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na abertura de ato público de enfermeiros por jornada semanal de 30 horas, o presidente 
michel temer pediu apoio contra críticas ao Congresso “feitas de forma genérica”.
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iNvEsTimENTOs DA pETROBRAs| 10

câmara autoriza união a participar 
de fundo para financiar hidrelétricas

Página 3

A Petrobras deve captar financiamentos de R$ 61 bilhões para investimentos neste ano e 
vai manter o programa do pré-sal, informou o presidente da empresa, sérgio gabrielli
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Rodrigo Bittar

A Comissão de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania (CCJ) aprovou on-
tem a constitucionalidade da criação, 
no âmbito da Câmara dos Deputados, 
de uma comissão específica para tratar 
de temas relacionados ao direito da mu-
lher. A proposta agora será votada pelo 
Plenário. Se aprovada, o colegiado será 
a 21ª comissão permanente da Casa.

A proposta original, apresenta-
da na forma do Projeto de Resolução 
8/07, da deputada Elcione Barbalho 
(PMDB-PA), determinava a criação 
da Comissão da Mulher, do Idoso, da 
Criança e do Adolescente, da Juventude 
e Minorias. Os deputados da CCJ, no 
entanto, consideraram a abrangência 
muito grande e restringiram a temática 
aos direitos da mulher.

Legislação
A Comissão de Legislação Par-

ticipativa debate a possibilidade de 
voltar a ter prerrogativas para incluir 
emendas ao Orçamento da União. 
Plenário 3, às 9h

Ensino superior
A Comissão de Ciência e Tec-

nologia, Comunicação e Informática 
realiza audiência pública para discutir 
as relações entre as fundações e as 
instituições públicas de ensino supe-
rior no Brasil. Plenário 13, às 9h30

Crise econômica
A Comissão de Desenvolvimen-

to Econômico discute o enfrenta-
mento da crise financeira. Plenário 
4, às 9h30

HIV/Aids
A Comissão de Direitos Humanos 

e Minorias recebe o diretor-executivo 
do Programa Conjunto das Nações 
Unidas sobre HIV/Aids (Unaids), 
Michel Sidibé. Plenário 11, às 10h

Circo
A Frente Parlamentar do Circo 

Brasileiro realiza durante todo o dia 
o II Fórum Nacional sobre o tema. 
Auditório Nereu ramos, a partir 
das 10h

Grampo
A CPI das Escutas Telefônicas 

Clandestinas ouve o 3º Sargento do 
Centro de Inteligência do Comando 
da Aeronáutica Idalberto Martins de 
Araújo. Plenário 9, às 10h

Fator previdenciário
A Comissão de Finanças e 

Tributação debate o PL 3299/08, 
que extingue o fator previdenciário. 
Plenário 3, às 10h

Sustentabilidade
As comissões de Desenvolvi-

mento Urbano; de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável; e 
de Viação e Transportes debatem a 
sustentabilidade urbana; experiên-
cias do Brasil e da Suécia. Plenário 
8, das 13h às 18h

O presidente da Câmara, Michel 
Temer, pediu ontem o apoio de en-
fermeiros, que participaram de ato 

CCJ admite proposta que cria 
Comissão da Mulher na Câmara 

“O projeto de reso-
lução, tal qual formu-
lado, provocava uma 
sobreposição temática 
com outras comissões 
permanentes da Casa, 
inclusive com a Comis-
são de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, 
além das comissões de 
Direitos Humanos, de 
Seguridade Social e 
até mesmo de Traba-
lho e Serviço Público”, 
argumentou o relator na CCJ, deputado 
Sandes Júnior (PP-GO).

Atribuições - Entre as atribuições do 
novo colegiado estão a análise de assun-
tos relativos aos direitos e proteção das 
mulheres; e a avaliação e a investigação 
de denúncias relacionadas à ameaça ou 

violação dos direitos 
das mulheres.

Durante a discus-
são sobre a proposta, 
alguns parlamentares 
defenderam o enxu-
gamento da estru-
tura da Câmara (e a 
rejeição do projeto), 
como forma de dar 
agilidade aos traba-
lhos desenvolvidos 
e reduzir os custos 
administrativos, já 

que a nova comissão deverá ter estru-
tura semelhante às outras comissões.  
Prevaleceu, no entanto, a ideia de que 
a nova comissão ampliará a represen-
tatividade parlamentar e aumentará 
a participação popular, especialmente 
feminina, nos temas legislativos. 

edson santos

Temer pede apoio contra críticas 
genéricas ao Congresso 

na Câmara por redução da jornada de 
trabalho, contra as críticas genéricas ao 
Congresso. Ele afirmou, no evento reali-

zado no auditório Nereu Ramos, que 
as críticas ao Legislativo devem ser 
feitas aos parlamentares ou partidos 
e não à instituição. 

Os enfermeiros querem a apro-
vação do Projeto de Lei 1891/07, do 
deputado Mauro Nazif (PSB-RO), 
que estabelece carga horária sema-
nal de 30 horas para os profissionais 
de enfermagem. A proposta tramita 
apensada ao Projeto de Lei 2295/00, 
já aprovado pelo Senado. Temer ma-
nifestou apoio às reivindicações da 
categoria. 

No ato, o presidente do Conse-
lho Federal de Enfermagem, Mano-
el Neri, explicou que a profissão é 
muito estressante e há jornadas de 
trabalho noturnas. Neri disse ainda 
que a jornada de médicos é menor do 
que a de enfermeiros - atualmente de 
40 horas no serviço público e de 44 
horas na iniciativa privada.

enfermeiros participaram ontem, no auditório nereu ramos, de ato pela 
redução da jornada de trabalho da categoria para 30 horas semanais

sandes Júnior

otÁvIo praXedes
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VOTAÇÃO

Os deputados da base aliada de-
fenderam a medida destacando ser ela 
da maior importância para reforçar os 
investimentos no setor da energia, que 
é estratégico para o desenvolvimento. 
Vicentinho (PT-SP) explicou que a 
proposta dá guarida ao PAC e vai con-
tribuir para que o Brasil “saia mais rá-
pido da crise e se consolide como uma 
grande Nação, sem apagões”.

Por sua vez, deputados da oposição 
- entre eles Duarte Nogueira (PSDB-
SP), José Carlos Aleluia (DEM-BA), 
Fernando Coruja (PPS-SC) e Ivan 
Valente (Psol-SP) -, mesmo reconhe-
cendo méritos na proposta, questiona-
ram dois itens adicionados à MP, que 

Governo destaca importância de medida 
para o PAC; oposição ataca ‘enxertos’

deputados concordaram que a medida é estratégica para o setor de energia, mas a oposição criticou a inclusão de dispositivos alheios à matéria

consideraram “enxertos” inconstitucio-
nais: um permite ao governo usar o exces-
so de arrecadação para amortizar a dívida 
pública federal; outro institui procedimen-
to licitatório simplificado para facilitar os 
investimentos da Eletrobrás.

A crítica a estes “enxertos” ga-
nhou o apoio do deputado Ciro Go-
mes (PSB-CE), que os qualificou de 
“uma imoralidade”. Segundo Ciro, a 
MP é muito importante porque vai 
modernizar o setor da energia. “Mas 
precisamos condenar essa prática mal-
sinada de enxertar coisas graves nas 
propostas que votamos”, afirmou.

Arrecadação - Ivan Valente tam-
bém protestou contra a rotina de incluir 

temas os mais diversos numa mesma 
MP e chamou de “contrabando” o ar-
tigo que permite o uso do excesso de 
arrecadação para amortizar a dívida 
pública. William Woo (PSDB-SP) 
reconheceu a importância de apoiar 
a infraestrutura em um momento de 
crise, mas também criticou o artigo 
sobre o excesso de arrecadação. Líder 
do PPS, Fernando Coruja argumen-
tou que este tipo de medida só pode-
ria ser tratada em lei orçamentária, e 
nunca através de uma MP.

José Carlos Aleluia considerou “boa 
ideia” a iniciativa do governo de auto-
rizar a União a participar de um fundo 
para investir em energia, mas chamou 

de “absurdo” o dispositivo que trata do 
uso de excesso de arrecadação. 

Energia limpa - O deputado Fer-
nando Ferro (PT-PE) destacou que 
a MP favorece a lógica de uma matriz 
energética limpa, amplia a integração 
latino-americana e liberta a Eletrobrás 
dos “entulhos” que o amarram desde a 
época das privatizações.

Na avaliação de Maurício Quin-
tella Lessa (PR-AL), a medida é 
fundamental porque o novo fundo, 
além de garantir investimentos na 
matriz energética, vai trazer outros 
benefícios, como a injeção de R$ 370 
milhões para ajudar Santa Catarina a 
recuperar-se das enchentes.

JBatIsta

Plenário aprova MP que facilita 
construção de usinas hidrelétricas

Eduardo Piovesan

O Plenário aprovou a MP 450/08, 
que autoriza a União, os estados e o Dis-
trito Federal a participarem do Fundo 
de Garantia a Empreendimentos de 
Energia Elétrica (FGEE) destinado 
a prestar garantias no financiamento 
da construção de usinas hidrelétricas 
e na transmissão da energia. A me-
dida segue para o Senado.

O texto aprovado é o do projeto de 
lei de conversão do deputado Eduar-
do Cunha (PMDB-RJ), que ampliou 
os objetivos originais do fundo. Ini-
cialmente, poderiam ser beneficiados 
apenas os projetos dos quais partici-
passem as estatais federais de energia. 
Cunha ampliou o mecanismo para as 
estatais estaduais, mas as assembleias 
legislativas precisam autorizar os go-
vernos respectivos a participarem do 
fundo como cotistas, pois isso implica 
a destinação de recursos a ele.

O FGEE será administrado por 
banco federal e garantirá empreendi-
mentos estaduais considerados estra-
tégicos ou os previstos no Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC). 

Licitação - Um dos pontos mais 
criticados pela oposição no relatório 
de Eduardo Cunha é a previsão de 
que o presidente da República po-
derá definir, por decreto, um pro-
cedimento licitatório simplificado 
para a Eletrobrás e suas controladas 
adquirirem bens e serviços.

