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Depoimentos. Um ex-assessor especial de Milton Ribeiro faltou a quatro convocações da CGU no 
âmbito da investigação sobre o balcão de negócios que operava no ministério. Odimar Barreto dos 
Santos era um importante elo de Ribeiro com os pastores que negociavam verbas federais.NACIONAL

Brasil atinge a menor taxa de desemprego em 
sete anos

Presidente Bolsonaro sobre geração de empregos, que ele 
diz já passar de 4,2 milhões

A deputada Marília Arraes (Solidarie-
dade) reafirma sua liderança nas 
intenções de voto para o governo 
de Pernambuco, registrando 25,5% 

do total, de acordo com pesquisa do Instituto 
Potencial Inteligência, realizada entre os dias 
24 e 28 deste mês, que aponta uma surpre-
sa: em segundo lugar aparece o ex-prefeito 
de Jaboatão dos Guararapes (PE) Anderson 
Ferreira (PL), apoiado pelo presidente Jair 
Bolsonaro. Anderson tem 13,1% e Raquel 
Lyra (PSDB), em terceiro, soma 11,9%. 

Empate numérico
Estão empatados Danilo Cabral (PSB), pré-

-candidato oficial, e Miguel Coelho (União), com 
8,6%. Os demais pretendentes não chegam a 1%.

Marília perde
Quando citados os apoiadores dos candidatos, 

há mudanças: Marília cai para 20,3% se associa-
da ao presidente do partido, Paulinho da Força. 

Quem ganha
Quando o entrevistado é informado sobre o 

apoio de Bolsonaro, Anderson sobe para 16,1% 
e o apoio de Lula turbina Cabral para 14,8%. 

Registro no TSE
Assinada pelo estatístico e cientista po-

lítico Zeca Martins, a pesquisa entrevistou 
1.202 eleitores e foi registrada no TSE sob nº 
BR-08372/22.

Manobra confirmada
Relator do processo na Aneel, o diretor Hél-

vio Guerra usou redução do ICMS aprovada no 
Congresso para dizer que o aumento foi “mitiga-
do”.

Parceiros
Decisões como essas têm força de lei e preci-

sam de apenas três votos dos cinco diretores para 
serem aprovadas. Facilita a vida do lobby. 

Abriu a porteira
Com autorização para a Enel São Paulo au-

mentar tarifas, a expectativa é que outras distri-
buidoras aproveitem esse precedente para lucrar.

Nova desculpa
O diretor do Quaest disse à Band que “pes-

quisa é diagnóstico e não prognóstico”. Está 

PE: Marília lidera e Anderson aparece em 2º lugar

O PODER SEM PUDOR

A festa era em homenagem às bodas de 
ouro de Severino Teixeira, líder político 
de Areia (PB). O lendário José Américo 
compareceu, aos 92 anos, e ficou assistin-
do outro convidado ilustre João Agripino, 
entornar todas. A certa altura, Agripino 

fez um emocionado discurso e até beijou 
o Teixeira. D. Lurdinha, secretária de José 
Américo, perguntou ao chefe: - O sr. está se 
sentido bem? - Melhor do que o João Agri-
pino, que já está beijando homem e eu ainda 
não beijei nem mulher...

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS
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Beijos paraibanos

criada a nova desculpa para a falta de coin-
cidência, cada vez mais frequente, entre pes-
quisa e resultados de eleições.

Reincidência
Governistas ingênuos acham que o 

presidente do Senado, Rodrigo Pacheco 
(PSD), não faria a sacanagem de colocar a 
proposta de CPI do MEC à frente de qua-
tro outras. Convém não duvidar.

Bolsonaro na Fox
O presidente Jair Bolsonaro concede 

entrevista nesta quarta-feira (29) ao jor-
nalista Tucker Carlson, da Fox News, que 
tem o programa de maior audiência entre 
os canais de notícias, nos Estados Unidos.

O que mudou?
É praxe a decisão da ministra do STF 

Cármen Lúcia de enviar à PGR a denún-
cia de suposta interferência de Bolsonaro 
no caso MEC. Mas o despacho rápido já 
incluiu a avaliação de “gravidade”. Fora 
dos autos.

Sucesso repetido
O Brasil gerou 1,05 milhão de empregos 

com carteira assinada entre janeiro e maio. 

É o segundo ano seguido, já que foram 1,16 
milhão no mesmo período do ano passado, 
com a reabertura da economia.

