
Órgão de divulgação do Senado Federal

Reunião de líderes define 
hoje a pauta de votações

Encontro convocado por Sarney começa 
às 9h30. Mercadante quer levar ministros 

à CAE para discutir parcerias e votar 
proposta antes das eleições de outubro

A agenda de votações nesta semana de esforço 
concentrado e no período que vai até as eleições    
municipais deve ser definida em reunião do presi-

dente do Senado, José Sarney, com os líderes partidários, 
prevista para as 9h30 de hoje. O líder do governo, Aloizio 
Mercadante, pretende viabilizar o comparecimento à 
Comissão de Assuntos Econômicos dos ministros da 
Fazenda, Antonio Palocci, e do Planejamento, Guido 
Mantega, para debater o projeto das parcerias público-
privadas. Mercadante insiste na votação da proposta, 
considerada prioritária pelo governo, antes das eleições 
de outubro.

Páginas 3 e 4

Governo busca acordo para 
Biossegurança no Plenário

O governo vai tentar um acordo de líderes para que o 
projeto da Lei de Biossegurança seja votado diretamente 
pelo Plenário, sem passar pelas comissões temáticas. O 
anúncio foi feito ontem pela líder do PT no Senado, Ideli 
Salvatti. Hoje, o senador Osmar Dias deve apresentar 
substitutivo à proposta na Comissão de Educação, da qual 
é presidente. Ele muda o texto aprovado pela Câmara.

AGENDA Mercadante (na tribuna) cobra a votação do projeto das parcerias 
público-privadas. Sarney (com Antero) discute pauta com líderes partidários 

TENTATIVA Antero (D) presidirá reunião em que CPI poderá analisar 52 requerimentos de audiências

CPI decide se vai 
chamar Casseb, 

Candiota e Maluf
A convocação do presidente do Banco 

do Brasil, Cássio Casseb, do ex-diretor do 
Banco Central Luiz Augusto Candiota e 
do ex-prefeito paulistano Paulo Maluf 
está entre os 52 requerimentos que a CPI 
do Banestado deve votar hoje. Ontem, no 
Plenário, senadores debateram suposto 
vazamento de informações da comissão 
parlamentar de inquérito.

Página 6

Convite a 
Meirelles e 

Casseb deve 
ser votado

Os presidentes do Banco 
Central, Henrique Meirel-
les, e do Banco do Brasil, 
Cássio Casseb, podem ser 
ouvidos pela Comissão de 
Assuntos Econômicos , que 
vota hoje requerimentos 
com esse objetivo.

Página 6

REAPARELHAMENTO Objetivo da 
proposta de Suassuna é melhorar as 
condições de trabalho dos policiais

Suassuna quer 
destinar à 

polícia armas 
devolvidas

Armas em condições 
de uso, devolvidas pela 
população ao governo, 
poderão ser registradas e 
entregues à polícia. Projeto 
nesse sentido foi anuncia-
do ontem pelo senador 
Ney Suassuna, que pre-
tende evitar a destruição 
dessas armas.

Página 8

Paim aplaude 
gratuidade  

de transporte 
para idosos

Página 2
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Na sessão de hoje, às 14h30, o Plenário começa a análise das propostas a serem vota-
das neste semestre. Quatro medidas provisórias e um projeto de conversão trancam 
a pauta de votações da Casa. A primeira MP a ser examinada (184/04) vai liberar 
recursos dos Orçamentos Fiscal e de Investimento da União em favor dos Ministérios 
da Justiça, dos Transportes e da Defesa. As verbas chegam a R$ 100 milhões.

Plenário examina verbas para ministérios

O presidente do Senado, José Sarney, participa às 
9h30 da reunião com líderes partidários. Às 11h30, 
comparece ao lançamento do documentário Sou-
zândrade, da jornalista Maria Maia; às 12h, recebe o 

arcebispo de Aparecida, dom Raymundo Damasceno 
Assis; e às 19h, vai à solenidade de posse de Carlos 
Eduardo Caputo Bastos como ministro do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE). 

Entre os itens a serem votados pela Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE), que se reúne hoje às 
10h, está o projeto que estende aos portadores da 
forma crônica da hepatite C ou da hepatite B os 
direitos existentes para os portadores do HIV e do-

entes de Aids (PLS 71/00). Além disso, serão votados 
requerimentos convidando os presidentes do Banco 
Central, Henrique Meirelles, e do Banco do Brasil, 
Cássio Casseb, para prestarem esclarecimentos sobre 
denúncias de irregularidades.

Duas indicações para o Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel) serão analisadas pela Comissão de Serviços de Infra-Estrutura (CI), que faz 
reunião às 11h. Foram indicados Plínio de Aguiar Júnior e Elifas Gurgel do Amaral. 
O colegiado discute ainda requerimento para a realização de audiência sobre o 
gerenciamento de financiamentos no setor elétrico.

CPI do Banestado

A Comissão Parlamentar de Inquérito do Banesta-
do, que investiga o envio ilegal de divisas para o 
exterior, reúne-se às 13h para votar requerimentos 
solicitando audiências públicas. Entre eles, os que 
convidam o presidente do Banco do Brasil, Cássio 
Casseb, o ex-diretor de Política Monetária do Banco 
Central Luiz Augusto Candiota e ex-prefeito pau-
listano Paulo Maluf.

Orçamento vota avisos

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) promove, 
às 15h, a primeira reunião depois do recesso par-
lamentar. Em análise, avisos do Tribunal de Contas 
da União (TCU) sobre inspeções em obras públicas. 
O colegiado também examina demonstrativo de 
resultado do Banco Central relativo ao primeiro tri-
mestre, além do balanço patrimonial da instituição, 
encerrado em 31 de março passado.

Agenda completa, incluindo o número de cada proposição, está disponível
na Internet, no endereço www.senado.gov.br/agencia/agenda/agenda.asp

Infra-Estrutura analisa indicações para a Anatel

Biossegurança na pauta da Comissão de Educação

A Comissão de Educação (CE) pode votar hoje, em reunião marcada para as 11h, o projeto 
da nova Lei de Biossegurança (PLC 9/04). A proposta vai regulamentar a fiscalização e o 
uso dos organismos geneticamente modificados, os transgênicos, e de células-tronco 
de embriões humanos. Cria ainda o Conselho Nacional de Biossegurança e reestrutura 
a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio). 

Comissão decide hoje se convoca presidentes do BB e do BC

Sarney realiza reunião com líderes dos partidos
CONTROLE De acordo com projeto 
de Sérgio Cabral, benefício seria 
concedido por meio de vale

Sérgio Cabral 
propõe mudar 

as regras do 
auxílio-gás

O senador Sérgio Cabral 
(PMDB-RJ) propôs que o auxí-
lio-gás seja concedido median-
te a distribuição de vale a ser 
descontado nas distribuidoras 
de gás liquefeito de petróleo 
(GLP) cadastradas pela Agência 
Nacional do Petróleo (ANP). 
De acordo com o projeto (PLS 
198/04), o pagamento do auxí-
lio em dinheiro será proibido. 

Para o parlamentar, as in-
tenções dos legisladores ao 
aprovar o auxílio-gás, em 
2002, estariam sendo distor-
cidas. O decreto que regula-
mentou o benefício determina 
que o valor de R$ 7,50 será 
pago bimestralmente por 
meio de crédito em conta na 
Caixa Econômica Federal, 
permitido o saque com cartão 
magnético.

No entanto, o senador alerta 
que, nas favelas do Rio, os be-
nefi ciários estão sendo vítimas 
de trafi cantes, que os obrigam 
a comprar os botijões a preços 
mais altos, em todo tipo de re-
vendedores. Ele argumenta que 
a mudança obrigaria a troca do 
vale apenas em distribuidora 
devidamente cadastrada.

