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Meio ambiente
A Frente Parlamentar 

Ambientalista debate o tema 
Empresas e Responsabilidade 
Ambiental durante café da 
manhã. Restaurante do Anexo 
4, 10° andar, às 8h30

Lei Seca
As comissões de Viação 

e Transporte, de Segurança 
Pública e de Seguridade So-
cial analisam os resultados 
de um ano de vigência da Lei 
Seca. Foram convidados os 
ministros da Saúde, José Go-
mes Temporão; das Cidades, 
Márcio Fortes; e da Justiça, 
Tarso Genro. Plenário 11, às 
9 horas

Empreendedor individual
As comissões de Finanças; 

de Desenvolvimento Econômi-
co; de Seguridade Social; e de 
Trabalho promovem o seminá-
rio “O empreendedor individual 
como política nacional de inclu-
são e formalização”. Presença 
do ministro da Previdência, 
José Pimentel. Auditório Nereu 
Ramos, às 9h30

Comunicação
A Comissão de Ciência e 

Tecnologia discute o processo 
de organização da Conferência 
Nacional de Comunicação, 
com o ministro das Comunica-
ções, Hélio Costa, entre outros. 
Plenário 13, às 10 horas

Visita oficial
O presidente Michel Te-

mer recebe visita oficial do 
presidente da Câmara dos 
Deputados do Paraguai, En-
rique Salyn Buzarquis. Salão 
Nobre, às 12 horas

Segurança Privada
A Comissão Especial da 

Segurança Privada promove 
audiência com o presidente 
da Federação dos Vigilantes 

do Rio de Janeiro, Fernando 
Bandeira, entre outros. Plená-
rio 13, às 12h30

Conselho de Ética
O Conselho de Ética vota 

o parecer do deputado Hugo 
Leal (PSC-RJ) sobre o proces-
so contra o deputado Edmar 
Moreira (sem partido-MG). Ple-
nário a definir, às 13 horas

Telefônica
A Comissão de Defesa do 

Consumidor debate a possi-
bilidade de intervenção da 
Anatel na Telefônica. Plenário 
a definir, às 14h30

Perda de mandato
A Comissão Especial da 

Perda de Mandato (mudança 
de partido) reúne-se para 
discutir e votar o relatório 
do deputado Luciano Castro 
(PR-RR). Plenário a definir, 
às 14h30

Crise financeira 1
A comissão especial da 

crise financeira na área de 
serviços e emprego reúne-se 
para discutir e votar o relató-
rio do deputado Vicentinho 
(PT-SP). Plenário a definir, 
às 14h30

LDO 2010
A Comissão Mista de Or-

çamento reúne-se para discutir 
e votar o relatorório sobre o 
projeto de LDO para 2010. 
Plenário 2, às 14h30

Crise financeira 2
A comissão especial da 

crise financeira no mercado 
reúne-se para analisar o re-
latório do deputado Antônio 
Palocci (PT-SP). Plenário a 
definir, às 15 horas

Crise financeira 3
A comissão especial da 

crise financeira na indústria 
reúne-se para discutir e votar 
o relatório do deputado Pedro 
Eugênio (PT-PE). Plenário a 
definir, às 15 horas

FHC: Real ajudou a consolidar 
Nação e democracia brasileira

Rodrigo Bittar e Noéli Nobre

O sociólogo e ex-presidente 
da República Fernando Hen-
rique Cardoso afirmou ontem, 
em sessão solene no Congresso 
em homenagem aos 15 anos do 
Plano Real, que o plano ajudou 
a consolidar a Nação brasilei-
ra e a construir uma nova fase 
democrática. A estabilidade da 
economia, lembrou, era uma de-
manda da sociedade. “Era visível, 
naquela altura, o cansaço com a 
inflação. Era tão visível que oito 
planos foram tentados antes do 
Real. O País aspirava por alguma 
coisa”, disse o ex-presidente. O 
Plano Real entrou em vigor em 
1º de julho de 1994.

Fernando Henrique destacou 
a importância da participação 
social para o sucesso do plano e a 
atuação do ex-presidente Itamar 
Franco. “Se não tivesse havido 
a determinação firme de Itamar 
em me manter como ministro, 
não seria possível manter o Pla-
no Real. Ele tomou a decisão de 
me tornar ministro da Fazenda, 
para o que eu tinha pouca capa-
citação. Eu disse que ia tentar re-
solver três problemas: a inflação, 
a inflação e a inflação. Eu não 
sabia como resolver. Foi preciso 

juntar um grupo jovem de eco-
nomistas que, a cada momento, 
tinha novas ideias”, disse.

O ex-presidente afirmou, ain-
da, que só aceitou ser candidato a 
presidente da República em 1994 
para dar continuidade ao Plano 
Real, que combateu a inflação. 
“O candidato opositor na época 
era contrário [ao plano].”

O presidente do Senado, José 
Sarney, afirmou que o Plano 
Real é uma “libertação que vive 
o País” e elogiou Itamar Franco 
e Fernando Henrique. Sarney 
disse que Itamar fez um grande 

José Aníbal destaca importância do 
plano para estabilidade econômica

Os autores do requerimento para a realização da sessão so-
lene do Congresso, os líderes do PSDB na Câmara e no Senado, 
destacaram a importância da iniciativa para a estabilidade da 
economia brasileira. O deputado José Aníbal (SP) elogiou o fato 
de o plano ter sido negociado durante meses no Parlamento e por 
ter acabado com a inflação e com o processo de corrosão salarial 
no Brasil. Para o deputado, o Plano Real foi fundamental para que 
o Brasil pudesse enfrentar a atual crise financeira internacional 
em condições mais favoráveis que outros países.

O outro autor do requerimento - senador Arthur Virgílio (AM) 
- classificou o plano como uma “grande obra”, estruturada sobre 
outros dois instrumentos além da moeda propriamente dita: o Fundo 
Social de Emergência, que permitiu a desvinculação de recursos do 
Orçamento para dar ao governo margem para remanejar ou cortar 
gastos considerados supérfluos, e a instituição da URV, que serviu 
como indexador para todas as transações econômicas.

luiz cRuvinel

em sessão solene, foi ressaltado o papel da participação social no sucesso da estabilização da economia

governo ao implantar o Plano 
Real, mas que Fernando Hen-
rique soube incorporá-lo à vida 
do brasileiro. O senador também 
elogiou o ex-ministro da Fazenda 
Rubens Ricúpero, responsável 
pela pasta na época da implan-
tação do plano econômico. 

