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Em virtude do recesso parlamentar, a circulação da versão impressa do Diário Tucano será interrompida a
partir de segunda-feira (19), com retorno em 2/08. Já o blog continuará sendo atualizado diariamente.

DT impresso volta dia 2

Os deputados Gustavo Fruet (PR)  e Vanderlei Macris (SP)
apresentaram requerimento ao ministro da Fazenda, Guido
Mantega, cobrando informações sobre a suposta quebra
de sigilo fiscal do vice-presidente executivo do PSDB,
Eduardo Jorge, a serviço do “grupo de inteligência” da
campanha do PT à Presidência.

Os tucanos querem que o ministro forneça uma série
de informações sobre os procedimentos da Receita Fede-
ral, como as datas e os horários de todos os acessos aos
dados fiscais de Eduardo Jorge desde 2005. Também são
pedidos os nomes e as matrículas funcionais dos servido-
res que realizaram os acessos e seus superiores
hierárquicos.

Outra preocupação levantada no requerimento refere-
se ao controle dos dados por parte do Fisco. Os deputados

Oposição cobra de ministro informações sobre quebra de
sigilo de vice-presidente do PSDB

n No blog: a íntegra do requerimento

cobram esclarecimentos sobre a capacidade da Receita
de identificar e coibir acessos considerados imotivados, além
de averiguar se os servidores enquadrados neste item des-
contam em folha de pagamento algum valor a título de
contribuição sindical e/ou partidária.

Pedem, ainda, que seja encaminhada listagem de pro-
cedimentos disciplinares realizados para apuração de
acessos sem motivo e suas respectivas medidas de
penalização.

Em depoimento na Comissão de Constituição e Justiça
do Senado na última quarta-feira, o secretário da Receita
Federal, Otacílio Cartaxo, confirmou que uma investigação
interna do órgão já identificou ao menos cinco servidores
que acessaram dados fiscais do vice-presidente do PSDB.

Parlamentares do PSDB apontaram falhas na ges-
tão da produção de petróleo no pré-sal. Segundo os
deputados, o governo ainda não tomou medidas de
segurança para diminuir os riscos ambientais relacio-
nados à exploração em águas profundas. EUA e a União
Européia recomendaram a suspensão temporária des-
se tipo de produção após o vazamento do mineral no
Golfo do México.

Para o deputado Eduardo Gomes (TO) , o Planalto não
dá garantias sobre a segurança com essas novas per-
furações. “É lamentável que o governo ainda não tenha
avaliado os danos ambientais e o perigo que esse mo-
delo de exploração traz”, afirmou o tucano nesta
quinta-feira (15).

Para tucanos, governo não avalia risco ambiental para explorar o pré-sal
Segundo o deputado Luiz Paulo V ellozo Lucas (ES) , o

presidente Lula não se importa com as recomendações
de segurança, mesmo depois do maior desastre ambiental
da história da indústria petrolífera. “O governo não está
nem um pouco preocupado com nada disso. Só com oba-
oba eleitoral. Eles não estão preocupados nem com a
desvalorização da Petrobras, vão estar preocupados com
o risco ambiental?”, questionou.

Para ele, até agora o governo Lula só provocou a
discórdia dentro do Congresso por causa da divisão dos
royalties entre estados e municípios. Vellozo Lucas tam-
bém questiona a capacidade da Petrobras para explorar
novos poços, tamanha a desvalorização das ações da
estatal provocada pela má gestão do governo.

O deputado Alfredo Kaefer (PR)  reprovou nesta quinta-
feira (15) a mudança proposta pelo governo federal no
Tratado de Itaipu. A medida aumenta o valor pago ao
Paraguai pela cessão de energia não utilizada naquele
país, que é comprada pelo Brasil. Segundo o Instituto Acen-
de Brasil, o país perderá aproximadamente R$ 5,5 bilhões
caso o acordo seja modificado. O valor destinado à nação
vizinha aumentará de US$ 120 milhões para US$ 360 mi-
lhões/ano.

Na avaliação do tucano, a diferença será custeada pe-
los contribuintes. “O governo fala insistentemente que isso

Contribuinte pagará por mudanças no Tratado de Itaipu, alerta Kaefer
não mudará a tarifa de energia para os brasileiros, mas é o
contribuinte daqui que quitará essa conta. O Paraguai, que
nunca colocou um centavo na usina de Itaipu, receberá
metade da energia elétrica produzida”, criticou.

