
O presidente Luiz Inácio Lula
da Silva disse que não se incomo-
da com a previsão de que as des-
pesas do governo vão aumentar
mais do que o Produto Interno
Bruto (PIB). Em seu programa
semanal de rádio, o Café com o
presidente, ele argumentou que
os gastos, especialmente na área
social, contribuíram para que o
índice de brasileiros na extrema
pobreza caísse de 8,8% para
4,2%. “Na verdade, não esta-
mos gastando, estamos fazen-
do o investimento mais primo-
roso do mundo”, disse. “O povo
quer exatamente isso.” 

No programa, Lula defen-
deu uma mudança na termi-
nologia de gastos na área social
para investimentos. Só no pró-
ximo ano, quando ocorrerão as
eleições municipais, o governo
prevê um gasto — ou
investimento —
de R$ 72,9 bi-
lhões. “É preciso
que as pessoas
c o m p r e e n -
dam que,
quando a

gente empresta dinheiro para
uma empresa construir uma
nova fábrica, é um investimen-
to”, disse. “Mas também quan-
do a gente coloca dinheiro na
saúde e dinheiro na educa-
ção, contrata mais
professores, mé-
dicos e fiscais,

não estamos gastando”, com-
pletou. “Estamos investindo no
ser humano.”

Resultado
Lula destacou a importância

dos programas Bolsa Fa-
mília, de agricultura

familiar e de mi-
crocrédito nas
regiões mais po-
bres. Sobre a
previsão de um
aumento maior
de gastos que
do PIB, Lula res-
pondeu “Não
me incomoda,
porque sei que o

dinheiro investi-

do na área social trará como re-
sultado menos jovens na crimi-
nalidade, menos gente desem-
pregada ou morrendo por falta
de assistência médica e sanea-
mento básico”.

O presidente afirmou que
pretende investir ainda mais na
área social, para possibilitar que
as pessoas pobres tenham con-
dições de “crescer”. “É isso que
estamos fazendo, e vamos fazer
muito mais porque durante 500
anos se trabalhou para aumen-
tar a desigualdade”, disse. “Te-
mos de trabalhar para diminuir
essa desigualdade.” 

Lula ainda citou indicativos
que apontam para uma redução
da pobreza. Ele observou que o
país já cumpriu a meta das Na-
ções Unidas de diminuir pela
metade até 2015 o número de

pessoas em situação de mi-
séria. “Usando o parâ-

metro do salário míni-
mo, a taxa de pobreza
extrema caiu de 28%
para 16% e o da po-

breza caiu de 52%
para 38%”, disse.
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Lula quer acordo
para gasto na saúde

PLANALTO
Presidente pede a ministros saída intermediária para a regulamentação
da Emenda 29, que prevê a aplicação de 20% da receita bruta na área
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S eja qual for o destino do senador Renan Calheiros, ele
terá sido traçado com a colaboração decisiva do Parti-
do dos Trabalhadores (PT). Quando as cortinas desce-
rem sobre o drama político protagonizado pelo presi-

dente do Senado, o desfecho da peça terá sido escrito pelas
mãos dos correligionários do presidente da República. Nesta
semana, o Conselho de Ética deve finalmente decidir se
chancela o relatório de Renato Casagrande (PSB-ES) e Mari-
sa Serrano (PSDB-MS), se leva a cassação de Renan ao ple-
nário da Casa. Sem votos petistas, não há como o colegiado
aprovar o texto da dupla. E sem votos petistas não há como o
plenário do Senado cassar Renan. Tanto pelo lado da aritmé-
tica quanto pelo lado da política.

Restam poucas dúvidas no Senado de que o voto no ple-
nário para cassar ou não Renan será essencialmente parti-
dário. Poderá haver dissidências aqui e ali, mas elas não se-
rão decisivas. Além disso, votando com a “faca da opinião
pública” no pescoço, os senadores não poderão simples-
mente resolver qualquer coisa e voltar para casa. Ou bem
eles acham que há elementos probatórios suficientes para
justificar a cassação do presidente do Senado ou acham o
contrário. Seja qual for a decisão, ela terá que ser defendida
publicamente pelo lado vencedor.

