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Mobilização popular em torno da emenda das Diretas Já, rejeitada há 30 anos, apressou o fim da ditadura;  veja 
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Pequenas hidrelétricas
A Frente Parlamentar Mista em De-
fesa das Pequenas Centrais Hidrelé-
tricas e Microgeração realiza semi-
nário sobre o tema. São convidados 
parlamentares, representantes do  
Executivo e especialistas. Auditório 
Nereu Ramos, 9h.

Sessão solene
Homenagem aos 60 anos de criação 
da Universidade Federal do Espíri-
to Santo. Plenário Ulysses Guima-
rães, 10h

Simulador em autoescola
As comissões de Viação e Trans-
portes; de Defesa do Consumidor; 
e de Finanças e Tributação realizam 
audiência sobre a implementação e 
obrigatoriedade do uso de simula-
dores em autoescolas. São convida-

dos representantes dos Denatrans e 
Contrans. Plenário 11, 10h

Mobilidade na Copa
A Subcomissão Especial da Copa e 
Olímpiadas, da Comissão de Desen-
volvimento Urbano, e a Comissão 
do Esporte fazem audiência públi-
ca sobre o andamento das obras de 
acessibilidade e mobilidade urbana 
para a realização da Copa do Mundo 
de 2014 e das Olimpíadas de 2016. 
Plenário 16, 11h

Jogos de aposta
A Comissão de Fiscalização Finan-
ceira e Controle debate temas rela-
cionados diretamente com a regu-
lamentação de jogos de aposta em 
dinheiro no Brasil. Plenário 9, 11h

Lei dos Treinadores
A Comissão do Esporte realiza au-
diência para discutir sugestões de 
alterações na leis 8.650/93 (Lei 
dos Treinadores) e  9.615/98 (Lei 
Pelé) oferecidas pela CBF. Plená-
rio 4, 14h

Setor químico
A Comissão de Trabalho, de Admi-
nistração e Serviço Público debate 
“rotatividade de trabalhadores no 
setor químico brasileiro”. São con-
vidados economistas e representan-
tes do setor. Plenário 12, 14h

Passagens aéreas
A Comissão de Turismo debate o 
preço das passagens aéreas no Bra-
sil. Com representantes da área de 
regulação e de empresas. Plenário 
5, 14h30

Aposentadoria especial
A Comissão Especial da Aposen-
tadoria por Invalidez (PEC 170/12) 
reúne-se para discussão e votação 
do relatório. Local a definir, 14h30

Povos tradicionais
A Comissão de Direitos Humanos 
debate o PL 7447/10, que estabelece 
diretrizes e objetivos para as polí-
ticas públicas de desenvolvimento 
sustentável dos povos e comunida-
des tradicionais. Plenário 9, 14h30

Petrobras e pré-sal
Ato público em defesa da Petrobras 
e do Fundo Social do Pré-Sal. Hall 
da Taquigrafia, 14h30

Gestão das águas
O Centro de Estudos e Debates Es-
tratégicos reúne-se para continu-
ação de discussão sobre o estu-
do “Instrumentos de Gestão das 
Águas”. Sala de Reuniões da Mesa 
Diretora, 16h

Sobral Pinto
A 4ª Secretaria da Câmara dos De-
putados promove exibição, seguida 
de debate, do documentário  “So-
bral - O homem que não tinha pre-
ço”. Auditório Freitas Nobre, 16h

Câmara realizará sessão solene em 7 de maio 
para comemorar os 30 anos das Diretas Já

A Câmara dos Deputados reali-
zará no próximo dia 7, às 10h, uma 
sessão solene para lembrar os 30 
anos da votação da emenda Dante 
de Oliveira, em 25 de abril de 1984. 
A emenda foi rejeitada, mas o movi-
mento em defesa das Diretas Já al-
cançou tal proporção que apressou o 
fim do regime militar instalado com 
o golpe de Estado de 1964.

A sessão foi proposta pelo líder 
do PSB, deputado Beto Albuquer-
que (RS). O objetivo é “prestar as 
devidas homenagens ao maior mo-
vimento de participação popular da 
história do Brasil, que propunha a 
redemocratização do País com elei-
ções diretas para Presidente da Re-
pública”, disse o deputado.

Durante a sessão, será exibido 
um vídeo produzido pela TV Câma-

ra, mostrando a votação e as mani-
festações que tomaram conta do País 
a partir de 1983, unindo políticos de 
todos os partidos de oposição ao re-
gime militar. Foram convidados ar-
tistas e outras personalidades que 
participaram da campanha, ideali-
zada pelo então senador Teotônio 
Vilela (PMDB-AL) e conduzida pelo 
deputado Ulysses Guimarães, que era  
presidente do PMDB e veio a ser cha-
mado “senhor Diretas”.

A discussão e a votação da emen-
da se arrastaram das 9h do dia 25 até 
as 2h da manhã do dia 26. Líderes 
da oposição fizeram acordo com os 
governistas para que o resultado só 
fosse conhecido de madrugada. Já se 
previa a derrota da emenda, e o ob-
jetivo era evitar que a frustração ge-
rasse tumultos nas grandes cidades. O Plenário da Câmara durante a votação da emenda Dante, em 25 de abril de 1984

Acervo Câmara dos Deputados
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Depois de 30 anos, brasileiros voltam às urnas 
para escolher o sétimo presidente pós-Diretas

23 de abril de 2014

“O 
movimento 
pelas Diretas 
Já foi uma 
das maiores 
manifestações 
republicanas do Brasil.”

“O comício no Vale  do 
Anhangabaú foi o mais  
impactante de que 
participei. Meus olhos 
não visualizarão outro 
acontecimento como 
aquele.”

“Foi uma 
explosão 
libertária 
do povo 
brasileiro.”

“O ponto alto das eleições 
de 89 foram os debates. O 
que vem acontecendo é o 
contrário hoje: você tem a 
presença de marqueteiros 
no processo.”

Deputados e analistas 
políticos fazem paralelo 
entre a eleição presidencial 
de 1989, a primeira após a 
campanha das Diretas, e a 
atual; para o presidente da 
Câmara, o grande número de 
partidos (32) é excessivo e isso 
enfraquece a democracia

Tiago Miranda

O que mudou de 1989, ano das 
primeiras eleições diretas para presi-
dente depois do regime militar, para 
2014? Em que o marketing político e 
as novas tecnologias influenciaram 
as campanhas eleitorais?

Depois de quase 30 anos sem vo-
tar para presidente da República, a 
população brasileira se viu diante de 
22 candidatos em 1989, um número 
recorde, ao posto mais alto do Exe-
cutivo. A principal reivindicação das 
Diretas Já finalmente virava reali-
dade, e várias linhas políticas bus-
cavam chamar a atenção e ganhar o 
voto do eleitor.

Políticos que participaram juntos 
da campanha pela volta das eleições 
diretas, como Ulysses Guimarães e 
Leonel Brizola, agora estavam em 
campos opostos.

O consultor de marketing polí-
tico Álvaro Lins participou ativa-
mente da campanha vitoriosa de um 
candidato até então desconhecido: 
Fernando Collor de Mello. Ex-cole-
ga de escola de Collor, ele recebeu 
um convite para coordenar a área de 
informação e contrainformação da 
campanha. Como era filiado ao PT, 
antes de acertar foi conversar com 
um amigo, o então candidato Luiz 
Inácio Lula da Silva.

Álvaro Lins lembrou as palavras 
ditas por Lula: “O Fernando Collor é 
um candidato pitoresco, ele não vai 
ter mais do que 4%, e essa história 
de marajá não dura nem dois meses”.

“Ele [Lula] me autorizou e eu fui 
trabalhar. E foi uma experiência 
muito importante profissionalmen-

te porque fui trabalhar em uma pri-
meira eleição direta no Brasil depois 
de 29 anos”, disse Lins.

Mudança de rumo - Lula não acer-
tou na análise, e Collor saiu vence-
dor. A importância do marketing 
político para o resultado final das 
eleições ficou clara no discurso con-
tra a corrupção usado na candidatura 
de Collor, que ficou conhecido como 
“caçador de marajás”.

Para Lins, o ano de 1989 estabe-
leceu um marco para orientar to-
das as corridas eleitorais seguintes. 
“Foi um marco da modernidade e 
uma mudança na concepção de fa-
zer campanha eleitoral. A partir daí, 
começou a se entender a importân-
cia da televisão, da informação e da 
contrainformação. A importância 
do computador e do relacionamento 
com o eleitor. O início da profissio-
nalização na forma de fazer campa-
nha eleitoral.”

