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Prefeito do Rio
turbina gastos
em publicidade

E u confesso: sou um sarney-
dependente, preciso de pe-
lo menos uma dose dele
por dia para me divertir,

ou me enfurecer. Virou um vício. Há
40 anos acompanho fascinado a sua
história com olhos de ficcionista.

Porque só numa ficção de alta qualida-
de poderia existir um personagem ve-
rossímil com as características e a tra-
jetória de Sarney, um pobre poeta ma-
ranhense que construiu um império
sem nunca ter exercido outra ativida-
de que não a política e os cargos ofi-

ciais.
A vida pública de Sarney é um livro

aberto, mas os estudiosos continuam
debatendo o enigma do seu sucesso.

Uma das teses mais polêmicas é que
ele empregaria, com verbas públicas,
uma grande rede de pais de santo do

Maranhão para baterem seus tambo-
res dia e noite por ele, enquanto se ga-
rante comungando na capela do Curu-
pu. Só o sobrenatural poderia explicar
alguém com tão pouco ter ido tão lon-
ge. Os mais céticos acham que ele é um
homem de fé e sorte.

Dizem que Sarney, como pessoa físi-
ca, é até cordial e agradável, um amigo
antigo de amigos por quem tenho
imenso apreço e respeito, como Ferrei-
ra Gullar e Marcos Vilaça. Claro, deve
ter lá suas qualidades, mas também
seus poderes mágicos, para conseguir
sobreviver e crescer tendo feito tudo
que fez. Com quem fez. E o que não fez.
E não deixou fazer. Pelo que disse, do
jeito que disse. Pelo que fala, e como
escreve. Além de estilo, Sarney tem sor-
te. O seu Maranhão, não: há 40 anos
mantém o pior IDH do Brasil.

Mas ele diz que o Senado é trans-
parente e tem o orçamento enxuto,
e que fará o sacrifício de presidi-lo
mais uma vez. Todos aplaudem. Até
ele acredita.

O meu Sarney é tão grande que se
tornou um símbolo. Como uma sín-
tese dos piores vícios e atrasos da
política brasileira, ele se agiganta,
sobranceiro, ( êpa ! peguei o estilo )
como um grandioso personagem
épico, que é como ele mesmo se vê.
Mas como o seu talento ficcional é
menor que o político o personagem
que ele imagina para si mesmo em
seus discursos e entrevistas sempre
parece tosco, inverossímil e cômi-
co. Como o real.

Nem Jorge Amado, Dias Gomes e
João Ubaldo, juntos, conseguiriam
criar um Sarney.

DEM promete mais espaço a Kassab
Para tentar evitar saída do prefeito, líderes do partido acenam com ampliação de seu poder, mas enxergam pouca chance de sucesso

● O ex-governador de São Paulo
Alberto Goldman (PSDB) está de
emprego novo. Ele foi nomeado
pelo prefeito Gilberto Kassab
(DEM) para integrar o Conselho
de Administração da São Paulo
Urbanismo (SP-Urbanismo), em-
presa ligada à Secretaria Munici-
pal de Desenvolvimento Urbano.
Goldman deixou o Palácio dos
Bandeirantes no dia 31 de dezem-
bro após ter assumido o cargo
com a desincompatibilização de
José Serra. Ele é mais um “ser-
rista” amparado pelo prefeito. O
ex-secretário da Fazenda de
Goldman, Mauro Ricardo Costa,
também está na prefeitura da
capital./ EDUARDO REINA
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Depois de aumentar além de
4.400% em um ano os gastos do
município do Rio com publicida-
de –elevando-os de pouco mais
de R$ 640 mil em 2009 para mais
de R$ 29 milhões em 2010 -, o
prefeito Eduardo Paes (PMDB)
ameaça abrir uma crise com a Câ-
mara Municipal para aumenta-
los para perto de R$ 60 milhões
em 2011. Por decreto de 1º de fe-
vereiro, Paes cancelou R$
30.944.999,00 originalmente
destinados a emendas de verea-
dores e transferiu para propagan-
da R$ 27 milhões – o remaneja-
m e n t o t o t a l a t i n g i u R $
57.996.999,00.