VITÓRIA Paim comemora decisão do 
TRF de garantir aos idosos acesso 
gratuito em ônibus interestadual

Paim celebra 
confirmação

de direito 
dos idosos 

Decisão do Tribunal Regional 
Federal (TRF) da 1a Região con-
fi rmou, na semana passada, o 
direito de os idosos com mais 
de 60 anos viajarem de graça 
ou ter 50% de desconto nas 
passagens de transporte cole-
tivo interestadual. Comemo-
rada em Plenário pelo senador 
Paulo Paim (PT-RS), a medida 
suspendeu os efeitos de liminar 
obtida pela Associação Brasilei-
ra das Empresas de Transporte 
Rodoviário Intermunicipal, 
In  terestadual e Internacional 
de Passageiros (Abrati) e asse-
gurou o benefício previsto no 
Estatuto do Idoso. 

Segundo explicou Paim, au-
tor da proposta, o estatuto ga-
rante duas vagas gratuitas por 
veículo para idosos com renda 
igual ou inferior a dois salários 
mínimos. No caso de as vagas 
já terem sido preenchidas, o 
usuário deverá contar, no mí-
nimo, com 50% de desconto na 
compra do bilhete. 

– Com a cassação da liminar, 
os aposentados não serão mais 
constrangidos e o Estatuto do 
Idoso passa a vigorar com ple-
nitude – comentou, advertindo 
que as empresas de transporte 
que desrespeitarem esse dis-
positivo poderão pagar multa 
de R$ 800 a R$ 2,3 mil. Paim 
também creditou a reversão 
dessa decisão judicial à mobi-
lização dos idosos no país, que 
protestaram contra a liminar 
que isentava 110 empresas fi -
liadas à Abrati da obrigação de 
reservar assentos gratuitos ou 
mais baratos aos idosos.

Mobilização
Na opinião do parlamentar, a 

possibilidade de uma lei “pegar 
ou não” depende do interesse 
da população. Já o senador 
Eduardo Siqueira Campos 
(PSDB-TO) ressaltou que “as 
coisas acontecem quando quer 
o poder público”.
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 Reunião, marcada 
para as 9h30, também 
decidirá quais matérias 
serão votadas até as 
eleições de outubro

O presidente do Senado, José 
Sarney, reúne hoje, às 9h30, os 
líderes partidários para definir a 
agenda de votações desta sema-
na de esforço concentrado e do 
período que vai até as eleições 
muncipais de outubro. O líder 
do governo, senador Aloizio 
Mercadante (PT-SP), adiantou 
que apresentará um cronogra-
ma à Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE), que prevê 
a vinda dos ministros Antonio 
Palocci e Guido Mantega para 
debater o projeto das parcerias 
público-privadas (PPPs).

Mercadante disse não admi-
tir o argumento da oposição de 
que o projeto das PPPs é com-
plexo e não pode ser votado 
antes das eleições.

– Não aceito esse argumento. 

Só aceito argumento de mérito. 
Concordo que o projeto não 
está pronto para ir à votação em 
Plenário nesta semana, mas po-
demos avançar nas Comissões 
de Constituição, Justiça e Ci-
dadania e de Assuntos Econô-
micos, e colocar o projeto para 
votação definitiva em setembro 
– afirmou o parlamentar. Para 
Aloizio Mercadante, nesta se-
mana podem ter a votação fi-
nalizada o projeto que modifica 

a Lei de Informática, a reforma 
do Poder Judiciário e as cinco 
medidas provisórias (MPs) que 
obstruem a pauta.

Biossegurança
O projeto da Lei de Biossegu-

rança, segundo o líder gover-
nista, pode ser examinado nas 
comissões até quinta-feira, dia 
12, e ser também votado em 
Plenário.

– Não é difícil conseguir um 
acordo em torno desse projeto, 
como também não é difícil em 
relação ao das PPPs. O que não 
pode acontecer é a oposição 
alegar que há eleições em outu-
bro e, por causa disso, paralisar 
as votações.

Segundo Mercadante, é ge-
neralizada a reclamação de que 
o país não tem infra-estrutura 
adequada para a retomada do 
crescimento econômico.

– Se não há contêineres nos 
portos é porque precisamos 
de investimentos em infra-es-
trutura. E só vamos ter investi-
mentos com o projeto das PPPs 
– argumentou o senador.

VOTAÇÕES Lideranças partidárias se reúnem pela manhã para discutir o que será votado a partir desta semana até as eleições 
municipais de outubro. Mercadante ressalta resultados da política econômica e cobra votação do projeto das PPPs

O Plenário deve votar, no 
esforço concentrado que co-
meça hoje, substitutivo do 
senador Edison Lobão (PFL-
MA) a projeto de lei (PLC 3/02) 
que amplia a abrangência dos 
serviços do Sistema Único de 
Saúde (SUS). Conforme texto 
do relator, cabe ao SUS a as-
sistência às pessoas por inter-
médio de ações de promoção, 
proteção e recuperação da 
saúde, com a realização inte-
grada das ações assistenciais 
e atividades preventivas em 
todas as áreas de saúde. O 
texto original determinava 
apenas que o SUS prestasse 
serviço odontológico.

A matéria poderá ser exami-
nada após a liberação da pau-
ta do Plenário, bloqueada por 
quatro medidas provisórias, 
um projeto de lei de conver-
são e um projeto de lei.

Uma das MPs abre crédito 
extraordinário em favor dos 
Ministérios da Justiça, dos 
Transportes e da Defesa (MP 
184/04) para a instituição do 

Sistema de Segurança nos 
Portos Nacionais. Também 
precisa ser votada a medida 
que estende às pessoas maio-
res de 60 anos o recebimento, 
em uma única parcela, da 
correção monetária do Fun-
do de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) referente aos 
planos Collor I e Verão (MP 
185/04). 

Tranca igualmente a pauta 
o projeto de lei de conversão 
(PLV 41/04) da MP que alte-
ra as leis sobre o Programa 
Nacional de Estímulo ao Pri-
meiro Emprego. Estão ainda 
na pauta a medida que trata 
da remuneração dos militares 
integrantes de contingente 
de força multinacional (MP 
187/04) e a que abre crédito 
extraordinário de R$ 167,75 
milhões em favor do Ministé-
rio da Defesa (MP 188/04).

O último item que bloqueia 
a pauta é o projeto de lei da 
Câmara (PLC 32/04) sobre 
benefícios fiscais ao setor de 
tecnologia da informação.

Esforço concentrado começa 
com ordem do dia trancada

Uma nova modalidade de 
pagamento dos militares bra-
sileiros que integram missões 
de paz no exterior foi estabe-
lecida por medida provisória 
(MP 187/04) que pode ser 
votada hoje. O texto adap-
ta a legislação atual à nova 
realidade de participação 
em missões de organismos 
internacionais, na qual parte 
dos recursos empenhados 
pelo governo brasileiro será 
reembolsada pela organiza-
ção responsável.

Conforme a MP, militares 
integrantes de tropa brasi-
leira no exterior continuarão 
obtendo, em moeda nacional, 
a remuneração prevista na 
legislação. Mas receberão 
também, em moeda estran-
geira, a Indenização Finan-
ceira Mensal para Tropa no 
Exterior, que oscila entre US$ 
972, para cabos e soldados, 
e US$ 4.400, para o cargo de 
oficial general.

Além disso, é estabelecida 
gratificação de comando, que 
varia de US$ 250, no caso de 
subcomandante de organi-

zação militar, a US$ 400, para 
comandante de grande uni-
dade e chefe de estado-maior 
de grande unidade.

Já os recursos destinados 
à participação brasileira nas 
missões de paz da Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU) 
no Haiti e Timor Leste foram 
garantidos pela Medida Pro-
visória 188/04. A MP garante 
crédito extraordinário de R$ 
167,750 milhões para o Minis-
tério da Defesa. Desse total, 
R$ 153,987 milhões destina-
ram-se à missão das Nações 
Unidas no Haiti.

A MP contempla ainda a 
missão no Timor Leste com 
dotação de R$ 13,763 milhões. 
A solicitação ocorreu por 
causa da prorrogação por 12 
meses, a partir de maio, da 
permanência de militares 
brasileiros na antiga colônia 
portuguesa. Foi também de-
terminado o envio adicional 
de unidade de emprego rápi-
do composta de 125 homens 
do Comando do Exército para 
apoiar a consolidação da de-
mocracia no país.