Número de partidos - Para o pre-
sidente da Câmara dos Deputados, 
Henrique Eduardo Alves, o aumen-
to do número de partidos é o princi-
pal fato negativo no comparativo das 

eleições de 1989 com as deste ano.
“O País tem hoje 32 partidos, e 

isso não consolida a democracia. Isso 
enfraquece a democracia. Acho que o 
País não tem pensamento e opiniões 
programáticas com tantos partidos 
assim”, disse Alves.

Redes sociais - Como ponto posi-
tivo, o presidente da Câmara citou as 
redes sociais e a democratização da 
comunicação, “que torna cada elei-
tor um comunicador social a partir 
de seu celular”.

Para Álvaro Lins, a forma antiga 
de se fazer campanha está com os 
dias contados e foi superada pela re-
alidade altamente conectada da atu-
alidade. “O panfleto, o carro de som e 
até o comício estão com os dias con-
tados. [Hoje], o sujeito faz um post 
com o celular, coloca no Facebook e 
pode atingir 500 mil pessoas em 48 
horas, a um custo zero”, afirmou.

“O candidato vai se preocupar em 
fazer uma mala direta com envelo-
pe que vai pagar correio e 90% vão 
para o lixo? E vai fazer santinho se 
a opinião que conta é a dos amigos e 
parentes que estão nas redes sociais 

opinando que aquele é o melhor can-
didato?”, questionou Lins.

Na opinião do consultor, essa in-
teração entre os eleitores vai forta-
lecer a consciência política e gerar 
votos mais refletidos.

Debates eleitorais - O deputado 
Ronaldo Caiado (DEM-GO) afirmou 
que, em 25 anos, os debates eleito-
rais, com reflexão de propostas en-
tre os candidatos, foram perdendo 
a importância. Ele foi candidato à 
Presidência em 1989, quando rece-
beu quase 490 mil votos, menos de 
1% do total.

“O ponto alto [das eleições de 
1989] foram os debates. O que vem 
acontecendo é o contrário hoje: você 
tem a presença de marqueteiros no 
processo. Pessoas que elaboram pla-
nos, muitas vezes o candidato pou-
co sabe sobre esses planos”, criticou 
Caiado.

Para o deputado, as campanhas 
de hoje não permitem ao eleitor co-
nhecer, de fato, os candidatos. “As 
campanhas eleitorais são feitas mui-
to mais na estrutura midiática ou de 
rede, do que do debate, da pergunta 
ao candidato, da sua capacidade de 
responder, firmar suas posições. A 
sociedade fica sem saber em quem 
está votando, se é em uma embala-
gem ou se esta embalagem tem con-
teúdo”, disse Caiado.

Reforma política - Do outro lado 
do espectro político, o deputado Nil-
mário Miranda (PT-MG) foi um dos 
comandantes da campanha de Lula 
em 1989. Ele também reclama da fal-
ta de debates nas eleições atuais, do-
minadas pela “venda” de candidatos.

“Campanha tem que ser debate, 
campanha não é marketing, não é 
uma indústria eleitoral. Campanha 
tem que ser cidadania, e a 1989 foi 
assim. O debate político era decisivo, 
o que não era decisivo era a quanti-
dade de dinheiro nas campanhas”, 
disse Miranda. Para ele, essa reali-
dade só vai mudar se houver “uma 
reforma política que estabeleça o fi-
nanciamento público, estabeleça o 
papel de debates, debate de projetos, 
e não vender candidatos”.

Roberto Freire, 
deputado federal

Deputado Mauro 
Benevides (PMDB-CE), 
então senador

Deputado Nilmário 
Miranda, então dirigente 
do PT-MG

Deputado Ronaldo 
Caiado (DEM-GO), 
candidato em 89

“A eleição de 89 foi um 
marco da modernidade 
e uma mudança na 
concepção de fazer 
campanha.”

Álvaro Lins, consultor 
de marketing político

“O País tem hoje 32 
partidos, e isso não 
consolida a democracia. 
Acho que o País não tem 
pensamento e opiniões 
programáticas com tantos 
partidos assim.”

Henrique Alves, 
presidente da Câmara

Gustavo Lima UFMG
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Descontrole da economia nos últimos anos do 
regime militar favoreceu campanha das Diretas
Sílvia Mugnatto

O descontrole da economia no fi-
nal do regime militar foi um dos mo-
tivos que facilitaram o movimento 
das Diretas Já em 1984. Com a infla-
ção em alta, os cidadãos passaram a 
recorrer a compras de mês e estoca-
gem de produtos. O salário vinha e 
ia no mesmo dia para evitar preços 
maiores no dia seguinte.

A inflação, que era de 19,5% ao 
ano entre 1967 e 1973, passou para 
40% ao ano entre 1974 e 1978 e para 
211% em 1983.

O que causou tamanho descon-
trole? Os economistas Luiz Carlos 
Bresser Pereira e Yoshiaki Naka-
no resumem a história entre 1979 
e 1983, véspera do movimento das 
Diretas, em quatro fatores: reajus-
tes de preços administrados pelo 
governo, principalmente derivados 
de petróleo; maxidesvalorizações da 
moeda nacional, o cruzeiro; variação 
dos preços agrícolas; e mudanças na 
forma de indexação salarial. 

Em 1974, o País, que vinha cres-
cendo à custa de empréstimos exter-
nos, amargou o primeiro choque do 
petróleo. A dívida externa, que era 
de 12,6 bilhões de dólares foi para 
43,5 bilhões de dólares em 1978.

O então ministro do Planejamen-
to, Delfim Netto, explicou as mudan-
ças em depoimento no Plenário da 
Câmara em março de 1983. “Para os 
senhores terem uma ideia, no ano de 
73, nós havíamos pago por um barril 
de petróleo menos de 2,5 dólares. No 
ano de 74, a média de preços do barril 
elevou-se para 10,5 dólares. Conti-
nuou mais ou menos neste patamar 
até o ano de 1978, quando atingiu a 
12,2 dólares por barril.”

Nesse período, países como a In-
glaterra e a Itália tiveram que pedir 
socorro ao Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI). Em 1979, veio o se-
gundo choque dos preços do petró-
leo, e o barril foi subindo até chegar 
a 34 dólares em 1981. Com a crise, 
as taxas de juros internacionais, a 
prime americana e a libor inglesa, 
mais do que dobraram, afetando a 

já grande dívida externa brasileira.
Delfim Netto comentou o impac-

to sofrido na economia. “É fácil fa-
zer uma análise deste fenômeno e 
verificar o seguinte: sem o aumen-
to do preço do petróleo do segundo 
choque e sem o aumento da taxa de 
juros a partir de 1978 e 1979, a dívi-
da teria permanecido rigorosamente 
a mesma nos períodos 79-82. O que 
significa que toda a acumulação da 
dívida posterior foi uma acumula-
ção destinada a pagar, de um lado, 
a ampliação do preço do petróleo e, 
de outro lado, a ampliação das taxas 
de juros.”

Na ocasião, o então líder do 
PMDB, deputado Freitas Nobre, 
fez questão de rebater o ministro. 

“Quando se cantava em todos os tons 
e motes o chamado milagre brasi-
leiro, quando a euforia das obras fa-
raônicas, suntuárias, e a inundação 
dos dólares de empréstimos interna-
cionais dançavam a dança macabra 
dos esbanjamentos, quando nossas 
críticas de advertências moviam nes-
te Plenário sufocadas pela censura 
total, os que viam mais longe, an-
tevendo o fracasso do sucesso, eram 
apontados como os pessimistas e ini-
migos da pátria.”

Em recente entrevista à Folha de 
S.Paulo, Delfim afirmou que o ex-
-presidente Geisel foi quem “quebrou 
o Brasil”. Ele disse ter sido informado 
com antecedência da elevação brusca 
do preço do petróleo. Sua proposta 

foi abrir a exploração do petróleo, fa-
zendo contratos com empresas pri-
vadas, para reduzir a necessidade de 
importação. “O Geisel se opôs dra-
maticamente. Quem quebrou o Brasil 
foi o Geisel. O Geisel era o presidente 
da Petrobras. A Petrobras passou 20 
anos produzindo 120 mil barris por 
dia. Quando houve a crise do petró-
leo, as reservas eram praticamente 
iguais a um ano de exportação, não 
tinha dívida. A dívida foi feita no go-
verno Geisel. O Geisel, na verdade, 
era o portador da verdade. O Geisel 
sempre tinha a verdade pronta.”

