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POLÍTICA

Governo quer segurar
R$ 20 bi do Orçamento

CONGRESSO
O contingenciamento previsto pelo Palácio do Planalto será 
maior do que o feito no ano passado por causa do fim da CPMF

C M Y K 
C M YK 

Em cerimônia oficial dois dias atrás, o ministro Patrus
Ananias (Combate à Fome) lembrou de uma antiga
diferença entre o PT, seu partido, e o PSDB. Patrus cri-
ticou a privatização da Companhia Vale do Rio Doce

(CVRD), vendida no governo Fernando Henrique Cardoso
(FHC). Retomou a acusação, feita à época, de que o preço
pago pela empresa ficou abaixo do que deveria. O assunto,
aliás, está ainda por ser decidido na Justiça.

A referência a essa divergência histórica não deixa de bri-
lhar como um raio em céu azul, numa época em que mesmo
o observador atento tem dificuldade para encontrar diferen-
ças programáticas entre as administrações petistas e tuca-
nas. Aliás, entre administrações em geral no Brasil. Para o
bem ou para o mal, consolidou-se entre nós um tipo de go-
verno baseado em responsabilidade fiscal e programas de
redistribuição de renda por meio do Estado. A primeira per-
na do modelo foi imposta pela lei e pela vida. A segunda, pe-
lo pragmatismo eleitoral.

Essa convergência administrativa completa-se com a rea-
bilitação do investimento público, que ao longo dos anos 90
era visto como dispensável para o crescimento. Com o tem-
po, concluiu-se que não seria bem assim. Agora, administra-
dores em todos os pontos do espectro político cuidam de
comparecer com as alavancas sem as quais o setor privado
não se anima e entrar com a parte dele.

Não que tenham desaparecido as diferenças. Elas persis-
tem, por exemplo, na ênfase dada aos programas sociais e,
como se viu no discurso do ministro Patrus, no modo de
olhar as privatizações. Ainda que o próprio governo do qual
o ministro faz parte tenha acelerado, por exemplo, as con-
cessões de rodovias fede-
rais, numa modalidade
de venda que abriu mão
inclusive do dinheiro que
a União teoricamente de-
veria receber dos com-
pradores.

Nesse cenário, era
mais que natural alguém
afinal perguntar: ora bo-
las, se PT e PSDB podem
convergir administrativa-
mente, por que não es-
tender a convergência à
política? E assim natural-
mente se deu. E só podia
mesmo ter aparecido em
Minas Gerais. Lugar onde
a conciliação já faz parte
da cultura política, espe-
cialmente nas ocasiões
em que essa mesma con-
ciliação pode servir com
eficácia aos projetos de
poder das correntes he-
gemônicas no estado de Tiradentes.

É visível que PT e PSDB têm dificuldades para lidar com a
novidade, a aliança entre o governador tucano Aécio Neves e
o prefeito petista de Belo Horizonte, Fernando Pimentel, na
sucessão municipal. O desafio maior é responder ao “por
que não?”. Até o momento, as objeções que podem ser ex-
postas em público repousam no terreno da ideologia. Daí
sua fraqueza. A ideologia como vetor principal de alianças
eleitorais no Brasil é coisa do passado, ao menos para PT e
PSDB. E há muito tempo.

Mas, se a convergência entre adversários históricos é um
dado novo desta eleição municipal, um outro aspecto des-
perta curiosidade, ainda que chame menos a atenção até
agora. Cada um a seu modo (e cada um do seu lado) PSDB e
PT promovem, silenciosa mas sistematicamente, uma lim-
peza étnica em seu respectivo território. Se o sonho petista-
tucano do bipartidarismo deu as caras nos fracassados de-
bates sobre a reforma política e a cláusula de barreira, é ago-
ra, nos preparativos para a eleição municipal, que ele se
apresenta com mais viço. De norte a sul, de leste a oeste, am-
bos cuidam, em primeiro lugar, de limpar a própria área. En-
quanto o PT estende ao PMDB o tapete vermelho e busca
evitar a consolidação eleitoral do bloco PSB-PDT-PCdoB, o
PSDB, mais desenvolto, parece especialmente empenhado
em fazer sangrar o Democratas.

