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Parlamentares do PSDB esperam rapidez da Justiça
Federal na investigação do escândalo do mensalão. Os
tucanos cobraram nessa segunda-feira (4) punições para
os novos nomes citados em relatório da Polícia Federal
(PF) divulgado esta semana pela revista “Época”. O docu-
mento reafirma a existência do esquema de corrupção e
aponta que saiu dos cofres públicos o dinheiro utilizado
para o pagamento de mensalidade a parlamentares da
base de sustentação do governo Lula.

Além dos 40 réus do mensalão que
respondem a processo no Supremo
Tribunal Federal (STF), dezenas de
outras pessoas aparecem como
beneficiárias do esquema no relatório.
Freud Godoy, amigo e ex-segurança
de Lula, e o atual ministro do Desen-
volvimento, Indústria e Comércio
Exterior, Fernando Pimentel, são cita-
dos como favorecidos. O documento
afirma que o “valerioduto” foi financiado por dinheiro públi-
co, tendo o fundo VisaNet, do Banco do Brasil, como origem
dos recursos.

O líder tucano na Câmara, Duarte Nogueira (SP) , alertou,
pelo Twitter, que a maioria dos crimes do mensalão está
prestes a prescrever e só um julgamento em tempo hábil
evitará que a impunidade prevaleça. “Lula e seu entorno
menosprezaram o resultado da CPI que investigou o es-
quema, apostando que a história cairia no esquecimento.
Não caiu. A sociedade espera respostas e punições neste
que foi o mais grave caso de corrupção dos tempos re-
centes”, cobrou.

Punição p ara os envolvidos no mensalão do governo Lula
deve ser prioridade, afirmam tucanos

Em abril de 2006, a CPI dos Correios aprovou por 17
votos a 4 o relatório do deputado Osmar Serraglio (PMDB-
PR), que apontava a existência inequívoca do mensalão e
indiciava mais de 100 pessoas. Entre elas, havia vários in-
tegrantes da cúpula do governo à época.

Na avaliação do líder tucano no Senado, Alvaro Dias (PR) ,
o documento produzido pela PF confirma as conclusões da
CPI. “Não é possível mais admitir no Brasil a hipocrisia de

que não houve mensalão. É preciso exigir
providências e responsabilização civil e
criminal dos envolvidos”, alertou Dias.

Na contramão dos fatos, a cúpula
petista insiste em desqualificar a existên-
cia do esquema de corrupção.  A primeira
vice-presidente do PSDB, senadora
Marisa Serrano (MS) , rechaçou a tentati-
va de petistas e aliados de apregoar que
o esquema não existiu. “É próprio do PT
querer desqualificar o fato, dizendo que

todo mundo faz a mesma coisa”, criticou.
Os deputados Wandenkolk Gonçalves (P A) e Antonio

Imbassahy (BA)  também cobraram rapidez no julgamento
dos envolvidos. “Esperamos que o STF agilize essa ques-
tão e puna os culpados”, afirmou Wandenkolk. Para ele, o
ex-presidente Lula tinha conhecimento do mensalão e era
“o comandante maior de todo o esquema”.

Para Imbassahy, a Justiça precisa punir os participantes
do crime. “O importante é que os órgãos do Judiciário pos-
sam utilizar esse relatório da PF para penalizar as
personalidades públicas e empresários que estiveram com-
prometidos com essa corrupção”, afirmou.

è O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), e os deputados Vicentinho (PT-SP), Benedita da Silva
(PT-RJ), Lincoln Portela (PR-MG), José Mentor (PT-SP) e João Magalhães (PMDB-MG) estão entre os nomes que
aparecem no relatório da PF como beneficiários do esquema comandado pelo publicitário Marcos Valério.

è A revista “Época” afirma, com base no relatório, que Freud Godoy recebeu R$ 98,5 mil da SMP&B, de Marcos
Valério, pelo pagamento dos serviços na campanha presidencial de 2002. Godoy é amigo de Lula desde os anos 80
e trabalhou como segurança particular do ex-presidente.

è Lula mudou o discurso sobre o mensalão ao longo do tempo. Em dezembro de 2006, afirmou que o episódio havia
sido uma facada em suas costas, independentemente de quem tivesse participado. Já no final do governo, ele
afirmou que trabalharia, após deixar o Planalto, para “desmontar” a existência do esquema.

è Após ser delatado pelo ex-deputado Roberto Jefferson (PTB-RJ), o mensalão derrubou inúmeras autoridades do
governo Lula, como o então ministro da Casa Civil, José Dirceu, e o então ministro da Fazenda e hoje ministro da
Casa Civil, Antonio Palocci.

Ministros, parlamentares e até amigo do ex-presidente teriam participado do esquema

“Lula e seu entorno
menosprezaram o resultado da
CPI que investigou o esquema,
apostando que a história cairia
no esquecimento. Não caiu.”

n Deputado Duarte Nogueira
(SP), líder do PSDB na Câmara

Tentativas de provar que o escândalo era uma "farsa" perdem força com divulgação de relatório da PF, destaca ITV
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Os deputados Dudimar Paxiuba (P A) e Otavio Leite (RJ)
demonstraram indignação com o corte em investimentos
no começo do governo Dilma Rousseff. As verbas destina-
das para a finalidade, que deveriam ser preservadas do
contingenciamento, caíram mais de R$ 300 milhões no pri-
meiro trimestre de 2011 em comparação com o mesmo
período do ano passado. Já as despesas com salários,
custeio da máquina pública e rotina do governo subiram
R$ 10 bilhões. Se incluídos os gastos com juros, o aumen-
to chega a R$ 13,2 bilhões.

