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PETROBRAS

REVITALIZAÇÃO

Governo lança
plano ‘Novo Chico’
Aliados de Temer
apontam como “mera
coincidência” o anúncio
às vésperas da votação
do impeachment
Brasília. Ao lançar o Plano Novo Chico, ontem, o presidente
interino Michel Temer (PMDB)
disse que, sem a revitalização do
São Francisco, as ações de transposição não teriam a eficiência
desejada para a população que
vive ao longo da bacia deste rio
que percorre áreas do Nordeste
e de Minas Gerais. Números
apresentados pelo governo indicam que o projeto como um todo
tem potencial para beneficiar
cerca de 12 milhões de pessoas,
dosquais 400 mil são ribeirinhos
da Bacia do São Francisco.
A realização de uma cerimônia para anunciar a continuidade do projeto de Revitalização
do São Francisco e o afago de
Temer a senadores tidos como
indecisos sobre o voto que dá
continuidade no processo de im-

O presidente interino Michel Temer lança o Programa de Revitalização da Bacia
Hidrográfica do Rio São Francisco (José Cruz/Agência Brasil)

peachmentdapresidenteafastada Dilma Rousseff (PT), foi visto
como “mera coincidência” pelo
ministrodoMeio Ambiente,Sarney Filho.
“Eu diria que não tem relação
nenhuma com a votação do impeachment esta semana. Desde
a primeira semana do novo go-

verno, tem de se feito reuniões,
tanto aqui no Palácio quanto nos
ministérios a respeito da
revitalização do Rio São Francisco”, disse. “Foi uma mera coincidência o acontecimento aqui hoje estar sendo às vésperas de
uma votação importante no Senado. Não existe nenhum vincu-
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lo programado, nada, é mera
coincidência”, reforçou.
Para Sarney, a presença de
senadores ocorreu pelo assunto
ser importante para o Nordeste.
De acordo com o Ministério
da Integração Nacional, ao dar
andamento às obras de saneamento e de abastecimento, o governo beneficiará 217 municípios com investimentos da ordem de R$1,162 bilhão entre
2016 e 2019 – valor não inclui as
ações de proteção e recuperação
de áreas de preservação permanente e da recuperação e controle de processos erosivos.
O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), que
temevitadoseposicionarparticipoudoevento,numademonstração de alinhamento com Temer.
Ele evitou responder sobre a votação. “Na política nunca é recomendável você pré-dizer o que
vai acontecer”, afirmou.
Além de Renan, os senadores
que ainda não manifestaram seu
voto, Otto Alencar (PSD-BA) e
Antonio Carlos Valadares (PSBSE), estiveram no ato. Otto fez
um discurso de quase 15 minutos e recebeu afagos de Temer.
O presidente em exercício
apontou que “não há transposição eficiente se não houver
revitalização” e que, por isso, as
obrasderevitalizaçãoterãoprioridade. “Essa revitalização pode
ser qualificada como uma imensa responsabilidade do governo
com todos os setores, especialmente os setores sociais”, disse.

Exploração do
pré-sal é avaliada
Brasília. O plenário da CâmaradosDeputadosfuncionou, ontem, como a Comissão Geral para debater o projeto do Senado,
PL 4.567/2016, de autoria de
José Serra (PSDB-SP), que retira
a obrigatoriedade da Petrobras
de participar da extração de petróleo do pré-sal. O ministro de
Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, esteve presente para
defender o projeto.
Aprovado em fevereiro no Senado com 40 votos a favor, o
texto é avaliado agora pelos deputados. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), já
mostrou a intenção de pôr o projeto para votação após o PL 247,
que trata da renegociação da dívida dos Estados.
O deputado federal André Figueiredo (PDT-CE) criticou a
tentativa de entrega de áreas estratégicasdopré-salparaempresas estrangeiras e do consequente enfraquecimento da Petrobras. O parlamentar, líder do
PDT, pontuou que o partido fechou questão contra a medida
por considerar “entreguista”.
ParaFigueiredo,éfundamental um debate técnico e político
sobre a matéria para evitar pre-

Figueiredo defende ser fundamental
um debate técnico e político para
evitar prejuízos FOTO: BRUNO GOMES

juízos para o país a partir de possíveis limitações e perdas de investimentosnaspolíticasdeinteresse social e de desenvolvimento econômico nacional.
“A província do pré-sal é um
patrimônio do Brasil e deve ser
explorado em benefício do seu
povo. Ela detém importantes reservas estratégicas e a participação efetiva da Petrobras nos consórcios de exploração da empresa brasileira deve ser preservada”, defendeu.
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