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Descontingenciamento poderá
chegar a R$ 20 bilhões, diz ministro
Por Ribamar Oliveira, Vandson
Lima, Fabio Murakawa e Cristiane
Bonfanti | De Brasília

Colnago (de óculos) e Soares
sobre o custeio de R$ 10 bilhões:
"É o mínimo para a sobrevivência do
governo".
Com a nova meta fiscal para este
ano, cuja votação final ocorrerá na
terça-feira, o governo pretende
descontingenciar até R$ 20 bilhões
das dotações orçamentárias para
aliviar a escassez de recursos a que
estão submetidos os ministérios e
órgãos públicos federais, informou
ontem o ministro interino do
Planejamento, Esteves Colnago. Até
agora, o descontingenciamento
anunciado era de R$ 8 bilhões a R$
10 bilhões, de acordo com o
ministro do Planejamento, Dyogo
Oliveira.
O governo vai gastar mais R$ 10
bilhões neste ano apenas com o
custeio da máquina pública, segundo
Colnago. "É o mínimo para a
sobrevivência do governo", afirmou.

Além disso, ele informou que "talvez
seja possível gastar outros R$ 10
bilhões com os investimentos do
Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC)".
O gasto adicional de R$ 20
bilhões só não correrá, segundo
Colnago, se houver novas frustrações
de receitas que comprometam o
cumprimento da meta fiscal revisada.
A meta passará de um déficit
primário de R$ 139 bilhões para o
governo central (Tesouro,
Previdência e Banco Central) para
um déficit de R$ 159 bilhões.
"O ideal seria liberar os R$ 20
bilhões, mas pode ser que tenhamos
que compensar perdas de receita",
observou Colnago. De acordo com
o ministro interino, os cortes
realizados
nas
dotações
orçamentárias estão afetando alguns
serviços públicos. Se os gastos
adicionais não forem feitos, Colnago
afirmou que "alguns serviços poderão
até mesmo ter que ser paralisados".
Vários órgãos públicos federais
se queixam da falta de recursos para
manter suas atividades, como a
Polícia Federal, as áreas de pesquisa
e de tecnologia, as universidades e
setores da área de saúde.
O presidente do Senado, Eunício
Oliveira (PMDB-CE), marcou para
terça-feira a conclusão da votação

do projeto que altera as metas fiscais
de 2017 e 2018. Ele negou que o
governo tenha sido derrotado ao não
conseguir aprová-lo nesta semana.
O plenário do Congresso aprovou
na madrugada de ontem o texto-base
do projeto de revisão da meta e
rejeitou três destaques de bancada.
Mas outros dois destaques não
chegaram a ser analisados por falta
de quórum. A sessão foi encerrada
às 3h35. "A meta está aprovada.
Quem saiu vitorioso é o Congresso,
que discutiu a matéria. Não dá para
vender derrota onde tem vitória",
avaliou.
"Ontem, apesar do clima tenso da
oposição, obstruindo por obstruir, o
que é papel deles, e depois de 11
horas e meia, 22 votações nominais,
numa Casa com 30 e tantos
partidos... não é tarefa fácil. Não sou
líder de governo, não estou aqui para
defender o governo. Saímos às 4h30.
Ontem, cumprimos o nosso papel
com o Brasil, não com o governo.
Ficaram dois itens pendentes que
não interferem em nada. Na terçafeira, convoquei sessão do
Congresso para liquidarmos de vez.
Em nada atrapalha a meta fiscal",
desabafou Eunício.
A oposição usou artifícios
regimentais para bloquear a votação,
enquanto o plenário se esvaziava
com o passar das horas. O objetivo
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era derrubar a sessão por falta de
quórum, impondo ao governo um
constrangimento, o que acabou
acontecendo. Por volta da 1h10 de
quinta-feira, quando o texto-base já
havia sido aprovado simbolicamente
pela Câmara, a oposição pediu
verificação de quórum do Senado.
A base teve, então, que se
movimentar para colocar 41
senadores na Casa, número mínimo
regimental exigido para a apreciação
da matéria. A sessão ficou parada por
cerca de 40 minutos, enquanto
líderes da base e assessores
disparavam telefonemas para
arregimentar parlamentares. O
último senador a chegar foi João
Alberto (PMDB-MA), de 81 anos.
Ele já estava de pijamas em casa.
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Orçamento não fecha sem ajuste fiscal
Por Ribamar Oliveira | De Brasília
Não basta concluir a votação da
mudança na meta fiscal de 2018,
que está marcada para terça-feira,
para que o governo faça as
alterações necessárias na proposta
orçamentária do próximo ano que foi
enviada ontem ao Congresso
Nacional. É necessário que o
governo edite também as medidas
do ajuste das contas da União que
foram anunciadas no dia 16 de
agosto pelos ministros da Fazenda,
Henrique Meirelles, e do
Planejamento, Dyogo de Oliveira.
Das medidas anunciadas, o governo
editou, até agora, apenas um decreto
alterando o Regime Especial de
Reintegração de Valores Tributários
para Empresas Exportadoras
(Reintegra).
A edição dos atos é essencial
porque a Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO), válida para
2018, estabelece que o governo
poderá incluir na proposta
orçamentária do próximo ano as
receitas decorrentes de alterações na
legislação tributária, que sejam
objeto de proposta de emenda
constitucional, de projeto de lei ou
de medida provisória, desde que
estejam em tramitação no
Congresso.
A LDO obriga o governo a
identificar, no projeto de lei do
Orçamento, as proposições de

alterações na legislação e especificar
a variação esperada na receita.
Determina também que serão
identificadas as despesas
condicionadas à aprovação das
respectivas alterações na legislação.
O pacote de ajuste anunciado pelo
governo, em meados de agosto,
previa a tributação sobre fundos de
investimentos, a reoneração da folha
de pagamento das empresas, o
adiamento do reajuste de salários
dos servidores civis do Executivo, a
elevação na contribuição paga pelos
servidores ao regime próprio de
previdência, mudança no Reintegra
e medidas que alteram a estrutura
administrativa do Executivo.
A proposta orçamentária
encaminhada ontem ao Congresso
foi elaborada com base na meta fiscal
que está em vigor, de déficit primário
de R$ 129 bilhões para o governo
central (Tesouro, Banco Central e
Previdência). O governo fez isso
para não descumprir a Constituição,
que determina o envio do projeto de
Orçamento até o dia 31 de agosto.
Por isso, o projeto é considerado
fictício, pois o governo não tem como
cumprir a meta estipulada.
Sem a receita que será obtida
com o pacote de ajuste das contas
não será possível fechar o
Orçamento de 2018, mesmo com a
nova meta de déficit primário de R$
159 bilhões. Por isso, o governo só
irá encaminhar uma mensagem

modificativa da proposta
orçamentária depois que as medidas
provisórias do pacote forem editadas
e os projetos de lei encaminhados ao
Congresso, de acordo com fontes da
área econômica. A mensagem
modificativa deverá ser enviada ao
Congresso antes da votação do
parecer preliminar do relator da
proposta orçamentária no
Congresso, o que normalmente
ocorre em novembro.
A urgência do governo para a
aprovação da mudança da meta fiscal
está relacionada com a execução do
Orçamento deste ano. Por causa da
forte queda da receita da União neste
ano, os ministros da Fazenda e do
Planejamento já disseram que não
será possível cumprir a meta fiscal
estabelecida pela LDO para 2017,
de déficit primário de R$ 139 bilhões
para o governo central. Por isso, eles
propuseram o aumento do déficit
para R$ 159 bilhões.
O governo precisa que a meta
fiscal deste ano seja alterada com
rapidez porque deseja reduzir o
contingenciamento que fez nas
despesas orçamentárias. Os
ministérios e órgãos públicos vêm se
queixando da situação de penúria em
que se encontram e alguns ameaçam
paralisar serviços públicos. O
governo quer fazer uma
complementação de recursos para
evitar o pior.
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Sem nova meta, governo
quase zera PAC em 2018
Por Edna Simão e Fábio Pupo |
De Brasília

funcionamento da máquina pública
até o fim do ano.

