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A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do
Senado aprovou nesta quarta-feira (23) requerimento
que convida o secretário da Receita Federal, Otacílio
Cartaxo, para explicar a quebra de sigilo fiscal do vice-
presidente do PSDB, Eduardo Jorge, e do empresário
Guilherme Leal, candidato a vice-presidente pelo PV.

De autoria do senador Alvaro Dias (PR) , o
requerimento tem como objetivo apurar denúncia da
“Folha de S. Paulo” de que dados fiscais do dirigente
tucano levantados pelo “grupo de inteligência” da pré-
campanha de Dilma Rousseff (PT) à Presidência saíram
dos sistemas da Receita. As informações seriam
usadas para formar dossiês contra adversários
políticos.

Senado aprova audiência com secretário da Receit a
para explicar vazamento ilegal

Já Leal foi vítima do vazamento de informações sobre
processos movidos pelo Fisco contra a Natura, empresa
que tem o empresário como sócio. Segundo reportagem
da Folha, a Natura briga com estados e a União para
evitar o pagamento de R$ 1,2 bilhão em impostos, multas
e honorários. A data da audiência ainda não foi marcada.

Ontem o deputado Vanderlei Macris (SP)  apresentou
requerimento convidando o ministro da Fazenda, Guido
Mantega, para esclarecer as denúncias na Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara.
O requerimento deve ser votado na próxima semana pela
comissão. Na terça, a oposição pediu  a  convocação de
Mantega para dar explicações no plenário da Câmara
sobre a quebra ilegal de sigilo de Eduardo Jorge.

O deputado Marcelo Itagiba (RJ)  questionou o governo
federal sobre a entrada ilegal do tenente da Guarda
Revolucionária iraniana Esmail Ghaani no Brasil. O tucano
disse ter provas concretas de que o oficial ingressou
irregularmente no país ao lado do presidente do Irã,
Mahmoud Ahmadinejad, durante visita oficial no fim de 2009.

Itagiba afirmou que Ghaani é designado pelas Forças
Quds, da elite da guarda dessa república do Oriente Médio,
para fazer a triangulação de produtos nocivos e sensíveis
com destino ao Irã. “A entrada desse indivíduo, de forma
irregular e escondida sob as saias do ditador do Irã, é uma
afronta ao Brasil e à pacificação que o país prega no
mundo”, protestou em plenário nesta quarta-feira (23).

Segundo o deputado, as Forças Quds têm como um
dos seus objetivos propagar o terrorismo internacional,
tendo apoiado diversas vezes ações do grupo terrorista
islâmico Hezbollah pelo mundo. De acordo com Itagiba, o
nome de Esmail não constava nas relações oficiais da
comitiva presidencial.

O tucano encaminhou pedido de informação às
autoridades competentes e recebeu a confirmação de que
o tenente integrou oficialmente a delegação de
Ahmadinejad, sem o visto da Embaixada do Brasil ou a
autorização do Itamaraty.  O parlamentar defendeu ainda
uma apuração para responsabilizar aqueles que permitiram
o ingresso ilegal.

Itagiba questiona entrada ilegal de
integrante da guarda iraniana no Brasil

“O chefe do terrorismo internacional islâmico veio
de forma camuflada, debaixo do braço de um

ditador, e adentrou o nosso território para fazer
contato com altas autoridades brasileiras.”

O novo Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) foi
aprovado nesta quarta-feira (23) em comissão especial
criada pela Câmara para analisar 31 projetos em
tramitação na Casa com mudanças no CBA. No relatório
do deputado Rocha Loures (PMDB-PR), são citados
projetos ligados ao setor aéreo apresentados por
tucanos. A matéria segue agora para votação em
plenário.

O ponto principal do texto se refere ao aumento do
limite para participação do capital estrangeiro nas
empresas de transporte aéreo, que passaria de 20%
para 49%. Outros aspectos tratam da ampliação dos
direitos dos passageiros em casos de atraso de voo,
desistência da viagem, cancelamentos e overbooking.
Além disso, define os órgãos e entidades que irão
regulamentar o setor.

O deputado Otavio Leite (RJ)  acredita que o
incremento de investimento externo proporcionará
grandes conquistas ao país. “A ampliação é uma
providência adequada, pois permitirá parcerias com
empresas estrangeiras e mais voos para o Brasil. Isso
trará vários efeitos positivos, como geração de
empregos”, enfatizou.

Integrante da comissão, o deputado Vanderlei Macris
(SP) acredita que a legislação em vigor precisa
urgentemente de alterações. “Era um código de mais
de 34 anos que não sofreu alterações. A modificação é
positiva e proporcionará ao país mais possibilidades no
campo da aviação, pois as demandas do setor aéreo
crescem em torno de 12% ao ano”, destacou.

Tucanos apoiam novo Código Brasileiro
de Aeronáutica, aprovado na Câmara
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è João Tenório propõe a suspensão temporária da dívida de Alagoas com o governo federal
è Relatório de LDO apresentada por governista é prejudicial ao país, diz Rogério Marinho
è Macris cobra do governo respostas para dúvidas sobre Trem de Alta Velocidade
è “Inauguração” de terreno baldio no Pará não passa de ato eleitoreiro de Lula
è Virgílio defende mudança na Constituição que permita demissão de juiz corrupto
è  Deputada Raquel Teixeira recebe professores norte-americanos

Leia também em nosso blog:

“Os pobres ficam fora da cobertura do programa
Farmácia Popular, um dos principais projetos do

governo Lula na Saúde. É preocupante o
desembolso dos mais carentes com

medicamentos. Os dados mostram que a saúde
continua elitizada e que os mais pobres são

duplamente onerados: na falta de assistência e no
alto custo que os onera de forma desigual.”

n Deputado Gustavo Fruet (PR) , ao citar pesquisa
do IBGE mostrando que as famílias com renda de
até R$ 400 gastam 3,09% do total com remédios,
representando 75,88% das despesas com saúde.
Já nas famílias com renda superior a R$ 6 mil, os
gastos são de 1,3% e 23,67%, respectivamente. Os
números foram publicados no site do Ministério do
Planejamento, mas acabaram retirados do ar no úl-
timo dia 18.

“A saúde precisa de mais recursos e de boa
gestão. As Santas Casas e os hospitais atendem
pelo SUS os cidadãos que não possuem plano de
saúde. No fim, os hospitais têm de bancar a conta
sem a contrapartida do governo federal, porque

os valores pagos pelos procedimentos estão
muito aquém do necessário para cobrir as
despesas dessas instituições. A saúde não

merece ser tratada assim.”
n Deputado Lobbe Neto (SP)  ao pedir a votação da
regulamentação da Emenda 29 no plenário da Câ-
mara. A oposição está em obstrução até a aprovação
do projeto. Só neste ano, a saúde poderia ter R$
25,8 bilhões adicionais se a regulamentação esti-
vesse em vigor.

“A universidade regional do Cariri promoverá
inovações tecnológicas e oferecerá cursos de

graduação e de pós-graduação na área de
tecnologia para os jovens. A região tem vocação

para crescer e se desenvolver, com potencial
turístico e agropecuário. Por isso, é preciso que

essa universidade seja instalada.”
n Deputado Manoel Salviano (CE) , ao cobrar do go-
verno federal a abertura da universidade no sul do
Ceará, região que abrange 52 municípios.

DIRETO DO PLENÁRIO

Deputados do PSDB criticaram nesta quarta-feira (23) o go-
verno federal por não conseguir gerenciar adequadamente suas
receitas, já que o país nunca arrecadou tanto com impostos e,
mesmo assim, os investimentos continuam em baixa. Pelo nono
mês consecutivo, a arrecadação de tributos federais bateu re-
corde em relação ao ano anterior. Em maio, as receitas totalizaram
R$ 61,1 bilhões – alta de 16,5% em relação ao mesmo mês de
2009.

Para os tucanos, o governo não consegue investir por incom-
petência administrativa e por elevar descontroladamente os gastos
de custeio. O Brasil tem a carga tributária mais elevada dos pa-
íses emergentes e a menor taxa de investimento governamental.
   “O governo deveria aproveitar essa alta arrecadação para in-
centivar e realizar investimentos, principalmente em
infraestrutura”, cobrou o deputado José Aníbal (SP) . De acordo
com o deputado Antonio Carlos Pannunzio (SP) , o Planalto não
teve coragem para realizar uma reforma tributária. Segundo ele,
os elevados gastos federais podem levar o país a uma crise
fiscal. Para o deputado Edson Aparecido (SP) , a arrecadação é
alta, mas os recursos continuam mal utilizados, até porque o
governo federal não repassa adequadamente o que recolhe para
os estados e municípios.

Deputados: apesar dos recordes de
arrecadação, governo não consegue investir

Pannunzio critica confusões do governo
na capitalização da Petrobras

O deputado Antonio Carlos Pannunzio (SP)  afirmou nesta quar-
ta-feira (23) que a incapacidade de gestão do governo Lula levou
a Petrobras a adiar o anúncio de oferta pública de ações da
estatal. O preço dos papéis seria anunciado em julho, mas pas-
sou para setembro. Para capitalizar a Petrobras, o governo deu
como garantia a produção de cinco bilhões de barris de petróleo
que ainda estão no fundo do mar.

Como o governo não conseguiu fazer a avaliação para deter-
minar o preço do barril, a área onde será extraído o óleo e nem
quando começará a perfuração dos poços, o processo acabou
adiado. Apenas uma empresa avaliadora se apresentou à ANP.
Com isso, a licitação foi anulada.

Segundo Pannunzio, essa indefinição deixa a direção da es-
tatal e o presidente Lula num beco sem saída. “Aparentemente
não há o cuidado sequer de observar o que diz o texto da lei que
regulamenta essas possibilidades de participação do governo
no aumento de capital e como isso deve ocorrer. Sabemos que
há empresas interessadas. Por que as demais não teriam se
movimentado?”, questionou.


