
A ameaça do Paraguai de levan-
tar dúvidas sobre a validade do
ingresso da Venezuela no Merco-
sul e também das negociações
para a adesão da Bolívia é inter-
pretada pelo governo do Brasil
como um direito, mas sem efei-
tos de reversão do processo. As
autoridades brasileiras baseiam-
se em avaliação da Advocacia-
Geral da União (AGU) que consi-
dera que eventuais questiona-
mentos não vão alterar as deci-
sões já tomadas pelo bloco.

O porta-voz do Ministério
das Relações Exteriores, embai-
xador 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 contesta-
ção. Essa é a interpretação brasi-
leira, isso deve ser bem com-
preendido”.

Nos últimos dias, o presiden-
te do Paraguai, Federico Fran-
co, e o Ministério das Relações
Exteriores do país reagiram às
decisões tomadas na Cúpula
dos Chefes de Estado, em Brasí-
lia, no último dia 7. Na cúpula,
os presidentes reiteraram a sus-
pensão do Paraguai do Merco-
sul até 21 de abril de 2013,
quando há eleições gerais no
país, aprovaram as negocia-
ções para o ingresso da Bolívia
e referendaram a adesão da Ve-
nezuela ao bloco.

Para Franco, as decisões são
ilegais e ilegítimas. O presiden-
te paraguaio indicou que pre-
tende questionar as decisões to-

madas pelo Mercosul no perío-
do 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 rompi-
mento da ordem democrática
no processo de destituição do
então presidente Fernando Lu-
go, em 22 de junho.

As autoridades paraguaias ne-
gam irregularidades e insistem
no fim da suspensão. Em menos
de uma semana, a União de Na-
ções Sul-Americanas (Unasul) e
o Mercosul referendaram a ma-
nutenção da suspensão até abril
de 2013. Para os presidentes da
região, a partir das eleições ge-
rais, quando também será esco-
lhido o novo presidente da Repú-
blica no Paraguai, a ordem demo-
crática será respeitada. ■ ABr

Os técnicos do governo reto-
mam 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 via-
gens oficiais para França e Rús-
sia. Fontes próximas das nego-
ciações afirmam que o grande
destaque nas concessões deverá
ser a entrega do aeroporto do
Galeão, no Rio de Janeiro, à ini-
ciativa privada.

Além de funcionar como a vitri-
ne brasileira, por conta dos me-
gaeventos esportivos —como a
Copa do Mundo de 2014 —, há in-
teresses da Infraero em conceder

o aeroporto. Nos bastidores co-
mentam-se a dificuldade históri-
ca que a estatal aeroportuária acu-
mula no que diz respeito à gestão
do aeroporto do Rio, um proble-
ma que o governo quer resolver o
mais rápido possível. Com 1,2 mil
funcionários, o calcanhar de Aqui-
les do Galeão está justamente na
eficiência da sua administração.

O governo deixou em segundo
plano os projetos de expansão da
capacidade do aeroporto para

atender a crescente demanda de
passageiros para a Copa do Mun-
do de 2014. A avaliação é a de que
as obras tocadas pela própria In-
fraero, que está concluindo a
construção do terminal 2 de pas-
sageiros, já será suficiente para
atender bem os passageiros. O ga-
nho maior com a concessão seria
um bom “banho de loja” no aero-
porto, o que seria plenamente viá-
vel até 2014.

Mais preocupante do ponto
de vista de infraestrutura é o ae-
roporto de Confins, em Minas
Gerais, que também será alvo
do plano de concessão. Mas o
objetivo é dar mais
celeridade ao anda-
mento do projeto de
ampliação do termi-
nal de passageiro e à
reforma e amplia-
ção da pista de pou-
so e decolagens. O
aeroporto já opera
com capacidade aci-
ma do normal.

Por conta das indicações da-
das pela presidente Dilma Rousse-
ff na semana passada, quando
anunciou para a semana que vem
o lançamento dos planos de in-
vestimentos para os aeroportos,
há a clareza de membros do go-
verno de que as concessões dos
aeroportos devem sofrer poucas
alterações quando comparadas
ao modelo aplicado para os lei-
lões dos terminais de Guarulhos,
Viracopos e Brasília.

