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REVITALIZAÇÃO

Brasília. Ao lançar oPlanoNo-
vo Chico, ontem, o presidente
interino Michel Temer (PMDB)
disse que, sem a revitalização do
São Francisco, as ações de trans-
posição 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 indi-
camqueoprojetocomoumtodo
tem potencial para beneficiar
cerca de 12 milhões de pessoas,
dosquais400milsãoribeirinhos
da Bacia do São Francisco.

A realização de uma cerimô-
nia para anunciar a continuida-
de do projeto de Revitalização
do São Francisco e o afago de
Temer a senadores tidos como
indecisos sobre o voto que dá
continuidadeno processo de im-

peachmentdapresidenteafasta-
da Dilma Rousseff (PT), foi visto
como “mera coincidência” pelo
ministrodoMeioAmbiente,Sar-
ney Filho.

“Eu diria que não tem relação
nenhuma com a votação do im-
peachment esta semana. Desde
a primeira semana do novo go-

verno, tem de se feito reuniões,
tantoaqui no Palácioquanto nos
ministérios a respeito da
revitalizaçãodoRio SãoFrancis-
co”, disse. “Foi uma mera coinci-
dênciaoacontecimentoaqui ho-
je estar sendo às vésperas de
uma votação importante no Se-
nado. Não existe nenhum vincu-

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 sanea-
mento e de abastecimento, o go-
verno beneficiará 217 municí-
pios com investimentos da or-
dem de R$1,162 bilhão entre
2016 e 2019 – valor não inclui as
ações de proteção e recuperação
de áreas de preservação perma-
nenteeda recuperação econtro-
le de processos erosivos.

O presidente do Senado, Re-
nan Calheiros (PMDB-AL), que
temevitadoseposicionarpartici-
poudoevento,numademonstra-
ção de alinhamento com Temer.
Ele evitou responder sobre a vo-
tação. “Na política nunca é reco-
mendável você pré-dizer o que
vai acontecer”, afirmou.

Além de Renan, os senadores
queaindanãomanifestaram seu
voto, Otto Alencar (PSD-BA) e
Antonio Carlos Valadares (PSB-
SE), estiveram no ato. Otto fez
um discurso de quase 15 minu-
tos e recebeu afagos de Temer.

O presidente em exercício
apontou que “não há transposi-
ção eficiente se não houver
revitalização” e que, por isso, as
obrasderevitalizaçãoterãoprio-
ridade. “Essa revitalização pode
ser qualificada como uma imen-
sa responsabilidade do governo
com todos os setores, especial-
mente os setores sociais”, disse.
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coincidência”oanúncio
àsvésperasdavotação
doimpeachment

PETROBRAS

Brasília. O plenário da Câma-
radosDeputadosfuncionou,on-
tem, como a Comissão Geral pa-
ra debater o projeto do Senado,
PL 4.567/2016, de autoria de
JoséSerra(PSDB-SP), queretira
a obrigatoriedade da Petrobras
de participar da extração de pe-
tróleo do pré-sal. O ministro de
Minas e Energia, Fernando Coe-
lho Filho, esteve presente para
defender o projeto.

Aprovado em fevereiro no Se-
nado com 40 votos a favor, o
texto é avaliado agora pelos de-
putados. O presidente da Câma-
ra, Rodrigo Maia (DEM-RJ), já
mostrou a intenção de pôr o pro-
jeto para votação após o PL 247,
que trata da renegociação da dí-
vida dos Estados.

O deputado federal André Fi-
gueiredo (PDT-CE) criticou a
tentativa de entrega de áreas es-
tratégicasdopré-salparaempre-
sas estrangeirase do consequen-
te enfraquecimento da Petro-
bras. O parlamentar, líder do
PDT, pontuou que o partido fe-
chou questão contra a medida
por considerar “entreguista”.

ParaFigueiredo,éfundamen-
tal um debate técnico e político
sobre a matéria para evitar pre-

juízos para o país a partir de pos-
síveis limitações e perdas de in-
vestimentosnaspolíticasdeinte-
resse social e de desenvolvimen-
to econômico nacional.

“A província do pré-sal é um
patrimônio do Brasil e deve ser
explorado em benefício do seu
povo. Ela detém importantes re-
servas estratégicas e a participa-
çãoefetiva daPetrobrasnoscon-
sórcios de exploração da empre-
sa brasileira deve ser preserva-
da”, defendeu.
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