Presente à sessão, Ricúpero 
disse que sua contribuição foi 
modesta (ele foi ministro de 
março a setembro de 1994). 
“Cheguei tarde e saí cedo. Vivi 
um momento breve, mas inten-
so, que foi o de preparação e 
lançamento da moeda”, disse.
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REFORMA ELEITORAL

durante a discussão do projeto, deputados divergiram 
sobre a regulamentação do uso da internet nas campanhas

Rodolfo StuckeRt
O Plenário encerrou ontem a fase 

de discussão do projeto de lei da refor-
ma eleitoral (PL 5498/09), que muda 
regras da atual legislação e incorpora 
resoluções recentes do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE). A votação do texto 
ocorrerá em sessão extraordinária con-
vocada para a manhã de hoje.

Entre os novos dispositivos, o tex-
to regulamenta o uso da internet em 
campanhas e na arrecadação de recur-
sos; torna obrigatória a apresentação 
de documento com foto do eleitor no 
momento do voto; e determina, a partir 
de 2014, a impressão do voto registrado 
na urna eletrônica.

O deputado Flávio Dino (PCdoB-
MA), coordenador do grupo multipar-
tidário que elaborou o projeto, apresen-
tou parecer favorável pela Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania 
(CCJ). A autoria do projeto é atribuída 
ao deputado Henrique Eduardo Al-
ves (PMDB-RN), primeiro dos líderes 
partidários que assinaram o texto pro-
tocolado na Secretaria-Geral da Mesa 
Diretora.

Polêmica - Durante os debates sobre 
a proposta, o uso da internet provocou 
polêmica. O deputado Miro Teixeira 
(PDT-RJ) criticou o projeto por bus-
car regular o uso da internet. Para ele, 
não há possibilidade prática de efetivar 
controle. Além disso, Miro estranhou 
que a proposta não tenha passado por 
qualquer comissão.

O deputado Antonio Carlos Maga-
lhães Neto (DEM-BA) contraditou-o, 
dizendo que o texto de Flávio Dino foi 

Ao defender o texto do relator 
Flávio Dino e as disposições sobre a 
internet, o deputado Mauricio Rands 
(PT-PE) afirmou que o mais importan-
te é que o Legislativo está recuperando 
o uso de sua prerrogativa de definir os 
procedimentos eleitorais e evitando 
que o Judiciário volte a fazê-lo, como 
em anos anteriores.

Ernandes Amorim (PTB-RO) 
voltou a defender a coincidência de 
todos os mandatos, de presidente da 
República a vereador, e a realização 
de eleições gerais apenas em 2012. Sua 
proposta prevê cinco anos de manda-
to para todos os cargos eletivos, sem 
reeleição.

Eduardo Valverde (PT-RO) 

apoiou o projeto com críticas. Para o 
deputado, longe de coibir, a proposta 
abre espaço ao abuso do poder eco-
nômico, pois não estabelece limites 
para os gastos dos candidatos. Além 
disso, acrescentou, está na contramão 
do projeto de iniciativa popular que a 
Igreja Católica está preparando para 
proibir o registro de candidatos com 
“ficha suja”. 

Pelo texto em votação, o registro só 
será negado no caso de o candidato ter 
condenação judicial definitiva. 

Chico Alencar (Psol-RJ) e Ivan 
Valente (Psol-SP) também defende-
ram um teto para os gastos de cam-
panha, além de mais transparência na 
contas de campanha. “Precisa colocar 

lá o dinheiro das empreiteiras”, disse 
Chico Alencar. Ele propôs também que 
todas as informações sobre o candidato 
estejam disponíveis ao eleitor.

Manuela D’Ávila (PCdoB-RS) 
anunciou ter elaborado três emendas 
em conjunto com Paulo Teixeira (PT-
SP): para garantir liberdade plena de 
opinião do cidadão na internet; para 
definir as responsabilidades dos can-
didatos; e para garantir o respeito das 
empresas de comunicação pelos conte-
údos das campanhas.

“Pobre Brasil, com uma nova lei para 
regular cada eleição”, lamentou Van-
derlei Macris (PSDB-SP). Para ele, o 
projeto é “judicializado e detalhista”, 
incapaz de fixar uma regra permanen-

te, mas tem o viés positivo de elevar a 
transparência da campanha e a intera-
ção entre o candidato e o eleitor.

Mulheres - As deputadas Alice 
Portugal (PCdoB-BA), Janete Pie-
tá (PT-SP) e Vanessa Grazziotin 
(PCdoB-AM) defenderam duas emen-
das da bancada feminina que buscam  
garantir maior participação da mulher 
no Parlamento: a reserva de 10% do 
Fundo Partidário para a formação polí-
tica de mulheres; e a reserva de 20% do 
tempo dos partidos políticos no rádio 
e na televisão para debater exclusiva-
mente as questões de gênero. “Falta no 
projeto recuperar o direito de cidadania 
para 52% da população”, disse Alice 
Portugal, referindo-se às mulheres.

O líder do PPS, Fernando Coruja 
(SC) e o deputado Sebastião Bala Ro-
cha (PDT-AP) defenderam a proibição 
do uso de bandeiras no dia da eleição. 
“Contratar milhares de pessoas para 
segurar bandeiras é uma compra dis-
farçada de votos”, disse Coruja. Para 
Bala Rocha, o uso de bandeiras no dia 
da eleição “suscita o abuso de poder 
econômico”. Ele condenou também a 
pintura de muros e pregou a liberação 
de broches, adesivos e camisas. Para 
a internet, Bala Rocha defendeu a liber-
dade total, com a punição das ofensas 
aos candidatos

O líder do PSC, Hugo Leal (RJ), 
anunciou que apresentará emenda para 
permitir os outdoors. “É uma forma opor-
tuna, transparente e barata de divulgar 
os nomes dos candidatos”, sustentou, 
acrescentando que as placas de até 
quatro metros, permitidas pela proposta, 
são mais caras. Para Leal, os outdoors 
devem ser permitidos e distribuídos 
por sorteio pela Justiça Eleitoral para 
campanhas conjuntas dos candidatos 
a presidente, governador e deputado. 
Além disso, o líder do PSC propôs a 
antecipação do prazo das convenções 
partidárias para maio.

Legislativo está recuperando suas prerrogativas, avalia Rands

Deputados querem proibir bandeiras e permitir outdoors

Regulamentação do uso da internet em 
campanhas causa polêmica em Plenário

elaborado com esmero, com participa-
ção coletiva, e não contém restrição à 
internet. “Ao contrário, a internet será 
o veículo com maior liberdade”, afir-
mou.

Para o líder do DEM, Ronaldo 
Caiado (GO), as regras para o uso da 
internet são o ponto alto do projeto. Se-
gundo ele as novas regras estimularão 
a participação política dos cidadãos e, 
portanto, irão influir nas eleições de 
2010. Caiado previu uma larga utiliza-
ção de blogs e de twitters, reduzindo a 
alienação do eleitor.

