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de para adentrar nas agências. 
“Como não passamos pela 
porta giratória, precisamos 
esperar a abertura da entrada 
exclusiva para funcionários. A 
chave normalmente fica com 
o gerente, e eles sempre levam 
mais de dez minutos para 
abrir”, comenta. Quanto ao 
banheiro dentro das agências 
bancárias, o cadeirante afirma 
ser este um sonho antigo. “To-
das as vezes que precisamos 
utilizar o sanitário, somos fis-
calizados”, se queixa. 

Ainda relativo às institui-
ções financeiras, outros pro-
jetos tramitam na Câmara e 
parte deles guarda votação. 

Apartir do segundo semes-
tre, as agências bancárias 
de Belém serão obrigadas a 

disponibilizar sanitários para 
homens, mulheres e, inclusive, 
portadores de necessidades es-
peciais, em suas dependências. 
A decisão é proveniente da Lei  
Nº 8.800, de 20 de janeiro de 
2011, elaborada pelo vereador 
Fernando Dourado (DEM), e já 
sancionada pelo prefeito Du-
ciomar Costa. A medida tam-
bém obriga a implantação de 
sanitários em postos de servi-
ços e de atendimentos expres-
sos que possuem mais de três 
máquinas para operacionali-
zação dos clientes. 

Agências bancárias terão
que dispor de sanitários 
EM BELÉM
Lei municipal, já
sancionada, passa
a valer a partir do
segundo semestre 

“As agências
precisam tratar
seus clientes
com mais 
dignidade”

Com um belo monte de 
equívocos, o Brasil está en-
trando num trem-bala pa-
ra duas encrencas. As duas 
maiores obras são buracos 
sem fundo do ponto de vista 
fiscal, e quanto mais afun-
dam, mais o governo se en-
volve. A Bertin, que é uma 
das empresas de Belo Monte, 
está em crise financeira; o 
governo tenta pôr os Correios 
para turbinar o trem-bala. 
Os dois projetos têm isso em 
comum: estão errados.

Há montes de argumen-
tos contra as duas obras. A 
ferrovia é o caminho certo 
para o Brasil, mas o trem-
bala consumirá dinheiro 
demais, impedindo inclu-
sive o progresso ferroviário 
inadiável do país. Energia 
limpa é o caminho certo pa-
ra o Brasil, mas a hidrelétrica 
de Belo Monte vai consumir 
dinheiro demais numa obra 
cujo projeto não foi avaliado 
adequadamente do ponto de 
vista econômico, fiscal, am-
biental e climático. Confesso 
não entender por que um pa-
ís com poucos recursos para 
investir escolhe dois projetos 
faraônicos num tempo em 
que há tanto a fazer.

O custo do trem-bala já 
foi revisto três vezes e está 
agora em R$ 35 bi. Ninguém 
do setor realmente acredi-
ta que ficará nisso. Pode ser 
muito mais, até porque no 
trem-bala 50% do projeto são 
túneis e pontes. Mas imagi-
nemos que seja este o preço 
final. De acordo com o dire-
tor-executivo da Associação 
Nacional de Transporte Fer-
roviário (ANTF), Rodrigo Vi-
laça, se em vez de trem-bala 
fosse feito um trem de alta 
velocidade convencional, que 
levasse três horas o trajeto, ao 
invés de uma hora, o custo 
seria reduzido a um terço.

“Quanto mais rápido an-
dar o trem, menor capacida-
de terá de fazer curvas. O tra-
jeto precisa ser praticamente 
em linha reta, o que encarece 
a obra pela geografia monta-
nhosa da região”, diz. 

O especialista em logística 
Paulo Fernando Fleury con-
corda. Acha que o Brasil tem 
inúmeros bons e necessários 
projetos na área ferroviária, 
com custos individuais em 
torno de R$ 4 bi a R$ 5 bi. É 
uma diferença descomunal 
com o custo do trem-bala. 
Fleury também considera 
que a entrada dos Correios 
não resolve o problema.

