
e-mail: diariotucano@camara.gov.br  Blog: http://diariotucano.blogspot.com Twitter: http://www.twitter.com/diariotucano

N º 1519, S E X T A – F  E  I  R  A ,  25  D  E   J U N H O    D E  2 0 10

O Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB,
completa nesta sexta-feira 22 anos de fundação
com um legado de conquistas em todo o país,

seja à frente dos governos federal, estaduais e
municipais, seja com a atuação de seus quadros nos
órgãos legislativos de Norte a Sul.

“O partido só pode se rejubilar. Foram 22 anos de
mudanças no Brasil e nos estados governados por nós.
Mudanças na economia, sempre a favor do povo mais
pobre e de uma economia mais dinâmica. E, acima de
tudo, consolidando as instituições democráticas e
mantendo um estilo sóbrio de governar, sem leniência
com a corrupção”, declarou ao Diário Tucano/Rádio
Tucana o presidente de honra da legenda, Fernando
Henrique Cardoso, que está na Europa.

E neste ano de eleições gerais, a legenda apresentará
aos brasileiros tucanos preparados para enfrentar os
desafios que ainda persistem, a exemplo de José Serra,
um dos  principais nomes do partido com berço em São
Paulo, mas hoje presente em todos os cantos.

O líder da Minoria da Câmara, deputado Gustavo Fruet
(PR), avalia que os tucanos têm muito o que comemorar

PSDB complet a 22 anos com orgulho do p assado e
prep arado p ara o futuro

Números comprovam a força tucana

nessas pouco mais de duas décadas de vida. Segundo
ele, a legenda criada em 1988 reúne os segmentos mais
variados da sociedade e está organizado em todo o país.
“O PSDB cumpre uma das trajetórias mais bonitas da
política brasileira e tem grandes desafios”, apontou.

O legado conquistado pelo partido neste período é,
de fato, bastante vasto. Abrange desde o Plano Real até
a adoção da Lei de Responsabilidade Fiscal, passando
pela criação dos medicamentos genéricos e dos inúmeros
exemplos de boa gestão pública, a exemplo dos dois
mandatos de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002).

Para Fruet, o PSDB nasceu com uma visão global,
mas sobretudo com forte preocupação social. “Temos
uma visão de Estado, de gestão com eficiência e com
preocupação popular e social. É bom lembrar que quase
todos os programas sociais hoje consagrados no Brasil
tiveram origem no governo do PSDB. O controle da
inflação permite uma justa distribuição de renda,
principalmente para as famílias mais pobres. E os
programas sociais tem um fator de diminuir um quadro
de imensa desigualdade que o Brasil ainda não
conseguiu corrigir”, avaliou.

Apesar das inúmeras contribuições ao país, o tucano
afirma que o PSDB não está parado e sabe em que o
Brasil precisa evoluir. Melhorias nas áreas da educação,
saúde e segurança são algumas das bandeiras que terão
grande destaque na campanha presidencial, por
exemplo.

“É impossível pensar num projeto político para o país
que não passe pela discussão de uma agenda que o
PSDB contribuiu – e muito – para a gestão pública
brasileira”, assegurou Fruet. Ainda de acordo com o líder
da Minoria da Câmara, o PSDB, ao longo desses 22 anos,
consegue manter o respeito e a dignidade perante a
população em virtude de sua seriedade, responsabilidade
e compromissos com os brasileiros e com o
desenvolvimento nacional.
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honra do PSDB
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O deputado Julio Semeghini (SP)  criticou nesta
quinta-feira (24) o novo estatuto da Telebrás, aprovado
na véspera pelo Conselho de Administração e enviado
à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Pelo texto,
a estatal terá inúmeras prerrogativas. Entre elas, poder
comprar participação ou controle de outras empresas
e até mesmo atuar no exterior.