MP trata do pagamento 
de militares no exterior

Sarney define hoje com 
líderes pauta da semana

DECISÃO Sarney coordenará o 
encontro, que pode incluir o projeto 
das PPPs no esforço concentrado

O líder do governo no Sena-
do, Aloizio Mercadante (PT-
SP), disse ontem que uma das 
grandes conquistas do governo 
Luiz Inácio Lula da Silva é a 
participação mais agressiva 
do país na economia global, 
com vitórias na Organização 
Mundial do Comércio (OMC), 
superávit de US$ 31 bilhões na 
balança comercial e compra 
de empresas estrangeiras por 
brasileiros.

– Passamos de presa a preda-
dores! – afirmou.

A nova atitude e os resulta-
dos obtidos no "front externo" 
foram abordados durante ba-
lanço do cenário macroeco-
nômico. Segundo o senador, 
o governo Lula está obtendo 
resultados bastante superiores 
aos do governo Fernando Hen-
rique Cardoso. Citou os 4,7% 
de crescimento do Produto 
Interno Bruto (PIB) nos últimos 
12 meses; a expectativa de cres-
cimento da indústria de 6,8% 
este ano; a criação de 1,2 mi-
lhão de empregos com carteira 

assinada no primeiro semestre; 
e o superávit comercial.

Mas, para o líder governista, é 
preciso atenção quanto às mu-
danças que podem prejudicar 
a rota de “crescimento espeta-
cular”. Uma delas é o aumento 
dos juros nos Estados Unidos. 
Ele advertiu para os limites da 
infra-estrutura do país, como 
a pequena malha ferroviária 
e até falta de contêineres nos 
portos.

Por isso, Mercadante pediu 

à oposição que coopere para a 
aprovação, "o mais rapidamen-
te possível", do projeto de lei 
das parcerias público-privadas 
(PPPs), que prevê investimen-
tos em infra-estrutura com re-
cursos públicos e da iniciativa 
privada. O senador criticou 
a oposição por tentar adiar a 
votação do projeto para depois 
das eleições municipais, e su-
geriu que apresente propostas 
de mudanças, a fim de que a 
proposição seja votada.

O parlamentar ressaltou que 
o Senado e a Câmara dos De-
putados têm colaborado com 
a melhoria das condições ma-
croeconômicas, ao aprovar 
as reformas da Previdência e 
tributária. Mais recentemen-
te, disse, o Senado aprovou o 
projeto da lei de recuperação 
de empresas. Agora, afirmou, 
seria a vez das PPPs.

Mercadante também men-
ciou o crescimento da oferta 
de crédito a juros baixos, que 
estaria em R$ 8 bilhões, bene-
ficando os trabalhadores.

Mercadante: governo Lula garante vitórias 
do país na OMC e retomada do crescimento

CONTRIBUIÇÃO Mercadante cobra 
da oposição sugestões para projeto 
das parcerias público-privadas
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VOTAÇÕES
Ideli quer apressar exame de leis que considera fundamentais para o país. Osmar Dias revela 
que apresenta hoje substitutivo sobre lei polêmica. Juvêncio defende transgênicos

O senador Osmar Dias (PDT-
PR) anunciou ontem que, du-
rante a reunião de hoje da 
Comissão de Educação, da qual 
é presidente, apresentará seu 
substitutivo ao projeto sobre 
Biossegurança aprovado pela 
Câmara dos Deputados. No 
texto, ele abre a possibilidade 
de pesquisas com células-
tronco, o que era vedado pelo 
projeto aprovado na Câmara 
dos Deputados. O substitutivo 

do senador paranaense per-
mite a pesquisa com células-
tronco e embriões congelados 
até o 5º dia de vida e garante 
que não serão utilizados para 
reprodução.

– Temos a responsabilidade 
de votar, de decidir e dar ao 
país um instrumento que possa 
definir o que poderá e o que 
não poderá ser feito em matéria 
de organismos geneticamente 
modificados, células-tronco e 

embriões – comentou.
Osmar Dias rebateu notícia 

publicada em um endereço da 
Internet acusando-o de estar 
adiando a votação do projeto 
por ser integrante da bancada 
ruralista. 

– São dois equívocos em uma 
frase só. Primeiro, não pertenço 
à bancada ruralista. Aliás, ban-
cada ruralista existe na Câmara, 
e não no Senado. Sou defensor 
do agronegócio, até porque não 

há cidadão no país que não 
defenda um setor que tem sido 
responsável por superávits na 
balança comercial – disse.

 Ideli Salvatti anuncia 
que projetos das 
PPPs e da reforma do 
Judiciário poderão ser 
votados nesta semana

A líder do PT no Senado, Ideli 
Salvatti (PT-SC), anunciou on-
tem que o governo vai tentar 
um acordo de líderes para que o 
projeto da Lei de Biossegurança 
seja votado no Plenário, sem 
passar pelo crivo de comissões 
temáticas, como estava previs-
to. Embora a discussão sobre 
o tema desperte polêmica, na 
avaliação da senadora o gover-
no conseguirá os votos neces-
sários para aprovar o projeto, 
que já passou pela Câmara, 
com emendas de Plenário que, 
na opinião da líder, “se fazem 
necessárias”.

Ideli adiantou que ainda 

não há uma definição da base 
governista sobre o substitutivo 
que o relator do projeto na 
Comissão de Educação (CE), 
Osmar Dias (PDT-PR), ficou de 
apresentar amanhã. 

– Poderá haver um pedido 
de vistas, mas, mesmo que o 
projeto fosse aprovado na CE 
pelo trâmite normal, ele ainda 
precisaria passar pela Comis-

são de Constituição e Justiça, 
na de Assuntos Sociais e na de 
Assuntos Econômicos – expli-
cou Ideli. 

– A idéia é aprovar um projeto 
que leve em conta pontos que 
constavam do primeiro relató-
rio apresentado na Câmara, de 
autoria do deputado licenciado 
Aldo Rebelo (PCdoB-SP), expli-
cou a senadora. 

O substitutivo de Rebelo 
foi depois modificado pelo 
novo relator da matéria, Re-
nildo Calheiros (PCdoB-PE), 
que atendeu às pressões dos 
ambientalistas, restringindo 
o poder da Comissão Técnica 
Nacional de Biossegurança 
(CTNBio) na aprovação de 
pesquisas e comercialização 
de organismos geneticamente 
modificados (OGMs).

Propostas
Além da Lei de Biosseguran-

ça, a líder do PT quer votar nes-
ta semana o projeto de lei que 

institui as parcerias público-
privadas (PPPs) e a proposta de 
emenda à Constituição (PEC) 
que reforma o Judiciário, clas-
sificados por ela como funda-
mentais para a agenda do país 
e a sustentação do crescimento 
econômico recém-iniciado. 

Ideli não aceita a condicio-
nante de que os presidentes 
do Banco Central, Henrique 
Meirelles, e do Banco do Brasil, 
Cássio Casseb, compareçam 
antes ao Senado para depor 
sobre as acusações de mani-
pulação das declarações de 
rendimentos e de bens. 

– Eles virão, é um compro-
misso, os requerimentos já 
foram aprovados, e isso não é 
pretexto – garantiu. 

A líder do PT lembrou que 
Meirelles e Casseb têm a prer-
rogativa de marcar a data em 
que pretendem atender ao 
convite para comparecer ao 
Senado.

O senador Juvêncio da Fon-
seca (PDT-MS) conclamou o 
Senado a aprofundar a discus-
são e aprovar o projeto da Lei 
de Biossegurança que estará 
sendo discutido hoje pela Co-
missão de Educação. Juvêncio 
ressaltou que os senadores e os 
diversos segmentos da socie-
dade interessados têm agora a 
grande chance de participar da  
discussão, que requer a reunião 
de opiniões diversas para que 
se elabore uma lei definitiva so-
bre organismos geneticamente 
modificados. Ele acrescentou 
que o uso de transgênicos na 

agricultura é uma realidade que 
o Brasil não pode ignorar.

– A partir da liberação dos 
transgênicos, o país pode-

rá otimizar sua participação 
no mercado internacional de 
grãos, uma vez que tem nessa 
atividade hoje seu maior peso 
na balança comercial – disse.

O senador Juvêncio da Fon-
seca informou que o subs-
titutivo de Osmar Dias traz 
modificações importantes para 
a regulamentação da utilização 
de embriões humanos, como a 
obrigatoriedade de que embri-
ões guardados para fertilização 
in vitro não aproveitados sejam 
destinados ao tratamento tera-
pêutico.

– Esse material acaba indo 

para o lixo – ponderou o sena-
dor Ney Suassuna (PMDB-PB), 
favorável à modificação da pro-
posta original, que não previa 
essa alternativa.

Juvêncio da Fonseca assina-
lou ainda que a proposição de 
Osmar Dias abre prazo de 15 
dias para o Executivo contestar 
a lei aprovada pelo Senado, 
por meio da Comissão Técni-
ca Nacional de Biossegurança 
(CTNBio).

Até a aprovação da lei em 
definitivo, o senador defende 
o esclarecimento de todas as 
etapas de sua discussão.

O senador Valdir Raupp 
(PMDB-RO) apresentou proje-
to de lei proibindo a utilização 
de substâncias de origem ani-
mal na produção de biofertili-
zantes. A finalidade é impedir 
a disseminação de doenças 
causadas pela utilização de 
produtos de origem animal na 
ração destinada à alimentação 
de ruminantes. 

Pela proposta, os insumos 
para a agricultura orgânica 
deverão ser objeto de processo 
de registro diferenciado que 
garanta a agilização de sua 
regularização, sem que sejam 
negligenciados os aspectos de 
sua qualidade e sanidade. 

O projeto de lei prevê que os 
órgãos federais competentes 
definirão os procedimentos 
para garantir o caráter saudável 
desses insumos, especialmente 
no que diz respeito à proibi-
ção da utilização de produtos 
que contenham proteínas e 
gorduras de origem animal na 
alimentação de ruminantes.

Raupp argumentou que a do-
ença conhecida como “mal da 
vaca louca” tem como agente 
uma proteína animal, por isso, 
a utilização de rações com 
proteínas e gorduras animais 
na pecuária representa uma 
possibilidade concreta de dis-
seminação dessa doença.

Ele afirmou que, para garan-
tir que o rebanho bovino brasi-
leiro, da ordem de 183 milhões 
de cabeças, permaneça livre da 
doença, é preciso que o gado 
continue a ter alimentação à 
base de pasto. Nesse sentido, 
é preciso disciplinar o uso de 
produtos de origem animal na 
elaboração de biofertilizantes, 
evitando qualquer tipo de 
contágio.

O projeto tramita na Comis-
são de Assuntos Econômicos 
(CAE), onde aguarda desig-
nação de relator. A aprovação 
na CAE se fará em regime de 
decisão terminativa.

Governo vai propor acordo para 
votar Biossegurança no Plenário

COMPROMISSO Ideli: presidentes 
do BC e do BB é que deverão marcar 
data dos depoimentos

Valdir Raupp 
quer disciplinar 

produção de 
fertilizantes

CUIDADOS Raupp: substâncias 
de origem animal poderão ser 
proibidas na fabricação de rações

Osmar Dias apresenta substitutivo que 
permite pesquisa com células-tronco 

Juvêncio defende aprovação de transgênicos na CE

RESPOSTA Osmar Dias debate 
acusações pela Internet e diz que 
não pertence à bancada ruralista

REALIDADE Segundo Juvêncio, 
país não pode ignorar o uso de 
transgênicos na agricultura
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 Conforme senador, 
governo investiu,  
nos últimos 18  
meses, cerca de  
R$ 4 bilhões no setor

O senador Tião Viana (PT-
AC) ressaltou os investimentos 
crescentes do governo Luiz 
Inácio Lula da Silva no setor de 
saneamento básico, especial-
mente em relação ao tratamen-
to de água. Ele informou que, 
em 18 meses, foram investidos 
cerca de R$ 4 bilhões no setor, 
enquato o governo anterior, de 
Fernando Henrique Cardoso, 
teria destinado menos de R$ 3 
bilhões entre 1995 e 2002.

– A Organização Mundial de 
Saúde (OMS) afirma que, para 
cada real investido em trata-
mento de água e ações de sane-
amento, são economizados R$ 
5 em saúde. Da mesma forma, 
cerca de 25% das internações 

hospitalares em países em 
desenvolvimento são conse-
qüência direta de deficiências 
no setor. Em termos globais, 20 
milhões de crianças perderão 
suas vidas no espaço de uma 
década – frisou.

Tião Viana disse que, em fun-
ção do descaso que o setor de 
saneamento básico no Brasil foi 
tratado em décadas passadas, 
serão necessários investimen-

tos da ordem de R$ 5 bilhões 
anuais, durante 20 anos, para 
recuperar o atraso crônico do 
país nessa área.

O senador lembrou que, além 
do reflexo direto na saúde, os 
investimentos no abasteci-
mento de água, tratamento de 
esgoto e coleta de lixo geram 
muitos empregos. Por isso, 
afirmou, a decisão do governo 
Lula de privilegiar investimen-
tos na área “demonstra bem sua 
responsabilidade social”.

O senador citou dados do 
Sistema Único de Saúde (SUS) 
mostrando que houve 888 mil 
pacientes internados durante 
o ano de 2001 por motivos vin-
culados diretamente a defici-
ências de tratamento de água 
e esgoto.

– É esse quadro triste que es-
tamos empenhados em mudar, 
através da ênfase do governo 
nas ações do Ministério das 
Cidades, a cargo do ministro 
Olívio Dutra – concluiu Viana.

RESULTADOS Segundo Viana, para 
cada real investido em água e 
esgoto, economizam-se 5 em saúde

Viana elogia a política 
de Lula para saneamento

O senador Mozarildo Caval-
canti (PPS-RR) lamentou que 
o Brasil tenha recebido recen-
temente um “puxão de orelhas” 
da Organização Mundial de 
Saúde (OMS) por estar entre 
os seis únicos países que ain-
da não conseguiram reduzir a 
incidência de hanseníase ao 
patamar, considerado aceitá-
vel, de menos de um caso para 
cada 10 mil habitantes.

Segundo notícia do jornal 
O Globo citada pelo senador, 
o embaixador da OMS para 
a eliminação da hanseníase, 
Yohei Sasakawa, lembrou que 
o combate à doença exige 
maior empenho do governo e 

da sociedade. Ao contrário do 
que ocorre em outros casos, 
em que o paciente procura o 
médico, observou, na hanse-
níase o governo tem de ir atrás 
do doente.

– A hanseníase é uma doença 
que atormenta os seres huma-
nos há milênios e já poderia 
estar totalmente erradicada. 
No Brasil, ela persiste devido à 
falta de atenção do governo, co-
locando-nos na triste situação 
de país com maior incidência 
desse mal no mundo, toman-
do-se a ocorrência de casos por 
10 mil habitantes – disse.

Na opinião do senador, o 
mais grave é que o governo não 

gasta nada com os remédios 
contra a hanseníase, doença 
que, lembrou, é plenamente 
curável e cujo tratamento leva 
de seis meses a um ano. O me-
dicamento, ressaltou Mozaril-
do, é distribuído gratuitamente, 
em escala mundial.

CRÍTICA Mozarildo Cavalcanti 
lembra "puxão de orelhas" do  
Brasil por embaixador da OMS

Mozarildo cobra medidas 
que eliminem a hanseníase

 Conselho 
rejeita proposta 
da Anatel para

TV a cabo
O Conselho de Comunicação 

Social do Congresso Nacional 
(CCS) aprovou, por 7 votos a 
1, relatório da Comissão de TV 
a Cabo que rejeita proposta 
da Agência Nacional de Tele-
comunicações (Anatel) de dar 
nova regulamentação ao artigo 
38 da Lei 8.977/95, conhecida 
como Lei da TV a Cabo. Além 
de responder a uma demanda 
social, a agência reguladora 
pretendia, conforme justificou 
em consulta ao conselho, dar 
respaldo legal à atividade dos 
“antenistas”, distribuidores de 
sinal de TV a cabo que atuam 
em comunidades carentes sem 
acesso ao sinal das emissoras 
de TV aberta. 

