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POLÍTICA

Conflito marcado na
reforma tributária

IMPOSTOS
Propostas do relator Leonardo Picciani deixam bancadas em 
sinal de alerta. Votação será feita na próxima quarta-feira
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O nde houver dinheiro do governo federal, há tam-
bém a certeza de que se vai encontrar o inevitável
símbolo da administração Luiz Inácio Lula da Silva.
“Brasil, um país de todos”, grita o colorido logotipo

pelos quatro cantos do nosso território. Quem conhece os
humores do Planalto sabe que uma das coisas que tiram do
sério o presidente da República é descobrir verba da União
anabolizando o prestígio de outros políticos. Pior ainda se
forem adversários. Aí é que a coisa pega mesmo.

De placas em obras a ônibus escolares, passando pelos
folhetos usados em todo tipo de evento, a comunicação do
governo federal cuida zelosamente de carimbar o ubíquo
“Brasil, um país de todos”. Principalmente nos programas
sociais. Somados ao crescimento econômico e à inflação
baixa, eles renovam, a cada dia, a aparentemente indestrutí-
vel popularidade do chefe do governo, cuja força político-
eleitoral é o alicerce do sonho de continuidade do projeto de
poder do PT para além de 2010.

Nos últimos dias, entretanto, o país está exposto a uma si-
tuação paradoxal e peculiar. O ministro da Saúde, José Go-
mes Temporão, informa que a escalada da dengue hemorrá-
gica na capital do Rio de Janeiro e seu séquito de mortes ex-
plicam-se pela insuficiência da implantação de um progra-
ma federal, o Saúde da Família. É, aliás, um ótimo programa,
no qual equipes multidisciplinares executam atenção básica
nas comunidades, especialmente nas mais desfavorecidas.
E, em dobradinha com o governo estadual, o ministro fecha
o cerco contra o prefeito da capital, César Maia, que é adver-
sário político de Lula e do governador Sérgio Cabral, que por
sua vez é o principal padrinho político do ministro.

Há pelo menos uma verdade inquestionável na explica-
ção de Temporão. O programa é executado, sim, em nível lo-
cal. Superado esse aspecto, sobram algumas dúvidas. Se o
Saúde da Família é mesmo tão importante para prevenir e
erradicar a dengue, e se a situação no Rio já preocupava, por
que o ministro não to-
mou providências a
tempo? Por que não
pressionou publica-
mente a Prefeitura? Por
que não acionou o go-
verno estadual e as For-
ças Armadas? Por que
não foi ao ar em rede na-
cional no horário nobre
para chamar o prefeito
à responsabilidade? Por
que, em resumo, não
cuidou de acompanhar
de perto a (não) aplica-
ção do dinheiro reser-
vado ao Saúde da Famí-
lia no Rio?

De duas uma: ou 1) o
atraso no programa fe-
deral é só uma explica-
ção-tampão para atirar
a culpa num adversário
político do chefe e do
padrinho do ministro
ou 2) Temporão deixou de tomar a tempo medidas que po-
deriam ter minorado o sofrimento e a tragédia provocados
pela dengue na capital fluminense. Assim como no casa-
mento, vale aqui o “na alegria e na tristeza”. Se a força políti-
ca de Lula está casada com as verbas federais nos bons epi-
sódios do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o
presidente também deveria ser cobrado -e duramente-
quando a baixa execução do orçamento federal é apontada
pelo próprio ministro da Saúde como causa central das tra-
gédias provocadas pela dengue no Rio de Janeiro.

Eu disse “deveria”, porque pelo visto a operação diversio-
nista de Temporão é um sucesso. Que se explica também pe-
lo isolamento de Cesar Maia. O “técnico” Temporão vem se
revelando um ótimo político para Lula e Sérgio Cabral. Co-
mo ministro, ele tem sido eficiente para deixar os problemas
da área bem longe de seus chefes. Ademais, Temporão bene-
ficia-se da blindagem que construiu para si ao projetar um
perfil supostamente moderno, desde que abraçou teses
comportamentais caras aos formadores de opinião. Entre
elas, legalizar o aborto.

Enquanto isso, enquanto rolam a politicagem, a autopro-
moção e o diversionismo, o Rio vive o caos da dengue. Mas
nada está perdido. Afinal, vem aí a dobradinha PT-PMDB para
a Prefeitura em outubro. Aos cariocas que sobreviverem até lá,
já está prometido que tudo vai melhorar. Porque, uma vez no
comando da cidade, a dupla Lula-Cabral vai dar um jeito de
fazer andar ali os programas federais e estaduais. Talvez am-
bos comecem, então, a cobrar resultados de Temporão.