3% sobre o limite de 2017, de R$
1,309 trilhão.

A proposta de Orçamento de
2018 encaminhada ontem pelo
governo ao Congresso Nacional
diminuiu de forma expressiva as
despesas
discricionárias,
praticamente zerando os recursos do
Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC), para
compensar o fato de os
parlamentares não terem aprovado
o aumento da meta fiscal para um
déficit de R$ 159 bilhões. Todo o
Orçamento foi feito com base na
meta vigente, de déficit de R$ 129
bilhões. Agora, o Planalto vai enviar
uma mensagem modificativa com o
novo Orçamento assim que receber
o aval para o novo rombo e de enviar
ao Congresso medidas de aumento
de receita.

Só no PAC, a proposta
orçamentária para 2018 prevê um
corte expressivo de R$ 18 bilhões.
Com isso, o programa receberia
apenas R$ 1,9 bilhão no ano que
vem. "Quase zeramos o PAC",
afirmou o secretário. Com isso, as
despesas discricionárias cairiam de
R$ 106 bilhões em 2017 para R$
65 bilhões 2018. "O ajuste [da
queda nas receitas] foi feito nas
discricionárias pois não havia como
fazer nas obrigatórias. Não há [nova]
meta aprovada, então o que temos é
isso que está sendo apresentado",
afirmou.

No campo das receitas previstas,
já estão considerados recursos
oriundos da privatização da
Eletrobras. Segundo ele, esses
valores entrariam nos cofres do
Tesouro por meio do processo de
descotização de "algumas" usinas da
estatal. No total, as concessões de
infraestrutura vão render R$ 19,5
bilhões.

Nesta semana, a tarefa do
governo ficou mais difícil depois de
o presidente em exercício, Rodrigo
Maia, não ter encaminhado as
medidas de aumento de receitas e
redução de gastos anunciadas
recentemente pela equipe
econômica. Ou seja, elas não foram
consideradas na peça orçamentária.
Segundo o ministro interino do
Planejamento, Esteves Colnago, sem
a aprovação das metas, os serviços
públicos serão paralisados. Até
porque o aumento da meta de déficit
de 2017 de R$ 139 bilhões para R$
159 bilhões prevê a liberação de R$
10 bilhões para custear o

"Houve um corte muito forte da
discricionária e se não houver
aprovação da nova fiscal meta é isso
que vai prevalecer", afirmou,
acrescentando que as receitas
estimadas no orçamento "não foram
infladas". Além disso, ele afirmou que
não estão previstos concursos
públicos em 2018.
O secretário disse que o governo
está fazendo o "trabalho de casa" de
controlar as despesas. E defendeu
reformas estruturais como a da
Previdência para cortar a parte mais
forte dos gastos, que estão dentre as
obrigatórias.
O teto do gasto para a União é
de R$ 1,348 trilhão em 2018. Para
chegar a esse número, o governo
aplicou uma correção inflacionária de

Em exploração natural, item que
trata basicamente a royalties de óleo
e mineração, os recursos previstos
de R$ 44 bilhões incluem a
perspectiva de novos leilões de
petróleo, além de um conjunto de
indicadores como a variação do
preço do barril e a curva de
produção em território brasileiro.
Além disso, o governo vai ter
ajuda de R$ 6 bilhões a título de
dividendos e participações de
estatais. Apesar disso, o ministro
interino não especificou quais estatais
fariam os pagamentos.
Já a nova proposta de orçamento
para 2018, considerando a
aprovação do aumento da meta de
déficit primário de R$ 129 bilhões
para R$ 159 bilhões, está "bem
avançada". Para ele, a velocidade
para envio da mensagem modificativa
depende de trâmites no Congresso.
Apesar disso, ele afirmou que dois
meses "é um prazo mais que
suficiente" para o envio.
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Mais um ano de contenção dos investimentos
CLAUDIA SAFATLE
Exceto pela impressão de
negligência, o envio do projeto de
lei do Orçamento da União (PLOA)
provisório, fictício, ao Congresso em
nada afeta a política fiscal para 2018.
A proposta definitiva será
encaminhada pelo governo assim
que o presidente Michel Temer
retornar da viagem à China, na
próxima semana. Até lá, espera-se
que a mudança da meta fiscal de um
déficit de R$ 129 bilhões para um
buraco de R$ 159 bilhões tenha sido
aprovada e sancionada. Aguarda-se,
também, os atos legais que vão
formalizar as medidas de corte de
gastos e de aumento das receitas
para o próximo ano. É aí que mora
o perigo.
Não será fácil arrancar do
Congresso o pacote de medidas que
adia o reajuste dos salários dos
funcionários públicos por um ano,
corta gastos com auxílio-moradia e
cancela aumento dos vencimentos
dos cargos comissionados. São R$
5,1 bilhões a menos de despesa com
a folha de salários da União.
Do leque de propostas consta a
elevação de 11% para 14% da
contribuição previdenciária dos

servidores sobre a parcela que
exceder o teto do regime geral
(RGPS). Com esse aumento esperase uma receita de R$ 2,2 bilhões. A
reoneração da folha de salário para
vários setores da economia não foi
aprovada, caducou e será
reapresentada com a estimativa de
render R$ 4 bilhões aos cofres
públicos. Outros R$ 6 bilhões devem
ser arrecadados com a mudança na
forma de cobrança do imposto sobre
fundos de investimentos exclusivos.
São, portanto, pouco mais de R$ 17
bilhões.
Trapalhada com orçamento não
compromete 2018
A resistência do deputado
Rodrigo Maia (DEM-RJ) que, como
presidente interino, teria que assinar
as medidas provisórias e projetos de
lei que vão compor o ajuste fiscal do
próximo ano é uma amostra das
dificuldades que Temer vai enfrentar
no Congresso. Maia se negou a
assinar a proposta de adiamento dos
reajustes salariais, sob a alegação de
que isso cabe a Michel Temer.
O conjunto de medidas de
redução de despesas e aumento de