Com isso, o prefeito quase do-
brou a previsão de despesas para
o setor este ano, levando-os de
pouco mais de R$ 30 milhões or-
çados a mais de R$ 58 milhões –
mais de 9.000% em relação ao
autorizado em 2009, de aproxi-

madamente R$ 640 mil.
Um levantamento do Fórum

do Orçamento, ONG sediada no
Conselho Regional de Econo-
mia do Rio de Janeiro, mostra
que o Programa de Trabalho do
Orçamento (Publicidade, Propa-
ganda e Comunicação Social) re-
gistrou, nas despesas liquidadas
(ou seja, consideradas prontas
para pagamento), aumento de
R$ 642.406,44 em 2009 para R$
29.116.049,53 em 2010. Foi uma
elevação de 4.432,34%.

Evidentemente, não há ainda
dados significativos de recursos
empenhados (separados para
gasto) em 2011, mas uma compa-
ração entre o autorizado em
2009 e em 2011 mostra cresci-
mento de R$ 649.866,00 para R$
58.143.671,00 – aumento nos gas-
tos previstos de 8.847,02% em
apenas dois anos.

Originalmente, na Proposta
de Lei Orçamentária 2011
(PLOA 2011) Paes propusera R$
61.006.550,00 para gastos com
publicidade. Na Câmara, a soma
f o i r e d u z i d a p a r a R $
30.206.550,00 na Lei Orçamen-
tária 2011, aprovada pelo Legisla-
tivo. Com o Decreto 33.375, de 1º
de fevereiro, originalmente pu-
blicado no dia 2 e republicado

dia 7 no Diário Oficial, porém,
Paes usou seu poder legal de re-
manejar parte do orçado e “vita-
minou” novamente a publicida-
d e , d a n d o - l h e m a i s R $
27.937.121,00.

A medida (cada um dos 51 par-
lamentares ganhara, para 2011,
um teto de R$ 700 mil em emen-
das) causou mal-estar no Legisla-
tivo. “O Eduardo Paes em 2009
fez acordo com os vereadores”,
afirmou a vereadora Andreia

Gouvêa Vieira (PSDB). “Nego-
ciou se comprometendo a cum-
prir as emendas: R$ 600 mil por
parlamentar, no primeiro ano,
R$ 700 mil no segundo. Para este
ano, foi feito o mesmo.”

O Estado procurou Eduardo
Paes, cuja assessoria delegou ao
secretário da Casa Civil, Pedro
Paulo a tarefa de falar sobre o
assunto. O secretário se manifes-
tou por meio de nota. “A prefeitu-
ra do Rio fechou, em 2010, um

contrato de publicidade no valor
de R$ 120 milhões para ser usado
em dois anos”, diz o texto. “Em
2010 foram gastos R$ 35 mi-
lhões, e a previsão é de que o cus-
to com publicidade em 2011 seja
em torno de R$ 60 milhões. Boa
parte desse valor é empregado
em campanhas de utilidade pú-
blica.” Apesar de considerar um
valor maior para gastos de publi-
cidade, possivelmente por traba-
lhar com outras cifras que não as

referentes a despesas liquida-
das, Pedro Paulo afirma no texto
que “a informação de que as
emendas dos vereadores foram
canceladas para que a verba fos-
se usada em publicidade é incor-
reta”. Porém, nas páginas 5, 6 e 7
do Diário Oficial do município,
há uma lista de cancelamentos
de emendas da Câmara, com os
valores respectivos. No mesmo
decreto, consta o crédito de R$
27 milhões para publicidade.