Se Renan for cassado, as possíveis dissidências entre os
senadores da oposição virarão pé de página. Se for absolvi-
do, a dureza dos gover-
nistas anti-Renan no
Conselho de Ética dei-
xará de ser assunto. Se o
presidente do Senado
continuar na sua cadei-
ra, todo mundo vai que-
rer saber quem da opo-
sição votou com Renan.
Se ele perder a cadeira
(além do mandato e da
elegibilidade), a curiosi-
dade geral se voltará pa-
ra entender por que a
maioria governista na
Casa não funcionou. As-
sim é a vida.

Como vai votar o PT
na votação secreta no
plenário do Senado so-
bre o destino de Renan?
Formalmente, o gover-
no tem maioria para im-
pedir a condenação do
seu aliado de Alagoas.
Mas o governo também
tinha maioria na Câma-
ra dos Deputados para
evitar a cassação de José
Dirceu, dois anos atrás.
Só que o governo não
moveu uma palha. E
Dirceu foi cassado por
pouco, com os votos de-
cisivos de parte da base
governista, inclusive do PMDB. Será diferente agora?

A pista para descobrir como se comportará o PT está nos
cenários de um eventual pós-Renan. Por exemplo, se o PSDB
e o DEM assumissem o compromisso de apoiar o candidato
de Luiz Inácio Lula da Silva numa hipotética sucessão no Se-
nado, é possível que o dedo de senadores petistas fizesse
cosquinha na hora da votação. Mas é preciso saber se, de-
pois de todo o esforço investido, a oposição vai se contentar
com uma vitória moral e deixar o prêmio político para o Pa-
lácio do Planalto. Se é verdade que a História se repete como
comédia, seria um remake da queda de Severino Cavalcanti.
Quando a oposição nadou, nadou e morreu na praia.

Desde o início das recentes acusações contra o presi-
dente do Senado, sabe-se que o destino político dele está
por um fio. Falta conhecer a resistência desse fio. Talvez o
Palácio do Planalto esteja inseguro quanto a uma possí-
vel sucessão de Renan Calheiros. Talvez esteja com dúvi-
das sobre, por exemplo, o voto dos senadores do PMDB
numa extemporânea eleição secreta para a Presidência
do Senado. Na política, como se sabe, a vingança é um
prato que se come frio. Mas também é possível que Lula
esteja relativamente tranqüilo quanto ao futuro da sua
relação com o Senado. Especialmente agora que não pá-
ra a revoada de senadores da oposição rumo ao Alvorada,
em busca de um cantinho na nau governista para 2010. A
prevalecer essa segunda hipótese, é bom o presidente do
Senado já ir tratando de cair na real. E de ir reservando a
passagem de volta para Maceió.
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SE O PSDB E O DEM
ASSUMISSEM O
COMPROMISSO DE
APOIAR O CANDIDATO
DE LULA NUMA
HIPOTÉTICA SUCESSÃO
NO SENADO, É
POSSÍVEL QUE O DEDO
DE SENADORES
PETISTAS FIZESSE
COSQUINHA NA HORA
DA VOTAÇÃO DA
CASSAÇÃO DE RENAN.
MAS É PRECISO SABER
SE A OPOSIÇÃO VAI SE
CONTENTAR COM UMA
VITÓRIA MORAL E
DEIXAR O PRÊMIO
POLÍTICO PARA O
PLANALTO
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WALFRIDO DOS MARES GUIA COORDENARÁ GRUPO QUE FARÁ CONTRAPROPOSTA À REGULAMENTAÇÃO DA EMENDA 29

DANIEL PEREIRA
DA EQUIPE DO CORREIO

D isposto a deixar um lega-
do econômico e social só
comparável ao de Getú-
lio Vargas, como frisou

na reunião ministerial da sema-
na passada, o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva determinou
ontem de manhã, na reunião da
coordenação política, que os mi-
nistros cheguem a um acordo so-
bre a proposta de regulamenta-
ção da Emenda Constitucional
29/2000, que fixa critérios para a
elaboração dos orçamentos da
União, dos estados e dos municí-
pios para a saúde.

