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Ministro da Educação
defende contratos
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m visita ontem ao Rio
de Janeiro, o ministro
da Educação, Aloizio
Mercadante, disse que
a decisão da presidente Dilma
Rousseff de vetar parte do
projeto de lei aprovado pelo
Congresso, que muda os critérios de distribuição de
royalties de petróleo sobre
contratos já em vigor foi difícil, mas indispensável.
A declaração de Mercadante foi feita durante a solenidade de comemoração do 80º
aniversário do Manifesto dos
Pioneiros da Educação Nova,
na Assembleia Legislativa do
Rio de Janeiro (Alerj). A Medida Provisória 592/2012, que
define novos critérios para a
distribuição dos royalties do
petróleo e sua destinação integral à educação, vincula
apenas os contratos assinados a partir de 3 de dezembro
deste ano.
“Não podemos quebrar
contratos, desestabilizar um
ente da Federação de um dia
para o outro”, explicou.
Mercadante admitiu que os
royalties estão muito concentrados, mas alegou que municípios e estados produtores
não têm a arrecadação de Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS)
do petróleo na origem. “No caso do petróleo, o ICMS é cobrado no local de destino, onde ele é consumido, então deve haver uma compensação”,
ponderou.
O ministro da Educação,
Aloizio Mercadante, pediu ontem que os municípios e estados produtores de petróleo
deem exemplo ao País e vinculem parte dos seus royalties a
investimentos na educação.
“Os royalties não são renováveis, as futuras gerações não
terão acesso a essa riqueza,
portanto, temos que pensar
no futuro do Brasil”, disse o
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com professores bem pagos,
que não são no Brasil, precisamos de mais recursos, e o melhor caminho para esse salto
são os royalties do petróleo”,
declarou.
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Em visita ao Rio, Aloizio Mercadante reconhece a importância dos recursos para
as finanças dos estados produtores, e defende a vinculação integral ao ensino

Aloizio Mercadante
Ministro da Educação

ministro.
Para Mercadante, os estados produtores precisam dar
um passo adiante com relação
ao melhor aproveitamento
desses recursos. “Como é uma
riqueza temporária, não pode
ir para o inchaço da máquina
pública e para qualquer outro
desperdício, mas para investimentos estruturantes”, argumentou.
Mercadante se disse confiante sobre a aprovação pelo
Congresso da medida provisória que vincula integralmente
os recursos dos royalties do

petróleo de futuros contratos
à educação, e cuja tramitação
já mobiliza setores da sociedade civil. “Temos chances reais
de vencer esse debate e o governo vai se empenhar muito”,
garantiu.
Investimento
O ministro disse que educação de qualidade custa caro e
que o Brasil precisa aumentar
o investimento no setor para
recuperar seu atraso histórico.
“Para termos educação em
tempo integral de qualidade,

Diário Oficial
O Diário Oficial da União
(DOU) publicou ontem o conteúdo integral da Medida Provisória 592/2012, que estabelece
mudanças na divisão dos royalties do petróleo de novas licitações, conforme anunciado na
última sexta-feira pelo governo.
Embora tenha preservado a divisão de royalties em áreas já licitadas, ao vetar parcialmente o
projeto de lei aprovado pelo
Congresso, a presidente Dilma
Rousseff, estabeleceu na nova
MP redução de pagamentos
oriundos de futuras licitações
para Estados e municípios produtores. As cidades afetadas
pelas atividades petrolíferas e
União também terão suas participações reduzidas.
A MP também estabelece
que todos os royalties de petróleo provenientes das novas
concessões serão destinados
exclusivamente à educação.
Os estados do Rio de Janeiro,
Espírito Santo e São Paulo,
maiores produtores de petróleo do País, seriam os maiores
prejudicados com a mudança
dos critérios de distribuição
dos royalties de áreas já licitadas. Esses estados, no entanto,
perderão receita para os não
produtores nas novas áreas a
serem licitadas a partir do próximo ano.
A divisão da Participal Especial, taxa adicional paga em
áreas petrolíferas de alta produtividade, também foi alterada para beneficiar os estados e
municípios não produtores. A
MP 592 precisa ser aprovada
pelo Congresso, que também
poderá analisar o veto parcial
da presidente Dilma ao projeto de lei. (Com agências)

Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 5 dez. 2012, Primeiro Caderno, p. B6.