O relator explicou que esse procedi-

mento licitatório simplificado já existe 
para a Petrobras desde 1997, por meio 
da Lei 9.478/97, e a pedido do Minis-
tério das Minas e Energia foi estendi-
do à estatal de energia elétrica.

Os partidos de oposição e alguns 
partidos da base governista (PSB, 
PDT, PV) tentaram retirar do texto 
esse dispositivo, mas o governo con-
seguiu mantê-lo com o voto de 191 
parlamentares contra 185.

Bird - A MP permite ainda à União 
repassar ao BNDES dois bilhões de dó-
lares (cerca de R$ 4,5 bilhões) capta-
dos junto ao Banco Internacional para 
a Reconstrução e o Desenvolvimento 
(Bird). Os recursos serão repassados 
nas mesmas condições financeiras ofe-
recidas pelo Bird. Segundo o governo, 
o novo dinheiro ajudará o banco a en-

frentar a crise financeira mundial.
Eduardo Cunha também fez mudan-

ças na legislação sobre o setor de ener-
gia elétrica. Uma delas garante acesso 
dos produtores independentes de ener-
gia elétrica às redes de distribuição e 
de transmissão para realizar a comer-
cialização da energia produzida.

Outra mudança permite à Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel) 
aproveitar a potência produzida entre 
30 mil kW e 50 mil kW de produtores 
independentes ou empresas que pro-
duzem sua própria energia, mas sem 
as características de uma pequena 
central hidrelétrica. 

As usinas de Jirau e de Santo An-
tônio, no rio Madeira (rO), devem ser 
os primeiros empreendimentos bene-
ficiados pela MP. O financiamento das 
obras dessas usinas tem esbarrado na 
dificuldade de obtenção de garantia no 
mercado internacional de seguro depois 
da crise financeira. Como não existe, no 
mercado securitário nacional, empresa 
que forneça garantias para os custos 

Usinas do rio Madeira serão beneficiadas
previstos de r$ 21 bilhões, o governo 
decidiu criar o FGEE.

Os maiores bancos privados na-
cionais não demonstram interesse 
em financiar o empreendimento, que 
deverá ser bancado, em parte, pelo 
Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), pela 
Caixa Econômica Federal e pelo 
Banco da Amazônia. (EP)
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ESCUTAS CLANDESTINAS

Policial nega grampo no STF, mas 
deputados apontam coincidências
Vania Alves

O 3º sargento da Polícia Militar do 
Distrito Federal Jairo Martins de Souza 
negou aos integrantes da Comissão Par-
lamentar de Inquérito (CPI) das Escutas 
Telefônicas Clandestinas que tenha tido 
qualquer participação no vazamento de 
gravações feitas de telefonemas entre o 
presidente do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), Gilmar Mendes, e o senador 
Demóstenes Torres (DEM-GO) e tam-
bém na Operação Satiagraha.

O deputado Gustavo Fruet (PSDB-
PR), porém, afirmou que é possível iden-
tificar os mesmos personagens e modus 
operandi de duas outras ações investiga-
das pela Câmara nos últimos três anos: 
o processo de cassação do ex-deputado 
André Luiz e a CPI dos Correios.

De acordo com Fruet, Jairo Martins 
de Souza fez as gravações que incri-
minaram André Luiz. O então depu-
tado foi acusado de tentar extorquir 
R$ 4 milhões do empresário de jogos 
Carlos Augusto Ramos, conhecido 
como Carlinhos Cachoeira. O objeti-
vo seria livrá-lo de indiciamento pela 
CPI da Loterj, realizada pela Assem-
bleia Legislativa do Rio de Janeiro.

O policial também admite ter sido 
ele quem montou a maleta com a qual 
foi feita a gravação do pagamento de 
suborno ao servidor público Maurí-
cio Marinho, fato que deu origem à 
CPMI dos Correios.

“Já na época ele trabalhava com o 
3º sargento do Centro de Inteligência 
do Comando da Aeronáutica Idalberto 
Martins de Araújo”, observou o deputa-
do. Fruet afirmou que essas pessoas têm 
em comum também o fato de trabalha-
rem na área de inteligência, mas de não 
assumirem essa posição.

Recrutamento - Durante seu de-
poimento, Martins de Souza afirmou 
que entrou na PM em 1989. A partir 
de 1993, foi convocado para a Agência 
Brasileira de Inteligência (Abin), onde 
ficou nove anos. Ele disse nunca ter tra-
balhado com escutas, sendo especialista 
em recrutamento.

Depois dos episódios das escutas, o 
policial ressaltou que sua vida foi muito 
prejudicada e que sofreu ameaças. Por 
isso, afirmou, “jamais se envolveria ou-
tra vez nesse tipo de operação”.

O policial, porém, reconheceu ser 
muito amigo do sargento Idalberto e 
que conheceu o ex-agente do Servi-
ço Nacional de Informações (SNI) 
Francisco Ambrósio Nascimento e o 
agente Jerônimo Jorge da Silva Araújo 
durante seu período na Abin.

Martins de Souza também afirmou 
à CPI ser amigo de jornalistas, entre eles 
Policarpo Júnior, autor das reportagens 
sobre a Assembleia carioca, a corrupção 
nos Correios e o grampo no STF - todas 
publicadas pela revista Veja. Ele atribui 
suas boas relações com a imprensa ao fato 
de também ser jornalista de formação.

O relator da CPI, deputado Nelson Pellegrino (PT-BA), destacou 
que o 3º sargento da PM do Distrito Federal Jairo Martins de Souza foi 
convocado a depor porque seu nome foi sugerido como o responsável 
pela interceptação no STF, durante reunião do Gabinete de Segurança 
Institucional, justamente por suas relações.

O policial disse não ter ideia do porquê dessa suspeita, mas disse 
ser provável que a pressão levou autoridades a arrumarem um culpado. 
Segundo Jairo de Souza, os outros vazamentos foram feitos porque ele 
achava que seria uma contribuição à sociedade brasileira mostrar tudo 
aquilo que as pessoas comentam que ocorre nos bastidores, mas nunca 
é revelado. (VA)

O presidente da CPI das Escutas 
Telefônicas Clandestinas, deputa-
do Marcelo Itagiba (PMDB-RJ), 
confirmou o depoimento do delega-
do Protógenes Queiroz, responsável 
inicial pela Operação Satiagraha, 
para a próxima quarta-feira (1º) e 
declarou que repudia todas as in-
sinuações de que a comissão esteja 
trabalhando contra as pessoas que 
combatem a corrupção. “A CPI in-
vestiga fatos”, ressaltou.

Segundo Itagiba, a corrupção 
ocorre nas duas pontas, porque 
também está presente em quem 
investiga, “corrompendo o siste-
ma e arcabouço jurídico do País, 
usando a estrutura dos órgãos de 
investigação sem o conhecimento 

da direção da Polícia Federal”.
De acordo com o deputado, na 

semana passada, uma nota publicada 
pelo jornal O Globo afirmava que o 
delegado Protógenes Queiroz estaria 
com medo de ser preso pela CPI. Hoje, 
acrescentou, foi procurado pelo sena-
dor Eduardo Suplicy (PT-SP), que ma-
nifestou a mesma preocupação. Itagiba 
assegurou que não há qualquer inten-
ção da comissão de prender ninguém.

Indiciamento - Itagiba disse que 
os fatos serão investigados e quem for 
considerado responsável será indicia-
do para que a Justiça decida o que 
fazer. O parlamentar classificou essas 
afirmações de “factóides de quem tem 
interesse em criar uma posição favo-
rável ao delegado Protógenes”.

De acordo com Itagiba, o delega-
do tem mudado seguidas vezes seus 
depoimentos e terá de explicar tudo 
à CPI. Na sua avaliação, há a inten-
ção de passar a impressão de que a 
CPI está defendendo os acusados pela 
Operação Satiagraha, mas advertiu 
que os procedimentos ilegais reali-
zados durante as operações, e inves-
tigados pela comissão, é que podem 
contribuir no futuro para a anulação 
de provas e beneficiamento dos réus.

Ele lembrou que a CPI investiga os 
fatos relacionados com as intercepta-
ções ilegais. “Infelizmente, no curso 
dos trabalhos, ficou claro que os 
delegados Paulo Lacerda, Milton 
Campana e Protógenes, no meu 
entender, faltaram com a verdade 

com a CPI”, comentou.
Ele afirmou ainda que a CPI 

também colheu dados suficientes 
para fazer o indicamento de Daniel 
Dantas por interceptação ilegal. 
Ele afirmou, porém, que, para dar 
mais substância à acusação, faltam 
documentos que estão sob a guarda 
do juiz Fausto de Sanctis, que se re-
cusa a encaminhá-los à comissão.

Já o relator da CPI, deputado 
Nelson Pellegrino (PT-BA), teme 
que, sem os documentos em poder 
do juiz federal de Sanctis, respon-
sável pelas prisões da Operação Sa-
tiagraha, o resultado da CPI está 
seriamente ameaçado, já que a co-
missão só teve acesso ao inquérito 
da operação. (VA)

Presidente da CPI denuncia tentativa 
de desmoralização da comissão

Jairo Martins de Souza (d) disse ter vazado informações por achar que contribuiria 
com a sociedade se mostrasse os bastidores que nunca são revelados

Para sargento, autoridades 
querem ‘arrumar um culpado’ 

 luIz alves
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INVESTIGAÇÃO

Satiagraha
Antonio Carlos Bis-

caia (PT-RJ) pediu mais 
apoio do governo para que 
a Polícia Federal possa 
dar andamento às inves-
tigações que envolvem a 
Operação Satiagraha. “É 
uma ação criminosa que 
merece ser julgada de 
forma correta”, afirmou. 
O deputado discordou 
que os principais artífices 
dessa operação - que, 
segundo ele, atingiu “o 
maior criminoso de cola-
rinho branco deste País”, 
o banqueiro Daniel Dantas 
- estejam sofrendo repre-
sálias. Biscaia destacou 
que o TrF-SP rejeitou 
habeas corpus da defesa 
de Dantas, que pretendia 
o trancamento da ação 
penal contra ele.

