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Fruet quer ouvir envolvidos no suposto dossiê em
comissão do Congresso
O líder da Minoria na Câmara, deputado Gustavo
Fruet (PR) cobrou, nesta segunda-feira (7), a apuração das denúncias do suposto dossiê forjado por
integrantes da campanha de Dilma Rousseff,
candidata do PT à Presidência da República, contra
o pré-candidato tucano, José Serra. O parlamentar
vai apresentar nos próximos dias requerimentos na
Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso para que os envolvidos
prestem depoimentos e esclareçam o caso.
De acordo com Fruet, a investigação da origem
do material e de seus possíveis autores é fundamental para evitar que outros casos como esse se
repitam. “É preciso haver no mínimo o esclarecimento, ou seja, colocar um freio na tentativa de
envolver em campanhas pessoas que sempre participaram de operações não-oficiais, trabalhando
à margem da lei. Ou então, a confecção desse tipo
de material se tornará uma prática banal e recorrente nas campanhas eleitorais no país”, alertou.
O episódio já resultou no afastamento do jorna-

lista Luiz Lanzetta da pré-campanha de Dilma.A empresa dele, a Lanza, contratava pessoas para
trabalhar na equipe de comunicação da ex-ministra. O jornalista pediu desligamento após a
publicação de uma entrevista do delegado aposentado da Polícia Federal, Onézimo de Souza, à
revista “Veja” em que o policial detalhou como funcionaria o esquema.
Fruet quer que Onézimo explique aos parlamentares o que realmente aconteceu. Além dele, o
tucano sugeriu que Idalberto de Araújo, o Dadá, seja
ouvido na comissão de inteligência. Sargento da
reserva e ex-agente do serviço secreto da Aeronáutica, Dadá teria participado de reuniões com
Lanzetta.
“Vamos tentar ouvir essas duas pessoas que já participaram dos órgãos de inteligência do governo e
verificar se eles confirmam as informações que foram
divulgadas. Depois pensaremos em outros procedimentos. Dentro do Congresso Nacional, é o que pode
ser feito nesse momento”, finalizou Fruet.

è Por se tratar de um caso com indícios de crimes eleitorais, o PSDB vai entrar essa semana com um pedido
de investigação no Ministério Público Eleitoral. O processo será subscrito por DEM e PPS. Os tucanos também
estudam pedir a abertura de um inquérito na Polícia Federal.

Otavio Leite consulta TSE para saber se Ficha Limpa já valerá em 2010
O deputado Otavio Leite (RJ) protocolou nesta
segunda-feira (7) uma consulta no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para saber se os termos do
Ficha Limpa valerão para as eleições deste ano.
A lei complementar, publicada ontem no Diário Oficial da União, torna inelegíveis os políticos
condenados em decisões colegiadas. O projeto
já havia sido sancionado sem vetos pelo presidente Lula na última sexta-feira (4).
Como a sanção ocorreu antes de 9 de junho último dia antes do período em que se iniciam as
convenções partidárias -, caberá agora ao Poder Judiciário decidir se as novas regras serão
aplicadas nas eleições de outubro. Leite explicou que seu objetivo é sanar as dúvidas à respeito
de quando a legislação entra em vigor efetivamente.
“Essa dúvida não pode prosseguir. Há um clamor da sociedade para que essa lei seja aplicada

já no próximo pleito. Nada melhor do que provocar a instância do Judiciário que cuida do assunto
para que ela se manifeste”, destacou o tucano.
O deputado lembrou ainda que a iniciativa visa
tranquilizar a sociedade e permitir que a democracia se aperfeiçoe. Em seu pedido, Leite também
questionou o tribunal se os candidatos barrados
esse ano serão aqueles que já foram condenados ou apenas os que venham a ser indiciados a
partir de agora.
Fruto da iniciativa popular, o Ficha Limpa chegou ao Congresso Nacional em setembro do ano
passado depois de reunir 1,6 milhão de assinaturas e apoio de diversas entidades como a Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB) e a Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).A proposta
foi aprovada com rapidez na Câmara e no Senado e a ideia era que ela já pudesse ser aplicada
com sucesso nas eleições gerais de 2010.
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Raquel Teixeira cobra mais atenção ao
trabalho dos agentes de viagem
Em sessão solene realizada ontem em homenagem ao
dia do Agente de Viagem, a deputada Professora Raquel
Teixeira (GO) destacou a importância desses profissionais
para o turismo no país e cobrou a regulamentação da atividade. Segundo Raquel, o setor precisa expandir e os
agentes são estratégicos para esse crescimento.
”Os agentes têm cumprido um papel relevante ao longo
dos anos. É essa saudação que transmitimos a uma classe
de profissionais competente, que sempre atrai turistas para
usufruir das nossas belezas naturais e do convívio hospitaleiro do povo brasileiro”, ressaltou a presidente da
Comissão de Turismo e Desporto.
A tucana lembrou que o turismo brasileiro evoluiu nos
últimos anos, exigindo da categoria especialização e um
melhor preparo. “No século em que vivemos, o papel do
agente de viagem ganhou uma nova dimensão. Esse profissional tem que estar capacitado, treinado, dominar idiomas
para compreender melhor a indústria de viagens e os desejos de consumo de vários nichos consumidores”, apontou.
Segundo ela, grandes desafios se apresentam para o
setor de turismo nos próximos anos. Raquel lembrou que
o Brasil sediará cinco grandes eventos esportivos: a Copa
das Confederações (2013), a Copa do Mundo (2014),
os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos (2016), além dos
Jogos Militares no ano que vem. “Do ponto de vista turístico, esses eventos são importantes para a
consolidação da infraestrutura e da qualificação desses
profissionais”, concluiu.
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Tucanos apontam desafios e melhorias
para o setor ambiental no Brasil

