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A ESPERANÇA RENASCE A CADA
NOVO AMANHECER

Ano
Novo
Mário Quintana

Lá bem no alto do décimo
segundo andar do ano
Vive uma louca
chamada Esperança
E ela pensa que
quando todas as buzinas
Todos os tambores
Todos os reco-recos
tocarem:
- Ó delicioso vôo!
Ela será encontrada
miraculosamente
incólume na calçada outra vez criança
E em torno dela
indagará o povo:
- Como é o teu nome,
meninazinha dos
olhos verdes?
E ela lhes dirá
( É preciso dizer-lhes
tudo de novo )
Ela lhes dirá bem alto,
para que não se esqueçam:
- O meu nome é
ES-PE-RAN-ÇA …

stamos chegando ao
final de um ano que
nos deixou como
acontecimento mais
marcante a profunda
crise financeira internacional, que abalou instituições até então vistas como super poderosas e convicções inquestionáveis. Essa crise, que pode transformar expressões como "choque de
gestão" e "Estado mínimo" em piadas de
mau gosto, deixou às claras que o consumismo desenfreado e a busca do crescimento econômico a qualquer preço são
pragas da modernidade, responsáveis
por grande parte dos problemas que nos
afligem.
Mas a gente pode enxergar esta crise como uma oportunidade de avanços. É hora de se criar mecanismos mais
eficazes de regulação dos mercados e
de se buscar formas de equilibrar consumo, desenvolvimento, investimentos
sociais, democracia, igualdade, cidadania e respeito ao meio ambiente. Não é
um projeto simples nem fácil de ser levado adiante. Vai levar tempo e depende de vontade política e de capacidade de pensar e agir de modo diferente
do que está aí.
E 2008 foi um ano em que a política também foi responsável por um fato
expressivo: a eleição de Barack Hussein
Obama para a presidência dos Estados
Unidos. Um negro, de origem mulçumana, formado pela Universidade de
Harvard, sem tradição na política ame-
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ricana. E o que acontece
naquele país repercute em
todo o mundo, daí o impacto da eleição de Obama. Sua vitória despertou
a esperança no coração
de milhões de pessoas.
É essa esperança
que queremos ver brilhar nos olhos de nossa
gente. Nosso país também viveu um
processo eleitoral marcado por um
sentimento de mudança. Entretanto,
as alternativas apresentadas à população, em alguns casos, não
corresponderam a essa expectativa.
Mas bons nomes foram eleitos para
administrar nossas cidades e, neste
momento, quero parabenizar a todos
os companheiros que enfrentaram
democraticamente as urnas. Agora,
todos têm o mesmo compromisso:
dotar os seus governos e pautar sua
atuação política por uma agenda
progressista, preocupada mais com
a qualidade de vida da população
do que com a economia de mercado. Nós, que estamos juntos nessa
empreitada, devemos trabalhar para
que os governos municipais, estaduais e federal funcionem para promover o bem estar das pessoas, oferecendo serviços e condições para que
elas possam viver com dignidade.
Esse é o nosso desejo.
Feliz Natal. Feliz Ano Novo.