receitas foi anunciado pela área
econômica no dia 16 de agosto e,
segundo fontes oficiais, enviado ao
palácio do Planalto a tempo de
Temer assina-lo. Teria, no entanto,
parado na Casa Civil que não deu
conta de aprontar as medidas
provisórias e projetos de lei antes de
Temer embarcar para a China,
deixando a tarefa para o presidente
interino.
Os parlamentares são sempre
muito sensíveis às demandas e às
pressões do funcionalismo. Não
revelam, porém, a mesma
preocupação com a queda dos
investimentos públicos que tem sido
os mais sacrificados pelos sucessivos
ajustes das contas públicas,
penalizando toda a sociedade.
Os recursos destinados a
investimentos do PAC em 2018, em
obras de ampliação da oferta de
infraestrutura no país, serão de
apenas R$ 26 bilhões no projeto
definitivo. Equivalem a míseros
0,36% do PIB.
Apesar de ser um projeto
provisório, o PLOA entregue ontem
ao Congresso tem dados que vão
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permanecer na versão definitiva. As
receitas previstas com as
privatizações para o ano que vem não
devem ultrapassar R$ 20 bilhões. O
número é conservador. A perspectiva
oficial é de arrecadar cerca de R$ 6
bilhões com as concessões dos
aeroportos, embora a expectativa
seja de que o preço mínimo do
aeroporto de Congonhas, de R$ 5,6
bilhões, será reforçado por um
razoável ágio.
O governo foi cauteloso também
na previsão de receitas da União
com a privatização da Eletrobras, de
R$ 7,5 bilhões.
Essa parcela representa um terço
do que se espera em pagamento de
bonus de outorga. De um total
estimado de R$ 22,5 bilhões em
arrecadação, a privatização da
estatal do setor elétrico deve destinar
os R$ 15 bilhões restantes em partes
iguais para a Eletrobras e para a
Conta de Desenvolvimento
Energético (CDE).
Os técnicos da área econômica
apostam nos efeitos de outras
iniciativas para reduzir o gasto com
a folha de pagamentos da União que
ainda serão regulamentadas. Na
próxima semana deve ser editada a
portaria que dará início ao Programa
de Demissão Voluntária (PDV) do
servidor. Eles acreditam que será

possível obter uma boa redução de
gastos com a instituição da licença
incentivada. Por esse programa, o
funcionário público receberá três
meses de salário para se ausentar por
um ano do trabalho. A licença poderá
ser renovada sem remuneração por
até três anos.
O governo vai regulamentar,
também, a redução da jornada de
trabalho de 8 horas diárias para até
4 horas. Quem aderir terá direito ao
pagamento adicional de meia hora
por dia.
Avalia-se no setor público que
tanto a redução da jornada quanto a
licença incentivada tem potencial para
reduzir em alguns bilhões a folha de
salários, segunda maior despesa
depois da previdência.
Não está no projeto provisório
mas estará no definitivo a antecipação
do pagamento de pouco mais de R$
100 bilhões de dívidas do BNDES
com o Tesouro Nacional.
Ao contrário das medidas citadas
esta não representará uma receita
primária para cobrir os gastos do
orçamento de 2018. Servirá, sim,
para evitar que o governo descumpra
a "regra de ouro" da política fiscal,
determinada pela Constituição de
1988. Por essa regra, a emissão de
dívida pública não pode superar as

despesas de capital (investimentos
mais juros e amortizações). Ou seja,
o governo não pode se endividar para
cobrir despesa corrente.
É inegável o esforço do governo
para controlar a despesa que de
janeiro a julho deste ano teve queda
real de 0,2%. Mas a receita total caiu
de forma mais acelerada, com
retração de 1,3% em igual período.
Líquida das transferências a Estados
e municípios, a receita teve queda real
de 3,1%.
A soma do pagamento de
benefícios da previdência social (R$
301,9 bilhões), salários (R$ 164,9
bilhões) e demais despesas
obrigatórias (R$ 119 bilhões)
consumiu quase 92% da arrecadação
líquida nos sete meses do ano. O
gasto discricionário, sobre o qual
recai o ajuste fiscal, teve queda real
de 16,3%, ficando R$ 25 bilhões
abaixo do realizado no mesmo
período do passado. Não é difícil
concluir que a situação é insustentável
e que é preciso cortar gastos
obrigatórios. O país não escapa da
reforma da previdência.
Claudia Safatle é diretora adjunta
de Redação e escreve às sextasfeiras
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claudia.safatle@valor.com.br
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Supremo suspende cortes em
orçamento na Saúde
Por Luísa Martins | De Brasília
O
ministro
Ricardo
Lewandowski, do Supremo Tribunal
Federal (STF), concedeu liminar
requerida pela Procuradoria-Geral
da República (PGR) e suspendeu,
para o ano que vem, os cortes na
área da saúde previstos no chamado
orçamento impositivo, emenda
promulgada em 2015. O
procurador-geral da República,
Rodrigo Janot, havia argumentado
ao STF que dois artigos da emenda
reduziriam progressivamente o
financiamento federal para ações e
serviços públicos de saúde, o que
poderia prejudicar o funcionamento
do Sistema Único de Saúde (SUS).
Uma das principais críticas da PGR
é a de que o orçamento impositivo
passou a contabilizar, no mínimo
constitucional de gastos da União,
os recursos oriundos de exploração
de petróleo e gás natural - antes,
esses valores eram fontes adicionais
de custeio.
Lewandowski concedeu a liminar
para suspender esses dois
dispositivos e informou que irá
submeter o tema ao referendo do
plenário da Corte. Para o ministro,
os artigos do orçamento impositivo
"pioram substancialmente a

desigualdade no acesso a direitos
fundamentais". São raras as decisões
urgentes, monocráticas, em Ações
Diretas de Inconstitucionalidade
(ADI), mas, neste caso, o ministro
entendeu que havia urgência no caso,
em função da iminência da votação
do orçamento de 2018 no
Congresso Nacional.
"Resulta evidente a urgência na
concessão da liminar, uma vez que a
manutenção de eficácia das normas
atacadas vem dificultando ou mesmo
impossibilitando, a cada dia e de
forma irreversível, o gozo dos direitos
fundamentais à vida e à saúde dos
cidadãos brasileiros", escreveu
Lewandowski, destacando a
demanda crescente do SUS nos
últimos anos, quando se agravou o
quadro de desemprego no país.
O ministro diz, ainda, que embora
um desses artigos tenha sido
revogado pela emenda que instituiu
o teto de gastos, o percentual
aplicado pela União em ações e
serviços públicos de saúde foi inferior
a 15% de sua receita corrente líquida
em 2016. Por isso, segundo ele, não
caberia arguir perda de objeto da
ação. O Conselho Nacional de
Saúde também constatou que houve
déficit federal de aplicação em saúde
no ano passado.

O GLOBO
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Governo usa PAC para
ajustar Orçamento de 2018
Para manter déficit de R$ 129 bi,
gastos com programa são quase
zerados. Números serão revistos
depois
MarthaBeck e
Bárbara Nascimento
-Brasília- O governo teve de
praticamente zerar os investimentos
do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC) para fechar as
contas de 2018. Segundo o Projeto
de Lei Orçamentária (Ploa) do ano
que vem, enviado ontem ao
Congresso, os desembolsos com o
PAC foram reduzidos em R$ 17,7
bilhões em relação a 2017. Também
foi projetada uma redução de R$ 4,7
bilhões em outras despesas.
Segundo Esteves Colnago,
secretário-executivo do Ministério
do Planejamento, foi nessas duas
rubricas que o governo fez ajustes
para deixar a peça orçamentária
compatível com a meta fiscal em
vigor, de déficit primário de R$ 129
bilhões. Pelo Ploa, o PAC cairá de
R$ 19,689 bilhões para R$ 1,971
bilhão. — Quase zeramos o PAC.
O grosso do ajuste foi em
investimentos — disse ele.

