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O líder da Minoria na Câmara, deputado Gustavo
Fruet (PR) , defendeu nesta segunda-feira (9) ampla
investigação sobre a atuação de fundos de pensão
e estatais na montagem de dossiês contra opositores
do governo Lula. O tucano reagiu às afirmações do
advogado Gerardo Xavier Santiago, ex-gerente exe-
cutivo da Previ (fundo de pensão dos funcionários
do Banco do Brasil), que, em entrevista à revista
“Veja”, admitiu ter participado de uma central de mon-
tagem de dossiês contra  o ex-presidente do DEM
Jorge Bornhausen e o ex-governador de São Paulo
José Serra, entre outros.

“Embora não seja surpreendente, diante do his-
tórico dos últimos anos nesta área, isto é muito sério
e deve ser apurado e punido exemplarmente para
que se restaure a necessária blindagem das insti-
tuições envolvidas”, disse Fruet. O deputado vai
sugerir ao partido que ingresse com representações
no Ministério Público, na Controladoria Geral da
União, na Secretaria de Previdência Complementar
e na Comissão de Valores Mobiliários, além de pro-
mover uma fiscalização via Congresso Nacional, com
apoio do TCU.

A “fábrica de dossiês” denunciada por Santiago

Fruet defende investigação sobre uso de fundos de
pensão e est atais p ara mont agem de dossiês

agiu, segundo publicou ontem o jornal “O Globo”, du-
rante um dos momentos mais tensos do governo Lula:
a crise do mensalão. O advogado disse ao jornal que
fez parte de uma força-tarefa montada a pedido do
governo federal para elaborar um relatório alternati-
vo à CPMI dos Correios e colher dados contra
adversários. “Isto mostra o uso indevido da estrutu-
ra dos fundos de pensão, que têm por finalidade
proteger o dinheiro dos beneficiários e não podem
ser usados em benefício de interesses partidários”,
observou Fruet, que foi sub-relator de movimenta-
ções financeiras da CPMI.

De acordo com Santiago, a Previ montou uma rede
de conselheiros l igados ao PT em empresas nas
quais o fundo tem participação, com o objetivo de
captar doações dessas empresas para beneficiar o
partido. Ele informou que faziam parte da força-tare-
fa técnicos do BB, Petrobras e Caixa, bem como de
seus respectivos fundos de pensão (Previ, Petros e
Funcef). “Isto comprova o que vínhamos denuncian-
do há muito tempo sobre a tendência verificada neste
governo de vazamento de dados sigilosos, fabrica-
ção de dossiês e quebra da blindagem de instituições
até então intocáveis”, afirmou Fruet.

O deputado Vanderlei Macris (SP)  criticou a inclu-
são de regras que oneram o consumidor e protegem
a Eletrobras e a Petrobras no texto da Medida Provi-
sória 487. A MP está em análise na Câmara e tem
votação prevista para este mês. A mais
polêmica das propostas, incluída no
relatório da deputada Solange Almeida
(PMDB-RJ), exige que o consumidor
pague pela energia de hidrelétricas em
construção.

Pelo texto, quando ocorrer atraso
nas obras de transmissão e distribui-
ção necessárias para levar a energia
aos centros de consumo, quem arca-
rá com o prejuízo serão as
concessionárias e as comercia-
lizadoras de energia. Esse custo será
repassado ao consumidor por meio de
aumento da conta de luz.

Para Macris, as mudanças são absurdas. A MP,
segundo o deputado, é um subterfúgio do governo
para atender a interesses escusos e quem pagará a

Macris condena mudança em MP que pode aumentar preço da energia elétrica
conta é a sociedade. “As concessionárias não terão
prejuízo. A partir do momento em que o governo as
obriga a arcar com esse custo, elas vão repassá-lo
para o consumidor. Quem será penalizado é o cida-

dão” alertou o parlamentar nesta
segunda-feira (9).

A medida provisória, que original-
mente autorizava uma capitalização de
R$ 80 bilhões ao BNDES, também tra-
ta de inúmeros temas que não possuem
nenhuma ligação com o objeto central
do texto. O deputado considerou a MP
“uma verdadeira árvore de Natal”. Se-
gundo Macris, o governo desrespeita
os critérios de relevância e urgência
das medidas provisórias.

As modificações foram feitas para
beneficiar as três maiores hidrelétricas
em construção no país, nas quais a

Eletrobras ou suas subsidiárias têm participação: San-
to Antônio e Jirau, no rio Madeira (RO), e Belo Monte,
no rio Xingu (PA).

“A relatora, a pedido do
governo, enfeita a MP

com vários assuntos que
não têm nada a ver com

a proposta original. O
governo mercantiliza a
MP a favor de grupos

econômicos. Não pode-
mos admitir isso.”