Júlio Delgado

JÚLIO É O DEPUTADO
QUE MAIS ENCAMINHOU
RECURSOS FEDERAIS
PARA JUIZ DE FORA
Mais de R$ 20 milhões: este é o volume de recursos investidos em Juiz de Fora somando-se os orçamentos federais dos
quais Júlio participou como Deputado Federal nos anos de 2000,
2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009. Isso prova como é
importante para o desenvolvimento de uma cidade poder contar com um representante na Câmara Federal.
Além das suas emendas individuais, que somadas representam o maior aporte de recursos de um deputado federal para
Juiz de Fora, Júlio tem atuado em parceria com outros parlamentares para viabilizar projetos fundamentais para o futuro
da cidade e da região.
Dois exemplos que ilustram bem essa capacidade de articulação estão relacionados ao meio ambiente, que normalmente
têm projetos que exigem um montante alto de recursos.
No orçamento de 2008, Júlio viabilizou R$ 5.300 milhões para
a UFJF adquirir a Mata do Krambeck. O dinheiro está garantido e
a Universidade já concretizou a negociação (matéria página 3).
No orçamento do próximo ano, pela primeira vez na sua história a cidade vai contar com uma emenda de bancada, no valor
de R$ 60 milhões, para investimentos em obras de despoluição
do Rio Paraibuna.
Também é importante ressaltar que o deputado Júlio Delgado foi responsável por um grande volume de recursos federais
investidos em municípios da sua base eleitoral.
Uma cidade do porte de Juiz de Fora e uma região necessitada de investimentos públicos como a Zona da Mata não podem
abrir mão de ter representante na esfera federal. Um deputado
que tenha compromisso e saiba lutar para liberar recursos que
possam alavancar o desenvolvimento e melhorar a qualidade de
vida das pessoas que vivem aqui.

Deputado Federal
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TRABALHO PARLAMENTAR BEM FEITO GARANTE
EMPREGOS EM ÉPOCA DE CRISE
s analistas financeiros, apesar de terem
previsto a crise mundial, não conseguem
avaliar o tamanho do rombo
causado a esse ente abstrato
chamado mercado, quanto tempo esta crise vai perdurar e qual
o seu impacto no nosso dia-adia. O governo federal procura
demonstrar calma e um certo
otimismo com relação à capacidade da economia brasileira de
enfrentar esse turbilhão, sem
grandes prejuízos para a população, que pode apenas torcer
para que as medidas implementadas pelo Banco Central e
pelo Ministério da Fazenda mostrem-se realmente eficazes.
Um relatório divulgado em
novembro pela Organização
Internacional do Trabalho (OIT)
apontava que o impacto da cri-
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se será forte no mercado de
trabalho, que será afetado pela
desaceleração da economia
mundial, dificuldades no crédito e aumento do desemprego.
A OIT estima que a renda média dos trabalhadores suba
1,7% este ano e apenas 1,1%
em 2009. O efeito será maior
nos países industrializados, onde se espera alta de 0,8% em
2008 e queda de 0,5% no próximo ano. Apesar de não possuir dados em relação ao Brasil, segundo a OIT, mesmo que
o crescimento do PIB caia para
2% em 2009, contra previsão
oficial de 4%, por enquanto os
efeitos sobre a renda não serão tão graves, pois a política
de valorização do salário mínimo tende a atenuá-los.

Valorização do Mínimo
Como presidente da Co-

missão Especial do Salário Mínimo na Câmara, Júlio foi artífice do projeto que estabelece
diretrizes para o aumento real
do mínimo até o ano de 2023.
"Sempre defendemos a criação de parâmetros claros e
permanentes de reajuste salarial. Os trabalhadores têm o direito de saber quando e quanto terão de aumento a cada
ano", enfatiza o deputado.

Direitos Trabalhistas
Júlio teve também atuação
decisiva em matérias que teriam grande impacto na oferta
e manutenção de postos de
trabalho. O resultado da sua
atuação torna-se ainda mais
importante neste momento de
crise econômica. Ao ter a coragem de apresentar seu relatório na Comissão de Relações
Exteriores rejeitando a Con-

venção 158 da OIT, Júlio assegurou os direitos trabalhistas
e acabou contribuindo para
que o Brasil tivesse melhores
condições de enfrentar a crise
mundial. A Convenção, que impede a demissão sem justa
causa, criava um falsa estabilidade no emprego, ao mesmo
tempo que abria brechas para
a extinção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O
momento atual prova que a
decisão de rejeitar a Convenção 158 foi mesmo oportuna,
uma vez que os poucos países
que a adotaram enfrentam crises trabalhistas mais agudas.

500 mil vagas
Outra decisão de Júlio Delgado, desta vez na Comissão
de Defesa do Consumidor, foi
responsável por garantir mais
de 500 mil postos de trabalho.