O aumento das tarifas foi lembra-
do pelo então líder do PT, deputado 
Airton Soares. “O modelo de Vossa 
Excelência é o modelo que leva o bra-
sileiro hoje a ter na sua casa a ge-
ladeira, a televisão, o ferro elétrico; 
mas não tem dinheiro para pagar a 
energia elétrica que consome.”

Em recente entrevista, o ex-
ministro Delfim Netto afirmou 
que o ex-presidente Geisel foi 
quem “quebrou o Brasil” ao se 
recusar a abrir a exploração 
do  petróleo para a iniciativa 
privada, quando o preço do 
produto explodiu no mercado 
internacional. Na época, Geisel 
era presidente da Petrobras.

Em outra ocasião, Airton Soa-
res fez referência às grandes obras 
comparadas à resistência do gover-
no em aprovar o seguro-desempre-
go. “O ministro Delfim Netto é há-
bil. Tem verbas para termonucleares, 
tem verbas para Tucuruí, tem verbas 
para Itaipu, tem verbas para as obras 
faraônicas do governo, tem verbas 
para mordomias, tem verbas para 
tudo; mas para trabalhador desem-
pregado, não tem verbas.”

O Brasil passou pela transição 
do regime militar para o governo 
civil, mas a inflação ainda chegaria 
a 2.477% em 1993.

“Espero que a sociedade 
tenha aprendido que 
fora da democracia 
não teremos resultados 
consistentes e 
sustentáveis.”

“Quem quebrou o Brasil foi 
o Geisel. A dívida foi feita 
no governo Geisel. Ele era 
o portador da verdade, 
sempre tinha a verdade 
pronta.”

“Logo após o comício da 
Sé, todos nós percebemos 
que a sociedade brasileira 
estava madura para 
fazer todas aquelas 
manifestações.”

“Minha música Coração de 
Estudante foi o hino das 
Diretas. Nunca vi algo tão 
grandioso na minha vida. 
Eram milhares com uma 
ideia fixa: tornar o País 
realmente democrático.”

“Havia 
uma força 
positiva de 
fé de que 
tudo daria 
certo. Essa 
sensação permeou toda a 
campanha das Diretas Já.”

“Havia forças políticas 
retrógradas que 
sustentavam a ditadura. 
E eles ainda não deram 
a votação necessária 
para nós aprovarmos as 
eleições diretas.”

Zeke Beze, então 
presidente do DCE/UnB

Delfim Netto, homem  
forte da economia no 
regime militar

José Aníbal, então 
dirigente do PMDB-SP Wagner Tiso, compositor Fafá de Belém, cantora

Dante de Oliveira, autor 
da emenda das Diretas

Delfim: o problema foi o petróleo

Bresser aponta causas do descontrole

Airton Soares: crítico do governo  

Geisel: monopólio do petróleo

Gilberto Nascimento Acervo Câmara

USP Abr

Divulgação
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Analistas políticos veem poucas semelhanças 
entre as manifestações de 83/84 e as de 2013

23 de abril de 2014

Milhares de pessoas foram às 
ruas em 1983 e 1984 e fizeram uma 
grande reivindicação: eleições dire-
tas para presidente da República. Já 
em junho de 2013, milhares de pes-
soas levaram cartazes e soltaram 
suas vozes com diferentes deman-
das, como a diminuição de preço das 
tarifas de ônibus e críticas aos gastos 
com a Copa do Mundo.

Quase 30 anos separam as rei-
vindicações que fortaleceram a luta 
pela volta da redemocratização e as 
manifestações por uma democracia 
mais plena. Para analistas, há pouca 
relação entre os manifestantes que 
se uniram a partir do ideal materia-
lizado na emenda Dante de Oliveira e 
as multidões em mais de 400 cidades 
do País exigindo melhores serviços 
públicos.

Na opinião do professor da Uni-
versidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG) e presidente da Associação 
Brasileira de Ciência Política, Leo-
nardo Avritzer, a grande diferença 
entre os dois momentos foi a busca 
pela democracia de um e as reivindi-
cações democráticas de outro.

“As Diretas Já influenciaram dire-

tamente as manifestações de junho? 
Eu diria que não, no sentido que elas 
estão distantes no tempo e têm pau-
tas muito diferenciadas. A questão 
das Diretas Já era restabelecimento 
da eleição direta para presidente. As 
manifestações de junho colocaram 
um conjunto de agendas que já fazem 
parte de demandas da cidadania de 
uma sociedade democrática”, disse 
Avritzer.

Partidos políticos - Para o cientis-
ta político David Fleischer, da Uni-
versidade de Brasília (UnB), não há 
como comparar as duas realidades. 
Ele afirmou que a primeira diferença 
é a participação de partidos políticos 
nos atos.

“Os comícios para as Diretas Já 
mobilizaram líderes políticos, par-
tidos políticos, sindicatos, organi-
zações da sociedade civil etc. En-
tão, eram muito pacíficos, não havia 
violência, e o objetivo era levantar 
consciência e pressão sobre o Con-
gresso  Nacional pelas Diretas Já. Em 
junho do ano passado, os movimen-
tos proibiram os partidos, proibiram 
bandeiras de partidos, camisetas de 
partidos, proibiram sindicatos de 

participar”, avaliou Fleischer.
Outra grande diferença em 2013, 

segundo o cientista político, foi o 
aparecimento dos black blocs e da 
parte violenta das manifestações.

Juventude nas ruas - O consultor 
em marketing político Álvaro Lins 
coordenou uma das equipes respon-
sáveis pelo marketing vitorioso de 
Fernando Collor de Mello nas elei-
ções de 1989. Na opinião dele, os 
jovens que participaram das mani-
festações em junho buscaram seu es-
paço no discurso democrático, assim 
como milhares fizeram décadas an-
tes deles, nas Diretas Já.

“O que eu sinto hoje, conversando 
com os jovens, é uma extrema curio-
sidade e uma ponta de inveja de não 
terem participado na luta contra a 
ditadura. Eu sinto que há um inte-
resse em participar, em ter voz e ter 
vez. Então, das Diretas e passando 
por tudo que aconteceu no Brasil, 
como as manifestações de junho do 
ano passado, eu sinto na juventude 
um desejo de participação e de poder 
decidir além dos partidos políticos. 
Acho isso muito positivo”, disse Lins.

Violência - O presidente da Câma-

ra, Henrique Eduardo Alves, afirmou 
que as reivindicações dos anos 80 e 
de 2013 demonstram a necessidade 
de cobranças da população por me-
lhorias democráticas. Para Alves, no 
entanto, a violência nas manifesta-
ções é a principal diferença entre os 
dois momentos, é o lado negativo dos 
protestos de 2013.

“Naquela época [das Diretas Já], 
você não via nenhuma violência de 
quem quer que seja, nem entre os 
manifestantes nem da polícia ao re-
primir. Eram todos em uma comu-
nhão de pensamento de uma profun-
da consciência política que deixava 
à margem qualquer coisa menor”, 
disse Alves.

“Hoje não, lamentavelmente, 
você vê que segmentos se infiltram 
nas manifestações ordeiras, pacífi-
cas, corretas e fazem a baderna, a 
violência, o desrespeito e aí vêm os 
acontecimentos que entristecem e 
chocam todos nós”, disse.

Alves também criticou a dificul-
dade de encontrar as lideranças das 
manifestações de junho para discu-
tir melhorias na gestão dos serviços 
públicos. (TM)

“Queríamos combater a 
desordem do desgoverno, 
da incapacidade, da fome, 
da miséria, do desemprego 
com a ordem do povo 
brasileiro unido.”

“Que os 
poderes 
verguem à 
evidência. 
Só há uma 
solução: 
Diretas Já, Diretas Já, 
Diretas Já.”

“O general Newton 
Cruz fazia ameaças, ia 
pessoalmente para a rua, 
com o chicotinho dele. O 
clima era o pior possível. 
Agora, a grande tristeza 
mesmo veio dos políticos.”

“A questão das Diretas 
era restabelecimento 
da eleição direta. As 
manifestações de junho 
colocaram agendas que já 
fazem parte de demandas 
de uma sociedade 
democrática.”

“Naquela época, você não 
via nenhuma violência.
Hoje, lamentavelmente, 
você vê que segmentos 
se infiltram nas 
manifestações para fazer 
baderna.”

Ulysses Guimarães, então 
presidente do PMDB

Mário Lago, ator e 
compositor

Ricardo Kotscho, 
jornalista

Leonardo Avritzer, 
cientista político

Henrique Alves, 
presidente da Câmara

Manifestação na Esplanada na véspera da votação da emenda Dante de Oliveira Protesto em frente ao Congresso em junho de 2013 termina em violência

“O clima no dia da votação 
era tenso. Brasília estava 
isolada, pois os militares 
fizeram uma barreira 
nas entradas da cidade e 
também no aeroporto.”