Quando Lula estava na oposição, a culpa pela dengue era
do governo federal. Agora, com Lula no Planalto, a culpa pe-
la dengue é do prefeito. Ou mesmo do governador, onde, di-
ferentemente de Sérgio Cabral, o dito cujo não rezar pela
cartilha do presidente. Enquanto isso, PSDB e Democratas
servem sorvete de tapioca em CPIs para dar um jeito de apa-
recer nos jornais. Trabalhar que é bom ninguém quer.
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SE O SAÚDE DA
FAMÍLIA É TÃO
IMPORTANTE CONTRA
A DENGUE, POR QUE O
MINISTRO NÃO TOMOU
PROVIDÊNCIAS A
TEMPO? POR QUE NÃO
PRESSIONOU A
PREFEITURA? POR QUE
NÃO ACIONOU AS
FORÇAS ARMADAS?
POR QUE NÃO FOI AO
AR EM REDE NACIONAL
NO HORÁRIO NOBRE?

Ao assinar a medida provisó-
ria que regulariza terras na Ama-
zônia, o presidente Luiz Inácio
Lula da Silva entregou munição
à oposição e à ala governista in-
comodada com o excesso de
MPs no Congresso. Ontem, pre-
sidente da Câmara, Arlindo Chi-
naglia (PT-SP), acusou o gover-
no federal de plágio e chamou
os funcionários do Palácio do
Planalto encarregados de ela-
borar o texto de arrogantes por
enviarem ao Legislativo medida
provisória com teor exatamente
igual a um projeto de lei que
tramita na Casa desde o segun-
do semestre do ano passado.
“Trouxe mais um elemento de
confronto político para a Câma-
ra”, avaliou Chinaglia, que trans-
formou em bandeira a proposta
de mudar o trâmite e reduzir o
número de MPs. 

O autor é o deputado gover-
nista Asdrúbal Bentes (PMDB-
PA) que ontem estava menos
incomodado com o plágio que
Chinaglia. “O governo quis
aproveitar a idéia que apresen-
tei”, amenizou Asdrúbal. O pre-
sidente da Câmara, por sua vez,
foi mais duro. “Os funcionários
que trabalharam (na MP) deixa-
ram todas as digitais que copia-
ram o trabalho da Câmara. E, de

forma arrogante, tentaram im-
por o ritmo que a burocracia
acha que tem que ter”, recla-
mou Chinaglia, emendando
que o mesmo texto pronto para
ser apreciado pela Comissão da
Amazônia em caráter termina-
tivo — sem a necessidade de
aprovação pelo plenário da Ca-
sa — serve para derrubar os ar-
gumentos de que a Câmara na-
da elabora. O presidente do Se-
nado, Garibaldi Alves (PMDB-
RN), mandou investigar.

Chinaglia descartou a devo-

lução da medida provisória por-
que matéria já entrou em vigor.
“Apesar do plágio, não vi quem
defendesse a devolução porque
a medida tem vigência imedia-
ta”. A avaliação do próprio pre-
sidente da Câmara é que a co-
missão especial criada para
mudar o trâmite das MPs agora
terá mais força para implemen-
tar as mudanças. Ele afirma ain-
da que a MP em questão levan-
tará muita discussão.

No Congresso, há quem apos-
te que o Palácio do Planalto

cedeu aos apelos do líder go-
vernista Romero Jucá (PMDB-
RR), que temia derramamento
de sangue nos conflitos agrá-
rios da Amazônia, em especial
na área indígena Raposa Terra
do Sol. Peemedebistas garan-
tem que estava sendo discutida
a edição da MP, ao invés de mo-
bilizar a base na Comissão da
Amazônia para apreciar a ma-
téria. O ministro das Relações
Institucionais, José Múcio, ne-
ga que tenha participado do
acordo. (FO)

Chinaglia
critica plágio

FERNANDA ODILLA
DA EQUIPE DO CORREIO 

As bancadas do Rio de Ja-
neiro e do Paraná se mobi-
lizam para, na próxima
quarta-feira, votarem o pa-

recer do deputado Leonardo Pic-
ciani (PMDB-RJ) sobre a reforma
tributária. Ontem, durante a leitu-
ra do texto, parlamentares ques-
tionaram as mudanças propostas
por Picciani como a isenção da co-
brança do Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias e Serviços
(ICMS) pelos estados produtores
de petróleo e energia e redução de
atribuições do Conselho Nacional
de Política Fazendária (Confaz).
Fluminenses e paranaenses serão
os maiores beneficiados com a co-
brança de 2% do imposto.