Colnago ressaltou, no entanto,
que a equipe econômica espera rever
esses números. Eles constam no Ploa
porque o governo não conseguiu
aprovar no Legislativo a revisão da
meta fiscal de 2018, de um rombo
de R$ 129 bilhões para R$ 159
bilhões. Como, por lei, o Orçamento
precisa ser encaminhado ao
Congresso até 31 de agosto, o
governo teve de fazer um "projeto
tampão" até que a votação da meta
seja concluída. Isso está previsto
para ocorrer na próxima terça-feira.
Na madrugada de ontem, a base
aliada conseguiu aprovar o texto
principal de revisão das metas fiscais
de 2017 e 2018 para R$ 159
bilhões, mas, como o quórum
diminuiu, só foi possível aprovar três
dos cinco destaques do projeto.
Segundo Colnago, quando o texto
for totalmente apreciado pelos
parlamentares, a equipe econômica
pode encaminhar uma mensagem
modificativa para ajustar o Ploa. —
Depois da votação, podemos
encaminhar uma mensagem
modificativa ao Congresso. Isso
pode ser feito até que o relatório
preliminar do Orçamento seja votado

na Comissão Mista de Orçamento
(CMO). A ideia é que o governo
mande a mensagem assim que tiver
as condições para isso — explicou
o secretário.
DESPESAS
ABAIXO DO TETO
Com a revisão do déficit, o rombo
de 2018 vai subir R$ 30 bilhões. No
entanto, o corte incluído no projeto
de lei não será suficiente. Os outros
quase R$ 10 bilhões que seriam
necessários para se chegar à nova
meta virão de um aperto de gastos
no Orçamento de 2017, que está
contingenciado em R$ 45 bilhões.
Na tentativa de mostrar
transparência, Colnago explicou que,
para cumprir com a meta, a equipe
econômica teve de enxugar tanto os
gastos que acabou propondo
despesas abaixo do teto. Pela regra,
as despesas para o ano que vem
estariam fixadas em R$ 1,348 trilhão.
O Ploa, no entanto, fixa essa rubrica
em R$ 1,346 trilhão. - O teto do
gasto não é o limitador do governo,
o grande limitador é o déficit
primário.
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Temer leva Brasil ao caos financeiro
CARLOS ZARATTINI
Nos últimos dias, a área
econômica do governo de Michel
Temer (PMDB) anunciou a intenção
de alterar a meta fiscal para algo em
torno de R$ 159 bilhões. O rombo
previsto originalmente para este ano
era de R$ 139 bilhões.
Mesmo com o acréscimo, a meta
dificilmente será atingida. A política
econômica recessiva de Temer, com
juros altos e a paralisação dos
investimentos, neutraliza o consumo
das famílias e gera baixa substancial
na arrecadação. O cenário é
catastrófico.
O atual deficit não foi gerado pela
preocupação de aumentar
investimentos e manter empregos.
Os investimentos atingem o menor
patamar desde 2009. Tampouco é
resultado do incremento dos gastos
com transferência para as famílias
mais pobres em programas como o
Bolsa Família.
Na verdade, a política fiscal
restritiva do governo Temer tem
demonstrado ser ineficaz para a
retomada do crescimento.
Alimenta, na verdade, um círculo
vicioso: a redução dos gastos
públicos acarreta a queda da

demanda, do investimento e da
renda, ocasionando uma menor
arrecadação tributária e, portanto,
menos investimentos públicos.

da soberania nacional e também das
ações de vigilância nas fronteiras,
prejudicando, por exemplo, o
combate ao narcotráfico.

O "caos" fiscal e orçamentário
atinge toda a máquina pública. São
muitos os exemplos de que a situação
se agrava dia a dia: a interrupção na
emissão de passaportes, os cortes no
pagamento das bolsas de estudo de
milhares de alunos e nos benefícios
do Bolsa Família. Nada resiste à
desordem desse governo.

O Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC), vital para a
infraestrutura do país, teve
bloqueados 50% dos seus recursos.
Valores orçados para 2017 já eram
menores do que a média dos últimos
anos.

Em agosto, severas restrições
orçamentárias paralisaram os
principais programas e ações
rotineiras dos ministérios. Até agora,
são 12 os órgãos que estão com um
comprometimento de empenho
superior a 70% de sua dotação
autorizada. Na prática, é a paralisia
total da administração pública
federal.
Em 2017, Marinha, Exército e
Aeronáutica tiveram recursos
contingenciados em 40%. Segundo
comando das Forças Armadas, o
dinheiro nos cofres só será suficiente
para cobrir os gastos até setembro.
Isso significa a interrupção de
projetos estratégicos para a garantia

Esperava-se que disponibilizas se
verbas
para
atender
emergencialmente os ministérios
paralisados ou que se encontram à
beira do colapso, mas ele tomou
direção contrária e fez novo
contingenciamento, agora de R$ 7,5
bilhões.
Assim, o total de recursos
orçamentários bloqueados em 2017
já chega a R$ 45 bilhões, reflexo da
inabilidade da gestão Temer.
O governo tem quatro Refis
tramitando no Congresso. Se as
medidas de renegociação da dívida,
por um lado, geram um incremento
da receita não prevista na LOA (Lei
Orçamentária Anual), por outro
podem gerar uma renúncia fiscal
significativa, considerando o
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conjunto da dívida tributária a ser
renegociada. Mais uma vez ganham
os grandes empresários o perdão de
dívidas milionárias.
Na busca desorientada do
Planalto para aumentar receitas, o
trabalhador paga a conta. O aumento
da alíquota do imposto PIS/Cofins
dos combustíveis atinge diretamente
a população.
Mesmo sabendo da total falência
de alguns ministérios e da ausência
de novas receitas, o governo liberou
em julho R$ 4 bilhões em emendas
parlamentares. Segundo a imprensa,
buscou com esses recursos garantir
os votos necessários para impedir o
prosseguimento da denúncia da
Procuradoria-Geral da República
contra Temer.
O preço para "não cair" é muito
alto e não pode ser pago com o
desmonte do Estado brasileiro.
PARTICIPAÇÃO
CARLOS ZARATTINI é
deputado federal e líder do PT na
Câmara dos Deputados. Foi
vereador e deputado estadual de São
Paulo pelo mesmo partido
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PAC é quase zerado no
Orçamento de 2018

MERCADO
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Frustração de receitas federais
chega a R$ 38,5 bi e compromete meta fiscal
Ajuste. Com atividade
econômica
ainda
fraca,
arrecadação tem ficado bem
abaixo do previsto no Orçamento
federal, colocando em risco até
mesmo o novo rombo previsto de
R$ 159 bilhões; previsão do
governo é fechar o ano com R$ 50
bi de receitas a menos
Adriana
BRASÍLIA