Apesar de considerar que o projeto 
traz avanços, o líder do PDT, Brizola 
Neto (RJ), também criticou a ten-
tativa de enquadrar a internet . “A 
internet é território livre, democrá-
tico, anárquico, e não há possibilida-
de de controlar a anarquia”, opinou, 
advertindo que a tentativa tende ao 
fracasso e embute o risco de uso de 
sites de outros países. Brizola Neto 
condenou também a falta de seguran-
ça do voto eletrônico. “Só o Brasil tem 
um sistema sem comprovante material 
da votação, o que impede qualquer 
recontagem”, destacou.

O líder do PPS, Fernando Coruja 
(SC), sustentou não haver necessida-
de de regular a internet. Além disso, 
Coruja criticou as restrições impostas 
à propaganda eleitoral. Para o líder, ao 
invés de baratear a campanhas, essas 
restrições vão encarecê-las. “Vai haver 
um desvio grande de dinheiro para pa-
gar pessoal, os cabos eleitorais. A propa-
ganda sairia mais barato”, alegou.



Pinga-Fogo
Plano Real

A l b a n o  F r a n c o 
(PSDB-SE) destacou os 
15 anos do Plano Real, que 
entrou em vigor em 1º de 
julho de 1994. “Trata-se da 
maior conquista no campo 
econômico-f inanceiro 
após a redemocratização 
do País, já que pôs fim à 
escandalosa hiperinflação 
que corroía a economia 
popular, concentrava a 
renda e impedia o cres-
cimento sustentável da 
economia brasileira”, res-
saltou. Na avaliação do 
deputado, o Plano Real 
foi uma estratégia bem 
sucedida e articulada de 
combate à hiperinflação, 
diferentemente das inter-
venções antecedentes, já 
que não exerceu nenhum 
controle sobre os preços 
e respeitou os contratos 
então vigentes.

Jornalismo
Chico Lopes (PCdoB-

CE) divulgou artigo da 
jornalista Adásia Sá, do 
jornal O Povo, intitulado 
“Lutar é nossa sina”, no 
qual é destacada a luta 
dos jornalistas pela regu-
lamentação do exercício 
da profissão. No texto, 
segundo o deputado, a 
jornalista conclama os 
estudantes de jornalismo 
das 400 escolas existentes 
no País a defenderem a 
manutenção do diploma. 
Chico Lopes também 
lembrou que a presen-
ça de colaboradores ou 
pessoas qualificadas em 
determinadas áreas do 
conhecimento sempre foi 
garantida nas redações.

Dia do Bombeiro
Ao registrar o Dia do 

Bombeiro, comemorado 
em 2 de julho, Ricardo 
Quirino (PR-DF) des-
tacou que o Corpo de 
Bombeiros é uma das 
instituições que detêm o 
maior grau de confiança 
e respeito da sociedade. 
O deputado observou 
ainda que a corporação do 
Distrito Federal conta com 
equipamentos modernos, 
além de prestígio, com 
investimentos na formação 
e aperfeiçoamento de seu 
efetivo. Para Ricardo Qui-
rino, isso é justo, uma vez 
que os bombeiros servem 
à sociedade arriscando as 
suas vidas.

Homero Pereira propõe 
coincidir mandatos 
de todos os cargos 

eletivos no País

A coincidência de mandatos para 
todos os cargos eletivos, nas 

três esferas da administração pública, 
foi defendida em Plenário pelo depu-
tado Homero Pereira (PR-MT). Para 
que a medida já possa valer a partir das 
próximas eleições, o parlamentar infor-
mou que já está circulando, na Câmara, 
proposta de emenda à Constituição de 
sua autoria. Ele também enfatizou a ne-
cessidade de o Congresso discutir de 

modo mais amplo a reforma do sistema 
político e não se limitar a deliberações 
sobre mudanças eleitorais. 

Para ele, isso só ocorre porque o País 
vive momento paradoxal. “A democracia 
brasileira mostra claros sinais de matu-
ridade; a crise econômica que ameaça 
o Brasil não parece ter reflexos na área 
política; a crise política que assoma o 
Legislativo não abala a solidez de nossa 
opção pela democracia; e pesquisas de 
opinião demonstram que o suporte da 
opinião pública ao regime 
democrático nunca foi tão 
sólido”, avalliou.

Entretanto, destacou, 
“nosso quadro institucio-
nal nos coloca desafios fu-
turos que oferecem riscos 
à nossa estabilidade polí-
tica”. Constitui um desses 
problemas, a seu ver, o 
descasamento das eleições 
municipais com as eleições 
estaduais e nacionais, o 
que “gera enorme pressão sobre gastos 
eleitorais e a atuação da máquina pú-
blica, criando consequências perversas 
para a legitimidade da atuação política 
em nosso País”.

Segundo a proposta de Homero Pe-
reira, todos os cargos eletivos no Brasil 
serão escolhidos em um mesmo pleito, 
com mandatos que terão cinco anos de 
duração. “Minha sugestão é de que a pri-

meira coincidência de mandatos ocorra 
já a partir de 2015. Para que isso venha 
a ocorrer, sugiro uma série de adaptações 
nos mandatos eletivos, a partir das elei-
ções do próximo ano.”

De acordo com a sua proposta, as 
eleições ocorreriam em todos os anos 
com final 0 e 5. Os eleitos em 2010 - 
deputados estaduais, distritais e federais, 
governadores, dois terços dos senadores, 
o presidente da República e o seu vice 
- já começariam cumprindo mandato de 

cinco anos. E os próximos 
prefeitos, vice-prefeitos e 
vereadores, a serem eleitos 
em 2012, teriam mandato 
de apenas três anos, encer-
rando-se também em 2015. 
Já a renovação de um terço 
dos senadores, que ocorre-
ria em 2014, seria poster-
gada também para 2015. 
“Assim, de 2015 em diante, 
os senadores sempre serão 
eleitos, para um período de 

cinco anos, de forma integral, sem a par-
tição que prepondera hoje em dia.”

Entre os argumentos favoráveis à pro-
posta, o deputado destaca o elevado custo 
da realização de eleições a cada dois anos 
aos cofres públicos, o que, nas eleições 
de 2006, “ultrapassou a fabulosa cifra de 
R$ 6 bilhões. E somente os 18 mil candi-
datos em todo o País registraram gastos 
de R$ 19,8 bilhões”, ressaltou.