Rito de MPs
Rodrigo Rollemberg 

(PSB-DF) apoiou interpre-
tação feita pelo presidente 
Michel Temer sobre o rito 
das MPs. O deputado 
acredita que, se essas 
medidas trancarem ape-
nas projetos de lei ordiná-
rias, de fato haverá mais 
equilíbrio e agilidade nos 
trabalhos parlamentares 
em favor das principais 
demandas nacionais, 
além de se assegurar ao 
Legislativo o cumprimento 
do seu papel de legislar. 
rollemberg lamentou, no 
entanto, a resistência da 
oposição.

Segurança
Jair Bolsonaro (PP-

RJ) informou que 400 
páginas foram cortadas 
das atas das reuniões do 
Conselho de Segurança 
Nacional do regime militar. 
O deputado explicou que 
as atas permaneceram 
guardadas mesmo após a 
redemocratização do País 
e, agora, estão abertas à 
imprensa. Segundo Bol-
sonaro, os cortes foram 
decididos pela Comissão 
de Averiguação e Análise 
de Informações Sigilosas, 
coordenada pela Casa Civil. 
O parlamentar discordou da 
justificativa do Gabinete de 
Segurança Institucional de 
que foram censurados tre-
chos com ofensas a outros 
países para evitar crises 
diplomáticas, e defendeu a 
abertura de todos os arqui-
vos, sem exceções.

José Carlos Araújo: Conselho de 
Ética precisa ter poder de CPI

Alexandre Pôrto

O novo presidente do Conselho de Éti-
ca e Decoro Parlamentar, deputado José 
Carlos Araújo (PR-BA), eleito ontem, 
assumiu o cargo propondo novas regras 
de funcionamento para o colegiado. Entre 
os pontos mais importantes defendidos 
por ele está o que estende ao conselho os 
poderes próprios de autoridade judicial, 
assim como já ocorre nas comissões par-
lamentares de inquérito (CPIs).

Araújo disse estar negociando com o 
presidente da Câmara, Michel Temer, a 
instalação da comissão especial que vai 
analisar as duas propostas de emenda 
à Constituição (PECs) que tratam do 
conselho: 548/06, do deputado Antonio 
Carlos Mendes Thame (PSDB-SP), 
que dá ao colegiado poderes de investi-
gação semelhantes aos das CPIs; e 76/07, 
do deputado Dagoberto (PDT-MS), que 
possibilita a cassação de parlamentares 
em razão de delitos ou atos indecorosos 
praticados antes do início do mandato. 
Elas já tiveram a admissibilidade apro-
vada pela Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania.

Caso as mudanças sejam aprovadas, o 
conselho terá poderes para convocar de-
poentes, não apenas convidá-los, e para 
determinar quebras de sigilos bancário, 
fiscal e telefônico. Na avaliação do de-
putado, sem esses poderes, o colegiado 
realiza investigações “capengas”.

Penas mais leves - Outra proposta 
do novo presidente é que o relator de 

processos contra deputados possa sugerir 
penalidade diferente da solicitada pelo 
partido autor da representação. Geral-
mente, é pedida a perda do mandato, e o 
conselho só tem duas opções: recomen-
dar ou não a cassação.

Nova estrutura - José Carlos Araújo 
também está elaborando anteprojeto de 
resolução que, entre outros efeitos, altera 
a estrutura do conselho. Até o dia 3 de 
abril, os integrantes do conselho farão 
sugestões à proposta, que só então será 
apresentada.

Araújo propõe limitar a presença 
no colegiado em até três representantes 
por partido e vedar a participação de 

suplentes de deputados. Por outro lado, 
quer elevar o número de integrantes dos 
atuais 15 para 25 titulares, com igual 
número de suplentes.

Pelo anteprojeto, o conselho será in-
cluído na estrutura dos órgãos que inte-
gram a Câmara dos Deputados, passando 
a ter o mesmo tratamento dado à Ouvi-
doria Parlamentar. Por sugestão do 2º 
vice-presidente e corregedor da Câmara, 
deputado Antonio Carlos Magalhães 
Neto (DEM-BA), a proposta exclui o 
corregedor do cargo de membro nato 
do conselho, admitindo, porém, a pos-
sibilidade de que venha a participar das 
discussões, sem direito a voto.

José Eduardo Cardozo avalia que há indícios de 
quebra de decoro parlamentar por Edmar Moreira

A Comissão de Sindicância da 
Corregedoria da Câmara concluiu que 
existem indícios de quebra de decoro 
parlamentar no uso da verba indeni-
zatória pelo deputado Edmar Moreira 
(sem partido-MG). Agora, cabe à Mesa 
da Câmara analisar o parecer e decidir 
se encaminha o caso ao Conselho de 
Ética, o que pode resultar na recomen-
dação, para o Plenário, da cassação do 
mandato do parlamentar. 

Segundo o relator da sindicância, de-
putado José Eduardo Cardozo (PT-SP), 
o próprio Edmar Moreira reconheceu 
que as duas empresas de segurança pa-
gas com dinheiro da verba indenizatória 
pertencem ou pertenceram a ele. “A Ita-

tiaia pertenceu a Moreira por um tempo, 
até ser vendida. Já a Ronda continua sendo 
do deputado e chegou a ter Edmar Moreira 
como único cliente. Isso explica o fato de 
algumas notas fiscais apresentadas terem 
números sequenciais.” 

Impedimento - As duas empresas es-
tavam impedidas de receber recursos pú-
blicos por terem dívidas com o governo. 
Segundo Cardozo, chamou a atenção o 
fato de os serviços serem pagos com di-
nheiro em espécie e a pessoas físicas, não 
às empresas.

A Comissão de Sindicância apurou que 
as pessoas que receberam o pagamento 
não tinham vínculo empregatício com as 
empresas prestadoras do serviço. Cardozo 

disse ainda que existe a suspeita de que 
o serviço não tenha sido prestado. “Esse 
conjunto de fatos mostra situações de 
irregularidade formal na utilização da 
verba e, também, uma situação em 
que, segundo convicção da comissão, 
pode não ter ocorrido a prestação do 
serviço”, afirmou Cardozo. Segundo 
ele, diante desses fatos, a Corregedoria 
vai encaminhar o caso ao Conselho de 
Ética. 

A Corregedoria da Câmara também 
vai sugerir à Mesa Diretora a edição 
de uma norma para proibir a contra-
tação de empresas de propriedade de 
parlamentares ou seus familiares com 
dinheiro da verba indenizatória. (AP)

José Carlos araújo (e) quer que o conselho tenha poder de convocar depoentes e quebrar sigilos
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Há informações 
de que o serviço 

de dragagem 
no Porto de 

Itajaí pode ser 
completamente 

paralisado, o que 
acarretaria um 

prejuízo mensal de 
r$ 10 milhões

Municípios I
Claudio Cajado 

(DEM-BA) destacou 
a queda dos repasses 
do Fundo de Partici-
pação dos Municípios. 
Segundo o parlamentar, 
a diminuição chegou a 
39% em março, sem ter 
havido explicação dos 
motivos para os prefei-
tos. “O repasse é um 
direito dos municípios”, 
lembrou. Ele comentou 
que os prefeitos estão 
sendo vítimas e que não 
compreendem o porquê 
da queda nos repasses. 
Claudio Cajado pediu 
urgência na resolução do 
problema. Ele pede que 
as autoridades adotem 
medidas urgentes para 
não prejudicar o cresci-
mento das cidades.

Municípios II
A l f re d o Ka e f e r 

(PSDB-PR) anunciou 
que 70% dos municípios 
do Paraná discutiram 
nesta semana a queda 
dos repasses do Fundo 
de Participação dos Mu-
nicípios. Para o deputado, 
o Executivo está sendo 
irresponsável com as ad-
ministrações municipais. 
Diante da crise financeira 
mundial, afirmou Kaefer, 
os prefeitos deveriam 
ter sido alertados que 
poderia haver cortes. Ele 
também defendeu que o 
governo crie mecanismos 
urgentes para socorrer 
os municípios. Kaefer 
lembrou que a maioria 
dos municípios vive dos 
repasses.

Gasoduto
Gonzaga Patriota 

(PSB-PE) apelou ao 
presidente Lula e à mi-
nistra Dilma rousseff 
para incluírem no PAC 
recursos para atender 
a região de Araripe, em 
Pernambuco, com um 
gasoduto. Segundo o 
deputado, autoridades 
estiveram reunidas para 
discutir o assunto. Patrio-
ta destacou que a região 
está “pedindo socorro e 
energia” para produzir 
gesso no estado, já que 
o município responde por 
95% do gesso consumi-
do no País. O deputado 
destacou ainda a im-
portância do gasoduto 
para o desenvolvimento 
pernambucano.
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PLENÁrIO

Paes Landim  
propõe incluir 

no PAC obras em 
São João do Piauí 
Ao relatar os resultados de en-

contro, no último dia 11, entre par-
lamentares da bancada do Nordeste 
e a ministra da Casa Civil, Dilma 
Rousseff, o deputado Paes Landim 
(PTB-PI) informou ter defendido a 
inclusão no Programa de Aceleração 

do Crescimento (PAC) do aproveitamen-
to agrícola da Barragem do Jenipapo, a 
mais importante do Piauí. 

A região de São João do Piauí, onde 
fica a barragem, tem condições de ser, 
segundo o deputado, uma nova Petro-
lina, grande produtora de uvas. “Daí o 
chamado Projeto Marrecas, incrustado 
num programa dos sem-terra da minha 
cidade, na região de Marrecas, Lisboa, 
Capim Grosso e outros povoados no mu-
nicípio de São João do Piauí”, explicou 
Landim.

Ferrovia - O deputado informou ain-
da ter lembrado à ministra da impor-
tância de reativar o trecho ferroviário 
Teresina/Luís Correia, desativado nos 
anos 60, e que poderá transportar pro-
dutos para Pernambuco e Ceará. 