Fernandes

/

A frustração de receitas
previstas pelo governo para este
ano pode pôr em risco o
cumprimento da meta fiscal. De
janeiro a julho, o governo federal
arrecadou R$ 38,5 bilhões a
menos
de
impostos
e
contribuições federais em relação
ao programado no Orçamento,
segundo dados do Tesouro
Nacional obtidos pelo "Estadão/
Broadcast". Nos cálculos para
chegar à nova meta fiscal, que
prevê um rombo de R$ 159
bilhões em 2017, o governo
estimou uma frustração de receitas
de R$ 50 bilhões para o ano
inteiro. O problema é que 80%
desse total já se confirmou até
julho.
Com dificuldades em conseguir
apoio no Congresso Nacional para
aprovação de medidas de
contenção de gastos e aumento de

receitas, esse desempenho ruim
indica que a nova meta fiscal – que
ainda depende de aprovação final
pelo Congresso na próxima
semana –, já está muito apertada.
O próprio Tribunal de Contas da
União (TCU) vem alertando que o
risco de descumprimento
permanece mesmo com a
permissão para o governo fazer um
rombo maior. E o quadro fica ainda
mais complicado com o
crescimento das despesas
obrigatórias, que o governo não
pode cortar. De janeiro a julho,
subiram 6,2% em relação ao
mesmo período de 2016.
Os gastos do INSS aumentaram
R$ 19,5 bilhões, e a folha de
pessoal, R$ 16,2 bilhões. A
margem de R$ 20 bilhões para
ampliação do rombo este ano, que
será aberta com a elevação do
déficit previsto – de R$ 139
bilhões para R$ 159 bilhões – já
foi parcialmente consumida pela
perda de R$ 6 bilhões de
arrecadação apenas em julho em
relação ao programado. A perda de
arrecadação no mês passado
deixou a equipe técnica do governo
em alerta. A margem está em
perigo, segundo um integrante da
área econômica, também por conta
das negociações do Refis
(parcelamento de débitos

tributários) e da venda de usinas
da Cemig.
Essas são duas fontes de
receitas importantes que estão na
conta da equipe econômica, mas
que podem frustrar, a depender do
resultado das negociações. O
governo sofre pressão política
para ceder em ambos os casos.
Para Manoel Pires, pesquisador da
Fundação Getúlio Vargas, que
lança hoje o livro Política Fiscal
e Ciclos Econômicos, os relatórios
fiscais já vêm apontando uma
frustração
expressiva
de
arrecadação que se agrava com a
dificuldade do presidente Michel
Temer em aprovar as medidas de
ajuste para aumentar as receitas,
como o Refis e a proposta de
reoneração da folha de
pagamentos. "O governo não tem
conseguido
consenso
no
Congresso", disse. Segundo ele, é
provável que a nova margem fiscal
com a mudança da meta não seja
suficiente para amortecer a
frustração de receitas até o fim do
ano. O perigo, disse ele, é que o
governo tem começado a tomar
decisões "deletérias" na tentativa
de aumentar a arrecadação no curto
prazo que trazem renúncia fiscal a
longo prazo, como a Medida
Provisória 795, que trata da
tributação do setor de gás e óleo.
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Orçamento ‘fictício’ traz
corte radical em despesas
Sem nova meta fiscal, proposta
que chegou ao Congresso prevê
rombo R$ 30 bi menor
Fernando Nakagawa e Lorenna
Rodrigues / Brasília
Como a revisão da meta fiscal
de 2018 não foi aprovada, o
governo foi obrigado a enviar
ontem ao Congresso uma proposta
orçamentária prevendo déficit de
R$ 129 bilhões no ano que vem.
No entanto, a peça é "ficcional",
porque a equipe econômica já
pediu que o rombo de 2018 seja
R$ 30 bilhões maior.
Para fechar a conta, o governo
passou a tesoura nas despesas que
não são consideradas obrigatórias,
tanto de custeio quanto de
investimentos. Pela previsão
enviada,
as
despesas
discricionárias cairão de R$ 145,5
bilhões em 2016 para R$ 65
bilhões no próximo ano, queda de
55%. Uma redução nessa
magnitude provocaria paralisação
total nos órgãos públicos por falta
de recursos. Um integrante da
equipe econômica desabafou que
o Congresso "cotidianamente" não
está percebendo a gravidade do
quadro fiscal e a necessidade de

urgência do encaminhamento das
propostas.
Sem a nova meta, o principal
corte terá de ser feito de novo nos
investimentos do Programa de
Aceleração do Crescimento
(PAC), que teria redução de R$
17,7 bilhões no próximo ano. Com
o corte, o orçamento do PAC seria
reduzido de R$ 19,7 bilhões
previstos para este ano (depois de
um sucessivos cortes) para R$
1,97 bilhão em 2018.
Segundo o ministro substituto
do Planejamento, Esteves Colnago,
o governo cortou despesas e não
mexeu nas receitas. "O Orçamento
não teve super estimativa de
receita, o ajuste está sendo feito
nas despesas. Fizemos a previsão
correta da Receita, com todos os
parâmetros corretos", disse.
De acordo com ele, não foram
consideradas receitas de medidas
já anunciadas, mas não enviadas
ao Congresso, como o aumento da
contribuição previdenciária de
servidores (de 11% para até 14%)
e na tributação de fundos
exclusivos de investidores de alta
renda. Na interinidade como

presidente da República, Rodrigo
Maia, não aceitou assinar essas
MPs por discordar do aumento de
tributação.
O Orçamento prevê R$ 19,5
bilhões em concessões, R$ 6,7
bilhões em dividendos e R$ 44,3
bilhões em royalties da exploração
de recursos naturais.
O Planejamento, porém, prevê
aumento no valor destinado a
parlamentares. Para as emendas
impositivas individuais, o valor
destinado seria elevado em R$ 2,7
bilhões para R$ 8,8 bilhões. Nas
emendas de bancada, o valor
aumentaria em R$ 1,3 bilhão, para
R$ 4,4 bilhões.
Segundo Colnago, o aumento do
valor das emendas para deputados
é explicado pela inflação. Pela
regra do teto dos gastos, as
emendas impositivas crescerão
conforme a meta - referência que
segue a inflação do ano anterior.
Portanto, o governo não poderia
cortar nessas rubricas. A proposta
orçamentária
considera
crescimento do Produto Interno
Bruto (PIB) de 2% no próximo ano
e inflação de 4,2%.
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Com 'cochilo' da base, governo sofre derrota
Sessão para votar a nova meta
fiscal se estendeu pela madrugada
de ontem, e lideranças tiveram de
ligar para quem já tinha ido
embora
Idiana Tomazelli e Igor Gadelha
/ Brasília
Já passava da meia-noite de
quinta-feira quando os primeiros
parlamentares começaram a
entregar os sinais de fadiga pelas
mais de sete horas de sessão do
Congresso para tentar votar o
projeto que revê a meta fiscal de
2017 e 2018. O pesar de olhos e
os cochilos intermitentes acendiam
um alerta de que era preciso
apressar o passo, ou a equipe
econômica estaria fadada a enviar
um projeto "fictício" para a Lei
Orçamentária Anual do ano que
vem, ainda sob a meta inalcançável
de déficit de R$ 129 bilhões.
Entre os "dorminhocos"
estavam o deputado Esperidião
Amim (PP-SC) e os senadores
Pedro Chaves (PMDB-GO) e
Garibaldi Alves (PMDB-RN), que
se deixaram levar pelo sono e
cochilaram sentados no plenário.
Servidores do Congresso também
aproveitaram os sofás do Salão
Verde para dormir. O dia havia
começado cedo, ainda pela manhã,
com a sessão da Câmara que votou
a criação da nova taxa de juros de
empréstimos do BNDES. Tão
cedo que o restaurante do plenário
começou a ter limitações no
cardápio por falta de comida.