David Fleischer, 
cientista político/UnB

Luiz MarquesAcervo Câmara dos Deputados

Blogspot
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“Houve 
muita 
pressão dos 
militares, 
inclusive 
com ameaça 
de fechar novamente o 
Congresso.”

“O movimento poderia 
ter morrido naquele 
momento e não morreu. 
O movimento continuou, 
amadureceu.”

“Na prática, a ditadura 
caiu com as Diretas Já. 
Quando o Tancredo 
Neves se candidatou para 
o Colégio Eleitoral, este 
já estava praticamente 
implodido.”

“Se Deus 
quiser, tudo 
vai acabar 
bem.”

Senador Pedro Simon 
(PMDB-RS)

Ex-deputado Domingos 
Leonelli (PMDB-BA)

Moacir Dalla, então 
presidente do Congresso

Deputados lembram dia da votação e pressão 
do PDS e dos militares contra a emenda Dante

A campanha das Diretas Já uniu 
pessoas de diferentes tendências po-
líticas e levou milhões para as ruas 
das cidades brasileiras. Esse era um 
indício de que a aprovação da emen-
da Dante de Oliveira estava garanti-
da, mas não foi o que aconteceu. Em 
25 de abril de 1984, faltaram 22 votos 
na Câmara para o texto seguir para 
o Senado. Não apareceram na vota-
ção 113 deputados – a esmagadora 
maioria do PDS, partido de apoio do 
regime militar.

A pressão dos militares pela não 
aprovação da emenda era grande. O 
então presidente da República, João 
Figueiredo, chegou a apresentar uma 
emenda na semana anterior à vota-
ção propondo eleições diretas para 
escolher o sucessor de seu sucessor. 
Como quiseram alterar o texto e ga-
rantir eleições diretas para escolher 
o presidente já depois de Figueiredo, 
o general retirou o texto.

O deputado Paulo Maluf (PP-SP) 
foi um dos parlamentares que falta-
ram à votação da emenda. Segundo 
ele, havia uma orientação do partido 
para que os deputados do PDS não 
votassem a favor das Diretas Já.

“É uma ironia do destino, dizem 
que Deus escreve certo por linhas 
tortas. Ou, às vezes, Deus escreve er-
rado por linhas certas. O que aconte-
ceu é que o presidente do PDS cha-
mava-se José Sarney. E a Executiva 
do PDS, partido do Sarney, que era 
o meu também, fez uma resolução 
proibindo os seus filiados de votar 
nas diretas. Tanto é que foi constru-
ído, na ocasião, o PFL para sair da 
sanção”, disse Maluf.

O senador Pedro Simon (PMDB-
-RS), que foi um dos principais arti-
culadores da campanha das Diretas 
Já, lembrou que houve muita pressão 
do governo no dia da votação. “Pres-
são dos militares e coação de fechar 
o Congresso de novo e cassação dos 
parlamentares que tivessem vota-
do”, afirmou. Como os militares já 
haviam feito isso anteriormente, de 
acordo com Simon, muitos deputados 
ficaram com medo. Ele lembra que, 
ainda assim, muitos parlamentares 

do partido governista votaram a fa-
vor da emenda.

É o caso do deputado Sarney Fi-
lho (PV-MA), que, mesmo sendo do 
PDS e filho do presidente do parti-
do, votou a favor da volta à eleição 
direta para presidente da República. 
Segundo ele, a pressão das ruas e a 
sua idade (tinha 27 anos na época), 
foram essenciais para o voto “sim”.

“Eu era muito jovem, universi-
tário ainda e, portanto, estava mui-
to mais sujeito e exposto à pressão 
popular e à opinião pública. E, evi-
dentemente, muitas dessas opiniões, 
dessas pressões tiveram efeito sobre 
a minha atitude de votar a favor das 
diretas”, afirmou Sarney Filho.

Para o presidente da Câmara, 

Henrique Eduardo Alves, que tam-
bém era deputado em 1984 e votou 
a favor da emenda, a noite foi frus-
trante. “Talvez tenha sido a noite 
mais frustrante de que eu participei 
no Congresso Nacional. Era como se 
estivesse caminhando, chegando a 
um ponto de satisfação, de realiza-
ção, comunhão com o povo brasilei-
ro e, de repente, se partisse”, disse 
Alves.

Articulação - O desânimo geral 
nas universidades, nos ambientes 
de trabalho e nas conversas de bar 
após a derrota da proposta contras-
tava com as negociações de basti-
dores, que ocorreram antes mesmo 
da votação da Emenda Dante. Antes 
da votação, enquanto o Brasil ainda 

acreditava que seria possível apro-
var as eleições diretas, uma parcela 
da classe política, mais pragmática, 
começava a pensar no dia seguinte e 
em um plano alternativo.

Com a derrota das Diretas Já, po-
líticos da oposição e os que apoiavam 
o governo militar, mas estavam des-
contentes com a candidatura oficial 
do deputado Paulo Maluf ao Colégio 
Eleitoral, começaram a articular a 
candidatura de Tancredo Neves para 
as eleições indiretas.

A ex-deputada Thelma de Olivei-
ra, viúva de Dante, lembra como a 
escolha de Tancredo conseguiu ca-
nalizar a vontade popular. “O movi-
mento poderia ter morrido naquele 
momento e não morreu. O movimen-
to continuou, amadureceu, entendeu 
que era importante vir para o Colégio 
Eleitoral, com um nome que juntas-
se todas essas pessoas, todo o sen-
timento do povo brasileiro e com o 
nome do Tancredo Neves.”

O ex-deputado Domingos Leo-
nelli era um dos escudeiros do PMDB 
na campanha por eleições diretas. 
“Na prática, a ditadura caiu com as 
Diretas Já, tanto é que implodiu o 
Colégio Eleitoral. Quando o Tancre-
do Neves se candidatou, aquele Co-
légio Eleitoral estava praticamente 
implodido. E ele usou na campanha 
dele, Tancredo, os símbolos e todo 
o impulso dado pela campanha das 
Diretas Já.”

A vitória de Tancredo sobre Ma-
luf, o indicado pelo PDS, encerrou o 
ciclo militar. Mesmo com a morte do 
novo presidente, seu vice, José Sar-
ney, cumpriu a promessa de convo-
car uma Assembleia Nacional Cons-
tituinte.

Clima - O jornalista Ricardo Kots-
cho, ex-secretário de Imprensa do 
governo Lula, cobriu comícios das 
Diretas Já e acompanhou a votação 
da emenda. “Foi uma tristeza enor-
me, nós fomos para a sucursal da Fo-
lha escrever, e nos encontramos de-
pois nos bares, muita gente estava 
chorando, inclusive os artistas que 
participaram da campanha. Foi uma 
tristeza geral”, diz Kotscho. (TM)

“Eu garanti a democracia 
neste País. Não renunciei, 
não conspirei e tenho 
muito orgulho de 
ter escrito a história 
democrática brasileira.”

Deputado Paulo Maluf, 
então candidato do PDS 
à Presidência

“Nos meus anos de vida 
pública, foi a noite mais 
frustrante que eu participei 
no Congresso Nacional.”

Henrique Eduardo Alves, 
presidente da Câmara

Ex-deputada Thelma 
Oliveira, viúva de 
Dante de Oliveira 

Paulo Maluf: ironia do destino

Henrique Alves: maior frustração

Sarney Filho: pressão ajudou

Thelma: o movimento continuou

Gustavo Lima Gustavo Lima

Lúcio Bernardo Jr.Edson Santos

Agência Senado Agência Senado
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Faltaram 22 votos; sentimento de frustração 
dominou o País depois da rejeição da emenda

O dia 25 de abril de 1984 ficou 
marcado na história brasileira. Era 
para ser de festa, mas o País foi dor-
mir frustrado e revoltado. Em uma 
sessão tensa, com as galerias da Câ-
mara cheias e acompanhada por mi-
lhões de brasileiros, por apenas 22 
votos, os deputados rejeitaram a pro-
posta de emenda à Constituição que 
previa a realização de eleições dire-
tas para presidente da República de-
pois de 20 anos, mais conhecida como 
emenda Dante de Oliveira.

A emenda que restabelecia a elei-
ção direta para presidente não atin-
giu os 320 votos necessários para que 
fosse enviada ao Senado. Foram 298 
votos a favor, 65 contra e 3 absten-
ções. O governo militar fez pressão 
para esvaziar a votação, e 113 depu-
tados não apareceram para a sessão. 
Coube ao então presidente do Sena-
do, Moacir Dalla, anunciar o resulta-
do, em meio a vaias do público que 
estava nas galerias.

