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Soluções para enfrentar os efeitos da crise econômica foram discutidas ontem por deputados, ministros e representantes do setor 
produtivo. Participantes de comissão geral do Plenário (foto acima) apontaram a reforma tributária e incentivos às microempresas e 
exportações como forma de manter empregos e retomar o crescimento. Em audiência na comissão que analisa a crise na agricultura, 
o ministro Reinhold Stephanes (abaixo, à esquerda) afirmou que o agronegócio é o principal responsável pela melhoria da balança 

comercial nos últimos anos. E o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles (direita), garantiu a parlamentares de comissões da 
Câmara e do Senado que a economia está entrando em um processo de retomada da atividade.  

Páginas 5, 6, 7 e 8 

COMISSÃO GERAL

Debatedores pedem reforma tributária e 
incentivos à produção para enfrentar crise



agenda

Disque - Câmara 0800 619 619www.camara.gov.br

2

presidência
Brasília, 28 de maio de 2009

diretor: Sérgio Chacon              (61) 3216-1500              secom@camara.gov.br

 câmara dos deputados - anexo i - sala 1508 - 70160-900 Brasília dF
jornal@camara.gov.br  |  Fone: (61) 3216-1660  |  Distribuição - 3216-1826

1º Vice-presidente
Marco Maia (PT-RS)
2º Vice-presidente
Antonio Carlos Magalhães Neto (DEM-BA)
1º secretário
Rafael Guerra (PSDB-MG)
2º secretário
Inocêncio Oliveira (PR-PE)
3º secretário
Odair Cunha (PT-MG)
4º secretário
Nelson Marquezelli (PTB-SP)

suplentes
Marcelo Ortiz (PV-SP), Giovanni Queiroz (PDT-
PA), Leandro Sampaio (PPS-RJ) e 
Manoel Junior (PSB-PB)
Ouvidor parlamentar
Mario Heringer (PDT-MG)
procurador parlamentar
Sérgio Barradas Carneiro (PT-BA)
diretor-Geral
Sérgio Sampaio de Almeida
secretário-Geral da Mesa
Mozart Vianna de Paiva

presidente: Michel Temer (PMDB-SP) 

diretor
Pedro Noleto

editora-chefe
Rosalva Nunes 

diagramadores
Guilherme Rangel Barros
José Antonio Filho
Ronaldo Alves 

ilustrador
Renato Palet
Editor de fotografia 
Reinaldo Ferrigno

editoras
Maria Clarice Dias
Renata Tôrres 

Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  - 53a Legislatura SECOM - Secretaria de Comunicação Social

Jornal da Câmara

Impresso na Câmara dos Deputados | DEAPA / CGRAF 

Sílvia Mugnatto

O presidente Michel Temer também rece-
beu representantes do Fórum permanente em 
defesa do empreendedor, que reivindicaram 
a votação do projeto de Lei 4302/98. a pro-
posta, que altera a legislação sobre trabalho 
temporário e regulamenta a prestação de 
serviços terceirizados, tramita na comissão 
de constituição e Justiça e de cidadania e 
deverá ser analisada pelo plenário.

O coordenador do fórum, José Maria cha-
pinas alcazar, disse que a entidade reúne 15 
milhões de trabalhadores e há 10 anos luta 
por essa regulamentação. alcazar também 
é presidente do sindicato das empresas de 

serviços contábeis e empresas de assesso-
ramento, periciais e informações do estado 
de são paulo.

segundo ele, há uma corrente que não 
reconhece a terceirização e questiona esse 
modelo de contrato juridicamente. alcazar 
argumenta, no entanto, que a terceirização 
é uma tendência das economias modernas, 
que favorece a redução de custos tanto na 
área privada como na pública.

para alcazar, a principal resistência ao 
projeto vem de algumas centrais de traba-
lhadores e, no caso do serviço público, do 
Tribunal de Contas da União. Ele afirma, 
porém, que a terceirização reduz custos e 
deve ser utilizada no setor público.

Biotecnologia
a Frente parlamentar para o apoio e o desenvolvimento da 

Biotecnologia promove café da manhã para debater o tema “den-
gue e saúde pública”. churrascaria pampa, anexo iV, 10º andar, 
às 8 horas

Reunião de líderes
Os líderes reúnem-se com o presidente Michel Temer para discutir 

a pauta da próxima semana. Gabinete da presidência, às 9h

Reforma política
O inesc e o diap promovem café da manhã para divulgar pes-

quisa feita no congresso sobre a reforma política. restaurante Vila 
do chocolate, anexo iV, 10º andar, às 9 horas

Telecomunicações
a comissão de ciência e Tecnologia realiza o seminário “apli-

cações para as bandas de 2,5 e 3,5 GHz: um novo cenário para as 
telecomunicações”, com a presença do ministro das comunicações, 
Hélio costa, entre outros. plenário 13, a partir das 9h30

Legislação Participativa
a comissão de Legislação participativa debate o o projeto de 

Lei de diretrizes Orçamentárias para 2010. plenário 4, às 9h30

Acordo com TCU
a câmara, por meio da 2ª Vice-presidência, e o Tribunal de 

Contas da União assinam acordo de cooperação técnico-científica 
e cultural para integrar as esferas federal, estadual e municipal do 
poder Legislativo. Gabinete da presidência, às 10 horas

Ferrovia em Belo Horizonte
a comissão de Viação e Transporte discute as obras de transpo-

sição da malha ferroviária no trecho que passa por Belo Horizonte. 
plenário 5, às 10 horas

TVs públicas
a câmara sedia o 2º Fórum nacional de TVs públicas. auditório 

nereu ramos, às 10 horas

Governança democrática
O pps, deM e psdB realizam o seminário “Governança de-

mocrática: construção coletiva do desenvolvimento das cidades”. 
auditório Freitas nobre, às 10 horas

Parlamentares dos EUA
a comissão de segurança pública reúne-se com delegação de 

deputados dos estados Unidos para discutir temas relacionados à 
segurança. plenário 4, às 11h30

Presidente do Uzbequistão
O presidente do Uzbequistão, Islam Karimov, faz visita oficial 

à câmara. salão nobre, às 15h30

QUinTa-Feira
28 de maio de 2009

Trabalhadores rurais pedem apoio à 
PEC contra o trabalho escravo

acompanhados por deputados, representantes de trabalhadores rurais entregaram 
ao presidente Michel temer lista de propostas que consideram prioritárias

Representantes de trabalhadores rurais 
entregaram ontem ao presidente da Câma-
ra, Michel Temer, uma lista de propostas que 
tramitam no Congresso relacionadas a ques-
tões fundiárias e condições de trabalho. Uma 
delas é a Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) 438/01, que prevê a expropriação de 
áreas onde for constatado trabalho escravo.