Virou case
Artigo no Wall Street Journal defendeu 

o direito do americano de ter arma e jus-
tificou falando do Brasil. “Homicídios 
caíram 34% depois que Bolsonaro tornou 
a obtenção do porte de arma mais fácil e 
mais barato”

Sem pânico
A média do painel da covid do Conass, 

com dados das secretarias estaduais de 
Saúde, aponta que 208 óbitos foram re-
gistrados por dia, na última semana. É a 
primeira vez acima dos 200, desde março.

Casus belli
O assassinato do arquiduque da Áus-

tria-Hungria Francisco Fernando e sua 
esposa Sofia, em Sarajevo, considerado o 
estopim para a Primeira Guerra Mundial, 
completou 108 anos esta semana.

Pensando bem...
...a solução é fazer uma CPI dos Três Po-

deres.

Aneel desafia lei e blinda
elétricas de ICMS menor
A Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) resolveu impedir 
que a redução do ICMS sobre 
a energia chegue ao bolso dos 
brasileiros e já autorizou au-
mento da tarifa em 12,04% em 
São Paulo, como manobra para 
que as distribuidoras transfor-
mem em lucro o que deveria 
servir como redução na conta 
dos consumidores. A estratégia 
é a mesma da Petrobras, que 
aumentou preço de gasolina e 
diesel na véspera da sanção da 
lei que limitou o ICMS, para in-
corporar a redução no posto. 
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Caso a articulação gere resultado, o Congresso ganharia ainda mais poder sobre o Orçamento

O Congresso articula am-
pliar ainda mais o poder so-
bre o Orçamento no próximo 
ano e mudar as regras para 
tornar a liberação das cha-
madas emendas de relator 
uma obrigatoriedade para o 
Palácio do Planalto. O pla-
no, que tem apoio de líderes 
do bloco do centrão, foi for-
mulado diante do cenário de 
favoritismo do ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT) na corrida presidencial. 
O petista é crítico desse tipo 
de emenda, que sustenta as 
negociações políticas no go-
verno do presidente Jair Bol-
sonaro (PL).

O projeto da Lei de Dire-
trizes Orçamentárias (LDO) 
de 2023, que dá as bases para 
a formulação do Orçamento, 
será usado para tentar alterar 
o tratamento a ser dado pelo 
Executivo às emendas de re-
lator. O relatório da LDO foi 
apresentado neste domingo 
(26) já com o mecanismo 
para que as emendas sejam 
obrigatoriamente executa-
das. Os cálculos prelimina-
res indicam que, no próximo 
ano, esses recursos devem 
somar cerca de R$ 19 bilhões 
no Orçamento.

Para tentar reduzir esse 
valor, o chefe do Palácio do 
Planalto em 2023 também 
precisaria aprovar um pro-
jeto no Congresso. Ou seja, 
os parlamentares teriam que 
aceitar perder parte do con-
trole sobre a verba.

Funcionamento
Emenda parlamentar é a 

forma que deputados e se-
nadores conseguem desti-
nar dinheiro do Orçamento 
federal para obras e proje-
tos em suas bases políticas. 
As emendas de relator não 
são consideradas imposi-
tivas. Essa característica, 

que transforma o uso dos 
recursos em uma exigên-
cia, é aplicada atualmente 
às emendas individuais e de 
bancada.

Hoje existem quatro ti-
pos de emendas: as indivi-
duais (que todo deputado e 
senador têm direito), as de 
bancada (parlamentares de 
cada estado definem prio-
ridades para a região), as 
de comissão (definida por 
integrantes dos colegiados 
do Congresso) e as do re-
lator (que permitem que 
congressistas mais influen-
tes possam abastecer seus 
redutos eleitorais).

A primeira vez que o 
Congresso aprovou o meca-
nismo de emenda individual 
impositiva foi durante o go-
verno da ex-presidente Dil-
ma Rousseff (PT) em meio a 
embates com o Legislativo. 
Isso foi feito via LDO, mas 
depois a obrigatoriedade de 
liberação das emendas pas-
sou a ser prevista na Consti-
tuição – mudança aprovada 
enquanto Eduardo Cunha, 

algoz de Dilma, comandava 
a Câmara.

Estratégias
Em discursos recentes, 

Lula tem indicado que o 
modelo atual das emendas 
de relator não deve perma-
necer em eventual governo 
do petista. A campanha do 
ex-presidente tem estuda-
do propostas para mudar 
as regras dessas emendas, 
com uma alternativa sendo 
dar mais poder aos minis-
térios na decisão de libe-
ração da verba para obras 
e projetos pelo país – pe-
tistas, porém, reconhecem 
que o fim das emendas de 
relator não seria aprovado 
pelo Congresso.

