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O diretor-geral da Agência
Nacional de Energia Elétrica
(Aneel), Jerson Kelman, disse
ontem na Comissão de Serviços
de Infra-Estrutura (CI) que as
tarifas de energia elétrica vão
subir em razão da alta do dólar
e da estrutura de impostos e
restrições ambientais.
Kelman afirmou que, em comparação com a maior parte dos
países da Europa, o Brasil “não
está bem na foto” quanto às tarifas de energia elétrica. O país,
observou, tem custos altos por
causa das distâncias das linhas
e da remuneração exigida por
investidores preocupados com

Jonas Pereira

Diretor da Aneel prevê alta no preço da energia

Jerson Kelman (esq., ao lado de Marconi Perillo) culpa a alta do dólar
mudanças bruscas de regras.
O presidente da comissão,
Marconi Perillo (PSDB-GO),

elogiou Kelman pela disposição
em fazer um balanço de sua
gestão.

Augusto Botelho (PT-RR) afirmou esperar que o STF “faça
justiça” aos indígenas, mas também aos não-índios que vivem
na área da Reserva Raposa Serra
do Sol. O julgamento sobre a
homologação da reserva de
forma contínua ou em ilhas foi
suspenso na tarde de ontem,
após o anúncio de oito votos
favoráveis à demarcação contínua, mas com ressalvas, e o pedido de vista feito pelo ministro
Marco Aurélio Mello.
O parlamentar manifestou a
sua preocupação com o fato de
ninguém, segundo disse, ter falado a respeito dos não-índios,
que são minoria na reserva,
chegando a 500 famílias.
– Os direitos humanos dessas
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famílias não estão sendo respeitados – disse Augusto Botelho, que é o autor de uma das
ações que questionam a união
das duas reservas indígenas em
Roraima.

Mão Santa (PMDB-PI)
disse que a impunidade está estimulando a
volta dos “mensaleiros” e dos “aloprados”.
Como exemplo, o
senador citou o Piauí,
que é governado pelo
petista Wellington
Dias. Segundo Mão
Mão Santa
Santa, o estado está
enfrentando o caos no setor de energia elétrica, com
apagões diários.
– O governador e o PT são um apagão completo
de luz pessoal. Dizem que o [presidente] Luiz Inácio
[Lula da Silva] manda muito dinheiro para lá, mas a
roubalheira é maior. Mas temos que separar o joio do
trigo. O trigo é muito pouco e o joio está crescendo,
os aloprados, os inconvenientes, os indecentes, os
corruptos – afirmou.
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Geraldo Magela

Renato Casagrande
(PSB-ES) manifestou
seu apoio à Polícia
Federal e à ministra
Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), na investigação que resultou na
prisão do presidente
do Tribunal de JustiRenato Casagrande
ça do Espírito Santo,
desembargador Frederico Guilherme Pimentel e
outros dois desembargadores.
O senador leu nota por ele divulgada na qual
ressalta o “esforço enorme” realizado pelo governador Paulo Hartung, com apoio da Assembléia
Legislativa e da bancada federal, para resgatar a
imagem do estado.

Augusto afirma que “direitos humanos
não estão sendo respeitados”

Mão Santa: Piauí sofre
com caos e “mensaleiros”

Casagrande lembra esforço
pela imagem do estado
Leopoldo Silva

Gerson Camata
(PMDB-ES) elogiou
ontem a Polícia Federal
pela Operação Naufrágio, que resultou na
prisão do presidente
do Tribunal de Justiça
do Espírito Santo, desembargador Frederico
Pimentel, e de mais seis Gerson Camata
acusados de participação em esquema de venda de sentenças judiciais.
– Quem for inocente que seja inocentado, e sua
inocência seja proclamada. Quem for culpado que
seja punido exemplarmente – defendeu o senador.
Camata disse que, embora tenha chocado a população por envolver a autoridade máxima do Judiciário no estado, a operação traz a esperança de “uma
limpeza completa” nas instituições do Espírito Santo.

Geraldo Magela

Camata elogia operação
da PF no Espírito Santo

Moreira Mariz

para os índios e não-índios