Júlio apresentou parecer contrário a um Projeto de Lei que
transferia o recolhimento e
reembolso de embalagens de
vidro, plástico, longa vida e latas de alumínio para as empresas. Isso acabaria com o
mercado para catadores de
papel e material reciclável. Os
trabalhadores que vivem da
reciclagem são, em geral, de
baixa renda e sem qualificação para conseguir outro emprego. Abrigados em cooperativas, eles conseguem melhores condições de vida, o resgate de sua dignidade e alcançam um rendimento mensal
de R$ 400 a R$ 500. "Não há
geração de emprego urbano
mais barato, levando-se em
conta que uma cooperativa
raramente demite seus afiliados", explica Júlio.

ELEIÇÕES MUNICIPAIS FORTALECEM PSB E BASE
ELEITORAL DE JÚLIO DELGADO
deram sustentação à campanha
Apesar de ter sido apontavitoriosa na capital do Estado.
do como o melhor nome para
Mas Júlio faz questão de ressalconstruir o consenso em tortar o desempenho de candidano de uma candidatura a pretos que, mesmo não sendo eleifeito de Juiz de Fora, o deputos, mostraram sua força e contado Júlio Delgado abriu mão
solidaram sua liderança para próda disputa em favor de seu pai,
ximos desafios. "Gostaria de resTarcísio Delgado, entre outros
saltar que uma eventual derrota
motivos para garantir a repreeleitoral não significa derrota
sentatividade de Juiz de Fora
política. Em muitos casos, nossos
e da Zona da Mata na Câmara
Federal. Esta decisão, muito  Júlio participa de eventos da campanha de Márcio Lacerda companheiros saíram ainda mais
fortalecidos das urnas, como é o
pensada e discutida com seu à Prefeitura de Belo Horizonte
caso de Antônio Lamon em Além
grupo político, com seu partido e com o governador Aécio Neves, cípios. Em Belo Horizonte, onde o parti- Paraíba, Beto em Descoberto, Agostinho
mostrou-se acertada.
do elegeu o prefeito Márcio Lacerda, em Rio Preto, Iran em Visconde do Rio
Como único deputado federal do Júlio teve papel decisivo na articulação Branco, Terezinha Allerande em São
PSB em Minas Gerais, Júlio atuou em da candidatura dentro do PSB e nas ne- Gonçalo do Sapucaí, Alaesom Chaves em
campanhas políticas em vários muni- gociações com as demais legendas que Pitangui, entre outros.
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VEJA ABAIXO A RELAÇÃO DE
PREFEITOS ELEITOS COM
O APOIO DE JÚLIO DELGADO:
PREFEITOS
Paulo Henrique
Carlinhos Gato
Hélcio Reis
Vágner
Hasenclever
José Xavier
Adonis
Geraldo Gomes
Roberto Basílio
Idílio
Isaías
Fernando Macedo
Fábio
Gilson Granzionoli
Ari

CIDADES
Arantina
Bandeira
Carmo da Cachoeira
Chácara
Estrela D’Alva
Guarani
Juatuba
Lima Duarte
Mercês
Pedro Teixeira
Pirapetinga
Rio Pomba
Santa B. M.Verde
Santana do Deserto
Volta Grande
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JÚLIO CONSEGUE RECURSOS PARA A UNIVERSIDADE
COMPRAR MATA DO KRAMBECK
UFJF vai receber R$ 5,3 milhões em verbas federais
epois de ter participado de todos os movimentos ambientalistas em favor da preservação da Mata do Krambeck
e de ter se comprometido a lutar para preservar a maior área
remanescente de Mata Atlântica em perímetro urbano do
mundo, o deputado Júlio Delgado pode se considerar vitorioso: contrariando os céticos e os
pessimistas de plantão, Júlio
conseguiu empenhar junto ao
Ministério da Educação sua
emenda parlamentar no valor
de R$ 3,5 milhões a serem aplicados na implantação de um
Jardim Botânico na Mata do
Krambeck. Mas a vitória de Júlio e de Juiz de Fora é ainda mais
significativa porque ele conseguiu um montante maior de re-
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Evento em 21 de setembro de 2007 marcou a
luta pela preservação da Mata do Krambeck

cursos: graças à sua articulação
junto a colegas parlamentares,
Júlio garantiu no orçamento federal de 2008 mais R$ 1,8 milhão em emendas assinadas
pelo senador Wellington Salgado (PMDB-MG) e pelos deputa-



