N

a quarta edição do Prêmio Con
gresso em Foco, Júlio Delgado é
eleito novamente o melhor par
lamentar de Minas Gerais, numa escolha
feita pelos jornalistas políticos que acom
panham de perto o Congresso Nacional.
Na opinião dos internautas, Júlio é o 8º
deputado mais atuante do País. Confira,
nas páginas 02 e 03, um pouco do traba
lho que levou nosso representante a ser
considerado um dos melhores do Brasil.

Júlio recebe o
Prêmio das mãos
do Juiz Wilson
Dias, presidente
da Associação
dos Magistrados
de Goiás e
do senador
Garibaldi Alves,
ex-presidente do
Senado

n

Júlio DELGADO
encaminhou cerca
de 40 milhões de
reais para
Juiz de Fora e região
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Então é Natal...
É tempo de sonhar e renovar a esperança

E

ste é o 7º ano seguido, já podemos
considerar uma tradição, que
utilizamos este informativo para
nos despedirmos do ano que se encerra e levar a você e a sua família uma
mensagem de paz e esperança. Não só
a esperança inquieta dos poetas, mas
aquela que faz girar o mundo. Porque
nesta terra cheia de conflitos, precisamos dos que acreditam, sonham e lutam
para construir um novo ano melhor
para todos.
Nessa época, nós fazemos um balanço do que passou e fixamos metas
para o futuro. Nosso desejo para o ano
que chega é continuar representando
com dignidade e competência os cidadãos que nos deram a procuração para
falarmos e votarmos em seu nome.
Por isso, estamos sempre em busca de
aperfeiçoar nosso trabalho, para que
possamos oferecer à nossa cidade, à
nossa região, ao nosso Estado e ao
nosso País uma atuação parlamentar
qualificada.
Este informativo é também um veí-
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culo de prestação de contas, apesar de seu
espaço limitado. Ao longo do ano, temos
buscado toda a transparência possível
para o nosso mandato e você tem podido
acompanhar nosso trabalho através de
jornais, rádios, TV’s e internet. Estamos prontos para receber pessoalmente
ou por e-mail suas sugestões e críticas
e mantemos contato permanente com
nossos companheiros nos municípios que
representamos.
Nos últimos meses estivemos em Além
Paraíba recebendo o Título de Cidadão
Honorário, participamos de eventos e reuniões com prefeitos e lideranças políticas
nas cidades de Piau, Pedro Teixeira, Baependi, Chácara, Varginha, Santa Bárbara
do Monte Verde, Bicas, Ubá, Pirapetinga,
Visconde do Rio Branco, Descoberto, Alagoa, Santana do Deserto, Estrela Dalva,
Lima Duarte, São Gonçalo do Sapucaí,
São João Nepomuceno,Volta Grande, Rio
Pomba, Virgínia, Santos Dumont, Matias
Barbosa. E nossa agenda prevê ainda uma
série de viagens para compromissos que nos
aproximam dos eleitores e nos permitem

conhecer as demandas de cada município.
Como você vai ler nesta edição, nosso
trabalho de representação parlamentar
parte das necessidades e anseios de Juiz de
Fora e região e se amplia na discussão dos
grandes temas nacionais. É por isso que
estamos preocupados com a preservação
da Mata do Krambeck, com a recuperação
das rodovias federais, com a situação dos
hospitais públicos nos nossos municípios,
ao mesmo tempo em que travamos batalhas em defesa dos aposentados, pelo rea-

juste do salário mínimo ou pela garantia
dos direitos dos consumidores.
Na verdade, nossa preocupação central é com você, que nos honra com seu
apoio e confiança. E nosso compromisso
continua o mesmo: atuar com ética,
transparência, dedicação e firmeza. Desejamos a você e sua família um Feliz Natal
e um Feliz 2010. Que Deus abençoe a
todos nós.