A ferrovia assume grande importân-
cia, segundo avaliou, a partir da perspec-
tiva resultante dos tabuleiros litorâneos 
em Parnaíba, de “excelentes resultados 
no campo da agricultura”, e com a futura 
instalação da Zona de Processamento 
de Exportação (ZPE), “que vai resgatar 
todo o passado industrial de grandeza 
econômica de Parnaíba”. 

O deputado destacou pontos da expo-
sição feita pela ministra Dilma Rousseff 
durante o encontro com os parlamen-

tares, principalmente a informação 
de que o grande objetivo do governo 
federal é criar um mercado interno 
no Brasil que possa se traduzir em 
190 milhões de consumidores. “Essa 
é uma projeção realmente da maior 
relevância para o Brasil. Tenho certe-
za de que a ministra mostrou seu per-
fil de uma senhora de Estado ante-
nada com os problemas do Nordeste 
e, portanto, preparada para desafios 
do momento e do futuro em nosso 
País”, elogiou.

Turismo - Também foi destacada 
pelo deputado a visita do ministro 
do Turismo, Luiz Barretto, ao Piauí, 
onde assinou convênios e conheceu 
o projeto em andamento da Pedra do 
Sal, resultante de emendas de autoria 
de Paes Landim. O deputado disse ter 
solicitado ao ministro que liberasse 
para Parnaíba o restante da rubrica 
orçamentária a ela destinada no Or-
çamento de 2008.

A necessidade de preservação de 
Barra Grande também foi ressaltada 
pelo deputado, que fez um apelo ao 
ministro do Meio Ambiente, Car-
los Minc, para que tome medidas 
visando a manutenção da beleza 
ecológica da região. 

dIogenIs santos

Angela Amin cobra 
mais atenção aos 
atingidos pelas 

enchentes em SC
A deputada Angela Amin (PP-SC) 

apontou a gravidade dos efeitos da crise 
econômica mundial no Brasil e, principal-
mente, em Santa Catarina, atingida de no-
vembro a janeiro por tragédias climáticas 
no litoral norte e no Vale do Itajaí. 

Ela pediu mais atenção dos governos 
federal e estadual para as condições em 
que se encontram as vítimas das enchen-
tes. Angela Amin manifestou indignação 
com o tratamento dispensado às pessoas 
que foram às agências da Caixa Econômi-

ca Federal receber os recursos do FGTS, 
liberados pelo governo. “No calor do verão 
de Santa Catarina, as filas rodeavam as 
sedes da CEF. Foi um descaso ao trabalha-
dor que está lá para receber um dinheiro 
que é dele”, reclamou. “É um atendimento 
nada digno àquele cidadão que foi atingi-
do por uma catástrofe. Eu vi, fotografei e 
fico indignada com o atendimento dado 
ao trabalhador do nosso estado.” 

Angela Amin agradeceu as medidas 
de apoio que foram tomadas em relação 
a Santa Catarina e às pessoas e organi-
zações que ajudaram no atendimento 
às vítimas das enchentes, mas disse que 
muito há a ser feito. Em Blumenau, rela-
tou, há centenas de pessoas sobrevivendo 
sem as condições mínimas aceitáveis para 
a vida familiar. Além disso, as obras de 
recuperação de rodovias 
estaduais e federais estão 
sendo executadas sem 
prazo definido para sua 
conclusão, e muitas fo-
ram paralisadas por falta 
de pagamento. 

Paralisação - Como 
exemplo, a deputada 
citou as obras de recu-
peração de danos na 
Vila Itoupava, distrito 
de Blumenau, onde as 
máquinas pararam e 
trabalhadores abando-
naram os equipamentos 
e os canteiros de obras, 

sob a alegação de não receberem desde 
dezembro do ano passado. 

O Porto de Itajaí, continuou, esperava 
que as obras de dragagem em curso via-
bilizassem, até abril, o restabelecimento 
das condições operacionais existentes 
anteriormente às enchentes. “Mas já há 
informações de que o serviço de draga-
gem pode ser completamente paralisado, 
o que acarretaria prejuízo mensal de R$ 
10 milhões para a prefeitura do municí-
pio, além de trazer danos à economia do 
estado e do País”, disse a deputada. Para 
evitar isso, informou, a superintendência 
do porto está avaliando várias medidas 
que possibilitem a volta das operações à 
normalidade no prazo previsto.  

A gestão da crise, na avaliação de An-
gela Amin, exige muito mais, como uma 

nova visita do presiden-
te Lula à região. “Vol-
te, senhor presidente, 
e leve ânimo ao nosso 
Vale do Itajaí. Ajude-
nos a cobrar respostas e 
soluções”, pediu. A de-
putada reivindicou que 
o governo do estado se 
instale na região provi-
soriamente, dando uma 
demonstração de que as 
autoridades cobrarão de 
si próprias e dos demais 
agentes públicos “uma 
resposta honesta para 
cada problema”. 

dIogenIs santos
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vital do rêgo filho

TELECOMUNICAÇõES

Karla Alessandra

A Comissão Especial de Fontes Re-
nováveis de Energia convidará o minis-
tro do Meio Ambiente, Carlos Minc, 
para participar de audiência pública, a 
fim de discutir o uso de energia eólica 
e outros tipos de fontes renováveis no 
Brasil, e para que ele apresente expli-
cações do governo sobre o processo de 
licenciamento ambiental no setor. A 
data do debate ainda não foi marcada.

O requerimento para realização 
da audiência, aprovado na terça-feira 
(24), foi apresentado pelo presidente 
da comissão, deputado Rodrigo Ro-
cha Loures (PMDB-PR). Ele quer 
esclarecer as informações dadas em 
audiência na última quarta-feira (17) 
pelo presidente da Empresa de Pesqui-
sa Energética, Maurício Tolmasquim, 
de que estaria havendo demora para 
aprovação de projetos geradores de 
energia de todos os tipos por conta de 
dificuldades de licenciamento ambien-
tal. Rocha Loures também destacou 
que pretende obter do ministro “com-

promisso com esta causa, que é boa 
para o Brasil e para o mundo”.

O relator da comissão, deputado 
Fernando Ferro (PT-PE), anunciou 
que serão realizadas mais seis audiên-
cia públicas com diversos segmentos 
que representam o setor elétrico. Fer-
ro disse ainda que seu relatório estará 
pronto para as sugestões dos parlamen-
tares na segunda quinzena de maio.

Entraves - Em audiência promo-
vida na terça-feira pela comissão, re-
presentantes do Banco do Nordeste, 
do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior e da 
Associação Brasileira de Energia 
Eólica discutiram os entraves para 
o desenvolvimento desse tipo de 
energia no Brasil.

Eles concluíram ser preciso de-
senvolver uma indústria nacional 
como forma de garantir melhor 
aproveitamento do vento, que é 
abundante em diversas regiões do 
País e pode complementar de for-
ma eficiente o sistema hidrelétrico, 
atualmente sobrecarregado.

Medidas provisórias
Márcio Junqueira 

(DEM-RR) criticou o 
envio de medidas pro-
visórias pelo Executivo, 
o que, em sua opinião, 
impede o bom andamen-
to dos trabalhos legis-
lativos. Ele pediu que, 
caso o governo federal 
continue enviando MPs 
à Câmara, elas sejam no 
sentido de melhorar a 
vida do povo e reduzir o 
preço dos combustíveis 
e das tarifas de ener-
gia elétrica. Junqueira 
lembrou que as MPs 
só devem ser usadas 
em casos de urgência e 
relevância. Disse ainda 
que o Congresso não 
deve mais aceitar esse 
tipo de  pressão pelo 
governo, “que não quer 
debater os temas im-
portantes para o País e 
opta pela imposição por 
meio de MPs”.

Tribunal eleitoral
Proposta de Emenda 

à Constituição apresen-
tada por Ribamar Alves 
(PSB-MA) prevê que a 
composição dos tribu-
nais regionais eleitorais 
e do TSE seja feita por 
meio de concurso. O 
deputado lembra que, 
hoje, alguns integran-
tes da Justiça Eleitoral 
são escolhidos de uma 
lista tríplice pelo pre-
sidente da república. 
Segundo ele, a proposta 
garantiria isenção nas 
decisões e evitaria a 
influência das pessoas 
que indicam tais nomes. 
Alves também apre-
sentou carta aberta ao 
PSB, na qual conclama 
a direção nacional a 
oficializar a candidatura 
de Ciro Gomes à Pre-
sidência da república 
em 2010.

Said Salomão
Neudo Campos 

(PP-RR) lamentou a 
morte do empresário 
Said Sa lomão,  aos 
94 anos,  ví t ima de 
insuficiência respira-
tória. De acordo com 
o parlamentar, Said foi 
um pioneiro na defesa 
dos interesses do setor 
produtivo e econômico 
de roraima.

Instalação de 
usinas elétricas 
será fiscalizada

A Comissão de Minas e Energia aprovou, 
na terça-feira (24), a criação de uma subco-
missão especial para acompanhar e fiscalizar 
as obras de instalação de usinas geradoras de 
energia elétrica no País. O requerimento apro-
vado por unanimidade na comissão, de autoria 
do deputado Silvio Lopes (PSDB-RJ), inclui 
na fiscalização as pequenas centrais hidrelé-
tricas (PCHs). 

O objetivo do parlamentar é fiscalizar as 
obras que estão sendo desenvolvidas para au-
mentar a oferta de energia elétrica, além de ten-
tar evitar erros que possam atrasar o andamento 
dos projetos e prejudicar o meio ambiente. 

“Temos, atualmente, 128 empreendimentos 
desse tipo em construção no Brasil e mais 464 
que devem ter as obras iniciadas em breve. Preci-
samos pôr fim à burocracia que vem emperrando 
os novos pro-
jetos, só que 
precisamos 
de cautela, já 
que alguns 
deles acabam 
afetando o 
meio ambien-
te”, destacou 
Silvio Lopes.

