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Tebet prevê aprovação rápida de
limite à imunidade parlamentar

Emenda que permite processo contra parlamentares em casos de crimes comuns será votada antes do recesso,
informa o presidente do Senado. Ele está conversando com lideranças partidárias e da Comissão de Constituição,

Justiça e Cidadania para apressar o exame da matéria, que recebeu apoio também do senador Pedro Simon.

PÁGINA 3

Congresso amplia controle sobre informações da Abin
PÁGINA 6

Subcomissão já pensa em
alterar a MP do Cinema

PÁGINA 2

Freitas Neto (C) preside o encontro da subcomissão com cineastas e
exibidores: em busca do desenvolvimento industrial do cinema no país

Rocha e mais 20 senadores
se solidarizam com Brizola
O líder do PDT, Sebastião

Rocha, repudiou reportagem
da revista Veja segundo a
qual o presidente nacional
do partido, Leonel Brizola,
teria quadruplicado seu pa-
trimônio em duas décadas.
Brizola recebeu solidarieda-
de de mais 20 senadores. Rocha destacou a trajetória

de Brizola, que, segundo ele,
�sempre foi transparente�PÁGINA 9

Empresa terá
que abrir dados
aos sindicatos

As empresas podem ficar
obrigadas a informar dados
solicitados pelo sindicato

de seus empregados,
relativos à contribuição

previdenciária, conforme
projeto aprovado pela
Comissão de Assuntos

Sociais do Senado.

PÁGINA 11

Lei protege companhias
contra variação cambial

PÁGINA 7

Na sessão de ontem, os senadores também autorizaram empréstimo
para Previdência e aprovaram indicação de novo embaixador na Itália

CCJ examina
a reforma que

muda Judiciário
Apresentado ontem, oficialmente, relatório

de Bernardo Cabral começa a ser
examinado na próxima semana.

PÁGINA 4
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A Subcomissão permanente de
Cinema, Audiovisual e Informáti-
ca realizou ontem audiência pú-
blica para debater a medida pro-
visória que estabelece plano es-
tratégico capaz de viabilizar o de-
senvolvimento industrial da ativi-
dade cinematográfica no Brasil.

Uma das convidadas para o de-
bate, a diretora da Associação Bra-
sileira de Empresas de Infra-Es-
trutura Cinematográfica e Au-
diovisual (Abeica), Silvia Rabelo,
conseguiu o apoio dos integran-
tes da subcomissão para modifi-
car a MP. Ela argumentou que sem
a redução de alíquotas no Impos-
to de Renda das Pessoas Jurídi-
cas e contribuições sociais, a in-
dústria de infra-estrutura cinema-
tográfica não terá como viabilizar
o número de filmes (100 por ano)
previsto pela medida provisória.

Valmir Fernandes, presidente da
Associação brasileira das Empre-
sas Exibidoras Cinematográficas
Operadoras de Multiplex (Abra-
plex), e Alexandre Annenberg, di-
retor-executivo da Associação

Senador Ramez Tebet
Presidente

10h � Recebe Carlos Eduardo Marum,
presidente da Associação Brasileira das
Companhias de Habitação Popular
Municipal e Estadual (ABC)
11h � Preside sessão deliberativa or-
dinária
14h � Recebe José Mário Miranda
Abdo, diretor-geral da Aneel
14h30 � Recebe o deputado Maurício
Picarelli, vice-presidente da Unale,
acompanhado da diretoria executiva.

PLENÁRIO

10h � Sessão deliberativa ordinária
Pauta: terceira e última sessão de dis-
cussão, em segundo turno, da PEC nº
8/95, dá nova redação ao inciso X do
parágrafo 2º do artigo 155 da Consti-
tuição federal (isenção de ICMS); e
PDLs aprovando atos de outorga e re-
novação de concessões e permissões
para a exploração de serviço de radio-
difusão comunitária.

COMISSÕES

9h � Comissão de Fiscalização e Con-
trole
Pauta: apreciação de avisos do Tribu-
nal de Contas da União sobre audito-
rias realizadas em órgãos públicos �
Ala Senador Nilo Coelho � Sala 6

9h � Comissão de Assuntos Sociais
Pauta: PLC nº 89/01, estabelece nor-
mas de controle e fiscalização sobre
produtos químicos que direta ou indi-
retamente possam ser destinados à
elaboração ilícita de substâncias en-
torpecentes, psicotrópicas ou que de-
terminem dependência física ou psí-
quica � Ala Senador Alexandre Cos-
ta � Sala 9

11h15 � CPI do Futebol
Pauta :  depo imento  de  Oswaldo
Ferreira, contador da Confederação
Brasileira de Futebol (CBF) � Ala Se-
nador Alexandre Costa � Sala 3

PREVISÃO
PLENÁRIO

Sexta-feira
9h � Sessão não deliberativa

Subcomissão admite mudar a
medida provisória do cinema

Audiência pública debate MP que estabelece plano estratégico
para viabilizar desenvolvimento industrial da atividade no Brasil

Brasileira de Telecomunicações
por Assinatura (ABTA), também
fizeram severas críticas à MP.

Já a cineasta Carla Camurati,
que dirigiu Carlota Joaquina, con-
siderado um dos filmes fundado-
res do que está sendo chamado
de Novo Cinema Brasileiro, saiu
em defesa da MP. Ela entende que
a classe cinemato-
gráfica foi benefici-
ada com a iniciativa.

 Carla Camurati
apontou a situação
crítica do patrimô-
nio audiovisual bra-
sileiro, para a qual
recomendou a cria-
ção de linhas de fi-
nanciamento subsi-
diadas, e também propôs que a
televisão aberta seja incluída en-
tre os setores que fomentarão a
indústria cinematográfica.

O vice-presidente da subcomis-
são, senador Roberto Saturnino
(PSB-RJ), reconheceu que a me-
dida provisória poderá ser modi-
ficada. Ele observou, no entanto,

que embora setorialmente existam
algumas objeções à MP, ela foi bem
aceita.

O presidente da Abraplex enten-
de que, se  a medida provisória tem
o mérito de  estabelecer uma políti-
ca nacional de cinema, ela  comete
erros comprometedores. Segundo
ele, a MP regulamenta em excesso

os setores envolvi-
dos, burocratiza  os
processos adminis-
trativos; estimula a
centralização de po-
der; inviabiliza seto-
res-chave e não in-
clui todos os segmen-
tos audiovisuais.

Para o diretor da
ABTA, a televisão a

cabo pode ser �destroçada� se for
mantida a carga tributária es-
tabelecida pela MP.

Os senadores Francelino Perei-
ra (PFL-MG), Casildo Maldaner
(PMDB-SC), Marina Silva (PT-AC)
e Juvêncio da Fonseca (PMDB-
MS) também participaram dos
debates.

Ao criticar o governo fede-
ral por não oferecer qualquer
tipo de solução aos problemas
sociais, o senador Ademir An-
drade (PSB-PA) destacou o
crescimento significativo da
violência urbana em todas as
capitais, afirmando que à me-
dida que cresce a miséria e o
desemprego, aumentam a vio-
lência e os conflitos sociais. O
senador informou que o Brasil
é o país onde mais se mata com
armas de fogo no mundo: nove
em cada dez homicídios são
praticados com esse tipo de
arma.

� Falta vontade política e
competência do governo Fer-
nando Henrique Cardoso para
enfrentar o problema da segu-
rança pública. A dança das ca-
deiras a que tem sido sujeita a
pasta da Justiça na Esplanada
dos Ministérios, desde o primei-
ro mandato de FHC, atesta o
descaso com que a atual admi-
nistração desenvolve suas ações
na área � disse.

Ademir citou pesquisa da Or-
ganização das Nações Unidas
(ONU), com base em dados do
ano 2000, em que o Brasil é o
terceiro no ranking das nações
com maior número de assassi-
natos. De acordo com o levanta-
mento, a cada 13 minutos um
brasileiro é assassinado. Consi-
derando a média nacional, infor-
mou, no ano passado foram as-
sassinadas 25 pessoas de cada
grupo de 100 mil habitantes.

Ademir aponta
crescimento da

violência urbana

Ademir: levantamento mostra
que a cada 13 minutos um

brasileiro é assassinado

Roberto Saturnino
sugere que

interessados elaborem
documento propondo
alterações na medida

provisória

A maio r ia  dos  conv idados  que  pa r t i c ipa ram do  deba te  apon tou  fa lhas  na  MP do  C inema
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O presidente do Senado, Ramez
Tebet, afirmou ontem que a ten-
dência da Casa é manter o texto
que está vindo da Câmara e apro-
var, ainda antes do recesso, a pro-
posta de emenda à Constituição
que acaba com a imunidade de
deputados e senadores nos casos
de crimes comuns.

� A matéria será votada rapida-
mente, há consenso na Casa, e o tex-
to da Câmara deve ser mantido, até
porque qualquer texto será um avan-
ço. Ninguém agüenta mais imunida-
de para crimes comuns. Ficaremos
só com a imunidade que se refere ao
exercício do mandato parlamentar.
Além disso, o Senado já se manifes-
tou dois anos atrás a favor dessa ma-
téria e agora só vai ratificar o que
decidiu anteriormente � afirmou.

O senador informou que já está
conversando com as lideranças par-
tidárias e da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania (CCJ) sobre
o assunto.

� Assim que chegar da Câmara,
a emenda vai tramitar o mais rá-
pido possível. Não haverá nenhu-

A Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania (CCJ) aprovou on-
tem projeto de resolução que im-
põe a data de aprovação de relató-
rio pedindo abertura de processo
de cassação como a data-limite
para que o senador denunciado re-
nuncie ao cargo, evitando uma
possível cassação. O parecer do
senador Roberto Requião (PMDB-
PR), favorável a projeto de resolu-
ção do senador Roberto Saturni-
no (PSB-RJ), foi aprovado por
unanimidade e determina que o
processo de cassação contra se-
nador seja iniciado com a aprova-
ção pelo Conselho de Ética e De-
coro Parlamentar do acolhimento
da denúncia ou representação que
acuse a prática de ato passível de
punição com a perda
do mandato.

Pela proposta, a
partir desse momen-
to, a renúncia do par-
lamentar não poderá
mais suspender os efei-
tos jurídicos, entre os
quais a inelegibilida-
de, e, conseqüente-
mente, o processo.
Para entrar em vigor,
a proposta precisa
apenas ser aprovada
em Plenário. Atualmente, o enten-
dimento é de que o processo só é
considerado aberto depois de a
Mesa Diretora analisar e acatar a
decisão do Conselho de Ética pela
abertura do processo de cassação,
como observado nos casos das re-
núncias dos senadores Antonio
Carlos Magalhães, José Roberto
Arruda e Jader Barbalho, todos
ocorridos este ano. Os três sena-
dores renunciaram antes da aber-
tura de processo de cassação.