O deputado Domingos Dutra (PT-MA), 
que acompanhou o grupo, ressaltou a neces-
sidade de um esforço para garantir a votação 
das matérias ainda nesta legislatura. Dutra 
lembrou que, no Brasil, cerca de 25 mil pesso-
as ainda trabalham em condições análogas às 

da escravidão, segundo relatório da Organiza-
ção Internacional do Trabalho (OIT). 

Temer destacou que os líderes partidários 
já vêm se mobilizando pela inclusão da PEC 
na pauta do Plenário. “As reivindicações 
são justas e, certamente, a Câmara deverá 
se posicionar em breve”, afirmou. 

Também foi pedida agilidade na votação do 
Projeto de Lei 490/95, de Domingos Dutra, que 
proíbe a concessão de liminares em casos de litígios 
coletivos pela posse de terras urbanas ou rurais. O 
texto possibilita que juízes e promotores conheçam 
os fatos antes de deferirem liminares de despejo, 
evitando conflitos em áreas ocupadas.

Entidade solicita votação de projeto sobre serviço terceirizado

luiz Cruvinel
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Eduardo Piovesan

Ao aprovar as três emendas do Se-
nado para a MP 454/09, os deputados 
concluíram ontem a votação da maté-
ria, que segue para sanção presidencial. 
A medida viabiliza a transferência da 
titularidade de terras da União ao esta-
do de Roraima e as emendas estendem 
essa regularização ao Amapá. 

A MP amplia os usos possíveis desses 
imóveis, transferidos por meio de mudan-
ças na Lei 10.304/01, que primeiramente 
tentou fazer a regularização fundiária do 
ex-território de Roraima. O texto apro-
vado é o do projeto de lei de conversão 
do deputado Urzeni Rocha (PSDB-
RR), que fez apenas uma mudança.

Ele incluiu as atividades agríco-
las diversificadas entre os usos pre-
ferenciais que poderão ser dados aos 
imóveis. As outras atividades que 
já estavam previstas na MP são: de 
conservação ambiental e desenvolvi-
mento sustentável; de assentamento, 
colonização e regularização fundiária. 
Antes da MP, o uso era obrigatório 
para assentamento e colonização.

Plenário conclui votação de MP que 
regulariza terras de Roraima e Amapá

Os debates em torno da reforma política 
voltaram a mobilizar o Plenário. O líder do 
PT, Cândido Vaccarezza (SP), anunciou que 
os deputados serão chamados a votar a con-
vocação de um Congresso revisor destinado 
a reformar, em 2011, a parte da Constituição 
que trata da organização política e eleitoral. O 
líder destacou proposta nesse sentido, de au-
toria do deputado José Genoíno (PT-SP). “A 
oposição faz um debate carregado de desinfor-
mação; a reforma política não está enterrada, 
mas não é possível votá-la agora, porque seria 
derrotada”, explicou. 

Ao confirmar ao Plenário que, de fato, 
os líderes da maioria dos partidos não vão 
assinar a urgência para as propostas rela-
tivas ao tema, o presidente Michel Temer 
garantiu que a discussão da reforma não 
terminou. “Não entrego os pontos. Vamos con-
tinuar a discussão: o que acontecerá depois vai 
depender”, disse. Temer reafirmou sua disposi-
ção de aprovar uma lei para regular o processo 
eleitoral, para evitar uma regulação por resolu-
ção do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Ibsen Pinheiro (PMDB-RS), encarregado 
por cinco partidos - PMDB, PT, DEM, PCdoB 
e PPS - de redigir a proposta de reforma com o 
voto em lista fechada e o financiamento público, 
disse ter cumprido sua missão. “Já perdi batalhas 

Base do governo defende Congresso revisor em 2011

mais amargas, não tenho ressentimento”, garantiu. Ele 
lamentou, no entanto, a “quebra de compromisso” e 
advertiu que a Câmara “perdeu uma oportunidade” 
de atualizar a lei eleitoral. 

Líder da Minoria, André de Paula (DEM-PE) 
fez uma ampla defesa da reforma política, desta-
cando a necessidade de fortalecer os partidos e de 
democratizar e dar transparência aos mecanismos 
de financiamento das campanhas eleitorais. “Não 
ficaríamos mais expostos a escândalo sobre escân-
dalo”, assinalou, registrando sua frustração com a 
decisão dos partidos da base.

Fidelidade - O líder do DEM, Ronaldo 
Caiado (GO), voltou a acusar os líderes do 
PT e do PMDB pelo “acordo não cumprido”, e 
alertou que seu partido não aceita votar o que 
chamou de “projeto da burla”: a proposta de 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ), apoiada pelo 
conjunto da base do governo, que suspende a 
fidelidade partidária por seis meses. “Não po-
demos trocar um projeto correto e transparente 
de reforma política por outro que vai burlar a 
fidelidade”, afirmou Caiado.

O líder do PSDB, José Aníbal (SP), con-
testou a afirmação de Vaccarezza de que a 
reforma seria derrotada. “Essa é uma redun-
dância que não consigo captar inteiramente”, 
disse Aníbal, reafirmando que a reforma “foi 
enterrada pelo PT e pelo governo”, por pressão 
dos outros partidos da base. Para o líder do 

PPS, Fernando Coruja (SC), “o PT mudou de 
posição porque alguns partidos colocaram uma 
faca no pescoço das lideranças do governo”.

Ricardo Barros (PP-PR) disse que a falta 
de assinatura de líderes para a proposta foi um 
ref lexo da posição da maioria da Casa, e de-
monstrou a inviabilidade da aprovação. “Mas 
vamos seguir discutindo o financiamento públi-
co”, anunciou. Silvio Costa (PMN-PE) disse 
que o PT defende a lista fechada, mas desistiu 
de votá-la em atenção aos partidos aliados. 

Cândido vaccarezzaandré de Paula

JBatiSta gilBerto naSCiMento

reFOrMa pOLíTica

Emendas - As três emendas apro-
vadas tratam da inclusão do Amapá 
nessa transferência de terras. Uma 
delas inclui o Amapá no texto da Lei 
10.304/01. As outras duas ajustam a re-
dação das ementas da MP e dessa lei.

A Lei 10.304/01 já excluía da trans-
ferência as terras indígenas; as terras 

devolutas indispensáveis à defesa das 
fronteiras; os lagos e rios; os potenciais 
de energia hidráulica; os recursos mine-
rais; as cavernas naturais subterrâneas; e 
os sítios arqueológicos e pré-históricos.

