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A AEPET solicita pronunciamento dos candidatos a Presidente sobre assuntos abaixo: 
 
 

1. Segundo renomados especialistas, em breve o mundo entrará em uma fase de escassez 
generalizada de energia, especialmente aquelas oriundas de fontes não renováveis. Pela 
Constituição Federal, a União é detentora do monopólio estatal do petróleo. Entretanto, a Lei 
9478/97 que regula o setor, concede a propriedade do petróleo produzido (óleo e/ou gás natural) ao 
concessionário. Uma cláusula contratual entre as concessionárias e a ANP – Agência Nacional de 
Petróleo, Gás e Biocombustíveis – interveniente pela União constrange as concessionárias a 
produzirem óleo e o gás natural, mesmo que seja para a exportação, sob pena de perderem a 
concessão. As reservas de petróleo de “propriedade” da Petrobrás garantem a auto-suficiência por 
cerca de 10 anos, na suposição que o consumo não cresça a taxas altas.  

 
1.1. Quais as metas de V.Sa. para que a auto-suficiência do petróleo seja duradoura e permita ao país 

planejar, com margem mais segura, o seu desenvolvimento? 
 
1.2. Quais os planos de V.Sa. para que o país diversifique sua matriz, especialmente em relação à 

energia renovável, em que o país tem o maior potencial do planeta, e às chamadas energias 
alternativas (hidrogênio, nuclear, etc.). 

 
2. Em caso de escassez de petróleo no Brasil, a lei permite que seja suspenso, por apenas trinta dias, 

a exportação desse produto aqui produzido. Após esse prazo, o país teria que adquiri-lo dos 
produtores nacionais a preços do mercado (cada vez mais crescentes), com sérias repercussões na 
economia brasileira, até que seja viável outro tipo de energia. Lembramos que o uso do petróleo 
como combustível é a pior utilização desse produto, sendo o seu emprego na petroquímica o mais 
nobre. Então, como é prevista a de falta de petróleo no mundo, seria prudente preservarmos nossas 
reservas, usando-as parcimoniosamente. Pergunta-se: 

 
2.1 -V.Sa. pretende manter as rodadas de licitação de áreas petrolíferas  ou propor a reforma do 

modelo institucional do setor, e apresentar a Matriz Energética Brasileira para discussão no 
Congresso Nacional ? 

 
2.2 – Caso positivo, o país seria deixado sem proteção, entregue ao mercado mesmo que tenha 

condições de produzir para as suas necessidades. V.Sa. conhece a extensão, do problema 
energético mundial? 

 
3. As relações do Brasil com seus parceiros do Mercosul têm enfrentado dificuldades, bem como os 

contatos com a Bolívia relativamente ao gás que lá produzimos e às terras bolivianas de 
propriedade de brasileiros. Tudo isso perturba a pretendida integração dos países da América do 
Sul. 

 
3.1 - Qual a orientação de V.Sa. para resolver esses problemas? 
 
3.2  - V.Sa. considera a ALCA ainda viável ? 
 
4. – Ultimamente tem-se discutido procedimentos para o acesso de alunos pobres ao ensino superior. 

Há uma grande confusão nas medidas apresentadas e nas implementadas. É fácil definir quem é 
pobre, mas muito difícil definir a raça. 

 
4.1 – O acesso ao ensino superior público deve ter cotas reservadas somente aos negros pobres?E as 

outras classes de pobres: brancos, índios, japoneses etc. ? 
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4.2 – O critério de competência, como usá-lo ? 
 
5. – O país precisa ter uma Força Armada que imponha respeito pelo menos aos traficantes bem 

como aos países que se infiltram pela nossa Fronteira Norte. Por outro lado, equipar nossas Forças 
Desarmadas custa muito dinheiro. Que critério usaria V.Sa. ? 

 
5.1 – Minimizar o número de componentes das forças armadas (se ainda é possível) e treiná-las e 

equipá-las adequadamente? 
 
5.2 - Deixar como está para ver como é que fica? 
 
6. A Previdência Social é sempre vista como um setor deficitário, não se levando em conta de que os 

seus recursos vêm sendo contingenciados pelo Governo Federal. No Brasil, os recursos sociais 
financiam o governo para produzir o "superávit primário" que é destinado ao pagamento dos juros 
da dívida da União Federal. A Cofins (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, da 
Previdência Social), segundo a Receita Federal, arrecadou, em 2005, R$ 89,9 bilhões de reais. A 
CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, também para fins sociais) arrecadou 26,9 bilhões 
de reais, no mesmo ano, perfazendo o total de R$ 116,8 bilhões, fora toda a contribuição normal 
direta dos servidores, trabalhadores e empresas para a Previdência Social. Ambas foram criadas 
para pagar as aposentadorias dos trabalhadores rurais e deficientes físicos.As receitas da Cofins e 
da CSLL não são repassadas e, portanto não são computadas como receitas previdenciárias. Se 
fossem de fato destinadas aos cofres da Previdência - como dizem as leis que as criaram - teríamos 
não um déficit, mas um superávit de R$ 78,8 bilhões de reais (R$ 116 bilhões menos de R$ 38 
bilhões que foi o valor atribuído ao “déficit” da Previdência Social em 2005). Além disso, os 
governos (Federal, Estaduais e Municipais) não recolhem a sua parte na formação das reservas dos 
participantes da previdência pública, e nem sequer os valores recolhidos desses participantes. 

 
6.1 – No seu governo, V.Sa. pretende manter o contingencionamento dos recursos da Previdência 

Social ou qual plano tem para resolver esse assunto, sem prejudicar os que não tem nenhuma 
culpa? 

 
6.2 -Da mesma forma, como resolver a situação da previdência pública? 
 
7. – O segundo turno das eleições presidenciais está marcado pelos ataques e troca de acusações 

entre candidatos, deixando para segundo plano o debate sobre as propostas políticas e o programa 
de governo de ambos os presidenciáveis. No entanto, parte da contra-ofensiva nas últimas 
semanas tem sido o debate sobre a privatização da Petrobrás, Banco do Brasil e Caixa Econômica 
Federal, em que o candidato Lula acusa Alckmin de querer privatizar os três e o candidato Alckmin 
se defende dizendo ser mentira e garantindo que não o faria. O Presidente Lula tem afirmado 
inclusive que se dependesse dele, não teria havido a privatização das Teles e da Vale do Rio Doce. 

 
7.1 – V.SA. pretende reabrir a discussão sobre as privatizações? 
 
7.2 Existe possibilidade de reversão - durante um governo de V.Sa. de alguma das privatizações 

realizadas por governos anteriores? 
 
8. A água é um produto cuja escassez aumenta a passos largos em todo o mundo. Sendo o Brasil um 

grande detentor de reservas de água potável, quais as providências para preservar esse bem 
fundamental tão ameaçado pela poluição e o desmatamento, particularmente o Aquífero Guarany ? 