Segundo o parecer, elabo-
rado pelos conselheiros Bere-
nice Mendes e Daniel Herz, é 
desnecessária a regulamen-
tação invocada pela Anatel. 
Os relatores concluíram que 
as soluções buscadas para 
orientar condições especiais de 
atendimento da população de 
baixa renda pelo serviço de TV 
a cabo podem ser alcançadas 
com os instrumentos legais e 
regulamentares já existentes. 

Embora tenha prevalecido a 
recomendação dos relatores, 
o parecer recebeu voto em 
separado do conselheiro Paulo 
Machado Neto, que defendeu a 
regulamentação do dispositivo. 
Ainda nesse encaminhamento, 
ele sugere que o Conselho de 
Comunicação se pronuncie 
favoravelmente a projeto de lei 
do deputado Salvador Zimbaldi 
(PSDB-SP), que cria o serviço 
de distribuição de sinais de TV 
aberta. 

Encerrado o processo de 
análise e votação da matéria, 
seu resultado será informado 
à Presidência do Senado, que 
fará a comunicação formal à 
Anatel. 

A próxima reunião do conse-
lho acontece no dia 30 de agos-
to. Embora a pauta ainda não 
esteja fechada, alguns assuntos 
já foram definidos, como a 
apresentação dos relatórios de 
balanço das comissões temáti-
cas; a discussão da relação entre 
consumidores e companhias 
telefônicas, alvo de diversas 
queixas enviadas ao conselho; 
e o debate com o presidente do 
Conselho Brasileiro de Cinema, 
Geraldo Moraes, sobre o tema 
“Conteúdo nacional na mídia 
brasileira: o cinema brasileiro 
na televisão”.

Heráclito abre 
hoje exposição 

de pintura
Será aberta hoje, às 18h30, pelo 

senador Heráclito Fortes (PFL-PI), a 
exposição Jardim de Mel, da artista 
plástica Melina Pedroso. As 22 obras 
em acrílico sobre tela pintadas pela 
artista de 21 anos, que é portadora 
da síndrome de Down, estarão 
expostas até a próxima sexta-feira 
no Espaço Senador Ivandro Cunha 
Lima.

Maciel anuncia 
construção de 
estaleiro para 

porto de Suape
Uma semana depois de anun-

ciar as obras de duplicação da 
BR-232, em Pernambuco, o 
senador Marco Maciel (PFL-PE) 
comunicou ao Plenário outro 
importante empreendimento a 
ser realizado pelo governo Jar-
bas Vasconcelos. Ele destacou a 
assinatura, no último dia 4, de 
protocolo de intenções entre 
o governo de Pernambuco e o 
grupo Camargo Corrêa para a 
construção de um estaleiro no 
complexo portuário de Suape, 
situado a 40 quilômetros do 
Recife.  

Elogiando a iniciativa do 
grupo Camargo Corrêa, Marco 
Maciel solicitou do governo fe-
deral o necessário apoio, não só 
logístico, mas também finan-
ceiro para o empreendimento, 
lembrando a importância da 
obra para o desenvolvimento 
do Nordeste e do Brasil. O 
parlamentar cumprimentou o 
governador Jarbas Vasconcelos 
pelos esforços realizados para 
viabilizar a obra, estendendo 
seus cumprimentos ao vice-
governador, Mendonça Filho, 
e ao secretário de Desenvolvi-
mento Econômico, Alexandre 
Valença. 

Marco Maciel disse que Sua-
pe é considerado hoje um dos 
melhores portos do continente. 
Os estudos para a construção 
do porto foram iniciados no 
governo Eraldo Gueiros e con-
tinuados nas administrações 
subseqüentes, informou o 
senador, inclusive na época 
em que ele governou o estado, 
quando conseguiu empreendi-
mentos de grande significação 
para o porto. 

O senador declarou ainda 
que as obras de construção do 
estaleiro deverão começar em 
2005 e sua operação deverá ini-
ciar-se em 2007, com previsão 
de faturamento de R$1 bilhão 
por ano.

COLABORAÇÃO Maciel solicita apoio 
financeiro do governo federal para 
empreendimento

Ro
os

ev
elt

 Pi
nh

eir
o

Ro
os

ev
elt

 Pi
nh

eir
o

Ro
os

ev
elt

 Pi
nh

eir
o



6 Brasília, terça-feira, 10 de agosto de 2004

DENÚNCIAS Integrantes da Comissão de Assuntos Econômicos examinam requerimentos de audiência pública com os 
presidentes do Banco Central e do Banco do Brasil. CPI do Banestado também analisa convocações

Os presidentes do Banco 
Central, Henrique Meirelles, 
e do Banco do Brasil, Cássio 
Casseb, podem ser ouvidos 
pela Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE), que vota 
hoje três requerimentos apre-
sentados pelo senador Sérgio 
Guerra (PSDB-PE) solicitando 
audiência com essas autorida-
des. Os pedidos também foram 
subscritos pelo líder do PFL, 
senador José Agripino (RN). 
Os senadores querem esclare-
cimentos sobre as denúncias 
de suposta sonegação fiscal, 
evasão de divisas e irregularida-
des na concessão de patrocínio 
pelo BB. 

 A CAE poderá realizar audi-
ência conjunta com a Comis-
são de Fiscalização e Controle 
(CFC), que aprovou na última 
quarta-feira os requerimentos 
dos senadores Arthur Virgílio  
(PSDB-AM) e Duciomar Costa 
(PTB-PA), apresentados em 
separado, para ouvir Meirelles e 
Casseb. A decisão ainda depen-
de de acerto entre os presiden-
tes das duas comissões, CAE e 
CFC, os senadores Ramez Tebet 
(PMDB-MS) e Ney Suassuna 
(PMDB-PB), respectivamente.

Como a pauta do Senado só 
poderá ser desobstruída na 
sessão deliberativa do Plenário, 
à tarde, a CAE não terá como 
apreciar 18 projetos termina-
tivos que estão prontos para 
ser votados na reunião da co-
missão, prevista para as 10h. 
Portanto, os senadores devem 
se ater aos cinco projetos não 
terminativos incluídos na pau-
ta. O primeiro a ser examinado, 
se não houver inversão de pau-
ta, será o projeto do senador 
Romeu Tuma (PFL-SP), que in-
clui os portadores da hepatite C 

ou da hepatite B, em sua forma 
crônica, entre os contribuintes 
isentos do Imposto de Renda.

O texto original da proposta 
está sendo restabelecido, com 
apenas uma emenda de reda-
ção, pela senadora Ana Júlia 
Carepa (PT-PA), que propõe em 
seu relatório a rejeição do subs-
titutivo aprovado na Câmara 
dos Deputados. Os deputados 
estenderam aos portadores 
de hepatopatias graves alguns 
benefícios concedidos aos in-
fectados com o vírus HIV e aos 
doentes de Aids. Se aprovado 

na CAE, o projeto de Tuma de-
verá ir direto para o Plenário.

Entre os outros quatro pro-
jetos não terminativos, a CAE 
deve votar ainda relatório do 
senador Mão Santa (PMDB-PI), 
favorável à proposta do sena-
dor José Agripino, que institui 
a bolsa de aperfeiçoamento 
profissional, que permite está-
gio remunerado em empresas 
e universidades, financiado 
parcialmente com recursos do 
Fundo de Amparo ao Trabalha-
dor (FAT). 

A bolsa, no valor mensal 
equivalente a R$ 200 (reajus-
tado anualmente de forma a 
manter o seu valor real), será 
concedida pelo prazo máximo 
de seis meses, podendo ser re-
novada uma única vez por igual 
período, e não criará vínculo 
empregatício. O estágio só será 
custeado integralmente pelo 
FAT quando for em universi-
dade pública.

 Parcerias 
O projeto de maior interesse 

do governo, em discussão na 
CAE – que institui as parcerias 
público-privadas –, não foi 
incluído na pauta da comissão 
por falta de acordo entre os 

líderes partidários. Somente 
na reunião que o presidente do 
Senado, José Sarney, deve ter 
com as lideranças, na manhã 
de hoje, ficará definida a trami-
tação do projeto que disciplina 
os contratos e o funcionamento 
das chamadas PPPs.

O relator da matéria na Co-
missão de Assuntos Econômi-
cos, Valdir Raupp (PMDB-RO), 
pretende apresentar um pare-
cer oral sobre as duas últimas 
emendas ao projeto das PPPs, 
desde que haja um acerto entre 
os líderes para a votação da 
matéria. Até agora foram en-
caminhadas 66 emendas, das 
quais 64 já obtiveram posicio-
namento do relator.

A questão mais polêmica 
continua sendo a que autoriza 
as parcerias público-privadas 
só para as unidades da Federa-
ção que não tenham extrapola-
do os limites de endividamento 
renegociados com a União 
e possam oferecer garantias 
para firmar esses contratos de 
parceria. O PSDB já está dando 
sinais de que está disposto a 
negociar a emenda proposta 
pelo senador Tasso Jereissati 
(PSDB-CE). 

Comissão decide hoje se ouve Meirelles

EXPLICAÇÕES Sérgio Guerra e José Agripino querem esclarecer denúncias de 
sonegação fiscal, evasão de divisas e irregularidade em patrocínio

A Comissão Parlamentar Mis-
ta de Inquérito (CPMI) do Ba-
nestado realizará hoje, a partir 
das 13h, reunião para apreciar 
e votar 52 requerimentos. Des-
ses, 40 já constaram na pauta 
da comissão anteriormente e 
não foram votados a pedido do 
relator José Mentor (PT-SP). O 
relator argumentou na época 
que precisaria de mais tempo 
para examinar melhor as solici-
tações. As pessoas investigadas 
pela CPMI são suspeitas de 
envolvimento com evasão de 
divisas do Brasil entre 1996 e 
2002 usando contas CC-5.

Na última semana, vaza-
mentos de informações para a 
imprensa levaram o presidente 

da CPI, senador Antero Paes de 
Barros (PSDB-MT), a sugerir 
que informações da comissão 
sejam lacradas. Antero pre-
tende apurar se as denúncias 
publicadas pela revista Veja 
contra o presidente do Banco 
Central, Henrique Meirelles, 
conferem com os dados apu-
rados com quebra de sigilo 
bancário realizada pela CPI. De 
acordo com a revista, Meirelles 
teria enviado, via doleiros, mais 
de US$ 50 mil para uma conta 
no exterior não declarada à 
Receita Federal. 

Nos últimos meses, desen-
tendimentos entre o presidente 
da CPI e o relator vêm dificul-
tando os trabalhos da comissão. 

Há requerimentos convidando 
para audiência, entre outros, o 
presidente do Banco do Brasil, 
Cássio Casseb, ex-diretor de 
Política Monetária do Banco 
Central, Luiz Augusto Candiota,  
ex-prefeito de São Paulo, Paulo 
Maluf, e ex-presidente do Ban-
co Central, Gustavo Franco. 

CPI do Banestado examina 
convocação de Casseb 

O presidente da CPI do Ba-
nestado, senador Antero Paes 
de Barros (PSDB-MT), garantiu 
que não tem nenhuma respon-
sabilidade sobre o vazamento 
de informações sigilosas que 
comprometam os presidentes 

do Banco Central, Henrique 
Meirelles, e do Banco do Bra-
sil, Cássio Casseb, ou sobre 
qualquer das denúncias finan-
ceiras das últimas semanas. 
“O PT deve procurar por outro 
caminho. Estão inteiramente 

equivocados”, disse Antero, que 
defendeu a conclusão imediata 
da CPI. 

– Já comuniquei ao presiden-
te José Sarney que é preciso 
encerrar a CPI, sem nova pror-
rogação, com um bom relatório 

e sem manchas na honra de 
pessoas inocentes – observou 
Antero. 

Por sua vez, a líder do PT, 
senadora Ideli Salvatti (SC), vol-
tou a acusar o senador Antero. 

– Ele deve explicações. Os do-

cumentos com os sigilos ban-
cários dessas pessoas estão de 
posse da CPI há vários meses, e 
só agora começam a pipocar na 
imprensa, na atual conjuntura. 
Isso é muito estranho e não 
acontece à toa – disse Ideli. 

Antero desmente que tenha vazado informações, mas Ideli cobra explicação

DENÚNCIAS Antero Paes de Barros 
sugere que informações em poder 
da CPI sejam lacradas

O presidente do Senado, José 
Sarney, afirmou ontem que não 
pode interferir no trabalho das 
comissões parlamentares de 
inquérito instaladas no Senado, 
mas comentou que a CPI do Ba-
nestado exagerou ao quebrar o 
sigilo bancário e fiscal de 1.700 
investigados.  

Sarney falou ao sair do Plená-
rio, quando jornalistas o ques-
tionaram sobre a possibilidade 
de ter havido vazamento de 
informações da CPI do Banes-
tado, criada para investigar a 
evasão de divisas por meios de 
contas CC-5. 

– Essa pergunta deve ser feita 
ao presidente da comissão e ao 
relator – respondeu.

Os repórteres também fize-
ram perguntas sobre o Conse-
lho Federal de Jornalismo, que 
o governo de Lula deseja criar 
para orientar, disciplinar e fis-
calizar a atividade jornalística. 

– Excessos todos nós comete-
mos. Os excessos que a impren-
sa comete, o tempo consegue 
corrigir – ressaltou.

Sarney voltou ainda a afirmar 
que se reunirá hoje com as lide-
ranças partidárias para definir 
como encaminhar as votações 
dos próximos dias. Ele avaliou 
que as matérias divulgadas pela 
imprensa contra o presidente 
do Banco Central, Henrique 
Meirelles, não serão capazes de 
dificultar essas votações.

Houve exagero na quebra 
de sigilos, afirma Sarney
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O pacote de medidas para 
reduzir a carga tributária no 
país anunciado pelo presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva na sex-
ta-feira recebeu elogios da líder 
do PT, senadora Ideli Salvatti 
(SC). Ela rebateu críticas da 
oposição de que, com a carga 
de impostos, o governo tem 
prejudicado o empresariado 
nacional. Segundo a senadora, 
as mudanças têm o objetivo 
de desonerar o setor produti-
vo, estimular o investimento 
e a poupança, desenvolver o 
mercado de capitais e facilitar 
as exportações. 

Dentre as medidas, Ideli des-
tacou a ampliação do prazo de 
recolhimento do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) 
– que passará de quinzenal 
para mensal –, o regime espe-
cial para estimular os investi-

mentos nos portos e a redução 
do IPI sobre bens de capital. 

Além desse pacote, a líder 
lembrou que o governo editou 
a Medida Provisória 183/04, 
transformada na Lei 10.925/04, 
que reduziu a zero as alíquotas 
dos programas de Integração 
Social e de Formação do Pa-
trimônio do Servidor Público 
(PIS/Pasep) e da Contribuição 
para o Financiamento da Se-
guridade Social (Cofins) na im-
portação e comercialização no 
mercado interno de produtos 
como arroz, feijão, fertilizantes, 
livros técnicos, dentre outros. 
Para ela, essas medidas con-
firmam a reiterada promessa 
do governo Lula de evitar o 
aumento da carga tributária. 

Campanha
A senadora informou que o 

PFL presta apoio integral ao 

Feirão do Imposto, ocorrido 
em 25 cidades, com o intuito 
de esclarecer a população so-
bre impostos embutidos nos 
produtos. Ideli Salvatti lembrou 
que, para ser de fato pedagó-
gica, a feira deveria incluir um 
histórico do aumento dos im-
postos, para que a população 
soubesse que foi no governo  
Fernando Henrique Cardoso 
que a carga tributária saltou 
de 25% para 36% do Produto 
Interno Bruto (PIB). 

– Ao mesmo tempo que fa-
zem feirão dos impostos con-
tando a história pela metade, 
na mesma data o governo Lula 
apresenta uma série de medi-
das que efetivamente estão na 
lógica da diminuição da carga 
tributária para que a retomada 
do crescimento se consolide e 
se amplie – comparou. 

 Embora apóie medidas 
anunciadas pelo 
governo, senador 
protesta contra perda 
de arrecadação

O senador Rodolpho Tou-
rinho (PFL-BA) apoiou em 
discurso a idéia central do 
pacote de redução de impostos 
anunciado pelo governo, mas 
protestou porque os estados 
irão perder dinheiro sem rece-
ber qualquer compensação. Ele 
lembrou que o Imposto sobre 
Produtos Industrializados e o 
Imposto de Renda, reduzidos 
em alguns casos, são divididos 
entre a União, os estados e os 
municípios, mas, acrescentou, 
o governo “anunciou o pacote 
da bondade” sem dizer que 
os estados estavam perdendo 
arrecadação. 

– Em 1988, quando a atual 

Constituição foi promulgada, 
as receitas da União, compar-
tilhadas com estados e muni-
cípios, correspondiam a 76,2% 
dos recursos administrados 
pela Secretaria da Receita Fe-
deral. Hoje, são apenas 44,45%. 
Por isso, é necessário que os 
estados e municípios sejam 
compensados pelas perdas 
– protestou Tourinho. 

O senador lembrou que a car-
ga fiscal do país vem subindo 
desde 1988, mas a União fica 
com a quase totalidade das 
novas arrecadações, porque 
o governo procura sempre 
aumentar os tributos não com-
partilhados, como as contribui-
ções – exceto a Contribuição 
de Intervenção no Domínio 
Econômico (Cide). No entanto, 
quando quer reduzir a carga 
tributária para empresas e in-
vestimentos, disse, busca usar 
os impostos compartilhados 
com estados e municípios.

De acordo com Tourinho, a 
redução do IPI sobre bens de 
capital feita no início do ano, 
somada à atual, representa 
uma perda de R$ 543 milhões 
por ano para os estados e mu-
nicípios. Ele sustentou que a 
desoneração tributária sobre 
bens de capital deve ser am-
pliada para outros impostos, 
como as contribuições.

Estados devem receber 
compensação, diz Tourinho

DANOS Tourinho: governo lança 
"pacote da bondade" e omite 
prejuízos para estados e municípios

Ideli elogia pacote para reduzir impostos

O presidente da Comissão de 
Fiscalização e Controle (CFC), 
senador Ney Suassuna (PMDB-
PB), anunciou que os ministros 
da Saúde, Humberto Costa, e da 
Justiça, Márcio Thomaz Bastos, 
comparecerão amanhã à CFC 
para falar sobre a Operação 
Vampiro, que investiga fraudes 
em concorrências públicas e 
superfaturamento de preços de 
medicamentos destinados ao 
tratamento de hemofilia. 

A convocação do ministro 
da Saúde havia sido pedida 
antes do recesso pelo líder do 
PSDB, senador Arthur Virgílio 
(AM). Quando a operação foi 
deflagrada pela Polícia Federal, 
há alguns meses, calculava-se 
que o prejuízo dos “vampiros” 

poderia chegar a R$ 2 bilhões. 
A decisão de ouvir os ministros 
foi tomada ontem durante reu-
nião de líderes da base do go-
verno, com a presença de Ney 
Suassuna, vice-líder do PMDB, 
partido aliado do governo. 

Ao deixar a reunião, o líder 
do governo no Senado, Aloizio 
Mercadante (PT-SP), afirmou 
que não há data para que com-
pareçam, também à CFC, os 
presidentes do Banco Central, 
Henrique Meirelles, e do Ban-
co do Brasil, Cássio Casseb, 
porque eles são convidados, 
e não convocados – o Senado 
só pode convocar ministros. 
Assim, a presença dos dois na 
CFC dependerá do interesse do 
próprio governo. 

Efraim defende 
rigor na 

apuração de 
denúncias

O senador Efraim Morais 
(PFL-PB) defendeu o maior 
rigor possível na apuração, pelo 
Senado Federal, das denúncias 
envolvendo os presidentes 
do Banco Central, Henrique 
Meirelles, e do Banco do Brasil, 
Cássio Casseb. Reportagens 
publicadas na imprensa acu-
sam o primeiro de remessa 
ilegal de recursos ao exterior 
e sonegação fiscal, enquanto 
o segundo foi envolvido em 
patrocínio do Banco do Brasil 
para espetáculo musical com 
renda parcialmente revertida 
para o Partido dos Trabalha-
dores. 

O parlamentar afirmou ontem 
que votará favoravelmente aos 
requerimentos constantes da 
pauta da Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE), que pedem 
a vinda de Casseb e de Meirelles 
ao Senado para prestarem ex-
plicações. Requerimentos com 
teor idêntico foram aprovados 

semana passada em reunião 
da Comissão de Fiscalização e 
Controle (CFC).

Efraim afirmou que, embora 
a denúncia contra Meirelles 
aponte para a utilização de 
doleiros em operações finan-
ceiras, a imprensa publicou 
que, na avaliação do governo, 
ele teve um “comportamento 
padrão” para pessoas com sua 
experiência e patrimônio.

– Se um cidadão comum é 
pego operando no (mercado 
de dólar) paralelo, será indi-
ciado e submetido às normas 
penais, a não ser que o valor 
seja suficientemente alto para 
ser considerado um “compor-
tamento padrão” – ironizou o 
representante paraibano.

O senador Ramez Tebet 
(PMDB-MS) apresentou proje-
to alterando a chamada Lei do 
Colarinho Branco (Lei 7.492), 
com o objetivo, segundo ex-
plica em sua justificação, de 
combater a impunidade nos 
casos de crimes contra o sis-
tema financeiro nacional. O 
projeto (PLS 170/04) modifica 
o artigo 4º da lei, estabelecendo 

que a punição de proprietários 
ou controladores de institui-
ções financeiras deve se dar 
apenas na hipótese de haver 
conseqüências concretas – tais 
como intervenção, liquida-
ção extrajudicial ou falência 
– da gestão fraudulenta ou 
temerária da empresa. A idéia é 
tornar mais claras as situações 
em que se darão as punições, 

facilitando a ação da polícia e 
da Justiça. 

Ramez Tebet lembra que a Lei 
1.521, de 1951 (Lei de Econo-
mia Popular), exigia que a ges-
tão fraudulenta ou temerária 
repercutisse na falência ou na 
insolvência da instituição. Isso 
não ocorre na Lei do Colarinho 
Branco, que tem recebido por 
isso muitas críticas, afirma o 

senador. Em sua avaliação, esta 
lei “cria tipos penais abertos, 
contrariando o postulado da 
determinação, também cha-
mado princípio da certeza".

Assim, em vez de se tornar 
um instrumento coibitivo efi-
caz, a Lei do Colarinho Branco, 
afirma Tebet, lembrando espe-
cialistas, acabou favorecendo a 
impunidade. 

Ministros falam na CFC 
sobre Operação Vampiro

Projeto de Tebet visa facilitar punição de crimes financeiros

CLAREZA Ramez Tebet propõe 
alteração na Lei do Colarinho Branco 
para torná-la mais eficiente

"PADRÃO" Efraim estranha que 
governo defenda comportamento 
de Henrique Meirelles

Ro
os

ev
elt

 Pi
nh

eir
o

Ro
os

ev
elt

 Pi
nh

eir
o

Ro
os

ev
elt

 Pi
nh

eir
o



8 Brasília, terça-feira, 10 de agosto de 2004

Projeto de lei apresentado 
pelo senador Aelton Freitas 
(PL-MG), alterando o Códi-
go Penal, determina que, em 
casos como os de chacina, as 
penas aplicadas aos conde-
nados por homicídios devem 
ser acumuladas. A norma vi-
gente estabelece que crimes 
da mesma espécie, cometidos 
no mesmo momento e lugar, 
e da mesma forma devem ser 
considerados continuação da 
primeira infração penal. Com 
isso, a pena aplicada ao crimi-
noso é elevada em apenas um 
sexto a dois terços do tempo 
de condenação, observa o par-
lamentar. 