Segundo o governo, as mudanças fo-
ram negociadas pelo estado de Roraima 
com o Ministério do Desenvolvimento 

Agrário e com o Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (Incra), 
porque a lei anterior foi considerada, pelo 
Supremo Tribunal Federal (STF), como 
insuficiente para efetivar a transferência. O 
STF julgou que era necessário regulamen-
tar a lei e identificar previamente as áreas a 
serem mantidas em nome da União.

o relator urzeni rocha recomendou a aprovação das três emendas, uma delas incluindo terras do amapá no texto 

roDolfo StuCkert
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O relator do processo 
contra o deputado Edmar 
Moreira (sem partido-MG) 
no conselho de Ética e de-
coro parlamentar, deputado 
Nazareno Fonteles (PT-PI), 
solicitou ao núcleo de Fisca-
lização e controle da Verba 
indenizatória do exercício 
parlamentar (nuvep) da câ-
mara todos os papéis relati-
vos à prestação de contas de 
Moreira. Fonteles chamou a 
atenção para a necessidade 
de tornar mais rigorosos os 
procedimentos de fiscaliza-
ção do uso da verba.

O deputado questionou 
o chefe do serviço, o fun-
cionário roberlan costa, 
sobre os ressarcimentos 
feitos ao deputado edmar 
Moreira. Tavares explicou, 
em depoimento ontem no 
conselho, que, com exceção 
de contratos de aluguel e lo-
cação de carros, as normas 
não exigem a apresentação 
do contrato de prestação de 
serviço. Fonteles afirmou 
que, se a lei fala em con-
tratação, o contrato tem de 
ser exigido.

para o relator, não é 
regular que não tenha sido 
exigido pelo nuvep o contra-
to, apresentado ao conselho, 
da empresa de Moreira com 
o segurança autônomo Jairo 
almeida Lima, e o contrato 
do deputado com a empresa 
para que o serviço fosse 
prestado. 

Fonteles ressaltou que 
os r$ 15 mil pagos por 
Moreira mensalmente são 
pelo menos o dobro dos 
limites previstos pela Lei de 
Licitações. ele também con-
sidera que, quando o serviço 
passou de r$ 11 mil para 
R$ 15 mil, seria justificável 
fazer uma auditoria. 

Os integrantes do conse-
lho também questionaram o 
fato de, do fim de 2006 até 
recentemente, quando a 
Mesa diretora suspendeu a 
decisão, edmar Moreira ter 
recebido o ressarcimento na 
boca do caixa. Tavares expli-
cou que, quando o deputado 
fez o pedido, o processo foi 
enviado à direção da casa. 
O chefe do nuvep disse que 
o processo foi instruído com 
a norma de que essa verba 
só poderia ser paga por 
meio de depósito em conta 
corrente específica para tal, 
de titularidade exclusiva do 
parlamentar. 

A inclusão dos debates sobre o parla-
mentarismo na reforma política foi 
defendida pelo deputado Bruno 

Rodrigues (PSDB-PE), que lembrou ser 
essa uma das bandeiras do PSDB. A maté-
ria foi objeto de plebiscito em 1993. “Seria 
importante que voltássemos a esse tema, 
já que o Congresso Nacional passa por um 
momento de dificuldades, e não acredito 
que o presidencialismo, como vem sendo 

Os 23 milhões de jovens bra-
sileiros representam 20% da 
população do País mas, para 

o deputado Fernando Nascimento 
(PT-PE), a despeito das conquis-
tas e avanços implementados pelo 
Governo Lula, o Brasil ainda reúne 
realidades cruéis de ordem estrutural 
que afetam diretamente os jovens, 
especialmente os mais pobres. Os 
problemas enfrentados pela juventu-
de, segundo Nascimento, estão rela-
cionados principalmente à inserção 
social, profissional e educacional. 

Pesquisa do Unicef citada pelo 
deputado mostra que, quando com-
parados os adolescentes da classe 
de renda mais alta com os da mais 
baixa, a porcentagem daqueles que já 
abandonaram a escola praticamente 
dobra entre os mais pobres.

O analfabetismo, prosseguiu, 
atinge 3,8% da população juvenil, 
o que representa 1,1 milhão de pes-
soas. A maior parte desses jovens 
(70%) está na região Nordeste e quase a metade (43%) vive 
em áreas rurais. “Os negros representam 75% dos jovens 
não-alfabetizados”, lamentou. 

Trabalho - Entre os jovens de 20 a 24 anos, mostra 
a Unicef, 75% já estão no mercado de trabalho e apenas 
28% deles estudam. Segundo o parlamentar, as ofertas de 
trabalho são muitas vezes temporárias e nas mais diferen-
tes situações, como bicos, estágios, treinamento, o que 
dificulta a construção de uma estabilidade profissional. 
“O jovem brasileiro tem trabalhado muito, ganhado mal 

cOnseLHO de ÉTica

Fonteles quer acesso 
a todas as prestações 
de conta de Moreira 

Parlamentarismo 
deve ser incluído na 
reforma política, diz 

Bruno Rodrigues 

cumprido no País, seja a solução para as 
mudanças que o povo precisa e merece”, 
declarou.

O parlamentar analisou os temas que 
estão sendo discutidos no âmbito da refor-
ma política e destacou suas opiniões pesso-
ais, explicando que seu partido ainda não 
tem posição fechada sobre vários pontos.

Bruno Rodrigues defendeu o financia-
mento público das campanhas eleitorais, 
ressaltando ser necessário em razão do 
histórico de campanhas feitas com desvio 
de recursos públicos, caixa dois e abuso 
do poder econômico. Entretanto, na ava-
liação do deputado, o caixa dois não será 
eliminado, mesmo com o financiamento 
público, a não ser que, nas propostas em 
debate no Congresso, sejam estabelecidas 
punições rigorosas para quem utilizá-lo.

Voto majoritário - Na opinião de Bru-
no Rodrigues, a forma de representação na 
Câmara não respeita o princípio da pro-
porcionalidade prevista na Constituição, 
nem o do sufrágio universal. “Por isso, a 
implantação do voto majoritário para a 
eleição de deputados federais, estaduais 
e vereadores é a nossa maior bandeira”, 
ressaltou.

Ele criticou a indicação de suplentes 
dos senadores, que, segundo disse, são es-
colhidos “por um sistema elitista e pessoal” 
do candidato a senador, não precisando 
do voto popular. “É mais uma violação do 
princípio do sufrágio universal, que impõe 
o voto direto para escolha dos represen-
tantes do povo em qualquer cargo eletivo”, 
avaliou.