Marcelo Castro sugere 
adoção imediata de 

financiamento público 
para eleição majoritária

A adoção do financiamento 
público de campanha, já nas 

próximas eleições, apenas para os car-
gos majoritários (senador, prefeito, go-
vernador e presidente da República) 
foi sugerida pelo deputado Marcelo 
Castro (PMDB-PI). De acordo com 
o parlamentar, a falta de consenso 

em relação à reforma política impede 
mudanças mais profundas no sistema 
eleitoral. Entretanto, segundo ele, não 
se deve “perder a oportunidade” de vo-
tar pelo menos um item da reforma - o 
financiamento público.

“Quem era a favor desse tipo de fi-
nanciamento com a lista fechada não 
pode ser contra o financiamento públi-
co exclusivo para os cargos majoritários, 
porque isso já estava subentendido. Se 
aprovássemos o financiamento público 
com a legislação atual, já teríamos re-
solvido pelo menos 50% do nosso pro-
blema”, ressaltou.

Assim, segundo Castro, a partir de 
2010, as campanhas para governador, 
prefeito, presidente da República e se-
nador já seriam financiadas com verbas 
públicas. “E, para os cargos proporcionais 
- vereador, deputado estadual e federal -, 
os líderes desta Casa poderiam chegar a 
um consenso: ou seria o financiamento 
público exclusivo; ou o financiamento 
misto - público e privado; ou permanece-
ria o atual sistema privado”, afirmou.

Na opinião do parlamentar, atual-
mente, o candidato que tem maior po-
der econômico tem mais facilidade de 
ser eleito, em detrimento dos que não 
dispõem de recursos. Ele citou o caso do 
presidente do Banco Central, Henrique 

Meirelles, que foi eleito deputado fede-
ral por Goiás. “Ele morou muitos anos 
nos Estados Unidos, onde presidiu o 
Banco de Boston. Voltou para Goiás 
e candidatou-se. A surpresa é que não 
só foi eleito, como foi o mais votado 
do estado, em detrimento daqueles 
que militavam na política há anos”, 
lembrou.

Sistema híbrido - Marcelo Castro 
também criticou o sistema proporcio-
nal para eleição de deputados e verea-
dores. “Temos o sistema proporcional, 
mas o eleitor não vota no partido, no 
conceito, como se faz no resto do mun-
do. Aqui, o sistema é proporcional e a 
pessoa vota como no sistema distrital: 
no candidato”. Por isso, o deputado 
defendeu a adoção do sistema híbrido, 
como o da Alemanha. Segundo ele, no 
Parlamento daquele país, metade dos 
deputados é eleita pelo distrito, com 
voto majoritário, e a outra metade 
eleita proporcionalmente, nas listas 
fechadas. “Isso seria o ideal para o 
Brasil”, avaliou.

Para Castro, o sistema proporcio-
nal brasileiro permite o abuso do po-
der econômico e é indutor do caixa 
dois, causando distorções e deixando 
parcelas significativas da sociedade 
sem representação no Parlamento.

O descasamento 
das eleições 
gera enorme 

pressão sobre 
gastos eleitorais 
e a atuação da 

máquina pública

Rodolfo StuckeRt

Rodolfo StuckeRt
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LEGISLAçãO ELEITORAL

Edvaldo Fernandes

A Comissão de Constituição e Justi-
ça e de Cidadania (CCJ) rejeitou ontem, 
por unanimidade, a admissibilidade 
da PEC 373/09, do deputado Jackson 
Barreto (PMDB-SE), que permite um 
terceiro mandato consecutivo para pre-
sidentes da República, governadores e 
prefeitos, a chamada PEC do Terceiro 
Mandato. A proposta será arquivada.

O colegiado seguiu o parecer do re-
lator, deputado José Genoíno (PT-SP), 
que sustentou que a ordem jurídica brasi-
leira não admite emendas à Constituição 
por casuísmos. “O princípio fundamental 

Idhelene Macedo

O movimento Articulação das 
Mulheres Brasileiras fez ontem ma-
nifestação no Salão Verde da Câmara 
pedindo a participação mais ampla 
das mulheres na política. Também 
participaram do evento representan-
tes da comissão tripartite que analisa 
mudanças na legislação eleitoral para 
permitir a ampliação da participação 
feminina nos cargos de representação 
política.

Segundo a Articulação das Mulhe-
res, a reforma eleitoral em andamento 
no Congresso Nacional é insuficiente 
porque mantém inalterada a estrutura 
de poder no Brasil. Integrante do mo-
vimento, Beth Ferreira assinala que 
o Brasil precisa de reforma política 
ampla, não só com a participação efe-
tiva das mulheres, mas também com a 
mudança no sistema político. 

Entre as sugestões, Beth Ferreira 
aponta a lista fechada, com alternância 
de sexo; e o financiamento público de 

CCJ rejeita terceiro mandato para o Executivo
da democracia é a certeza das regras e a 
incerteza dos resultados”, afirmou.

Genoíno explicou que a razão de sua 
discordância à reeleição para governan-
tes já reeleitos não se associa apenas à 
opinião do presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, contrário ao terceiro mandato. 
“Estou adotando a posição que nasceu 
em 1995, quando apresentamos um 
voto em separado contra a proposta 
que abriu caminho para a reeleição de 
Fernando Henrique Cardoso”, justifi-
cou. Para o deputado, a possibilidade de 
eternização de governantes enfraquece 
o regime republicano. 

Divergência - José Eduardo Car-
dozo (PT-SP), secretário-geral 
do Partido dos Trabalhadores, 
abriu divergência com o colega 
de legenda. Para ele, a Constitui-
ção pode, sim, ser alterada para 
permitir reeleições sucessivas. 

Porém, o parlamentar disse que, 
para evitar “danos políticos” e para 
“sepultar de uma vez por todas um 
golpe que não foi engendrado por 
quem poderia aplicá-lo”, votaria 
contra a proposta. “Não é pror-
rogação de mandato [que está em 
discussão], mas reeleição.” “Haven-
do manifestação do povo não há 
ofensa à democracia. Se a reeleição 
indefinida ofendesse teríamos aqui 

que acabar com a reeleição de deputado”, 
argumentou Cardozo. José Genoíno refu-
tou esse argumento. “As eleições para o 
Executivo são majoritárias e o poder do 
governante para definir regras é muito 
grande”, destacou. 

Uso da máquina - José Maia Filho 
(DEM-PI) corroborou o argumento de 
Genoíno. Segundo ele, o problema das 
reeleições sucessivas no Poder Executivo 
“é o uso da máquina”. “A eleição  torna-
se desigual, a experiência não foi boa”, 
afirmou. Para Gerson Peres (PP-PA), 
a sucessão de mandatos fere o princípio 
ético. “Não há um instrumento mais 
corrupto contra a República que a ree-
leição [para os cargos do Executivo]. Os 
partidos políticos disputam em condi-
ções de desigualdade”, reforçou. 