Júlio Delgado

Deputado Federal - PSB

“O laço essencial que nos une
é que todos habitamos este pequeno planeta.
Todos respiramos o mesmo ar.
Todos nos preocupamos com o futuro
dos nossos filhos.
E todos somos mortais”
John F. Kennedy
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Atuação eficiente gera bons resultados
Parceiros na luta por uma nova Previdência Social

Júlio Delgado e o senador Paulo Paim
unem coragem, determinação e liderança
em defesa dos aposentados brasileiros

O

mesmo percentual de reajuste do
salário mínimo - não estaria pronto
para ser levado à votação no Plená
rio da Câmara sem a participação
decisiva do deputado Júlio Delga
do. Como presidente da Comissão
Especial, Júlio mostrou naquele dia
histórico para a causa dos aposen
tados toda a sua coragem e firmeza
Eu queria de uma forma muito
para garantir a aprovação da ma
téria contra os interesses da base
elogiosa e respeitosa dizer
aliada e do governo”, relembra o
que eu gosto do deputado
autor do projeto.
Júlio Delgado porque ele também
O senador Paulo Paim decla
defende causas e não coisas”.
ra, ainda, que Júlio está entre os
Senador Paulo Paim
parlamentares que mais defen
dem a causa dos aposentados,
de conquistar um ganho real graças
“Júlio
é nosso parceiro e irmão de
ao trabalho do deputado federal
todas
as
horas, nos momentos bons
Júlio Delgado à frente da Comissão
e
principalmente
nos difíceis. Nes
Especial do Salário Mínimo.
sas
horas
em
que
a luta está mais
“Eu não tenho nenhuma dúvida,
acirrada
é
que
podemos
ver quem
e dou este depoimento com muita
é
quem.
Prestando
atenção
nos ges
consciência, de que o PL 01/07 - que
tos,
mais
que
nas
palavras.
Quando
garante a todos os aposentados o
estive em Minas Gerais, numa gran
de reunião de aposentados e pen
sionistas na Assembléia Legislativa,
Júlio deu um belíssimo depoimento
que contagiou a todos nós. Por que
é importante resgatar isso? Porque
o discurso que ele fez lá é a prática
dele aqui no Congresso Nacional.
Seria muito bom que tivéssemos
mais deputados e senadores que
abraçassem essa causa dos aposen
tados com a mesma determinação
de Júlio Delgado”.
n Aposentados tomam as galerias da Câmara para exigir a votação do PL
governo federal tem feito de
tudo para barrar a votação
da proposta que estende
a política de reajuste do salário
mínimo às aposentadorias que
ultrapassam o piso da Previdên
cia. Em público, integrantes do go
verno e da oposição se colocam
como defensores dos projetos
de reestruturação da Previdên
cia Social , mas nos bastidores
resistem às mudanças e agem
de forma a criar dificuldades
para aumentar a morosidade do
processo legislativo.
O embate entre aposentados
e governo chegou a um ponto
em que não será mais possível em
purrar uma decisão com a barriga.
Na opinião do senador Paulo Paim
(PT-RS), autor de vários projetos e
expoente na luta por uma Previdên
cia mais justa, os aposentados terão,
pela primeira vez, a oportunidade

Júlio garante novas melhorias na BR-040

Concer constrói viaduto
de acesso ao Bairro
Santa Cruz em 2010
Em resposta ao pedido de
informação do deputado federal
Júlio Delgado, o presidente da
Concer, Pedro Jhonsson, garantiu
que a empresa já definiu o projeto
e obteve a licença ambiental para
dar início às obras de construção
do trevo de acesso ao bairro
Santa Cruz, na Zona Norte de Juiz
de Fora. Esta obra é uma antiga
reivindicação da comunidade no
sentido de proporcionar mais
segurança na entrada da Ceasa,
onde o fluxo de caminhões é inten
so, e criar uma nova alternativa de
acesso aos bairros da região.
Um dos maiores entusiastas
desse projeto era o líder co
munitário Oswaldo Rezende de
Oliveira, que infelizmente faleceu
antes de ver seu sonho realizado.
Companheiro de longa data de Jú

lio Delgado, ele sempre acreditou
na mobilização popular em prol
de um projeto político e sempre
cobrou de seu representante uma
atuação firme na Câmara dos De
putados. Por isso, Júlio Delgado
sugeriu à Concer que dê o nome
de Oswaldo ao trevo a ser inaugu
rando, como reconhecimento ao
seu trabalho comunitário.
Júlio tem mantido na Câmara
uma fiscalização permanente sobre
o trabalho da Concer para garantir
as melhores condições de tráfego,
conforto e segurança para os usuá
rios da BR-040. Foi de Júlio a iniciativa
em 2004 de exigir da concessionária
o cumprimento total do contrato
do trecho pedagiado, que incluía a
duplicação da rodovia entre Matias
Barbosa e Barreira do Triunfo, além
de novos trevos e acessos.

n Oswaldo,
Júlio Delgado
e Pedro
Jhosson se
reúnem na
BR-040
para
discutirem a
construção do
acesso
ao bairro
Santa Cruz

Empresas de energia reconhecem que cobram
a mais e Júlio Delgado luta para que
Laboratório de Análises Clínicas
os consumidores sejam ressarcidos
O deputado Júlio Delgado,
membro titular da CPI das Contas
de Luz, garante que as empresas
de energia elétrica serão obrigadas
a ressarcir os consumidores de
todos os valores cobrados a mais
nas contas de luz desde o ano de
2002. As empresas de todo o país,
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inclusive a Cemig, já reconheceram
o erro e, de acordo com especialis
tas do setor, o prejuízo acumulado
pelos cidadãos pode chegar a R$ 10
bilhões. Júlio lembra que a CPI já
havia levantado que o consumidor
brasileiro paga uma das energias
mais caras do mundo e “não é pos
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sível que ele ainda seja obrigado a
pagar por um erro que deveria ter
sido corrigido pela Aneel - Agência
Nacional de Energia Elétrica. A
CPI terminou com um relatório
duro e contundente. Vamos leválo para a Comissão de Defesa do
Consumidor”.

pagam menos impostos

Está em vigor, desde julho de 2008, por iniciativa do deputado Júlio
Delgado, a nova alíquota do imposto cobrado sobre o faturamento dos
laboratórios de análises clínicas em todo o País. A redução foi signifi
cativa, passando de 32% para 8% do faturamento das empresas. “Os
hospitais já eram favorecidos com a alíquota diferenciada, nada mais
justo que os laboratórios também fossem, pois são atividades comple
mentares”, explica Júlio.
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Atuação eficiente gera bons resultados
Prêmio Congresso em Foco

JÚLIO DELGADO É ELEITO O MELHOR
PARLAMENTAR DE MINAS E O 8º DEPUTADO
MAIS ATUANTE DO BRASIL

J

que as pessoas tenham condições de
valorizar a qualidade da representação
local, num momento em que se discute
muito a quantidade de representantes
que a cidade e região precisam ter no
Congresso.
Júlio agradece o reconhecimento
de todos que participaram deste pro
cesso de avaliação de desempenho e
afirma que o Prêmio contribui para
revelar que o Congresso Nacional
conta com parlamentares realmente
comprometidos com a ética e com
o mandato. “Este Prêmio pertence a
quem nos confiou o seu voto e nos fez
seu representante em Brasília. Para
nós, ele é mais um incentivo para continuarmos nossa trajetória e vem reforçar ainda mais nosso compromisso
com uma atuação parlamentar digna
e corajosa”, ressalta Júlio.

uiz de Fora e região têm seu represen
tante na Câmara dos Deputados eleito
o 8º melhor deputado do País. Numa
eleição bastante acirrada, Júlio recebeu
votos de 5.200 internautas, que avaliaram
seu mandato como um dos mais atuantes
e que melhor representa a população no
Congresso Nacional. Júlio recebeu o Prêmio
Congresso em Foco 2009 no último dia 07
de dezembro, em cerimônia realizada no
auditório da Procuradoria Geral da Repú
blica, em Brasília.
Nesta quarta edição do Prêmio, Júlio
Delgado foi, mais uma vez, o único parla
mentar mineiro a fazer parte da relação
dos melhores do ano, segundo a opinião
dos 176 jornalistas especializados na
cobertura do Congresso Nacional, vincu
lados a 49 veículos nacionais e regionais
(incluindo TV, rádio, internet, jornais e
revistas). Esse resultado é importante para
“Trabalho, seriedade, posturas claras, defesa dos interesses
da sua região e, na verdade,
dos bons temas nacionais, são
o instrumento mais vigoroso
que o homem público tem para
destacar-se. A citação de Júlio
é uma homenagem que se faz a
Minas Gerais e à boa renovação
que ele representa na nossa política. Júlio é, da sua geração, um
dos mais preparados e qualificados parlamentares que Minas
produziu. E tenho certeza de que
ele, com sua vigorosa e combativa atuação, ainda trará muitos
bons resultados não apenas para
sua região, mas para todo o
estado de Minas Gerais”.
Governador Aécio Neves

n Dep. Júlio Delgado e gover
nador Aécio Neves em encontro
no Palácio da Liberdade

n Solenidade de assinatura do
compromisso de compra e venda
da Mata do Krambeck

“O deputado Júlio Delgado teve uma participação
fundamental na viabilização
dos recursos destinados à compra da Mata do Krambeck,
futuro Jardim Botânico da
Universidade e, porque não,
de toda a população de Juiz
de Fora e região. Júlio é uma
pessoa muito autêntica, muito
companheiro, muito firme e
dedicado. Com sua postura
transparente e atuação corajosa, ele é um deputado que
representa muito bem nossa
Universidade, nossa cidade,
nossa região e nosso Estado”.
Henrique Duque,
reitor da Universidade Federal
de Juiz de Fora

“O que mais chama nossa
atenção no Júlio é sua disponibilidade. Ele tem prazer em atender nossas reivindicações. É um
orgulho tê-lo como nosso deputado, não só para Juiz de Fora,
mas para Minas Gerais e para o
Brasil. Se nós tivéssemos todo o
Parlamento com a qualidade do
Júlio, o Brasil seria uma nação
muito diferente. Sempre que a
Associação Comercial deseja
encaminhar alguma proposta a
primeira providência é procurar
o Júlio, porque a gente sabe da
boa vontade e da determinação
dele em ser realmente parceiro
da comunidade”.
Aloísio Vasconcelos,
presidente da
Associação Comercial.

n Cerimônia que marcou a
descentralização da Associação
Comercial

n O senador Renato Casagrande
também foi premiado pelo site
Congresso em Foco

“Júlio Delgado é um
dos importantes quadros
do nosso partido. Ele tem
se destacado por sua atuação em várias frentes na
Câmara dos Deputados,
principalmente nas matérias
em defesa do consumidor
brasileiro. Sua eleição entre
os dez melhores deputados
do ano é motivo de orgulho
para o PSB e para todos os
cidadãos mineiros”.
Senador Renato
Casagrande (ES),
secretário-geral
do PSB

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

“O trabalho de Júlio
Delgado na Câmara dos
Deputados é motivo de
satisfação para todos nós do
PSB. Sua atuação articulada faz jus à tradição de
Minas Gerais um Estado que,
a exemplo de Pernambuco, é
marcado pelas lutas de um
povo inquieto e irredento.
Parabéns a este socialista e a
toda a sua equipe”.

Eduardo Campos –
Governador de
Pernambuco e Presidente
Nacional do PSB

n Eduardo Campos afirma que
o PSB não abre mão de Júlio
Delgado na sua bancada federal

Novas
varas para
interiorização
da Justiça
Federal
Após vários anos trami
tando na Casa, foi aprovado
o Projeto de Lei 5829/05, do
Superior Tribunal de Justiça
(STJ), que cria novas varas
federais para a interiorização
da Justiça. Júlio Delgado foi
um dos deputados que mais
mobilizou esforços para que
a matéria fosse colocada em
pauta de votação. Juiz de Fora
deverá ser beneficiada com
até duas novas varas federais.
. “Espero que esse nosso es
forço contribua para desafogar
o Judiciário brasileiro, que
se encontra assoberbado no
sentido de audiências que se
estendem demais para chegar
a uma decisão final. Temos de
resolver esse sério problema
da Justiça no País, em defesa
da democratização do sistema
e de sua utilização por todos os
cidadãos”.
Quando o obscurantismo domi
na, especialmente, na vida pública, o
exemplo do deputado Julio Delgado
merece reconhecimento. Em meio a
tanta desilusão, denúncias repetidas
e comprovadas de desmandos, nos
so deputado é o oitavo deputado
mais influente da Câmara Federal,
escolhido pela imprensa especiali
zada.
Júlio Delgado nos honra e
envaidece. Enquanto outros freqüen
tam as páginas policiais, ele merece
destaque entre os do bem. Não é fácil
figurar entre os melhores no meio de
mais de 500.
Cumprir o dever é muito bom, o
dever com brilhantismo é ótimo. Com
ele, meu voto fala, e é ouvido”.

www.juliodelgado.com.br

Tarcísio Delgado ex-prefeito de Juiz de Fora
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Liderança positiva no Estado e no País

