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Parlamentares do PSDB condenaram a tentativa
do governo de criar a 12ª estatal da gestão Lula: a
Empresa Brasileira de Seguros S.A. (EBS). Somen-
te depois de receber várias críticas da oposição, de
empresários e especialistas do setor, o Planalto de-
sistiu de editar uma medida provisória para montar
a “Segurobrás”. Em vez disso, será encaminhado
um projeto de lei ao Congresso Nacio-
nal. Em 2002, o Brasil tinha 108 estatais,
e o número passará a 120 se a EBS for
criada.

O líder do PSDB na Câmara, deputa-
do João Almeida (BA) , afirmou que a
estatal serviria para dar mais vagas aos
apadrinhados do governo. “É uma in-
sensatez para garantir mais empregos para a
companheirada. Não há outra justificativa para a cri-
ação dessa empresa”, declarou em entrevista à
Rádio CBN.

Da tribuna, o senador Alvaro Dias (PR)  reprovou a
criação da seguradora pública e considerou a me-
dida um retrocesso. Para ele, o governo do PT está

Nova est atal dará mais empregos p ara apadrinhados,
afirmam tucanos

aparelhando eleitoralmente o Estado brasileiro. “Uma
das críticas contumazes ao governo Lula diz respei-
to ao gigantismo da máquina pública. O mais
preocupante é o cunho estatizante dessa proposta”,
condenou.

Pelo projeto original da medida provisória do go-
verno, a “Segurobrás” teria permissão para explorar

operações de seguro em qualquer mo-
dalidade, sobretudo nos ramos de
infraestrutura, interesse social (como
crédito para micro e pequenas empre-
sas) e exportação.

A EBS seria vinculada ao Ministério
da Fazenda, mas poderia funcionar com
servidores cedidos de outros órgãos ou

recrutados por contratação temporária sem concurso
público. Jorge Hilário Gouvêa Vieira, presidente da
Confederação Nacional das Empresas de Seguros
Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplemen-
tar e Capitalização (CNSeg), disse em entrevista ao
jornal “O Globo” que o mercado “tem plena capacida-
de para fazer o que o governo quer”.

estatais terão
sido criadas pelo
governo Lula

caso a “Segurobrás” saia
do papel
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Os deputados Vanderlei Macris (SP)  e Fernando
Chucre (SP)  criticaram a incapacidade de planeja-
mento do governo federal na infraestrutura
aeroportuária. Os tucanos afirmaram, durante au-
diência pública na Comissão de Viação e
Transporte, que o Planalto foi incapaz de fazer os
investimentos necessários para evitar o caos nos
aeroportos do país.

A Infraero estima um crescimento de 17% no nú-
mero de passageiros neste ano, mas não há um
plano oficial para cobrir essa demanda em defini-
t ivo, mas apenas a  previsão da construção
emergencial de “puxadinhos” nos terminais.

“Esses chamados módulos, já apelidados de
puxadinhos, são a demonstração da falta de pla-
nejamento. Eles só estão sendo construídos em
função do aumento da demanda. Desde a época
do apagão aéreo já tínhamos a clara demonstra-
ção que haveria esse aumento e o governo não
fez nada”, avaliou Macris durante o debate na co-
missão sobre o andamento das obras para a Copa
de 2014.

Segundo o tucano, a Agência Nacional de Avia-
ção Civi l  trabalha lentamente para melhorar a

“Puxadinhos” em aeroportos comprovam falta de gestão do governo federal

De acordo com a Infraero,  durante a Copa de 2014
haverá um crescimento de 2,7 milhões de passagei-
ros nos 16 aeroportos próximos às cidades-sede. Os
principais gargalos para o evento, segundo a esta-
tal, estão mesmo nos terminais de passageiros.

infraestrutura aeroportuária. “O governo não
priorizou a infraestrutura e não alocou recursos no
orçamento para investir nessa área”, ressaltou.
Macris alertou ainda que os trabalhos para a Copa
de 2014 estão atrasados. E mais: as estimativas
do governo sobre o crescimento da demanda, diz
o deputado, talvez já estejam defasadas.

Chucre, por sua vez, também demonstrou preo-
cupação com o atraso nas obras para a Copa e
com a demanda interna em expansão. “Tivemos a
crise no sistema aeroportuário em 2008. De lá para
cá o investimento feito nos três anos é insignifi-
cante. Isso ocorreu por causa da falta de
planejamento e de gestão na questão
aeroportuária”, reprovou.

