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GASTOS PÚBLICOS

Economistas apoiam veto sobre aposentadorias
Para especialistas, Dilma agiu certo ao priorizar ajuste fiscal, mas parlamentares e inativos criticam a decisão
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● SÃO PAULO e BRASÍLIA. Critica-
do por aposentados e parlamen-
tares, o veto da presidente Dil-
ma Rousseff ao aumento real
(acima da inflação) para apo-
sentados que ganham mais de
um salário mínimo foi aplaudido
por especialistas em finanças
públicas. Segundo eles, o gover-
no agiu certo ao evitar novos
gastos diante de um cenário de
crise internacional adverso.

Para o economista Felipe Sal-
to, da Tendências Consultoria, a
presidente Dilma está priorizan-
do o ajuste fiscal. Mas, embora
tenha considerado o veto acer-
tado, criticou a falta de planeja-
mento de longo prazo.

— Acho que não tinha outro
jeito (a não ser o veto). O gasto
só com a correção do salário
mínimo será, nos nossos cálcu-
los, de R$ 23 bilhões. Mas falta
uma política fiscal planejada,
pois o governo só fica apagando
incêndios. É preciso ter uma re-
gra para o crescimento do gasto
total corrente — disse, obser-

vando que a medida é insufi-
ciente para efetivar a redução
de custos necessária ao país.

Especialista em finanças pú-
blicas, o economista Amir
Khair aprovou o veto, mas, as-
sim como Salto, ressaltou que
é preciso bem mais para se re-
duzir os custos. Segundo ele,
de julho de 2010 a junho deste
ano, o país pagou R$ 223 bi-
lhões em juros, o que corres-
ponde a 5,73% do PIB nacional,
enquanto países em desenvol-
vimento pagam, em média,
1,8% do PIB.

— Não tem país no mundo

que tenha despesa tão alta
com juro — disse Khair.

A presidente é a madrasta dos
aposentados, diz deputado
A insatisfação foi grande en-

tre os parlamentares. Líder do
DEM na Câmara, o deputado
ACM Neto (BA) afirmou que Dil-
ma desrespeitou os acordos en-
tre base e oposição em relação à
Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO). E voltou a anunciar obs-
trução nas sessões da Comissão
de Orçamento e do Congresso:

— A presidente desmontou
a LDO — disse ACM Neto.

Conhecido por tratar de ques-
tões relativas à Previdência, o
deputado Arnaldo Faria (PTB-
SP) também criticou o veto:

— Ela (Dilma) fez pouco caso
dos aposentados e pensionis-
tas. O presidente Lula vetou o
fim do fator previdenciário. A
presidente é a madrasta dos
aposentados e pensionistas.

Para o deputado Paulo Perei-
ra da Silva (PDT-SP), presidente
da Força Sindical, ainda é pos-
sível entrar em negociação com
a presidente. Mas, se isso não
ocorrer, afirmou que há a pos-
sibilidade de se tentar aprovar

uma emenda no Orçamento.
Presidente da Câmara, o de-

putado Marco Maia (PT-RS) ad-
mitiu que os vetos presiden-
ciais nunca são derrubados pe-
lo Congresso e reconheceu o
esforço fiscal do governo:

— A presidente está, de fato,
preocupada com a crise econô-
mica e com os desdobramentos.
Já o presidente da Federação
dos Aposentados de São Paulo,
Antonio da Silva, disse que o ve-
to foi recebido com “indignação,
revolta e perplexidade”.

— Ela não deu a mínima im-
portância para o diálogo. ■

Dilma: meta de quatro universidades
Expansão na educação superior prevê também 208 institutos federais
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● BRASÍLIA. A presidente Dilma
Rousseff anunciou ontem o
programa de expansão da edu-
cação superior e tecnológica
profissionalizante, com metas
ousadas para realizar até o fim
do seu mandato. A proposta
do governo é criar quatro uni-
versidades — uma no Ceará,
duas na Bahia e uma no Pará
—, abrir 47 campi universitá-
rios e implantar 208 unidades
dos institutos federais de edu-
cação, ciência e tecnologia.

