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O líder do PSDB na Câmara, deputado João
Almeida (BA) , afirmou nesta quinta-feira (12) que
vai propor uma minirreforma eleitoral ainda este
ano, depois das eleições. O tucano exerce seu
quinto mandato e tem a reforma política como uma
de suas principais bandeiras. Para ele, a mudança
do sistema eleitoral é o “coração” da reforma polí-
t ica.  Segundo o l íder,  o atual  modelo é uma
“tragédia”.

“O nosso sistema eleitoral com o voto proporcio-
nal atribuído a cada deputado é uma tragédia. Esse
modelo não serve, é muito ruim”, criticou. O depu-
tado citou a adoção da l ista pré-ordenada e do
chamado “distritão” como outros pontos importan-
tes da minirreforma que serão levantados no
Congresso.

“Vamos buscar um entendimento com os parti-
dos sobre um conteúdo mínimo, mas com
abrangência sobre os pontos essenciais”, explicou
o líder tucano. Outra ideia diz respeito à cláusula
de desempenho das legendas. Esse pré-requisito,
conforme explicou Almeida, tem o objetivo de or-
ganizar o sistema e reduzir o grande número de
partidos. “Não se trata de impedir que eles exis-
tam, mas sim exigir um desempenho mínimo de
aceitação popular para o funcionamento das legen-
das”, afirmou.

Líder do PSDB na Câmara vai propor minirreforma eleitoral após as eleições
O parlamentar defende também regras mais rígi-

das para as propagandas realizadas com dinheiro
do cidadão. O deputado explicou que os gastos as-
sumem a cada ano uma proporção maior no
orçamento dos estados e da União. Além disso, há
muito exagero e desperdício. Para ele, recursos que
poderiam ir para outras áreas acabam sendo torra-
dos inclusive em publicidade institucional com viés
eleitoral.

“O que se joga de dinheiro fora é um absurdo.
Isso não produz nenhum resultado de interesse do
povo. É uma forma de frear esses gastos que tiram
dinheiro da educação, da infraestrutura, da saúde
e enchem o cidadão de propagandas muitas vezes
mentirosas ou inúteis”, defendeu. O líder tucano de-
clarou que também pretende incluir na minirreforma
a reformulação do orçamento da União.

Almeida considera o período pós-eleições o mo-
mento ideal para propor as alterações. Segundo ele,
as mudanças foram apresentadas em diversos mo-
mentos e não obtiveram sucesso. “Os deputados
voltarão das eleições com a memória fresca das di-
ficuldades e da impropriedade desse modelo. Então,
é um momento bom, rico para fazer uma reflexão
sobre o modelo atual e, se for possível, uma modifi-
cação para valer para as próximas eleições”,
apontou.

Saiba mais em nosso blog sobre: sistemas eleitorais, listas pré-ordenadas, cláusula de desempenho e voto distrital.

O deputado Vanderlei Macris (SP)  encaminhou
nesta quinta-feira (12) ofício à Procuradoria-Ge-
ral da República (PGR) solicitando informações
sobre as providências que foram sugeridas pela
Comissão Parlamentar de Inquéri to (CPI) do
Apagão Aéreo, realizada na Câmara em 2007. No
documento, o parlamentar ressalta que tem acom-
panhado a crise aérea, em especial, por conta
dos problemas com a Gol Linhas Aéreas e seus
funcionários no final do mês de julho e início des-
te mês.

No documento, o deputado baseia seu pedido
na lei nº 10.001 de 4 de setembro de 2000, que
dispõe sobre a prioridade nos procedimentos a
serem adotados pelo Ministério Público e por ou-
tros órgãos a respeito das conclusões das CPIs.

O tucano ressalta no pedido que inúmeros elei-
tores têm entrado em contato com o seu gabinete,

Macris pede explicações ao MP sobre providências sugeridas por CPI do Apagão Aéreo
em Brasíl ia (DF), para reclamar da atuação da
Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e da
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
(Infraero). Para os eleitores, diz Macris, as duas
estatais pouco fazem pelos usuários dos aeropor-
tos.

O parlamentar também destaca a paralisação
marcada pelos funcionários da companhia aérea
marcada para esta sexta-feira (13), com o objeti-
vo de cobrar, da empresa, melhorias no trabalho
e direitos já garantidos por lei e o baixo investi-
mento disponibi l izado neste ano para o setor.
“Espero que a Procuradoria explique as providen-
cias que foram tomadas e o motivo de tanta falha
na aviação comercial. Os usuários desse trans-
porte não podem pagar por uma gestão fraca e
ineficiente por tanto tempo”, argumentou o depu-
tado.
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Integrante da Comissão de Educação da Câmara, o
deputado Nilson Pinto (P A) criticou nesta quinta-feira (12)
a desorganização do Ministério da Educação (MEC) com
a realização do Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem).

