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Notícia alvissareira para todos os jornais
de bairro de São Paulo: Em encontro
dia 28 de março último na Secretaria

de Comunicação Social – SECOM, em Brasí-
lia, a Diretora de Mídia Ana Carolina Silveira
de Castro anunciou a destinação de publicida-
de federal também aos jornais de bairro a par-
tir de julho próximo.

A reunião, de vital importância para a pró-
pria força dos jornais de bairro, foi programa-
da pelo gabinete do deputado federal Paulo

Jornais de Bairro terão apoio federal

Milton George apresenta o Jornal do Brás a Ana
Carolina Silveira, Diretora de Mídia da

SECOM – Presidência da República em Brasília.
À direita seu assessor Luiz Antonio

ladeando Sérgio Redó da API

Fernando Mauro Trezza, à esquerda, expõe
objetivos da Abccom no encontro

À esquerda o prédio do Banco do Brasil
e ao fundo a CAIXA

Arnaldo Lima é presidente da Associação
Nacional de Prefeitos e Vice-Prefeitos.

À direita, jornalista Cátia Esteves

Fabiana Zamora, Cátia Esteves, Milton George,
Ana Carolina (SECOM), Sérgio Redó, Riselda

Moraes e Edileuza Aquino

A reunião contou com participação de várias lideranças Ao final do encontro, um flash dos participantes

Teixeira, lá representado pela jornalista Cátia
Esteves e pela assessora parlamentar Fabiana
Zamora.

API e Grupo 1
A Associação Paulista de Imprensa se fez

presente com o próprio presidente Sérgio de
Azevedo Redó, diretores Costa Carregosa e
Hugo e o vice-presidente diretor do Departa-
mento de Jornais de Bairro, Milton George Tha-
me, dirigente do Jornal do Brás.

O Grupo 1 de Jornais foi representado
pelo diretor de marketing Wagner Farias.
Participaram também do histórico encon-
tro, a diretora do Jornal do Momento, Ri-
selda Moraes e Edileuza Aquino, da Folha
Avante.

A Abccom – Associação Brasileira de Ca-
nais Comunitários igualmente marcou partici-
pação no evento, com o diretor financeiro Fer-
nando Mauro Trezza, todos nós recepciona-
dos no Aeroporto Juscelino Kubitschek pelo

presidente da Associação Nacional de Prefei-
tos e Vice-Prefeitos.

Primeiros Passos
Em suas considerações, a Diretora de Mí-

dia da SECOM, Ana Carolina, salientou a pri-
meira providência dos jornais, que é o cadastro
na Secretaria de Comunicações da Presidência
da República – Núcleo de Mídia SECOM, via
e-mail michelle@nmsecom.com.br , solicitan-
do inicialmente as respectivas informações.

Paulo Teixeira

Melhorar a
alimentação das
famílias brasilei-
ras e estimular a
economia. São
estes os princi-
pais efeitos da
medida provisó-
ria de desonera-
ção da cesta bási-
ca, enviada ao
Congresso pela

presidenta Dilma Rousseff.
Ao reduzir a zero os tributos fede-

rais sobre produtos como arroz, feijão,
carnes, aves, peixes, ovos, leite integral,
café, açúcar, farinhas, pão, óleo, mantei-
ga, frutas e legumes, a MP 609/13 ajuda
a manter a inflação sob controle. E o mais
importante: reduz a inflação que incide
sobre os mais pobres, os mais prejudi-
cados pelo processo inflacionário.

A decisão do Governo Federal avan-
ça também na  correção gradual de um
sistema tributário historicamente desi-
gual, uma vez que os impostos incidem
majoritariamente sobre o consumo e a
produção, afetando mais quem ganha
menos. Quem recebe até dois salários
mínimos gasta com alimentação 30% de
sua renda, enquanto os que ganham mais
de 25 salários mínimos gastam 13%.

Mas o ganho para o trabalhador será
ainda maior, uma vez que a MP 609 ino-
va e amplia o conceito de cesta básica,
desonerando também itens de higiene
pessoal.

A desoneração deverá aumentar em
8% o poder de compra de quem ganha
até dois salários mínimos. Com folga
maior no orçamento, essas famílias po-
derão consumir outros bens e serviços,
aquecendo a economia com um todo e
aumentando a geração de empregos. A
estimativa é de que a MP 609 ajude a criar
880 mil novos postos de trabalho.

Ou seja, melhorar a qualidade de vida
de quem mais precisa beneficia a todos,
o que tem sido demonstrado pelas polí-
ticas e ações implantadas pelo Governo
nos últimos dez anos, como por exem-
plo:

. A redução da tarifa de energia elétri-
ca, que alivia o orçamento doméstico e
aumenta a competitividade da indústria,

reduzindo custos de produção;
. O Bolsa Família, que leva segurança

alimentar aos mais carentes e fortalece o
pequeno comércio local.

. O aumento real do salário mínimo,
que em 2013 deverá injetar R$ 32,7 bi-
lhões na economia;

. O Luz para Todos, que tirou quase
15 milhões de brasileiros da idade das
trevas e ampliou as vendas de insumos
(fios, postes, geradores) e eletroeletrôni-
cos (televisores, geladeiras, equipamen-
tos de som);

. O Minha Casa, Minha Vida, que
constrói moradia para quem mais precisa
e fortalece a indústria da construção civil.

Mas os benefícios para o Brasil e os
brasileiros nem sempre foram reconheci-
dos pela oposição, que prefere classificar
tais iniciativas como “assistencialistas” e
“populistas”. No entanto, há sinais po-
sitivos no horizonte político.