A administração destes termi-
nais foi repassada em novem-
bro para as concessionárias. O
processo foi acompanhado de
perto pelos técnicos da Secreta-
ria de Aviação Civil (SAC) que
não identificaram grandes fa-
lhas nos planos. As alterações
mais significativas devem ser
em critérios para a atração de
grandes operadores aeroportuá-
rios para o Brasil.

Conforme declarações da Mi-
nistra da Casa Civil, Gleisi Hoff-
mann, na semana passada, o
plano de reforma de aeroportos
regionais — que em geral são de

menores portes —
será outra ação a
ser anunciada co-
mo parte das con-
cessões. Gleisi
adiantou a previsão
de investir até R$ 5
bilhões para moder-
nizar estes termi-
nais e incentivar a

aviação regional do país.
O governo usará os recursos

do Fundo Nacional de Aviação
Civil (Fnac) para bancar a refor-
ma de aeroportos regionais que
hoje não recebem voos comer-
ciais por precariedades na pista
de pouso, nos terminais de pas-
sageiros e outros. Hoje há ape-
nas 146 aeroportos regionais pa-
ra os quais as empresas aéreas
têm condições de voar, mas a
meta do governo é ampliar esse
número para 200 até 2015. ■

ENERGIA

Parecer da MP da conta de luz é apresentado

Ameaças do Paraguai não têm efeito no Mercosul

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

Questionamentos do país
sobre entrada da Venezuela no
bloco não revertem processo

Galeão será principal prioridade no
plano de concessões dos aeroportos

José Cruz/ABr

Norberto Duarte/AFP

Divulgação

Programa de concessões à
iniciativa privada deverá ser
finalizado esta semana

Meta é elevar
de 146 para

200 o número
de aeroportos
regionais no
país até 2015

Ruy Barata Neto, de Brasília

rneto@brasileconomico.com.br

FedericoFrancoreagiunos últimosdiasàsdecisõesdobloco

Galeão funcionarácomoumavitrinebrasileiranos megaeventosesportivos, comoaCopadoMundo
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 11 dez. 2012, Brasil, p. 7.


	BRAECO1-1__11-12-12
	BRAECO1-2__11-12-12
	BRAECO1-3__11-12-12
	BRAECO1-4__11-12-12
	BRAECO1-5__11-12-12
	BRAECO1-6__11-12-12
	BRAECO1-7__11-12-12
	BRAECO1-8__11-12-12
	BRAECO1-9__11-12-12
	BRAECO1-10__11-12-12
	BRAECO1-11__11-12-12
	BRAECO1-12__11-12-12
	BRAECO1-13__11-12-12
	BRAECO1-14__11-12-12
	BRAECO1-15__11-12-12
	BRAECO1-16__11-12-12
	BRAECO1-17__11-12-12
	BRAECO1-18__11-12-12
	BRAECO1-19__11-12-12
	BRAECO1-20__11-12-12
	BRAECO1-21__11-12-12
	BRAECO1-22__11-12-12
	BRAECO1-23__11-12-12
	BRAECO1-24__11-12-12
	BRAECO1-25__11-12-12
	BRAECO1-26__11-12-12
	BRAECO1-27__11-12-12
	BRAECO1-28__11-12-12
	BRAECO1-29__11-12-12
	BRAECO1-30__11-12-12
	BRAECO1-31__11-12-12
	BRAECO1-32__11-12-12
	BRAECO1-33__11-12-12
	BRAECO1-34__11-12-12
	BRAECO1-35__11-12-12
	BRAECO1-36__11-12-12
	BRAECO1-37__11-12-12
	BRAECO1-38__11-12-12
	BRAECO1-39__11-12-12
	BRAECO1-40__11-12-12
	ESPECIAL1-1__11-12-12
	ESPECIAL1-2__11-12-12
	ESPECIAL1-3__11-12-12
	ESPECIAL1-4__11-12-12
	ESPECIAL1-5__11-12-12
	ESPECIAL1-6__11-12-12
	ESPECIAL1-7__11-12-12
	ESPECIAL1-8__11-12-12



