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A criação da Secretaria da Micro e Pequena Empresa
coloca à prova o discurso de austeridade fiscal propalado
pelo governo federal. Essa é a avaliação do líder do PSDB
na Câmara, Duarte Nogueira (SP) , e dos deputados Luiz
Carlos (AP)  e Carlaile Pedrosa (MG) . O projeto foi encami-
nhado ao Congresso na quinta-feira (31) da semana
passada e terá um impacto de R$ 6,5 milhões nos cofres
públicos em 2011, segundo o site “Veja.com”.

Na opinião do líder, a nova estrutura aten-
de aos interesses patrimoniais e partidários do
governo petista. “Travestida de apoio ao setor
produtivo, essa nova secretaria foi a forma que
o governo encontrou para acomodar seus alia-
dos, criando cabides de emprego, aumentando
cargos e a gastança. O governo do PT acha que o Estado
é seu patrimônio”, afirmou.

A secretaria será o 39º órgão com status de ministério e
o titular da pasta será o 40º ministro, considerando o pre-
sidente do Banco Central. No governo Fernando Henrique
Cardoso havia 26 ministérios. Um dos cotados para assu-
mir a estrutura é o senador Antonio Carlos Valadares
(PSB-SE), que abriria vaga no Senado para o presidente

Criação de Secret aria da Micro e Pequena Empresa é
irresponsabilidade do governo, avaliam deput ados

do PT, José Eduardo Dutra.
Luiz Carlos definiu a medida como mais um ato de

irresponsabilidade do governo. “É a criação de novo cabi-
de de emprego para poder alocar os companheiros. Não
há como concordar com a abertura de um ministério apeli-
dado de secretaria em meio a tantos cortes contundentes
no orçamento, atingindo inclusive as emendas parlamenta-

res”, condenou.
Carlaile Pedrosa defendeu o fortalecimen-

to das políticas públicas para as micros e
pequenas empresas utilizando as estruturas
já existentes. Segundo ele, é preciso incenti-
var o microempresário, que gera empregos,
mas é desnecessário novo ministério para a

finalidade. “Infelizmente a marca do governo do PT é o
inchaço da máquina”, declarou.

Nogueira ressaltou ainda a importância das iniciativas
do PSDB para o fortalecimento do setor, mesmo sem criar
cargos ou estruturas. Uma é a Lei das Micro e Pequenas
Empresas, instituída em 1996. Outra contribuição foi a emen-
da que o partido apresentou na minirreforma tributária, em
2003, criando o Supersimples.

O Tribunal de Contas da União (TCU) realizará audi-
toria na Companhia Hidroelétrica do São Francisco
(Chesf) para apurar as causas do apagão que afetou
a região Nordeste nos dias 3 e 4 de fevereiro deste
ano. A investigação é uma resposta ao requerimento
protocolado no tribunal pelos depu-
tados Antonio Imbassahy (BA) , Jutahy
Junior (BA) , Rui Palmeira (AL) , entre
outros. O TCU declara que a inspe-
ção tem a meta de identificar as
possíveis causas da interrupção no
fornecimento de energia em vários
estados nordestinos.

O Tribunal de Contas vai ainda
verificar os pontos de risco mais crí-
ticos do sistema de distribuição de
energia elétrica sob a responsabili-
dade da Chesf.

Os tucanos recorreram ao tribunal porque não ti-
veram resposta do requerimento encaminhado ao
ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, sobre a
falta de eletricidade. Segundo Imbassahy, uma das
causas do apagão foi a falta de reparos nos equipa-
mentos da usina. “Falta investimento e falta também

uma manutenção adequada sob o olhar flácido e omis-
so da Aneel, que deveria estar investigando e
acompanhando”, disse.

Para o deputado, a interrupção no fornecimento e a
falta de políticas do governo para o setor podem

desestimular novos investidores. “Isso
gera não só um prejuízo imediato,
como também afugenta, afasta pro-
váveis investidores da região
Nordeste, uma vez que eles não se
sentem seguros com o fornecimento
estabilizado de boa qualidade de
energia elétrica, que é um insumo fun-
damental para produzir bens”,
comentou.

Na avaliação de Rui Palmeira, a
inspeção esclarecerá a forma como
a companhia tem utilizado a verba dis-

ponível.  “A inspeção é importante para sabermos como
a Chesf aporta a imensa quantidade de recursos do seu
orçamento”, afirmou o tucano. Ele destacou que os
apagões no Nordeste acontecem diariamente, o que atra-
palha o desenvolvimento do turismo e afasta novos
investimentos.

