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Os deputados Leonardo Vilela (GO)  e Antonio Carlos
Pannunzio (SP)  criticaram nesta segunda-feira (12) o
governo federal pela falta de investimentos em quali-
ficação profissional. De acordo com estudo do
Ministério do Planejamento, o gasto médio anual em
formação profissional durante o governo Lula é de
R$ 97 milhões (2003-2008). Já no 2º mandato do go-
verno Fernando Henrique eram aplicados, em média,
R$ 768 milhões anuais (1999-2002).

Em vários setores já se
fala em “apagão” de em-
pregados por falta de mão
de obra qualificada. Apesar
disso, o governo do PT não
se importa com o problema,
já que no ano passado fo-
ram investidos apenas R$
40,4 milhões nos progra-
mas de treinamento.

“Esse é mais um descaso do governo com os tra-
balhadores. A falta de investimentos compromete o
nível de emprego e a competitividade do país, pois
faltam trabalhadores especializados em várias áre-
as. A ausência de treinamento também se torna um
obstáculo para que os trabalhadores consigam em-
pregos e salários melhores. É lamentável que o
governo não dê a importância merecida a essa ques-
tão”, afirmou Vilela.

De acordo com o Conselho Deliberativo do Fundo
de Amparo ao Trabalhador (Codefat), os investimen-
tos são tão poucos porque o próprio governo corta
os recursos previstos no Orçamento para conseguir

Recursos p ara qualificação profissional despencam no governo Lula
cumprir a meta de resultado das contas públicas. O
conselho culpa o Ministério do Planejamento, mas a
pasta informa que só corta o valor total das despesas
indicadas pelas respectivas pastas. Ou seja, o pró-
prio Ministério do Trabalho seria o responsável pelos
cortes na qualificação.

“Enquanto o governo fica nesse jogo de empurra
quem perde é o trabalhador, que não tem acesso a
empregos melhores. Isso gera menos riquezas e me-

nos atividade econômica. Ou
seja, o país perde por causa
da incompetência e descaso
do governo federal”, criticou
Vilela.

Já Pannunzio afirma que
o governo definiu priorida-
des equivocadas e relegou
a segundo plano os ensinos
básico e profissionalizante.

“É deplorável que tenha acontecido isso”, lamentou.
O tucano lembra, ainda, que recursos anteriormen-

te destinados ao Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT) estão alimentando os caixas de centrais sindi-
cais. Para piorar a situação, não há controle do Tribunal
de Contas da União (TCU), pois o presidente Lula ve-
tou dispositivo legal permitindo a prestação de contas.

“O dinheiro que ia para qualificação profissional vai
para a farra sindical”, reprovou o tucano, para quem
o país vive um “apagão” na qualificação de pessoal.
“Quem perde com isso é o trabalhador e o Brasil, que
não têm como se desenvolver sem qualificação pro-
fissional”, afirmou.

Exatamente um mês após a ampliação dos di-
reitos dos passageiros, os problemas continuam
no setor aéreo. Nesse período, a Agência Nacio-
nal de Aviação Civil (Anac) registrou 915 queixas
contra atrasos, cancelamentos de voos,
overbooking (venda de bilhetes acima dos assen-
tos disponíveis) e 18 companhias foram notificadas
no país. Os dados mostram que os usuários conti-
nuam desprotegidos dos abusos cometidos pelas
empresas aéreas, devido à falta de fiscalização
da agência reguladora sobre as novas regras.

Diante desse quadro, o deputado Vanderlei
Macris (SP)  culpou o governo federal pelos proble-
mas que ainda persistem nos aeroportos
brasileiros. Na sua avaliação, o governo ainda não
consegue fiscalizar as empresas para que elas

Falta de fiscalização da Anac é um grave problema nos aeroportos, alerta Macris
cumpram a legislação. De acordo com ele, se pro-
vidências não forem tomadas ocorrerá um novo
apagão aéreo no país.

“Não tenho dúvida de que a fiscalização é um in-
grediente essencial para que o sistema de aviação
civil possa funcionar de maneira adequada. Um mês
depois das regras já estabelecidas, as coisas não
acontecem. Isso tem sido regra básica deste gover-
no”, avaliou o tucano nesta segunda-feira (12).

Segundo reportagem do jornal “O Globo”, a Anac
argumentou que seu papel é administrativo e não
de fiscalização. No entanto, a própria lei que criou
a agência delegou ao órgão a missão de regular e
fiscalizar a aviação civil. “Esse tipo de postura tem
sido a prática natural desse governo que fala e não
faz nada”, afirmou Macris.

R$ 97 milhões
Foi para quan-
to despencou,
de 2003 a
2008, o gasto

para a mesma finalida-
de no governo Lula

Foi o gasto mé-
dio anual em
formação pro-
fissional no
segundo mandato de
FHC, entre 1999 e 2002.