Júlio Delgado encaminhou cerca de 40 milhões de reais
para Juiz de Fora e região

U

ma das funções de um de
putado federal que tem
responsabilidade com a
representação de sua região é
encaminhar recursos do Orça
mento Federal para alavancar o
desenvolvimento e melhorar a
qualidade de vida das pessoas.
Júlio tem cumprido esse papel
com determinação, empenho
e espírito público.
Levando-se em conta as
emendas individuais, Júlio é o
deputado que mais direcionou
recursos para Juiz de Fora e,
com certeza, também está
entre os primeiros em volume
de verbas para a nossa região.
Tudo feito dentro dos mais
rígidos padrões éticos e com
total transparência.
Sem recorrer a nenhum tipo
de fisiologismo. Júlio mantém
sua independência dentro do
parlamento e, graças ao seu
modo de agir, conquistou o
respeito dos seus pares e a

confiança dos técnicos do Go
verno Federal.
Até o final deste ano, Júlio
conseguiu liberar 18 milhões
e 950 mil reais para os mu
nicípios que representa na
região. Imagine o que seria das
administrações das pequenas
cidades, que lutam com enor
mes dificuldades para manter
serviços essenciais, sem o
aporte deste dinheiro.
Já a cidade de Juiz de Fora
recebeu 20 milhões e 780 mil
reais em emendas do seu repre
sentante na Câmara dos Depu
tados. Recursos que puderam
se investidos em várias áreas,
com destaque especial para a
compra da Mata do Krambeck,
onde a Universidade Federal vai
implantar um Jardim Botânico
no primeiro semestre de 2010.
Um sonho de todo cidadão
que se preocupa com o meio
ambiente e com a qualidade de
vida das gerações futuras.

Para 2010 serão mais 12 milhões e 500 mil reais
As emendas individuais do
deputado no Orçamento Fede
ral de 2010 seguiram a mesma
sistemática dos anos anterio
res. A equipe de assessores
levantou todas as demandas

dos municípios para que Júlio
pudesse fazer uma distribuição
dos recursos de forma a atender
o maior número possível de pes
soas. Os recursos foram alocados
em vários Ministérios, para viabi

lizar investimentos em saúde,
educação, cultura, esporte e
infra-estrutura. Juiz de Fora vai
receber 5 milhões e 100 mil
reais e os demais municípios 7
milhões e 400 mil reais.

q JUIZ DE FORA

q MUNICÍPIOS DA REGIÃO

ü Abrigo Santa Helena

Infra-estrutura urbana.................R$ 3.400.000,00

ENTIDADES BENEFICIADAS

ü Associação Resgatando Vidas
ü Colégio Miliar
ü Universidade Federal
ü Prefeitura: UBS Dom Bosco

		
Bairro Jardim Emaús
		
Teatro Pascoal Carlos Magno
ü Fundação Maria Mãe
ü Grupo Semente
ü Associação Pró-Vivência
ü Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus

ÁREAS DE INVESTIMENTO

Saúde ...........................................R$ 1.400.000,00
Agricultura....................................R$ 1.250.000,00
Ensino...........................................R$ 150.000,00
Esporte.........................................R$ 100.000,00
Ciência e Tecnologia......................R$ 150.000,00
Turismo.........................................R$ 950.000,00

TOTAL: R$ 5.100.000,00

TOTAL: R$ 7.400.000,00

Governo do Estado começa a liberar recursos para
os municípios representados por Júlio Delgado
Depois de reequilibrar o orçamen
to estadual, que sentiu os reflexos da
crise econômica mundial, o governa
dor Aécio Neves começa a cumprir seu
compromisso com o deputado federal
Júlio Delgado.
O governo do Estado vai liberar,
a partir de janeiro, recursos para
atender as prioridades imediatas dos
municípios da região.
Júlio foi o primeiro deputado a
ser recebido pelo governador Aécio
Neves no Palácio da Liberdade para
tratar sobre possíveis investimentos
com recursos do tesouro do Estado.
Acompanhado por mais de uma
dezena de prefeitos, o parlamentar
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O governador de Minas Aécio Neves firma compromisso com os prefeitos representados pelo
deputado Júlio Delgado
n
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ouviu do governador a sua dispo
sição em estabelecer uma parceria
sincera com os municípios, que
seriam contemplados assim que o
plano de investimentos pudesse ser
implementado.
O momento chegou. No último
mês de outubro, o governador Aécio
Neves chamou o deputado Júlio Del
gado a Belo Horizonte para lhe dar
pessoalmente a boa notícia.
Mais uma vez, Aécio reiterou que
Júlio é um aliado imprescindível,
pela amizade que os une, pela lide
rança positiva que exerce no Estado
e pela atuação destacada na Câmara
Federal.
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