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Os deputados Leonardo Vilela (GO) e Otavio Leite (RJ)
alertaram para relatório aprovado pelo Tribunal de Contas
da União (TCU) que coloca sob suspeita as avaliações
divulgadas pelo governo federal sobre o andamento das
obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).
Para os tucanos, o documento é mais um alerta do TCU
para a ineficiência da gestão do PT, além de levantar
dúvidas sobre a credibilidade dos balanços apresentados
pela Casa Civil sobre o programa.

“Contra números não há argumentos. A verdade é que
a execução do PAC é quase ridícula, comprovando a
ineficiência do atual governo. O PAC não passa de mera
retórica eleitoral. Não é a primeira vez que o TCU e o PSDB
alertam para essa situação”, afirmou Otavio Leite nesta
segunda-feira (28).

Segundo o TCU, o governo não tem como comprovar,
pelos sistemas que possui e pelas informações disponíveis
até o ano passado, se o que divulga está correto. “Como
esses sistemas oficiais não permitem o monitoramento
completo do programa, questiona-se, então, como são
elaborados os balanços”, diz trecho do relatório.

Para Vilela, o PAC é mal elaborado e mal gerenciado. O
deputado lembrou que o programa enfrenta suspeita de
uma série de irregularidades, como superfaturamento e
atrasos em obras. “O relatório desnuda a má gestão do
PAC e merece atenção especial. O TCU tem

Relatório do TCU põe em xeque números oficiais do
PAC, alert am deput ados

Segundo o TCU, o gover-
no estava computando
como executadas obras

que nem sequer foram iniciadas. É o caso das con-
cessões de estradas e dos financiamentos do Fundo
da Marinha Mercante. No caso das concessões, as
obras acontecerão ao longo de 25 anos. No Fundo
da Marinha Mercante houve R$ 4,7 bilhões de em-
préstimos e o governo já contabiliza no PAC R$ 10
bilhões, o valor do total contratado.

6,6%
É o percentual de exe-
cução financeira das

obras do PAC no Orçamento da União de 2010. De
acordo com levantamento da assessoria técnica do
PSDB com base em dados do Siafi, dos R$ 28,6
bilhões previstos para este ano, foram pagos até o
último dia 23 apenas R$ 1,8 bilhão.

frequentemente batido nessa tecla”, alertou.
O tribunal constatou, inclusive, truques para melhorar a

classificação das obras. Das mais de 10 mil integrantes do
PAC, o TCU havia fiscalizado 72. Em 20% delas (14), os
auditores discordaram da classificação de andamento.

Enquanto Pernambuco e Alagoas eram atingidos por
fortes chuvas que deixaram mais de 53 mil desabrigados
e 51 mortos até a última sexta-feira (25), o governo
federal retirava da internet o site criado pelo Ministério
do Planejamento que revelou falhas do Executivo na
prevenção de inundações e alagamentos no país.

O relatório também mostra que o governo federal, em
sete anos e meio, gastou mais com reconstrução e
assistência às vítimas (R$ 5,8 bilhões) do que com
prevenção (R$ 1,1 bilhão). As informações retiradas do
ar registram o aumento no número de desabrigados nos
últimos três anos. Entre 2007 e 2009, o universo de
municípios afetados subiu de 176 para 620. No mesmo
período, o número de vítimas cresceu de 1,3 milhão para
3 milhões.

Os dados do governo mostram a desarticulação das
ações do governo no combate a essas calamidades e
cita o fato de obras anti-enchentes estarem espalhadas
por vários ministérios. Para o deputado Duarte Nogueira
(SP), isso ocorreu para evitar uma reação da opinião
pública. “Isso demonstra que o governo esconde sua

Governo Lula admite falhas em ações preventivas contra enchentes

Lentidão comprovada

Contas turbinadas

incompetência retirando do ar as informações do portal
para que as pessoas não conheçam sua fragilidade e
incapacidade”, criticou.

Apesar de considerar as tragédias inevitáveis, o senador
João Tenório (AL)  afirma que Alagoas não recebeu
absolutamente nada dos recursos oriundos do Ministério
da Integração Nacional. Levantamento feito pelo site
Contas Abertas mostra que até o dia 18 de junho o governo
destinou R$ 70 milhões para ações de prevenção.

Neste ano, chuvas arrasaram estados como Rio de
Janeiro e Santa Catarina. E na última semana atingiram
Alagoas e Pernambuco, mas o estado que mais recebeu
verbas foi a Bahia com R$ 40 milhões. Juntos, esses outros
quatro estados receberam apenas R$ 4,7 milhões no total.