Na campanha de 2006 Júlio já assumia seu compromisso com o meio ambiente

dos Fernando Gabeira (PV-RJ),
George Hilton (PP-MG), Mário
Heringer (PDT-MG), José Fernando (PV-MG), Fábio Ramalho
(PV-MG), Luiz Fernando Faria
(PP-MG) e Ciro Pedrosa (PVMG).

Os recursos federais serão repassados à Universidade Federal
de Juiz de Fora, que já negociou
e adquiriu a parte da Mata do
Krambeck, denominada Sítio
Malícia, de um grupo de investidores que pretendiam construir

ali um conjunto de prédios
residenciais. Os recursos conseguidos pelo deputado Júlio Delgado serão depositados no caixa da UFJF e a Mata do Krambeck incorporada ao patrimônio
da Universidade.

PROJETO PERMITE
GRAÇAS A ARTICULAÇÃO DE JÚLIO,
APOSENTADORIA APÓS UM
DEPUTADOS APROVAM BENEFÍCIO PARA ANO DE AUXÍLIO-DOENÇA
APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Um estudo elaborado pela Comissão de Orçamento do Congresso revela que o Brasil possui 24 milhões de aposentados vinculados à
Previdência Social. Desse total, os 16 milhões
que recebem o equivalente a um salário mínimo tiveram reajustes de 104,20% acima da inflação, entre 1995 e 2008. No mesmo período, os aposentados que recebem mais do que
o mínimo, ganharam 20,06% de aumento além
da inflação.
Para acabar com essa diferença injusta, que
chega a 84,14%, a Comissão Especial do Salário
Mínimo, presidida pelo deputado Júlio Delgado,
apesar da pressão exercida pelo executivo federal, aprovou a proposta que garante a todos os
aposentados e pensionistas o mesmo índice de
reajuste concedido ao salário mínimo.

"Foi uma decisão corajosa e soberana, que
faz justiça a 8 milhões de trabalhadores que contribuíram a vida inteira com a previdência social
e que hoje vêem seus rendimentos e padrão de
vida serem achatados e corroídos pela inflação",
ressalta Júlio.
O Governo Federal quer barrar essa proposta no Plenário da Câmara e por isso é preciso que todos se mobilizem para que os deputados ratifiquem a decisão. "O que nos
move é o sentimento de justiça e a certeza de
que a nossa voz e o nosso empenho devam
estar a serviço daqueles que ajudaram a construir este país e merecem desfrutar de uma
aposentadoria digna, com regras claras que garantam um mínimo de estabilidade para seus
proventos".

Escritório Belo Horizonte: Rua Matias Cardoso, 11 - Sala 502 - Tel: (31) 3292-7366

O deputado Júlio Delgado apresentou mais um Projeto de Lei
que beneficia o trabalhador brasileiro que depende da Previdência Social. A proposta, que altera
a Lei 8.213/91, permite que o trabalhador com doença grave
incapacitante solicite aposentadoria por invalidez após um ano
recebendo auxílio-doença.
Atualmente, o trabalhador
que recebe auxílio-doença é obrigado a realizar exame médico periódico e participar do programa
de reabilitação profissional prescrito e custeado pela Previdência
Social, sob pena de ter o benefício suspenso. Para Júlio Delgado,
em alguns casos, essas constantes revisões médicas são nocivas
ao paciente. “Um portador de

câncer, por exemplo, sofre ao ter
de sair de casa para comparecer
à perícia”, avalia Júlio.
O objetivo da proposta, explica o parlamentar, é possibilitar ao
paciente o direito de decidir se
está em condições de tentar voltar ao trabalho ou se aposentar
definitivamente, sem o desgaste
dos constantes exames periciais.
Além disso, ele ressalta que há
casos em que o trabalhador é liberado para trabalhar, mesmo com
seqüelas da enfermidade. “Por
não ter condições de exercer suas
atividades normais, o trabalhador
nessas condições acaba sendo relegado a um canto, constrangido
à compaixão de colegas, o que
piora ainda mais seu estado psicológico”.

www.juliodelgado.com.br
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JÚLIO CONSEGUE LIBERAR VERBAS FEDERAIS SEM
RECORRER A PRÁTICAS FISIOLÓGICAS
esde que assumiu seu primeiro mandato como deputado
federal, Júlio Delgado tem pautado sua atuação parlamentar com base em preceitos éticos rígidos. Sem condicionar seus posicionamentos em relação aos temas debatidos em Plenário ao troca-a-troca de favores ou à liberação de suas emendas,
Júlio conquistou uma liberdade de atuação que se reflete na qualidade do seu
trabalho.
Com essa independência, Júlio conquistou também o respeito do seu partido, dos técnicos do governo federal e
dos demais membros do Congresso
Nacional, o que contribui para que os
pleitos dos municípios e entidades que
representa sejam atendidos dentro das
normas técnicas e sem nenhum tipo de
fisiologismo.
Por isso, os recursos federais liberados através das emendas parlamentares de Júlio chegam aos municípios sem
nenhum tipo de acordo espúrio e os administradores têm condições de aplicálos da melhor forma possível, com
transparência e eficiência, maximi-
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zando os investimentos.
Na elaboração das emendas parlamentares para o Orçamento de 2009,
Júlio volta a participar de forma efetiva
para garantir recursos vultosos para Juiz
de Fora. Desta vez, uma emenda de
bancada, assinada por Júlio Delgado,
Custódio Mattos, Edmar Moreira,
George Hilton, Mário Heringer e Luiz
Fernando Faria, destina R$ 60 milhões
a serem aplicados na despoluição do
Rio Paraibuna.
Essa preocupação com o meio ambiente mostra a sintonia de Júlio com
um dos temas que mais mobilizam as
sociedades modernas. No ano passado,
ele conseguiu articular junto a parlamentares que têm ligações com Juiz de
Fora recursos suficientes para viabilizar
a compra da Mata do Krambeck pela
Universidade Federal. (matéria na página 03)
Veja nos quadros, o volume de recursos que estão em fase de liberação
no Orçamento 2008 do Governo Federal para municípios e entidades da região, além daqueles que serão beneficiados por emendas do Júlio no Orçamento de 2009.

JÚLIO É NOVAMENTE ELEITO UM DOS
DEPUTADOS MAIS INFLUENTES DO
CONGRESSO NACIONAL
Em mais um ano seguido, Júlio
Delgado é o único deputado federal da
região a fazer parte do grupo dos
parlamentares mais influentes do Congresso Nacional. A pesquisa é realizada
há 12 anos pelo DIAP – Departamento
Intersindical de Assessoria Parlamentar
– e reflete a opinião dos próprios
deputados e senadores. A inclusão de
Júlio na lista dos mais influentes é um
reconhecimento importante do seu
trabalho, uma vez que ele não ocupa,
no momento, nenhum cargo na mesa
diretora da Câmara ou de líder de sua
bancada ou de direção do PSB.
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O jornalista Antônio Augusto de
Queiroz, diretor de Documentação do
DIAP e coordenador da pesquisa,
ressalta que o aspecto institucional teve
peso decisivo na escolha dos parlamentares, tanto que somente dois dos
12 primeiros não são atualmente
presidente de partido, líder de bancada
ou membro das Mesas Diretoras das
Casas do Congresso. A pesquisa foi
respondida por 17 parlamentares do PT,
12 do PMDB, dez do PSDB, dez do DEM,
seis do PSB, quatro do PDT, três do PR,
dois do PTB, dois do PCdoB, dois do PSol,
um do PSC e um do PP.