O prejuízo total, a ser bancado pelo Tesouro Nacional,
representa o aumento na remuneração pela energia cedi-
da ao longo da duração do tratado, que termina em 2023.
Para Kaefer, o governo brasileiro está fazendo caridade
ideológica. “Como o governo Lula tem identificação ideoló-
gica com o Paraguai, vem fazendo benesses. E nós
pagamos a conta”, reiterou o deputado.
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Pediu desculpas, mas repetiu novamente uma atitu-
de ilegal. Foi isso que o presidente Lula fez, segundo
deputados tucanos, ao tentar se redimir por ter exalta-
do sua candidata à Presidência da República durante
evento de lançamento do edital do trem-bala, ocorrido
na última terça-feira (13). Um dia depois, o petista ad-
mitiu o equívoco, mas voltou a exaltar supostas
qualidades da ex-ministra, em gesto que pode configu-
rar desrespeito às leis eleitorais.

O “pedido de desculpas” foi feito na frente de autori-
dades estrangeiras e até do presidente do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), Ricardo Lewandowski. Logo
depois, o presidente foi ainda mais enfático nos elogios
à candidata durante entrevista aos jornalistas no
Itamaraty, ao final da reunião da Cúpula Brasil/União
Européia.

Para o deputado Luiz Carlos Hauly (PR) , como presi-
dente da nação, Lula deveria dar o exemplo e
obedecer as leis. Segundo o tucano, ao descumprir
as normas eleitorais, o petista dá margem para que
qualquer pessoa também cometa crimes eleitorais. “O
presidente está se sentindo acima do bem e do mal.

Lula insiste em fazer campanha eleitoral em eventos oficiais, criticam deputados

Ele acha que manda não só no Executivo, mas tam-
bém no Judiciário, no Legislativo e na imprensa”,
criticou nesta quinta-feira (15).

O parlamentar lembra que a ausência de Lula, du-
rante os dias em que viajava pelo continente africano
na semana passada, deixou sua candidata fora da
mídia. E, por isso, afirma Hauly, ao retornar ao Brasil o
presidente se viu forçado a fazer algo para reverter a
situação. “Ele é criador e ela, a criatura. Na ausência
dele, ela desaparece. Eles usam e abusam dos meios
de comunicação e desafiam a legislação”, condenou.

Segundo Leonardo Vilela (GO) , além de transgres-
são à lei, a atitude de Lula se tornou uma “zombaria”.
O presidente, diz o deputado, já foi multado seis ve-
zes pelo TSE e, mesmo assim, continua fazendo
campanha em eventos oficiais. “É lamentável que o
presidente transgrida conscientemente a lei repetidas
vezes, e que abuse e ironize a Justiça. O maior man-
datário do país deveria dar exemplo e seguir
rigorosamente a legislação”, criticou.

Leia no blog: todas as multas ao presidente

As deputadas Professora Raquel T eixeira (GO)  e
Thelma de Oliveira (MT)  consideraram um absurdo o
governo federal ter produzido um kit com milhares
de cartilhas, cartazes e livros defendendo o voto nas
mulheres e aproveitado para incluir um discurso de
seis páginas da candidata do PT à Presidência. O
material foi enviado pela Secretaria de Políticas para
as Mulheres – órgão vinculado à Presidência da Re-
pública – a partidos, deputados, senadores e demais
candidatos nos estados.

“É uma atitude totalmente antiética. O governo pa-
trocina uma cartilha com o objetivo de tentar mascarar
e induzir o voto das mulheres em sua candidata”,
reprovou Thelma, presidente do PSDB Mulher.

Para a deputada, é preciso denunciar e desmas-
carar esse jogo que utiliza mais uma vez a máquina
pública para tentar ganhar as eleições. Segundo a
tucana, é importante a presença feminina na políti-
ca, mas desde que a mulher esteja preparada e
caminhe com suas próprias pernas.

Segundo Raquel Teixeira, a atitude do governo

Tucanas condenam kit do governo que promove candidata do PT

O deputado Vanderlei Macris (SP) defende uma
ação no Ministério Público e na Justiça Eleitoral
contra o governo federal pela produção e distri-
buição do kit.

“Há uma finalidade clara com esse material: usar
a máquina pública em favor da candidata do PT.
Esse é mais um fato que consolida a ideia da po-
pulação de que estão usando a máquina sem
pudor e de forma ilegal. É inadmissível tirar o pro-
veito do ministério com o pretexto de defender os
interesses da mulher quando, na verdade, é a fa-
vor de uma candidata”, reprovou.

Leia também em nosso blog:

è Má gestão do Planalto prejudicará Copa de 2014, alertam parlamentares
è Queda nos investimentos em qualificação mostra descaso do governo com educação, afirma Chucre

pode ser classificada como “lavagem cerebral”. “O
espaço da candidata do PT na política só reforça a
manipulação da mulher pelo homem. Quem está
abrindo espaço, criando e inventando uma
candidata é o Lula”, resumiu.

Macris defende ação contra o Planalto