 Ao abrir, ontem, debate pro-
movido pelo Instituto Legislativo
Brasileiro e pela Advocacia Geral
do Senado sobre a emenda cons-
titucional que regulamenta a edi-
ção de medidas provisórias, o
presidente da Casa, Ramez Tebet,
afirmou que o texto da emenda é
bom, �o que já se provou na vota-
ção de duas medidas provisórias

Segundo Roberto Saturnino, o
objetivo do projeto é preencher a
lacuna jurídica causada pela inde-
finição do momento do início do
processo de cassação. �Recente-
mente, observamos a renúncia de
alguns congressistas para evitar
sua cassação e, assim, os seus efei-
tos jurídicos, notadamente a inele-
gibilidade pelo prazo de oito anos�,
afirmou.

COAÇÃO ADMINISTRATIVA
Na reunião, foi aprovado, de

acordo com substitutivo do rela-
tor, senador José Fogaça (PPS-RS),
projeto de lei do senador Sebasti-
ão Rocha (PDT-AP) que altera o
Código Penal modificando a tipifi-
cação do crime de coação no cur-
so da atividade administrativa, pas-

sível de pena de dois a
seis anos de reclusão e
multa.

Segundo Rocha, não
é incomum que um su-
bordinado, por coa-
ção, cumpra ordens
ilegais. Como exemplo,
Rocha usa o caso da
violação do painel ele-
trônico do Senado em
que uma servidora pú-
blica, �seja por vaida-
de, ambição, medo ou

qualquer outra das fraquezas hu-
manas�, executou uma determina-
ção contrária à Constituição.

� Há uma forma indireta de coa-
gir subordinado, pelo oferecimen-
to de vantagens no exercício do car-
go ou pela promoção. Nesse caso,
está implícita, em caso de não cum-
primento da ordem ilegal, a possibi-
lidade da perda da função ou qual-
quer benefício � afirmou Fogaça,
ao justificar as alterações no proje-
to original por ele sugeridas.

O senador Pedro Simon (PMDB-
RS) felicitou ontem o presidente
da Câmara dos Deputados, Aécio
Neves, pela aprovação em primei-
ro turno da proposta de emenda
constitucional que limita a imuni-
dade parlamentar. Simon disse
que o Senado deve votar a maté-
ria, sem emendas, o mais rapida-
mente possível.

Simon lamentou que matérias
importantes para a vida pública
brasileira, aprovadas pelo Senado,
fiquem �trancadas nas gavetas da
Câmara�. Ele lembrou que há mui-
to tempo apresentou projeto que
regulamentava a imunidade par-
lamentar, que teve a tramitação
emperrada na Câmara. O senador
atribuiu à cobrança da sociedade

Tebet prevê exame rápido de limite à imunidade
Presidente, que está conversando com lideranças partidárias e da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, lembra

que a Casa já se manifestou há dois anos a favor da proposta e agora só vai confirmar o que decidira anteriormente

a decisão daquela Casa de apro-
var agora uma proposta dessa
natureza com mais de 450 votos.

O senador disse que a Câmara
�não admite� que o Senado tenha
a iniciativa de projetos, acrescen-

ma demora no Senado, a não ser
a dos prazos legais, e nos esforça-
remos para que tudo termine an-
tes do recesso � disse.

Na avaliação de Tebet houve
aperfeiçoamento, e o texto que
está vindo da Câmara em alguns
aspectos é até melhor do que o
inicialmente votado pelo Senado.

� Como o texto da Câmara é
bom, qualquer tentativa de alte-

tando que, em vez de analisar os
projetos do Senado e emendá-los,
os  deputados preferem engavetá-
los e apresentar proposta no mes-
mo sentido. Segundo Simon, foi o
que ocorreu com a proposta da
imunidade, que havia sido apro-
vada por unanimidade pelo Se-
nado. �Nosso projeto continua
na gaveta. Fizeram um projeto
novo e o enviaram a esta Casa�,
disse o senador.

Simon observou que, se o Se-
nado emendar a matéria, esta
terá que retornar à Câmara. Por
isso, Simon defendeu a aprova-
ção sem emendas e fez apelo
para que a Câmara aprove ou-
tras matérias do chamado �pa-
cote ético�.

Novas regras para edição de
MPs são debatidas em seminário

apreciadas dentro desse novo qua-
dro�. O senador ressaltou, entre-
tanto, que a sociedade atual expe-
rimenta um ritmo extremamente
rápido de evolução e de mudan-
ças, razão pela qual �é importante
estar atento à necessidade de apri-
moramentos�.

Ao lado do presidente do Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE), Nel-

son Jobim, que é também ministro
do Supremo Tribunal Federal, e do
advogado-geral da União, Gilmar
Mendes, Tebet destacou a impor-
tância da emenda recém-promul-
gada pelo Congresso Nacional e a
oportunidade do debate entre es-
pecialistas para ampliar o entendi-
mento e a interpretação sobre a
aplicação da nova norma.

Agaciel Maia, Nelson Jobim, Ramez Tebet e Gilmar Mendes participam dos
debates sobre a emenda que regulamentou edição de medidas provisórias

rar pareceria uma procrastinação.
Todo avanço é importante e me-
rece aprovação.

Tebet ressaltou a importância
da emenda, afirmando que é pre-
ciso manter a imunidade parla-
mentar e acabar com a imunida-
de criminal, que pode servir para
acobertar crimes comuns. �É ne-
cessário acabar com isso definiti-
vamente�, concluiu.

Pedro Simon defende a votação do projeto sem emendas

Simon lamentou que matérias
aprovadas pelo Senado fiquem

�trancadas nas gavetas da Câmara�

�N inguém
agüenta mais
imun idade
para crimes
comuns�,
desabafa o
presidente do
S e n a d o

CCJ acolhe mudança em
processo contra senadores

Requião deu parecer
favorável à proposta que

vai para o Plenário
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O senador Bernardo Cabral
(PFL-AM) apresentou oficialmen-
te ontem à Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania (CCJ),
da qual é presidente, seu relató-
rio sobre as propostas de emen-
das à Constituição que alteram a
estrutura do Poder Judiciário. A
reforma do Judiciário já foi apro-
vada pela Câmara dos Deputados
e Cabral decidiu não oferecer
substitutivo ao texto original, e sim
emendas que serão apreciadas
pela CCJ e depois pelo Plenário.

O relatório do senador recebeu
pedido de vista coletiva, o que
provocou o adiamento, para a
próxima semana, do início do exa-
me da matéria. A previsão é a de
que o Senado encerre a análise
da reforma do Judiciário até mar-
ço do próximo ano.

Durante a reunião, Cabral expôs
os principais pontos da reforma
que começou a tramitar na Câma-
ra há dez anos e chegou ao Sena-
do no ano passado. São 310 pági-
nas em que ele relata as atuais di-
ficuldades do Judiciário, desta-
cando o fato de a Justiça brasilei-
ra ser lenta e não conseguir aten-
der às expectativas da população.

� O sistema Judiciário, como

 �Esta é uma tentativa aberta
e histórica de se colocar o Ju-
diciário em posição que lhe
permita cumprir a sua missão
constitucional.� A frase resu-
me, na avaliação do senador
Bernardo Cabral, a proposta de
reforma, já aprovada na Câma-
ra e agora sob a análise do Se-
nado. Cabral disse que a PEC
ataca os principais pontos que
emperram e tornam ineficaz o
Poder Judiciário.

O senador cita, como relevan-
te modificação, a adoção do cha-
mado efeito vinculante das de-
cisões judiciais. Por esse meca-
nismo, decisões já proferidas
pelos tribunais superiores de-
vem ser acatadas pelas instânci-
as inferiores, impedindo assim
a proliferação de processos por
causas similares já analisadas. A
Câmara havia decidido que essa
medida valeria apenas para as
decisões do Supremo Tribunal
Federal, mas Bernardo Cabral
propôs estender ao Superior
Tribunal de Justiça e ao Superi-
or Tribunal do Trabalho.

Outra sugestão diz respeito à
criação do órgão de controle ex-
terno do Judiciário, denomina-
do Conselho Nacional de Justi-
ça, formado por quinze mem-
bros dos diversos tribunais e por
dois representantes da Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB).
Os integrantes do conselho se-
rão indicados pelos respectivos
tribunais a que pertençam e no-
meados pelo presidente da Re-

O ministro do Supremo Tribu-
nal Federal e presidente do Tribu-
nal Superior Eleitoral, Nelson
Jobim, acompanhou ontem a lei-
tura do relatório do senador Ber-
nardo Cabral sobre a reforma do
Judiciário e saudou a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania
e o relator por terem encontrado
soluções para aperfeiçoar esse
Poder.

Jobim elogiou a fórmula pro-
posta por Cabral para resolver o
problema da tramitação das pro-
postas de emenda à Constituição
(PECs). Segundo o ministro, a
Constituição de 1988 determinou

pública depois de aprovada a es-
colha pelo Senado.

O senador Bernardo Cabral
destaca também, entre as alte-
rações propostas, os mecanis-
mos que impedem o uso exces-
sivo dos recursos extraordiná-
rios e especiais com o objetivo
de protelar as decisões. Segun-
do informou, atualmente, 93%
dos processos nos tribunais su-
periores advêm de recursos
protelatórios. Outra medida
promove a desvinculação das
defensorias públicas estaduais
do Poder Executivo, conceden-
do a elas a autonomia funcional
e administrativa.

Também deve ser modificada a
forma de escolha do procurador-
geral da República. Cabral estabe-
lece que ela deverá ser feita por
eleição direta entre os próprios
procuradores que irão oferecer
uma lista tríplice ao presidente da
República, que indicará o escolhi-
do, não podendo, no entanto,
reconduzi-lo ao cargo além de
uma única vez. Atualmente, a
recondução pode ser feita indefi-
nidas vezes. As únicas exigências
são de que os procuradores te-
nham mais de 35 anos de idade e
dez anos de atividade no cargo.

� Mesmo que setores do Ju-
diciário não concordem, eu te-
nho certeza de que o povo,
aquele que realmente espera e
precisa da Justiça, irá ficar sa-
tisfeito com as mudanças que
podem tornar o Judiciário mais
rápido � avaliou.

Cabral apresenta à CCJ relatório
 sobre reforma do Poder Judiciário

Conforme senador, mudanças atacam principais pontos que emperram e tornam ineficaz
 a Justiça no país. Matéria começará a ser examinada pela comissão na próxima semana

que a análise das PECs fosse feita
nas duas Casas do Congresso, se-
paradamente, dificultando a apro-
vação de mudanças à Constitui-
ção.

� Essa sistemática criou uma ida
e volta sem saída, já que não há
uma Casa iniciadora no caso das
PECs. A solução encontrada por
Cabral é extraordinária, fazendo
com que apenas os pontos altera-
dos na Casa revisora voltem para
a Casa iniciadora � disse Jobim,
que agradeceu ao senador Osmar
Dias (PDT-PR), que presidia a reu-
nião, o convite da CCJ para parti-
cipar do encontro.

desenhado e operado hoje, está
condenado, pois é lento, caro e
ineficiente � observou.