Dante de Oliveira - A emenda foi 
apresentada em 1983 pelo deputa-
do Dante de Oliveira (PMDB-MT). 
O engenheiro civil, que ficou nacio-
nalmente conhecido por propor as 
eleições diretas, nasceu em 1952, em 
Cuiabá. Além de atuar na Câmara Fe-
deral, foi deputado estadual, prefeito 
de sua cidade e governador de Mato 
Grosso. Faleceu em 2006, em Cuiabá, 
vítima de uma pneumonia.

A ideia de apresentar o retorno 
do voto direto, quase 20 anos de-
pois do golpe militar de 1964, veio 
durante a campanha eleitoral para 
deputado em 1982. Nas palavras do 
próprio de Dante de Oliveira: “Quan-
do eu percebia que, em todos os co-
mícios e reuniões que fazia naquela 
campanha, quando falava das ques-
tões das diretas, de o povo recupe-
rar o voto para presidente, a resposta 
da população era sempre mais forte, 
maior, era mais profundo. Aquilo foi 
me marcando, dia a dia. Quando me 
elegi federal, falei: vou apresentar a 
emenda das diretas para restabelecer 
esse direito do povo.”

Apoio popular - Assim que foi 
apresentada, a emenda Dante come-

çou a receber apoio popular, no co-
meço de forma tímida e, depois, am-
pla. O primeiro comício em favor da 
eleição direta aconteceu no município 
pernambucano de Abreu e Lima, em 
março de 1983. Pouco mais de um ano 
depois, em abril de 1984, 1 milhão de 
participantes lotaram a Cinelândia, 
no Rio de janeiro. No dia 16 de abril, 
apenas nove dias antes da votação da 

emenda pela Câmara dos Deputados, 
1,7 milhão de pessoas compareceram 
ao comício pró-Diretas no Vale do 
Anhangabaú, em São Paulo.

Vários representantes da cena 
cultural brasileira, como o ator Má-
rio Lago (1911-2002), engrossaram o 
coro pela mudança nas eleições. “O 
povo paga imposto, é uma exigência. 
Mas quem paga também pode cobrar. 

Que os poderes verguem à evidência, 
só há uma solução: Diretas Já, Dire-
tas Já, Diretas Já.”

Mesmo com a rejeição, a emenda 
foi essencial para unir a população e 
vozes de diferentes opiniões políti-
cas por um ideal comum, a volta da 
democracia por meio das eleições. As 
manifestações das Diretas concluí-
ram o processo de enfraquecimento 
da ditadura. 

Transição democrática - Mesmo 
continuando indiretas, por causa da 
derrota da emenda, as eleições pelo 
colégio eleitoral consagraram o can-
didato da oposição, o civil Tancredo 
Neves em 1985. O candidato apoia-
do pelos militares, o atual deputa-
do federal Paulo Maluf (PP-SP), foi 
derrotado. Tancredo acabou não as-
sumindo a Presidência. Ele adoeceu 
e morreu sem tomar posse.

O vice de Tancredo, José Sarney, 
assumiu o cargo. Foi no seu governo 
que as eleições voltaram a ser dire-
tas (período de transição democrá-
tica). Com a Constituição de 1988, 
conhecida como Constituição Cida-
dã, finalmente veio o retorno da de-
mocracia.

O deputado Roberto Freire (PPS-
-SP) foi um dos candidatos ao Palá-
cio do Planalto em 1989. Ele lembra 
a importância das Diretas Já para a 
redemocratização. “O ano de 1989 
é fruto de um processo de supera-
ção do regime militar, da ditadura 
de 64. Vem na crista de um grande 
movimento que sacudiu a sociedade 
brasileira, com a derrota da ditadura 
em 85, que foi precedido talvez das 
maiores manifestações republicanas 
do País, que foi a campanha das Di-
retas Já. A Constituinte de 87 já era 
um prenúncio disso. Nunca se teve 
uma participação tão intensa em 
discussão dos problemas nacionais 
como tivemos na Assembleia Nacio-
nal Constituinte”, disse Freire.

Em 1989, cinco anos depois da re-
jeição da emenda Dante de Oliveira e 
um ano depois da Constituinte, Fer-
nando Collor de Mello foi o primeiro 
presidente eleito pela população des-
de 1960. (TM)

“Esta luta não 
pode cessar 
senão com 
a conquista 
das eleições 
diretas.”

“Vi o amarelo vestir de 
esperança o Brasil. Vi a 
História brotar nas ruas e 
na garganta do povo.”

“A proposta de Tancredo 
Neves não é de governo de 
transição coisa nenhuma. 
É uma proposta de 
transação.”

“Buzine agora, buzine 
quem for homem. Aqui 
não tem homem para 
continuar buzinando.”

“Sonhadores 
são aqueles 
que 
percebem a 
aurora antes 
dos outros.”

“Estamos diante de uma 
nova realidade. Tudo 
mudou, só não enxerga 
quem não quer.”

Franco Montoro, então 
governador de São Paulo

Ulysses Guimarães, 
então presidente do 
PMDB

Luiz Inácio Lula da Silva, 
então presidente do PT

General Newton Cruz, 
avançando sobre os 
carros no buzinaço 
da Esplanada dos 
Ministérios

Freitas Nobre, então líder 
do PMDB na Câmara

Aureliano Chaves, 
vice-presidente e pré-
candidato do governo à 
Presidência

Divulgação. Acervo Câmara
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Em 27/11/83, Fernando Henrique e Lula discursaram em comício pelas Diretas 
realizado em frente ao estádio do Pacaembu, em São Paulo

Ulysses Guimarães, o “senhor Diretas”, e o senador Tancredo Neves no Plenário da 
Câmara, na véspera da votação da emenda Dante de Oliveira

Dante de Oliveira discursa no Plenário da Câmara no dia da votação da sua proposta de emenda

Deputado Ulysses Guimarães discursa em defesa da 
emenda das Diretas Já

População comemora a eleição de Tancredo Neves no Colégio Eleitoral em 15 de 
janeiro de 1985, quase um ano após a derrota da emenda das Diretas Já

Tancredo Neves discursa no Colégio Eleitoral que o elegeria presidente da 
República – contra o candidato do governo, deputado Paulo Maluf

Acervo Senado Célio Azevedo/Acervo Senado

A. Dorgiva/Acervo Senado Célio Azevedo/Acervo Senado

Célio Azevedo/Acervo SenadoAcervo Câmara dos Deputados
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Izalci: obrigações da União

 DISCURSOS

Ao avaliar o Plano Nacional de 
Educação (PNE), cujo texto-base foi 
aprovado ontem em comissão espe-
cial, o deputado Izalci (PSDB-DF) 
defendeu a manutenção do item que 
obriga a União a complementar os re-
cursos financeiros de estados e mu-
nicípios que não conseguirem garan-
tir o valor do Custo Aluno Qualidade, 
quantia necessária para, segundo 
ele, atingir-se “um mínimo de qua-
lidade” na educação.

“Nós precisamos sair do discurso 
e entrar no recurso. Educação é prio-
ridade enquanto é discurso. Quan-
do se fala em recurso, deixa de ser 
prioridade. Eu espero que o gover-
no e que a sua base não retirem esse 
item fundamental da proposta”, de-
clarou.

Izalci disse que a União, que ar-
recada mais de 60% dos impostos, 
deve participar com mais recursos. 
Na opinião do deputado, se a obriga-
ção não for imposta, o plano será in-
viabilizado. “Se não estabelecermos 
a obrigação da União de complemen-

tar os recursos para a educação, não 
vai acontecer nada, porque os esta-
dos e os municípios estão quebrados 
e não vão ter condições de comple-
mentar. E aí não estaremos ajudando 
em nada a educação brasileira, por-
que teremos uma obrigação sem um 
responsável por ela”, disse.

Izalci defendeu também a aprova-
ção da Lei de Responsabilidade Edu-
cacional, que, segundo ele, ajudará 
na manutenção de bons programas 
na área escolar.  O parlamentar ainda 
avaliou a proposta de reformulação 
do ensino médio. “Não adianta re-
formar o ensino se não trabalharmos 
a reestruturação e a qualificação da 
educação infantil e do ensino fun-
damental”. 