Dos R$ 8,2 bilhões despendidos em investimentos nos
primeiros três meses do ano, R$ 7,9 bilhões se referem a
pagamentos de contas da era Lula. Já os programas in-
cluídos no orçamento de 2011 quase não saíram do lugar.
Os dados são do sistema de acompanhamento de gastos
do governo e foram analisados pela ONG Contas Abertas.

Para Paxiuba, os números da realidade econômica do
país foram maquiados durante a campanha presidencial.
“O PT tinha total conhecimento dessa situação no ano pas-
sado, só que a preocupação era angariar votos a qualquer
preço. Esses números foram escondidos ou maquiados.

Corte em investimentos é fruto da incompetência administrativa
da gestão petista, avaliam deputados

Agora está vindo à tona essa situação.”
Na avaliação de Otavio Leite, há um abismo entre as pro-

messas eleitorais e a prática da presidente. “Nós estamos
diante de um governo que prometeu algo e não cumpriu.
Isso é muito sério e perverso para a democracia”, avaliou.
Segundo ele, o problema é de gestão. “A incompetência
administrativa é muito preocupante porque prejudica a po-
pulação”, disse.

Nem o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC),
principal vitrine do PT, foi poupado pelo ajuste fiscal. O go-
verno autorizou R$ 40,1 bilhões para gastos com o projeto
em 2011. No entanto, só 0,1% (R$ 54,4 milhões) foi liberado
entre janeiro e março. No mesmo período, o país quitou R$
5,4 bilhões em contas pendentes deixadas por obras e ser-
viços contratados durante o governo Lula.

De acordo com levantamento da Assessoria Técnica da
Liderança do PSDB, em 2009, ano em que as obras do PAC
estavam em ritmo acelerado, os gastos atingiram 75,5% do
valor autorizado pela lei orçamentária. Isso significa que o
programa – cujos projetos têm prioridade no governo – nunca
usou todos os gastos autorizados por lei.

O descontrole com os gastos públicos e a fome de arre-
cadação do governo são alguns dos motivos que
levaram ao aumento da inflação. Essa é a avaliação dos
deputados Ricardo T ripoli (SP) , Vaz de Lima (SP)  e Reinaldo
Azambuja (MS) .

A inflação em janeiro, medida pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), chegou a 0,83%.
Em fevereiro, o percentual foi de 0,80%. O “Jornal da Glo-
bo” noticiou que a alta dos preços já afetou aplicações
financeiras, inclusive a poupança. Alguns investimentos
registraram bons retornos no primeiro trimestre do ano,
mas, descontada a inflação, o rendimento foi mínimo. Por
outro lado, segundo o jornal “Valor Econômico”, o governo
federal garantiu arrecadação extra de R$ 7 bilhões no pri-
meiro bimestre com o aumento da inflação.

Para Tripoli, o PT está jogando no lixo uma conquista do
governo Fernando Henrique Cardoso: acabar com a infla-
ção estratosférica, que corroía o salário do trabalhador. “É
um momento de extrema preocupação quando a inflação

começa a fugir do controle governamental”, analisou.
Na avaliação de Azambuja, o governo precisa tomar me-

didas para debelar a inflação. “Não adianta combatê-la só
no discurso. Precisa haver na prática ações efetivas. Infeliz-
mente, nesses primeiros três meses nós não vimos uma ação
efetiva para diminuir os gastos exorbitantes do governo fe-
deral e priorizar áreas de investimento que, com certeza,
contribuiriam para que pudéssemos diminuir essa inflação”,
comentou.

De acordo com Vaz de Lima, o apetite do governo para
arrecadar impostos pode ser um dos fatores que contribuí-
ram para a elevação dos índices da inflação no país. “Esta
sanha de arrecadar pode levar a uma inflação sem controle.
Imagino que o governo está pensando exatamente isso. E
se estiver pensando pode destruir todo o fundamento do
Plano Real, que foi exatamente o responsável pelo controle
inflacionário. Espero que a presidente Dilma e o ministro
Mantega não paguem para ver, porque a situação vai ficar
incontrolável”, disse o tucano.

Parlamentares temem retomada da inflação caso o Palácio do Planalto não
adote ação efetiva de controle dos gastos
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Leia também em nosso blog:

è Discurso do governo federal é contraditório com a realidade de contingenciamento, avalia Duarte Nogueira
è Carlos Alberto Leréia defende votação de projeto em benefício de mães de recém-nascidos
è Parlamentares do PSDB participam de reunião de governadores tucanos em Minas
è  Direto do Twitter, com os deputados Otavio Leite (RJ), Rodrigo de Castro (MG), Bonifácio de Andrada (MG) e os
senadores Marisa Serrano (MS), Flexa Ribeiro (PA) e Alvaro Dias (PR)
è  Direto do Plenário, com o deputado Otavio Leite (RJ) e os senadores Cícero Lucena (PB), Marisa Serrano (MS) e
Alvaro Dias (PR)


