
O consórcio Maracanã S.A., lide-
rado pela empresa IMX, do em-
presário Eike Batista, apresen-
tou a maior proposta financeira
na licitação do complexo espor-
tivo formado pelo estádio Jorna-
lista Mário Filho, o Maracanã, e
pelo Ginásio Esportivo Gilberto
Cardoso, o Maracanãzinho. O
grupo, que também conta com
as empresas Odebrecht Partici-
pações e AEG Administração de
Estádios do Brasil, ofereceu R$
5,5 milhões por ano para admi-
nistrar e explorar o complexo,
totalizando R$ 181,5 milhões du-
rante os 35 anos da concessão
(dos quais dois são isentos de pa-
gamento).

O consórcio Complexo Espor-
tivo Cultural do Maracanã, for-
mado pelas empresas OAS, Ams-
terdam NV e Lagardère Unlimi-
ted, ofereceu proposta inferior,
de R$ 4,7 milhões por ano, tota-

lizando R$ 155 milhões pelo pe-
ríodo total da concessão.

A apresentação das propostas
foi finalizada no início da tarde
de ontem, no Palácio Guanaba-
ra, sede do governo fluminen-
se. A proposta de maior valor
não significa vitória automática
do grupo liderado pela IMX. Se-
gundo o edital de licitação, o
preço tem peso de 40% e a par-
te técnica tem peso de 60%. A
comissão de licitação vai anali-
sar as propostas técnicas dos
consórcios para depois anun-
ciar o vencedor.

Enquanto eram conhecidas
as propostas para administra-
ção do Maracanã, a sociedade
civil lançou ontem, em frente à
sede do governo estadual, uma
campanha para discutir qual
melhor forma de gerir o está-
dio, sob a ótica da população.
A iniciativa é do Comitê Popu-
lar da Copa e das Olimpíadas
Rio, para debater a finalidade
do Maracanã.

Durante um protesto simbóli-

co, o movimento lançou a Con-
sulta Pública Popular e distri-
buiu panfletos questionando a li-
citação, que inclui a demolição
do Parque Aquático Júlio Dela-
mare e do Estádio de Atletismo
Célio de Barros. A Escola Muni-
cipal Friedenreich, que fica nas
imediações, também fechará as
portas para reconfiguração do
complexo.

De acordo com o representan-
te da organização, Gustavo
Mehl, o governo do Rio, que
não autorizou a presença do co-
mitê na abertura dos envelopes
com as propostas, não promo-
veu um diálogo com a popula-
ção sobre o uso do estádio. “O
governo ignorou de forma auto-
ritária as manifestações e impe-
diu a sociedade de participar da
elaboração do modelo de ges-
tão", disse.

Segundo Mehl, para pensar
os usos do estádio, foram organi-
zadas consultas públicas popula-
res, com base em iniciativas se-
melhantes de governos. ■ ABr

Pelo menos três ministros do Su-
premo Tribunal Federal (STF)
defendem que o plenário da Cor-
te julgue os recursos apresenta-
dos pelos advogados dos conde-
nados na Ação Penal 470, o pro-
cesso do mensalão. A decisão
de levar os recursos a plenário
cabe ao relator do processo e
presidente do Tribunal, minis-
tro Joaquim Barbosa.

Nas últimas semanas, advoga-
dos acionaram o Supremo pe-
dindo a suspensão da publica-
ção do acórdão, para ter acesso
antecipado aos votos. Os defen-
sores querem mais tempo para
analisar o resumo do julgamen-
to antes que comece a correr o
prazo para apresentação de re-
cursos, que é cinco dias. Barbo-
sa negou os recursos.

Para o ministro Marco Auré-
lio Mello, a atitude de Barbosa
atrapalha o direito de defesa e
trava o processo. “Isso nunca
ocorreu no Supremo. Se o ataca-
do é um ato dele, ele vai fazer
justiça pelas próprias mãos, dei-
xando de levar ao colegiado?

Acima de nós está o colegiado.”
Para o ministro, há regras na

legislação que subsidiam a libe-
ração antecipada dos votos e até
mesmo a ampliação do prazo pa-
ra recurso. “Para que se levar a
coisa à ponta de faca? Só se cria
incidente, se dificulta mais ain-
da a tramitação do processo.”

Embora respeite a autonomia
do relator, o revisor da ação pe-
nal, ministro Ricardo Lewando-
wski, disse que tem como práti-
ca levar todos os recursos con-
tra suas decisões a plenário. “O
meu modo de proceder sempre
foi o seguinte: quando recebo
um agravo regimental contra
uma decisão monocrática, bus-
co levar esse agravo o mais rapi-
damente possível para decisão
coletiva dos demais colegas.”

O ministro Gilmar Mendes
acredita que a questão do prazo
não deve ser motivo de tanta
preocupação, pois cada réu tem
que se ater apenas à sua parte
no acórdão. Ele também desta-
cou que todo o julgamento foi
amplamente divulgado.

Já o procurador-geral da Re-
pública, Roberto Gurgel, criti-
cou o pedido dos advogados pa-
ra ter mais prazo. ■ ABr

O presidente do Tribunal Supe-
rior do Trabalho (TST), Carlos
Alberto Reis de Paula, defen-
deu, ontem, “cuidado” na regu-
lamentação da proposta de

emenda à Constituição (PEC)
que igualou os direitos dos em-
pregados domésticos aos dos de-
mais trabalhadores.

Hoje, ele receberá no tribu-
nal o senador Romero Jucá
(PMDB-RR), relator do proje-
to que regulamenta a matéria.
Reis de Paula destacou que

pontos como a jornada de tra-
balho para profissionais como
babás e cuidadores terão que
ser definidos.

O presidente do TST tam-
bém citou problemas que de-
vem ser corrigidos na regula-
mentação da PEC, como o pa-
gamento de multa de 40% do

valor do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS), no
caso de demissão sem justa
causa. “Esse percentual é desti-
nado às empresas e não à ren-
da familiar”, ponderou.

Reis de Paula se reuniu no iní-
cio da tarde de ontem com o pre-
sidente do Senado, Renan Ca-

lheiros (PMDB-AL) e pediu ao
senador que vote com urgência
a Proposta de Emenda à Consti-
tuição (PEC) 32, de 2010, para
explicitar o Tribunal Superior
do Trabalho como órgão do Judi-
ciário e alterar os requisitos pa-
ra o provimento dos cargos de
ministros daquele TST. ■ ABr

GUARANIS-KAIOWÁS

Comissão da Câmara aprova relatório

A comissão externa criada no fim de outubro de 2012 para acompanhar

de perto a situação dos cerca de 170 índios guaranis-kaiowás da

aldeia Pyelito Kue, em Iguatemi, em Mato Grosso do Sul, aprovou

ontem o relatório apresentado pelo deputado Sarney Filho (PV-MA),

autor da proposta de criação da comissão, que conta ainda com

mais sete parlamentares. O relatório propõe medidas emergenciais

para garantir a proteção à vida de toda a comunidade. ABr
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 17 abr. 2013, Brasil, p. 11.
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