Já a oposição ficou atenta e se
mostrou habilidosa para obstruir os
trabalhos e conseguiu impor ao
governo votações nominais em
momentos já de dificuldade para
garantir o quórum necessário de
pelo menos metade dos
parlamentares. O desfecho é
conhecido: após quase 11 horas, a
votação não foi concluída,
sentenciando a área econômica ao
"vexame" de enviar um Orçamento
que é inexecutável.
A falta de quórum pôs em risco
até mesmo a votação do texto-base.
À 1h15, quando ficou claro que
haveria verificação dos votos no
Senado, lideranças do governo
começaram a ligar para senadores
que já haviam retornado para suas
casas. Como resumiu um
parlamentar da base, os
"velhinhos" foram tomar sopa, chá
e se recolheram. Passados 30
minutos, conseguiram tirar da cama
João Alberto (PMDB-MA) e Rose
de Freitas (PMDB-ES). O
resultado ficou no limite, reunindo
o mínimo de 41 senadores
presentes.
Com a aprovação do texto-base,
o governo se sentiu seguro pela
hora seguinte, período em que a
oposição não poderia requerer
nova votação nominal. As
possíveis mudanças no texto por
meio de cinco emendas seriam
votadas uma a uma, mas de forma
simbólica - mesmo que o plenário

reunisse cada
parlamentares.

vez

menos

Mas a base aliada acabou sendo
traída pela própria autoconfiança.
Enquanto alguns governistas
literalmente cochilavam, a
oposição recrudesceu e extrapolou
o tempo de cada fala a que tinha
direito. Uma hora passou a ser
insuficiente para votar os cinco
destaques. O "rolo compressor"
havia enguiçado, nas palavras de
um integrante da base. Os líderes
governistas fizeram os próprios
cálculos e aplicaram uma manobra
ousada. Anteciparam o pedido de
verificação de quórum, às 2h45, na
esperança de que "quanto mais
cedo, mais fácil" para a
convocação, desta vez dos
deputados. Eram necessários 257.
Houve mais uma maratona de
ligações, sem muito sucesso.
Conseguiram arregimentar 219
deputados. Além desse número,
quem ainda estava acordado se
encontrava a quilômetros do
plenário, mais exatamente na
China, com o presidente Michel
Temer em viagem oficial. A base
ainda insistiu em esperar. Foram
quase 50 minutos, mas o quórum
empacou nos 219. Sem saída, o
presidente do Congresso Nacional,
Eunício Oliveira (PMDB-CE),
decidiu às 3h38 encerrar a sessão
com dois destaques pendentes. Era
a sentença para o envio pela
equipe econômica de um
Orçamento em bases irreais.
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Temer busca pacote de acordos com a China
Durante encontro com o
presidente chinês, Xi Jinping,
serão formalizados acertos em
áreas que vão de futebol a energia
Cláudia Trevisan - ENVIADA
ESPECIAL / PEQUIM
Futebol, aviões, cinema, vistos,
Belo Monte, comércio eletrônico
e investimentos em infraestrutura
formam o pot-pourri de anúncios
que serão feitos hoje em Pequim
pelos presidentes Michel Temer e
Xi Jinping. Alguns são novidades
e outros, repaginação de decisões
divulgadas nos últimos meses. Mas
a segunda visita do brasileiro à
China no espaço de um ano
evidencia o papel crucial do país
asiático na economia brasileira.
Como todas as passagens de
ocupantes do Palácio do Planalto
pela China, esta deverá contemplar
a venda de aviões da Embraer. A
expectativa do lado brasileiro é o
anúncio de contrato de 20 unidades
com a Fuzhou Airlines, cujo valor
de tabela se aproxima de US$ 1,5
bilhão. Também repetindo o
padrão de outras viagens, deverá
haver o anúncio de que a China
dará autorização para a Embraer
finalizar vendas divulgadas em
outras visitas presidenciais, mas
não concretizadas.
Temer será recebido pelo
colega chinês em uma visita de
Estado, a mais elevada e elaborada
no ranking das interações

diplomáticas entre líderes de
diferentes países. Ele se reunirá
também com o primeiro-ministro
chinês, Li Keqiang. Os eventos
ocorrerão no Grande Palácio do
Povo, na Praça da Paz Celestial,
sede dos congressos do Partido
Comunista da China, que definem
a composição da liderança do país
a cada cinco anos. O próximo
ocorrerá em outubro.
Os primeiros compromissos de
Temer depois de sua chegada a
Pequim, na manhã de ontem, foram
reuniões com quatro grandes
empresas chinesas com negócios
no Brasil: State Grid, Huawei,
Three Gorges Corporation e HNA.
Segundo o presidente, elas
reclamaram
da
lentidão
burocrática, mas manifestaram a
intenção de ampliar seus
investimentos no País.
Compradora da fatia da
Odebrecht no Galeão, a HNA
pretende transformar o aeroporto
em um hub de ligação entre
América Latina e Ásia, segundo
relato de uma fonte que
acompanhou o encontro. Amanhã,
o presidente voltará a falar ao setor
privado, em seminário que reunirá
300 pessoas e no qual serão
anunciados acordos entre
companhias dos dois países.
O
governo
brasileiro
aproveitará para destacar a
concessão de licença ambiental
que permitirá o início das obras

da linha de transmissão que a
chinesa State Grid construirá entre
a Hidrelétrica Belo Monte, no
Pará, e a Região Sudeste. Com
2.518 km de extensão, será a maior
do País. A empresa havia obtido a
licença prévia em fevereiro, que
permitia a realização de estudos de
viabilidade, mas não o início da
construção. A nova licença foi
concedida pelo Ibama no dia 18
de agosto.
Com capital de sobra, empresas
chinesas têm demonstrado
interesse crescente por projetos de
infraestrutura
no
Brasil,
principalmente em energia,
transportes e telecomunicações.
Segundo assessores, Temer
pretende realçar que o Brasil é um
"porto seguro" para investimentos
de longo prazo, depois da
reformulação de agências e marcos
regulatórios, entre os quais o de
petróleo e gás. Também abordará
as reformas que reduziram custos
e melhoraram o ambiente de
negócios no País, como a
trabalhista.
O Brasil deverá se apresentar
como fornecedor seguro de
produtos que alimentam o
crescimento chinês e sua
população de 1,4 bilhão de
pessoas. De janeiro a julho, as
exportações brasileiras ao país
cresceram 33%, para US$ 30,8
bilhões - soja, minério de ferro e
petróleo representam 80% dos
embarques.
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Brasil tem 37 medídas contra
PEQUIM
Por trás dos bilionários
números do comércio bilateral, há
tensão gerada pela imposição de
medidas antidumping pelo Brasil
contra a China e de ações na mão
contrária que atingem os dois
principais produtos da pauta de
exportações agrícolas depois da
soja: frango e açúcar.
O Brasil tem 37 medidas
antidumping contra a China em
vigor. A mais recente delas foi
aplicada em meados do ano e
atingiu produtos de aço do país
asiático.
Duas semanas antes da visita do
presidente Michel Temer, Pequim
anunciou investigação sobre o
setor de produção de frango do
Brasil, que pode levar à imposição
de sobretaxa no prazo de seis
meses. Em maio, a China impôs
salvaguardas à importação de
açúcar, o que limitou o acesso do
produto nacional a seu maior
mercado externo.

De acordo com Marcos Jank, da
Asia Brasil Agro Alliance, o Brasil
foi o único país atingido pela
medida, apesar de ela ter caráter
universal. Isso ocorreu porque o
País exportava além da quota
definida pelos chineses, sobre a
qual a tarifa é de 15%. O
excedente, que era taxado em 50%,
passou a estar sujeito a uma
alíquota de 95%.
A projeção da Unica, entidade
que representa a indústria da canade-açúcar, é que os embarques
caiam para 2,2 milhões de
toneladas neste ano. Antes das
salvaguardas, a expectativa era de
exportação de 3 milhões de
toneladas.
O assunto não está no centro da
agenda de Temer na China, mas
poderá ser abordado pelo
presidente no encontro com o
primeiro-ministro Li Keqiang,
marcado para as 16 horas de hoje
(5 horas no Brasil). / c.t.

