das mesmas. A cobertura vai
beneficiar toda a população que passa por ali,
garantindo o bem estar de todos.
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Depoimento da Dona Zezé
Os permissionários do Mercado das
Flores destacam o trabalho do deputado
Brunelli em favor da categoria. Dona Zezé uma
das permissionárias do Mercado das Flores
agradece o deputado Brunelli pelo que ele tem
feito pelos permissionários do Distrito Federal.
“Uma grande vitória do distrital foi à lei que ele
fez em nosso favor, a remissão dos débitos que
nós tínhamos com o GDF. A dívida era alta e
não tínhamos condições de efetuar o
pagamento, e graças a Deus e ao deputado
não precisamos mais pagar está dívida. Nós,
do Mercado das Flores, estamos muito
satisfeitos com o trabalho do deputado
Brunelli, e sempre que precisamos ele está
pronto para nos ajudar.

Vila Planalto será regularizada

Com a aprovação na Câmara Legislativa do Plano
Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT), garante a
legalização da Vila Planalto e de outras localidades na
Capital Federal.
O PDOT define as áreas do DF que são passíveis de
ocupação urbana e dá parâmetros para que esses
condomínios possam ser regularizados. O plano vai fazer
com que esse crescimento aconteça de forma controlada
e de forma planejada no Distrito Federal.
Além, de incluir a Vila Planalto no Projeto de Lei do
PDOT, o deputado Brunelli fez várias indicações no
Plenário da Câmara Legislativa de obras que beneficiam
os moradores da Vila.
O distrital solicitou a reforma das Quadras
Poliesportivas, a implantação de um Posto de Saúde 24h e
a construção de um Centro Cultural.
Através do seu trabalho na Câmara Legislativa, em
breve a comunidade da Vila Planalto poderá desfrutar
destas benfeitorias.
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