No total, segundo dados do
Ministério da Educação, serão
562 unidades dos institutos fe-
derais, em 512 municípios,
com 600 mil vagas. No ensino
superior, serão 320 campi com

250 mil vagas, até 2014.
— Se o Brasil tivesse apos-

tado em educação de forma
maciça, de forma inclusiva e
de forma sistemática, tería-
mos dado, muitos anos an-
tes, os passos necessários
para que o nosso país tivesse
o pleno uso dos seus poten-
ciais econômicos e, sobretu-
do, para que a nossa popula-
ção tivesse acesso a um pa-
drão de conhecimento e, por-
tanto, a um padrão de vida
mais elevado — afirmou a
presidente, em evento no Pa-
lácio do Planalto.

Escolha de municípios segue
critério técnico

Segundo o ministro da Edu-
cação, Fernando Haddad, o
governo federal vai investir
cerca de R$ 7 milhões por
unidade de educação profis-

sional e R$ 14 milhões por
campus universitário. O mi-
nistro afirmou que a distri-
buição das unidades de ensi-
no superior e dos institutos
federais seguiu critérios téc-
nicos. Ele disse que foram
contemplados municípios
com mais de 50 mil habitan-
tes, 117 dos 120 territórios da
cidadania e 83 cidades que
integram o G-100 (municípios
com mais de 80 mil habitan-
tes, cujo investimento públi-
co por habitante é inferior a
R$ 1.000).

— Os critérios para implan-
tação foram técnicos e visam
reparar uma injustiça históri-
ca cometida ao longo de tan-
tas décadas que estamos ten-
tando superar — declarou o
ministro.

Na sua apresentação, Had-
dad lembrou que, em 2003, pri-

meiro ano do governo Lula,
havia no país 140 escolas téc-
nicas em 120 municípios. No
fim do ano passado, após oito
anos de mandato, eram 354
unidades, em 321 municípios.
No caso das universidades,
em 2002, existiam 45 unida-
des, número que subiu para
59, segundo dados de 2010.

Em seu discurso, Dilma ci-
tou o ex-presidente Lula:

— Eu relembro aqui o que
muitas vezes, nesta mesma
sala até, disse o ex-presidente
Lula: “Estamos fazendo, em
poucos anos, o que não foi fei-
to nos últimos 100 anos”. ■
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Senado aprova proposta que
muda tramitação das MPs
Texto assegura prazo de 30 dias para discussão;
Câmara ainda apreciará o texto de Aécio Neves

● BRASÍLIA. O Senado aprovou
ontem, em primeiro turno,
substitutivo do senador Aécio
Neves (PSDB-MG) à proposta
de emenda constitucional que
altera o rito de tramitação das
medidas provisórias. O texto,
fruto de acordo entre governo
e oposição, recebeu o voto fa-
vorável dos 60 senadores pre-
sentes no plenário. A matéria
ainda precisa ser votada em
segundo turno antes de seguir
para apreciação da Câmara.

Além de assegurar um pra-
zo mínimo de 30 dias para que
os senadores possam discutir
e votar cada MP, o que não
ocorre atualmente, Aécio pôs
em sua proposta dispositivo
proibindo que assuntos não
correlatos, os chamados “con-

trabandos”, sejam incluídos
nas medidas durante sua tra-
mitação no Congresso. O tuca-
no garantiu ainda no texto que
a admissibilidade dessas ma-
térias seja analisada pelas Co-
missões de Constituição e Jus-
tiça (CCJ) das duas casas le-
gislativas.

— Se não é o projeto ideal,
se não vai na direção de todos
os avanços que gostaríamos
de incorporar à tramitação
das medidas provisórias, res-
tabelece algumas prerrogati-
vas dessa Casa das quais ha-
víamos abdicado. É um avan-
ço muito importante, o primei-
ro momento, desde o ano de
2001, em que mexemos no trâ-
mite das medidas — comemo-
rou Aécio. ■
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 17 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. 11.