Cabral apontou, no relatório, os
principais entraves da Justiça, ci-
tando o crescente excesso de pro-
cessos (cerca de 4 milhões ao ano
na Justiça Federal); a insuficiên-
cia do número de juízes (um para
cada 30 mil habitantes, sendo que
em países desenvolvidos, essa re-
lação é de um para cada quatro
mil); a demora das decisões; a
deficiência do sistema processual
e a má qualidade do ensino jurídi-
co, entre outros.

O Poder Executivo foi também
lembrado pelo senador como um
dos causadores dos atuais proble-
mas do Judiciário, porque, de
acordo com Cabral, �o Executivo
origina uma avalanche de proces-
sos e recursos com a finalidade
de postergar o cumprimento das
determinações judiciais�. Ele citou
ainda o excesso de medidas pro-
visórias editadas pelo governo.

Os senadores poderão apresen-
tar emendas ao relatório de Ca-
bral e solicitar pedido de desta-
que para votação em Plenário.
Para aprovação de uma PEC, são
necessários três quintos dos vo-

tos dos membros da Casa,
em dois turnos de votação
no Plenário.

Nelson Jobim elogia comissão e relator

Jobim esteve presente à
reunião em que foi
apresentado oficialmente o
relatório sobre a reforma

Principais pontos da proposta

Bernardo Cabral sugere que,
além do STF, efeito vinculante

também seja aplicado às
decisões do STJ e TST

Reportagem publicada ontem no
Jornal do Brasil, intitulada �Falta
tudo nas delegacias da mulher�,
mostra a realidade deprimente em
que se encontram essas delegacias
especiais, afirmou a senadora Ma-
ria do Carmo Alves (PFL-SE). O tex-
to analisa o relatório entregue pelo
ministro da Justiça, José Gregori,
aos 27 secretários de Segurança
Pública do país, enfatizando o
descalabro em que se encontram
as delegacias femininas.

Os dados citados na reportagem
e apresentados em Plenário pela
senadora foram colhidos em 278
delegacias policiais. Os resultados,
afirmou Maria do Carmo, são sur-
preendentes: 32,58% das delega-
cias �não têm sequer armas de
fogo� e 20,6% não dispõem de uma
linha convencional de telefone. A
pesquisa mostra também que
77,15% das delegacias da mulher
não têm plantão 24 horas e 76,4 %
não funcionam nos fins de sema-
na. �Mais da metade dos crimes
contra a mulher ocorre de sexta a
domingo e a maioria dos homicí-
dios, à noite�, relatou a senadora.

Segundo a pesquisa citada na
matéria, grande parte dos crimes
contra a mulher nasce de acusa-
ções morais e discussões, e evolui
para agressões e até homicídios.
Maria do Carmo salientou que o
estudo sugere a multiplicação de
delegacias da mulher no país, para
atender principalmente as regiões
Nordeste, Norte e Centro-Oeste.
De acordo com os dados citados
pela senadora, o Sudeste concen-
tra 61% das delegacias do país.

� Os dados mostram o quanto
ainda temos que nos desenvolver
para que a mulher seja devidamen-
te respeitada em seus mínimos
direitos como cidadã. Por isso,
estamos torcendo para que os
secretários de segurança sejam
sensíveis a esses números e pro-
curem implementar ações que
possam efetivamente solucionar
esses problemas � afirmou.

Senadora quer
delegacias mais

eficientes

 Maria do Carmo defende
implantação de mais delegacias
da mulher no Norte e Nordeste
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A Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJ) apro-
vou parecer favorável da sena-
dora Maria do Carmo Alves (PFL-
SE) à proposta de emenda à
Constituição (PEC) do senador
Antonio Carlos Valadares (PSB-
SE) que institui o Fundo para Re-
vitalização Hidroambi-
ental e o Desenvolvi-
mento Sustentável da
Bacia do Rio São Fran-
cisco. A emenda altera
o Ato das Disposições
Transitórias e estabele-
ce que o fundo terá du-
ração de 20 anos.

Pela proposta, o fun-
do será constituído por
0,5% da arrecadação de todos os
impostos da União, depois de
deduzidas as vinculações e par-
ticipações constitucionais, para
custear programas e projetos de
recuperação do São Francisco e
afluentes. A estimativa é que se-

jam destinados R$
210 milhões para o
fundo anualmente.

Também foi apro-
vada pela comissão PEC do ex-
senador Júlio Eduardo que inclui
as correntes de águas subterrâ-
neas entre os bens da União. O
relator, senador Lúcio Alcântara
(PSDB-CE), afirma que a PEC
pode sanar a dúvida jurídica

Comissão aprova fundo para o Rio São Francisco
Proposta de emenda constitucional acatada ontem pela CCJ destina 0,5% de todos os impostos arrecadados pela
União a programas e projetos de recuperação do rio e seus afluentes. Maria do Carmo Alves é relatora da matéria

quanto à titularidade das águas
subterrâneas, uma vez que a
Constituição não é explícita
quanto à propriedade desses ma-
nanciais.

PLANO DE CARREIRA
A comissão acatou igualmente

parecer favorável do senador
Romeu Tuma (PFL-SP) ao proje-
to de lei que institui novo plano
de carreira para servidores do

Tribunal de Contas da União
(TCU). �O projeto é exemplar e
servirá de modelo para outras
carreiras do serviço público�, dis-
se Tuma. Pela liderança do go-
verno, o senador Romero Jucá
(PSDB-RR) elogiou o projeto,
que, na sua opinião, pode forta-
lecer a instituição. O presidente
da CCJ, senador Bernardo Cabral
(PFL-AM), anunciou que comu-
nicará a decisão ao presidente do
TCU, Humberto Souto.

JARDIM BOTÂNICO
Os senadores da CCJ também

acataram parecer favorável do
senador Bello Parga (PFL-MA)
ao projeto de lei do governo fe-
deral que transforma o Jardim
Botânico do Rio de Janeiro em
autarquia federal.

A CCJ aprovou terminativa-
mente projeto de lei do senador
Tião Viana (PT-AC) que institui
o período de 6 a 12 de agosto de
2002 como a Semana da Revolu-

ção Acreana, que completa 100
anos em 2002. Também em ca-
ráter terminativo, a comissão
acatou projeto de lei do sena-
dor Pedro Simon (PMDB-RS)
que assegura a instalação de
municípios criados com base na
legislação estadual em vigor até
a promulgação da emenda cons-
titucional que limitou a criação
de novas unidades municipais.
Para o relator, senador Roberto
Freire (PPS-PE), as emancipa-
ções de municípios pendentes
narradas por Simon podem ser
consideradas atos jurídicos per-
feitos e, em conseqüência, os
novos municípios têm direito de
ser instalados.

A CCJ também aprovou, em
turno suplementar, substitutivo
do senador Osmar Dias (PDT-
PR) ao projeto de lei do sena-
dor Lúcio Alcântara que altera
a Consolidação das Leis do Tra-
balho (CLT).

Na reunião de ontem da Co-
missão de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ), o senador Se-
bastião Rocha (PDT-AP), relator
do projeto que estabelece cotas
para negros em universidades e
órgãos públicos, anunciou que
promoverá no dia 21 de novem-
bro �oficina de debates� com es-
pecialistas no tema.

O encontro para discutir a

Rocha anuncia debate
sobre cota para negros

Foi aprovado ontem pela Co-
missão de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ) parecer do sena-
dor José Agripino (PFL-RN) favo-
rável à proposta de emenda à
Constituição (PEC), de autoria do
senador Roberto Saturnino (PSB-
RJ), que limita os gastos com pu-
blicidade de obras governamen-
tais. A emenda determina que lei
específica deverá estabelecer os
limites, adequando-os às condi-
ções operacionais de cada órgão.

� A proposta objetiva o disci-
plinamento da sempre sensível
questão da publicidade oficial,
alvo de freqüentes excessos por
parte de alguns governos. Não é
sensato vedar esse tipo de publi-
cidade, essencial, em muitos ca-
sos, para uma maior transparên-
cia na gestão da coisa pública, mas
a experiência reclama a necessi-
dade da imposição de limites quan-
titativos � disse Agripino, que
apresentou substitutivo para apri-
morar a técnica legislativa da PEC.

O texto estabelece ainda que a
publicidade oficial deve ter cará-
ter educativo e de orientação so-
cial, vedando a associação a no-
mes ou imagens que caracterizem
a promoção pessoal.

Em caráter terminativo, a CCJ

CCJ acata emenda que limita gastos
com publicidade de obras oficiais

aprovou parecer favorável do se-
nador Álvaro Dias (PDT-PR) a
projeto de lei do senador Magui-
to Vilela (PMDB-GO) que transfe-
re o Superior Tribunal de Justiça
Desportiva (STJD) do Rio de Ja-
neiro para Brasília. A proposta
também determina que os mem-
bros dos Tribunais de Justiça Des-
portiva sejam bacharéis em Direi-
to �com notório saber jurídico-
desportivo�.

PENA DIMINUÍDA
A comissão também aprovou em

caráter terminativo outro proje-
to de Maguito, possibilitando que
o condenado sob regime fechado
ou semi-aberto possa abater, pelo

trabalho ou estudo, parte do tem-
po da pena. O relator, senador
Sebastião Rocha (PDT-AP), aco-
lheu emenda do senador José
Eduardo Dutra (PT-SE), excluin-
do do benefício os condenados
por crimes hediondos, tráfico de
entorpecentes e terrorismo. Ro-
cha explicou que, para cada três
dias de trabalho ou dois dias de
estudo, o preso tenha diminuído
um dia de sua pena total.

Também foi aprovado parecer
favorável ao projeto do senador
Leomar Quintanilha (PFL-TO) que
obriga bancos oficiais a aplicar 50%
dos recursos em empréstimos a
pequenas e microempresas.

proposta, de autoria do sena-
dor José Sarney (PMDB-AP),
será realizado na sala de reuni-
ões da CCJ.

� Todos os convidados po-
derão se manifestar para que
seja buscado um texto de con-
senso � afirmou Rocha, que
recebeu o apoio do presidente
da comissão, senador Bernar-
do Cabral (PFL-AM).

José Agripino é autor do parecer favorável à proposta de emenda à
Constituição de autoria do senador Roberto Saturnino

A entrega da Ordem do Mérito
Cultural a 28 personalidades e às
escolas de samba da Mangueira,
Portela, Império Serrano e Vila
Isabel, pelo presidente Fernando
Henrique, representa o desejo do
governo de acelerar a inclusão
social do negro e de combater o
racismo, afirmou o senador Lú-
cio Alcântara (PSDB-CE) ao reali-
zar balanço das iniciativas oficiais
em favor da população afro-bra-
sileira.

