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Dos 73 parlamentares em exer-
cício do mandato pelo PSDB – 59
deputados federais e 14 senadores
– 53 concorrerão à reeleição. É o
que mostra levantamento feito pelo
Diário Tucano nesta segunda-feira
(5) nos gabinetes dos tucanos.
Esse é o caso, por exemplo, dos lí-
deres da legenda nas duas Casas
– João Almeida (BA)  e Arthur Virgílio
(AM). Ao todo, 48 deputados e cin-
co senadores buscarão renovar os
mandatos em outubro.

Outros dois tentarão governar
seus estados: o senador Marconi
Perillo (GO)  tenta voltar ao coman-
do do Palácio Pedro Ludovico
Teixeira, enquanto o deputado Luiz
Paulo Vellozo Lucas (ES) , ex-prefeito
de Vitória, almeja o Palácio Anchieta.
Já o senador Flávio Arns (PR)  e o
deputado Rômulo Gouveia (PB)  são
candidatos a vice-governadores
nas chapas de Beto Richa (PSDB)

Dos 73 parlament ares do PSDB, 53 tent arão se reeleger em outubro

Parlamentar Destino político Parlamentar Destino político Parlamentar Destino político

Affonso Camargo (PR) Reeleição Freire Júnior (TO) Deputado estadual Professor Ruy Pauletti (RS) Reeleição

Albano Franco (SE) Senado Federal Gervásio Silva (SC) Reeleição Prof. Raquel Teixeira (GO) Não é candidata

Alfredo Kaefer (PR) Reeleição Gustavo Fruet (PR) Senado Federal Rafael Guerra (MG) Não é candidato

Andreia Zito (RJ) Reeleição João Almeida (BA) Reeleição Raimundo G. de Matos (CE) Reeleição

Antonio Carlos M. Thame (SP) Reeleição João Campos (GO) Reeleição Renato Amary (SP) Reeleição

Antonio C. Pannunzio (SP) Reeleição José Aníbal (SP) Reeleição Ricardo Tripoli (SP) Reeleição

Arnaldo Madeira (SP) Reeleição Júlio Semeghini (SP) Reeleição Rita Camata (ES) Senado Federal

Bonifácio de Andrada (MG) Reeleição Jutahy Junior (BA) Reeleição Roberto Rocha (MA) Senado Federal

Bruno Araújo (PE) Reeleição Leonardo Vilela (GO) Reeleição Rogério Marinho (RN) Reeleição

Bruno Rodrigues (PE) Reeleição Lobbe Neto (SP) Reeleição Rômulo Gouveia (PB) Vice-governador da Paraíba

Carlos Alberto Leréia (GO) Reeleição Luiz Carlos Hauly (PR) Reeleição Rodrigo de Castro (MG) Reeleição

Carlos Brandão (MA) Reeleição Luiz Paulo V. Lucas (ES) Governo do Espírito Santo Silvio Lopes (RJ) Não é candidato

Carlos Sampaio (SP) Reeleição Manoel Salviano (CE) Reeleição Silvio Torres (SP) Reeleição 

Cláudio Diaz (RS) Reeleição Marcelo Itagiba (RJ) Reeleição Thelma de Oliveira (MT) Reeleição

Duarte Nogueira (SP) Reeleição Narcio Rodrigues (MG) Reeleição Urzeni Rocha (RR) Reeleição

Edson Aparecido (SP) Reeleição Nilson Pinto (PA) Reeleição Vanderlei Macris (SP) Reeleição 

Eduardo Barbosa (MG) Reeleição Otavio Leite (RJ) Reeleição Walter Feldman (SP) Reeleição 

Eduardo Gomes (TO) Reeleição Paulo Abi-Ackel (MG) Reeleição Wandenkolk Gonçalves (PA) Reeleição

Emanuel Fernandes (SP) Reeleição Paulo Bauer (SC) Senado Federal Zenaldo Coutinho (PA) Reeleição

Fernando Chucre (SP) Reeleição Pinto Itamaraty (MA) Reeleição TOTAL 59 deputados

e Ricardo Coutinho (PSB), respecti-
vamente.

Há, ainda, os que tentarão sair
da Câmara para exercer mandato
no Senado, e vice-versa. É o caso
dos deputados Albano Franco (SE) ,
Gustavo Fruet (PR) , Paulo Bauer
(SC), Rita Camata (ES)  e Roberto
Rocha (MA) . Por outro lado, o pre-
sidente nacional do PSDB, Sérgio
Guerra (PE) , e o senador Eduardo
Azeredo (MG)  disputarão uma vaga
na Câmara.

Enquanto o deputado Freire Junior
(TO) é o único a pleitear uma vaga
em uma Assembleia Legislativa, ou-
tros tucanos não participarão das
eleições ou porque têm mandato até
2015 – caso de senadores eleitos
em 2006 – ou por opção pessoal.