O deputado Aureo (SDD-RJ) fez 
um balanço de seu mandato e dis-
se que sua atuação tem como pro-
pósito a defesa da vida, da família, 
da ética e da dignidade humana.  O 
parlamentar destacou alguns proje-
tos de sua autoria, entre eles o que 
estabelece restrições adicionais à pu-
blicidade de bebidas alcoólicas e o 
que proíbe a venda de energético em 
bares, restaurantes e supermercados. 
O projeto, segundo o deputado, tem 
o objetivo de dificultar a mistura de 
álcool e cafeína, que potencializa a 
embriaguez e aumenta o risco de ar-
ritmia cardíaca.

Aureo também é autor de pro-
posta que determina a impressão 
nos rótulos das embalagens de be-
bidas alcoólicas de imagens de aci-
dentes de trânsito acompanhadas da 
mensagem: “Se for dirigir, não beba”. 
Ele também destacou emenda de sua 
autoria ao PL 663/10, que permite o 
emprego de qualquer aparelho apro-
vado pelo Inmetro na constatação do 
uso de álcool ou drogas por motoris-

tas. “Tenho certeza de que isso coi-
birá o uso de crack e de outras dro-
gas que interferem na capacidade de 
dirigir e, por consequência, haverá 
diminuição no número de vítimas de 
acidentes de trânsito no nosso País”.

Para Aureo, é obrigação do Esta-
do e da sociedade assegurar à família 
direito à saúde, alimentação, educa-
ção, cultura, esporte, lazer, trabalho 
e cidadania. “O investimento na fa-
mília, com políticas públicas e so-
ciais, permitirá um País mais justo, 
mais desenvolvido e menos violen-
to”, avaliou. Ele defendeu ainda a 
valorização dos professores, o bara-
teamento das tarifas de telefonia, a 
instalação da CPI da Petrobras e o 
fim do fator previdenciário.

Aureo: por um País menos violento

SESSÃO SOLENE | Parlamentares lembraram a ousadia na construção da nova capital e o trabalho dos pioneiros

Homenagem aos 54 anos de Brasília
Os 54 anos de Brasília, comple-

tados no dia 21, foram homenage-
ados ontem em sessão solene da 
Câmara. Um dos autores do reque-
rimento de homenagem, o deputado 
Izalci (PSDB-DF) disse que a nova 
capital foi experimento em todas 
as áreas, um lugar escolhido para 
os brasileiros mostrarem sua for-
ça, garra e competência. “Nós, pio-
neiros que viemos pra Brasília para 
construí-la, temos a obrigação de 
lutar para que aventureiros não a 
destruam em nome de um projeto 
de poder”. Também autora do re-
querimento para a sessão, a deputa-
da Erika Kokay lembrou que Brasília 
é fruto de um projeto nacional, “um 
projeto ousado que transformou o 
barro vermelho na capital da espe-
rança”. Segundo Policarpo (PT-DF), 
que também requereu a sessão, a 
capital precisa abrigar sua popula-
ção proporcionando qualidade de 
vida e preservando a sua beleza. “A 
beleza moderna da arquitetura de 
Brasília e os propósitos brasileiros 
de renovação encantaram o mun-
do. Não é por acaso que Brasília é 
Patrimônio Cultural da Humanida-
de, título concedido pela Unesco em 
1987”. 

O presidente Henrique Eduardo 

Alves encaminhou pronunciamento 
à sessão destacando o impacto da 
criação da cidade na década de 60. 
“Brasília é uma cidade que se desta-
ca pela beleza de suas formas e pela 
originalidade de seu traçado e pela 
harmonia dos conjuntos que com-
põe um estilo que conquista ime-
diatamente a admiração de  quem a 
visita. Parabéns aos pioneiros que, 
com o suor de seus rostos e com a 

alegria do seu espírito responderam 
com presteza e criatividade ao cha-
mado que partiu do Planalto em to-
das as direções”, disse.

De acordo com o deputado Ma-
gela (PT-DF), o governador Agnelo 
Queiroz tem realizado “uma verda-
deira revolução” no Distrito Fede-
ral. “Temos hoje uma capital que 
orgulha a todos os brasileiros. Te-
mos vivenciado uma transformação 

no transporte coletivo, na habita-
ção, na assistência social e em ou-
tras áreas”, disse. Luiz Carlos Hauly 
(PSDB-PR) elogiou a cidade.  “O so-
nho de JK, transformado em rea-
lidade por Niemeyer, Burle Marx e 
Lúcio Costa e milhares de brasilei-
ros que vieram de todos os cantos 
do País, trouxe o desenvolvimento 
para o interior do Brasil”.  Para Vi-
tor Paulo (PRB-RJ), Brasília tem ca-
lor humano e pessoas que a amam. 
Todos  que aqui chegam se apaixo-
nam pela cidade”, afirmou. Mauro 
Benevides (PMDB-CE) lembrou sua 
participação no processo de auto-
nomia da capital, atuando como 
presidente da Comissão do Distri-
to Federal. “Fui o último presidente 
daquela comissão e tive a incum-
bência de entregar a chave simbó-
lica da Câmara Legislativa ao então 
deputado José Ornellas”, lembrou. 
Onofre Santo Agostini (PSD-SC) 
disse que Brasília tem hoje reco-
nhecimento nacional e internacio-
nal pela qualidade de vida de seus 
habitantes. Chico Lopes (PCdoB-
-CE) lembrou os cearenses que to-
maram parte entre os candangos e 
a coragem na decisão tomada pelo 
presidente Juscelino Kubitschek de 
construir a capital. 

A beleza da arquitetura e a qualidade de vida em Brasília foram ressaltadas

Izalci defende 
mais recursos 
para a educação 

Aureo pede maior 
investimento em 
políticas para família

Zeca Ribeiro

Guistavo Lima Gustavo Lima
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DESTAqUES DO PORTAL CâMARA NOTíCIAS
AGÊNCIA

Projeto autoriza 
adição de mais 
álcool à gasolina

Proteção ao autista 
pode ser regulada 
ainda este mês

Carga horária de 
caminhonheiro 
gera polêmica

O texto-base do projeto do Plano 
Nacional de Educação (PL 8035/10) 
foi aprovado ontem na comissão es-
pecial que analisa a matéria, com 
uma emenda que elimina a menção à 
igualdade de gênero e orientação se-
xual. A emenda aprovada recupera a 
redação do Senado, que determina a 
“superação das desigualdades educa-
cionais, com ênfase na promoção da 
cidadania e na erradicação de todas 
as formas de discriminação”. 

O relator, Angelo Vanhoni (PT-
-PR), tinha optado pela redação ori-
ginal da Câmara, que propunha a 
“superação das desigualdades educa-
cionais, com ênfase na promoção da 
igualdade racial, regional, de gênero e 
de orientação sexual”. Para o deputa-
do Izalci (PSDB- DF), autor da emen-
da, o texto do Senado é mais amplo 

A Controladoria-Geral da União 
(CGU) não irá compartilhar com a co-
missão externa da Câmara os docu-
mentos sigilosos sobre a sindicância 
aberta para investigar os contratos 
da Petrobras com a empresa holan-
desa SBM Offshore. Segundo a CGU, 
as investigações ainda estão em an-
damento, e a Petrobras solicitou ao 
órgão que os documentos não fossem 
compartilhados.

A comissão externa da Câmara, 
criada para investigar denúncias de 
que funcionários da Petrobras teriam 
recebido propina da companhia ho-
landesa SBM Offshore, aprovou on-
tem convite ao empresário Renato 
Cabral, presidente da empresa As-
tromarítima Navegações S.A., para 
explicar contratos de locação de na-
vios assinados com a estatal.

A Astromarítima aparece em uma 
planilha, apreendida pela Polícia Fe-
deral, e que pertencia ao ex-diretor 
de Abastecimento da Petrobras, Pau-
lo Roberto Costa, preso na Opera-

Militantes contrários à menção de igualdade de gênero tiveram uma vitória ontem

EDUCAÇÃO | Texto é aprovado com redação do Senado, que pede “erradicação de todas as formas de discriminação”

Menção a gênero sai do texto-base do PNE
e está de acordo com a Constituição. 

Financiamento - O texto aprova-
do prevê 10% do PIB para a educa-
ção pública. Mas há três emendas 
que querem excluir do investimento 
público programas como Pronatec, 
Ciência sem Fronteiras, ProUni, Fies, 
creches e pré-escolas conveniadas e 
educação especial. O deputado Ivan 
Valente (Psol-SP), afirmou que per-
mitir que parte dos recursos seja in-
vestida em instituições financeiras 
equivale a dizer que a meta que de-
termina 10% do PIB para educação 
pública não será cumprida, “porque 
parte do dinheiro será investido em 
instituições privadas”.