O ex-PFL tem suas jóias da coroa em duas capitais, Rio de
Janeiro e São Paulo, esta herdada do PSDB e administrada em
condomínio. Pois bem, todos os movimentos tucanos desti-
nam-se a eliminar do mapa esses dois pilares do poder do su-
posto aliado. Claro que há razões regionais e a luta interna
dentro do próprio PSDB, mas não deixa de ser intrigante — e
intelectualmente estimulante. A um observador distraído,
poderia parecer à primeira vista que o desejo íntimo do PSDB
é simplesmente neutralizar o Democratas como alternativa
eventual de poder. Com mais discrição, mas igual denodo, o
PT faz o mesmo com os que, paradoxalmente, insiste em
classificar em seus documentos como “aliados estratégicos”.
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DA EQUIPE DO CORREIO

O presidente Luiz Inácio Lula
da Silva ordenou seus represen-
tantes no Congresso a partir pa-
ra o confronto com a oposição a
fim de votar o Orçamento de
2008 e a criação da TV pública.
Com a tarefa cumprida, ontem
foi a vez de definir a estratégia
para evitar uma guerra aberta
com os adversários a partir de
agora. Os líderes do governo na
Câmara, Henrique Fontana (PT-
RS) e do Senado, Romero Jucá
(PMDB-RR), reuniram-se com o
ministro de Relações Institucio-
nais, José Múcio Monteiro, e de-
cidiram propor à oposição um
acordo para evitar paralisar a
Câmara: limpar a pauta na pró-
xima semana. “É uma postura ir-
racional dizer que vai obstruir
tudo até a morte”, reclama Fon-
tana. “Não tem sentido tentar
corrigir um erro do governo, do
excesso de MPs, com outro erro
porque o resultado é o impasse.”

Fontana vai procurar os líde-
res do DEM na Câmara, Antonio
Carlos Magalhães Neto (BA), e
do PSDB na Casa, José Aníbal
(SP), para fazer a proposta de
aproveitar uma brecha no tran-
camento da pauta do plenário
na próxima semana. O governo
propõe retirar da pauta um pro-
jeto com urgência constitucio-
nal que trata do transporte de
cargas e transferir seu conteúdo
para a Medida Provisória (MP)
413. Com isso, seria possível vo-
tar duas MPs que abrem de cré-
ditos do Orçamento e ter dois
dias da semana que vem para
votar projetos. 

O governo está preocupado
com a demora na votação de

Base aliada busca uma ponte com oposição

acordos internacionais do Brasil
com outros países. O líder do PT
na Câmara, Maurício Rands (PT-
PE), também propõe um enten-
dimento. “Conversei com os lí-
deres do PSDB na Câmara, José
Aníbal, e no Senado, Arthur Vir-
gílio (AM), sobre a necessidade
de se chegar a um acordo sobre
as medidas provisórias sobre os
créditos extraordinários, para
não interromper obras e servi-
ços em andamento”, explicou. 

Boa vontade
A chefe da Casa Civil, Dilma
Rousseff, cobra repetidamente
dos líderes aliados a votação do
projeto que reformula o funcio-

namento do Conselho Admi-
nistrativo de Defesa Econômica
(Cade), que está pronto para ser
votado em plenário. O líder go-
vernista diz, porém, que como
gesto de boa vontade, o governo
estaria disposto a negociar a vo-
tação de cinco projetos consen-
suais: dois indicados pela opo-
sição e três pelos aliados. A preo-
cupação do Palácio do Planalto
com uma obstrução radical de-
ve-se também ao estoque de
acordos internacionais que se
acumulam na pauta do plená-
rio prontos para votação.

Quanto à principal reivindica-
ção dos oposicionistas, a redu-
ção do número de MPs editadas

pelo governo, porém, Fontana
põe mais lenha na fogueira. Diz
que regulamentação das medi-
das provisórias tem de vir casa-
da com mudanças no Regimen-
to Interno, um tema que apavo-
ra a oposição. Ontem mesmo,
integrantes do DEM e do PSDB
na Câmara reagiram à proposta
do líder governista. “A nós o que
interessa é resolver a questão do
excesso de MPs. Eles se pro-
põem a limpar a pauta agora,
mas vão fazer o que com as ou-
tras que logo trancarão a pau-
ta?”, questionou o vice-líder do
DEM, Ronaldo Caiado (GO).