Bruno Rodrigues ainda destacou a ne-
cessidade da unificação das eleições. “O 
Brasil não aguenta mais eleições, a cada 
dois anos. Unificar os pleitos de vereador, 
deputado estadual, federal, prefeito, sena-
dor, governador e presidente da República 
será muito mais barato para o País e muito 
melhor para a democracia”, afirmou. 

O deputado também defendeu a 
proibição das coligações para as eleições 
proporcionais (para escolha de deputa-
dos federais, estaduais e vereadores). De 
acordo com Rodrigues, a medida precisa 
ser aperfeiçoada e implantada, para que os 
partidos políticos sejam valorizados.

Unificar as 
eleições será 
muito mais 

barato para o 
País e muito 

melhor para a 
democracia

Fernando Nascimento: 
Jovens sofrem com falta 
de estudo e dificuldade 
para entrar no mercado

e atuado, muitas vezes, na infor-
malidade”, disse.

Na análise de Fernando Nasci-
mento, os jovens contemporâneos 
vivem uma constante tensão entre a 
busca de sua emancipação pessoal e a 
subordinação à sociedade de consumo, 
muitas vezes imposta pela mídia. 

“Mas o choque entre os horizon-
tes oferecidos pela mídia e as limita-
ções concretas de renda e condições 
sociais, bem como a inexistência de 
políticas públicas satisfatórias de in-
serção juvenil, estão entre os fatores 
básicos a serem considerados quando 
se tenta explicar os crescentes riscos 
do envolvimento da juventude com 
o narcotráfico e outras modalidades 
de delinqüência”, afirmou.

Política pública - Apesar de 
considerar a criação da Secretaria 
Nacional de Juventude como fun-
damental para fortalecer o debate 
sobre esse segmento populacional, 
Nascimento avaliou que o Estado 

se exime de assumir o tema como assunto de interesse 
estratégico da Nação. 

Segundo o deputado, é possível elaborar uma política públi-
ca, acordada entre os diferentes atores envolvidos na questão, 
que perceba a juventude como uma condição singular em 
relação a outros segmentos populacionais. “Uma política na-
cional com a noção de que os jovens são sujeitos de direitos; 
que a realidade deles é marcada por ampla diversidade; e que 
as diferentes situações exigem respostas diferenciadas, porém 
referidas à igualdade de direitos que são universais”, sugeriu. 

gilBerto naSCiMento

gilBerto naSCiMento
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Reinhold Stephanes afirma que agronegócio 
contribui para superação da crise

Edvaldo Fernandes

O ministro da 
Agricultura, Rei-
nhold Stephanes, 
afirmou que o se-
tor vem resistindo 
aos efeitos da crise 
econômica global. 
Segundo ele, o agro-
negócio tem sido o 
principal responsá-
vel pela melhoria da 
balança comercial 
brasileira nos últi-
mos anos. “Dos oito 
produtos [da pauta 
de exportações] que 
tiveram melhor de-
sempenho em abril, 
sete são agrícolas - o 
que mostra a impor-
tância do setor para a economia do País”, ressaltou 
Stephanes, durante audiência pública promovida 
ontem pela comissão especial que analisa os efeitos 
da crise econômica na agricultura.

Para o ministro, a desaceleração da atividade 
econômica atinge menos o setor agrícola, porque 
“o mundo continuou a vai continuar comendo”. 
“A crise bateu menos no Brasil que em outros pa-
íses e bateu menos na agricultura que em outras 
atividades”, disse.

Outro lado - O deputado Jairo Ataide (DEM-
MG) disse que a conjuntura favorável à agricul-
tura, apresentada pelo ministro, não ref lete no 
dia-a-dia do produtor rural. “Não sentimos isso na 
base. Sentimos que a agricultura está prejudicada 
no setor de leite, no de carnes e até no de grãos”, 

Para diretor, CPI não afetará investimentos no pré-sal
Paula Bittar

O diretor de Exploração e Produ-
ção da Petrobras, Guilherme Estrella, 
avaliou ontem que a Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI) da Petro-
bras, criada no Senado, não prejudi-
cará os investimentos na exploração 
do petróleo na camada do pré-sal. Es-
trella participou de audiência pública 
promovida pelas comissões de Desen-
volvimento Econômico, Indústria e 
Comércio; e de Minas e Energia, para 
discutir o planejamento estratégico da 
Petrobras e o plano de negócios para 
o período 2009/2013.

Ele disse não estar preocupado 
com a CPI. “A Petrobras vai respon-

der com a maior clareza e transparência, 
como sempre tem sido feito, a todas as 
perguntas que forem feitas na comissão”, 
declarou. Segundo o presidente do Sena-
do, José Sarney, a CPI será instalada na 
terça-feira (2).

Investimentos - Ao detalhar os gas-
tos dos próximos anos, Guilherme Es-
trella declarou que a Petrobras destinará, 
até 2013, R$ 174 bilhões a investimentos, 
sendo R$ 104 bilhões apenas à explora-
ção e produção de óleo e gás natural. 
Cerca de 17% desse valor será investido 
na exploração da camada do pré-sal na 
Bacia de Santos.

O deputado Edmilson Valentim 
(PCdoB-RJ) - que solicitou a realização 
da audiência juntamente com o deputado 

Luiz Alberto (PT-BA) - aposta no pré-
sal para o desenvolvimento do País. Ele 
acredita que a exploração da nova reserva 
permitirá um avanço da indústria brasilei-
ra do setor, mas ressaltou a dimensão do 
desafio para atender à nova demanda.

De acordo com Valentim, atualmente 
a Petrobras é a única empresa com tec-
nologia e experiência suficientes para 
explorar as reservas do pré-sal. A mesma 
opinião é compatilhada por Estrella. O 
diretor prevê que, até a segunda meta-
de deste século, o petróleo ainda será a 
principal matriz energética do mundo. 
Entretanto, com o crescente declínio da 
produção, até 2030 será preciso encontrar 
cinco vezes mais óleo do que o que já foi 
descoberto, disse Estrella.

