
PAC já entregou 1,2 milhão de moradias
O Programa Minha Casa, Minha Vida entregou 1,2 milhão de moradias

até abril de 2013, para 4,2 milhões de brasileiros, anunciou ontem

o gvoerno, ao fazer um balanço do progrqama. Mais de 1,5 milhão

de unidades habitacionais foram contratadas e, até 2014, a previsão

é que 2,4 milhões de moradias sejam contratadas em todo o país.

O PAC 2 contratou 470 projetos na área de urbanização. ABr

Engenheiros e arquitetos portu-
gueses que querem trabalhar no
Brasil e cientistas brasileiros com
interesses em pesquisas científi-
cas de seus colegas portugueses
são os primeiros beneficiários da
rápida visita de dois dias da presi-
dente Dilma Rousseff a Portugal,
inciada no domingo.

Ontem, único dia de agenda
oficial, Dilma e o presidente de
Portugal, Cavaco Silva, assinaram
acordo de cooperação que dará
maior agilidade ao reconhecimen-
to de diplomas universitários de
engenheiros e arquitetos portu-
gueses que pretendem trabalhar
no Brasil, antiga reivindicação
dos profissionais do país irmão.

Os dois chefes de Estado assina-
ram também memorando de en-
tendimento e um acordo que dá
aos cientistas brasileiros acesso
aos bancos de dados do Centro de
Inovação em Biotecnologia de Ca-
tanhede, em Coimbra, e também
ao laboratório de nanotecnologia

da cidade de Braga. O ministro da
Educação, Aloizio Mercadante,
que acompanha a presidente, dis-
se em Lisboa que o governo brasi-
leiro governo federal vai lançar
um edital para pesquisa e coopera-
ção entre Brasil e Portugal na área
de nanotecnologia e também está
sendo preparado um edital para
cooperação técnica nas áreas de
biotecnologia e tecnologia de in-
formação e comunicação.

Dilma e Cavaco Silva trocaram
apoios diplomáticos, com a presi-
dente brasileira agradecendo o
apoio de Portugual à nomeação do
embaixador Roberto Azevêdo à di-
reção geral da Organização Mun-
dial do Comércio, enquanto seu
colega português defendeu a parti-
cipação do Brasil no Conselho de
Segurança das Nações Unidas.

A viagem de Dilma começou
domingo, quando ela se encon-
trou com o principal líder da opo-
sição portuguesa, o secretário-ge-
ral do Partido Socialista (PS), An-
tónio José Seguro. A reunião tra-
tou das relações entre Brasil e Por-
tugal e de investimentos. Na con-

versa, Dilma e Seguro falaram do
interesse de empresas brasileiras
participarem da privatização de
empresas portuguesas, como a
TAP, a companhia estatal de sanea-
mento Águas de Portugal (AdP), a
empresa de Correios, Telégrafos e
Telefones (CTT) e o estaleiro Via-
na do Castelo. Recentemente, o
Brasil tentou sem êxito participar
da privatização da companhia
Energia de Portugal (EDP), da Re-
des Energéticas Nacionais (REN),
da companhia de infraestrutura
aeroportuária Aeroportos de Por-
tugal (ANA) e da própria TAP.

O ministro do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio Exte-
rior, Fernando Pimentel, que tam-
bém intregra a comitiva de Dil-
ma, disse que o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES) poderá finan-
ciar as empresas brasileiras que
queiram participar do programa
de privatização do governo de
Portugal, nos setores de aviação,
saneamento, correios e portos:
“Nós vamos assistir as empresas
interessadas e vamos participar”.

Divulgação

Um estudo do Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada
(Ipea) revela que a implantação
de quatro novos Tribunais Re-
gionais Federais (TRF) prevista
pela Emenda Constitucional
(EC) nº 73 não trará a celeridade
necessáriaao tratamento depro-
cessos e custará R$ 922 milhões
aos cofres públicos, sem contar
o gasto com novos prédios.

Com a EC 73, a demanda da
2ª Instância Judiciária passa a
ser dividida em nove tribu-
nais regionais, ao invés de cin-
co. A motivação oficial é desa-
fogar unidades muito requisi-
tadas e promover a proximida-
de com cidadãos. Mas para o
Ipea, a medida é precipitada.

Com base nos dados da Justi-
ça Federal relativos a 2011, os
pesquisadoreschegaramao cus-
to unitário de um processo con-
cluído e estimaram os gastos
anuais de cada unidade com o
mínimo de magistrados para
um funcionamento adequado.
A principal razão para o aumen-
to dos gastos é a contratação de
magistrados e funcionários.

Alexandre Samy, responsá-
vel pelo estudo, argumenta que
jáexisteumdesequilíbrioentreo
atendimentodademandanostri-
bunais, que será agravado com o
novorearranjo.OTRF1queaten-
de hoje a 14 estados a uma taxa
decongestionamentodeproces-
sosde89%,teriaessenúmerore-
duzido para 73% (-16%), en-
quanto que o TRF4 que atende
aosestadosdoParaná,RioGran-
dedoSuleSantaCatarina,consi-
derado eficiente, com um con-
gestionamento de apenas 29%,
chegaria a uma taxa de -57%,
queda desigual e despropositada
paraospesquisadores.“Essame-
dida gera despesa adicional, não
age sobre a produtividade dos
magistrados e perpetua diferen-
ças de atendimento entre re-
giões”, resume Samy.

O estudo propõe ainda al-
ternativas como a realocação
da carga de trabalho para tri-
bunais mais eficientes ou a
realocação de 47 magistrados
e servidores sem criação de
novos cargos, o que custaria
R$ 542 milhões anuais.
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Dilma volta de Portugal
só com acordos técnicos

Estudo do
Ipea condena
criação de
novos TRFs

EFE/MarioCruz

Negociações comerciais e as privatizações em Portugal foram discutidas, mas sem nada

concreto. Minsitro Fernando Pimentel, entretanto, já fala em financiamento do BNDES

Instituto diz que
medida é precipitada e
não dará agilidade aos
processos judiciais

MINHA CASA, MINHA VIDA

A presidente Dilma Roussef inicia agenda oficial em Lisboa sendo recebida pelo presidente Cavaco Silva com honras militares

Acordos permitirão
pesquisas conjuntas
de cientistas do Brasil
e de Portugal nas
áreas de tecnologia
de informação,
biotecnologia,
comunicação e
nanotecnologia

 Terça-feira, 11 de junho, 2013 Brasil Econômico 7

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
. 

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 11 jun. 2013, Brasil, p. 7.