❚❚ COLABOROU LUIZ CARLOS AZEDO

FONTANA (E), COM RANDS: “NÃO TEM SENTIDO TENTAR CORRIGIR UM ERRO DO GOVERNO COM OUTRO ERRO”
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FERNANDA ODILLA
DA EQUIPE DO CORREIO

OOrçamento 2008 ainda
não chegou às mãos do
governo federal, mas o
ministro do Planeja-

mento, Paulo Bernardo, já fala
em contingenciamento de R$ 20
bilhões. Na próxima semana, o
texto aprovado pelos deputados
e senadores será encaminhado
ao Executivo para análise. “O
Congresso fez R$ 12 bilhões de
cortes. Assim que o Orçamento
2008 chegar, vamos examinar.
Não tenho um número fechado,
mas na nossa projeção é na faixa
dos R$ 20 bilhões”, disse Paulo
Bernardo. Se os cálculos do mi-
nistro se confirmarem, o blo-
queio das despesas previstas na
proposta orçamentária será cer-
ca de 33% maior que o contin-
genciamento do ano passado.

Ontem, foi publicado no Diá-
rio Oficial da União uma progra-
mação financeira provisória,
que limita o pagamento de des-
pesas até que a Lei Orçamentá-
ria seja sancionada. O governo
tem 15 dias para analisar e assi-
nar o Orçamento 2008. Mas Pau-
lo Bernardo afirmou que em seis
dias, depois que a proposta apro-
vada chegar, estará pronta a pro-
gramação definitiva. “A aprova-
ção do Orçamento alivia nosso
drama, mesmo sabendo que vai
levar alguns dias para eles (de-
putados e senadores) nos man-
darem finalmente o projeto”,
disse o ministro, durante entre-
vista para anunciar o reajuste sa-
larial de 11 categorias do funcio-
nalismo público.

No Congresso, a expectativa
era de um contingenciamento
bem menor que anunciado pelo
ministro Paulo Bernardo. Técni-
cos fizeram ontem uma estima-
tiva de que o bloqueio não ultra-
passaria os R$ 9 bilhões, uma vez
que a proposta orçamentária se-

rá sancionada no segundo bi-
mestre de 2008. São quatro me-
ses de arrecadação e estimativas
de receita mais próximas da rea-
lidade. Contudo, assessores de
deputados e senadores conside-
ravam a possibilidade de o go-
verno contingenciar o valor
equivalente às emendas parla-
mentares: R$ 15,6 bilhões. Foi
assim no ano passado.

Rombo
Como as medidas adotadas pelo
governo não supriram totalmen-
te o rombo de R$ 39 bilhões aber-
to com o fim da Contribuição
Provisória sobre Movimentação
Financeira (CPMF), o ministro do
Planejamento não descarta fazer
os ajustes por meio do bloqueio
de parte do R$ 1,4 trilhão previsto
no Orçamento. Com o aumento

do Imposto sobre Operações Fi-
nanceiras (IOF) e da Contribui-
ção Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), foi possível recuperar 
R$ 10 bilhões da receita perdida.
O deputado José Pimentel 
(PT-CE), relator-geral do Orça-
mento, viu aprovada sua suges-
tão de cortes de R$ 12 bilhões. 

Mas o Executivo pode adicio-
nar nessa conta, por exemplo, os
créditos extraordinários abertos
no ano passado para dar conti-
nuidade nos investimentos. Tam-
bém será levado em conta o au-
mento de R$ 2,5 bilhões em gas-
tos com a Previdência, por causa
do reajuste do salário mínimo
para R$ 415. Assim, por precau-
ção, Paulo Bernardo bloquearia
mais R$ 20 bilhões das despesas.
As despesas passíveis de contin-
genciamento somam R$ 129,6 bi-
lhões no Orçamento aprovado
pelo Congresso.

DILMA
COMEMORA
A ministra da Casa Civil,
Dilma Rousseff, afirmou que
foi “muito importante” a
aprovação do Orçamento da
União para 2008.“Significa
que a gente pode abrir o
Orçamento e começar as
obras do PAC (Programa de
Aceleração do
Crescimento)”. Dilma,
qualificada pelo presidente
Luiz Inácio Lula da Silva de
“mãe do PAC”, disse que o
governo vai se empenhar em
recuperar o atraso nas obras
do programa registrado 
em janeiro e fevereiro e em
parte de março.“Ficou tudo
atrasado. Agora, nós
pretendemos acelerar 
isso para recuperar esse
tempo”, afirmou.
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JOSÉ PIMENTEL, RELATOR-GERAL, VIU APROVADA SUA SUGESTÃO DE CORTES 
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