– Não é de forma alguma 
razoável transformar vários 
homicídios, como os que acon-
teceram em Vigário Geral, num 
só crime. Os aumentos de pena 

atuais, na maioria das vezes, 
resultam em uma pena final 
muito inferior ao que se teria 
em caso de efetuada a soma 
das penas – sustenta Aelton 
em defesa do seu projeto (PLS 
84/04). 

Para ele, da maneira como 
está a legislação, considerar ho-
micídios como crime que pode 
ser enquadrado na figura da 
continuidade de delitos é um 
estímulo para a existência de 
esquadrões da morte no Brasil, 
inclusive com a participação de 
policiais militares. 

– A pena menor significa 
obtenção precoce de benefí-
cios penais, como a liberdade 
condicional e a progressão de 
regime. Além disso, os crimino-
sos se beneficiam da multiplici-
dade de entendimentos sobre o 
que é ou não a continuação de 

um crime – argumenta Aelton 
Freitas. 

Ele destaca que o Supremo 
Tribunal Federal decidiu que 
nos crimes contra a vida não 
se pode aplicar o princípio da 
continuidade de delitos, “salvo 
em casos especialíssimos”. Daí, 
sua iniciativa de propor a exclu-
são do homicídio das hipóteses 
de crimes continuados.

A sessão de ontem do Senado Federal foi presidida pelos senadores José Sarney, Paulo Paim, Eduardo Siqueira Campos, Efraim Morais e Luiz Otávio 

 Parlamentar afirma 
que programa não 
levou em conta 
desaparelhamento das 
forças policiais do país

O senador Ney Suassuna 
(PMDB-PB) anunciou ontem 
que pretende apresentar, nos 
próximos dias, projeto de lei 
estabelecendo que, em vez 
de serem destruídas, como 
determina o programa de de-
sarmamento patrocinado pelo 
governo federal, as armas en-
tregues pela população que 
estejam em boas condições 
poderão ser destinadas ao uso 
da polícia. 

O parlamentar afirmou que 
o programa implantado no 

país é cópia do que foi imple-
mentado na Itália, e por isso, 
ao determinar a destruição 
das armas, "não leva em conta 
que as polícias brasileiras são 

desaparelhadas". 
– Nos países mais ricos, onde 

foram realizados programas de 
desarmamento, as polícias têm 
armamento de qualidade. Aqui, 
quem tem armamento moder-
no são os bandidos – assinalou 
o parlamentar. 

Sudene
Ney Suassuna também diri-

giu apelo ao governo federal 
"para que olhe pelo prédio" da 
antiga Sudene em João Pessoa. 
Segundo ele, o edifício está 
abandonado e até as mesas da 
diretoria estão sendo retiradas 
sem que ninguém saiba o seu 
destino. 

– Dá pena ver um prédio 
daquele tamanho; parece um 
cemitério – lamentou. Em apar-
te, Suassuna recebeu apoio de 
Efraim Morais (PFL-PB).

Suassuna quer destinar à 
polícia armas recolhidas

SOLUÇÃO Ney Suassuna lembra 
que agentes não contam com 
armamentos de qualidade

Virgílio sugere 
proibição de 
jogos de azar 

no país
O senador Arthur Virgílio 

(PSDB-AM) apresentou projeto 
proibindo em todo o Brasil a ex-
ploração de jogos em máquinas 
eletrônicas, eletromecânicas ou 
mecânicas, independentemen-
te de seus nomes de fantasia. A 
proposta retira dessa atividade 
a natureza de serviço público 
a ela conferida, por se tratar, 
no entendimento do senador, 
“simplesmente de jogo de azar, 
punido pelo Código Penal”. 

Aguardando exame das Co-
missões de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania e de Assuntos 
Econômicos, o projeto (PLS 
120/04) mantém as seguintes 
modalidades de jogos: loteria 
de concurso de prognóstico 
desportivo, loteria de concurso 
de prognósticos numéricos, 
bingo permanente, bingo even-
tual e loteria social. 

O projeto de Virgílio declara 
nulas e sem efeito todas as li-
cenças, permissões, concessões 
ou autorizações para explora-
ção dos jogos proibidos, direta 
ou indiretamente expedidas 
pela Caixa Econômica e por au-
toridades estaduais, do Distrito 
Federal ou municipais. 

Na justificação, o senador diz 
que seu projeto é a oportuni-
dade de o Legislativo debater 
sensatamente o assunto, per-
mitindo a todos os segmentos 
envolvidos que se manifestem 
e tragam contribuições para 
que o Parlamento elabore uma 
lei consistente e duradoura.

SANÇÃO Arthur Virgílio afirma, em 
defesa da medida, que a atividade é 
punida pelo Código Penal

Patrícia defende 
investigação 
pelas varas 
de família

A senadora Patrícia Saboya 
(PPS-CE) apresentou proje-
to de lei determinando que 
os procedimentos relativos à 
investigação de paternidade 
de filhos havidos fora do casa-
mento serão de competência 
das varas de família. O projeto 
espera designação de relator 
na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ), onde 
terá decisão terminativa, ou 
seja, caberá à CCJ a decisão 
final sobre a matéria, a não ser 
que requerimento assinado por 
pelo menos nove senadores 
peça sua votação em Plenário.

Na justificação da proposta 
(PLS 191/04), Patrícia argu-
menta que “dúvidas têm sido 
suscitadas sobre a competência 
das varas de registro para o exa-
me do procedimento oficioso 
citado, considerando que ainda 
não se trata de ação de investi-
gação de paternidade, que se 
inicia somente com ingresso da 
petição inicial em juízo”.

Para a senadora, “a intenção 
do legislador de dar compe-
tência ao juízo da família é 
patente no novo Código Civil, 
quando incluiu o Capítulo III 
– Do reconhecimento dos fi-
lhos – artigos 1.607 a 1.617 – no 
Livro do Direito da Família”. 
Segundo Patrícia, o projeto de 
sua autoria suprime a lacuna 
deixada pela Lei 8.560/92, que 
regulamentou a investigação 
da paternidade dos filhos ha-
vidos fora do casamento.

EXEMPLO Para Aelton Freitas, 
hipótese de crime continuado 
estimula esquadrões da morte

 Aelton propõe punição 
rigorosa para chacinas

RIGOR Demostenes Torres propõe 
punição de até cinco anos de prisão 
para os infratores

Encontra-se na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, 
aguardando designação de relator, 
projeto do senador Demostenes 
Torres (PFL-GO) que altera o Código 
Penal para tipificar como crime o 
emprego de meio fraudulento, em 
benefício próprio ou alheio, obje-
tivando a aprovação em concurso 

público ou em vestibular para insti-
tuição de ensino público ou privado. 
A pena prevista é de reclusão de um 
a cinco anos, além de multa. 

O projeto, explica o senador em 
sua justificação, busca suprir “uma 
grave lacuna no ordenamento jurí-
dico nacional: a fraude em vestibula-
res e concursos públicos mediante a 

chamada cola eletrônica”. Ele lembra 
que a questão é polêmica e que 
magistrados e promotores de Jus-
tiça, nos vários graus de jurisdição, 
"têm dissentido sobre a tipicidade 
ou não da conduta". Os tribunais, 
em especial, já assentaram o enten-
dimento de que a transmissão, por 
qualquer meio, à pessoa que está 

submetendo-se a concurso público 
ou vestibular não configura crime,  
informa o senador. 

Segundo Demostenes Torres, 
não existia discordância na juris-
prudência quando as fraudes eram 
praticadas de formas mais simples, 
quando uma pessoa se passava por 
outra para fazer as provas.

Projeto de Demostenes tipifica crime de cola eletrônica

PROCESSO Projeto de Patrícia 
Saboya retira das varas de registro 
competência para averiguar
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