Já Gastão Vieira (PMDB-MA) afir-
mou que esses programas garantem 
o acesso de milhões de alunos ao 
ensino superior. Acabar com esses 

programas, explicou o deputado, vai 
inviabilizar o acesso desses alunos, 
“já que as universidades públicas não 
conseguem absorver mais de 80% 
dos que saem do ensino médio.”

A votação foi suspensa ontem por 

causa da Ordem do Dia, mas o pre-
sidente da comissão, Lelo Coimbra 
(PMDB-ES), afirmou que, mesmo fal-
tando alguns destaques, eles são me-
nos polêmicos, o que deve garantir o 
encerramento da votação hoje. 

Comissão externa quer ouvir empresário sobre o suposto pagamento de propinas

POLÍTICA | Empresa Astromarítima aparece em planilha do ex-diretor da estatal Paulo Roberto Costa, preso pela Polícia Federal

Comissão aprova convite a fornecedor da Petrobras
ção Lava Jato. De acordo com o docu-
mento, a empresa pagaria comissão 
de 5% do valor bruto do contrato, até 
o limite R$ 110 milhões, e mais 50% 
sobre o montante que ultrapassasse 
este valor.

Para o deputado Fernando Fran-
cischini (SDD-PR), é importante ve-
rificar se há relação entre o ex-dire-
tor e as denúncias de pagamento de 
propina pela SBM. Na avaliação do 
parlamentar, como a empresa Astro-
marítima atua no mesmo ramo da 
SBM Offshore, que aluga navios-pla-
taforma, a investigação é necessária.

Controladoria da União se recusa a fornecer documentos de sindicância
O presidente da comissão exter-

na, deputado Maurício Quintella 
Lessa (PR-AL), que se reuniu ontem 
com o ministro-chefe da CGU, Jorge 
Hage, lamentou que o órgão se recu-
se a dividir o conteúdo dos documen-
tos, fruto das investigações internas 
da estatal brasileira.

Segundo o parlamentar, a CGU 
apenas garantiu que enviará para 
a comissão as informações sobre os 

procedimentos que realizou até o 
momento. “É uma obstrução ao tra-
balho do Congresso Nacional. Eu vou 
levar as informações aos outros in-
tegrantes da comissão para verificar 
como vamos acessar essa documen-
tação, se por meio judicial ou através 
do entendimento diferenciado de ou-
tros órgãos que, porventura, tenham 
esses contratos”, afirmou Quintella.

TCU - No início da noite, a comis-

são externa se reuniu também com o 
presidente do Tribunal de Contas da 
União (TCU), Augusto Nardes, para 
formalizar o pedido de auditoria nos 
contratos da Petrobras com a SBM 
Offshore. 

O ministro disse que o tribunal 
vai compartilhar com a comissão 
todos os documentos que tiver em 
mãos na medida em que a investi-
gação for avançando.

Luis Macedo

Gabriela Korossy
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VOTAÇÕES | Medida provisória abre crédito de R$ 1,97 bilhão, a maior parte para atender vítimas de calamidades

Aprovados recursos para áreas de desastre
O Plenário aprovou ontem a Me-

dida Provisória 637/13, que abre cré-
dito extraordinário de R$ 1,97 bilhão 
para nove ministérios. A matéria 
será votada ainda pelo Senado.

A maior parte (R$ 1,31 bilhão) 
será para o Ministério da Integra-
ção Nacional atender populações 
vítimas de desastres naturais em 
cidades com situação de emergên-
cia ou calamidade pública. Irá para 
a distribuição de alimentos, de água 
para consumo por meio de carros-pi-
pa e da perfuração e recuperação de 
poços, e para o restabelecimento de 
infraestruturas avariadas. Também 
servirá para garantir a ampliação do 
pagamento do Auxílio Emergencial 
Financeiro para famílias com ren-
da mensal média de até dois salários 
mínimos atingidas por desastres.

Outros ministérios - No Ministério 
do Desenvolvimento Agrário, R$ 440 
milhões irão cobrir o aumento do Ga-
rantia-Safra para pequenos agricul-
tores que tenham perdido sua safra 
na área de atuação da Sudene. 

O Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento contará com 
crédito de R$ 37,37 milhões para me-

Uma das finalidades dos recursos é levar água para regiões atingidas por secas

lhorar a infraestrutura de apoio à 
produção e manutenção de vias.

No Ministério das Cidades, a me-
dida destina R$ 53,91 milhões para 
obras e ações de infraestrutura urba-
na visando melhorar as condições de 
vida das famílias residentes nos lo-
cais atingidos por desastres naturais.

Os R$ 45,65 milhões destinados 
ao Ministério da Saúde permitirão 
estruturar unidades básicas dos SUS, 

para a melhoria do acesso e da quali-
dade dos serviços prestados.

Para o Ministério do Turismo vão 
R$ 40,42 milhões a serem investidos 
em infraestrutura turística. Para o 
Ministério do Esporte, R$ 28,79 mi-
lhões, na implantação e moderni-
zação de infraestrutura de esporte 
educacional, recreativo e de lazer.
Quanto ao Ministério da Educação, 
R$ 10,98 milhões são para apoio téc-

nico, material e financeiro à rede pú-
blica de educação básica e integral.

Execução orçamentária - O Ple-
nário aprovou o parecer favorável à 
MP, do deputado Alexandre Santos 
(PMDB-RJ), que analisou o texto na 
Comissão Mista de Orçamento. Os 
deputados Vanderlei Macris (PSDB-
-SP), Rubens Bueno (PPS-PR) e Pau-
derney Avelino (DEM-AM) critica-
ram a baixa execução orçamentária.

Herdeiro poderá 
financiar compra 
de terra da família

O Plenário também aprovou on-
tem o Projeto de Lei Complementar 
362/06, do Poder Executivo, que per-
mite ao trabalhador rural usar finan-
ciamento público do Banco da Terra 
para comprar a parte de outros bene-
ficiários de imóvel herdado. O texto 
aprovado é um substitutivo do Sena-
do. A matéria será enviada à sanção 
da Presidência da República. Atual-
mente, a lei complementar do Banco 
da Terra proíbe o uso desses recursos 
para financiar a compra, entre pa-
rentes, de parte da terra herdada. A 
medida beneficia, por exemplo, um 
irmão que deseja comprar a parte dos 
demais herdeiros da propriedade. 

Prazo maior - Foi aumentado, de 
20 anos para 35 anos, o prazo de 
amortização dos contratos de finan-
ciamento. Um regulamento poderá 
ampliar o prazo da carência de paga-
mento, de 36 para 60 meses. A obri-
gatoriedade de seguro foi excluída 
do texto por um destaque do PT. O 
seguro seria para garantir a liquida-
ção da dívida em caso de invalidez ou 
morte de um dos titulares do contra-
to. Segundo o deputado Bohn Gass 
(PT-RS), o governo aceitou incluir o  
seguro no relatório da MP 636/13.

Regulamentadas atividades das agências de turismo
Outra matéria aprovada pelos de-

putados foi o Projeto de Lei 5120/01, 
do deputado Alex Canziani (PTB-
-PR), que regulamenta as atividades 
das agências de turismo, estabele-
cendo obrigações e responsabilida-
des. Foram aprovadas 11 emendas do 
Senado à proposta. A matéria será 
enviada à sanção presidencial.

As agências deverão mencionar 
em qualquer impresso promocional o 
nome das empresas responsáveis pe-
los serviços turísticos contratados. A 
oferta também deverá indicar o pre-
ço total, as condições de pagamento 
ou financiamento, a responsabilida-
de legal pela execução dos serviços e 
eventuais restrições, e as condições 
para alteração, cancelamento e re-
embolso.

A nova regulamentação muda o 
nome das agências, que terão que se 
enquadrar em agência de viagens e 
agência de viagens e turismo. Esta 
última terá atribuições e responsa-
bilidades das atuais operadoras de 
turismo, podendo inclusive adotar 
essa denominação.

As agências de viagens responde-
rão apenas pela intermediação dos 
serviços, mas as operadoras res-
ponderão pela prestação efetiva dos 
mesmos, salvo em casos de compro-
vada força maior, razão técnica ou 
responsabilidade legal expressa de 
outras entidades (como hotéis ou 

As agências de viagem ficarão responsáveis por informações prestadas ao cliente

companhias aéreas, por exemplo). 
As agências terão que informar ao 

contratante o nome e o endereço do 
responsável pela prestação dos servi-
ços, sob pena de responder solidaria-
mente pelos danos se não o fizerem. 