Em fevereiro de 2012, eu e os com-
panheiros de bancada Jilmar Tatto,
Amauri Teixeira, Assis Carvalho, Clau-
dio Puty, José Guimarães, Pedro Euge-
nio e Ricardo Berzoini apresentamos o
Projeto de Lei 3.154/12, que serviu de
base para a atual MP de desoneração da
cesta básica. Dois meses depois, o líder
do PSDB, deputado Bruno Araújo, rea-
presentou na íntegra o mesmo projeto
do PT, agora como emenda à MP 563/
12, que trouxe várias medidas de estímu-
lo à economia, como isenções tributári-
as, regimes fiscais diferenciados e deso-
neração de folhas de pagamento. Na oca-
sião, o líder tucano classificou sua emen-
da como “plágio do bem”. A emenda foi
aprovada, mas o Governo optou pela cri-
ação de um grupo interministerial para
analisar melhor a matéria, considerando
a possibilidade de reduzir outros tribu-
tos além dos já contidos na proposta ori-
ginal dos deputados do PT, reapresenta-
da pelo líder do PSDB.

Mas o importante é ressaltar o apoio
da oposição a esta demanda histórica do
PT: a desoneração da cesta básica. Isso
prova que juntos, em defesa dos interes-
ses do povo brasileiro, podemos cons-
truir um país cada vez maior e mais jus-
to.

Que venham outros plágios do bem.

*Paulo Teixeira é deputado por
São Paulo e secretário-geral do PT

Desoneração da cesta
básica, controle da inflação

e justiça tributária
Antão Ouriques de Farias

Iniciou com as primeiras ideias de
capital brasileira no centro do terri-
tório nacional. A necessidade de in-
teriorizar a Capital do País, ao que
parece, foi sugerida pela primeira vez,
em meados do século XVIII, pelo
Marquês de Pombal, ou pelo cartó-

ano de 1761 – aproximadamente 200
anos antes da construção da cidade,
através de Sebastião José de Carva-
lho e Melo, conhecido como Marqu-
ês de Pombal, que era o primeiro
Ministro do Imperador Português, e
já propunha a construção da Nova
Capital Imperial, no centro do Brasil
Colonial. Quando o Brasil foi trans-
formado de Império em República
no ano de 1891, uma equipe de ex-
ploradores composta por cientistas,
médicos, geólogos, botânicos e espe-
cialistas em arquiteturas foi enviada ao
Planalto Central brasileiro para encon-
trar um local para a construção da
nova capital. A missão deste sonho e
desta equipe era explorar os recursos
da região, catalogar plantas, animais e
principalmente localizar uma fonte de
água confiável e suficiente para a
construção de uma grande cidade.
Fato importante, na construção de
Brasília!...

JK e a construção da nova
Capital Federal

No entanto, só começou a se tor-
nar realidade no ano de 1955. Na
época, o jovem político candidato à

Presidente da República Juscelino
Kubitschek estava em campanha pelo
interior do Brasil. Em um comício em
Jataí, uma pequena cidade do interior
de Goiás, Juscelino disse ao povo:
“Alguém tem alguma pergunta a fa-
zer?”. Um eleitor ali presente surpre-
endeu a todos: “O senhor pretende
transferir a capital do Brasil para o
interior, como está previsto na Cons-
tituição?”. Surpreso, com a pergunta
inesperada, vinda de um homem hu-
milde do interior, JK tomou neste
momento uma decisão que mudaria
a história do Brasil para sempre: “Esta
irá ser a minha bandeira de hoje em
diante. A construção da nova cidade
de Brasília será uma realidade a partir
deste momento. Prometo que será a
meta do meu governo”. Eleito presi-
dente, em 1956, Juscelino iniciou os
planos para a construção de Brasília,
assim que assumiu o poder.
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Um sonho que se tornou realidade, 200 anos depois

grafo italiano Francisco José Colom-
bina. A ideia foi retomada pelos in-
confidentes e reforçada logo após na
chegada da Corte Portuguesa ao Rio
de Janeiro em 1808, quando a cida-
de era a Capital do Brasil.

A primeira menção ao nome de
Brasília para a futura cidade apare-
ceu em um folheto anônimo publi-
cado em 1822 e desde então sucessi-
vos projetos apareceram propondo
a interiorização.

A primeira Constituição da Repú-
blica, de 1891, fixou legalmente a re-
gião onde deveria ser instalada a fu-
tura Capital com a eleição de Jusceli-
no Kubitschek.

Em 1956 teve início a construção,
inaugurada incompleta em 21 de abril
de 1960, após um apertado crono-
grama de trabalho, seguindo um pla-
no urbanístico de Lúcia Costa e uma
orientação arquitetural de Oscar Ni-
emeyer. Mas o sonho de Brasília co-
meçou muito antes de Juscelino no

Congresso Nacional

Catedral de Brasília

O concurso aberto para o Proje-
to da Construção teve 41 concorren-
tes e foram escolhidos três, para, em
seguida, ser eleito um único projeto.

O primeiro lugar, projeto de Lú-
cio Costa, era simples e foi feito com
ajuda de uma régua, em formato de
avião.

Salve os Baluartes projetistas, ar-
quitetos e urbanistas que planejaram
e arquitetaram o monumento histó-
rico e cultural do Planalto Central do
Brasil: Lúcio Costa, Oscar Niemeyer
e o presidente que elevou o Brasil de
5 para 50 anos, o presidente Jusceli-
no Kubitschek de Oliveira., o presi-
dente de “visão iluminada”.

Antão Ouriques de Farias é es-
critor, historiador e pesquisador.

Palácio do Planalto

Juscelino Kubitschek
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