Aposta - A grande aposta da Pe-
trobras é na camada do pré-sal. Se-
gundo Guilherme Estrella, a previsão 
é que o bloco de Tupi possa produzir 
entre 5 bilhões e 8 bilhões de barris 
de petróleo e gás natural, e o bloco 
de Iara, entre 3 bilhões e 4 bilhões 
de barris. Como comparação, a Pe-
trobras estima suas reservas atuais no 
Brasil em 14 bilhões de barris. Estrella 
informou que o projeto piloto de ex-
ploração no pré-sal será instalado em 
dezembro de 2010, e a previsão é de 
extração de 100 mil barris de óleo e 
de 2 milhões a 3 milhões de metros cú-
bicos de gás natural por dia. A estatal 
pretende ser responsável, até 2013, pela 
criação de um milhão de empregos.

O presidente da comissão especial que analisa os 
efeitos da crise econômica na agricultura, deputado 
Lelo Coimbra (PMDB-ES), garantiu que o colegiado 
aprovará, na próxima terça-feira, requerimento de 
convocação do ministro do Meio ambiente, carlos 
Minc. Os integrantes da comissão irritaram-se com 
as declarações do ministro que, segundo a imprensa, 
chamou de “vigaristas” os parlamentares da bancada 
ruralista - maioria no colegiado. “É lamentável que 
em um país que quer ser o celeiro de alimentos do 
mundo possa haver uma declaração pública dessa 
magnitude”, protestou o deputado Moreira Mendes 
(PPS-RO).

a comissão queria aprovar a convocação do 
ministro do Meio ambiente imediatamente. a ques-
tão interrompeu a audiência pública com o ministro 
da agricultura, reinhold stephanes. a proposta só 
não foi aprovada porque o regimento da câmara 
impede deliberações durante o curso da Ordem 
do dia do plenário.

“a maioria dos presentes entendeu que era uma 
fala depreciativa contra um importante segmento da 
atividade econômica do Brasil”, afirmou Lelo Coim-
bra. a declaração de carlos Minc, de acordo com 
a imprensa, foi feita no ato público Grito da Terra, 
com cerca de 4 mil manifestantes, realizado ontem 
pela confederação nacional dos Trabalhadores na 
agricultura Familiar (contag).

carlos Minc foi criticado também pelo ministro 
reinhold stephanes. ele entende que Minc avalia de 
maneira equivocada a responsabilidade pelo desmata-
mento. “O conjunto de regras ambientais foi construído 
de forma inadequada, sem a participação do setor de 
produção”, disse stephanes, para quem a legislação não 
protege com eficiência o meio ambiente, mas tem um 
custo elevado para o setor produtivo. “Todos queremos 
proteger [o meio ambiente] e produzir”, disse. (EF)

Comissão vai convocar 
Carlos Minc para explicações

Para o ministro reinhold Stephanes (e), o agronegócio tem sido o principal 
responsável pela melhoria da balança comercial brasileira nos últimos anos

Brizza roDrigueS

afirmou. Para o parlamentar a agricultura enfrenta 
dificuldades de crédito, agravada pelas taxas de ju-
ros “mais altas do mundo”. Além disso, os insumos 
e a mão-de-obra, segundo ele, encareceram mais 
rapidamente que os preços agrícolas. 

O deputado Márcio Reinaldo Moreira (PP-
MG) disse que os produtores de leite sofrem por-
que “o preço [do produto] está muito baixo”. Duas 
das causas, segundo ele, são a importação de soro 
da Argentina e a absorção dos ganhos com a ele-
vação do preço ao consumidor final pelas grandes 
indústrias de laticínios. “Quem está recebendo 
menos de 70 centavos pelo litro do leite está no 
vermelho. Há mais de ano que as grandes empre-
sas, como Itambé, a Nestlé, entre outras, sufocam 
o produtor”, disse.

peTrOBras
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O presidente da Câmara, Michel Te-
mer, disse que as sugestões vão subsidiar 
os relatórios finais das cinco comissões 
instaladas na Câmara para acompa-
nhar os efeitos da crise na indústria; 
serviços e emprego; agricultura; siste-
ma financeiro; e comércio. 

A reforma tributária foi o tema 
mais polêmico dos debates. O presi-
dente da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), deputado Armando 
Monteiro (PTB-PE), defendeu uma 
reforma ampla como forma de com-

Debatedores apontam reforma tributária e
incentivo à produção como saídas para a crise

bater os efeitos da crise. Se isso não 
for possível, ele sugeriu, pelo menos, a 
correção de distorções para melhorar 
a competitividade da indústria brasi-
leira. Monteiro criticou a tributação 
sobre o crédito e o investimento das 
empresas existentes no Brasil. Segundo 
ele, isso pune o mutuário, a empresa e 
a pessoa física que utiliza o crédito. As 
atenções do País, disse, devem se voltar 
agora para medidas de curto prazo e 
uma agenda mais estruturante, já ima-
ginando o cenário pós-crise. 

Deputado cobra fundo garantidor para pequenas e médias empresas

Desoneração – Relator da comissão 
especial que analisa o impacto da cri-
se no setor industrial, Pedro Eugênio 
(PT-PE) pediu a aprovação de propos-
tas de consenso, como a desoneração 
das exportações e dos bens de capital, 
segundo ele “ a alma do processo de 
crescimento”. Na mesma linha, Duarte 
Nogueira (PSDB-SP) defendeu a re-
visão dos impostos em todos os níveis, 
argumentando que o distanciamento 
entre os serviços oferecidos à população 
e a carga de tributos recolhidos tornam 
impossível o desenvolvimento do País

Leonardo Quintão (PMDB-MG), 
que preside a  comissão da crise na área 
de sistema financeiro e mercado, mos-
trou otimismo quanto à situação desse 
setor, mas ressaltou que é preciso apoiar 
o micro e o pequeno empresário, au-
mentando anualmente o limite de fa-
turamento do Supersimples. Quintão 
também sugeriu uma revisão dos custos 
para os empresários, com a manutenção 
de sistemas de cobrança por cartão de 

crédito em seus estabelecimentos. Celso 
Maldaner (PMDB-SC) também pediu 
a aprovação da reforma tributária e de 
mudanças na legislação ambiental, de 
forma a viabilizar investimentos. 

Empresários – Para o presidente 
da Ação Empresarial, Jorge Gerdau Jo-
hannpeter, a desoneração das exporta-
ções e dos investimentos das empresas 
e o aumento dos investimentos públicos 
são medidas de enfrentamento da cri-
se. Gerdau criticou as dificuldades em 
aprovar a reforma tributária e defendeu 
o Imposto sobre Valor Agregado (IVA 
federal), previsto na proposta, além da 
flexibilidade das normas sobre jornada 
de trabalho e  horas extras. 

O advogado tributarista e repre-
sentante da OAB-SP Antônio Carlos 
Rodrigues Amaral recomendou a deso-
neração para pequenas e médias empre-
sas. Ele criticou a atual carga tributária, 
que gira em torno de 36% do PIB, e o 
sistema tributário brasileiro, por ser “um 
dos mais complexos do mundo”. 

luiz alveS

durante os debates, o presidente 
da comissão que analisa os efeitos 
da crise no setor industrial, deputado 
Albano Franco (PSDB-SE), cobrou 
a criação do fundo garantidor para 
micro e pequenas empresas, pro-
metido pelo ministro da Fazenda, 
Guido Mantega, em audiência na 
comissão. O deputado também 
frisou a importância de uma análise 
rápida da suspensão da cobrança 
do PIS/Cofins para as empresas de 
bens de capital.

essas duas medidas, informou 

albano Franco, constarão do relatório 
da comissão entre as propostas para 
combater a crise. “a sociedade brasileira 
está cansada de blablablá, e esta casa 
tem a responsabilidade de dar respostas 
concretas para o problema”, disse. 

a criação do fundo garantidor tam-
bém foi  reivindicada pelo presidente 
da associação Brasileira da indústria 
Têxtil e de confecção (abit), aguinaldo 
diniz Filho, que pediu mais crédito 
para as micro e pequenas empresas. 
segundo diniz Filho,  o setor têxtil 
demitiu mais de 40 mil pessoas desde 

setembro de 2008.
presidente da câmara de direto-

res Lojistas do distrito Federal, José 
Vicente estevanato também destacou 
a necessidade de benefícios para as 
pequenas e médias empresas e pediu 
que o Legislativo coloque em prática o 
fundo de aval com um limite em torno de 
r$ 600 mil para que as microempresas 
possam se desenvolver. 

O economista João paulo dos reis 
Velozo, presidente do Fórum nacional, 
entidade que reúne pesquisadores em 
ciências sociais, sugeriu que o Brasil crie 

um complexo industrial em torno do 
petróleo localizado na área do pré-sal, 
para explorá-lo gerando tecnologia 
e renda. 

ele destacou a importância dos 
investimentos em setores mais repre-
sentativos para amenizar os efeitos da 
crise. para Velozo - que foi ministro 
do planejamento de 1969 a 1979 e 
atravessou a crise do petróleo de 1973, 
quando o preço do produto subiu 300% 
-, o Brasil soube aproveitar aquela 
crise e hoje não depende mais do 
mercado internacional de petróleo.

Marcello Larcher  
Noéli Nobre

Em comissão geral que discutiu ontem alternativas 
para o País superar os efeitos da crise econômica, 

deputados e representantes de diversos setores 
apontaram a aprovação da reforma tributária, o 

fortalecimento das micro e pequenas empresas, estímulos ao 
setor exportador e mais facilidades no acesso ao crédito pelo 
setor produtivo como formas de o País superar os problemas.

Presidentes e relatores das comissões da Câmara que analisam a crise econômica conduziram os debates no plenário e apresentaram sugestões para cada área



Pinga-Fogo

Brasília, 28 de maio de 2009 7

Disque - Câmara 0800 619 619www.camara.gov.br

cOMissãO GeraL

Fronteiras
Jurandil Juarez (PMDB-

AP) anunciou a realização 
do 1º  encontro internacional 
Transfronteiriço entre Brasil, 
Guiana Francesa, república 
das Guianas e suriname, em 
3 e 4 de junho, em Oiapoque 
(ap). segundo o deputado, 
o evento visa estimular o 
bom relacionamento na 
fronteira norte do país. ele 
lembrou que a animosidade 
na região tem crescido nos 
últimos anos, especialmente 
na fronteira com a Guiana 
Francesa, que oficializou a 
repressão aos imigrantes 
sob o argumento de ga-
rantir empregos aos seus 
nacionais. na opinião do 
deputado, o encontro será a 
oportunidade de o governo 
federal demonstrar seu inte-
resse na região e confirmar a 
presença soberana do Brasil 
na fronteira norte.

Café
ao narrar a importância 

histórica do café para o 
desenvolvimento nacional, 
Silas Brasileiro (PMDB-
MG) cobrou mais incentivos 
para o setor. O deputado  
destacou medida do governo 
federal que prevê a liberação 
de r$ 1 bilhão para alavan-
car a produção do café, mas 
pediu a implantação de uma 
política para assegurar o 
preço do produto, vendido 
no mercado internacional 
com 35% de deságio. silas  
também solicitou a adoção, 
pelo governo, de medidas 
para garantir o escalo-
namento das dívidas dos 
cafeicultores.

Lula na Bahia
José Rocha (PR-BA) 

comunicou visita do presi-
dente Lula à Bahia, onde 
inaugurou um campus da 
Universidade do recônca-
vo Baiano no município de 
cachoeira, e recepcionou 
o presidente do senegal 
para lançar o 3º Festival 
Mundial de artes negras, 
em salvador. O deputado 
destacou também o encon-
tro entre Lula e o presidente 
da Venezuela,Hugo chàvez, 
para tratar de assuntos como 
o Mercosul e a construção 
de uma refinaria de petró-
leo. O deputado registrou 
também ter participado das 
comemorações dos 20 anos 
de emancipação política de 
são Félix do coribe e dos 24 
anos de Buritirama. 

Exportações do agronegócio podem 
ajudar País a retomar crescimento
O agronegócio, especialmente o voltado 

ao mercado externo, foi apontado nos deba-
tes como um dos principais setores que pode 
auxiliar o País no enfrentamento da crise. O 
deputado Antonio Palocci (PT-SP), relator 
da comissão especial que estuda os efeitos 
da crise no mercado financeiro, defendeu  
proteção ao setor, segundo ele o mais com-
petitivo e o mais vulnerável da economia 
brasileira. A atividade, explicou, é arris-
cada, pois depende do câmbio e do clima, 
duas áreas igualmente imprevisíveis.

Na avaliação de Palocci, o debate so-
bre questões como câmbio e taxa de juros 
é importante, mas deve vir acompanhado 
de ações que defendam a produtividade da 
indústria nacional. Ele citou o aumento do 
emprego formal como a principal conquista 
dos tempos recentes, que também deve ser 
defendido. “Além disso, é preciso iniciar um 
ciclo de crescimento mais responsável do 
ponto de vista financeiro, mas também nas 
questões ambientais”, disse. 