CORREIO BRAZILIENSE

01/09/17

POLÍTICA

ORÇAMENTO »
Nada de concursos em 2018
porque os parlamentares não
aprovaram o projeto de lei que altera
esse objetivo para R$ 159 bilhões
de deficit neste ano e no próximo. A
expectativa é que isso ocorra na
votação marcada para a próxima
terça-feira.
Colnago garantiu que o
Orçamento de 2018 ficará dentro do
limite para as despesas com o teto
de 3%, com folga de R$ 42 bilhões.
“O teto de gasto, hoje, não é o
limitador. O maior limitador do
governo é o resultado primário. No
caso, o deficit primário”, disse.
Executivo fez ajustes nas despesas, segundo a Ploa enviada ao
Congresso Nacional no fim da tarde de ontem: meta fiscal modificada
deve ser votada na semana que vem

Projeto de lei que o governo
mandou para o Congresso
suspende certames - inclusive a
contratação de concurseiros
aprovados -, na expectativa de
que parlamentares aprovem nova
meta fiscal. PAC cai para R$ 1,9
bilhão
» ROSANA HESSEL
» ALESSANDRAAZEVEDO
» ANTONIO TEMÓTEO
A proposta orçamentária de
2018 enviada pelo Executivo ontem
ao Congresso Nacional não prevê a
realização de concursos, muito
menos a contratação dos aprovados
nos certames que estiverem

autorizados. “Para o ano que vem,
nesta realidade, não teria concurso
nenhum, nem os previstos”, declarou
o ministro substituto do
Planejamento, Esteves Colnago,
ontem, durante o detalhamento do
Projeto de Lei Orçamentária (Ploa),
protocolado ontem na Comissão
Mista do Orçamento (CMO) sob o
número 20/2017.
A equipe econômica mudou os
parâmetros macroeconômicos do
Ploa em relação à Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) de 2018,
aprovada em julho pelo Congresso,
mas considerou a meta fiscal antiga,
que permite um rombo de até R$ 129
bilhões nas contas públicas —

Mínimo
Pelas projeções apresentadas no
Ploa, o Produto Interno Bruto (PIB)
crescerá 2%, em vez de 2,5%
previstos na LDO. A inflação será de
4,2% e não mais de 4,5%, como o
estimado na diretriz do orçamento.
Com isso, o salário mínimo também
passou por correção: de R$ 979 para
R$ 969. “Isso não significa que o
governo está cortando o mínimo. O
orçamento é uma estimativa,
considerando a variação do INPC
(Índice Nacional de Preços ao
Consumidor) deste ano para R$
969. Até o fim do ano, esse
indicador vai ser diferente”, destacou
o secretário de Orçamento Federal
do Planejamento, George Soares.
O secretário ainda rebateu os
comentários de especialistas de que
o orçamento entregue ao Congresso
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é uma peça de ficção, diferentemente
do que prometeu o ministro da
Fazenda, Henrique Meirelles,
quando assumiu a pasta no ano
passado. Soares afirmou que “não
existe superestimativa de receitas
para compensar” e que o Ploa
entregue ao Congresso “não é uma
peça de ficção”. “O que acontece é
que as despesas têm uma contenção
muito grande. O ajuste está sendo
feito na despesa”, reforçou.
Nesse sentido, o governo
apresentou uma tesourada de R$
18,4 bilhões nas despesas não
obrigatórias em relação ao orçado
em 2017. Mas, para justificar os R$
30 bilhões de acréscimo na nova
meta fiscal, Colnago contou que está
sendo considerado R$ 10 bilhões do
contingenciamento dos R$ 45

bilhões bloqueados no Orçamento
deste ano, quando a nova meta for
aprovada. Isso aumentaria a despesa
de 2017 e mudaria a previsão de
gastos no ano que vem.
PAC
Entre os cortes de despesa do
Ploa enviado ao Congresso, o
Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC) foi o mais
afetado. “O grosso no corte, para
alcançar a meta, foi investimento,
porque não há espaço para reduzir
o custeio”, explicou o ministro
substituto. Segundo ele, o PAC
encolhe ano a ano. Em 2016, essa
despesa somava R$ 27 bilhões e este
ano deve ser de R$ 19,7 bilhões.
Para 2018, o volume previsto para

o programa — sem a alteração da
meta — é de apenas R$ 1,9 bilhão.
“Quase zeramos o PAC”,
acrescentou.
Apesar de terem apresentado o
Orçamento sem considerar a revisão
da meta fiscal, o projeto de lei “real”
está praticamente pronto, segundo os
técnicos. O governo enviará uma
mensagem modificativa ao Ploa,
assim que o PLN 17/2017 for
aprovado. Pela regra do Congresso,
isso pode ser feito até a votação do
relatório preliminar na comissão
especial, que ainda não tem
cronograma
previsto.
“Normalmente, isso se dá bem lá para
frente, em torno de uns dois meses.
Mas depende do Congresso”, disse
Soares.

Ministro interino e técnicos tiveram que explicar a queda no mínimo
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Reformas necessárias
Especialista em contas públicas e uma das autoras
da Lei de Responsabilidade Fiscal, Selene Peres Nunes
tem dúvidas se o governo conseguirá cumprir essa nova
meta, mesmo ampliada. “Esse objetivo depende de
medidas que precisam ser aprovadas pelo Congresso,
como a postergação de reajustes aos servidores civis,
o aumento de contribuição previdenciária e imposição
do teto remuneratório a todos os poderes”, afirmou.
“O Congresso resiste a aprovar até a mudança da
meta, que dirá essas medidas impopulares, como a
reforma da Previdência, que são essenciais para o
ajuste fiscal. Além disso, a previsão considera as receitas
de concessões que podem não ser concretizadas.
Algumas decisões do Judiciário acabam atrapalhando”,
destacou.
Colnago destacou que reformar a Previdência é
essencial para que o governo garanta o reequilíbrio das
contas públicas. O rombo na área projetado pelo
governo para 2018 chega a R$ 204,4 bilhões — 2,86%
do PIB. “É importante chamar atenção para a
necessidade de aprovarmos a reforma da Previdência,
porque os gastos cresceram quase R$ 100 bilhões de
2016 para 2018. É um crescimento muito forte, que
está sendo ajustado na despesa discricionária”, afirmou
o ministro.
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Problema minimizado
volta das 12h e só aconteceu à noite
porque Maia retornou a Brasília
depois das 17h.
Sem risco

Viagem de Maia ao Rio de Janeiro atrasou a entrega do PLOA ao
Congresso

» ROSANA HESSEL
O orçamento fictício enviado
ontem pelo Executivo ao Congresso
Nacional foi resultado da falta de
conclusão da votação pelos
parlamentares do projeto de lei que
altera as metas fiscais deste ano e
do próximo, para um deficit de R$
159 bilhões em cada exercício, o
PLN nº 17/2017. O governo
preparou dois orçamentos e aguarda
a conclusão da apreciação da
matéria pelo Legislativo na próxima
semana para, então, encaminhar o
Projeto de Lei Orçamentária Anual
(Ploa) de 2018 com a nova meta
fiscal da Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) do próximo
ano.