Governadores fazem pressão
BRUNO PERES/CB/D.A PRESS

» LEANDRO KLEBER
A fim de pressionar a derrubada dos vetos feitos pela presidente Dilma Rousseff à lei
dos royalties, 11 governadores
e vice-governadores de partidos da base aliada e da oposição e mais sete representantes
de outras unidades de Federação não produtoras de petróleo e gás natural se reuniram
ontem, em Brasília. Eles pediram ao presidente do Senado,
José Sarney (PMDB-AP), por
telefone, que coloque em votação no Congresso os vetos
feitos pelo Planalto e publicaram nota afirmando que os argumentos utilizados “não se
sustentam”.
Os governadores reclamam
que os estados não produtores
só terão direito aos royalties
da camada pré-sal das concessões que forem licitadas a partir do ano que vem. Um dos 23
vetos impede a possibilidade
da divisão entre todos os estados dos recursos arrecadados
já com os atuais contratos. “A
distribuição justa das riquezas
geradas pela exploração do
petróleo entre todos os estados e municípios da Federação, da forma como aprovou o
Congresso Nacional, reafirma
o sentimento de unidade nacional e descortina novos horizontes de progresso e desenvolvimento para todos os brasileiros”, afirma a nota.
O governador do Ceará, Cid

Cid Gomes, governador do Ceará, foi o responsável pelo encontro

Gomes (PSB), responsável pelo encontro ocorrido ontem
no escritório do Executivo cearense no DF, afirmou que o argumento utilizado pelos esta-

dos produtores de que haveria
perda na receita – o que teria
motivado o veto presidencial –
não procede. “Nenhum estado
perde, todas as preocupações

foram no sentido de assegurar
ao Espírito Santo e ao Rio de
Janeiro aquilo que já havia de
receita incorporada (…). Nesse sentido, deixamos muito
claro que essa não é uma luta
contra a presidenta Dilma. Ela
sofreu pressões, teve argumentos de quebra de contrato,
que também entendemos que
não procedem”, disse.
O próximo passo do grupo é
falar diretamente com Dilma.
O responsável por essa tarefa
será o governador do Acre,
Tião Viana (PT). Os governadores também vão agendar
um encontro com o presidente do Senado para falar sobre a
necessidade de se colocar o
veto em pauta. Sarney afirmou
que vai se reunir com os senadores e submeter essa decisão
aos líderes. O objetivo dos governadores é acionar os parlamentares para fazer um requerimento de urgência para a
apreciação do veto.
Ontem, o presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS),
demonstrou haver possibilidade de o Congresso votar os
vetos presidenciais. “Não há
uma tradição de se derrubar
vetos de presidentes nas sessões do Congresso Nacional,
mas essa matéria é peculiar,
tem características diferentes,
dialoga com uma possibilidade real e concreta de os estados e municípios terem mais
recursos para investimentos”,
comentou.