João Tenório, que tem acompanhado de perto a
situação dos municípios alagoanos, afirma que o cenário
é desolador. “Infelizmente a situação é um pouco pior do
que aquela que vemos na TV, pois na tela não vemos o
lado o humano que está absolutamente submetido a uma
situação dramática. É uma destruição que chega a lembrar
algo como o tsunami”, lamentou.
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O presidente Lula receberá amanhã a visita do
presidente da Síria, Bashar al-Assad. Apesar de o
governo brasileiro não ter divulgado a agenda, a
expectativa é de que a questão nuclear iraniana entre
na pauta. Integrantes da Comissão de Relações
Exteriores, os deputados Luiz Carlos Hauly (PR)  e Renato
Amary (SP)  esperam que o tema não seja debatido, pois
o Brasil já está com a imagem arranhada no cenário
internacional por apoiar o programa nuclear conduzido
pelo regime islâmico.

A menos de um mês, o Itamaraty amargou uma
derrota no Conselho de Segurança das Nações Unidas
ao votar, junto com a Turquia, contra a aplicação de
uma nova rodada de sanções aos iranianos.

Pelo acordo mediado pelos dois países, o Irã se
compromete a enviar urânio para a Turquia, de onde o
material seria encaminhado para enriquecimento na
Rússia e na França. O acordo foi rejeitado pelos
integrantes permanentes do Conselho de Segurança
da ONU, que, liderados pelos EUA, aplicaram uma nova
rodada de sanções contra o Irã.

Tucanos esperam que Irã não seja tema de reunião entre presidentes do Brasil e da Síria

Na avaliação de Hauly, o Itamaraty não deve mais
se meter com o regime de Mahmoud Ahmadinejad. “O
Brasil deveria dar sua contribuição e fazer alguma coisa
pela paz do Oriente Médio. Mas em relação ao Irã, o
Brasil deve ficar fora, porque já se deu mal o suficiente”,
ressaltou. “Espero que a vinda do presidente da Síria
se concentre na questão da Palestina e no Oriente
Médio, sem envolver a questão iraniana. Qualquer
tentativa de resgatar essa questão não será bem
vinda”, alertou.

Amary, por sua vez, considerou um absurdo o Brasil
tentar novamente levantar o tema. “O presidente Lula
deveria ficar mais quieto em relação a esse assunto,
pois já estamos numa situação bastante delicada no
cenário internacional. Esse posicionamento do
presidente é equivocado”, afirmou, ao contestar a
posição de Lula de tentar avançar nesse acordo. O
tucano lembrou que apenas dois países – Brasil e
Turquia – apoiam o Irã com seu programa nuclear.
Amary acredita que a tentativa de um avanço pode
provocar ainda mais a ira das outras nações.

Estão abertas as inscrições para a 7ª edição do
Parlamento Jovem Brasileiro, que será realizado entre
8 e 12 de novembro. Idealizado pelo deputado Lobbe
Neto (SP) , o programa selecionará 78 estudantes de
todo o país que viajarão a Brasília para vivenciar o
trabalho parlamentar por uma semana. Entre as
atividades previstas, estão a eleição de presidente,
apreciação de projetos e votações em plenário.

O tema sugerido este ano para a elaboração dos
projetos de lei, pré-requisito para participação (leia
abaixo), é “O jovem e o mercado de trabalho”. As
propostas também podem tratar dos seguintes
assuntos: agricultura e meio ambiente; saúde e
segurança pública; economia, emprego e defesa do
consumidor; educação, cultura, esporte e turismo.

Os projetos apresentados pelos alunos e
aprovados pelo Parlamento Jovem podem ser

Inscrições para a 7ª edição do Parlamento Jovem estão abertas

Como participar?

Para pleitear uma das 78 vagas no Parlamento Jovem, é necessário ter entre 16 e 22 anos e estar regularmente
matriculado no terceiro ano do ensino médio em escolas públicas ou particulares. O aluno deverá preencher
uma ficha de inscrição, criar um projeto de lei e entregá-lo na instituição onde estuda. As escolas têm até o
dia 20 de agosto para encaminhar as fichas de inscrições e os projetos às secretarias estaduais de educação.
A lista com os selecionados será divulgada em 4 de outubro. Os gastos com hospedagem, alimentação e
transporte desses estudantes serão custeados pela Câmara.

encampados por um parlamentar e virar lei. É o caso
do PL 1.695/2007, apresentado pelo deputado Lobbe
Neto, que foi inspirado em sugestão de 2004 entregue
pela então aluna Martha Sachser de Souza. O projeto
prevê a realização anual de exames oftalmológico e
auditivo para alunos de ensino fundamental da rede
pública. O texto já foi aprovado pela Câmara e será
agora analisado pelo Senado.

Para o tucano, este programa anual é uma grande
oportunidade para jovens aprenderem mais sobre
política e processo de elaboração das leis. “Durante
uma semana, esses jovens têm a oportunidade de
vivenciar de perto o trabalho parlamentar. Aprendem
sobre o Congresso Nacional, a política brasileira,
sobre o Brasil e descobrem a importância de saber
escolher seus representantes para a construção de
uma nação cidadã”, afirmou Lobbe.