Alcântara salientou trecho do
pronunciamento do ministro da
Cultura, Francisco Weffort, na so-
lenidade de entrega da condeco-

Alcântara ressalta iniciativa do
governo para combater racismo

ração, sobre a importância do
negro na formação cultural brasi-
leira � na música, no esporte, nas
artes plásticas e na literatura.

Lúcio Alcântara relatou entrega
da Ordem do Mérito Cultural a

várias escolas de samba

Na CCJ, os senadores discutiram PEC sobre revitalização do
São Francisco, de autoria de Valadares (no destaque)
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O ministro do Gabinete de Se-
gurança Institucional da Presidên-
cia da República poderá ser res-
ponsabilizado criminalmente se se
recusar a prestar informações so-
bre segurança nacional à Comis-
são Mista de Controle das Ativi-
dades de Inteligência (CCAI), in-
tegrada por 11 deputados e sena-
dores. Isso é o que prevê o regi-
mento interno da comissão, apro-
vado ontem.

A comissão foi criada para con-
trolar, fiscalizar e apresentar su-
gestões à atividade de informa-
ções do governo brasileiro. Um dos
artigos do regimento da comissão,
presidida pelo senador Jefferson
Péres (PDT-AM), também presi-
dente da Comissão de Relações
Exteriores e Segurança Nacional
do Senado, proíbe o ministro de
Segurança Institucional de negar
informações ao Congresso sob o
argumento de que o assunto é
considerado sigiloso.

O regimento prevê que o objeti-
vo da comissão será o controle
externo das atividades de inteli-
gência e contra-inteligência, a fim
de assegurar que os funcionários
ligados à Agência Brasileira de In-
teligência (Abin) não executem
trabalhos que venham a ferir a
Constituição ou outra legislação
brasileira. O mesmo documento,
que ainda depende de votação do

O senador Eduardo Suplicy
(PT-SP) comunicou ontem ao
Plenário que enviará ofício ao
presidente Fernando Henrique
Cardoso solicitando que reafir-
me, na Assembléia Geral da Or-
ganização das Nações Unidas,
seu discurso na Assembléia Na-
cional francesa sobre a impor-
tância da criação e do reconhe-
cimento de um Estado palesti-
no. Suplicy lembrou que o Bra-
sil também participou da deci-
são que levou à criação do Es-
tado de Israel. O presidente Fer-
nando Henrique viaja hoje aos
Estados Unidos.

Suplicy disse que vai solicitar
também ao presidente Fernan-
do Henrique que, durante seu
encontro com o presidente dos
Estados Unidos, George W.

O senador Paulo Souto (PFL-
BA) lamentou ontem a paralisa-
ção das obras de construção da
unidade do Instituto do Coração,
prevista para ser instalada no Hos-
pital das Forças Armadas em Bra-
sília. Ele indagou das Mesas da
Câmara e do Senado os motivos
da suspensão dos trabalhos. �Os
convênios foram assinados, as
obras tiveram início, mas estão
desativadas�, afirmou.

Segundo Paulo Souto, é lamen-
tável que isso esteja acontecen-
do, uma vez que o Incor/Brasília
seria de grande utilidade não so-
mente para parlamentares e au-
toridades, mas também para toda
a população de Brasília � consi-
derando que as doenças car-
diológicas são as que mais matam
no Brasil atualmente.

Na presidência da sessão, o se-
nador Luiz Otávio (PPB-PA) con-
firmou a paralisação dos trabalhos
de instalação. �O andar do HFA
destinado ao Incor está abando-
nado e o comentário geral é de
falta de repasse das verbas neces-
sárias à continuação dos traba-
lhos�, disse.

Plenário do Congresso, estabele-
ce que a comissão poderá apre-
sentar emendas ao parecer preli-
minar do relator-geral do Orça-
mento da União na parte que tra-
ta da Abin e do Sistema Brasileiro
de Inteligência.

A Comissão Mista de Controle
das Atividades de Inteligência terá
ainda de preparar relatórios se-
mestrais para o Congresso sobre
as atividades da inteligência e
contra-inteligência do governo.

Do documento, no entanto, não
poderão constar informações
que, a critério dos deputados e
senadores, possam colocar em ris-
co o interesse e a segurança nacio-
nais. Não constarão dos relatóri-
os semestrais quaisquer nomes de
pessoas que trabalham nos servi-
ços de inteligência, os métodos de
trabalho usados e nem o valor das
operações do setor.

Também ontem, a comissão
aprovou, com sugestões de mu-

Ministro da Segurança não poderá
negar informações ao Congresso

É o que estabelece um dos artigos do regimento interno da Comissão Mista de
Controle das Atividades de Inteligência, aprovado ontem por senadores e deputados

Bush, peça o fim da guerra con-
tra o Afeganistão.

� Não vamos satisfazer nossa
sede de liberdade bebendo do cá-
lice da amargura e do ódio. Pre-

cisamos sempre conduzir nossa
luta no plano alto da dignidade e
da disciplina. Não podemos dei-
xar nosso protesto criativo de-
generar em violência física. To-
das as vezes, e a cada vez, nós
precisamos alcançar as alturas
majestosas de confrontar a for-
ça física com a força da alma.

Suplicy afirmou que Fernando
Henrique, ao mesmo tempo em
que expressar ao presidente
George W. Bush e ao povo norte-
americano a solidariedade dos
brasileiros em razão dos atenta-
dos de 11 de setembro, deve ci-
tar as lições deixadas por Martin
Luther King. Suplicy lembrou que
o reverendo americano, morto
na luta pelos direitos civis dos ne-
gros, sempre insistiu que a reso-
lução dos mais graves problemas

dança, a Política Nacional de Inte-
ligência, encaminhada ao Congres-
so pelo presidente da República. O
relator da matéria, deputado  Luiz
Carlos Hauly (PSDB-PR), aceitou
algumas emendas, entre elas uma
do senador Pedro Simon (PMDB-
RS) que proíbe os agentes brasilei-
ros de realizarem investigações
�que tenham por motivação pre-
ferências políticas, religiosas ou de
crenças, ou que versem sobre
comportamento sexual�.

Suplicy pede a FHC que reafirme apoio a Estado palestino

Jefferson Péres (na mesa, à direita) preside a comissão mista destinada a fiscalizar serviços de inteligência

deveria seguir o caminho da
não violência.

O senador citou frase do es-
critor alemão vencedor do Prê-
mio Nobel de Literatura de
1999, Günter Grass: �Quando se
é amigo de alguém, deve-se ser
capaz de deter sua mão e
contradizê-lo quando ele faz
algo de errado. Algo diferente
disso seria a solidariedade cega,
que limita o poder do pensa-
mento�.

� As condições de paz no
mundo efetivamente só ocorre-
rão quando os seres humanos
compreenderem as razões que
têm levado outros povos a se
sentirem tão ofendidos a ponto
de serem instados a usar da vi-
olência contra o seu próximo �
concluiu.

Suplicy espera que presidente
solicite de George W. Bush fim da

guerra contra o Afeganistão

CPI ouve hoje
Oswaldo Ferreira,
contador da CBF

Souto lamenta
paralisação de
obras do Incor

Pau lo  Sou to  a f i rma  que
Inco r /B ras í l i a  se r ia  de

g rande  u t i l i dade

A comissão
parlamentar de
inquérito (CPI)
que investiga ir-
regularidades no
futebol brasileiro reúne-se hoje, às
11h15, para ouvir o depoimento
de Oswaldo Ferreira, contador da
Confederação Brasileira de Fute-
bol (CBF).

O senador Álvaro Dias (PDT-
PR) preside a CPI, que tem o se-
nador Gilberto Mestrinho (PMDB-
AM) como vice-presidente e o
senador Geraldo Althoff (PFL-SC)
como relator.
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As empresas que tiveram pre-
juízo no ajuste de obrigações em
reais decorrente da variação do
câmbio em 2001 poderão registrar
o lucro líquido negativo no ativo
diferido, rubrica contábil referen-
te aos recursos formadores do
resultado de mais de um exercí-
cio. Aprovada ontem pelo Plená-
rio, a operação contábil está pre-
vista em medida provisória que
protege as companhias de prejuí-
zos decorrentes das variações da
moeda americana, especialmente
após os atentados terroristas de
11 de setembro. O texto foi pro-
mulgado pelo presidente do Se-
nado, Ramez Tebet.

Os prejuízos deverão ser amor-
tizados à razão de 25%, no míni-
mo, por ano. Foi decidido que a
empresa que adotar o procedi-
mento deverá excluir do lucro lí-
quido, para determinação do lu-

O Senado aprovou ontem a es-
colha de Angelo Andrea Mataraz-
zo para exercer o cargo de embai-
xador do Brasil junto à República
da Itália, no lugar de Paulo Tarso
Flecha de Lima. Foram 68 votos,
46 deles favoráveis, 18 contrários
e 4 abstenções.

Na votação, o primeiro-secre-
tário da Casa, senador Carlos Wil-
son (PTB-PE), relatou informação
da Comissão de Relações Exterio-
res e Defesa Nacional (CRE) se-
gundo a qual Andrea Matarazzo
�se comprometeu a entregar seu
passaporte italiano à Embaixada
da Itália e, no ato, declarar
suspensos seus direitos à cidada-
nia italiana enquanto durar a mis-
são diplomática�.

Antes da votação, o senador
Lauro Campos (PDT-DF) disse
apoiar o entendimento do sena-
dor Bernardo Cabral (PFL-AM)
que, no âmbito da CRE, questio-
nou a escolha de um brasileiro
com dupla nacionalidade para
representar o país no exterior.
Lauro Campos lembrou que é
autor de projeto que veda a
brasileiros de dupla nacionali-
dade o exercício de alguns car-
gos, entre eles o de presidente

O Senado autorizou o governo
a contrair empréstimo de US$ 57
milhões no Banco Interamerica-
no de Desenvolvimento (BID)
para financiamento parcial do
Programa de Apoio à Moderni-
zação do Sistema Previdenciário
Brasileiro. Com parecer favorá-
vel do senador Waldeck Ornélas
(PFL-BA), a decisão foi tomada
contra o voto do senador Lauro
Campos (PDT-DF) e vai agora à
promulgação. O objetivo do pro-
grama é modernizar o Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS)
e fortalecer a Secretaria de Pre-
vidência Social, a fim de incre-

O Aeroporto Internacional de
Guarulhos passa a denominar-se
governador André Franco Monto-
ro, conforme projeto de lei da
Câmara aprovado ontem pelo Se-
nado. A matéria agora vai à san-
ção presidencial.

Ao relatar o projeto na Comis-
são de Educação, o senador Pe-
dro Piva (PSDB-SP) disse que �a
formação intelectual, a atuação
em Direito e Filosofia e a contri-
buição para valorização da cida-
dania�, que marcaram a biografia
de Franco Montoro, fazem da ho-
menagem �um ato de reconheci-
mento e justiça a um dos filhos
mais ilustres do Brasil�.