A estatal foi reativada pelo governo para gerir o
Plano Nacional de Banda Larga, lançado em maio. Um
dos principais especialistas em telecomunicações na
Câmara, o parlamentar do PSDB afirma que a
atribuição de diversas funções à estatal provocará
grande insegurança jurídica e inibirá os investimentos
privados.

A empresa, que tem hoje cinco funcionários, passará
a ter entre 100 e 120. Mas vários deles ocuparão
cargos comissionados, ou seja, postos preenchidos
por indicação política. Para acomodar o coordenador
de inclusão digital do governo e assessor especial da
Presidência, Cezar Alvarez, no conselho da Telebrás,
o conselheiro Ronaldo Dutra de Araújo chegou a pedir
demissão.

Estatuto da Telebrás inibirá investimentos privados para banda larga, alerta Semeghini

“O governo começa mais uma vez errando. Inverte
as prioridades e mostra que só sabe criar órgãos para
abrigar os companheiros. É lamentável que tratem
dessa forma um plano tão importante para o país”,
criticou o deputado.

De acordo com o tucano, o ideal seria fazer
exatamente o contrário. Para obter avanços,
Semeghini defende uma regra clara e concreta para
que a iniciativa privada também aplicasse no setor.
O dinheiro público, segundo ele, deve ser usado para
garantir a oferta e a universalização do serviço de
banda larga nas regiões onde as empresas privadas
não possam chegar.

“Infelizmente há uma inversão de valores e de
prioridades. O que a sociedade quer realmente é uma
conexão com boa velocidade e preços baixos, além
de uma cobertura que atinja todo o Brasil. O acesso
ao serviço por meio da telefonia móvel cresceu muito
nos últimos anos, e não se pode permitir um quadro
de insegurança jurídica que leve à diminuição dos
investimentos das empresas naquilo que vinha
avançando no país”, afirmou o deputado.

O deputado Rogério Marinho (RN)  culpou o governo
federal nesta quinta-feira (24) pelo elevado preço da
energia elétrica no Brasil, um fator prejudicial ao
crescimento econômico. Da tribuna, o parlamentar do
PSDB cobrou um planejamento estratégico para o
setor capaz de permitir a retomada do
desenvolvimento do país.

“O governo federal tem apostado na irracionalidade
e na ganância tributária em relação ao setor
energético. Com isso, tem criado grandes obstáculos
ao crescimento sustentável do país. O Estado – que
deveria ser um indutor do desenvolvimento – cria
barreiras, impondo sacrifícios desnecessários que nos
impedem de crescer”, avaliou.

Elevado custo da energia atrapalha desenvolvimento econômico, diz Rogério Marinho

n Segundo o portal IG, a conta de luz no país é uma das mais caras do mundo: o brasileiro paga, por exemplo,
o dobro dos americanos e dos franceses. Na comparação com o Oriente Médio, a eletricidade aqui é quase
10 vezes mais onerosa e sofreu reajustes superiores a 230% ao longo do atual governo – 83% acima da taxa
de inflação dos últimos oito anos.

è Fruet aguarda resposta da Anatel sobre proposta que acaba com validade em cartões pré-pagos
è Gastos públicos em alta e pouca poupança podem provocar efeitos danosos ao país
è Virgílio elogia OAB por lançar livro com informações sobre o Ficha Limpa
è Marisa Serrano defende prevenção como melhor forma de combater o tráfico de drogas

Leia também em nosso blog:

O tucano lembrou que o próprio Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), órgão ligado
ao governo, admite que o alto custo de energia
compromete a competitividade de grandes empresas
brasileiras no mercado internacional, contribuindo
para a desindustrialização. Isso ocorre porque as
companhias optam por se instalar em outros países
com custos mais baixos.

Para o deputado, o “populismo” e a “demagogia
tarifária” do governo federal fazem duas vítimas: a
indústria nacional, punida por mais despesas, e o
próprio consumidor, que continua a pagar por uma
energia cara e a sofrer com os aumentos dos preços
finais dos produtos.