Cristiane Bernardes e Marcello Larcher

A proposta que cria a possibilidade de 
as empresas de telefonia passarem a ex-
plorar os serviços de TV por assinatura 
(PL 29/07) voltará ao debate na Câmara a 
partir do próximo mês. 

O projeto, de autoria do deputado Pau-
lo Bornhausen (DEM-SC), foi ampla-
mente debatido no ano passado, mas não 
chegou a ser votado. O relator da proposta 
na Comissão de Defesa do Consumidor, 
deputado Vital do Rêgo Filho (PMDB-
PB), disse não achar possível barrar a 
entrada das teles no setor. Segundo ele, 
no entanto, é preciso “criar regras para a 
entrada das operadoras de telefonia”.

O relator lembrou que os serviços 
têm caráter público e compromisso so-
cial, “mas também precisam dar retorno 
econômico”. “É um capital, nacional ou 
internacional, de um gigantismo muito 
grande, mas é consenso que será preci-
so trazê-lo”, ponderou, ao defender uma 
nova regulação para a atividade. 

Celeridade - Para o deputado Walter 
Pinheiro (PT-BA), que presidiu a Co-

Comissão vai convidar 
ministro para discutir 
uso de energia eólica

Participação de telefônicas no 
segmento de TVs volta ao debate

missão de Ciência e 
Tecnologia, Comuni-
cação e Informática 
em 2008, a proposta 
precisa ser votada o 
quanto antes. Se-
gundo ele, a Agência 
Nacional de Teleco-
municações (Anatel) 
já estuda a abertura 
de alguns serviços de 
transmissão de conte-
údo audiovisual pelas 
teles. “A Anatel aca-
ba liberando simples 
autorizações, sem pensar um modelo 
para o setor que agregue novos ser-
viços à população.”

O relator também defende a vo-
tação rápida da matéria. Disse que 
irá sugerir um calendário comum 
para que o PL 29/07 seja votado ain-
da neste semestre pelas comissões de 
Defesa do Consumidor; de Ciência e 
Tecnologia; e de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania. “Se soubermos 
dar celeridade ao processo, podemos 

votar o assunto até o meio 
do ano.”

Relatório - Vital do 
Rêgo informou ainda que 
deverá apresentar seu rela-
tório até a primeira semana 
de abril, mas não adiantou 
detalhes do texto. O depu-
tado assegurou, contudo, 
que o principal ponto é a 
discussão sobre o conteúdo 
da programação televisiva, 
especialmente a proposta 
de cotas para programas na-
cionais e regionais, sugerida 

durante o debate na Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática. 

O relator não informou se a proposta de Jorge 
Bittar (PT-RJ) - relator que apresentou parecer 
na Comissão de Ciência e Tecnologia - será 
aceita no substitutivo que pretende apresen-
tar. Um dos maiores articuladores da proposta 
em 2008, Bittar licenciou-se para assumir a 
Secretaria Municipal de Habitação do Rio de 
Janeiro. Ele tentou pedir urgência para levar a 
proposta diretamente ao plenário no final de 
2008, mas não houve tempo para isso.

JBatIsta
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PrESíDIOS

Oscar Telles

Dos 440 mil presos no Brasil, 75% não 
completaram a educação básica e 12% 
são analfabetos. Apenas 18% dos detentos 
têm acesso a alguma atividade educacio-
nal - ainda assim, incluindo cursos como 
o de violão. Esses dados, colhidos entre 
setembro de 2008 e fevereiro de 2009, 
constam do relatório preliminar sobre a 
situação da Educação nas prisões brasi-
leiras, apresentado ontem à Comissão de 
Educação e Cultura pela relatora brasi-
leira da Organização das Nações Unidas 
(ONU) para o Direito Humano à Educa-
ção, Denise Carreira.

A apresentação do relatório foi feita 
durante audiência pública, realizada a pe-
dido do deputado João Matos (PMDB-
SC), para debater o assunto. De acordo 
com o texto, além de a educação ser vista 
como um privilégio pelo sistema prisional, 
o processo educacional não é contínuo: 
basta haver qualquer tumulto no presídio 
para ser interrompido.

As condições de estudo são precá-
rias: faltam salas de aula e os espaços 
que poderiam ser aproveitados são adap-
tados para funcionar como celas. Além 
disso, os professores enfrentam a des-
confiança dos agentes penitenciários, 
que interferem no conteúdo. “O contato 
físico, como aperto de mãos, é cercea-
do. Professoras já foram afastadas sob 

Municípios
Ao lamentar a situação por 

que passam os municípios, 
em especial os da região 
Nordeste, Maurício Rands 
(PT-PE) destacou que a queda 
na arrecadação do IPI e do 
Imposto de renda fez com 
que o Fundo de Participação 
dos Municípios (FPM) sofresse 
redução, afetando os 5.600 mu-
nicípios brasileiros. O deputado 
sugeriu a redução das metas 
do superávit primário para 2,5% 
como forma de liberar recursos 
para o FPM e aliviar a situação 
de penúria das cidades que 
dependem desses repasses. 
Maurício rands também de-
fendeu a aprovação de projeto 
que estabelece a jornada de 
30 horas semanais para os 
profissionais de Enfermagem, 
seguindo o que já ocorre 
em algumas carreiras, a dos 
médicos.

Saúde mental
Germano Bonow (DEM-

RS) alertou que a política de 
saúde mental do Brasil e a luta 
contra as drogas devem ser 
urgentemente revistas pelo 
governo federal. O deputado 
criticou a omissão do Ministério 
da Saúde quanto às ações pre-
vistas na política antidrogas bra-
sileira. O parlamentar observou 
que existem 590 comunidades 
terapêuticas em funcionamento 
no País, atuando na recupera-
ção dos usuários de drogas. 
Germano Bonow explicou que 
essas comunidades são orga-
nizadas pela sociedade civil e 
não contam com ajuda da União, 
dos estados e municípios. O 
deputado pediu o apoio dos 
órgãos governamentais para 
realizar a reinserção social 
dos dependentes de drogas 
pelo SUS.

Turismo em SP
Dr. Talmir (PV-SP) des-

tacou a importância de se 
valorizar o turismo no estado 
de São Paulo, que, em sua 
opinião, deve ser um turismo 
autossustentável e ecologi-
camente correto. O deputado 
comentou as preocupações 
do PV em relação ao tema. 
De acordo com o parlamentar, 
quando as pessoas fazem tu-
rismo, renovam suas energias, 
melhorando a saúde mental, 
social e cultural. Dr. Talmir 
também comentou que o Brasil 
possui o maior reservatório de 
água do mundo - o Aquífero 
Guarani. De acordo com o 
deputado, a população precisa 
de se conscientizar e pensar 
na proteção do manancial.

O deputado Carlos Santana (PT-RJ) 
fez um balanço, em Plenário, dos temas 
que tem defendido nos 18 anos em que 
está na Câmara. Ao lembrar ter sido eleito 

PLENÁrIO

Carlos Santana 
destaca temas pelos 

quais lutou em 18 
anos de mandato

deputado federal pela categoria dos ferro-
viários, Santana afirmou que foi justamente 
pela rede Ferroviária Federal (rFFSA) que 
votou pela primeira e única vez contra o seu 
partido, o PT, quando da discussão sobre a 
extinção da rede.

Segundo o parlamentar, graças a uma 
forte mobilização na Câmara e em todos os 
estados, foi possível derrubar as medidas 
provisórias 245 e 246, ambas de 2006, que 
previam a extinção da rede. “Conseguimos, 
com essa vitória, abrir um canal muito bom 
de comunicação com o governo, mas infeliz-
mente a RFFSA foi oficialmente extinta pela 
MP 353/07, convertida na Lei 11.483/07.” 

No entanto, acrescentou, os trabalha-
dores ferroviários foram transferidos para a 
Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias, 
“e lá eles estão sendo assistidos”. 

Ao lamentar o desmonte do setor ferrovi-
ário, Santana destacou que o País só cresce 
“se houver trilho para todos os lados”. É na 
crise, disse, que se vê a importância da 
ferrovia, porque, segundo entende, a rodovia 
não vai resolver os problemas do País. 

Anistiados - O retorno dos trabalhadores 
demitidos no Governo Collor foi outro ponto 
destacado pelo parlamentar. “Após 18 anos 
de muita luta, o Governo Lula está devolven-

do o direito de retorno aos trabalhadores 
anistiados pela Lei 8.878/94”, afirmou, ao 
lembrar que cerca de 7 mil anistiados já 
conseguiram seu direito de retorno.

Carlos Santana também destacou seu 
trabalho em defesa dos trabalhadores civis 
das Forças Armadas, que, segundo ele, têm 
o pior salário do funcionalismo público.

Igualdade racial - O deputado, que 
preside a Frente da Promoção da Igualdade 
Racial, afirmou ser a questão racial um 
tema difícil de se discutir na Câmara. “Nesta 
Casa, diz-se que nós, negros, temos um 
problema meramente social, mas a Câmara 
tem que reconhecer que este País teve 400 
anos de escravidão e que há uma dívida 
histórica com esse povo negro.” 

Santana lembrou a homenagem 
prestada pela Câmara em 2008 a João 
Cândido, o primeiro almirante negro 
do País. O deputado pediu também a 
aprovação do projeto que prevê cotas 
para negros no ensino público, que está 
no Senado; a criação de uma comissão 
especial para analisar proposta que 
reconhece a profissão dos mestres de 
capoeira, “conhecida como patrimônio 
nacional, mas que está mendigando”; e 
o Estatuto da Igualdade racial.

Relatório revela que 18% dos 
detentos têm acesso à educação

acusação de envolvimento sentimental 
com detentos”, disse a relatora.

Outro problema apontado pelo relató-
rio é o conflito entre horário de trabalho 
e estudo. Quem trabalha, segundo Denise, 
dificilmente vai encontrar tempo para es-
tudar. E, como a demanda é maior do que 
a oferta, é feita triagem por bom compor-
tamento. Também é obstáculo à educação 
nos presídios o controle “extremo” do aces-
so ao papel. Além disso, materiais escola-
res são destruídos em busca de drogas.