“O projeto é de um trem 
de passageiros. Como será 
feito o embarque e desem-
barque dos malotes e cargas 
dos Correios? Os passageiros 
vão ficar esperando o trem 
carregar e descarregar?”, 
questiona

A entrada dos Correios 
no trem-bala tem mais a ver 
com o mesmo defeito que há 
em Belo Monte: pôr mais e 
mais governo através de esta-
tais, para assim dar conforto 
aos investidores e fazer com 
que eles se animem. Mesmo 
assim, o leilão foi adiado pa-
ra 29 de abril e ainda não há 
certeza de que haverá mais de 
um consórcio.

A ANTF estima que a 
economia brasileira deman-
de, hoje, 50 mil quilômetros 
de ferrovias. Temos 28 mil. 
Nem quando todos os pro-
jetos previstos pelo Gover-
no Federal saírem do papel, 
em 2023, chegaremos a es-
se número. O trem-bala vai 
consumir sozinho metade 
de que será investido no se-
tor nos próximos anos. Ou 
seja, há uma clara distorção 
de prioridades, num con-
texto de urgência para am-
pliação da rede. Para se ter 
uma ideia, o crescimento 
do volume transportado em 
2010 chegou a 19,1%: 471,1 
milhões de toneladas de 

carga, contra 395,5 milhões 
em 2009. A maior parte dis-
so são commodities que o 
Brasil exporta: minério de 
ferro, soja, milho, petroquí-
micos, mas também produ-
tos para construção civil, 
impulsionados pelo cresci-
mento da economia.

As ferrovias correspon-
dem a apenas 25% de nos-
sa matriz de transporte. O 
trem-bala não mudará isso 
porque fará transporte ape-
nas de passageiros, e a uma 
distância curta, de cerca de 
500 quilômetros, ligando 
Rio, São Paulo e Campinas. A 
discrepância com outros pa-
íses de dimensão continen-
tal é enorme. A Rússia tem 
81% de sua matriz em ferro-
vias. O Canadá, 46%; Austrá-
lia, 43%; EUA, 43%; e China, 
37%. Estamos na lanterna e 
atrasados. Para piorar, 80% 
da malha ferroviária nacio-
nal têm mais de um século, 
segundo a ANTF. 

O “Valor Econômico” 
trouxe na segunda-feira a 
assustadora notícia de que a 
Bertin está inadimplente em 
R$ 450 milhões em garantias 
que tinha que depositar, por-
que vários empreendimen-
tos nos quais entrou estão 
atrasados. O grupo criava 
boi. Passou de uma hora para 
outra ao setor de infraestru-
tura e assumiu proporções 
gigantes, empurrado pelas 
licitações que ganhou para 
construir termelétricas e ro-
dovias. E esse é o grupo-cha-
ve do consórcio que ganhou 
a licitação para construir 
Belo Monte. As garantias 
que tem que depositar são 
de nove termelétricas atrasa-
das. Segundo reportagem de 
Josette Goulart, do “Valor”, 
“algumas medidas para con-
tornar o problema do atraso 
no depósito de garantias 
estão sendo estudadas pela 
empresa e órgãos governa-
mentais.” O que têm órgãos 
governamentais com a di-
ficuldade de uma empresa 
privada? Pode ter certeza que 
o final da história será mais 
subsídio e ajuda do governo, 
além do que o grupo já rece-
beu. No mercado, comenta-se 
que o BNDES procura com-
prador para o grupo Bertin 
para sair da encalacrada que 
o governo entrou ao organi-
zar o consórcio na véspera 
do leilão de Belo Monte.

O trem-bala tem um be-
lo monte de subsídios: R$ 
20 bilhões de empréstimos 
do BNDES a juros baixos, 
de R$ 5 bilhões de doação 
do governo para o caso de o 
movimento de passageiros 
não ser o que foi projetado, e 
o Tesouro é que vai dar ga-
rantia para o empréstimo do 
BNDES. O governo também 
criará uma estatal, ao custo 
de R$ 3,4 bilhões, a Etav, Em-
presa do Trem de Alta Velo-
cidade. O consultor Marcos 
Mendes, do Centro de Estu-
dos do Senado, que fez o es-
tudo mostrando todos esses 
subsídios embutidos, disse 
à imprensa que o governo é 
que está bancando esse pro-
jeto bilionário sem estudar 
os benefícios.