O Senado também aprovou de-
cretos legislativos autorizando o
funcionamento das seguintes
emissoras: Associação de Desen-
volvimento Comunitário, de Angi-
cal (PI); Fundação Alírio Guerra

do Banco Central.
O senador também questionou

o fato de o Brasil mandar para o
lugar do embaixador Flecha de
Lima �uma pessoa estranha à car-
reira diplomática�.

Além de deplorar a saída de Fle-
cha de Lima, em sua opinião �um
dos mais brilhantes diplomatas
que o Brasil já teve�, Lauro Cam-
pos lamentou que o indicado
para a embaixada, �além de ter
dupla nacionalidade, não possua
as características profissionais
que só a carreira no Itamaraty
oferece�.

cro real relativo a 2001, a diferen-
ça entre o valor da despesa regis-
trado no ativo diferido e o amor-
tizado no mesmo período.

Ao editar a MP, o governo ale-
gou que empresas abertas nacio-
nais estão sendo obrigadas a rea-
lizar operações de proteção con-
tra variações cambiais, não por

razões financeiras, mas para pro-
teger as demonstrações contábeis,
que revelariam discrepâncias.

Na justificação, o governo tam-
bém apontou os atos terroristas
cometidos em 11 de setembro
contra os Estados Unidos como
mais um fator de agravamento da
situação cambial brasileira.

Nova lei protege empresa
contra a variação cambial

Medida provisória aprovada ontem permite operação contábil em caso
de prejuízo devido às mudanças constantes no valor da moeda americana

Por decisão do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), o senador
Hugo Napoleão (PFL-PI) assumi-
rá o cargo de governador do Pi-
auí. O senador informou que to-
mará posse sexta-feira, às 11h, re-
nunciando, portanto, ao seu man-
dato no Senado.

Francisco Moraes Souza, co-
nhecido como Mão Santa, perdeu
o cargo de governador em deci-
são inédita do TSE, que o consi-
derou culpado de crime eleitoral.
Ele teria utilizado nas eleições de
1998 a máquina administrativa
para garantir a reeleição.

Plenário aprova o nome de Andrea
Matarazzo para embaixador na Itália

ÁUSTRIA
Na mesma sessão, o Senado

aprovou, por 59 votos favoráveis,
6 contrários e 2 abstenções, o
nome de Roberto Pinto Ferreira
Mameri Abdenur para o cargo de
embaixador brasileiro na Áustria.
A decisão será agora comunicada
ao presidente da República.

Foi aprovada também nova
versão para o Acordo Quadro de
Cooperação Financeira entre o
Brasil e o Banco Nórdico de In-
vestimento, celebrado em Hel-
sinki, em 1999. A matéria agora
vai à promulgação.

Carlos Wilson lembrou que Andrea Matarazzo se comprometeu a declarar
suspensos seus direitos à cidadania italiana enquanto durar a missão diplomática

Autorizado empréstimo
para Previdência Social

Waldeck Ornélas apresentou
parecer favorável ao pedido de
empréstimo feito pelo Executivo

mentar a capacidade de assistên-
cia técnica aos municípios.

Aeroporto de Guarulhos recebe
o nome de Franco Montoro

de Macedo, de Curimatá (PI); As-
sociação Pró-Cidadania de
Guaxupé (MG); Associação Co-
munitária Baturiteense, de
Baturité (CE); e Fundação Cen-
tro de Apoio Social de Camaçari,
de Camaçari (BA).

Hugo Napoleão é o novo
governador do Piauí

Hugo Napoleão assumirá o lugar
de Mão Santa, afastado do cargo

devido a crime eleitoral

A homenagem a Franco
Montoro foi aprovada ontem

pelo Plenário do Senado
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O senador Casildo Mal-
daner (PMDB-SC) reivin-
dicou, do governo fede-
ral ,  providências para
equalizar os preços do gás
natural importado da Bo-
lívia com o gás produzido
no país, seja natural ou
liqüefeito do petróleo. Se-
gundo ele, os empresári-
os do Sul do país que uti-
lizam o gás boliviano es-
tão tendo prejuízos cres-
centes, porque o preço
do produto disparou na
mesma velocidade da moeda
norte-americana.

Maldaner explicou que, ao
substituir o gás brasileiro pelo
boliviano, os empresários qui-
seram utilizar uma alternativa

Preocupados com o risco de
perda de receitas, secretários es-
taduais de Fazenda entregaram
ontem ao presidente do Senado,
Ramez Tebet, minuta de projeto
que pretende modificar a Lei
Complementar nº 87, que dispõe
sobre a regulamentação do mer-
cado de energia elétrica no país.

Acompanhados pelo senador
Artur da Távola (PSDB-RJ), dois
secretários de Fazenda represen-
taram os estados com assento no
Confaz (Conselho Nacional de
Política Fazendária) durante o
encontro com Tebet.

A proposta foi formalmente
apresentada pelo secretário de

Secretários querem evitar perda
 de receita sobre energia elétrica

Fazenda do Ceará, Ednilton Soa-
res, coordenador do grupo de se-
cretários estaduais que integram
o conselho. O outro secretário que
participou da audiência foi Jales
Fontoura, de Goiás.

De acordo com Ednilton Soa-
res, o novo mercado brasileiro de
energia elétrica, com sua divisão
entre operações de geração,
transmissão e distribuição, �exige
o aprimoramento da lei comple-
mentar em vigor, para evitar a
perda de receitas pelos estados�.

O secretário informou que o
presidente do Senado �mostrou-
se receptivo e disposto a colocar
a questão em debate�.

Em segundo turno, o Senado
deve votar hoje a proposta de
emenda à Constituição do sena-
dor Geraldo Melo (PSDB-RN) que
transfere para os estados produ-
tores a cobrança de Imposto so-
bre Circulação de Mercadorias
(ICMS) feita pelos estados consu-
midores nas operações interesta-
duais com petróleo, lubrificantes,
combustíveis líquidos e gasosos e
energia elétrica.

A proposta foi aprovada por
unanimidade em primeiro turno
e, se for aprovada novamente em
segundo turno, vai ainda à delibe-
ração da Câmara, antes de ser
promulgada. A votação já foi adi-
ada duas vezes, em razão de resis-
tências apresentadas pelos sena-
dores de regiões que não produ-
zem petróleo, os quais receiam as
perdas tributárias que isso repre-
sentará para seus estados.

Senado decide hoje em segundo
turno sobre emenda do petróleo

Na mesma sessão, o Plenário
vota o texto de acordo pelo qual
os governos brasileiro e japonês
formalizam a futura concessão de
financiamento de 46,8 bilhões de
ienes, por parte do Japan Bank
for International Cooperation,
para implementação de cinco
projetos de desenvolvimento
no Brasil.

Maldaner pede solução para preço de gás

A pedido do senador Osmar
Dias (PDT-PR), a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJ) decidiu ontem promover
uma discussão sobre a regula-
mentação, pela Agência Nacional
de Energia Elétrica (Aneel), das
cooperativas de eletrificação ru-
ral. Segundo Osmar Dias, o pro-
cesso de regulamentação foi pa-
ralisado em abril deste ano, por
força de ação judicial movida
pela Abradee (Associação Brasi-
leira de Distribuidores de Ener-
gia Elétrica). Porém, disse o se-
nador, os cooperados reclamam
que a suspensão do processo

Segundo senador, empresários do Sul que optaram pelo produto importado da Bolívia estão tendo prejuízo, porque
 preço disparou na mesma velocidade do dólar. Ele disse que combustível nacional já chega a custar 80% mais barato

de matriz energética que bara-
teasse a produção.

� A decisão se transformou
numa dor de cabeça e está tiran-
do o sono do empresariado sulis-
ta, uma vez que o combustível

boliviano já chega a custar
80% a mais do que o produto
brasileiro � disse.

O senador por Santa Cata-
rina observou que de nada
adiantarão os investimentos
públicos e privados para a
construção do gasoduto Bra-
sil-Bolívia para implementar
uma alternativa de fonte de
energia, se ele for impraticá-
vel para as indústrias, como
está acontecendo.

� Por ter seus preços cal-
culados em dólar, o gás bo-

liviano se tornou caro demais, e
o mesmo acontecerá com o gás
vindo da Argentina, através do
gasoduto que corta o oeste de
Santa Catarina � afirmou Mal-
daner.

Casildo Maldaner: substituição do gás brasileiro
pelo boliviano está tirando o sono do empresariado

Eletrificação rural será debatida pela CCJ

põe em risco os investimentos já
feitos pelas cooperativas, que
fornecem energia para mais de

Proposta de Geraldo Melo
atribui cobrança de ICMS ao

estado produtor

Sugestão para se discutir o
assunto na comissão foi

iniciativa de Osmar Dias

750 mil famílias no campo.
De acordo com o requerimen-

to, serão convidados para de-
bater o assunto o diretor-geral
da Aneel, José Mário Abdo; o ex-
ministro do Supremo Tribunal
Federal (STF) Paulo Brossard; o
presidente da Abradee, Orlando
Gonzales; o presidente da Con-
federação Nacional das Coope-
rativas de Infra-Estrutura
(Infracoop), Jânio Vital Stefa-
nelio; o representante da em-
presa Rechtel Engenharia, Odílio
Ortigoza Lobo; e o secretário
Nacional de Energia, Afonso
Henrique.

O senador Mauro Miranda
(PMDB-GO) considerou inoportu-
na e antiética a intenção do go-
verno estadual de vender a Cen-
trais Elétricas de Goiás (Celg). Para
ele, em momento de crise energé-
tica e econômica como o que o
Brasil atravessa, é um desatino
abrir mão de um instrumento im-
portante para impulsionar o de-
senvolvimento goiano. �O gover-
nador Marconi Perillo deixa pa-
tente sua obsessão em fazer caixa
em ano pré-eleitoral�, afirmou.

Mauro manifestou sua satisfa-
ção diante da decisão da Justiça
Federal em Brasília de determinar
a suspensão dos procedimentos
relativos à privatização da Celg,
acatando iniciativa do Sindicato
dos Trabalhadores nas Indústrias
Urbanas de Goiás. O juiz conside-

Mauro Miranda condena
intenção de privatizar Celg

rou o processo mal conduzido e
eivado de irregularidades em sua
sistemática de avaliação, disse o
senador.

A privatização da Celg, segun-
do o parlamentar, seria altamen-
te prejudicial ao interesse públi-
co, porque o �baixíssimo preço�
de venda fixado pelo governo do
estado � R$ 1,41 bilhão � si-
tua-se muito aquém do valor
socioeconômico da companhia,
que gera, transmite e distribui
energia elétrica para 1,25 mi-
lhão de consumidores em 233
municípios.

Segundo Mauro Miranda, 80%
da população do estado já se
manifestou contrário à
privatização da Celg. Subtrair a
companhia ao controle do esta-
do será malbaratar o patrimô-

nio da sociedade, avaliou.
� O que Goiás precisa é tor-

nar a empresa mais moderna
e flexível, capaz de responder
e antecipar às aspirações de
seus consumidores, sob um
regime democrático e trans-
parente de governança corpo-
rativa � concluiu.