Zenaldo Coutinho (PSDB-PA) 
também manifestou posição contrária 
à aplicação do princípio da reeleição ili-
mitada aos cargos do Executivo. Em sua 
opinião, se determinado presidente da 
República se eternizasse no comando do 
governo, poderia provocar desequilíbrio 
entre Poderes. “Sabemos da submissão 
do Legislativo aos governantes de plan-
tão”, ressaltou. 

“Lutei arduamente pela reeleição, 
mas me enganei”, admitiu Eliseu Padi-
lha (PMDB-RS). O problema, segun-
do ele, é a falta de isonomia nas elei-

ções entre os mandatários e os demais 
candidatos. Segundo Antonio Carlos 
Biscaia (PT-RJ), que falou pelo PT na 
votação, o partido entende que, ainda 
que fosse diferente a posição do atual 
chefe de governo, a PEC ofende cláu-
sulas pétreas da Constituição.

Manifestação pede participação 
mais ampla das mulheres na política

campanha. “Nós queremos o financia-
mento público da campanha para com-
bater a corrupção; queremos a inclusão 
da questão racial, e que a lista fechada 
também considere a população negra, 
a população jovem, que são segmentos 
excluídos.”

A manifestação contou com o 

apoio de vários parlamentares, entre 
eles a deputada Vanessa Grazziotin 
(PCdoB-AM). Segundo a deputada, 
as organizações de mulheres defendem 
a garantia do salto de qualidade na po-
lítica brasileira. “Uma representação 
mais real das mulheres no Parlamento 
brasileiro, tendo em vista que o Brasil, 

hoje, apesar do grau de desenvolvi-
mento já alcançado, é daqueles países 
que têm o mais baixo percentual de 
mulheres no Parlamento e nas esferas 
de poder.”

O deputado Paulo Rubem San-
tiago (PDT-PE) destacou que a atu-
al proposta de reforma apenas altera 
alguns pontos no processo eleitoral 
de 2010. “A grande parte dos parti-
dos aqui preferiu o conservadorismo, 
deixar as coisas do jeito que se encon-
tram, sem garantir espaço de parti-
cipação das mulheres e, consequen-
temente, sem garantir políticas que 
atendam as necessidades de inclusão 
social das mulheres.” 

Dados apresentados pela Comis-
são Tripartite sobre estudos da União 
Interparlamentar apontam que as mu-
lheres representam 9% da Câmara fe-
deral. Já em Cuba, essa participação é 
de 43%; na Argentina, 40%; no Peru, 
29%; e no Chile, 15%. Nas Américas, 
o Brasil aparece na frente apenas da 
Colômbia, Haiti e Belize.

Manifestantes defendem lista fechada e financiamento público com acesso às mulheres

Rodolfo StuckeRt

José Genoíno

luiz XavieR

A CCJ também aprovou ontem 
a admissibilidade da PEC dos Ve-
readores (336/09, com PEC 379/09 
apensada), conforme parecer do 
deputado Arnaldo Faria de Sá 
(PTB-SP). Quatro deputados vo-
taram contra a proposta. A PEC 
336/09 prevê que o número total 
de vereadores passe de 51.748 
para até 59.791. Já a PEC 379/09 
permite a redução dos gastos 
com os legislativos municipais. O 
percentual máximo das receitas 
tributárias e das transferências 
municipais para financiamento da 
Câmara de Vereadores cai 5% para 
4,5% nas cidades com mais de 500 
habitantes. A CCJ entendeu, em 
análise premilinar, que a matéria 
cumpre os requisitos jurídicos e 
formais para tramitar na Câmara. 
A proposta segue para análise de 
comissão especial, criada ontem 
pelo presidente Michel Temer.  

PEC dos Vereadores 
é admitida
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AMAZÔNIA

Juliano Pires

Todos os convidados da audiência 
pública realizada ontem pela Comis-
são de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio consideraram 
desnecessária a proposta de substi-
tuição das sacolas plásticas comuns 
utilizadas atualmente por outras pro-
duzidas com plásticos oxibiodegradá-
vel (OBPs).

O objetivo da audiência foi dis-
cutir o Projeto de Lei 612/07, do de-
putado Flávio Bezerra (PMDB-CE), 
que propõe a substituição dos plásti-
cos distribuídos em supermercados e 
padarias por outros considerados pelo 
parlamentar como ecologicamente 
mais corretos. Esse tipo de sacola 
teria a característica de degradar-se 
naturalmente, primeiro pela oxida-
ção gerada por luz e calor, e depois 
pela ação dos microorganismos. Seus 
resíduos finais também não seriam 
eco-tóxicos.

“Trata-se de um assunto que não 
só despertou a atenção de muitos de-

putados, basta ver a quantidade de pro-
jetos apensados a este, como também é 
extremamente atual e de destaque en-
tre os temas cada vez mais valorizados 
pela sociedade”, disse o presidente da 
comissão, deputado Edmilson Valen-
tim (PCdoB-RJ).

Cobrança - O vice presidente da 

Associação Brasileira de Supermerca-
dos (Abras), Márcio Milan, afirmou 
que não há uma recusa prévia dos su-
permercados em adotar novas tecnolo-
gias. “O que buscamos é uma posição 
unificada do governo que venha depois 
de um bom debate e das devidas pesqui-
sas”, disse. Os supermercados esperam 

PAC: governo nega privilegiar regiões
Alexandre Pôrto 

O subchefe-adjunto de Análise e 
Acompanhamento de Políticas Gover-
namentais da Casa Civil, Johaness Eck, 
admitiu ontem, em audiência pública na 
Comissão da Amazônia, Integração Na-
cional e de Desenvolvimento Regional, 
que existem dificuldades para harmo-
nizar diferentes ações necessárias para 
dar seguimento às obras do Programa 
de Aceleração do Crescimento (PAC). 
No entanto, negou que a região Norte 
esteja sendo negligenciada, no âmbito 
do programa, se comparada a outras 
regiões.

Johaness Eck afirmou que os in-
vestimentos no Norte (R$ 53 bilhões) 
têm valor próximo aos do Sul (R$ 70 
bilhões). Na região Centro-Oeste, estão 
sendo investidos R$ 25 bilhões - menos 
que na região Norte. O representan-
te da Casa Civil justificou ainda que 
a região Sudeste terá aplicação de R$ 
540 bilhões porque 60% dos seus in-
vestimentos são voltados ao setor de 
petróleo e gás.