De acordo com o presidente,
a regulamentação da emenda,
reivindicada pelo PT e entidades
sociais, é uma prioridade do go-
verno. Não pode ser mais adiada
devido a divergências entre os
ministérios da Saúde e da área
econômica. “Quero fazer do so-
cial uma marca do segundo
mandato. A questão da saúde é
prioritária”, disse Lula. O presi-
dente ordenou a formação ime-
diata de uma “sala de situação”,
coordenada pela Secretaria de
Relações Institucionais, sob res-
ponsabilidade do ministro Wal-
frido dos Mares Guia, e formada
pelas pastas da Saúde, da Fazen-
da e do Planejamento. 

O grupo terá de fechar uma
contraproposta para o projeto
de regulamentação da Emenda
29 que está em tramitação no
Congresso. Apresentado pelo
então deputado Roberto Gou-
veia (PT-SP), o texto obriga a
União a investir 20% da receita
corrente bruta em saúde. Se for
aprovado, garantirá mais R$ 20
bilhões ao orçamento da área
no próximo ano. O Palácio do
Planalto considera a fatura sal-
gada demais. Quer uma saída
intermediária. 

E o mais rápido possível, pois
quer votar a regulamentação jun-
to com a proposta de prorroga-
ção da cobrança da Contribuição
Provisória sobre Movimentação

Financeira (CPMF). Ontem, os
ministros mostraram que enten-
deram o recado do presidente.
No meio da tarde, Guido Mante-
ga (Fazenda) e José Gomes Tem-
porão (Saúde) anunciaram a libe-
ração de R$ 2 bilhões para resol-
ver a crise emergencial que asso-
la sobretudo a região Nordeste.

Votação
“Com os recursos, a crise será
minorada. A solução definitiva
só sairá com a regulamentação
da Emenda 29”, disse o presi-
dente da Frente Parlamentar da
Saúde, Darcísio Perondi (PMDB-
RS). “Talvez agora, com a ordem
do presidente, os ministros

apresentem uma contrapropos-
ta em até 72 horas. O Planeja-
mento vinha cozinhando o as-
sunto.” Na quarta-feira da se-
mana passada, a frente decidiu
que só aceitará votar a prorro-
gação da CPMF, mantendo a ar-
recadação do tributo exclusiva-
mente nas mãos da União, de-
pois da aprovação da regula-
mentação da emenda. 

O recado é claro: os parla-
mentares não confiam na equi-
pe econômica. Conforme ante-
cipado pelo Correio, o governo
quer votar os dois textos junto
porque o cobertor para cobrir
as despesas é o mesmo. E curto.
Além disso, alega que grande

parte dos recursos colhidos via
CPMF é investido na saúde. De
acordo com documento distri-
buído pelo Palácio do Planalto a
líderes da bancada governista, a
contribuição rendeu R$ 110,71
bilhões entre 2003 e 2006. Do
total, R$ 46,6 bilhões foram apli-
cados em saúde. Único meio de
tratamento e consulta para 80%
da população brasileira, confor-
me o documento, o Sistema
Único de Saúde (SUS) recebeu
R$ 32 bilhões. 

LULA: “QUANDO A GENTE COLOCA DINHEIRO NA SAÚDE E DINHEIRO NA EDUCAÇÃO, CONTRATA MAIS PROFESSORES, MÉDICOS E FISCAIS, NÃO ESTAMOS GASTANDO”
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LEIA MAIS SOBRE RECURSOS
PARA A SAÚDE NA 
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