Em aparte, o senador Casil-
do Maldaner (PMDB-SC) ma-
nifestou sua solidariedade à
população goiana.

Para Mauro, governo de Goiás
precisa tornar Celg mais

moderna, em vez de privatizá-la

Ramez Tebet, ao lado de Artur da Távola (D), recebeu de secretários de
Fazenda minuta de projeto alterando lei sobre mercado de energia
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O líder do Partido Democráti-
co Trabalhista (PDT), senador
Sebastião Rocha (AP), repudiou
ontem reportagem publicada
pela revista Veja segundo a qual
o presidente nacional da legen-
da, Leonel Brizola, teria quadru-
plicado seu patrimônio pessoal
em 20 anos. Rocha definiu a re-
portagem como �injuriosa e mal-
dosa�. Disse ainda que a matéria
�tenta atingir a honra de Brizola�.
Além de Rocha, 20 senadores de
diversos partidos � PDT, PMDB,
PSB e PTB � prestaram solidarie-
dade a Brizola e condenaram a
reportagem.

De acordo com Sebastião Ro-
cha, Veja não publicou acusações
diretas, �apenas fez insinuações�
a respeito da vida pessoal do líder

O senador Álvaro Dias (PDT-
PR) afirmou �ter respeito e ad-
miração� pelo presidente naci-
onal do PDT, Leonel Brizola, �um
ser humano com defeitos como
todos, mas dono de virtudes in-
discutíveis, sendo a principal a
postura ética�. A afirmação
ocorreu durante aparte ao dis-
curso do senador Sebastião Ro-
cha (PDT-AP), que repudiou re-
portagem da revista Veja sobre
o líder pedetista.

Na opinião do senador José
Eduardo Dutra (PT-SE), a repor-
tagem é injusta. Dutra disse que
o PT e Brizola já tiveram diver-
gências históricas, mas que, �de
forma alguma, o Partido dos
Trabalhadores contribuiria para
levantar questões como as apre-
sentadas pela Veja�. O senador
Casildo Maldaner (PMDB-SC)
lembrou que era soldado quan-
do Leonel Brizola criou a rede
da legalidade a fim de garantir a
posse de João Goulart na Presi-
dência da República, e disse ter
participado de uma revolta no
quartel, inspirada pelos discur-
sos de Brizola no rádio.

A �coragem cívica de Leonel
Brizola� foi destacada pelo se-
nador Maguito Vilela (PMDB-
GO). �Só um fazendeiro muito
incompetente não conseguiria
acrescentar cinco mil hectares

O senador Mozarildo Cavalcan-
ti (PFL-RR) criticou a reportagem
publicada na edição de 29 de ou-
tubro da revista Época, intitulada
�A guerra do começo do mundo�.
Segundo ele, em todo o texto, da
repórter Eliane Brum, �não há
uma frase que possa fazer justiça
à realidade de Roraima�. O sena-
dor sugeriu que a Assembléia Le-
gislativa do estado conceda aos
autores da reportagem o título de
persona non gratas.

� O que me causou tristeza e
transtorno foi ver a quantidade
de preconceito e maldade em
cada linha escrita, em cada foto-
grafia publicada. É inadmissível a
comparação de que a minha ter-
ra seja algo parecido com o Afe-
ganistão, com os índios se prepa-
rando para uma guerra, dando a
entender ao país que em Roraima
não existem cidadãos de primeira
categoria, mas um bando de mi-
seráveis.

Segundo o senador, as únicas
informações corretas publicadas
nas 12 páginas da reportagem re-
ferem-se aos dados geográficos do
estado. Ele lamentou que não te-
nham sido citadas as estradas re-
cém-concluídas ligando Boa Vista
a Manaus, à Venezuela e à frontei-
ra com a Guiana. Além disso, afir-
mou, a revista não menciona �a
conquista da autonomia no supri-
mento de energia elétrica� com a
construção das linhas de transmis-
são a partir da Venezuela.

Mozarildo também leu carta do
governador Neudo Campos envi-
ada ao diretor da Época, contes-
tando a reportagem. Na corres-
pondência, o chefe do Executivo
destaca que �Roraima é o estado
brasileiro que mais investe em
educação por aluno ao ano, que
14% do orçamento é gasto com
saúde e que a produtividade na
área de alimentos e grãos é maior
do que a do Centro-Oeste�.

Em aparte ao discurso do
senador Sebastião Rocha, 20
senadores manifestaram so-
lidariedade ao presidente
nacional do Partido Demo-
crático Trabalhista, Leonel
Brizola, repudiando a repor-
tagem publicada pela Veja.
Segundo a revista, o patri-
mônio de Brizola teria qua-
druplicado nas duas últimas
décadas. Os senadores fo-
ram unânimes em destacar
a importância histórica do
ex-governador do Rio de Ja-
neiro para o país e o nacio-
nalismo. Lembraram que, em
toda a vida pública, Brizola
jamais foi acusado de tirar
proveitos pessoais indevidos
dos cargos que ocupou.

O senador Pedro Simon
(PMDB-RS) disse conhecer Brizola
desde o início de sua própria vida
política e nunca viu referências que
tocassem na dignidade do presi-
dente do PDT. �Brizola é um ser
político apaixonado, e a revista
mostrou que ele, no máximo, am-
pliou suas terras no Uruguai.� Para
o senador Jefferson Péres (PDT-
AM), �não há uma acusação explí-
cita, apenas a perversa insinuação
de enriquecimento ilícito�.

O senador Roberto Saturnino
(PSB-RJ) classificou a reporta-
gem como maldosa, venenosa e

Mozarildo
contesta matéria
sobre Roraima

Sebastião Rocha repudia reportagem
da revista �Veja� sobre Leonel Brizola

Para o senador, a publicação �tentou mutilar a honra do presidente nacional do PDT�. O ex-
governador, disse, �sempre teve lealdade aos princípios que devem nortear um homem público�

pedetista. �Leonel Brizola sempre
foi transparente. Sempre teve le-
aldade aos princípios que devem
nortear um homem público�, afir-
mou Rocha. Para o senador, que
se absteve de responsabilizar qual-
quer pessoa de �estar por trás�
da matéria, �a reportagem em
nada contribui para a democra-
cia�. Sebastião Rocha considera
que a revista tentou transformar
desentendimentos familiares em
fatos políticos.

� Veja decidiu publicar a maté-
ria para denegrir a imagem e mu-
tilar a honra do presidente nacio-
nal do PDT � afirmou. Rocha lem-
brou a história política de Brizola,
sua luta contra a ditadura militar
e suas vitórias eleitorais. Para o
senador, a solidariedade do Sena-

peçonhenta. �Conheço bem Bri-
zola, uma referência de honra-
dez pessoal no país.� O senador
Ademir Andrade (PSB-PA) afir-
mou que, como poucos políticos,
Brizola tem �consciência do que
representa o domínio dos países
ricos sobre os pobres�. O sena-
dor José Alencar (PL-MG) disse
ter visto sempre em Brizola �um
cidadão que prima pela probida-
de�. Para Osmar Dias (PR), re-
cém-ingressado no PDT, Leonel
Brizola �vai esclarecer tudo pu-
blicamente�.

a suas fazendas em 20 anos�,
afirmou. O senador Renan Ca-
lheiros (PMDB-AL) disse que
�Brizola é respeitadíssimo� e, por
isso, recebeu essa homenagem
suprapartidária do Senado. Para
o senador Carlos Wilson (PTB-
PE), �nem os mais ferrenhos ad-
versários de Brizola consegui-
ram atacá-lo em sua dignidade
e honradez�.

HISTÓRIA
O senador Ir is  Rezende

(PMDB-GO) lembrou que �Bri-
zola faz parte da história do
Brasil�. Segundo Eduardo Supli-
cy (PT-SP), Brizola precisa ter
oportunidade para esclarecer a
reportagem. O senador Geral-
do Cândido (PT-RJ) lembrou
que era sindicalista quando
Brizola governou o Rio de Ja-
neiro, e que o presidente do
PDT �sempre tratou com leal-
dade os trabalhadores�.

O senador Antonio Carlos Va-
ladares (PSB-SE) afirmou que,
�polêmico e corajoso, Brizola se
tornou um exemplo de homem
público�. Já o senador Mauro
Miranda (PMDB-GO) destacou �a
coragem como característica
marcante do líder gaúcho�. Por
fim, o senador Ricardo Santos
(PSDB-ES) disse que �a biogra-
fia de Brizola se confunde com
a democratização do Brasil�.

Importância histórica do
líder do PDT é ressaltada

Senadores se solidarizam
com ex-governador do Rio

do a Brizola prova que �vale a pena
investir na honradez e retidão� e
que o Parlamento brasileiro �sabe
distinguir quando a imprensa pu-

blica denúncias com fatos concre-
tos e quando apenas se desquali-
fica, publicando denúncias sem
fundamento�.

Sebast ião Rocha,  que lembrou a h is tór ia  pol í t i ca  de Leonel  Br izo la,
c lass i f i cou a repor tagem como � in jur iosa e  maldosa�

Vár ios  senadores  lembraram que Brizola
nunca foi acusado de tirar proveito

pessoal dos cargos que ocupou

Mozarildo Cavalcanti: reportagem
da revista Época não faz justiça

à realidade de Roraima
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COMO SINTONIZAR

RÁDIO SENADO FM

Informações para usuários
 do sistema Rádio/Sat Digital:

Equipamentos necessários:
� Antena parabólica tipo TVRO (telada) de 2,85
m (mínimo) banda C
� Receptor ABR 200, ComStream
� LBN DRO ComStream
� 60 metros (no máximo) de cabo coaxial RG-
11,com conectores tipo F

Informações técnicas:
� Freqüência de recepção: Banda L 1.465,600
Mhz
� Satélite: Brasilsat B2
� Polarização: Vertical (RX)
� Modo: Joint-Stereo
� Taxa: 128 Kbps-BPSK
� Programação  ABR: CC,1,11465600,
256000,0 FD 1,17,1,7

TV SENADO

Net: operadora local informa o número do canal
DirecTV: canal 163
Sky Net: canal 30
Tecsat: canal 17
Internet: www.senado.gov.br
Antena Parabólica - Sistema Digital:
� Satélite - B1
� Transponder - 1 BE (Banda Estendida)
� Polarização: Vertical
� Freqüência: 3.644,4 Mhz
� Freqüência (Banda - L) - 1505,75 Mhz
� Antena - 3,6 m LNB
� Receptor de Vídeo/Áudio Digital NTSC MPEG2 DVB
� Symbol 3,2143MS-S
� FEC: 3/4
� Fornecedor: COMSAT - Fone: 0800 - 155700