Copa terá mais 2,7 milhões de passageiros
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O vice-presidente executivo do PSDB, Eduardo Jorge
Caldas Pereira, disse que vai entrar com uma ação por
danos morais contra a União pelo vazamento de seus
dados fiscais pela Receita Federal. Nesta quarta-feira
(14), ao prestar depoimento à Comissão de Constituição
e Justiça do Senado sobre a quebra do sigilo fiscal do
dirigente tucano, o secretário da Receita, Otacílio
Cartaxo, confirmou não só que as informações saíram
de dentro da instituição, mas destacou também saber
quem as tinha acessado, o local e a data dos acessos.

Pressionado a fornecer detalhes sobre a operação,
Cartaxo admitiu ter identificado os servidores que po-
dem ser responsáveis pela violação, mas se recusou a
revelar os nomes à comissão. “Houve diversos acessos,
por vários funcionários, que estão sendo investigados.
Sei dia, mês, hora e a máquina em que foram feitos” ,
afirmou.

Vice-presidente executivo do PSDB entrará com processo contra a União
“Eles já sabem e se recusam a responder. Isso com-

prova que, se disserem, fornecem pistas para chegar ao
pedido que foi feito pela chamada equipe de inteligência
da campanha da candidata petista”, afirmou Eduardo Jor-
ge, lembrando que os seus dados fariam parte de um
dossiê montado pelo Partido dos Trabalhadores (PT).

O depoimento de Cartaxo desmente tanto o presidente
nacional do PT, José Eduardo Dutra, que responsabilizou
o vice-presidente tucano de ter vazado seus próprios da-
dos, como a candidata petista à Presidência, Dilma
Rousseff. Ela acusou o Ministério Público pela quebra do
sigilo fiscal do vice-presidente do PSDB.

Para o senador Alvaro Dias (PR) , existe uma operação
“abafa” por parte do governo federal. “O depoimento do
secretário segue a linha do não sei, não ouvi. O crime
existe, mas jamais encontraremos o criminoso. Não se
pode punir o responsável”, lamentou.

O presidente da Comissão de Relações Exteriores
da Câmara, deputado Emanuel Fernandes (SP) , defen-
deu nesta quarta-feira (14) a criação de um fundo para
auxiliar os brasileiros que vivem no exterior em caso de
necessidade financeira ou situação de emergência.

Essa seria uma alternativa ao projeto de lei comple-
mentar que pretende criar a contribuição social de 2%
sobre todas as remessas de dinheiro para o país fei-
tas por brasileiros no exterior. A comissão realizou hoje
audiência pública para discutir o projeto que, na avali-
ação de Emanuel, ainda necessita de “uma análise
profunda”.

Para Emanuel, a criação de um tributo deve ser evi-
tada ao máximo. Esse é o motivo da defesa de uma
discussão mais aprofundada, capaz de buscar uma
solução que impeça a cobrança de impostos dos brasi-

Emanuel defende criação de fundo para ajudar residentes no exterior

leiros residentes lá fora. Como destaca o tucano, mui-
tos deles ajudam financeiramente os familiares no
Brasil. “Criar tributos, na minha opinião, só em último
caso”, ponderou.

A solução para a questão, segundo o presidente da
Comissão de Relações Exteriores, seria a adesão
vonluntária dos residentes no exterior a uma previdência
especial, ao invés da cobrança compulsória de taxa pela
Receita Federal.

“Talvez seja o caso de criar um fundo por adesão, como
um seguro. As pessoas que vão para fora do país pode-
riam então escolher se querem ou não participar dessa
espécie de previdência e, só assim, pagar os 2%”, de-
fendeu. Três milhões de brasileiros vivem fora do país,
sendo cerca de 1,3 milhão na América do Norte. A esti-
mativa é do Ministério das Relações Exteriores.

è Combate às drogas nas fronteiras do Brasil é débil, afirma tucano
è Hauly destaca aprovação de proposta que cria o Ano da Holanda no Brasil
è Vai ao Senado projeto que dá a São Carlos o título de “Capital da Tecnologia”
è Direto do Twitter, com os deputados Otavio Leite (RJ), Gustavo Fruet (PR), Rogério Marinho  (RN) e
Alfredo Kaefer (PR).

Leia também em nosso blog:

n Senadora Níura Demarchi (SC) , em seu primeiro discurso na tribuna do Senado. A tucana tomou
posse nesta terça-feira (14) substituindo o senador Raimundo Colombo (DEM-SC), que se licenciou

para disputar o Governo de Santa Catarina.

DIRETO DO PLENÁRIO
“Vou participar ativamente da busca de melhorias para educação pública, pois toda a sociedade ganha quando são
concedidas oportunidades melhores de formação. Pedirei garantia para a liberação de recursos da Defesa Civil aos
desalojados da enchente, que assolou o estado em 2008, e apoiarei toda e qualquer ação pela diminuição da carga

tributária incidente sobre produtos essenciais”.