Eck alertou, no entanto, que ne-
nhuma obra, apenas por constar no 
PAC, deixará de cumprir as leis do 
País. Como exemplo, citou a necessi-
dade de licenças ambientais. “O marco 
regulatório do Brasil é exemplo para a 
América do Sul”, disse. “É verdade que, 

às vezes, há dificuldade de harmonizar 
diferentes aspectos. Cada instituição, 
como Dnit e Ibama, tem sua cultura, 
sua expertise. Em algum momento 
vamos consertar isso. O PAC tem um 
Comitê Gestor para destravar as obras 
mais complicadas. É preciso dizer que 
a maioria das obras do Programa está 
dentro do cronograma, o que muitas 
vezes não inclui o trabalho in loco, mas 
toda a preparação do projeto.”

Atrasos - O representante da Casa 
Civil acrescentou que o governo está 
trabalhando para recuperar a capacida-
de de pessoal no setor ambiental. “Até 
quatro anos atrás, o Ibama não tinha 
dez pessoas trabalhando com licencia-
mento. Hoje, na Amazônia, o governo 
federal tem mais servidores públicos do 
que tinha há cinco anos, mas certamen-
te ainda é menos do que havia há 20 
anos”, afirmou.

A coordenadora-geral de Transpor-
tes, Minérios e Obras Civis do Ibama, 
Rosa Helena Zago, disse que, além da 
falta de pessoal, outra causa de atraso 
nas licenças ambientais é a apresentação, 
pelos empreendedores, de estudos de im-
pacto ambiental de má qualidade. 

Os argumentos dos representantes 
do governo não convenceram os in-
tegrantes da Comissão da Amazônia 
presentes à audiência. O autor do reque-
rimento para o evento, deputado Silas 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Debatedores são contra troca de plásticos comuns por oxibiodegradáveis

O presidente da organização não-governamental (ONG) Plastivida, Francisco 
de Assis Esmeraldo, questionou os benefícios da substituição, pois, segundo 
ele, essa mudança aumentará o preço das sacolas; acabará com a coleta 
seletiva, já que as sacolas serão decompostas em micropartículas; e ainda 
impedirá a reciclagem como é feita hoje. 

“Nós da indústria petroquímica somos contra a propaganda enganosa que 
se tem feito contra o plástico e a favor dos oxibiodegradáveis”, afirmou. Esme-
raldo questionou a informação do Ministério do Meio Ambiente de que existe 
legislação em outros países que obrigue o uso de plásticos biodegradáveis. 

Ele também negou que a longa vida útil do plástico seja um problema. 
“Como eles sabem que as sacolas plásticas duram 400 anos? Que eu saiba, 
o plástico só existe há 60 anos”, comparou.

O autor do requerimento para a realização da audiência, deputado Osório 
Adriano (DEM-DF), também duvida que a vida útil de um saco plástico chegue a 
quatro séculos. O parlamentar se disse decepcionado com as qualidades do plástico 
oxibiodegradável. Ele considera que a audiência diminuiu sensivelmente as chances 
de a proposta ser aceita e a solução pode estar em devolver ao consumidor a tarefa 
de carregar uma sacola de materiais ecologicamente mais corretos. (JP)

que o Ministério do Meio Ambiente 
tome uma posição quanto ao uso das 
sacolas plásticas: manter, reduzir a 
distribuição, cobrar por ela ou banir 
totalmente seu uso. “Está muito di-
fícil para os mercados acompanhar 
todos os projetos de lei nas esferas 
federal, estadual e municipal, além 
de algumas leis já criadas em esferas 
menores”, acrescentou Milan.

O deputado Guilherme Campos 
(DEM-SP) também reclamou da gran-
de quantidade de leis municipais para 
tratar do tema. “Virou uma bagunça. 
Precisamos trazer isso para a Câmara, 
até para podermos ter uma posição uni-
ficada sobre o assunto”, afirmou.

Já o deputado Dr. Ubiali (PSB-
SP) criticou a postura de alguns 
debatedores. Para ele, os materiais 
plásticos são mal reaproveitados e 
bem menos reciclados do que o mi-
nimamente necessário. Segundo ele, 
dependendo da interpretação que se 
dá ao Código de Defesa do Consu-
midor, pode haver impedimento à 
cobrança pelas sacolas plásticas em 
supermercados.

Silas câmara (d) disse não entender por que o Pac na região norte enfrenta tantos 
entraves, se foi baseado no Plano amazônia Sustentável, discutido com antecedência

BRizza RodRiGueS

ONG questiona benefícios da substituição

Câmara (PSC-AM), afirmou que, por 
ser um governo reeleito, não há que jus-
tificar os problemas do PAC com deci-
sões de mandatos anteriores. Ele afirma 
não entender por que o PAC na região 
Norte enfrenta tantos entraves, se foi 
baseado no Plano Amazônia Sustentá-
vel, discutido com antecedência.

Já o deputado Marcio Junqueira 
(DEM-RR) considera que “o PAC na 
Amazônia é uma falácia” e não é justo 
com a região que representa mais da 
metade do País. O parlamentar criti-
cou o atraso em obras como as usinas 

de Jirau e Santo Antônio e as rodovias 
BR-163 (Cuiabá-Santarém) e BR-319 
(Manaus-Porto Velho), por conta de 
licenciamento ambiental.

No mesmo sentido, o deputado 
Giovanni Queiroz (PDT-PA) criticou 
a legislação ambiental, que prevê multa 
para os produtores rurais da Amazônia 
que não cumprirem 80% de reserva le-
gal em suas propriedades. Queiroz des-
tacou que, no passado, esses produtores 
foram estimulados a desmatar 50% de 
suas fazendas, para desenvolver ativida-
des econômicas. (AP)
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Cooperativismo
Eliene Lima (PP-MT) 

destacou o Dia Internacional 
do Cooperativismo. Segun-
do o deputado, a data tem 
o objetivo de comemorar 
a confraternização entre 
todos os povos. Eliene Lima 
ressaltou  a capacidade de o 
Estado promover o coopera-
tivismo pelo desenvolvimen-
to do agronegócio. Estudo 
divulgado pela Organização 
Internacional do Trabalho 
aponta as cooperativas mais 
resistentes às crises, já que 
alavancam o desenvolvimen-
to mundial.

Defensoria Pública
Armando Abílio (PTB-

PB) felicitou a Câmara pela 
aprovação do projeto que 
fortalece a atuação das 
defensorias públicas no 
País.  Segundo o deputado, 
o projeto vai dar assistência 
jurídica integral e gratuita a 
quem não tem como pagar 
advogado. A matéria, lem-
brou, será ainda analisada 
pelo Senado.

