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EXTRAPAUTA
CONGRESSO

ada deputado federal custa R$ 142 mil 
por mês ao país. A estimativa é do site 
Congresso em Foco que, para chegar a esse 
valor, considerou os benefícios atuais 
acrescidos dos reajustes e mudanças em 

curso na Câmara. Foram somados o salário mensal, 
que pode chegar a R$ 28 mil por conta da PEC da 
Bondade negociada pelos parlamentares com o aval 
do presidente da casa, Henrique Eduardo Alves; a 

ajuda de custo para mudar para Brasília (de R$ 3 
mil para R$ 3,8 mil) e o “cotão”, verba reajustada 
de R$ 29 mil para R$ 33 mil mensais para alimen-
tação, pesquisas, aluguéis, combustível, consultoria, 
passagens aéreas. Cada um dos 513 deputados tem 
até 25 funcionários e um gabinete, e apartamento 
funcional com telefone liberado. A conta final che-
ga a quase R$ 1 bilhão por ano. Confira em congres-
soemfoco.uol.com.br
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Negociação da PEC da Bondade tem aval do presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves (D)

AMBIENTE
Fepam analisa
renovação de licença

A Celulose Riograndense ingressou no 
dia 26 de fevereiro com pedido de renovação 
da Licença de Instalação 687/2008-DL que 
autoriza um aumento da capacidade da sua 
linha atual de 460 mil para 500 mil tonela-
das ao ano de celulose e a construção de uma 
segunda linha, chamada Guaíba II, capaz de 
produzir 1,3 milhão de toneladas de celulose 
branqueada ao ano.

A Fepam, através de sua Assessoria de 
Imprensa, afirma que “não existe reaproveita-
mento de Licença”, questionando enfoque da 
matéria especial publicada pelo jornal Extra 
Classe na edição passada que mostra que ha-
verá aumento do impacto ambiental no lago 
Guaíba com a retomada do projeto de qua-
druplicação da fábrica de celulose da chilena 
Compañia Manufacturera de Papeles e Car-
tones.

“Quando a empresa foi adquirida pela 
CMPC, a mesma (a LI 687/2008) se encon-
trava em vigor passando a responsabilidade 
por esta ao novo controlador. A CMPC ad-
quiriu o controle acionário de todas as uni-
dades da anterior Aracruz e, no momento em 
que informou este fato à Fepam, solicitou a 
alteração de responsabilidade ambiental para 
todas as atividades anteriormente licenciadas 
em nome da Aracruz”, relata a Fepam.

Em relação ao mercúrio, a Fepam garante 
que será mantido o padrão mais restritivo de 
0,008 mg/l (Resolução Consema 128), e não 
o padrão de 0,009 mg/l que consta na licença 
de 2008. “Este padrão (mais restritivo) é atu-
almente estabelecido para qualquer empreen-
dimento que venha a se implantar no estado 
do Rio Grande do Sul, não existindo a pos-
sibilidade de um retorno ao padrão antigo”, 
informa a Fepam. (Roberto Villar Belmonte)
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Quanto custa um deputado

EDUCAÇÃO INFANTIL
MEC autoriza recesso

O fechamento das escolas de educação infantil durante o período de férias escolares foi autori-
zado em março pelo Ministério da Educação (MEC), que homologou parecer do Conselho Nacional 
de Educação (CNE) em defesa da necessidade de recesso escolar para que as instituições possam 
realizar serviços de manutenção em seus prédios, além de avaliar práticas pedagógicas e replanejar 
o quadro docente. A decisão leva em conta que as creches e pré-escolas são estabelecimentos edu-
cacionais e não têm funções meramente assistencialistas. O parecer do CNE foi uma resposta ao 
questionamento da Secretaria de Educação da cidade de São Paulo que, ao ser aprovado pelo MEC, 
passa a ser diretriz em todo o país.