Os pacotes turísticos para o ex-
terior serão de responsabilidade das 
agências de turismo, exceto se o 
prestador do serviço tiver represen-
tação no Brasil. Já a empresa de tu-
rismo sediada no exterior e que ven-
da serviços no Brasil deverá indicar a 
empresa brasileira responsável pelo 

ressarcimento ao consumidor.
Atividades privativas - O texto 

prevê, como atividades privativas 
das operadoras de turismo, o plane-
jamento e a organização de viagens 
turísticas; a recepção, a transferên-
cia e a assistência especializada aos 
viajantes; a organização de progra-
mas, serviços e roteiros de viagens; e 
a organização de programas e servi-
ços relativos a viagens educacionais 
ou culturais. A regra não impedirá a 
venda direta de serviços pelos hotéis 
e empresas de transporte.

Arquivo CD

© peshkova - Fotolia
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Mulheres policiais lotaram as galerias e depois comemoraram no plenário a aprovação da aposentadoria diferenciada

Com as galerias lotadas por in-
tegrantes da categoria, o Plenário 
aprovou ontem, por 343 votos a 13 
e duas abstenções, o Projeto de Lei 
Complementar 275/01, do Senado, 
que permite a aposentadoria volun-
tária das mulheres policiais federais 
com 25 anos de contribuição, des-
de que contem com, pelo menos, 15 
anos de exercício de cargo de natu-
reza estritamente policial. A matéria 
será enviada à sanção presidencial. 

O texto, que altera a Lei Comple-
mentar 51/85, introduz novas regras 
para a aposentadoria voluntária des-
sas profissionais, adequando os pra-
zos exigidos às alterações da Cons-
tituição de 1988, que estabeleceu 
exigências diferenciadas para a apo-
sentadoria de homens e mulheres. 

Um pedido de vista  conjunto 
adiou para a semana que vem a vota-
ção do parecer preliminar do relator 
no Conselho de Ética e Decoro Par-
lamentar, Júlio Delgado (PSB-MG), 
que recomenda a continuação do 
processo disciplinar contra o depu-
tado licenciado André Vargas (PT-
-PR). Além de uma viagem de jatinho 
paga pelo doleiro Alberto Youssef, 
há suspeitas de que Vargas teria in-
termediado interesses de Youssef em 
contratos com o Ministério da Saúde.

A próxima reunião do colegiado 
foi marcada para o dia 29, quando 
será votado o relatório preliminar. 
Caso seja aprovado, André Vargas 
terá 10 dias úteis para apresentar 
sua defesa escrita. O prazo começa 
a correr depois que o deputado for 
notificado.

“Linchamento” - O primeiro pe-
dido de vista foi formulado pelo de-
putado Zé Geraldo (PT-PA). Segundo 
ele, a iniciativa não representa uma 
posição do partido, mas sim pessoal. 
Zé Geraldo disse que não pode acei-
tar o que chamou de “linchamento” 
do deputado André Vargas. De acor-
do com ele, o conselho não adotou 
procedimentos como notificar seu 
colega de bancada e não permitiu o 
acompanhamento do processo por 
um advogado.

Delação premiada - O deputado 
José Carlos Araújo (PSD-BA) foi au-
tor do segundo pedido. Ele explicou 
que sua iniciativa teve o objetivo de 
caracterizar um pedido de vista con-
junta, o que impede a repetição de 
novas solicitações de vista em reu-
niões futuras do Conselho.

José Carlos Araújo também levan-
tou a tese segundo a qual o deputado 
André Vargas poderia lançar mão da 
figura jurídica conhecida como dela-
ção premiada para ter sua pena ame-
nizada em troca da cooperação com 
as investigações. “O deputado André 
Vargas mesmo falou que poderia ter 
o envolvimento de outras pessoas. 
Então, isso, naturalmente, atiçou a 
curiosidade de todos nós, vocês da 
imprensa e nós, do Conselho de Éti-
ca”, observou.

A tese da delação premiada pro-
vocou divergências. Na opinião do 
relator, Júlio Delgado, uma investi-
gação no Conselho de Ética não pode 
admitir essa figura jurídica. “Não 
acredito que vamos ter delação pre-
miada, senão pode ter vários proce-
dimentos, e aqui não é um fórum ju-
rídico para que possamos fazer tese 
de aumento ou de gradação de pena.”

Também foi aprovado ontem 
pelos deputados regime de urgên-
cia para quatro projetos em trami-
tação. Entre eles, está  o Projeto de 
Lei Complementar 302/13, que regu-
lamenta os direitos e deveres do em-
pregado doméstico, concedidos pela 
Emenda Constitucional 72. Esses di-
reitos asseguram seguro-desempre-
go, indenização por demissão sem 
justa causa, conta no Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço (FGTS), 
pagamento de horas extras e adicio-
nal noturno e seguro contra acidente 
de trabalho.

A deputada Benedita da Silva 
(PT-RJ), relatora do projeto de regu-
lamentação, queria que o texto fosse 
alterado pelas comissões da Câma-
ra e encaminhado ao Plenário ainda 
ontem. No entanto, o líder do DEM, 
deputado Mendonça Filho (PE), lem-
brou que o projeto tramita de acordo 

Direitos de empregados domésticos ganham urgência
com o Regimento Comum do Con-
gresso e, por isso, qualquer emen-
da precisa ser votada pela comissão 
mista especial que   elaborou o texto.

O presidente da Câmara, Henri-
que Eduardo Alves, tentou chegar a 
um acordo para a interpretação do 
regimento, mas o líder do DEM não 
aceitou. Mendonça Filho ressaltou 
que a nova interpretação poderia 
abrir precedente para abusos futu-
ros. “No futuro, o que vale para o 
bem, valerá para o mal”, disse. 

Henrique Alves esclareceu que o 
Plenário poderá discutir a regula-
mentação da PEC das Domésticas, 
mas que as alterações feitas pelos de-
putados terão de ser analisadas pela 
comissão mista. 

Motoristas - Por 307 votos a 16 
e 3 abstenções, ganhou regime de 
urgência o Projeto de Lei 5943/13, 
que muda as regras para o descanso 

do motorista profissional. O texto é 
de autoria da comissão especial de 
estudo da matéria e está pendente 
de análise pelas comissões perma-
nentes. 

Biografias - Deverá ser votado 
na próxima semana o Projeto de 
Lei  393/11, do deputado Newton 
Lima (PT-SP), que muda o Código 
Civil (Lei 10.406/02) para permitir a 
publicação de biografias de persona-
lidades públicas sem necessidade de 
autorização do biografado ou de seus 
descendentes. Foi aprovado recurso 
do deputado Marcos Rogério (PDT-
-RO) contra a tramitação conclusiva  
do projeto. 

Direito de resposta - O Plenário 
aprovou o regime de urgência ainda 
para o Projeto de Lei 6446/13, que 
disciplina o direito de resposta pelo 
ofendido em matéria publicada por 
veículo de comunicação social. 

VOTAÇÕES | Projeto que concede aposentadoria aos 25 anos de serviço teve 343 votos

Aposentadoria especial a mulheres 
policiais vai à sanção presidencial

Previdência - A deputada Alice 
Portugal (PCdoB-BA) afirmou que a 
aposentadoria especial não vai afetar 
os cofres da Previdência, como disse 
o líder do governo, Arlindo Chinaglia 
(PT-SP). “Essa proposta não afetará 
o tecido previdenciário, são apenas 
4 mil mulheres”, disse. Ela ressaltou 
que 18 estados já concederam tempo 
menor para aposentadoria de poli-
ciais femininas.

O líder do PPS, deputado Rubens 
Bueno (PR), lembrou que a Consti-
tuição já determina tratamento dife-
renciado às mulheres policiais.

Para Chinaglia, no entanto, o 
projeto vai abrir precedente para 
que outras categorias peçam o mes-
mo benefício e pode comprometer o 
caixa da Previdência Social. “Defen-

demos uma Previdência que se sus-
tente de fato e que faça justiça social 
para todos. Não podemos fazer de 
um projeto de lei mais uma benesse 
e permitir a abertura de uma aveni-
da que beneficia hoje, mas vai trazer 
prejuízos depois”, afirmou.

Apesar da orientação do governo, 
o líder do PT, deputado Vicentinho 
(SP), disse que o partido é favorável 
ao projeto. “Não quero que a ban-
cada fique constrangida ou isolada 
tendo de votar contrária à sua opi-
nião”, justificou.

Já o líder da Minoria no Congres-
so, deputado Ronaldo Caiado (DEM-
-GO) afirmou que, caso a proposta 
seja vetada pela Presidência da Re-
pública, o DEM trabalhará para que 
o Congresso derrube o veto.

Adiada análise 
de continuação 
do processo 
contra Vargas

CONSELHO DE ÉTICA

Luis Macedo