Os riscos são enormes 
nos dois projetos. No DNA de 
ambos, há a mesma insensata 
teimosia, a mesma derrama 
de dinheiro público, o mes-
mo voluntarismo estatizante. 
O Brasil precisa de energia 
renovável e de mais ferrovias, 
mas resolveu apostar as suas 
fichas nos projetos errados e 
caros. Onde o governo está 
com a cabeça?

Erros caros
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Belo Monte vai
gastar dinheiro 
demais em obra
não avaliada 
adequadamente

Servidores federais iniciam campanha salarial
Cerca de três mil servido-

res públicos federais se reú-
nem hoje, às 8 horas, em fren-
te à Catedral de Brasília, para 
realizar um ato público que 
marca o lançamento da Cam-
panha Salarial dos Servidores 
Públicos Federais. A progra-
mação dos servidores conta 
com passeata na Esplanada 
dos Ministérios às 10 horas, 
com parada no bloco da Se-
cretaria de Recursos Humanos 

do Ministério do Planejamento 
(SRH/MP), e com o lançamen-
to oficial da campanha às 12 
horas, em frente ao Congresso 
Nacional. No Pará, são mais de 
150 servidores enviados pelos 
sindicatos, entre eles o Sindi-
cato Nacional dos Servidores 
Federais da Educação Básica, 
Profissional e Tecnológica, Se-
ção Pará (Sinasefe-PA), que re-
úne os servidores do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Pará (IFPA).
Dentre outras coisas, os 

servidores públicos federais 
reivindicam regulamentação 
da negociação coletiva no se-
tor público e direito de greve 
irrestrito, política salarial 
permanente com reposição 
inflacionária, valorização do 
salário base e incorporações 
de gratificações, definição de 
Data Base no dia 1º de maio, 
retirada de decretos contrá-

rios aos interesses dos servi-
dores públicos (Projetos de 
Lei e Medidas Provisórias) e 
cumprimento por parte do 
governo dos acordos firma-
dos e não cumpridos.

Em carta aberta à popu-
lação os servidores públicos 
federais informam que os ei-
xos da campanha têm como 
objetivo principal defender a 
qualidade dos serviços pres-
tados à população. 

A lei - que foi publicada no 
Diário Oficial do Município 
(DOM) de 20 de janeiro deste 
ano - agora depende da re-
gulamentação da Prefeitura 
de Belém. Segundo afirma 
Dourado, o executivo tem 
180 dias para regulamentar, 
e finalmente tornar vigente a 
legislação. “Os órgãos com-
petentes [da prefeitura] pre-
cisam dizer quais exigências 
devem ser cumpridas a partir 
de um decreto”, afirma. Pa-
ra ele, é inadmissível que um 
posto bancário não tenha sa-
nitários. “Essas agências, que 
recebem mais de mil pessoas 
por dia, precisam tratar com 
mais dignidades seus clientes 
e usuários”, destaca.

Para o vereador, os bancos 
devem tratar a clientela da mes-
ma forma como as lojas e os su-
permercados tratam seus con-
sumidores. “Os usuários dos 
serviços bancários são muitas 

vezes obrigados a passarem 
longos períodos nos postos, 
sem ter garantido o acesso às 
instalações sanitárias, ao con-
trário do que já ocorre em res-
taurantes, bares, salões de be-
leza  e outros locais”, observa. 
Ele destaca que, de acordo com 
a Lei, após a regulamentação, 
os bancos que não cumprirem 
com a determinação estarão 
sujeitos a multa de R$ 2 mil, 
que poderá ser duplicada em 
caso de reincidência. 

Para o jogador de basque-
te e cadeirante Carlos Souza, 
a medida é bastante positiva. 
“Na verdade, o poder público 
tem feito muito pouco pela 
pessoa especial. Observamos 
algumas calçadas em Belém, 
um ou outro ônibus adaptado, 
porém, ainda falta uma série 
de políticas públicas para os 
portadores de necessidades 
especiais”, reclama.  Souza 
também sente certa dificulda-