Antena Parabólica - Sistema analógico
� Satélite - B1
� Transponder - 11 A-2 (canal 8)
� Polarização - Horizontal
� Freqüencia - 4.130 MHz

Informações técnicas para
recepção do sinal da TV Senado

A programação da TV Senado e da Rádio Senado
pode ser retransmitida por qualquer emissora do

país, sem ônus e sem autorização formal

RÁDIO SENADO

P R O G R A M A Ç Ã O

H O J E
TV SENADO

6h30 � Agenda Econômica � O sen. Iris Rezende fala
sobre a política agrária
7h30 � Entrevista �  O sen. Jonas Pinheiro fala sobre
a renegociação da dívida agrícola
8h � Jornal do Senado �  O resumo das atividades do
Senado
8h30 � De Coração � �Influência do meio ambiente
no coração�, Dr. Paulo Saldiva
9h � Comissão de Assuntos Sociais (ao vivo)
10h � Sessão Plenária (ao vivo)
Logo após � CPI do Futebol � Comissão ouve Oswaldo
Ferreira, contador da Confederação Brasileira de
Futebol/CBF (gravado)
16h � Sessão Plenária (reapresentação)
19h30 � Agenda Econômica � O sen. Iris Rezende fala
sobre a política agrária
20h30 � Entrevista � O sen. Mozarildo Cavalcanti fala
sobre o controle e a qualidade da saúde
21h � Jornal do Senado � O resumo das atividades do
Senado
21h30 � Sessão Plenária (reapresentação)

7h � Música, informação e serviços
7h30 � Senado Notícias em ondas curtas para as regiões
Norte/Nordeste
8h � Senado Primeira Hora � As principais notícias do
Senado, do país e do mundo
9h � Música, informação e serviços
9h30 � Chão de Estrelas � Os grandes nomes da
música brasileira pré-bossa nova
10h � Sessão Plenária do Senado (ao vivo)
13h30 � Chão de Estrelas � Os grandes nomes da
música brasileira pré-bossa nova
14h15 � Senado Notícias � Edição da tarde
14h30 � Sessão Plenária do Senado (reapresentação)
19h30 � A Voz do Brasil
20h � Música, informação e serviços
20h30 � Chão de Estrelas � Os grandes nomes da
música brasileira pré- bossa nova (reapresentação)
22h � Senado Notícias � Edição da noite
23h � Improviso

20h30 � Horário Político � PPB � Rede Globo de Rádio
e TV � SP

H O J E

O senador Lauro Campos (PDT-
DF) classificou como �aética, imo-
ral e desumana� a estratégia do
atual governo de realização de ele-
vados superávits primários nas
contas públicas, em detrimento de
investimentos nas áreas social e
de infra-estrutura. Somente este
ano, exemplificou, o governo vai
obter um superávit primário (re-
ceitas menos despesas exclusive
o pagamento da dívida pú-
blica) superior a R$ 36 bi-
lhões, �ao tempo em que
deixa as estradas do país ab-
solutamente intransitáveis
de tantos buracos�.

As colocações do sena-
dor Lauro Campos foram
feitas ontem, durante audi-
ência pública promovida
pela Comissão de Assuntos Eco-
nômicos do Senado (CAE) para
discutir com autoridades do go-
verno as estratégias das institui-
ções financeiras multilaterais, as
políticas de ajuste estruturais e o
papel do Parlamento brasileiro.

Nessa mesma linha, o coorde-
nador da Rede Brasil � que reúne
56 instituições não-governamen-
tais �, Helcio de Sousa, destacou
que o país vai destinar, em 2002,
61% dos seus gastos orçamentá-
rios com o pagamento da dívida
externa. A área social, explicou,
vai receber somente 13% dos re-
cursos, o setor de transportes 10%
e os projetos de desenvolvimento
apenas 2%.

Lauro considera desumana
a realização de superávits

Política do governo é criticada por senador em debate na CAE
sobre as estratégias das instituições financeiras multilaterais

O secretário de
Assuntos Interna-
cionais do Minis-
tério da Fazenda,
Marcos Caramu-
ru, disse não ha-

ver alternativa para o país, a não
ser pagar o que deve. Graças a
essa estratégia econômica que
coloca em destaque o saneamen-
to das contas públicas e o paga-
mento das dívidas, é que o Brasil
consegue, segundo ele, inserir-se
na economia internacional e atrair
novos investimentos.

REPRESENTANTES
Outro participante do encontro,

o consultor Aurélio Viana Jr., da
Coordenação da Rede Brasil, de-
fendeu maior participação do Se-
nado na escolha de representan-
tes do país junto às instituições
multilaterais, como o Banco Mun-
dial e Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID). Ele disse con-

siderar estranho que o Senado te-
nha de sabatinar e aprovar a esco-
lha de embaixadores e não faça
nada com relação aos representan-
tes no BID e no Banco Mundial.

Para o representante do Minis-
tério da Fazenda, contudo, uma coi-
sa não está relacionada com a ou-
tra. O embaixador do Brasil é um
funcionário do governo brasileiro.
Já um diretor brasileiro num des-
ses organismos é pago pela pró-
pria instituição e deve obediência
às suas normas. Os interesses do
Brasil nas instituições multilaterais,
explicou, devem ser defendidos no
Conselho de Governadores, onde
o país tem assento como acionista.

Na abertura da audiência públi-
ca, o presidente da CAE, senador
Lúcio Alcântara (PSDB-CE), des-
tacou a importância do debate so-
bre os organismos multilaterais, a
fim de que suas aplicações sejam
transparentes.

O senador Paulo Hartung (PSB-
ES) fez apelo às lideranças parti-
dárias da Câmara para a imediata
aprovação do projeto que corri-
ge a tabela de Imposto de Renda,
Pessoa Física, congelada há seis
anos, para permitir que as modi-
ficações vigorem já para a decla-
ração de renda de 2002, relativa
ao exercício deste ano.

Hartung manifestou sua satisfa-
ção diante da aprovação do pro-
jeto, por unanimidade, na Comis-
são de Constituição e Justiça da
Câmara, em decisão terminativa.
Ele disse temer que um recurso

Hartung apela a deputados para que
aprovem correção na tabela do IR

para votação em Plenário venha
a inviabilizar a aprovação final do
projeto, por influência do gover-
no, que trabalha contra a corre-
ção da tabela.

O projeto original, de autoria de
Hartung, foi aprovado no Senado
no final do ano passado, mas, qua-
se um ano depois, ainda não con-
cluiu sua tramitação na Câmara.

Para Hartung, o congelamento
da tabela é �um verdadeiro con-
fisco da renda dos contribuintes�,
fato que não favorece a retoma-
da do crescimento econômico e a
geração de empregos.

 Para Hartung, �congelamento
da tabela é confisco de renda

dos contribuintes�

Lauro (no destaque) participou da audiência que teve
participação de técnicos e foi presidida por Alcântara (acima)

A Comissão de Serviços de Infra-
Estrutura (CI) elegeu o senador
Alberto Silva (PMDB-PI) para pre-
sidente, com 14 votos, e o senador
Lúdio Coelho (PSDB-MS) para vice-
presidente, com 13 votos.

A eleição foi realizada devido ao
desligamento do senador José
Alencar (PL-MG), antigo presi-
dente da comissão, do PMDB, par-
tido ao qual cabe a presidência da
CI na atual sessão legislativa.

Alberto Silva vai presidir a
Comissão de Infra-Estrutura

 Alberto Silva vai dirigir
a CI em substituição ao senador

José Alencar
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Projeto do Executivo de-
terminando que a empre-
sa remeta ao sindicato re-
presentativo da categoria
profissional de seus empre-
gados, em caso de solicita-
ção dessa entidade, todas
as informações relativas
aos fatos geradores de
contribuição previ-
denciária, foi aprovado on-
tem pela Comissão de As-
suntos Sociais (CAS).

A proposição, que
modifica dispositivos
das leis básicas da Pre-
vidência Social, estabe-
lece que, para efeito de cálculo
do salário-de-benefício, serão
utilizadas as informações cons-
tantes do Cadastro Nacional de
Informações Sociais sobre as re-
munerações dos segurados, de-
vendo essas informações serem
disponibilizadas mediante solici-
tação do segurado, que pode,
em caso de divergência, solicitar
retificação de dados. Essa mudan-
ça, na avaliação do relator, repre-
senta um avanço patente.

Projeto que regulamenta a pro-
fissão de treinador de goleiro de
futebol foi aprovado ontem pela
Comissão de Assuntos Sociais
(CAS). A proposta, de autoria do
senador Maguito Vilela (PMDB-
GO), estabelece que a atividade
será privativa dos portadores de
diploma de curso superior de
Educação Física e dos que, embo-
ra não diplomados, exerceram ou
estejam atuando como treinado-
res ou goleiros há pelo menos
cinco anos. A matéria contou
com parecer favorável, na forma
de substitutivo, do senador Ge-

A Comissão de Assuntos Soci-
ais aprovou substitutivo do se-
nador Tião Viana (PT-AC) a pro-
jetos dos senadores Sebastião
Rocha (PDT-AP) e Marina Silva
(PT-AC) prevendo a concessão
do seguro-desemprego ao pes-
cador profissional, ao extrativis-

A Comissão de Assuntos So-
ciais (CAS) vota amanhã, a
partir das 10h, projeto do Exe-
cutivo, já aprovado pela Câ-
mara dos Deputados, que es-
tabelece novas normas de
controle e fiscalização sobre
produtos químicos que pos-
sam ser usados para a fabri-
cação ilícita de drogas. A pro-
posta pretende dotar o país
de um controle adequado so-
bre o transporte, o armazena-
mento, a importação e a ex-
portação desses produtos.

Para o relator da matéria,
senador Romeu Tuma (PFL-SP),
o projeto é um forte instrumento
destinado a controlar a fiscaliza-
ção de produtos químicos utilizá-
veis como insumos na elaboração
de substâncias entorpecentes,
psicotrópicas ou que determi-
nem  dependência física ou psí-
quica, �alcançando até mesmo
as que estejam sob o controle
do órgão competente do Minis-
tério da Saúde�.

  O projeto, que tramita em re-

Projeto que desburocratiza
a  Previdência é aprovado

Matéria de iniciativa do Executivo, que recebeu parecer favorável
 do relator, Geraldo Althoff, será submetida ainda à deliberação do Plenário

� Pela sistemática atual, cabe
ao segurado provar seu tempo
de contribuição e o fluxo de suas
remunerações para obter bene-
fício. Com a proposta, inverte-
se o ônus da prova.

O projeto  elimina a proibição de
ministro de confissão religiosa e de
membro de instituto de vida consa-
grada, de congregação ou de ordem
religiosa filiarem-se ao Regime Ge-
ral da Previdência Social (RGPS), es-
tando eles vinculados a qualquer re-

gime de previdência.
Outra inovação é a que atribui

ao próprio dependente a incum-
bência de inscrição de depen-
dente de segurado, quando do
requerimento do benefício.