Dep. Vanderlei Macris (SP)
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Os deputados Luiz Carlos Hauly (PR)  e Gustavo
Fruet (PR)  criticaram nesta segunda-feira (9) o Pa-
lácio do Planalto por ter reforçado, em pleno ano
eleitoral, a “caixa preta” que mantém em sigilo os
gastos do gabinete presidencial  com cartão
corporativo. Mais de 98% das despesas feitas com
esse mecanismo para atender Lula e sua família não
são detalhadas sob o argumento da segurança na-
cional.

Segundo reportagem do jornal “O Globo”, apenas
1,8% das despesas realizadas para atender as de-
mandas do presidente, familiares e assessores
próximos tem detalhamento no sistema de acompa-
nhamento dos gastos federais. Ou seja, somente em
pouquíssimos casos é possível saber o nome e o CPF
do funcionário que fez a despesa e a forma de paga-
mento: saque em dinheiro ou via fatura. Com isso, de
um total de R$ 3,2 milhões gastos este ano pelo gabi-
nete até julho, apenas R$ 5,7 mil estão detalhados.

Segundo Hauly, tudo no governo Lula é dissimu-
lado e secreto. “Quando chegar ao fim, este governo
será um escândalo nacional. Quem tem dúvida de
que o Lula e seu governo estão usando a máquina
pública para fazer campanha para sua candidata?

Deputados criticam Planalto por manter em sigilo 98% dos gastos presidenciais com cartões
Nesses dados secretos estão embutidos à logística
que Lula está usando para apoiar seus candida-
tos. Por isso, ele não quer que ninguém saiba das
contas”, opinou o tucano.

Líder da Minoria na Câmara, Fruet apontou uma
contradição: o que o Planalto tem que preservar
como secreto acaba se tornando público. E não
faltam exemplos, como o vazamento de dados de
inscritos no Enem e a quebra irregular do sigilo do
vice-presidente Executivo do PSDB, Eduardo Jor-
ge. “Mas aquelas informações que o governo não
quer tornar públicas, porque dizem respeito a in-
teresses não confessos, acabam sendo mantidas
sob sigilo, como é o caso dessas despesas com
cartões”, apontou.

Fruet lembrou ainda que já houve uma investi-
gação no Congresso sobre o uso indevido do cartão
corporativo por meio de comissão parlamentar de
inquérito. Ainda de acordo com o deputado, o go-
verno Lula prometeu mudar a postura em relação
aos cartões, algo que até chegou a provocar a que-
da de uma ministra por uso indevido. “Mas isso não
aconteceu, pois a prática voltou”, lamentou o tu-
cano.

Na reta final, o governo Lula conseguirá bater
mais um recorde negativo: um débito de cerca de
R$ 90 bilhões que precisará ser assumido pelo pró-
ximo governante do país. Esse exorbitante volume
de pagamentos pendentes foi gerado principalmen-
te por gastos acumulados do Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC). Para se ter uma
ideia de comparação, quando Fernando Henrique
Cardoso deixou o Planalto, ao final de 2002, a con-
ta a ser paga pela gestão petista foi de R$ 22
bilhões.

“Nunca antes na história desse país se viu tanta
irresponsabilidade, condenando as gerações futu-
ras a viverem num aperto e, acima de tudo, numa
ausência total em questões importantes ligadas à
saúde, segurança, educação e infraestrutura”, re-
provou o deputado Wandenkolk Gonçalves (P A) nesta
segunda-feira (9).

Os chamados “restos a pagar” são despesas que

Conta de R$ 90 bilhões que Lula deixará para sucessor é uma irresponsabilidade, diz deputado

R$ 68 bilhões
Essa é a diferença entre os chamados “restos a pagar” deixados por Fernando Henrique e aqueles que o
sucessor de Lula herdará. Os valores foram atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

ficam de um ano para outro e ocorrem porque os
ministérios muitas vezes contratam uma obra que
não é concluída até dezembro, como tem aconte-
cido com o PAC. Como o governo se comprometeu
a pagar a despesa, a conta acaba sendo jogada
para o ano seguinte. É algo rotineiro na adminis-
tração pública, mas se a quantidade desses restos
a pagar se torna muito grande, o volume de recur-
sos para novos projetos torna-se menor.

“É por isso que quando se faz uma avaliação
do país, vemos que nossos portos são arcaicos,
as estradas sofrem com buracos, as filas dos hos-
pitais estão imensas e muitas crianças ainda não
frequentam a escola. Este governo só pensa na
próxima eleição, e não na próxima geração. Essa
herança maldita vai f icar para o próximo
governante”, critica Wandenkolk. Ainda segundo
o deputado, o PAC não passa de um “projeto
eleitoreiro e de ficção”.

Leia também em nosso blog:

è Lei Antifumo de São Paulo completa um ano com quase 100% de adesão