R$ 768 milhões
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Os deputados Raimundo Gomes de Matos (CE)  e Rafael
Guerra (MG) criticaram nesta segunda feira (12) a proposta
do governo federal de dar novos incentivos à produção
de tabaco no país. Criada pela Câmara Setorial do
Tabaco, ligada ao Ministério da Agricultura, a proposta
sugere a adoção de ações que contrariam o esforço para
colocar em prática a Convenção-Quadro do Tabaco,
acordo global também assinado pelo Brasil para reduzir
o tabagismo.

O documento prevê a captação de recursos públicos
para a cadeia produtiva do setor e a criação de linhas de
crédito com taxas iguais as do Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

A proposta contraria norma editada pelo governo que
não permite o financiamento da produção de tabaco com
juros baixos. Criado em 1995 pelo governo do PSDB para
garantir juros de até 5% ao ano para os agricultores
familiares, o Pronaf excluiu a produção de fumo, ainda
em 2001, das suas propostas de financiamento agrícola.

A Câmara Setorial também sugere a redução do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de charutos
de 30% para 15% e o retorno das embalagens de 10
cigarros, cuja venda está proibida no Brasil desde 1998.

Tucanos repudiam plano do governo de incentivo à produção de cigarros

O país é o sexto maior mercado de cigarros do mundo e o primeiro, desde 1994, na exportação da folha do
tabaco, apesar de ser o quarto maior produtor mundial. Um terço da população adulta fuma no Brasil, o que
representa 11 milhões de mulheres e 17 milhões de homens.

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Instituto Nacional do Câncer (INCA) revelam que, no
Brasil, cerca de 80 mil pessoas morrem ao ano por causa do hábito de fumar.

@SenadorArthur  Dificuldades pra desembaraçar
importações essenciais ao funcionamento do Pólo Industrial
de Manaus são hoje um grande gargalo da economia
amazonense...

Nos posts seguintes, o líder do PSDB no Senado reclama
da excessiva burocracia da alfândega local, prejudicando
a indústria e o comércio da Amazônia. “Chega de tanto
papel limitando a vontade de construir dos empresários”,
cobra o tucano, para quem o aeroporto de Manaus
“caducou” tanto no atendimento aos passageiros quanto
para desembaraçar as cargas.

@vanderleimacris  Nunca antes na história das Copas do
Mundo o chefe-de-estado do país anfitrião da Copa seguinte
esteve ausente da festa de encerramento... Por que Lula
não foi? Que papelão! Acho que não deixaram a Dilma pegar
carona no palanque.

è 20 anos do ECA: deputada Rita Camata aponta avanços e desafios
è Tripoli participa de seminário sobre conservação da biodiversidade
è Audiência pública discute taxa de fiscalização de bebidas

Para Gomes de Matos, devem existir outros interesses
por trás dessa iniciativa do governo. Segundo ele, o
presidente Lula deveria baixar os impostos de produtos
de primeira necessidade para o cidadão e não incentivar
o plantio de fumo, que mata milhões de usuários de
cigarros.

“O próprio presidente assumiu um compromisso
público com a população brasileira de garantir alimento
na mesa do povo, mas está colocando cigarro. É uma
situação estarrecedora, não dá para entender”, afirmou
o deputado.

O deputado Rafael Guerra segue a mesma linha de
críticas. De acordo com o tucano, o plano defendido pelo
governo pode ter interesses eleitoreiros. “Eu considero
isso uma atitude absolutamente extemporânea, sem pé
nem cabeça. A única explicação que essa medida pode
ter é a de agradar grandes empresas que produzem
tabaco”, protestou.

Os parlamentares disseram que vão combater o plano
de incentivo à produção de fumo na Comissão de
Seguridade Social da Câmara dos Deputados. Para os
deputados, é preciso criar o Fundo de Reparação Civil
para indenizar as vítimas de cigarro.

Direto do

@zenaldocoutinho  Oposição é discriminada no Palácio do
Planalto. Abuso de poder! Fique por dentro, cidadão > http:/
/bit.ly/9ivJRi

O link remete a um post no blog do deputado, no qual
Zenaldo escreve sobre a discrepância na liberação de
emendas entre os parlamentares da base aliada e da
oposição. “Não precisamos fazer cálculos matemáticos
para perceber que essa distribuição favorece o governo e
seus aliados”, diz o tucano.

@andreia_zito   As melhorias no sistema de transporte são
o legado mais evidente da Copa de 2010 para a África do
Sul. Que o Brasil consiga o mesmo em 2014!

@carloslereia  A morte dos animais no Zoo de GO é muito
suspeito. Ano passado foram 70 e neste ano, 29. Irei ao
plenário da Câmara Federal pedir investigação.
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Leia também em nosso blog:


