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Parecer da MP da conta de luz é apresentado
A comissão mista sobre a Medida Provisória (MP) 579/12, que reduz
encargos cobrados na conta de luz, discute hoje o parecer do relator,
senador Renan Calheiros (PMDB-AL). Em seguida, será dado prazo
para os parlamentares interessados apresentarem destaques à medida
e discutirem as sugestões de mudança. O governo federal apresentou
outra medida provisória, a MP 591, que permite pagamento por
investimentos realizados até 31 de maio de 2000. Redação
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Galeão funcionará como uma vitrine brasileira nos megaeventos esportivos, como a Copa do Mundo

Programa de concessões à
iniciativa privada deverá ser
finalizado esta semana
Ruy Barata Neto, de Brasília
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o aeroporto. Nos bastidores comentam-se a dificuldade histórica que a estatal aeroportuária acumula no que diz respeito à gestão
do aeroporto do Rio, um problema que o governo quer resolver o
mais rápido possível. Com 1,2 mil
funcionários, o calcanhar de Aquiles do Galeão está justamente na
eficiência da sua administração.
O governo deixou em segundo
plano os projetos de expansão da
capacidade do aeroporto para

s.

Os técnicos do governo retomam nesta semana os trabalhos
para finalizar o programa de
concessões dos aeroportos que
será apresentado à presidente
Dilma Rousseff na próxima se-

mana, após o retorno das viagens oficiais para França e Rússia. Fontes próximas das negociações afirmam que o grande
destaque nas concessões deverá
ser a entrega do aeroporto do
Galeão, no Rio de Janeiro, à iniciativa privada.
Além de funcionar como a vitrine brasileira, por conta dos megaeventos esportivos —como a
Copa do Mundo de 2014 —, há interesses da Infraero em conceder
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madas pelo Mercosul no período em que o Paraguai estiver
sob suspensão do bloco. Há
quase seis meses, o Paraguai
foi suspenso do grupo porque
os presidentes sul-americanos
entenderam que houve rompimento da ordem democrática
no processo de destituição do
então presidente Fernando Lugo, em 22 de junho.
As autoridades paraguaias negam irregularidades e insistem
no fim da suspensão. Em menos
de uma semana, a União de Nações Sul-Americanas (Unasul) e
o Mercosul referendaram a manutenção da suspensão até abril
de 2013. Para os presidentes da
região, a partir das eleições gerais, quando também será escolhido o novo presidente da República no Paraguai, a ordem democrática será respeitada. ■ ABr
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A ameaça do Paraguai de levantar dúvidas sobre a validade do
ingresso da Venezuela no Mercosul e também das negociações
para a adesão da Bolívia é interpretada pelo governo do Brasil
como um direito, mas sem efeitos de reversão do processo. As
autoridades brasileiras baseiamse em avaliação da AdvocaciaGeral da União (AGU) que considera que eventuais questionamentos não vão alterar as decisões já tomadas pelo bloco.
O porta-voz do Ministério
das Relações Exteriores, embaixador Tovar da Silva Nunes, foi
objetivo ao analisar a situação:
“O Paraguai tem o direito de
questionar. (Mas) existe um pa-

recer da AGU informando que
não há espaço para contestação. Essa é a interpretação brasileira, isso deve ser bem compreendido”.
Nos últimos dias, o presidente do Paraguai, Federico Franco, e o Ministério das Relações
Exteriores do país reagiram às
decisões tomadas na Cúpula
dos Chefes de Estado, em Brasília, no último dia 7. Na cúpula,
os presidentes reiteraram a suspensão do Paraguai do Mercosul até 21 de abril de 2013,
quando há eleições gerais no
país, aprovaram as negociações para o ingresso da Bolívia
e referendaram a adesão da Venezuela ao bloco.
Para Franco, as decisões são
ilegais e ilegítimas. O presidente paraguaio indicou que pretende questionar as decisões to-
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sobre entrada da Venezuela no
bloco não revertem processo
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Ameaças do Paraguai não têm efeito no Mercosul

Federico Franco reagiu nos últimos dias às decisões do bloco
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 11 dez. 2012, Brasil, p. 7.