Recomendações - A Relatoria Nacio-
nal para o Direito Humano à Educação 
recomenda a aprovação de parâmetros 
para os sistemas estaduais desenvolverem 
políticas para a educação no sistema pri-
sional; e também que todos os professores 

sejam concursados. Atualmente, o quadro 
de educadores é formado ainda por profes-
sores contratados por tempo determinado 
e por estagiários de Pedagogia.

O relatório recomenda a criação de 
unidades educacionais dentro dos pre-
sídios, com autonomia pedagógica, e 
ensino noturno, para facilitar o acesso 
à educação daqueles que, por causa do 
trabalho, não podem estudar. 

Foram visitadas dez unidades pri-
sionais em Pernambuco, São Paulo, Rio 
Grande do Sul e Pará e colhidos mais 
de 200 depoimentos de pessoas encar-
ceradas, educadores, diretores e agentes 
penitenciários, promotores, juízes, defen-
sores, além de ativistas de organizações 
de Educação e direitos humanos.

dIógenIs santos

o deputado João matos (2º à esq.) foi o autor do requerimento para 
a realização da audiência pública sobre ações educativas para presidiários

luIz XavIer
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FLOrESTA

Crítica a Minc
Ernandes Amor im 

(PTB-RO) criticou o ministro 
do Meio Ambiente, Carlos 
Minc, que acionou a Procu-
radoria Geral da república 
para entrar com processo 
no STF contra o deputado, 
por supostamente destruir 
floresta permanente na Ama-
zônia. “O ministro usa o nome 
da ministra-chefe da Casa 
Civil, Dilma rousseff, e do 
presidente Lula para praticar 
desordens e atropelamentos 
contra o povo da Amazônia 
Legal”, disse Amorim. Ele 
disse que possui uma “mínima 
parte” de uma propriedade 
em rondônia que, segundo 
informou, é titulada e não 
está em reserva. “Querem 
me amedrontar para que 
eu não dê continuidade ao 
trabalho que faço nesta Casa 
em defesa do povo da Ama-
zônia Legal, especialmente 
de Rondônia”, afirmou.

Economia do Pará
Zé Geraldo (PT-PA) 

registrou encontro com 
autoridades  e represen-
tantes da sociedade para 
discutir a melhor maneira 
de implementar a atividade 
econômica no Pará respei-
tando a legislação ambiental.
O deputado comentou que as 
obras  sociais e econômicas 
realizadas na Amazônia e no 
Pará  precisam respeitar seria-
mente a legislação ambiental 
e o assunto deve ser discutido 
para não prejudicar o estado. 
O deputado destacou também 
a importância  da regulariza-
ção de terras na Amazônia e 
disse que a ação pode con-
tribuir para as propriedades 
serem legitimadas. 

Ética
Marcelo Itagiba (PMDB-

RJ) defendeu a necessidade 
de revisão do processo 
de ética e moralidade da 
Câmara e sugeriu  que 
juristas renomados, como 
o professor Ives Gandra 
Martins, sejam convida-
dos para colaborar com o 
Congresso na elaboração 
de projetos que deem mais 
transparência aos trabalhos. 
O deputado comentou ma-
téria divulgada na imprensa 
sobre o posicionamento do 
ex-comandante do Coman-
do Militar do Leste general 
Cesário, que chama a atenção 
do governo para o fato de o 
Ministério da Defesa não ouvir 
os militares sobre a Estratégia 
Nacional de Defesa.

Alexandre Pôrto

O deputado Zé Vieira (PSDB-MA) 
pretende mobilizar a bancada do estado 
para pressionar o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) a retirar 
os municípios maranhenses do Vale do 
Mearim da área da Amazônia Legal. 

Zé Vieira argumenta que a inclusão 
da área na Amazônia Legal prejudica os 
produtores locais, porque obriga as pro-
priedades a cumprirem a reserva legal de 
80% prevista no Código Florestal. Para o 
resto do País, o índice é de 20%.

O parlamentar lembrou que os produ-
tores estão no Vale do Mearim há mais de 
80 anos. Zé Vieira foi o autor do requeri-
mento para a audiência pública sobre o 
assunto realizada, terça-feira (24), na Co-
missão da Amazônia, Integração Nacional 
e de Desenvolvimento Regional.

Desmatamento - Durante o debate, 
a engenheira florestal Nilma Bragança, 
trazida pelo Sindicato Rural do municí-
pio de Bacabal, justificou por que vários 
locais do Vale do Mearim não devem ser 
considerados Amazônia Legal.

Ela disse que a medida não aumentaria o 
desmatamento, simplesmente porque não há 
floresta na região, onde a pecuária já é ativi-
dade consolidada. Nilma Bragança mostrou 
diferenças socioeconômicas, de clima e de 
vegetação em relação ao bioma amazônico. 

Já o diretor do Departamento de Polí-

Zé Vieira quer retirar municípios 
maranhenses da Amazônia Legal

os participantes do debate explicaram que a inclusão do vale do mearim na amazônia legal prejudica os 
produtores, porque obriga as propriedades a cumprirem a reserva de 80% prevista no Código florestal

O diretor da organização não-governamental (ONG) SOS Mata Atlântica, 
Mario Mantovani, anunciou ontem, em encontro da Frente Parlamentar Am-
bientalista, a assinatura de um acordo de cooperação técnica com a Agência 
Nacional de Água (ANA) para reforçar o trabalho da Rede de Qualidade de 
Água Nacional, que monitora 1.340 pontos em todo o País, com o objetivo de 
diagnosticar a situação da água e propor ações de política pública. 

Segundo Mantovani, a parceria - que faz parte das comemorações do 
Dia Mundial da Água (22 de março) - possibilitará o monitoramento da 
qualidade da água em 3 mil locais em todo o País. Os dados obtidos serão 
encaminhados à ANA. Hoje, o programa desenvolvido pelo governo é 
insuficiente para atender a todos os estados e ainda há dificuldades para 
promover o cruzamento dos dados.

O deputado Rodrigo Rollemberg (PSB-DF), ao falar sobre os recursos 
hídricos do Distrito Federal, reforçou a necessidade de a Câmara aprovar a 
PEC do Cerrado (150/95), que reconhece o bioma como patrimônio natural a 
exemplo do que já ocorre com a Amazônia, o Pantanal e a Mata Atlântica.

Durante o encontro da Frente Ambientalista, coordenada pelo de-
putado Sarney Filho (PV-MA), outras ONGs que atuam nas bacias que 
cortam o DF também apresentaram os trabalhos que estão desenvolvendo 
para preservar essas bacias.

Além dos integrantes da Frente Ambientalista e de dirigentes de ONGs 
que atuam no setor, representantes da Câmara Legislativa do DF também 
participaram da reunião.

COOPErAÇÃO TÉCNICA

Ambientalistas debatem projetos de preservação da água

ticas para o Combate ao Desmatamento 
do Ministério do Meio Ambiente, Mauro 
Pires, reconheceu que o IBGE precisa re-
adequar os limites da Amazônia Legal. Ele 
admite que, na década de 60, prevaleceu 
o critério político para a definição, vincu-
lado a incentivos fiscais.

“Naquele momento, o Maranhão rei-
vindicou fazer parte da Amazônia Legal. 
Quando se definiu a região, de fato era 
uma conceituação política, não era uma 
definição em termos ambientais”, observou 
Pires. “Acho que a Câmara, por meio dessa 
comissão, pode solicitar, junto ao IBGE, 
da atualização desse mapa. E não pode ser 
uma definição política, tem que ser uma 

definição técnica.” 
Vontade política - O deputado Zé 

Vieira acredita que basta vontade políti-
ca para resolver a questão. “Eles queren-
do, tudo é fácil. O IBGE já tem recursos 
suficientes para fazer isso. Não precisa os 
deputados votarem recursos para o go-
verno federal, porque ele tem autoridade 
para alocar os recursos”.

Já o deputado Sarney Filho (PV-
MA) lembrou que outra solução para 
flexibilizar os percentuais de reserva le-
gal seria o zoneamento econômico-eco-
lógico. Ele lamentou que o governo do 
Maranhão só tenha concluído 10% do 
zoneamento do estado.

luIz XavIer
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Acordo com França
Marcondes Gadelha 

(PSB-PB) integrou o grupo 
de parlamentares que via-
jou à França para conhecer 
a capacidade tecnológica 
daquele país. Segundo o 
deputado, a viagem faz 
parte do acordo firmado 
no ano passado entre os 
ministros de Defesa dos 
dois países para dar ao 
Congresso brasileiro uma 
percepção mais fundamen-
tada sobre o alcance do 
tratado. Depois de visitas 
a empresas que produzem 
foguetes e satélites de 
comunicação, Marcondes 
Gadelha disse que ficou 
constatada a necessidade 
de promover maior contato 
com os técnicos franceses 
para impulsionar o projeto 
aeroespacial brasileiro na 
base de Alcântara.

Obras na Bahia
Roberto Britto (PP-

BA) destacou o anúncio 
da ordem de serviço para 
a construção do viaduto 
na rodovia Br-116 que 
ligará o centro de Jequié, 
na Bahia, ao anel viário. O 
deputado considera a obra 
importante para melhorar 
a trafegabilidade e reduzir 
o número de acidentes 
naquele trecho. Outro 
anúncio destacado foi o 
da obra de recuperação 
da Br-030 e o asfalta-
mento da rodovia que liga 
Lage a Jabaquara que, 
segundo ele, representa 
uma importante via de 
acesso aos que trabalham 
no setor hortifrutigranjeiro 
do estado.

Salários de policiais
Eliene Lima (PP-MT) 

pediu a votação da pro-
posta de emenda à Cons-
tituição que equipara os 
salários dos policiais e 
bombeiros militares de 
todo o País aos salários 
recebidos pelos profissio-
nais do Distrito Federal. Ele 
argumenta que o custo de 
vida em qualquer unidade 
da federação tem o mes-
mo valor e que, por isso, 
não pode haver diferença 
salarial tão grande entre 
os policiais e bombeiros 
militares que se dedicam 
a proteger a população. O 
soldo inicial no DF, disse, 
é de r$ 4,1 mil, enquanto 
no Nordeste não chega a 
r$ 1 mil.