por Denise Rothenburg

deniserothenburg.df@diariosassociados.com.br

Operação
Jingle Bells
A menos de 20 dias para a noite de Natal, os congressistas se mostram mais chegados à greve do que milhares de
sindicalistas. E tudo por conta de dinheiro. Na Comissão
Mista de Orçamento, por exemplo, a ordem ontem era
não votar nada até que a presidente Dilma Rousseff libere
as emendas que os políticos apresentaram ao Orçamento
de 2012 e restos a pagar de anos anteriores. No plenário
da Casa, um grupo combinava não votar mais nada a partir de hoje, como forma de pressionar o presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), a colocar em votação os
vetos a leis aprovadas pelo Congresso — com prioridade
para o que estancou a distribuição dos royalties do petróleo de contratos já assinados.
Os dois movimentos têm motivações distintas, mas no
fundo desejam a mesma coisa: engordar o caixa dos estados e municípios. No caso da Comissão Mista de Orçamento, hoje os coordenadores da bancada ainda tentarão
uma saída que permita votar os recursos incluídos em pedidos de créditos mais urgentes, em especial, aqueles
destinados a pagamento de servidores. No plenário, entretanto, está mais difícil conseguir acordo para votações
ainda hoje, por vários motivos. O primeiro deles é a vontade do governo de acabar logo o semestre e evitar o que a
oposição vem chamando de CPI da Rosemary, que teria a
finalidade de investigar o escândalo envolvendo a ex-chefe do escritório da Presidência da República, Rosemary
Noronha, em tráfico de
influência em agências
reguladoras. O líder do
PSDB, senador Alvaro
Dias (PR), deflagrou a
coleta de assinaturas
para apresentar o pedido de CPI. Até ontem, no meio da tarde,
tinha conseguido 14
assinaturas. São necessárias, no mínimo, 27.
A avaliação do governo é a de que, com
o Congresso mais esvaziado, ficará fácil
conter uma CPI caso
não surjam fatos novos relacionados ao
caso. E, a tomar pela
exposição do ministro
da Justiça, José Eduardo Cardozo, ontem, na
comissões de Segurança Pública da Câmara
e a de Fiscalização e
Controle, a impressão
que se tem é a de que
os problemas políticos
de Lula nessa seara estão sob controle, uma
vez que até a oposição
concordou que, até
agora, não achou nada
capaz de comprometer o ex-presidente do
ponto de vista administrativo.
Hoje, Cardozo vai
novamente ao Congresso. Enfrentará uma
nova bateria de perguntas, desta vez, no
Senado, e na companhia do ministro da
Advocacia-Geral da
União, Luís Inácio Adams. Ali, o ministro não deve receber a mesma camaradagem que obteve dos antigos colegas da Câmara — Cardozo foi deputado federal por dois
mandatos e deixou uma legião de amigos na Casa, inclusive na oposição.
Com essas audiências, o governo espera dar à base parlamentar o discurso capaz de conter a CPI. A ordem é sair
dali com o discurso de que as instituições competentes —
Polícia Federal, Ministério Público e Controladoria-Geral
da União — adotaram todas as ações cabíveis e, assim,
não seria necessária a CPI. Se tudo isso vai dar resultado,
os próximos dias dirão.

Congressistas
fazem greve por
liberação de
emendas ao
Orçamento
deste ano e
deflagram
movimento pela
derrubada do
veto que
estancou a
distribuição dos
royalties do
petróleo a todos
os estados. Fim
de ano vira um
vale-tudo para
engordar o
caixa de estados
e municípios e,
de quebra,
evitar uma
nova CPI

Enquanto isso, nos portos…
Greve não é privilégio de parlamentares. Os portuários
ameaçam cruzar os braços na semana que vem, caso a nova regulamentação a ser anunciada amanhã abra a contratação de trabalhadores fora do Órgão Gestor de Mão de
Obra (Ogmo), que controla todo o pessoal no setor.
Essa greve pode gerar transtornos iniciais, assim como
ocorreu com as novas regras do setor de energia elétrica.
Se somarmos a confusão no setor elétrico com as prometidas para o setor portuário e aqueles que já ocorreram
nas concessões dos aeroportos, é sinal de que o governo
ainda não conseguiu acertar o pé no que se refere à transferência de serviços para o setor privado. Vamos aguardar
os próximos lances desse enredo.
Enquanto isso, no Planalto…
Correndo por fora das confusões no Congresso, a presidente Dilma Rousseff vai se segurando nos programas sociais, carro-chefe do antecessor, o ex-presidente Lula. Enquanto o Brasil estiver colecionando "pibinhos", crescimento abaixo das expectativas, será essa a banda que ela
irá tocar para uma demonstração de normalidade. Mas
essa é outra história.