Oportunidade - O ex-ministro da Agri-
cultura Roberto Rodrigues apontou um ce-
nário internacional de oportunidade para 
o agronegócio brasileiro, pois os estoques 
internacionais de milho, arroz e trigo nunca 
estiveram tão baixos. Segundo ele, a queda 
dos preços afeta mais o Hemisfério Norte, 
onde os agricultores não terão incentivo 
para grandes safras, o que deve fazer cair 
a oferta. Para aproveitar a oportunidade, o 
ex-ministro cobrou agilidade, pois os agri-
cultores estão decidindo neste momento o 
que e quanto plantar, e é preciso oferecer 
crédito barato e irrestrito ao setor. Ele pediu 
atenção dos parlamentares para três setores 
que foram prejudicados com a crise: sucro-

alcooleiro, frigoríficos e cafeicultura, que 
tiveram a maior perda em preços e nos quais 
os produtores ficaram sem pagamento. 

Comércio - O presidente da comissão 
que estuda os efeitos da crise na área do co-
mércio, deputado Rodrigo Rocha Loures 
(PMDB-PR), adiantou pontos do relatório 
de sua área e disse que a comissão estuda 
mudanças na estrutura da lei que regula o 
Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES). Segundo ele, é 
preciso criar um banco brasileiro especiali-
zado em financiar exportadores. A comis-
são também defende agilidade nas ações de 
defesa comercial, mais eficácia no combate 
ao contrabando e a inclusão, no currículo 
escolar, de educação financeira, como for-
ma de criar consumidores mais conscientes. 
O deputado Luiz Carlos Hauly  (PSDB-
PR) disse ser preciso envolver governos e 
trabalhadores no enfrentamento da crise. 
“O Brasil vive da exportação e está sendo 

prejudicado na crise mundial”, avaliou. 
Especulação - Para o economista Ro-

berto Giannetti da Fonseca, a crise finan-
ceira pode se agravar no Brasil se a taxa 
de câmbio continuar a subir, afetando a 
balança comercial e tornando o mercado 
nacional vulnerável a mudanças do dólar 
no exterior. A solução, além de reduzir a 
taxa de juros básicos, a Selic, seria impedir 
a especulação com títulos brasileiros, cujo 
fluxo de capitais causa flutuação no preço 
do dólar. Segundo Giannetti, é preciso que 
o governo comece a taxar o capital espe-
culativo ou, no mínimo, estabeleça uma 
quarentena para que o dinheiro fique fixo 
nos cofres brasileiros, para que o País não 
vire “um paraíso para especuladores”. Na 
mesma linha, o deputado Marcelo Itagiba 
(PMDB-RJ) cobrou maior responsabilidade 
no mercado financeiro, com a elaboração de 
novas regras, para evitar a bolha de financia-
mentos que causou a crise.  (ML e NN)

Participantes propõem auditoria da dívida pública
Uma auditoria na dívida pública foi 

cobrada por vários participantes da co-
missão geral. A deputada Luciana Genro 
(Psol-RS), integrante da comissão que 
avalia os efeitos da crise na área de empre-
gos, defendeu a instalação de uma comis-
são parlamentar de inquérito (CPI) sobre 
a dívida  “Quem está pagando a conta da 
crise é a população. O corte nos gastos 
públicos é uma maneira de fazer com que 
a população pague”, disse a deputada. Em 
dezembro, a Câmara autorizou a criação 
da CPI da Dívida Pública, proposta pelo 
deputado Ivan Valente (Psol-SP), mas 
ela ainda não foi instalada.

O representante da Auditoria Cidadã 
da Dívida, Rodrigo Vieira de Ávila, tam-
bém defendeu a CPI e disse que o País 
chegou ao ponto de destinar 30% dos 
recursos do Orçamento para a dívida, 

enquanto para a Saúde vão 4%.
A auditora fiscal Maria Lucia Fattorelli 

Carneiro, que coordenadora o movimento 
Auditoria Cidadã da Dívida, citou o caso de 
investidores estrangeiros que abandonaram os 
títulos de seus países e estão tendo ganho real 
de 5,3% com papéis públicos brasileiros. 

Já o secretário-geral da Central dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil 
(CTB), Pascoal Carneiro, defendeu, como 
forma de combater os efeitos da crise, a re-
dução da jornada de trabalho sem perda de 
salários, a aprovação das convenções 185 e 
151 da Organização Internacional do Tra-
balho e a regulamentação do comitê sindi-
cal de base com garantia de emprego.

 Para o economista Demétrio Carneiro, 
a crise revela a necessidade urgente de uma 
reforma do Estado que contemple o deba-
te sobre o tipo de desenvolvimento mais 

adequado ao Brasil e papel da máquina 
estatal na condução do processo. 

Infraestrutura - Presidente da As-
sociação Brasileira da Infraestrutura e 
Indústrias de Base, Paulo Roberto de 
Godoy Pereira, alertou para o fato de 
que a competição internacional está se 
acirrando e o gargalo de infraestrutu-
ra no Brasil vai se fazer sentir cada vez 
mais. Godoy Pereira citou o exemplo da 
produção de energia, em que a defici-
ência da infraestrutura se faz presente 
aumentando os custos da produção. 

 O presidente da Associação Brasi-
leira da Indústria Elétrica e Eletrônica, 
Humberto Barbato, concordou que as 
principais medidas de enfrentamento 
da crise devem ser o controle dos gastos 
públicos e a ampliação de investimentos 
em infraestrutura. (ML e NN)

Para Palocci (2º à esq.), agronegócio é o setor mais competitivo e mais vulnerável da economia 

 luiz alveS
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Caixa Econômica
Zequinha Marinho 

(PMDB-PA) defendeu a 
reestruturação da caixa 
econômica Federal por-
que, em sua opinião, está 
defasado o número de 
empregados para garantir 
procedimentos eficazes 
de fiscalização e analisar 
processos relativos a fi-
nanciamentos públicos. O 
deputado considera que o 
banco possui condições de 
executar todos os progra-
mas e projetos do governo 
federal, como o pac e o 
Minha casa, Minha Vida.
entretanto, advertiu que a 
construção de um milhão 
de casas populares até o 
final de 2010 depende da 
adequação da caixa às 
demandas do projeto.

CPI da Petrobras
Dr. Rosinha (PT-PR) 

criticou a realização da 
cpi da petrobras, segundo 
ele, a partir de “denúncias 
vazias, que podem levar 
a estatal ao descrédito e 
ao recuo na concorrência 
internacional”.  para o de-
putado, a continuidade do 
pac é fundamental no mo-
mento de crise econômica 
mundial e empresas como 
a petrobras não podem 
ficar fora do crescimento 
do país. dr. rosinha disse 
não ter dúvidas de que a 
intenção da oposição é 
desmoralizar a estatal e 
tanto o psdB, quanto o 
deM “estão trabalhan-
do a favor das grandes 
multinacionais e contra a 
empresa” legitimamente 
brasileira.