TCU fará inspeção na Chesf a pedido de tucanos para
esclarecer queda de energia elétrica

Ficaram sem energia e também
enfrentaram problemas com a falta

de água em alguns estados do
Nordeste. O problema ocorreu
devido a uma falha no circuito
eletrônico da subestação Luiz

Gonzaga, no município de Jatobá,
em Pernambuco
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Leia também em nosso blog:

è Líder tucano propõe emenda para correção maior do Imposto de Renda
è Aloysio Nunes cobra explicações sobre demissão de diretor da Polícia Rodoviária Federal
è PT promove interferência inédita na iniciativa privada e transforma Estado em balcão de negócios, diz ITV
è Direto do Plenário, com os senadores Alvaro Dias (PR) e Aloysio Nunes Ferreira (SP)
è Direto do Twitter, com os deputados Vanderlei Macris (SP), Duarte Nogueira (SP), William Dib (SP), Jorginho
Mello (SC) e o senador Alvaro Dias (PR)

O líder do PSDB na Câmara, Duarte Nogueira (SP) , con-
vocou reunião da bancada para terça-feira (5), às 10h,
com o objetivo de discutir o projeto do novo Código Flo-
restal, relatado pelo deputado Aldo Rebelo (PCdoB-SP).
No encontro, Rebelo fará uma exposição sobre o pare-
cer, que define novas regras de produção agrícola e
proteção ao meio ambiente. De acordo com o líder, a
discussão é fundamental para que os parlamentares
busquem o consenso. A posição do partido, segundo ele,
levará em consideração o que for melhor para o Brasil.

“Após a reunião faremos uma discussão interna. Nos-
so trabalho é no sentido de buscar uma orientação
majoritária ou, se possível, encontrar um consenso sobre
o assunto”, afirmou Nogueira. O deputado ressaltou que
temas polêmicos têm sido debatidos sistematicamente em
outros encontros da bancada. Nessas reuniões, o líder
abre um espaço democrático para os tucanos expressa-
rem suas opiniões.

Ainda de acordo com o deputado, o objetivo é votar
uma matéria capaz de conciliar, por meio do aperfeiçoa-
mento do código, a manutenção e o estímulo à produção
de alimentos com a proteção ambiental. “Queremos ga-
rantir o bom manejo dos recursos naturais, para que
possamos ter um equilíbrio entre a questão ambiental e o
desenvolvimento socioeconômico”, explicou.

Relator do projeto sobre Código Florestal participa de reunião
da bancada do PSDB amanhã

Na avaliação de Nogueira, o estabelecimento de diretri-
zes adequadas para a agricultura permitirá o crescimento
da produção destinada ao abastecimento interno, com
consequente redução de preço dos alimentos, além de ge-
rar excedentes exportáveis que garantirão bom resultado
no saldo da balança comercial com outros países. A preo-
cupação com o meio ambiente permitirá ao Brasil explorar
de maneira correta os recursos naturais sem provocar es-
cassez ou extinção de nenhum deles.

A deputada Bruna Furlan (SP)  apresentou projeto de
lei para permitir o uso de recursos do Fundo de
Universalização de Serviços de Telecomunicações
(Fust) como auxílio financeiro para entidades da soci-
edade civil sem fins lucrativos que atuam na
democratização dos serviços de informática. De acor-
do com a tucana, o esforço que o Estado vem fazendo
nos últimos anos para universalizar o acesso à internet
tem sido ineficaz.

“Ainda existem 90 milhões de brasileiros sem aces-
so à rede mundial de computadores. A solução desse
problema passa, necessariamente, pela cooperação
entre o Poder Público e as entidades sem fins lucrati-
vos que atuam na democratização da informática”,
justificou a deputada no documento.

Segundo Furlan, os recursos do Fust, criado em 2000,

têm sido utilizados de forma ineficiente, o que prejudica
a universalização do acesso à internet. Ao longo desses
anos, o fundo arrecadou cerca de R$ 10 bilhões, segun-
do dados do Ministério das Comunicações.

Os recursos, no entanto, foram utilizados pelo gover-
no federal basicamente no cumprimento da meta de
superávit primário (resultado da receita menos despe-
sa, sem contar os juros da dívida), como admitiu
recentemente no Senado o ministro Paulo Bernardo.

A parlamentar explicou que a alteração das regras do
fundo permitirá que as entidades sem fins lucrativos pos-
sam atuar de forma mais ampla na promoção da inclusão
digital. “O Poder Público poderá estabelecer parcerias
com essas entidades associando, dessa forma, a efici-
ência na arrecadação de recursos própria do Estado com
a agilidade dessas organizações”, afirmou.

Bruna Furlan apresenta proposta para universalização da internet
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Atualização da legislação de 1965 é necessária

n  De acordo com informações da Agência Câmara,
Aldo Rebelo acredita que há consenso em torno de
90% do relatório. Segundo a reportagem, os pontos
sem acordo serão decididos na votação da proposta
em plenário, em data ainda a ser definida.

n  No PSDB, a maioria dos parlamentares defende a
aprovação do parecer de Rebelo. No entanto, tucanos
acreditam que alterações precisam ser feitas.

n  O atual Código Florestal Brasileiro foi aprovado em
1965. São 46 anos desde a sanção da lei, criada em
um contexto socioeconômico diferente do atual.


