
“Vivemos em uma democracia.
O que o Congresso decidir é o
que vai estar decidido”, disse on-
tem a presidente Dilma Rousseff
em entrevista a rádios da Paraíba
sobre a decisão do Congresso em
relação aos vetos presidenciais
aos royalties do petróleo. “La-
mento muito, mas se o Congres-
so resolver também não conside-

rar os contratos já feitos eu serei
obrigada a seguir. Como disse, a
gente não tem de gostar das leis,
a gente tem de aplicá-las.”

A presidente afirmou que ve-
tou parte do projeto porque consi-
dera clara a Constituição e tem a
convicção de que o texto estava
incorreto e apresentava alguns
problemas. “O Brasil é um país
que deu um grande passo na ma-
turidade institucional, que foi a
de respeitar contratos. Contrato
feito é contrato respeitado.”

Dilma disse que quanto mais
igualitária for a distribuição a
partir de agora melhor e, por is-
so, decidiu manter os contratos

em vigor e distribuir os royalties
de todos os contratos futuros.
Além de defender a destinação
integral dos recursos dos royal-
ties do pré-sal para a educação,
ela lembrou que os recursos na-
turais são significativos, mas fi-
nitos. “Não é possível que o Bra-
sil gaste royalties de petróleo fa-
zendo chafariz em praça, mas é
possível que gaste e deve gastar
royalties fazendo creche, alfabe-
tização na idade certa. Tem que
gastar em educação, na forma-

ção profissional, na formação
universitária”, disse Dilma.

Até o fechamento desta edi-
ção, estava prevista para o iní-
cio da noite de ontem a análise
dos vetos presidenciais ao proje-
to que redistribui os recursos
dos royalties do petróleo. Entre-
tanto, o senador Wellington
Dias (PMDB-PI) chegou a afir-
mar que o presidente do Con-
gresso, senador Renan Calhei-
ros, deveria convocar nova ses-
são para hoje. ■ ABr

Durante as comemorações do
Dia Internacional da Mulher,
em 8 de março, as duas mais po-
derosas da América Latina utili-
zarão a data para definir o futu-
ro do comércio entre Brasil e Ar-
gentina neste ano.

Devido às travas que derru-
bam as exportações brasileiras
há dois anos,
Dilma Rousseff
deverá ouvir
propostas da co-
lega Cristina
Kirchner e de-
verá se valer de
dois dos princi-
pais jogadores
do ataque brasi-
leiro: o Banco
Nacional do De-
senvolvimento
Econômico e So-
cial (BNDES) e
a Petrobras.

Para a cons-
trução de duas
hidrelétricas na região da Pata-
gônia, a Argentina pede que o
BNDES entre com fortes investi-
mentos para que um dos consór-
cios brasileiros, o formado por
Odebrecht e Alstom do Brasil,
saia vitorioso. O outro grupo é
constituído pela construtora

OAS e a sul-coreana Hyundai.
Sem dinheiro, Cristina mu-

dou as regras da licitação e ago-
ra exige que 50% do financia-
mento saia do consórcio.

O tempo é escasso para que o
acordo seja confeccionado. O
ministro do Planejamento da Ar-
gentina, Julio de Vido, promete
que as obras serão iniciadas até
a metade deste ano.

A possibilidade de contar
com aportes do BNDES, que te-
riam de chegar a US$ 2,5 bi-
lhões em cinco anos, pode colo-
car as empresas brasileiras à

frente das con-
correntes. Para
especialistas ar-
gentinos, o ban-
co de fomento
brasileiro é o
grande trunfo
de Cristina para
tirar as obras
do papel.

Já a Petro-
bras será utiliza-
da para fazer
um agrado à
presidente ar-
gentina. Os últi-
mos ativos da
estatal brasilei-

ra devem ser vendidos ao em-
presário Cristobal Lopez, tido
como amigo pessoal de Cristina
pelos argentinos.

Lopez já adquiriu uma refina-
ria e centenas de postos de com-
bustíveis da Petrobras, mas ago-
ra está de olho na jazida de óleo

de xisto de Vaca Muerta, na pro-
víncia de Neuquén.

A Petrobras, com a possível
venda, passaria apenas a deter
participação acionária em ou-

tras companhias, como a Trans-
portadora de Gas del Sur (TGS)
e a refinaria Refinor.

Caso as negociações não se-
jam bem sucedidas, especialis-

tas acreditam que o Brasil regis-
trará déficit comercial este ano
com a Argentina.

De acordo com José Augusto
de Castro, presidente da Asso-
ciação de Comércio Exterior do
Brasil (AEB), a previsão de safra
recorde na Argentina pode ali-
viar a pressão sobre a balança
comercial no meio do ano, mas,
até lá, o déficit terá se tornado
irreversível. “Desde os últimos
meses de 2012 já se registrava
déficit. Isso é importante para o
governo brasileiro abrir os
olhos para as barreiras — que
considero ilegais — que estão
nos impondo”, diz Castro.

Alberto Alzueta, presidente
da Câmara de Comércio Argenti-
no Brasileira, também pede
uma solução rápida para as tra-
vas comerciais. “Se as barreiras
são para todos, por que perde-
mos mais que outros países?”,
reclama. ■

CAMPANHASELEITORAIS

CAE aprova nova regra para doações

Governo terá que aceitar decisão sobre royalties

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou a criação do Fundo

Republicano de Campanha e a alteração nas regras sobre doações para

candidatos. Pelo projeto, quem receber dinheiro terá de repassar 45% para

esse fundo, que custeará campanha dos demais registrados no pleito.

O prazo para transferência será de 48 horas após o recebimento.

O senador Eduardo Suplicy (PT-SP) destacou a obrigação de se divulgar

na internet relatório com as doações e doadores. Agência Senado

Dilma Rousseff deve discutir
propostas para destravar o
comércio bilateral

Afirmação foi feita ontem pela
presidente Dilma Rousseff,
antes de avaliação do Congresso
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Petrobras e
BNDES entram
no jogo Brasil
X Argentina

Presidente diz que
vetou parte do

projeto porque tem
convicção de que o

texto estava incorreto
e com problemas
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DÉFICIT

Movimentação comercial entre 
os países nos dois primeiros 
meses do ano, em US$ milhões
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BALANÇA COMERCIAL

Superávit do Brasil com Argentina despenca em 2013, 
em 12 meses, em US$ bilhões 
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6 mar. 2013, Brasil,  p. 7.