A estratégia dos líderes 
no Congresso é garantir que 
as emendas de relator conti-
nuem atreladas aos deputa-
dos e senadores. O relator da 
LDO de 2023, senador Mar-
cos do Val (Podemos-ES), 
disse que o objetivo do meca-
nismo é deixar o Congresso 
mais independente do futuro 

governo. “Essa é a intenção. 
Eu não sou bolsonarista. Eu 
sou um aliado [do atual go-
verno], mas não um aliena-
do. Sou um governista. Se no 
ano que vem a democracia 
decidir eleger outra pessoa, 
eu quero trabalhar para aju-
dar meu país e meu estado”, 
afirmou o relator.

O movimento tem sido pa-
trocinado pelo centrão – gru-
po de partidos que compõem 
a base de apoio de Bolsonaro 
no Congresso. Os maiores 
expoentes são PL, PP e Repu-
blicanos. Essa trinca partidá-
ria está unida na campanha à 
reeleição de Bolsonaro e inte-
grantes dessas siglas temem 
que Lula mude as regras do 
jogo, que hoje tem dado ao 
Congresso maior influência 
política sobre o Orçamento. 
Propostas de mudanças no 
funcionamento das emen-
das de relator em eventual 
governo Lula devem enfren-
tar resistência dos aliados de 
Bolsonaro, que perderiam 
os privilégios dados a parla-
mentares desse grupo.

No Senado, oposição 
entrega pedido para 
abrir CPI do MEC

O líder da oposição no 
Senado, Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP), protocolou nes-
ta terça-feira (28) o reque-
rimento para a instalação 
de uma Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI) 
para investigar o balcão de 
negócios do Ministério da 
Educação sob o governo do 
presidente Jair Bolsonaro 
(PL). O próximo passo para 
a instalação da comissão é 
a leitura do requerimento 
em plenário pelo presidente 
da Casa, Rodrigo Pacheco 
(PSD-MG), sendo que não 
há prazo para isso.

Pacheco vem sofrendo 
pressão dos governistas 
para que segure a instalação 
da comissão, mas outros 
parlamentares da casa ainda 
consideram sua posição 
uma incógnita. Na semana 
passada, o senador minei-
ro chegou a afirmar que a 
proximidade das eleições 
“atrapalha” uma CPI. Nos 
últimos dias, no entanto, 
ele tem sinalizado que a 
análise do requerimento 
será “regimental”, e não 
“político”, e que vai abrir 
a comissão se o requeri-
mento preencher todos os 
requisitos. No ano passado, 
Pacheco segurou a insta-
lação da CPI da Covid por 
quase dois meses, mas de-
pois foi obrigado a instalá-la 
após decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF).

O requerimento pro-
tocolado por Randolfe 
Rodrigues, que é coordena-
dor da campanha de Lula 
ao Planalto, conta com a 
assinatura de 30 senadores, 
três a mais que o necessá-
rio. Haviam confirmado a 
adesão nas últimas horas os 
emedebistas Marcelo Castro 

(MDB-PI) e Confúcio 
Moura (MDB-RO). Logo 
após o requerimento ser 
protocolado, o senador Jar-
bas Vasconcelos (MDB-PE) 
também apresentou reque-
rimento para acrescentar a 
sua assinatura, elevando o 
total para 31 senadores.

O líder da oposição 
afirmou que agora espera 
que o documento seja lido 
em plenário por Pacheco 
até amanhã (30). O senador 
evitou comentar se a oposi-
ção pretende tomar alguma 
medida, como ingressar 
com ação no STF caso a 
instalação não ocorra.

Governistas
Nos últimos dias, lideran-

ças do governo iniciaram 
uma ofensiva para tentar 
barrar a instalação, com 
um dos flancos tendo sido 
justamente buscar retirar 
a adesão ao documento. 
Em outra frente, lideran-
ças governistas também 
apontam que há três CPIs já 
protocoladas anteriormente 
e argumentam que a instala-
ção deve seguir uma ordem 
de antiguidade. Governistas 
ameaçam ingressar com 
ação no STF para que esse 
critério seja seguido.

Enquanto a oposição 
protocolava o requerimento 
de CPI, o líder do governo 
Carlos Portinho (PL-RJ) 
encaminhou ofício a Pache-
co solicitando a leitura – e 
consequentemente a insta-
lação – de outras três CPIs 
propostas por senadores 
governistas: CPI das ONGs 
que atuam na Amazônia, do 
aumento da criminalidade 
na região Norte e para in-
vestigar as obras paradas do 
Ministério da Educação. 

Congresso articula obrigar 
emendas de relator em 2023
O movimento tem como pano de fundo um cenário favorável a Lula
nas pesquisas eleitorais. O ex-presidente tem dito que alteraria as regras
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