Segundo o relator da matéria,
Geraldo Althoff (PFL-SC), �é
transparente o alcance do pro-
jeto de lei em direção à moderni-
zação, aperfeiçoamento e desbu-
rocratização do sistema previ-
denciário�.

raldo Cândido (PT-RJ).
O diploma deve ser obtido em

instituição de ensino superior re-
conhecida pelo Ministério da
Educação. Os portadores de di-
ploma obtido em escola estrangei-
ra de nível superior, revalidado
em conformidade com a legisla-
ção em vigor, também estarão ap-
tos a exercer a profissão.

Para Geraldo Cândido, a regula-
mentação do treinador de goleiro
de futebol, comum na maioria dos
países, �é uma exigência perante o
alto nível de profissionalização atin-
gido pelo futebol brasileiro�.

Regulamentação profissional de treinador
de goleiro recebe substitutivo na CAS

Comissão debate produtos
usados em drogas ilícitas

ta vegetal e ao beneficiador de
produtos das florestas que exer-
çam suas atividades de forma
artesanal, individualmente ou em
regime de economia familiar.

O seguro, no valor de um salá-
rio mínimo, só será concedido
no período de proibição legal de

atividade pesqueira e durante o
período em que for imprópria
ou não recomendável a explo-
ração extrativista.

O projeto segue agora para a
Câmara dos Deputados, exceto
se houver recurso para ser vo-
tado pelo Plenário do Senado.

gime de urgência e que foi apro-
vado ontem pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJ), seria votado também nesta
quarta-feira pela CAS. Mas a opo-
sição pediu vista da matéria, a fim
de melhor analisar as dez emen-
das apresentadas ao projeto, en-
tre elas a que suprime dispositivo
que institui a obrigatoriedade de
Guia de Trânsito para o acompa-
nhamento do transporte de pro-
dutos químicos controlados.

 Projeto é um forte instrumento destinado
a fiscalizar substâncias utilizadas em
entorpecentes, destaca Romeu Tuma

Projeto de Maguito beneficia
formados em Educação Física e os

que atuam na profissão

Pescador poderá ter seguro-desemprego

Althoff (à mesa) destacou, no relatório apresentado à Comissão de Asuntos Sociais, que
proposta também contribui para modernização e aperfeiçoamento do sistema previdenciário

Ao analisar a atual crise
do sistema previdenciário
do país, o senador Eduardo
Siqueira Campos (PSDB-TO)
registrou o recebimento do
Certificado de Regularidade
Previdenciária, fornecido
pelo Ministério da Previdên-
cia e Assistência Social ao
órgão previdenciário do es-
tado do Tocantins.

Ele informou que, para
receber esse certificado, o
governo do Tocantins teve
que adequar o seu sistema
previdenciário a todo um
complexo de exigências
apresentadas pelo Ministério da
Previdência e Assistência Soci-
al, como a não-inclusão, na ins-
tituição previdenciária própria
(Ipetins), dos funcionários
comissionados a ela vinculados.

O certificado, disse o sena-
dor,  permite à inst i tuição
previdenciária do estado cele-
brar convênios, acordos e con-
tratos com instituições finan-
ceiras federais, e conseguir
junto à administração direta e
indireta da União a liberação de
empréstimos e financiamentos.

Eduardo Siqueira Campos
disse ainda que o Tocantins im-
plantará um novo modelo de
previdência social, que visa ga-
rantir o superávit das institui-
ções do setor e também que
seus recursos não sejam desvi-
ados para outro fim, nem mes-
mo para a área médico-hospi-
talar. Em julho deste ano, dis-
se, um workshop sobre a refor-
ma da previdência do estado do
Tocantins, ocorrido em Palmas,
definiu as linhas mestras desse
novo modelo.

Eduardo elogia o sistema
previdenciário do Tocantins

 Segundo Eduardo, Ipetins pode firmar
convênios com instituições financeiras e

conseguir liberação de empréstimos
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A sessão de ontem do Senado Federal foi presidida pelos senadores Ramez Tebet, Edison Lobão, Antonio Carlos Valadares,
Carlos Wilson, Mozarildo Cavalcanti, Osmar Dias, Ademir Andrade e Luiz Otávio

O senador Arlindo Porto (PTB-
MG) qualificou como fundamen-
tal para o desenvolvimento de
Minas Gerais os serviços presta-
dos pela Fundação Dom Cabral,
homenageada na sessão de ontem
do Senado. Localizada na região
metropolitana de Belo Horizonte,
a fundação é um centro interna-
cional de tecnologia voltado para
a capacitação profissional dos
gestores empresariais. Arlindo
Porto ressaltou o trabalho que a
Fundação Dom Cabral realiza em
conjunto com mais de 100 empre-
sas de diversas regiões do país.

� Essas empresas atuam numa
verdadeira rede nacional de
aprendizado. Elas se reúnem não
apenas para aprender juntas, mas
também para compartilhar idéias
e vivências empresariais � disse.

Arlindo Porto citou as alianças

A história da Fundação Dom
Cabral  reforça a crença de que o
Brasil, apesar de suas dificulda-
des, dispõe de inteligência, capa-
cidade e potencialidade suficien-
tes para buscar o caminho do de-
senvolvimento, segundo afirmou
o senador José Alencar (PL-MG).

O senador observou que o con-
selho curador da fundação orien-
ta a instituição para que procure,
em sua programação, dar ênfase
cada vez maior à abordagem da
competitividade da empresa, por
meio do esforço pela inclusão so-
cial. Ele acrescentou que a funda-
ção também se articulou no plano
internacional mediante acordos
com grandes escolas.

Essa atuação, informou José
Alencar, envolve sistemas de co-
operação com grupos de empre-
sas em todas as regiões do país. O

O trabalho da Fundação Dom Cabral
para tornar as empresas brasileiras
mais competitivas foi destacado
ontem pelos senadores que
homenagearam os 25 anos da
entidade. Arlindo Porto, autor do
requerimento de homenagem,
afirmou que a fundação exerce papel
fundamental para o desenvolvimento
de Minas Gerais, além de atuar em
parceria com mais de 100 empresas

de diversas regiões do país.
Francelino Pereira disse que os cursos
oferecidos pela fundação visam tornar
as empresas mais preparadas para
atuar no contexto mundial. José
Alencar observou que a entidade dá
ênfase crescente ao esforço pela
inclusão social, enquanto Edison
Lobão ressaltou a contribuição para
impulsionar o Brasil rumo ao
bem-estar social.

Alencar: Brasil dispõe de
inteligência e capacidade

programa agrupa hoje mais de cem
empresas associadas.

O senador também homenageou
o cardeal-arcebispo de Belo Hori-
zonte, dom Serafim Fernandes de
Araújo, presidente do conselho
curador da fundação, e o profes-
sor Emerson de Almeida, presiden-
te executivo da entidade.

Arlindo aponta rede nacional de aprendizado

que a fundação tem com três ins-
tituições de prestígio internacio-
nal, como a Universidade de Chi-
cago, nos Estados Unidos, que, se-
gundo ele, ajudam a conferir res-
peitabilidade à instituição. Segun-
do o senador, o prestígio da fun-
dação também é comprovado

pelo fato de o Master Business
Administration (MBA) da institui-
ção ter sido classificado pela re-
vista Você S.A. como um dos três
melhores do Brasil. O senador
apontou ainda o fato de a institui-
ção possuir 180 professores alta-
mente qualificados para justificar
a boa reputação da instituição.

Inaugurado há dois meses, com
a presença do presidente Fernan-
do Henrique, o novo campus da
fundação ocupa um terreno de 36
mil m2 doados pela prefeitura de
Nova Lima (MG).

Somente o espaço acadêmico do
campus ocupa 5,4 mil m2 de área
construída. Os investimentos, ressal-
tou, são da ordem de R$ 10 milhões.
Além de  centro de treinamento, os
estudantes usufruem das facilidades
de uma agência bancária e contam
com anfiteatro, museu e biblioteca.

O senador Francelino Perei-
ra (PFL-MG) prestou homena-
gem aos 25 anos da Fundação
Dom Cabral afirmando que os
cursos e treinamentos ofereci-
dos pela instituição visam tor-
nar as empresas mais competi-
tivas e preparadas para atuar
no novo contexto socioeco-
nômico mundial.

Para a Fundação Dom Cabral,
segundo o senador, a construção
de uma sociedade justa só é pos-
sível com empresas competitivas
e empresários com visão de fu-
turo adequada às transforma-
ções econômicas e tecnológicas.

Francelino ressaltou que o atu-
al contexto econômico mundial
reforça a necessidade de uma
presença efetiva das instituições
que apóiam o desenvolvimento
empresarial do país. Ele lembrou

Francelino: novo contexto exige competitividade

que o Brasil vem dando passos
importantes em busca de merca-
dos externos.

O senador salientou que dom
Antonio dos Santos Cabral foi ho-
menageado com a escolha de seu
nome para a fundação devido ao
pioneirismo na implantação de

programas de fundo social em
Belo Horizonte. Foi da idéia e do
trabalho desse precursor do en-
sino, disse Francelino, que viri-
am a ser criados vários educan-
dários e faculdades na capital
mineira.

O senador enalteceu ainda
dom Serafim Fernandes de Araú-
jo, professor e um dos responsá-
veis pela criação da Fundação
Dom Cabral. Conforme France-
lino, dom Serafim teve visão e
sensibilidade para acolher a idéia
de criação da instituição.

O parlamentar registrou a inau-
guração, ocorrida em agosto, no
município de Nova Lima, do
campus da Fundação Dom Ca-
bral, onde são promovidos pro-
gramas em nível mundial. O
campus foi denominado Aloysio
Faria, informou Francelino.

Homenagem aos 25 anos da Fundação Dom Cabral

Arlindo: alianças com
instituições internacionais
conferem respeitabilidade

Francelino: sociedade justa só é
possível com mentalidade

empresarial adequada

José Alencar lembrou dom
Serafim Fernandes de Araújo e

Emerson de Almeida

Durante a homenagem à Fun-
dação Dom Cabral, o vice-presi-
dente do Senado, Edison Lobão
(PFL-MA), afirmou que a institui-
ção contribui para impulsionar o
Brasil rumo ao bem-estar social.
O senador elogiou os discursos em
homenagem à fundação feitos
anteriormente pelos senadores
mineiros.

Edison Lobão disse que a Fun-
dação Dom Cabral é um centro
internacional de tecnologia e ges-
tão e lembrou que o Brasil é um
país que ainda tem muito a avan-
çar, o que será possível com im-
portantes estabelecimentos de
ensino como a Dom Cabral. �A Itá-

Edison Lobão observa que o país
tem longo caminho a percorrer

lia tem 50 milhões de habitantes e
exporta anualmente US$ 500 bi-
lhões. O Brasil está longe disso�,
ressaltou.

Para Edison Lobão, desenvolvimento
exige atuação de entidades como a

Fundação Dom Cabral


