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Em um plenário repleto de dirigentes e lideranças do
PSDB, parlamentares do governo e da oposição, além
de militantes tucanos, o senador Aécio Neves (MG)  ocu-
pou a tribuna nessa quarta-feira (6)
para fazer seu primeiro pronuncia-
mento nesta legislatura.

Após elencar uma série de desa-
fios da agenda nacional, o
ex-governador de Minas Gerais des-
tacou a responsabilidade que se
coloca neste momento para “fazer o
que precisa ser feito”. “Ou o faremos
ou continuaremos colecionando so-
nhos irrealizados. Não temos esse
direito. Precisamos estar, todos, à al-
tura dos sonhos de cada um dos
brasileiros. Nós, da oposição, esta-
remos”, prometeu. Entre os políticos
que acompanharam o discurso, estava o ex-governador
de São Paulo José Serra.

O tucano disse que retorna ao Congresso Nacional
sem temer o enfrentamento do debate e nem as oportu-
nidades de convergência em torno dos interesses do

Oposição est ará à altura dos sonhos de cada um
dos brasileiros, diz Aécio Neves

Brasil. “Os que ainda não me conhecem bem e esperam
encontrar em mim ataques pessoais no exercício da opo-
sição irão se decepcionar. Não confundo agressividade

com firmeza. Não confundo adversá-
rio com inimigo. Farei a política que
sempre fiz, aquele que entende que,
neste campo, brigam as ideias, e não
os homens”, avisou.

No discurso, Aécio citou avanços
recentes conquistados no Brasil,
como a criação do Plano Real, no go-
verno do ex-presidente Itamar
Franco, para enfrentar a grave desor-
ganização da vida econômica e
conter a inflação. Também destacou
que sob a liderança do ex-presidente
Fernando Henrique Cardoso foi apro-
vada a Lei de Responsabilidade Fiscal

para proteger o país dos desmandos dos maus adminis-
tradores. O ex-governador apontou outras ações adotadas
nas gestões tucanas, como o exitoso processo de
privatização, que permitiu, por exemplo, expandir o aces-
so de milhões de cidadãos à telefonia.

“Aécio prestou um serviço à institui-
ção, mobilizando senadores. Vimos
um plenário repleto, com permissão
para o debate. Essa mobilização é

essencial para a instituição e para a
democracia. Infeliz do país sem uma

oposição corajosa e responsável”

n Alvaro Dias (PR)

“Foi um discurso sensato, contun-
dente, esclarecedor e de

demonstração de unidade do
partido. É importante que na demo-
cracia brasileira, conquistada com
muita luta, a oposição se organize
de forma substantiva. E possamos
fazer as comparações necessárias.

O atual governo faz muita propagan-
da e promessas, mas não consegue

tirá-las do papel”

n Duarte Nogueira (SP)

Ao abordar os períodos mais recentes da história po-
lítica nacional, Aécio afirmou que neste início de gestão
Dilma percebe-se um continuísmo das “graves contradi-
ções dos últimos anos”. Antes de elencar uma série de
gargalos que prejudicam o desenvol-
vimento nacional, o tucano alertou:
o país precisa de um choque de re-
alidade. “O Brasil cor-de-rosa
vendido durante a campanha políti-
ca não se confirma na realidade”,
declarou. O desarranjo fiscal, a má
qualidade da infraestrutura e a ele-
vada carga tributária foram alguns
dos pontos citados.

Diante deste cenário, o tucano
defendeu que a oposição atue com firmeza e lealda-
de em três diferentes frentes: uma, que defina a
postura perante o governo; outra, que remeta ao com-
promisso inalienável com o resgate da Federação; a
terceira, que permita uma aproximação maior com a
população brasileira.

“A oposição que defendo não é a de uma coligação
de partidos contra o estado ou o país, mas a da lucidez
da razão republicana contra os erros e omissões do
poder público. É nosso dever contribuir para que a tra-

vessia iniciada, e empreendida por
muitas mãos, avance na direção do
pleno desenvolvimento”, avaliou. De
acordo com Aécio, o exercício da
oposição será organizado em tor-
no de três valores: “coragem para
resistir à tentação da demagogia e
do oportunismo; responsabilidade,
porque não a podemos cobrar do
governo se nós não a tivermos para
oferecer ao Brasil; e ética, não só

aquela que move as denúncias, mas uma ética mais
ampla, capaz de orientar nossas posições, nossas
ações e compromissos, todos os dias”.

Após o discurso, o tucano foi aparteado por sena-
dores de diversos partidos, em um debate que se
estendeu por várias horas.

“Brasil precisa de um choque de realidade”

Leia íntegra do pronunciamento do senador
Políticos do partido comentam primeiro discurso do ex-governador de Minas
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Leia também em nosso blog:

è Tucanos lideram ações para impedir novas fraudes em concessões de rádio e TV
è Parlamentares prestigiam lançamento de livro de Walter Feldman
è Comissão aprova pedido de audiência pública para debater projeto sobre formação de professores
è Câmara deve discutir funcionamento e fiscalização do Prouni
è Apagões: Sampaio defende punições mais rígidas para falhas de empresas de energia
è Wandenkolk solicita criação de grupo de trabalho para acompanhar obras de hidrelétricas no Pará
è Rui Palmeira quer examinar proposta que classifica o turismo como atividade econômica exportadora
è Paulo Abi-Ackel pede explicações sobre descontrole de gestão no SUS
è PSDB realiza nesta quinta-feira seminário interno sobre reforma política
è ITV: adotado por imposição de Dilma, modelo vigente no setor elétrico continua a produzir curtos-circuitos
è Direto do Twitter, com os deputados Luiz Carlos (AP), Marcus Pestana (MG), Paulo Abi-Ackel (MG), Eduardo
Gomes (TO), e os senadores Alvaro Dias (PR) e Lúcia Vânia (GO)
è Direto do Plenário, com os deputados Alberto Mourão (SP), Raimundo Gomes de Matos (CE), Vanderlei Macris
(SP) e Antonio Carlos Mendes Thame (SP)

O Plenário da Câmara votou, na noite de ontem, a Me-
dida Provisória 511/10, que autoriza a União a garantir a
construção do trem-bala. Os parlamentares aprovaram
por unanimidade a emenda do deputado Vanderlei Macris
(SP), que determina ao Ministério da Fazenda o envio de
relatórios com o valor subvencionado e as razões que
levaram à queda da receita bruta do Trem de Alta Veloci-
dade (TAV).

A emenda muda o artigo que permite à União conceder
subvenção econômica de R$ 5 bilhões se a receita bruta
do TAV for inferior à prevista. “Essa emenda é importante
porque o Legislativo vai ter conhecimento de cada detalhe
do processo de subvenção que será feito ao consórcio
vencedor”, afirmou Macris.

“A emenda apresentada pelo PSDB dá um mínimo de
transparência às questões que envolvem a parte da enge-
nharia financeira, objeto, inclusive, do nosso alerta insistente”,

Plenário conclui votação da MP do trem-bala e acata emenda
de Macris para dar transparência ao projeto

disse o líder tucano na Câmara, Duarte Nogueira (SP) .
A MP permite a criação da Empresa de Transporte Ferro-

viário de Alta Velocidade S.A. (Etav). “Não se pode criar uma
empresa por meio de uma medida provisória dessa forma.
Não é mais um trem da alegria, mas um transatlântico que o
PT tenta criar”, declarou o deputado Antonio Carlos Mendes
Thame (SP).

Sob protestos, o Plenário aprovou também o Projeto de
Decreto Legislativo 2600/10, que triplica o repasse financei-
ro feito pelo Brasil ao Paraguai em pagamento ao consumo
do excedente de energia produzida pela usina hidrelétrica
de Itaipu. O vice-líder do PSDB, deputado Bruno Araújo (PE) .
considerou a modificação um erro grave. “O Brasil assumiu
todos os recursos, as garantias e construiu a obra, e o
Paraguai tem, ao final, com esses pagamentos em recur-
sos, um patrimônio de mais de R$ 70 bilhões, que foi o valor
da obra”, condenou.

Apesar da promessa de massificação da internet de alta
velocidade, o governo continua utilizando recursos do Fundo
de Universalização dos Serviços de Telecomunicações
(Fust) para fins não relacionados à expansão da banda
larga. Na avaliação dos deputados Bruno Araújo (PE)  e
Antonio Imbassahy (BA) , o desvio é um dos motivos para a
demora em levar os serviços aos municípios mais pobres.

Os tucanos participaram de audiência pública nessa
quarta-feira (6) na Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática da Câmara para discutir a
universalização da banda larga. O encontro contou com a
presença do ministro das Comunicações, Paulo Bernardo.
Presidente da comissão, Araújo defendeu o acompanha-
mento por parte do Congresso das decisões tomadas pelo
governo sobre o assunto.

Os parlamentares defenderam a aprovação do projeto
em tramitação na Câmara que permite o uso do Fust na
universalização da banda larga, mas condenaram a apli-

cação dos recursos em outras finalidades. A proposta em
discussão permite a aplicação do dinheiro do fundo na am-
pliação do acesso à internet de alta velocidade. Hoje, o
dinheiro é usado para cumprir a meta de superávit primário.

Bruno Araújo lembrou que o fundo foi criado em 2000
com o objetivo de levar serviços de telecomunicações aos
menos favorecidos, não para fechar contas de superávit.
“Ou avancemos para fazer o plano de banda larga no país
ou que se pare de cobrar do consumidor recursos que
não estão sendo utilizados para o objeto prometido pela
lei”, afirmou.

Imbassahy considerou grave o desvio de finalidade. “Sur-
preendeu de forma negativa a informação do ministro de
que esse dinheiro, recolhido pela população brasileira para
ser aplicada na expansão do acesso à internet de banda
larga, esteja sendo desviado para outra função”, lamentou.
“São R$ 9 bilhões e precisamos saber para onde foram es-
ses recursos.”

Tucanos cobram do governo rapidez na expansão da banda larga no país
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