Com o tema “Muitas espécies. Um planeta. Um futuro”, o
Dia Mundial do Meio Ambiente foi comemorado no último
sábado (5). Deputados do PSDB ligados à causa ambiental
aproveitaram a data para destacar as melhorias e também
o que ainda precisa ser feito quando se trata da preservação da natureza no Brasil.
Na avaliação do deputado Ricardo Tripoli (SP), uma das
maiores conquistas do setor foi a modificação do Código
Ambiental. “A legislação ambiental de hoje é uma das mais
avançadas do mundo, sendo que o Brasil tem o maior berço de biodiversidade do planeta”, destacou. Tripoli lembrou
ainda que as pessoas possuem atualmente uma consciência ambiental mais apurada.
Já Zenaldo Coutinho (PA) observou que o governo federal
deve voltar a atenção para a região amazônica, que vem
sendo amplamente desmatada impunemente. “Nós ainda
temos muito pouco a comemorar no Brasil, sobretudo por
causa dos grandes impactos que sofremos na Amazônia.
Ela ainda é o grande patrimônio do país em termos de meio
ambiente”, enfatizou.
O deputado Roberto Rocha (MA), por sua vez, sugeriu
que o melhor caminho para o Brasil é apostar na evolução
dos meios de produção para consolidar uma economia sustentável em nosso território. “É necessário avançar,
especialmente, em relação ao uso da terra no que diz respeito aos desmatamentos e queimadas que representam
2/3 da quantidade de emissão de gases poluentes causadores do efeito estufa”, alertou Rocha.

Deputados lamentam demora da Justiça em punir envolvidos no mensalão
Os deputados Antonio Carlos Pannunzio (SP) e Nilson
Pinto (PA) defenderam, nesta segunda-feira (7), mudanças no sistema processual nas áreas cível e criminal para
punir os envolvidos no mensalão. O maior escândalo de
corrupção do governo Lula completa neste mês de junho cinco anos e até agora os envolvidos não sofreram
qualquer tipo de punição. De acordo com Pannunzio, a
demora no julgamento do caso é uma afronta ao cidadão brasileiro.
“A lentidão desses processos é reflexo de diversas manobras de adiamento. É um escárnio à cidadania e aos
princípios republicanos. É preciso por um fim nisso, o que
só acontecerá com a reforma no sistema processual”, des-

tacou. Segundo o tucano, a impunidade é muito ruim, pois
“pode sugerir a alguns que o crime compensa”.
Nilson Pinto reforçou que a morosidade da Justiça reforça a sensação de impunidade. “É lamentável, mas é a
triste realidade brasileira. O Congresso Nacional fez a sua
parte, mas o Judiciário continua com passos de tartaruga”, criticou.
Segundo Nilson, o presidente Lula passou por cima de
valores éticos e democráticos ao defender os envolvidos
no mensalão. “O Executivo trabalhou duramente para que
o crime continuasse encoberto e ninguém fosse punido.
Infelizmente, o governo Lula tem o hábito de agir assim”,
reprovou.

Memória
è O esquema de corrupção conhecido como mensalão foi denunciado ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo então
procurador-geral da República, Antonio Fernando Souza, em 2006. Ele veio à cena em 2005 e consistia no pagamento
de propinas a parlamentares da base aliada do governo. A mesada garantia que o Planalto tivesse maioria para aprovar
projetos de seu interesse na Câmara.
è O processo do mensalão está parado no STF há um ano e os envolvidos continuam impunes. São, no total, 39 réus. A
ação penal prevê o depoimento de 640 testemunhas indicadas pelos investigados no Brasil e no exterior.
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