Petrobras capta financiamentos e não 
desiste do pré-sal, diz Sérgio Gabrielli

Marcello Larcher

O plano de investimento da Petrobras 
para o período 2009/2013 já tem finan-
ciamento captado para o primeiro ano, 
segundo informou ontem o presidente da 
empresa, José Sérgio Gabrielli, em audi-
ência pública na Câmara. Em plena crise 
econômica, a empresa apresentou números 
otimistas e conseguiu captar 6 bilhões de 
dólares (R$ 13,4 bilhões) com um grupo de 
grandes bancos estrangeiros e com partici-
pação do Banco do Brasil. Além disso, R$ 
25 bilhões serão captados junto ao Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) e R$ 23 bilhões serão 
empregados do próprio caixa da empresa.

A soma de R$ 61 bilhões é maior que os 
R$ 53,4 bilhões investidos em 2008; com 
isso, o valor das ações da empresa subiu no 
mercado internacional, mesmo em meio 
à crise. “Assim que apresentamos o pla-
no de investimento, as ações da Petrobras 
descolaram dos efeitos da crise e mesmo 
do preço do petróleo”, disse Gabrielli, que 
apresentou o plano às Comissões de Minas 
e Energia; e de Desenvolvimento Econô-
mico, Indústria e Comércio. 

Alguns dos projetos já estavam em 
andamento, mas, mesmo assim, o plano 
representa crescimento de investimento 
de 55% com relação ao plano anterior - 
referente ao período 2008-2012 -, que era 
de 112,2 bilhões de dólares, e passou a ter 
previsão de 174,4 bilhões de dólares.

Efeitos da crise - O deputado José Gui-
marães (PT-CE), um dos que propuseram 

a audiência para ouvir o presidente da Pe-
trobras, questionou quanto aos efeitos da 
crise sobre os investimentos. Gabrielli disse 
que o principal problema para a empresa 
seria continuar a conseguir financiamento 
no exterior, o que já foi resolvido.

O presidente da Petrobras garantiu que, 
mesmo com o preço atual do petróleo a 
37 dólares o barril, os investimentos estão 
garantidos. A partir de 2011, o plano tra-
balha com a previsão de 45 dólares o barril, 
por segurança, mas o mercado futuro já 
prevê 66 dólares para esse período. 

Pré-sal - Gabrielli disse aos deputados 
que os investimentos no pré-sal estão ga-
rantidos e não serão paralisados, embora 

tenha admitido que a crise financeira mu-
dou as regras do jogo. Mesmo com a queda 
dos preços do barril, Gabrielli garantiu que 
a exploração nessa área é viável com pre-
ços entre 40 e 50 dólares, o que seria, em 
sua opinião, uma estimativa “robusta”, ou 
seja, muito conservadora.

São sete áreas com indícios grandes de 
reservatórios, e os testes já estão em anda-
mento para verificar se a produção é viável 
em alguns deles. “Não podemos considerar 
que a crise atual vai impedir o desenvolvi-
mento do mundo. Então, precisamos nos 
preparar para a demanda futura, que é cres-
cente, e vamos levar de sete a oito anos para 
começar a produzir”, disse Gabrielli.

Presidente da empresa defende 
manutenção do preço da gasolina

Na audiência pública de ontem, o pre-
sidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, 
defendeu a política da empresa de manter 
o preço da gasolina estável, “livre das va-
riações do mercado externo”. Segundo ele, 
é possível que o preço da gasolina para o 
consumidor seja alterado, mas somente 
quando o preço do petróleo no mercado 
internacional e a taxa de câmbio no Bra-
sil estabilizarem-se. “Não dissemos que o 
preço não vai ser alterado, só não vamos 
acompanhar o sobe e desce do mercado 
internacional mês a mês”, disse. 

Embora o preço do petróleo no mer-
cado internacional tenha caído muito nos 
últimos meses, o preço futuro aponta para 
alta. Gabrielli disse que o Brasil pratica a 
estabilidade de preços, diferentemente de 

outros países, como os Estados Unidos.
Lá, segundo ele, a gasolina subiu 8,4% 

em fevereiro, e a previsão de alta para mar-
ço é de 10%. No Brasil, afirmou, o preço 
da gasolina se mantém estável há seis anos, 
apesar das variações do preço do barril do 
petróleo no mercado internacional.

“O mercado não prevê queda do preço 
do petróleo, ou seria possível que as dis-
tribuidoras comprassem gasolina de outros 
produtores, mas continuam comprando da 
Petrobras”, acrescentou. 

Greve - Gabrielli também disse esperar 
que a greve dos funcionários da empresa, 
iniciada na segunda-feira (23), termine 
hoje. Assembleias estão marcadas e, segun-
do ele, a direção está negociando com os 
funcionários e trabalhando para que o 

movimento seja encerrado nesta semana.
De acordo com o presidente, a gre-

ve ainda não teve impacto significativo 
sobre a extração de petróleo, nem sobre 
a produção de derivados. Gabrielli dis-
se também que a greve é parcial e não 
atingiu as 28 plataformas de produção, 
embora tenha atingido as refinarias da 
empresa com mais força.

Os funcionários querem mudanças 
na participação nos lucros, flexibiliza-
ção da jornada de trabalho e revisão da 
política de emprego para terceirizados. 
Gabrielli declarou que a empresa já ne-
gocia as questões financeiras, mas não 
pode abrir mão de organizar o trabalho 
segundo suas demandas, o que seria o 
único ponto ainda em aberto. (ML)

sérgio gabrielli (2º à esq.): assim que apresentamos o plano de investimento, as 
ações da Petrobras descolaram dos efeitos da crise e mesmo do preço do petróleo 

Jorge Campos
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Geórgia Moraes

 A Comissão de Trabalho, de Admi-
nistração e Serviço Público vai propor a 
criação de comissão externa para apurar 
os motivos da demissão de 4.270 funcio-
nários da Empresa Brasileira de Aeronáu-
tica (Embraer) em fevereiro. Além disso, 
deve aprovar uma proposta de fiscalização 
e controle da empresa. Essas iniciativas 
foram sugeridas pelos deputados Vicenti-
nho (PT-SP), Ivan Valente (Psol-SP) e 

Servidores
Mauro Benevides 

(PMDB-CE) registrou 
matérias divulgadas pela 
imprensa que apontam a 
intenção do governo fede-
ral de protelar o aumento 
dos salários dos servidores 
ativos e inativos da União. 
O deputado, que lamentou 
a decisão, apresentou as 
justificativas do Palácio do 
Planalto para o adiamento 
da correção salarial dos 
servidores, como a queda 
na arrecadação de tributos 
e contenção de gastos 
para reduzir os efeitos da 
crise financeira, e reprodu-
ziu as palavras do ministro 
do Planejamento, Paulo 
Bernardo, que estimou 
para breve a estabilização 
da situação financeira 
nacional, o que garantiria 
os aumentos.

Tributos
José Edmar (PR-

DF) associou-se a Mauro 
Benevides no pleito por 
melhores salários aos fun-
cionários públicos federais. 
Edmar ainda defendeu 
a aprovação do projeto 
que cria o Imposto Único 
Federal, que acaba com os 
impostos de renda e sobre 
produtos industrializados. 
Ele apresentou projeção 
demonstrando que o IPI 
e o Imposto de renda so-
mados arrecadam menos 
do que o Imposto Único 
Federal poderia destinar 
aos cofres públicos. O 
parlamentar pediu ao go-
verno federal para analisar 
a proposta e garantir a 
modernização do sistema 
tributário nacional.

Infraero 
Veloso (PMDB-BA) 

classificou como equivo-
cada a decisão da Infraero 
de retirar de Salvador a 
Superintendência regional 
Centro-Leste. De acordo 
com a medida, a capital 
deixará de ser responsável 
pelos aeroportos de Ilhéus, 
Paulo Afonso e Aracaju. O 
deputado informou ainda 
que a superintendência 
será transferida para re-
cife (PE). Ele argumentou 
que a medida prejudica o 
aeroporto de Salvador, um 
dos maiores do Nordeste, 
o sétimo mais rentável do 
País e o quinto em movi-
mentação de passageiros, 
segundo disse. 

O presidente do Sindaeroespa-
cial/SP, Edmilson Rogério de Olivei-
ra, disse na audiência que os atuais 
funcionários da Embraer estão so-
brecarregados por causa da demissão 
dos 4.270 trabalhadores. Segundo 
Oliveira, os trabalhadores que per-
maneceram na Embraer estão fazen-
do horas-extras, o que significaria 
uma sobrecarga no trabalho.

No entanto, o vice-presidente 
da empresa, Horacio Forjaz, negou 
a denúncia. Forjaz informou que a 
média de horas-extras era de 12% 
em 2007 e, atualmente, é de apenas 
2%. “Os empregados não estão so-
brecarregados”, disse. (GM)

Sindicato acusa empresa 
de sobrecarregar 

funcionários 
remanescentes

Trabalho pode ter comissão externa 
para apurar demissões na Embraer

Roberto Santiago (PV-SP).
Em audiência pública ontem, repre-

sentantes de entidades sindicais do setor 
afirmaram que as demissões ocorreram 
para que a empresa apresentasse maior 
rentabilidade a seus acionistas.

Apesar de a legislação determinar que 
o controle acionário da Embraer seja bra-
sileiro, o representante da Coordenação 
Nacional de Lutas (Conlutas) na audiên-
cia, José Maria Almeida, disse que as ações 
são negociadas na Bolsa de Nova Iorque e 
que 70% delas estão nas mãos de fundos 
estrangeiros, que não têm preocupação em 
produzir aviões, mas em ter lucro rápido. 
Almeida afirmou que esse percentual é 
irregular, pois a legislação permite um ca-
pital votante de até 40% de estrangeiros.

