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DANIEL ARAÚJO

Graças a uma iniciativa do deputado Brunelli e de outros parlamentares da Câmara 
Legislativa, os problemas financeiros enfrentados há mais de dez anos pela Companhia 
Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) começam a ser debatidos pela classe política 
e o Governo do Distrito Federal (GDF).

Requerimento apresentado por Brunelli propondo a constituição de uma Comissão 
Especial para analisar a situação econômica e financeira da Novacap foi aprovado na 
Comissão de Orçamento e Finanças (CEOF). Agora, na retomada dos trabalhos 
legislativos em agosto, o presidente da Câmara, Fábio Barcellos, irá baixar ato 
formalizando a criação da comissão.  O problema teve origem, segundo explica o 
deputado, em uma ação trabalhista movida por 1.500 funcionários da empresa, devido 
a perdas salariais provocadas pelos Planos Bresser e Verão, no século passado, nos 
idos dos anos 80.

O passivo trabalhista, alerta Brunelli, estimado hoje em R$ 400 milhões, pode 
inviabilizar a empresa e acabar com os empregos dos atuais servidores da companhia. 
A Associação dos Servidores da Novacap (Ascap) reclama uma solução urgente e 
adequada para o impasse. A empresa, segundo a Ascap, está num verdadeiro processo 
de sucateamento. A fábrica de asfalto, por exemplo, está totalmente defasada, exigindo, 
com urgência, novos investimentos em máquinas e outros equipamentos. A decisão da 
Justiça Trabalhista, dando ganho de causa aos servidores, lembra Brunelli, é 
irreversível e não permite mais nenhum tipo de recurso. A Justiça decidiu pelo leilão dos 
bens da Novacap para garantir o pagamento dos R$ 400 milhões referentes à dívida 
trabalhista da empresa.

O deputado Brunelli entende que, apesar das dificuldades, "será possível encontrar 
uma solução de compromisso capaz de preservar os empregos, garantir a 
sobrevivência da Novacap e fazer justiça a todos, indistintamente".

Câmara Legislativa busca saída
para crise da Novacap
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