Além da suspensão da licitação que determinaria a
gráfica responsável pela impressão das provas do
Enem, a menos de três meses do exame ainda não foi
publicado no Diário Oficial da União o contrato com os
Correios, empresa responsável pela distribuição das
provas. Também ainda não foi assinado o contrato com
as empresas que vão aplicar o exame em todo o país.

Para completar o quadro de problemas, o procura-
dor do Ministério Público no Tribunal de Contas da
União (TCU) Marinus Marsico disse que vai questio-
nar a dispensa de licitação para contratação dos
Correios, do Centro de Seleção e Promoção de Even-
tos (Cespe) e da Fundação Cesgranrio.Mas mesmo
com todos esses erros, o MEC diz que o cronograma
está mantido: as provas serão nos dias 6 e 7 de no-

Sucessão de erros no Enem reprova o MEC, afirma Nilson Pinto
vembro. Mas com tantas indecisões, os estudantes
já estão apreensivos.

Na opinião do deputado, um exame tão importante
não pode ser conduzido de forma tão amadora. “Nes-
ta prova o principal reprovado é o Ministério da
Educação. É um absurdo fazer esses contratos sem
licitação. Essas despesas são todas previsíveis. Não
há nenhuma justificativa que consiga explicar essa
decisão”, condenou.

Segundo o tucano, essa sucessão de entraves ad-
ministrativos colocam em risco a credibilidade do exame
e mostram a incompetência do MEC. “Infelizmente o
MEC conseguiu transformar um exame importante
numa série de erros. Isso prejudica os jovens e a edu-
cação brasileira”, ressaltou.

Para Nilson Pinto, os alunos serão os principais pre-
judicados, pois essas indefinições também podem tirar
a concentração dos estudantes. “É lamentável que a
incompetência e o descaso dos responsáveis tenham
chegado a esse ponto”, concluiu.

è  Segundo reportagem do jornal “Correio Braziliense”, como os contratos com o Cespe e a Cesgranrio
não foram assinados ainda, o governo não tem como dizer quanto o Enem custará aos cofres públicos.
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) afirma, por meio de nota à imprensa,
que os valores devem ficar próximos aos do ano passado, quando foram desembolsados R$ 99,9 mi-
lhões.

è O Inep deve pagar mais de R$ 18 milhões aos Correios pela distribuição das provas. Por isso, segun-
do a matéria do jornal, o custo total do Enem não ficará por menos de R$ 120 milhões.

O deputado Luiz Carlos Hauly (PR)  classificou nesta
quinta-feira (12) como “antiética” a manipulação de
dados divulgados pelo ministro da Fazenda, Guido
Mantega, sobre a economia brasileira. Segundo repor-
tagem do jornal “Folha de S.Paulo”, o órgão apresentou
nesta semana um material com números e conceitos
errados ou distorcidos para inflar as realizações do
governo Lula, subestimar resultados da gestão do ex-
presidente Fernando Henrique Cardoso e esconder
fragilidades atuais da política econômica.

Entre outros pontos, o boletim de estatísticas omite
o crescimento da gestão tucana em 1995, o que fez a
taxa de crescimento da renda per capita atribuída aos
dois mandatos de FHC (1995-2002) despencar de 6,2%
para 3,5% nos oito anos, segundo o jornal.

Como alerta a reportagem, em meio às centenas de
dados citados no boletim de 136 páginas, há desde in-
formações negadas pelos próprios gráficos que as
ilustram até erros de cálculo que, curiosamente, favo-
recem o governo. Como se não bastasse, foram usados

Governo Lula é antiético ao distorcer dados da economia, condena Hauly
critérios que ajudam a potencializar resultados, como
comparar a evolução do salário mínimo usando dólar
como referência.

Para Hauly, é “inacreditável” a capacidade do PT
de manipular os números para se beneficiar. “É lamen-
tável o comportamento do governo Lula, de seus
ministros e dos seus principais assessores. Usam a
máquina estatal para manipular a opinião pública”,
condenou.

O parlamentar do PSDB também afirma que o Mi-
nistério da Fazenda sempre se pautou por uma atuação
técnica. Por isso, nunca deveria manipular dados eco-
nômicos. “É lamentável que eles tenham usado
mentiras nessas informações. Nunca nós vimos o Mi-
nistério da Fazenda ser usado de maneira tão afrontosa
e antiética como agora”, reiterou.

Ao jornal paulista, a assessoria do órgão reconhe-
ceu haver erros e impropriedades no boletim divulgado
pelo ministro. Mas negou a intenção de induzir uma
leitura favorável dos dados para o atual governo.

Leia também em nosso blog:

è Rogério Marinho: vetos de Lula à LDO quebram acordo com Congresso
è Posição do governo brasileiro em relação ao Irã é incoerente e lamentável, diz Pauletti


