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Do G1, em Brasília

Lula defende que redução do IPI contribuiu para superação da
crise
Presidente reforçou anúncio de extensão do desconto. 
Sobre programas sociais, ele destacou importância do Fome Zero.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva classificou a redução do IPI, em sua coluna semanal para os jornais, como uma das medidas que mais contribuíram
para a superação da crise financeira. “Quando o emprego, a renda e o consumo se mantêm, a roda da economia continua girando, o que é algo
excepcional”, afirmou o presidente. 
 
Lula reforçou o anúncio da extensão da redução do imposto feito na semana passada, para produtos da linha branca, e do desconto maior para os
que consomem menos energia, chamados de linha verde. O presidente afirmou que um projeto de redução permanente está sendo estudado pelo
Ministério da Fazenda, mas defendeu cautela ao tratar do assunto: “as desonerações (IPI, IOF, PIS/Cofins e IR) já causaram queda de R$ 15,4 bilhões na
arrecadação e nós não podemos abrir mão de recursos indispensáveis para os programas sociais e investimentos”.

Programas sociais

O presidente destacou a importância de alguns programas sociais desenvolvidos pelo governo, como o ‘Fome Zero’. Para Lula, ele “não só existe como é
mais que um programa - trata-se de uma meta, que é a de garantir o direito à alimentação e erradicar a extrema pobreza”. “De acordo com a FGV, o índice
de pobreza no Brasil caiu de 28%, em 2003, para 16%, em 2008”, argumentou.  
 
Segundo Lula, o Fome Zero engloba outros 13 programas e 45 ações. “O principal programa é o Bolsa Família, que hoje beneficia 12,4 milhões de
famílias”, defendeu. O presidente também destacou o Próximo Passo, de capacitação dos beneficiários em Turismo e Construção Civil, o de Alimentação
Escolar e o de Alimentos da Agricultura Familiar.

Cuidados especiais para deficientes

Lula lembrou que todos os portadores de deficiência têm direito a atendimento nas unidades do Sistema Único de Saúde, como postos de saúde, unidades
de saúde da família, serviços de reabilitação e hospitais: “têm direito à consulta médica, ao tratamento odontológico, aos procedimentos de enfermagem, à
visita dos agentes comunitários de saúde, aos exames básicos e aos medicamentos que sejam distribuídos pelo SUS”.  
 
O presidente disse que Redes de Serviços de Reabilitação estão sendo organizadas em todos os estados, com a implantação de 53 unidades de
reabilitação física nos últimos seis anos, totalizando 156, e outras 137 unidades de saúde auditiva. Com relação aos serviços de reabilitação visual, ele
afirmou que 75 postos funcionarão em todo o país. “Os estados e municípios estão em fase de identificação das unidades que formarão as redes nessa
especialidade”, disse Lula.
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