Quando o quórum não era mais
suficiente para manter a votação da
madrugada de ontem, os
parlamentares da oposição
ironizaram a viagem do presidente
Michel Temer para a China, que
levou na comitiva cerca de 15
deputados — e eles fizeram falta na
contagem para evitar o encerramento
da sessão. Não bastasse esse
contratempo, que obrigou o governo
a enviar o Orçamento com a meta
fiscal antiga (R$ 129 bilhões de
deficit primário nas contas do
governo federal), o presidente em
exercício, Rodrigo Maia, não assinou
o projeto de lei antes de viajar para
o Rio, na manhã de ontem. Com isso,
houve atraso na entrega do Ploa ao
Congresso, que deveria ocorrer por

Essas confusões e atrasos, no
entanto, não deixaram especialistas
preocupados sobre o risco de a nova
meta ser aprovada. Para eles, na
semana que vem, o PLN 17/2017
passará pelo Congresso com
facilidade, portanto, o governo
enviará o novo Ploa com a meta de
deficit ampliada. “Foi uma derrota
com efeitos limitados. O Congresso
deve aprovar o PLN 17/2017 na
semana que vem. Por esses fatores,
não deve ser algo que afetará a
percepção dos agentes com o
governo, de como vai conduzir a
política econômica”, afirmou o
cientista político Christopher
Garman, diretor para as Américas da
consultoria Eurasia, em Washington.
Na avaliação de Rafael Cortez,
cientista político da Tendências
Consultoria, a agenda de votação
lotada minimizou o impacto negativo
e limitado devido ao grande número
de propostas que precisavam ser
votadas nesta semana, como reforma
política e Taxa de Longo Prazo
(TLP). “O envio da peça
orçamentária com a meta anterior
não deve trazer tantas repercussões
porque o mercado considera que o
governo fez um esforço relevante no
meio de um processo legislativo
conturbado”, afirmou.
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Após a abertura da sessão
plenária do Congresso ontem, o PLN
17/2017 teve duas votações para
ser aprovado. A primeira ocorreu por
volta da 0h50, e o texto-base foi
aprovado em votação simbólica tanto
na Câmara dos Deputados quanto
no Senado Federal, ressalvados
cinco destaques. No entanto, devido
aos protestos das lideranças pelo
atropelo, sem a devida orientação
das bancadas, foi preciso refazer a
votação nas duas Casas. O textobase recebeu nova aprovação na
Câmara, mas, quando seguiu para o
Senado, a demora deu espaço para
a solicitação de um pedido para
verificação nominal. Nesta nova
votação, ocorrida à 1h40, os
senadores aprovaram a matéria por
40 votos, incluindo o voto do
presidente do Congresso.

"O envio da peça orçamentária
com a meta anterior não deve
trazer tantas repercussões porque
o mercado considera que o
governo fez um esforço relevante
no meio de um processo legislativo
conturbado”
Rafael Cortez, cientista político
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REPÚBLICA EM TRANSE »
Sindicalista da PF faz ameaças à PM
colocam a segurança em risco. O
Flávio deve ter falado isso por conta
de estar indignado, como a maioria
da população. Mas qualquer ato
contra a atuação das forças de
segurança por parte de agentes
públicos se torna uma insurgência, o
que é crime”.

Werneck disse que agentes "vão convocar a população para sair
às ruas e proteger os movimentos sociais"

Em reunião no Planejamento,
o vice-presidente da Federação
Nacional dos Policiais Federais
afirma que agentes pretendem
atuar para impedir que protestos
sejam dispersados
» VERA BATISTA
» RENATO SOUZA

O clima esquentou em uma
reunião entre representantes de
servidores públicos federais e
integrantes do Ministério do
Planejamento. Ao perceber que não
haveria negociação em torno do
adiamento de benefícios já
concedidos, o vice-presidente da
Federação Nacional dos Policiais

Federais (Fenapef), Flávio Werneck,
disse que os integrantes da
corporação “vão convocar a
população para sair às ruas e
proteger os movimentos sociais”.
Werneck demonstrou que os agentes
pretendem atuar para impedir que
manifestações sejam dispersadas
pela Polícia Militar, na Esplanada dos
Ministérios.
Especialista em segurança pública
da Universidade de Brasília (UnB),o
professor Antonio Testa, não
acredita que eventuais manifestações
coloquem policiais federais e militares
em confronto. Mas destaca que as
palavras do representante dos
agentes pode trazer problemas ao
governo. “Essas afirmações não

O encontro ocorreu com o
secretário de Relações do Trabalho
do Ministério do Planejamento,
Augusto Chiba. O governo pretendia
apresentar os motivos que o levam a
não conceder os reajustes salariais
previstos. A intenção do Poder
Executivo é adiar os aumentos de
2018 para o ano seguinte. O mesmo
deve ocorrer em 2019, por conta do
deficit nas contas públicas. No
entanto, os servidores não aceitam a
proposta, alegando que o acréscimo
nos rendimentos já está previsto em
lei. Os representantes sindicais
reclamam ainda dos repasses
bilionários que estão sendo
realizados para os deputados.
Vendo que o governo não está
disposto a voltar atrás, Flávio
Werneck resolveu radicalizar o
discurso. “Todas as representações
de categorias vão para as ruas e
chamam a população para combater
as medidas absurdas do governo.
Isto os policiais federais do Brasil
ainda não fizeram: garantir a
segurança dos movimentos sociais.
Chega de teatrinho de jogar bomba
de gás lacrimogêneo em quem está
nas ruas”, avisou Flávio, durante a
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reunião. As declarações, que
causaram polêmica, foram
registradas em vídeo.
Solução
Ao Correio Werneck afirmou que
estudos do Banco Central e da
Unacon Sindical apontam que basta
à equipe econômica baixar os juros
para economizar mais de R$ 20
bilhões com o pagamento da dívida
pública. Ele também criticou
benefícios fiscais concedidos para
empresários e o andamento da
Operação Lava-Jato. “E se há a
intenção de poupar, não faz sentido
distribuir R$ 6 bilhões em emendas
parlamentares e perdoar dívidas
bilionárias de empresários. Por isso,
disse que, se eu fosse empresário,
não pagaria tributos nunca, porque
todos sabem que os sonegadores são
premiados com descontos. Há
outros detalhes importantes: a
Operação Lava-Jato, por exemplo,
tem estimativas de arrecadação de

R$ 200 bilhões. Não entraram nem
R$ 4 bilhões até agora”, destacou.
Em relação à atuação dos
policiais, Werneck ressaltou que o
que se pretende é “auxiliar a
população a se manifestar com
segurança e com a garantia de que
pode ir às ruas sem sobressaltos”.
De acordo com ele, isso significa
evitar que o cidadão seja confundido
com aqueles que se misturam à
multidão para fazer tumulto, como
ocorreu, em abril, durante os
protestos das centrais sindicais. “As
pessoas não vão às ruas não porque
não estão indignadas, mas porque
estão com medo. Vamos dar à
população o direito de ir à
manifestação
livre
e
democraticamente, com a certeza de
que todas as polícias, digo todas,
fizeram uma correta avaliação dos
riscos e um plano de segurança à
altura de suas necessidades”. A
Polícia Militar do DF não quis se
manifestar.