O vice-presidente da Embraer, Horacio 
Forjaz, reconheceu que a composição do 
capital da empresa é pulverizada. Ele afir-
mou, no entanto, que a diretoria precisa 
ser composta por brasileiros, mesmo que 
a maioria do capital seja estrangeiro.

Insuficiente - Para o deputado Ivan 
Valente, que propôs o debate na comissão, 
essa regra não é suficiente. Segundo ele, 
se a maioria do capital é estrangeiro, isso 
significa que os interesses também pode-
rão ser estrangeiros, mesmo que a diretoria 
seja nacional. O deputado do Psol também 
criticou a atitude da empresa de demitir 
funcionários. “É um planejamento estra-
tégico do lucro, mas não leva em conta o 
impacto social”, ressaltou.

A Embraer justificou as demissões afir-
mando que 93% de sua produção depende 
do mercado externo. Por conta da crise 
internacional, a empresa reduziu de 220 

para 150 o número de aeronaves a serem 
produzidas neste ano. “Só de jatos Legacy, 
foram cancelados dez pedidos em janeiro. 
Isso representou um corte de 32% na pro-
dução, e as demissões decorreram disso.”

Horacio Forjaz explicou que as alterna-
tivas sugeridas na audiência pelo procura-
dor do Trabalho Adélio Justino Lucas, que 
representa o Ministério Público do Traba-
lho de São José dos Campos (SP) - redução 
da jornada de trabalho, férias coletivas, 
programas de aposentadoria voluntária e a 
não-renovação de contratos temporários -, 
são viáveis apenas em um cenário de reto-
mada do crescimento em curto prazo. Ele 
afirmou, porém, que a previsão da Embraer 
é de crise nos próximos dois a três anos. 
“O que está em jogo não são esses 4,2 mil 
empregos, mas a preservação dos outros 
18 mil empregos que a empresa mantém”, 
disse o vice-presidente da Embraer.

Roberto Santiago informou que deve 
apresentar ainda nesta semana à comissão 
uma proposta de fiscalização e controle 
para verificar a situação financeira e con-
tábil da Embraer.

Briga judicial - As demissões da Em-
braer foram suspensas temporariamente 
por decisão judicial, mas depois foram 
mantidas pelo Tribunal Regional do Tra-
balho da 15ª Região (TRT-15), com sede 
em Campinas (SP), em 18 de março.

Entretanto, o TRT considerou os cor-
tes abusivos e determinou pagamento de 
indenização de dois avisos prévios (dois 
salários mensais, até o limite total de R$ 
7 mil), a título de indenização, e a manu-
tenção do plano de saúde dos funcionários 
demitidos por 12 meses.

Na audiência, sindicalistas disseram que a empresa demitiu funcionários para gerar mais rentabilidade a seus acionistas;  
representantes da Embraer afirmaram que 93% de sua produção depende do mercado externo  que, com a crise, reduziu a demanda

Jorge Campos
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ECONOMIA

Cristiane Bernardes

Três das cinco comissões especiais ins-
taladas para monitorar os efeitos da crise 
econômica mundial no Brasil vão convidar 
ministros da área econômica para debater 
o tema. Ontem, foram eleitos vice-presi-
dentes e votados requerimentos de audi-
ências públicas nas áreas de Agricultura; 
Serviços e Emprego; e Indústria. 

O presidente Michel Temer se reuniu 
com os presidentes das cinco comissões 
e prometeu estrutura para os trabalhos. 
Segundo o deputado Albano Franco 
(PSDB-SE), que preside a comissão de 
Indústria, foi discutida a realização das 
audiências públicas conjuntas, para evi-
tar duplicidade de trabalho, já que alguns 
requerimentos convidam as mesmas au-
toridades, sindicalistas e empresários. 

Agricultura - A comissão especial 
da Agricultura convidou Guilherme Dias, 
ex-ministro do Planejamento no Gover-
no Fernando Henrique, para audiência 
pública na próxima terça-feira (31). Já na 
quarta-feira (01/04), o convidado é o eco-
nomista Eduardo Giannetti da Fonseca. 

Na primeira reunião do colegiado, 
foram eleitos os deputados Lelo Coim-
bra (PMDB-ES), como presidente; 
Luis Carlos Heinze (PP-RS), 1º vice-
presidente; Onyx Lorenzoni (PFL-
RS), 2º vice; e Beto Faro (PT-PA), 
3º vice. O deputado Abelardo Lupion 
(DEM-PR) foi designado relator. 

Lupion disse que vai apresentar re-
querimentos para realização de audiên-
cias com o presidente do Banco Central, 

Comissões querem debater crise com ministros 

Michel Temer prometeu a presidentes das comissões da crise estrutura necessária para os trabalhos

JBatIsta

Janary Júnior e Marise Lugullo

O deputado Magela (PT-DF) foi 
confirmado como relator-geral do 
projeto de Lei Orçamentária (LOA) 
de 2010. O anúncio foi feito ontem 
pelo presidente da Comissão Mista 
de Orçamento, senador Almeida 
Lima (PMDB-SE). 

Magela chega à relatoria em um 
momento delicado, pois a crise econô-
mica vai refrear o crescimento do País 
neste ano. Em termos orçamentários, 
isso significa menor arrecadação e 
adiamento de despesas, além de sina-
lizar para o crescimento das pressões 
por mais recursos. Todos esses fatores 
devem se concentrar na discussão da 
proposta orçamentária, que chega ao 
Congresso em agosto.

Para o relator-geral, esse cenário 
vai exigir um debate mais técnico e 
menos político. “Não há espaço para 

A última vez em que um relator-
geral do Orçamento enfrentou uma 
situação de crise econômica foi 
em 2002. Na época, o País vivia 
uma conjuntura desfavorável, com 
inflação ascendente, restrição de 
linhas de crédito no exterior, ris-
co-país em alta e fuga de capitais 
- fator provocado, segundo analistas, 
pela eleição do presidente Lula. O 
relator-geral, o então senador Sérgio 
Machado (CE), teve de negociar com 
os parlamentares uma redução das 
expectativas de receita para 2003. 
O projeto previa arrecadação de 
r$ 328,9 bilhões, e os deputados 
e senadores elevaram o valor para 
r$ 353,7 bilhões.A arrecadação 
final de 2003 ficou mais próxima 
das estimativas do Congresso: r$ 
360,4 bilhões.

Há sete anos, situação  
também era desfavorável

estripulias. Será um Or-
çamento pé-no-chão, 
bem realista”, disse Ma-
gela. Ele ressaltou que o 
Orçamento será carac-
terizado pela austerida-
de. “Espero que quando 
nós estivermos votando 
a proposta, no final de 
2009, a crise tenha sido 
superada e já haja sinais 
de que o Brasil vai vol-
tar a crescer como nos 
últimos anos. Mas, du-
rante 2009, vamos viver 
o aprofundamento da 
crise e certamente isso influenciará na 
elaboração do Orçamento.”

Cooperação - Por causa da crise, 
Magela disse que não acredita em uma 
oposição muito ativa na comissão. O blo-
co oposicionista, avaliou, deverá centrar 
fogo nas propostas do Executivo para 

combater os efeitos 
da crise, como as 
medidas provisórias. 
No caso do Orça-
mento, ele prevê um 
relacionamento mais 
cooperativo.

O relator infor-
mou que vai con-
versar com os líderes 
partidários e com os 
coordenadores de 
bancadas para mos-
trar que dificilmente 
haverá receita extra 
para acatar as emen-

das parlamentares. Magela disse ainda 
que pretende promover seminários regio-
nais e audiências públicas para ouvir as 
demandas da sociedade sobre a aplicação 
dos recursos. Nos últimos anos, algumas 
dessas sugestões foram transformadas em 
emendas de bancadas estaduais.

Magela é o relator-geral do Orçamento de 2010

magela

gIlBerto nasCImento

Henrique Meirelles, e com os ministros de 
Relações Exteriores, Celso Amorim, e da 
Agricultura, Reinhold Stephanes, a fim 
de fazer “uma radiografia” da crise. 

A comissão especial na área 
de Serviços e Empregos aprovou 
requerimentos para ouvir o ministro 
do Trabalho, Carlos Lupi, e os presi-
dentes do Ipea, Márcio Porchman, e 
da Fiesp, Paulo Skaf. Por sugestão 
da deputada Luciana Genro (Psol-
RS), também serão convidados 
dirigentes da Conlutas (que reúne 
vários sindicatos).

Os deputados Efraim Filho 
(DEM-PB) e Carlos Eduardo Ca-
doca (PMDB-PE) foram eleitos, 

Empregos e Indústria também farão audiências públicas
respectivamente, para a 2ª e a 3ª vice-
presidências da comissão, que tem 
Aline Corrêa (PP-SP), como 1ª vice. 

Indústria - Já os integrantes da co-
missão da Indústria debateram requeri-
mentos para a realização de audiências 
com os ministros da Fazenda, Guido 
Mantega; do Desenvolvimento; Miguel 
Jorge; e o presidente do BC, Henrique 
Meirelles. Os deputados sugeriram 
que os ministros sejam convidados 
em vez de convocados. O autor 
do requerimento, Moreira Mendes 

(PPS-RO), disse não ver problema 
em convidar, mas ressaltou que o 
termo convocação está de acordo 
com o regimento da Câmara. 

O deputado Armando Monteiro 
(PTB-PE), que preside a Confede-
ração Nacional da Indústria (CNI), 
sugeriu a Albano Franco que faça 
contatos com os integrantes da co-
missão que analisa o mesmo tema no 
Senado, para não repetir o trabalho 
já feito naquela Casa, mas produzir 
novas ações de combate à crise. 

Cadeia produtiva - Os deputados Pau-
lo Piau (PMDB-MG) e Luis Carlos Heinze 
lembraram que é difícil tratar apenas da pro-
dução sem falar da indústria e do comércio 

referentes aos produtos do agronegócio. Em 
resposta, o presidente, Lelo Coimbra, infor-
mou que tentará articular um trabalho con-
junto com as outras comissões da crise.