O líder do governo na Câmara,
Henrique Fontana (PT-RS), deci-
diu liberar o voto da base. “As ban-
cadas votarão divididas porque o
tema mexe com uma questão re-
gional”, argumenta o petista. Os
paulistas são os que se mostram
mais resistentes à cobrança de 2%
na origem da produção de petró-
leo e energia. Ontem, o deputado

paulista José Eduardo Cardozo
(PT) questionou a legitimidade
de Picciani em alterar esse item
da reforma na Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CCJ). “A pretex-
to de sanar inconstitucionalida-
des, o relator está mexendo no
mérito da reforma. Isso só pode
ser feito depois”, argumentou.

Mais gente promete questionar
as alterações de Picciani, que insis-
te dizer que a CCJ é o melhor lugar
para se adequar itens da reforma
classificados por ele como incons-
titucionais. A bancada do PPS avisa
que vai apresentar voto em separa-
do ao texto da reforma tributária. O
partido considera anti-regimental
a decisão de Picciani de tocar no
mérito da proposta. O líder do PPS,
Fernando Coruja (SC), vai solicitar
ao presidente da CCJ, Eduardo Cu-
nha (PMDB-RJ), que considere co-
mo “não escrito” o trecho do pare-
cer apresentado que extrapola à
competência da comissão.

Na manhã de ontem, Picciani
fez a leitura do parecer sobre a
reforma tributária na CCJ e corri-
giu pontos que considerou in-
constitucionais. Ele mirou a ca-
neta principalmente na parte

que excluía o petróleo e a energia
da lista de produtos que podem
ser taxados na origem pelo novo
ICMS. A previsão é de que em oi-
to anos o imposto passe a valer.
“Não quero criar exceções. Hoje
é o petróleo, amanhã pode ser
outro produto. Cria-se janelas
que podem representar proble-
mas futuros”, argumentou.

Mudança
Para o deputado, esse ponto da
proposta do governo é inconsti-
tucional, porque fere o pacto fe-
derativo. Outra mudança foi ne-
gociada com o Ministério da Fa-
zenda, quando o secretário de
Política Econômica, Bernard Ap-
py, esteve na Câmara. Picciani ti-
nha feito um texto duro, restrin-
gindo as atribuições do Confaz. A
pedido da Esplanada, ele pediu
para que a Fazenda apresentasse
uma sugestão. E, assim, o Conse-
lho perdeu a atribuição de definir
o valor das alíquotas do ICMS.

Segundo o relator, é impossí-
vel um órgão subordinado ao
Executivo definir esse valor. Mes-
mo tendo sido remodelado pela
proposta, o Confaz continua

sendo um órgão de representa-
ção dos secretários de Fazenda
dos estados que subsidia o Minis-
tério da Fazenda. Eles agora vão
sugerir o enquadramento de pro-
dutos nas faixas de alíquotas do
ICMS, assim como um terço dos
governos estaduais e das assem-
bléias legislativas. Mas quem ba-
te o martelo é o Senado, por meio
de resolução.

Ontem, o senador Francisco
Dornelles (PP) apresentou su-
gestões de mudanças no sistema
tributário brasileiro. Ele citou es-
tudo do Banco Mundial cujos da-
dos indicam que uma empresa
padrão gasta no Brasil duas mil e
600 horas por ano para pagar os
impostos básicos. Para facilitar,
Dornelles sugere a criação do
Imposto Nacional sobre Valor
Adicionado (IVA Nacional), in-
cluindo o ICMS. As receitas
oriundas do novo tributo seriam
partilhadas entre União, estados
e Distrito Federal.

Paulo H.Caravalho/CB

PICCIANI: A ISENÇÃO DA COBRANÇA DO ICMS PELOS ESTADOS PRODUTORES DE PETRÓLEO E ENERGIA FOI CRITICADA POR ALGUNS PARLAMENTARES NA CÂMARA
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CHINAGLIA: “OS FUNCIONÁRIOS (DO PLANALTO) DEIXARAM TODAS AS DIGITAIS QUE COPIARAM O TRABALHO”
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