Eduardo Paes (PMDB)
eleva para quase
R$ 60 milhões a verba de
propaganda e abre crise
com a Câmara Municipal

Goldman ganha
vaga em conselho
de urbanismo

Além da imaginação

Marcelo de Moraes / BRASÍLIA
Malu Delgado

O DEM aceita abrir espaço na
cúpula do partido para aliados
do prefeito de São Paulo, Gil-
berto Kassab, caso ele decida
manter sua filiação. Apesar da
sinalização, que tem sido feita
também a outros dirigentes
do grupo minoritário da legen-
da que defende mudanças no
comando do DEM, a direção
do partido duvida que Kassab
aceite um acordo e continua
apostando na sua saída. Ele de-
ve deixar o DEM em março,
após encontro nacional da si-
gla, rumo ao PSB ou ao PMDB.

Mesmo sem o prefeito, a ideia
do comando do DEM é fazer ges-
tos de conciliação com seus ad-
versários. Na próxima segunda,
o líder do Senado, José Agripino
Maia (RN), candidato do grupo à
Presidência do partido, almoça-
rá em São Paulo com os ex-sena-
dores Marco Maciel (PE) e Jorge
Bornhausen (SC), representan-
tes da oposição, com a mesma
oferta de acordo e pacificação.
Se houver consenso, os dois gru-
pos apoiariam a eleição de Agripi-
no para a sucessão do atual presi-
dente Rodrigo Maia (RJ).

“Mais importante que qual-
quer integrante do Democratas
é a unidade do partido. É em tor-
no desse projeto consensual que
estamos conversando e traba-
lhando”, afirmou Agripino.

Ontem, o líder do DEM na Câ-
mara, deputado Antonio Carlos
Magalhães Neto (BA), almoçou
em Brasília com Kassab para sa-
ber da sua disposição de se desfi-
liar ou não. ACM Neto disse ao

prefeito que a atual direção gos-
taria muito que ele permaneces-
se e perguntou se ele estava dis-
posto a isso. Kassab não deu ga-
rantias de continuar, já que pre-
tende disputar o governo de São
Paulo em 2014 e o DEM, prova-
velmente, estará alinhado com
seu adversário em potencial, o
atual governador Geraldo Alck-
min (PSDB). Mas avisou que pre-
tende esperar o desfecho do pro-
cesso de sucessão interna do
DEM antes de se movimentar.

Pessebista. O prefeito não pa-
ra de se movimentar. Após jan-
tar na noite de quarta-feira na ca-

sa do Kassab, do qual participou
o governador de Santa Catarina,
Raimundo Colombo (DEM), o
presidente nacional do PSB,
Eduardo Campos, ficou mais ani-
mado com a possibilidade de am-
bos ingressarem no partido.

Kassab, porém, deixou claro
ao governador de Pernambuco
que tem duas prioridades: discu-
tir a reformulação da presidên-
cia do DEM – processo que deve
estar definido até 15 de março –
para em seguida medir qual o po-
der de influência política terá na
nova direção, e trabalhar para fa-
zer o seu sucessor na prefeitura.

A correligionários e integran-
tes do PMDB e do PSB, partidos
com os quais negocia, Kassab
tem revelado que se José Serra
(PSDB) decidir disputar a Prefei-
tura de São Paulo contará com
seu apoio, independentemente
do partido em que estiver.

Segundo relatos de dirigentes
do PSB, o prefeito teria sinaliza-
do que a migração dele e de seu
grupo político para o PSB é uma
perspectiva real caso não consi-
ga acertar os ponteiros no DEM.
Entre os seguidores de Kassab
no DEM, sobretudo os da ala
mais jovem, o PSB poderia ser
uma opção mais factível que o
PMDB, visto por correligioná-
rios do prefeito como um parti-
do bastante regionalizado, com
caciques já definidos. Além dis-
so, peemedebistas têm manda-
do recados a Kassab de que não
será ele quem definirá as cartas
em 2012 e 2014.No PSB, o coman-
do político de Kassab seria mais
evidente por uma razão óbvia: o
partido não tem estrutura forte
montada no Sudeste nem no Sul. Kassab. Discutir a reformulação da presidência do DEM está entre as prioridades do prefeito
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 11 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. A8.