www.juliodelgado.com.br

EMENDAS DO DEPUTADO JÚLIO DELGADO - ORÇAMENTO 2009
JUIZ DE FORA

ALÉM PARAÍBA
ARANTINA
BANDEIRA
BELA VISTA DE MINAS
BELO HORIZONTE
BICAS
CARMO DA CACHOEIRA
CATAGUASES
CHÁCARA
CIPOTÂNEA
ESTRELA D’ALVA
JUATUBA
LIMA DUARTE
MERCÊS
MORADA NOVA DE MINAS
PEDRO TEIXEIRA
PIRAPETINGA
RIO POMBA
SABARÁ
SANTA BÁRBARA DO MONTE VERDE
SANTANA DO DESERTO
UBÁ
VISCONDE DO RIO BRANCO
VOLTA GRANDE
REDE SARAH

UFJF
JUSTIÇA FEDERAL - CONSTRUÇÃO DA SEDE
POLÍCIA FEDERAL
EXÉRCITO - 10º BATALHÃO DE INFANTARIA
ASSSOCIAÇÃO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL
HOSPITAL SÃO SALVADOR
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA
CASAS POPULARES
INFRA-ESTRUTURA URBANA
POLÍCIA FEDERAL
HOSPITAL DA BALEIA
SAÚDE
INFRA-ESTRUTURA URBANA
HOSPITAL
RETRO-ESCAVADEIRA
PATRULHA MECANIZADA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO
RETRO-ESCAVADEIRA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
PATRULHA AGRÍCOLA
SAÚDE
HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA
PREFEITURA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
RETRO-ESCAVADEIRA
ESPORTE
PATROL
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOÃO BATISTA
PATRULHA MECANIZADA
SAÚDE
SAÚDE

1.000.000
200.000
150.000
100.000
100.000
200.000
300.000
500.000
200.000
100.000
200.000
200.000
400.000
200.000
250.000
250.000
250.000
250.000
350.000
450.000
400.000
350.000
300.000
400.000
300.000
350.000
200.000
200.000
250.000
300.000
500.000
200.000
250.000
200.000
150.000

ORÇAMENTO 2008 - EMENDAS DO DEPUTADO JÚLIO DELGADO
EM FASE DE LIBERAÇÃO PELO GOVERNO FEDERAL
JUIZ DE FORA

GUARANI
LIBERDADE
SANTA BÁRBARA DO MONTE VERDE
SANTANA DO DESERTO
SÃO GONÇALO DO PARÁ
SÃO GOTARDO
SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
TABULEIRO
ESTRELA D’ALVA
CORONEL PACHECO
RIO POMBA
VISCONDE DO RIO BRANCO
SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ
VARGINHA
JACUTINGA
SÃO JOÃO DEL REI
BELO HORIZONTE
CATAGUASES
REDE SARAH
UNE
MARINHA

(UFJF) JARDIM BOTÂNICO DA MATA DO KRAMBECK 3.500.000
MGM CONTRA A HOMOFOBIA
MUSEU MARIANO PROCÓPIO
MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
ATENÇÃO À SAÚDE
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
EDUCAÇÃO BÁSICA
SAÚDE
AGRICULTURA
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOÃO BATISTA
AGRICULTURA
SAÚDE
ASILO SÃO VICENTE DE PAULO
UNIVERSIDADE FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL
HOSPITAL DA BALEIA
HOSPITAL
HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO
PROJETOS DE ARTE E CULTURA
PROGRAMA ANTÁRTICO BRASILEIRO

150.000
200.000
350.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
200.000
100.000
100.000
300.000
150.000
750.000
150.000
250.000
150.000
100.000
150.000
100.000
100.000
100.000
150.000
100.000
100.000
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