236 anos de Sobral
José Linhares (PP-

CE) lembrou os 236 anos 
de Sobral. De acordo com 
o deputado, a história da 
cidade é marcada pelo com-
promisso da população local 
com o desenvolvimento e a 
superação das dificuldades 
impostas pela aridez do 
sertão nordestino. Linhares 
lembrou que Sobral possui 
expressivo desempenho 
social e econômico e conta 
com três universidades, 
duas públicas, uma privada 
e três Centros de Educação 
Federal Tecnológica, que 
oferecem 14 cursos pro-
fissionalizantes. Ele disse 
ainda que o ensino funda-
mental em Sobral alcança 
97% da população em idade 
escolar.

Banco do Nordeste
Fátima Bezerra (PT-RN) 

solicitou a ampliação da rede 
de agências do Banco do 
Nordeste. De acordo com 
a deputada, os municípios 
potiguares de Parelhas, 
Umarizal e João Câmara 
reivindicam a implantação 
de, ao menos, uma agência 
do BNB. Ela enfatizou que o 
Banco do Nordeste contribui 
para o desenvolvimento da 
região e colabora na me-
lhoria da qualidade de vida 
da população ao fomentar a 
economia local.

Câmara dará prioridade para 
programa de bolsas de extensão

EDUCAçãO PROFISSIONAL

Marcello Larcher

O presidente da Câmara, Michel Te-
mer, informou ontem que a Câmara vai 
dar “prioridade absoluta” ao Projeto de Lei 
7394/06, que cria o Fundo de Extensão da 
Educação Profissional e pode garantir re-
cursos a um programa de bolsas de exten-
são, de modo a qualificar pessoas de baixa 
renda. 

Temer fez o anúncio após pedido de 
apoio feito pelo autor do projeto, deputa-
do Ariosto Holanda (PSB-CE), na so-
lenidade de abertura do Fórum Extensão 
Tecnológica dos Institutos Federais. Para 
Temer, o Brasil privilegiou o ensino supe-

rior e se esqueceu dos níveis intermediários. 
“Ao ouvir que há pequenos empresários que 
não vão adiante por não saber como resolver 
problemas de seus próprios negócios, vemos 
que o ensino tecnológico é importante para o 
desenvolvimento do País”, analisou. 

Mas o ministro de Ciência e Tecnologia, 
Sergio Resende, está preocupado com uma 
parte da proposta. Ele pediu aos deputados que 
o financiamento das bolsas não seja feito via 
porcentagem do Fundo Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico (FNDCT). 
Segundo o ministro, grande conquista recen-
te foi desvincular os recursos do ministério 
de qualquer amarra, de forma a distribuir 
os recursos para áreas estratégicas. Ele teme 

que o projeto volte a “setorizar” o fundo. “A 
institucionalização das bolsas de extensão e 
a obtenção de recursos para o programa são 
importantes, mas isso não deveria ser feito com 
uma parcela do FNDCT”, defendeu. 

O presidente do Conselho de Altos Es-
tudos e Avaliação Tecnológica, deputado 
Inocêncio Oliveira (PR-PE), afirmou que 
é preciso resgatar a prática da extensão no 
Brasil, com as universidades participando 
da transferência de saber para a população 
de baixa renda. “Vamos resgatar essa imen-
sa massa de brasileiros que ficaram à mar-
gem do progresso”, disse. Ariosto Holanda 
fez a proposta com o aval do Conselho, que 
também assina a proposta.

Os ministérios da Ciência e Tecnologia (MCT), da Educação 
(MEC) e do Trabalho e Emprego (MTE) estão formalizando acordo 
para atuar em conjunto junto à rede de institutos e centros federais 
de ensino tecnológico e também para desenvolver um programa 
de extensão. O MEC está expandindo a rede de instituições 
federais de ensino, que contava com 185 institutos federais de 
educação, ciência e tecnologia (Ifet) até o ano passado. “A rede 
é muito espalhada, e deve se capilarizar mais. Por exemplo, a 
formação de professores não seria possível sem a participa-
ção dos Ifets, que propiciaram 180 mil vagas em todo o Brasil”, 
narrou o Secretário Executivo do MEC José Henrique Paim. 
A diretora do Departamento de Ações Regionais da Secretaria de 
Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social do MCT, Natália Ge-
danken, explicou que a rede poderá atingir 354 municípios no ano 
que vem - além dos 114 que têm universidades -, mas para os outros 
5 mil municípios brasileiros são necessárias outras ações. 

A vice-presidente da Comissão de Educação e Cultura, 
deputada Alice Portugal (PCdoB-BA), lembrou que todas as 
discussões passam pelo orçamento da União. Ela aconselhou os 
reitores de centros tecnológicos a procurarem os parlamentares 
de seus estados para pedir emendas que os beneficiem. Segun-
do ela, a comissão e algumas bancadas continuarão alocando 
recursos para os Cefets, mas já não é o bastante. O diretor de 
Educação Profissional da Secretaria de Educação Profissional 

e Tecnológica do MEC, Getúlio Marques Ferreira, explicou que 
o desafio de levar o ensino às pessoas excluídas é maior que 
qualquer programa único do governo. Além da expansão da rede 
federal de ensino tecnológico, o MEC tem feito parcerias com o 
ensino público estadual, principalmente de ensino médio, como 
parte do programa Brasil Profissionalizado, e acordos com o Sis-
tema S, que reúne os serviços de ensino do Senai, Sesc, Senat 
e oferecerá 66% de suas vagas gratuitamente. 

O deputado Betinho Rosado (DEM-RN) elogiou o esforço dos 
ministérios para uma ação conjunta, mas deu o exemplo da extensão 
rural, que hoje recebe apoio dos ministérios da Agricultura e do De-
senvolvimento Agrário, segundo ele, fazendo coisas muito diferentes. 
“São 42 milhões de profissionais rurais que são analfabetos funcionais, 
e não vemos tanto esse debate chegar ao campo”, criticou. 

Para o deputado Ariosto Holanda, o desafio será fazer com que 
as redes existentes consigam melhorar a situação dos mais de 80 
milhões de brasileiros que são, na prática, analfabetos. Da população 
economicamente ativa, restam apenas 30 milhões de trabalhadores 
preparados para se inserir no mercado de trabalho de forma mais 
qualificada. O ministro da Previdência Social, José Pimentel, pediu 
ajuda às redes de educação tecnológica para a capacitação de 11 
milhões de empresários informais que o ministério pretende formalizar 
nos próximos meses. “A formalização do pequeno empreendedor é 
uma excelente janela para também capacitá-lo”, analisou. (ML)

O presidente do Conselho de Altos Estudos, Inocêncio Oliveira, defendeu que as universidades transfiram conhecimento à população carente 

Rede deve ser expandida, porém precisa de mais recursos

  Rodolfo StuckeRt
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Janary Júnior

A Comissão Mista de Orçamento 
deve iniciar hoje a discussão do pare-
cer do deputado Wellington Roberto 
(PR-PB) ao projeto da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) - PLN 7/09. Um 
acordo dos representantes dos partidos 
no colegiado permitiu a leitura do pare-
cer final ontem, mas até chegar à vota-
ção o relator terá que levar a cabo uma 
série de negociações com os partidos e 
o governo.

Pelo menos quatro pontos do subs-
titutivo apresentado por ele aguardam 
definição. A oposição questionou a pos-
sibilidade de o governo poder executar 
investimentos em 2010 mesmo sem a 
aprovação da lei orçamentária. É a cha-
mada regra de antevigência. A oposição 
quer restringir a execução apenas ao 
orçamento das estatais.

Também houve críticas ao dispo-
sitivo incluído pelo relator que obriga 
o orçamento da Fundação Nacional 
de Saúde (Funasa) a ser pelo menos 
15% superior ao deste ano. O PSDB, 
por exemplo, alega que a vinculação é 
ilegal porque somente a Constituição 
pode sujeitar valores do orçamento. 

Karla Alessandra

A emenda do senador Paulo Paim 
(PT-RS) que concede aos aposenta-
dos reajuste igual ao do salário mí-
nimo deverá ser votada em agosto, 
confirmou o presidente da Câmara, 
Michel Temer, que se reuniu ontem 
com Paim, com os deputados Henri-
que Fontana (PT-RS), que é líder do 
governo, Arnaldo Faria de Sá (PTB-
SP), Vieira da Cunha (PDT-RS), 
Eduardo da Fonte (PP-PE), além de 
representantes da Confederação Bra-
sileira de Aposentados e Pensionistas 
(Cobap).

Fontana informou que está formu-
lando uma proposta com o governo 
para viabilizar essa votação. “Nosso 
esforço é para avançar na proposta e, 
quem sabe, chegar a um consenso para 
votar essa matéria que é de interesse 
dos aposentados brasileiros”, disse. A 
expectativa do parlamentar é de que 
o texto possa ser deliberado ainda na 
primeira quinzena.

O veto presidencial a uma emenda 
feita à MP 288/06, que concedeu rea-

Orçamento: parecer final à LDO é lido, 
mas votação depende de negociação

Além disso, o partido entende que a 
definição do orçamento do órgão deve 
ser uma prerrogativa do Ministério da 
Saúde. 

Superávit flexível - Os tucanos tam-
bém colocaram outro ponto na mesa: 
eles querem que a meta de superávit 
primário para os estados e municípios - 
de 0,95% do PIB, segundo o substitutivo 
- possa ser flexibilizada para até 0,90%. 
Isso significaria que a meta do governo 
federal (2,15%) ou das estatais (0,2%) 
teria que subir na mesma proporção. A 
meta geral do setor público em 2010 é 
de 3,3% do PIB.

O representante do governo na co-
missão, deputado Gilmar Machado 
(PT-MG), disse que o Executivo pode 
discutir a questão, mas desde que os 
estados e municípios usem a diferença 
(0,05 ponto percentual) para “projetos 
estruturantes”.

O último ponto de discordância 
partiu da Frente Parlamentar da Saúde, 
que é contra a inclusão dos hospitais 
universitários no cômputo dos recursos 
para “ações e serviços público de saú-
de”. O texto reserva R$ 480 milhões 
aos hospitais.

Para o presidente da Frente da 

Saúde, deputado Darcísio Perondi 
(PMDB-RS), a decisão compromete 
a atuação do Sistema Único de Saúde 
(SUS), que teria o orçamento em 2010 
reduzido no mesmo montante. Ele sa-
lientou que os recursos para os hospitais 
ligados a universidades federais devem 
sair do Ministério da Educação. “Não 
vamos tirar um pedaço do já anêmico 
orçamento da Saúde”, disse Perondi, 

que foi categórico em dizer que o PMDB 
vai barrar a votação da LDO se o dis-
positivo for mantido.

O deputado Wellington Roberto 
disse estar aberto à negociação desse 
ponto. Mas ele afirmou que é preci-
so negociar com os deputados ligados 
à educação, que defendem a medida. 
“Vou ter que fazer a mediação desse 
debate”, disse.

Reajuste das aposentadorias será votado em agosto, diz Temer
juste de 16,7% para aposentados e pensio-
nistas que ganham mais que um salário 
mínimo, também pode ser analisado pelo 
Congresso Nacional logo após o recesso. 
As duas emendas interessam aos aposen-
tados que acumularam perdas em seus 
vencimentos ao longo dos anos e defen-
dem a indexação ao salário mínimo.

Acordo para adiamento - O vice-

presidente, Silberto Silva, explicou que 
a decisão pelo adiamento da votação foi 
tomada em acordo, com a presença de 
vários representantes dos aposentados. 
Mas esses representantes, segundo o 
vice-presidente, estão apreensivos com 
o que isso possa representar. “Nós es-
tamos tentando dar esse voto de con-
fiança ao governo. Agora, infelizmen-

te, se esse governo chegar à primeira 
quinzena [de agosto] e não colocar em 
votação e não chamar os aposentados 
para terem uma conversa definitiva, 
vamos procurar uma maneira de, mais 
uma vez, irmos para a rua, buscar uma 
mobilização.”

Na avaliação do líder do PT na 
Câmara, deputado Cândido Vacare-
zza (SP), apenas uma pequena parcela 
dos aposentados está com proventos 
defasados. “Se você estabelecer em 
lei que o reajuste dos aposentados vai 
ser igual ao do mínimo, você pode 
estar contribuindo para que aqueles 
aposentados mais pobres, os que ga-
nham menos, não terem um reajuste 
adequado, porque os governos pode-
rão reajustar o salário mínimo abaixo 
da inflação como já foi feito muito no 
passado”, argumentou.

Atualmente, as aposentadorias 
acima de um salário mínimo têm 
reajuste diferenciado, menor que o 
aumento do mínimo. Em 2006, o 
reajuste concedido pelo governo às 
aposentadorias e pensões superiores 
ao mínimo foi de 5%.

o presidente Michel temer debateu ontem as emendas com parlamentares 
e representantes dos aposentados e pensionistas

luiz XavieR

 JBatiSta

A oposição questionou pelo menos quatro pontos do substitutivo à LDO, 
lido ontem pelo relator Wellington Roberto (2º e/d)