Fundo do Livro
Marcelo Almeida 

(PMDB-PR) pediu o apoio 
dos parlamentares para 
a aprovação do Fundo 
setorial do Livro, dentro 
do Fundo da cultura. O 
deputado lembrou que, há 
três anos, o governo fede-
ral isentou de impostos a 
cadeia do livro, que deixou 
de pagar r$ 146 milhões 
por ano. em contrapartida, 
explicou, a cadeia produ-
tiva comprometeu-se a 
repassar um percentual 
do seu faturamento para a 
criação do fundo. almeida 
informou que os recursos 
devem girar em torno de 
r$ 40 milhões por ano para 
incentivar o hábito da leitura 
entre os estudantes. 

Janary Junior

O presidente do Banco Central, Hen-
rique Meirelles, disse ontem, em audiência 
pública na Câmara, que a valorização do 
Real frente ao dólar verificada nas últimas 
semanas é fruto do bom desempenho da 
economia brasileira diante da crise finan-
ceira mundial, e não de um movimento 
especulativo de investidores atrás das 
taxas de juros brasileiras. Meirelles es-
teve na Câmara para falar das políticas 
monetária, creditícia e cambial, como 
determina a Lei de Responsabilidade 
Fiscal. Mas o impacto da crise no Brasil 
dominou os debates, principalmente em 
relação ao câmbio e às taxas de juros. 

Segundo o presidente do BC, quatro 
fatores explicam a atual valorização do 
real frente ao dólar: entrada de capitais 
estrangeiros na Bolsa de Valores de São 
Paulo, retomada dos empréstimos de em-
presas brasileiras no exterior, crescimen-
to do investimento estrangeiro direto no 
País e a relação entre o Real e o preço 
das commodities que exportadas, como 
soja e minério de ferro.

Meirelles explicou que, quando o 
preço das commodities sobe, como está 
ocorrendo agora, o Real se valoriza. 

Valorização do dólar não vem de 
especulação, diz presidente do BC

na audiência promovida por comissões da Câmara e do Senado, Henrique Meirelles (ao microfone) descartou mudanças na política cambial

“Tudo isso envolveu um fluxo maior de 
capital”, disse. De acordo com o BC, do 
início do mês até o dia 22 entraram no 
Brasil 3,086 bilhões de dólares, o melhor 
desempenho desde abril de 2008.

Meta - Apesar da valorização - o dólar 
fechou ontem em R$ 2,016 para venda, 
uma queda de quase 6% em relação à cota-
ção do início do mês - que prejudica os ex-
portadores brasileiros, Meirelles descartou 
mudança na política atual, principalmente 
para definir uma meta para o dólar. “A 
experiência mostra que não podemos ter 
um equilíbrio macroeconômico interno e 
ao mesmo tempo externo. E nem podemos 
ficar olhando setores específicos”, afirmou, 
em resposta ao questionamento do depu-
tado Alfredo Kaefer (PSDB-PR), que 
manifestou preocupação com o impacto 
do dólar desvalorizado sobre as receitas 
com exportação.

Henrique Meirelles procurou apre-
sentar um balanço positivo da economia 
brasileira, indicando os pontos mais fortes, 
como reservas internacionais elevadas, in-
flação sob controle e retomada do crédito 
bancário interno. Apesar de se dizer ain-
da cauteloso, afirmou que os indicadores 
mostram que a economia está entrando em 
um processo de retomada da atividade. “O 

Brasil é um dos poucos países que não está 
criando desequilíbrios macroeconômicos 
para sair da crise”, disse.

Spread - Muito questionado pelos de-
putados sobre o spread bancário, ele sa-
lientou que a atuação do Banco Central 
limita-se ao incentivo à concorrência no 
mercado bancário. A atuação dos bancos 
públicos e dos pequenos e médios, disse, 
pode forçar a redução do spread.

Ele lembrou que durante a liberação 
de R$ 99,8 bilhões do depósito compul-
sório, no final do ano passado, houve 
a preocupação em destinar R$ 41,8 bi-
lhões para os bancos pequenos e médios. 
Essa capitalização elevou a capacidade 
de concessão de empréstimos por estas 
instituições, o que deve contribuir para 
a diminuição do spread.

Os deputados Pedro Eugênio (PT-
PE) e Júlio Cesar (DEM-PI) pergunta-
ram a Meirelles se ele concordava com 
o projeto apresentado na Câmara que 
estabelece metas para redução do spread 
bancário (PL 5258/09), mas o presidente 
do BC disse apenas que vai estudar o as-
sunto e apresentar uma contribuição aos 
autores. O PL foi apresentado por Eugê-
nio e pelos deputados petistas Vignatti 
(SC) e Ricardo Berzoini (SP).

durante a audiência, Henrique Mei-
relles disse ainda que o Bc vai continuar 
a política de reforço das reservas inter-
nacionais, que somam 205,2 bilhões de 
dólares. ele destacou, em resposta ao 
deputado Duarte Nogueira (PSDB-SP), 
que um dos efeitos da crise financeira 
foi mostrar que não existe um “número 
ideal” para o tamanho das reservas. “a 
percepção hoje é de que as reservas têm 
que ser maiores. O momento é de compra 
e temos margem ainda para crescer”, 
disse. a política de acumulação de re-
servas começou a ser adotada em 2004. 

Variação do dólar*
Julho de 2008 1,5666  
agosto 1,6344  
setembro 1,9143  
Outubro 2,1153  
novembro 2,3331  
dezembro 2,3370  
Janeiro de 2009 2,3162  
Fevereiro 2,3784  
Março 2,3152  
abril 2,1783 
dia 27/05 2,016

* cotação com base no última dia útil do mês.
Fonte: Banco central

Banco continuará a reforçar reservas internacionais 
segundo o presidente do Bc, o país deverá 
sair da crise com um volume superior ao 
que entrou, o que ele destacou como um 
fato inédito na história do Brasil.

a audiência com Henrique Meirelles 
foi organizada por três comissões da 
câmara (de Finanças e Tributação; de 
desenvolvimento econômico, indústria e 
comércio; e de Fiscalização Financeira 
e controle); pela comissão Mista de 
Orçamento; e por duas comissões do 
senado (de assuntos econômicos; e de 
Meio ambiente, defesa do consumidor 
e Fiscalização e controle). (JJr)

Saulo Cruz


