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Depois de protestos feitos por
deputados tucanos em audiência
realizada pelas comissões de Minas
e Energia e de Relações Exteriores,
foi adiada pela segunda vez a dis-
cussão sobre o Projeto de Decreto
Legislativo (PDL) que revisa o Tra-
tado de Itaipu. Com isso, a análise
do texto, que deveria acontecer
nesta quarta-feira (30), foi adiada
para o próximo dia 7. O projeto
triplica os valores a serem pagos ao
Paraguai pelo excedente de ener-
gia cedido ao Brasil.

Para o deputado Antonio Carlos
Mendes Thame (SP) , da forma como
está proposta, a mudança no tra-
tado significa um “ato de caridade”
com o Paraguai que resultará ape-
nas em prejuízo ao Brasil.

Os pagamentos anuais feitos
pelo Brasil ao país vizinho passa-
rão dos atuais US$ 120 milhões
(aproximadamente R$ 210 milhões)
para cerca de US$ 360 milhões (em
torno de R$ 630 milhões).

Governo cede a pressão de tucanos e adia discussão do
projeto que altera o T ratado de It aipu

“Mesmo que o intuito seja a
integração entre os dois países,
podemos pegar como exemplo a
União Européia e ver que toda aju-
da concedida às nações mais
pobres são condicionais. Essa é
uma proposta de caridade sem ne-
nhuma contrapart ida. Quem vai
pagar por isso? Nosso orçamento
permite o pagamento desse novo
montante? Tudo precisa ser muito
bem discutido”, avaliou.

O deputado Bruno Araújo (PE) ,
relator da proposta na Comissão
de Relações Exteriores, conside-
rou importante a decisão e afirmou
que a análise detalhada da maté-
ria é fundamental, pois trata-se de
um projeto que pode, de alguma
forma, prejudicar o consumidor
brasileiro e aumentar o preço da
energia elétrica no país.

“Cabe ao Congresso fazer a
análise objetiva dessa ou de qual-
quer outra matéria que implique
em mudanças de tarifas. Ficamos

mais confortáveis tendo mais tem-
po para discutir o projeto”, disse.

Durante a audiência pública, o
presidente do Inst i tuto Acende
Brasil, Claudio Sales, crit icou a
proposta e af i rmou que, caso
aprovada, será a população bra-
sileira que pagará pelo aumento.
Segundo ele, várias concessões
já foram dadas pelo Brasi l  ao
Paraguai.

O deputado Antonio Car los
Pannunzio (SP)  afirmou que se a
decisão soberana do Congresso
for pela aprovação do PDL não
haverá problema. Mas ele afirma
que isso deve ocorrer de forma
transparente, mostrando à soci-
edade que t ipo de beneficio ou
prejuízo ela terá com a mudança.

Luiz Carlos Hauly (PR) , por sua
vez, avalia como positiva a mudan-
ça caso ela não implique em
prejuízo para o consumidor final de
energia elétrica e nem interfira no
mercado energético brasileiro.

“O governo está fazendo gen-
tileza com o dinheiro do povo”.
Foi dessa forma que o deputado
Luiz Carlos Hauly (PR)  classificou
nesta quarta-feira (30) a postu-
ra do presidente Lula em relação
aos atingidos pelas enchentes em
Alagoas e Pernambuco. Ao ana-
lisar ações anunciadas pelo
governo, o colunista da Folha de
S. Paulo Jânio de Freitas alerta:
da forma como está formatada a
ação social do Palácio do Planal-
to, a vítima da catástrofe acabará
ajudando a si mesma.

Isso ocorrerá porque o Planal-
to prometeu liberar aos
flagelados o saque do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço

Deputados criticam uso do dinheiro do trabalhador para auxiliar vítimas de enchentes
(FGTS) e a antecipação das apo-
sentadorias do mês de julho. Mas
como lembra o deputado, ao refor-
çar as palavras do colunista, o fundo,
a aposentadoria e as pensões não
são dinheiro governamental, mas
sim pertencem aos trabalhadores,
que acumulou esses recursos nos
cofres públicos como fruto do seu
trabalho.

“O FGTS é uma poupança do tra-
balhador e deve ser utilizado em
seu benefício, como na habitação.
Nessa emergência, o governo de-
veria destinar mais recursos aos
estados, e não usar o dinheiro do
trabalhador”, protestou o tucano.

Hauly também chamou a aten-
ção para as falhas gritantes do

governo nas ações preventivas,
o que piorou a situação nos dois
estados nordestinos. Assim como
o parlamentar pelo Paraná, o de-
putado Duarte Nogueira (SP)
considerou inadequada a atitu-
de do presidente e considerou
falhas as ações federais de pre-
venção.

Como lembra o colunista da Fo-
lha, no caso do pagamento
antecipado da aposentadoria e
pensão, o beneficiado terá que re-
por, em 24 meses, o dinheiro que
legitimamente é seu. E no que diz
respeito ao FGTS, a “ajuda” permi-
tirá apenas sacar o que a vítima da
catástrofe teria a receber ao iniciar
a aposentadoria.
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O deputado Rogério Marinho (RN) ,
coordenador do PSDB na Comissão
Mista de Orçamento (CMO), voltou
a criticar nesta quarta-feira (30) al-
guns pontos do parecer final do
senador Tião Viana (PT-AC) ao pro-
jeto da Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) para 2011. Os
itens considerados polêmicos têm
causado divergência e, por isso, o
relator do PT optou por adiar a dis-
cussão e a votação final do relatório
para a próxima terça-feira (6).

