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Presidente afirma que a reforma da
Previdência é ‘razoavelmente suave’
Temer disse que seria mais confortável “ficar em silêncio” mas que seria cobrado no futuro por não tentar votar a reforma previdenciária
MARIA CAROLINA
MARCELLO

B

rasília - O presidente Michel Temer
afirmou ontem que
a proposta de reforma da
Previdência
defendida
pelo governo é “suave” e
tem como objetivo evitar
que a União e os Estados
fiquem sem condições de
pagar aposentadorias e
pensões no futuro.
Temer também defendeu a equiparação do teto
de aposentadoria entre
trabalhadores da iniciativa privada e funcionários
públicos, alvos mais recentes da mobilização do
governo pela aprovação da
reforma, sob o argumento
de que a medida acaba com
privilégios.
“O que estamos fazen-

do hoje é uma reforma até
razoavelmente suave para
prevenir o futuro”, disse na
inauguração de estação de
bombeamento do eixo norte
do projeto de integração do
rio São Francisco, em Pernambuco. “A única coisa
que vamos fazer é o seguinte... queremos igualar os
trabalhadores públicos com
os trabalhadores da iniciativa privada”, afirmou.
O governo, que batalha
para conseguir os votos
necessários para aprovar a
reforma, tem sofrido pressão de aliados para flexibilizar ainda mais o texto
da proposta, levando em
conta demandas de servidores - principalmente os
que ingressaram no serviço público antes de 2003,
que pedem uma regra de
transição.

IMPOPULAR
Durante o evento Temer
disse que seria mais confortável para ele “ficar em
silêncio” sobre o tema, mas
que seria cobrado no futuro
por não tentar votar a reforma previdenciária.
“Temos tido ousadia de
fazer algo que pessoas dizem
que vai gerar impopularidade, mas não temos preocupação com popularidade e sim
com o Brasil”, afirmou.
Por se tratar de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), a reforma da
Previdência necessita dos
votos favoráveis de 308 dos
513 deputados em dois turnos de votação na Câmara
e depois ainda precisa ser
analisada pelo Senado.
No evento o presidente
passou por momento constrangedor (leia abaixo).

Beto Barata/PR

Temer inaugura a Estação de Bombeamento do Projeto de Integração do rio São Francisco

Temer ouve elogios ao governo passado sobre obras no São Francisco
Recife - Em uma agenda
em Cabrobó, Pernambuco,
um dos principais redutos
eleitorais do ex-presidente da
República Luiz Inácio Lula
da Silva, o presidente Michel
Temer ouviu uma série de elogios ao petista, pelo fato de ser
ele o responsável pelo início
das obras do projeto de integração do Rio São Francisco.
“Eu quero agradecer ao

presidente Lula, que iniciou
essa obra”, afirmou o prefeito
de Cabrobó (PE), Marcílio Cavalcanti (MDB). O governador
de Pernambuco em exercício,
Raul Henry (MDB), também
citou que foi Lula que iniciou
a obra, mas exaltou o fato de
Temer continuá-la. “O senhor,
como estadista, deu continuidade à obra”, disse.
Já o senador Fernando BeDivulgação

Deputado Aureo (RJ) fala em compromisso com o trabalhador

zerra Coelho (MDB) fez uma
defesa do presidente e exaltou
a recuperação econômica. “O
senhor não veio a Cabrobó
disputar a paternidade de obra
com ninguém”, afirmou.
O senador também defendeu a reforma da Previdência e reforçou o discurso do governo que se ela
não for feita os aposentados
correm o risco de ficar sem

o benefício. “Esse debate
precisa ser enfrentado com
serenidade de transparência.
O Congresso reabre semana
que vem e agenda de reformas continua”, disse.
O ministro da Integração
nacional, Helder Barbalho,
tentou minimizar a participação de Lula na obra e afirmou
que o “debate de paternidade
é um debate pequeno”. “Essa

obra é do povo brasileiro, do
povo nordestino”, comentou.
“Essa obra é maior do que
qualquer pessoa.”
A OBRA
A segunda estação de
bombeamento do Eixo Norte,
em Cabrobó, de acordo com o
governo, vai reforçar o abastecimento a 9,2 mil habitantes
do município. Com o funcio-

namento desta nova estação,
a água do Rio São Francisco
será elevada a 58,5 metros
de altura, o equivalente a um
prédio de 19 andares. A expectativa, segundo o governo, é que até o final deste ano,
mais de 7 milhões de pessoas
dos Estados de Pernambuco,
Ceará, Paraíba e Rio Grande
do Norte recebam as águas
do São Francisco.

Líder do Solidariedade, aliado do governo,
defende adiamento de votação da reforma
Brasília - A poucos dias
do início da discussão formal da reforma da Previdência no Congresso, prevista
para começar na próxima
semana, mais uma liderança
da base aliada defendeu ontem o adiamento da votação
da proposta.
Líder do Solidariedade
na Câmara, o deputado Aureo (RJ) defendeu que este é
um tema a ser discutido nas
eleições de outubro pela sociedade como um todo, para
ser tocado então pelo próximo governo.
“Eu defendo não votar a
reforma da Previdência. Acho

que é um tema tão importante
para o Brasil, que ela tem que
ser o tema da eleição”, disse o
líder à Reuters.
“Somos governo, entendemos as propostas e apoiamos o governo em diversas
matérias, mas a gente é um
partido com compromisso
com a classe trabalhadora do
país e entendemos que temos
que discutir, sanar dúvidas
com a sociedade e construir
a partir daí uma reforma para
o Brasil”, afirmou.
Para ele, o “timming”
de votação da reforma já no
mês de fevereiro está errado
e defende que haja maior de-

bate inclusive sobre o que o
governo vem chamando de
“combate a privilégios” que
pretende promover com a reforma, em referência a grandes vencimentos ligados,
principalmente, a servidores
públicos.
“O governo fala de privilégios, o Solidariedade fala
de conquistas... Vamos entender em um debate amplo
o que é prioridade e o que dá
para tirar”, defendeu.
Aureo não é o primeiro parlamentar governista a
defender que a votação da
proposta não ocorra na semana do dia 19 de fevereiro,

como quer o governo. Na
quinta-feira, o vice-líder do
governo na Câmara, Rogério
Rosso (PSD-DF), defendeu
pessoalmente em conversa
com o presidente Michel Temer o adiamento da votação
e avisou que o governo não
conta com os votos necessários para aprovar a medida.
Por se tratar de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), a reforma da
Previdência necessita dos
votos favoráveis de 308 dos
513 deputados em dois turnos de votação na Câmara e
depois ainda precisa ser analisada pelo Senado.

Em decisão unânime, Tribunal de Justiça
do Maranhão absolve Roseana Sarney
Ex-governadora era
acusada de desvio
de R$ 1,95 mi de
recursos da saúde

S

ão Luís - O Tribunal de
Justiça do Maranhão
manteve, por unanimidade, a absolvição da exgovernadora do Estado Roseana Sarney (MDB) nesta
quinta-feira, 1. A emedebista
era acusada de um desvio de
cerca de R$ 1,95 milhão de
recursos da saúde.
Em março do ano pas-

sado, em 1.ª instância, Roseana havia sido absolvida
pelo juiz Clésio Coelho
Cunha, da 7.ª Vara Criminal de São Luís. A acusação do Ministério Público
do Maranhão afirmava
que a ex-governadora e
outros 15 investigados entre eles, o ex-secretário
de Saúde Ricardo Murad
(cunhado de Roseana) - teriam utilizado o valor na
campanha de 2010.
O advogado Luís Henrique Machado, que defende Roseana, aponta a conclusão mais importante do

julgamento. “O Tribunal
entendeu que não se pode
imputar responsabilidade
penal objetiva pelo simples
fato de ela estar no cargo
de governadora de Estado à
época. Você tem que comprovar o dolo, que ela tinha
ciência, e por meio de provas, que ela tinha ciência de
qualquer eventual esquema
criminoso”, afirma.
A advogada Anna Graziella Neiva, que também
compõe a banca, ressalta
que “as acusações não podem ser baseadas em suposição, não podem ser basea-

das em ilação”.
“Não pode, com base
nessa solicitação de massa,
ter um Judiciário de casuísmos. Não se pode fugir à regra. Nós temos uma regra e
não é por que há uma comoção, o Judiciário não trata de
comoção, ele trata daquele
caso, precisa se aprofundar
naquela discussão. Obviamente, ninguém pode ser
imune ao que está acontecendo. Todos nós, operadores do Direito, temos que
estar atentos. Julga-se não
o que está por aí, julga-se o
que está nos autos”, diz.