De acordo com o calendário es-
tabelecido pelo Tribunal Superior
Eleitoral, ontem foi o último dia para
os partidos e coligações apresenta-

rem ao TSE o pedido de registro de
seus candidatos. A partir desta ter-
ça-feira (6), fica permitida a
propaganda eleitoral, inclusive na
internet.
n Veja abaixo a lista completa:

Parlamentar Destino político

Alvaro Dias (PR) Mandato até 2015

Arthur Virgílio (AM) Reeleição

Cícero Lucena (PB) Mandato até 2015

Eduardo Azeredo (MG) Deputado federal

Flávio Arns (PR) Vice-governador do Paraná

Flexa Ribeiro (PA) Reeleição

João Tenório (AL) Não é candidato

Lúcia Vânia (GO) Reeleição

Marconi Perillo (GO) Governo de Goiás

Mário Couto (PA) Mandato até 2015

Marisa Serrano (MS) Mandato até 2015

Papaléo Paes (AP) Reeleição

Sérgio Guerra (PE) Deputado federal

Tasso Jereissati (CE) Reeleição

TOTAL 14 senadores

SENADORES

DEPUTADOS
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Os deputados Lobbe Neto (SP)  e
Rafael Guerra (MG)  comemoraram
nesta segunda-feira (5) a boa colo-
cação das escolas da rede pública
dos seus estados, segundo os da-
dos do Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica (Ideb). Levan-
tamento realizado pelo Ministério da
Educação (MEC) mostra que dos
100 municípios mais bem colocados
no Ideb, 80 estão em São Paulo e
em Minas Gerais, estados governa-
dos pelo PSDB.

A avaliação positiva, segundo os
deputados tucanos, é resultado da
prioridade criada para a educação
pública nos dois governos estadu-
ais. “O resultado foi conseguido
com prioridade política para a edu-

Ensino público em São Paulo e Minas Gerais é destaque em avaliação do MEC
cação. A educação depende funda-
mentalmente de recursos humanos
bem formados e reciclados. Condi-
ções materiais são importantes, mas
sem dúvida, investimento em recur-
sos humanos na educação é
fundamental”, ressalta Guerra.

Lobbe Neto lembrou que muitas
escolas no estado de São Paulo fi-
cam até mesmo na frente de
escolas particulares, segundo o
MEC. Para o deputado, o índice é
resultado de uma política de
capacitação e valorização dos pro-
fessores e de formação dos
estudantes. “Isso é fruto de um tra-
balho de todos os professores,
diretores e do estado de São Pau-
lo. A saída para o país é o

Os deputados Leonardo Vilela
(GO) e José Aníbal (SP)  voltaram a
criticar os resultados pífios do Pro-
grama de Aceleração do
Crescimento (PAC). Editorial do jor-
nal “Valor Econômico” desta
segunda-feira (5) mostra que o in-
vestimento público cresce pouco,
apesar do PAC. Segundo a análi-
se, nos dois mandatos do governo
Lula os investimentos, mesmo com
o lançamento do badalado progra-
ma, pouco avançaram. O
percentual de execução financei-
ra das obras do PAC em 2010 é
de apenas 8,1%.

Vilela considera que a ausência
de investimentos e a incompetên-
cia na gestão do PAC impedem o
crescimento do país. “O grande
entrave para o Brasil crescer com
mais rigor, gerar empregos e au-
mentar a renda das pessoas é a
falta de investimentos em
infraestrutura. O PAC tem proble-
mas seríssimos de gestão. Grandes

Tucanos condenam falta de investimentos em infraestrutura no PAC

É o percentual de execu-
ção financeira das obras

do PAC no Orçamento da
União de 2010. De acordo

com levantamento da assessoria téc-
nica do PSDB, com base em dados
do Siafi, dos R$ 28,6 bilhões previs-
tos para este ano, foram pagos até o
último dia 1º de julho apenas R$ 2,3
bilhões.

investimento maciço na educação”,
afirmou o tucano.

Pela lista divulgada pelo MEC, o
município com a melhor quarta sé-
rie é Cajuru, cidade a 360 km da
capital paulista e com pouco mais
de 24 mil habitantes. No quinto ano
do fundamental, em Minas Gerais,
o destaque é para a cidade de For-
miga, a 195 km de Belo Horizonte,
com 67 mil moradores.

O secretário estadual de Educa-
ção de São Paulo, Paulo Renato
Souza, também resaltou que o es-
tado tem a maior cobertura de
ensino médio do país. A taxa de es-
colaridade chega a 70%, enquanto
a dos demais estados é de menos
de 60%.

investimentos não foram feitos e re-
cursos que existem estão sendo mal
aplicados”, reprovou o tucano.

“O Brasil precisa de investimen-
tos públicos. Essa é uma grande
carência do país. O PAC é uma boa
obra de propaganda, medíocre em
resultados e frustrante nos inves-
timentos que o Brasil precisa”,
acrescentou o deputado José
Aníbal.

Segundo o editorial do Valor,
com o lançamento do PAC, em
2007, o governo federal recolocou
o tema do investimento na agen-
da, mas as despesas com a folha
de pessoal nos anos recentes re-
vela que, na prática, as prioridades
de gastos foram outras. “O gover-
no perdeu uma oportunidade
extraordinária de conter essas des-
pesas e aumentar outras, mais
importantes e urgentes, como os
investimentos em infraestrutura”,
diz o texto.

De acordo com o jornal, a carga

tributária brasileira já está no li-
mite do tolerável pela sociedade
e o terreno para elevar os inves-
timentos em infraestrutura é
praticamente inexistente.

Para Leonardo Vilela, os altos
impostos são um entrave ao de-
senvolvimento e ao crescimento
econômico. “O governo gasta
muito, gasta mal e deixa de in-
vestir no essencial, que é a
infraestrutura, enquanto cobra
impostos abusivos dos empresá-
rios e da sociedade brasileira”,
analisou o deputado.

è Aníbal faz balanço positivo da Lei Seca, mas defende regras ainda mais rigorosas
è Falta planejamento para que o Brasil tenha satélite militar, diz Emanuel
è Direto do plenário, com Papaléo Paes (AP), Alvaro Dias (PR) e Rômulo Gouveia (PB)

Leia também em nosso blog:
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