Entre os dispositivos mais critica-
dos estão o que autoriza o governo

Rogério Marinho reprova manutenção de pontos polêmicos na LDO

O Tribunal de Contas da União
(TCU) aprovou nesta quarta-feira
(30) o relatório que viabiliza o Trem
de Alta Velocidade (TAV). O trem-
bala ligará São Paulo, Campinas
e Rio de Janeiro. Com a decisão,
a Agência Nacional de Transpor-
tes Terrestres (ANTT) poderá,
finalmente, publicar o edital da li-
citação da obra. O TCU analisava
a proposta do governo federal des-
de 2006.

O deputado Vanderlei Macris (SP)
acredita que o governo deve apre-
sentar o edital de licitação nos
próximos 15 dias. Segundo o tuca-
no, o tribunal aprovou o relatório mas
houve uma série de restrições. “Es-
peramos que o governo atenda as
sugestões feitas pelo tribunal. Vamos
acompanhar detalhadamente o pro-
cesso para ver se elas serão
atendidas”, ressaltou Macris, presi-
dente da subcomissão de
acompanhamento do TAV, criada

Macris quer acompanhar de perto licitação do
Trem de Alta Velocidade

“Devemos chegar a soluções, pois
o povo está sofrendo. É

necessária uma política nacional
efetiva de prevenção de desastres
climáticos e socorro às vítimas. O
governo gasta muito pouco com
atitudes preventivas.Alagoas não

recebeu nenhum tostão e
Pernambuco recebeu 1%”.

n Sen. Marisa Serrano (MS)  sobre a
tragédia em Pernambuco e Alagoas,
onde morreram 57 pessoas em
decorrência das chuvas.

“O grupo de tratamento de
tabagismo de Ribeirão Preto está

há dois meses sem receber o
medicamento. Isso é lamentável”.

n Dep. Duarte Nogueira (SP)  ao criticar
o atraso no envio de medicamentos
pelo Ministério da Saúde à unidade
de saúde, cadastrada no órgão
desde o ano passado.

“Os estados do Paraná, de Minas
Gerais, da Bahia e do Amazonas
esperam aprovação da PEC que

cria os Tribunais Regionais
Federais em suas capitais. No

Paraná, o cidadão tem que ir até
Porto Alegre para reinvindicar seus

direitos. Para quem mora no
interior do estado, são mais de mil

quilômetros de distância.”

n Dep. Luiz Carlos Hauly (PR)  ao
cobrar a aprovação da Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) que
cria os Tribunais Regionais
Federais.

DIRETO DO PLENÁRIO

a manter investimentos mesmo sem
aprovação da lei orçamentária no
Congresso e o que possibilita as es-
tatais a não usarem mais as tabelas
oficiais de preço nas suas licitações.

Essa segunda medida beneficia di-
retamente a Petrobras e o chamado
Sistema S (como Sesc e Senai), cujo
regime de licitação não é regulado
pela lei de licitações.

As obras e os projetos para a Copa
do Mundo e as Olimpíadas também
ficam desobrigadas de seguir as ta-
belas oficiais, pois terão um regime
licitatório próprio.

pela Comissão de Fiscalização Finan-
ceira e Controle da Câmara.

De acordo com o parlamentar, a
maior preocupação agora é acompa-
nhar o processo de perto. “Esse é o
maior investimento ferroviário que o
país vai fazer nos próximos anos. Por
isso, é preciso que haja uma fiscali-
zação rigorosa por parte do
parlamento e, principalmente, por
parte da Comissão de Fiscalização
com a obra”, concluiu.

Em relação ao custo da obra, o TCU
apresentou uma proposta de R$ 1,5
bilhão a menos do total de gastos pre-
visto pelo governo federal. A proposta
do Executivo previa um gasto de R$
34,6 bilhões. A previsão de revisões
tarifárias deverá estar prevista no con-
trato e poderá ser revertida como parte
dos benefícios obtidos com o avanço
da tecnologia utilizada e outros gan-
hos de eficiência. O TCU recomendou
que essa revisão seja feita a cada cin-
co anos.

Para Marinho, essa regra coloca
à margem da fiscalização uma quan-
tidade importante de recursos. “Isso
nos fará perder a capacidade de
acompanhar e fiscalizar boa parte do
orçamento da União. É bom lembrar
que a Petrobras, por exemplo, é a
estatal que mais investe no país”,
destacou.

è Comissão de Agricultura aprova restrição a importação de frutas cítricas

è Câmara acata criação do dia de conscientização da retinoblastoma

è Regras para esporte de aventura provocam polêmica em audiência pública

è Direto do Twitter, com Vanderlei Macris (SP), Arthur Virgílio (AM), Fernando
Chucre (SP) e Andreia Zito (RJ)

Leia também em nosso blog:


