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Duque rejeita denúncias. 
Sarney refuta acusações

Observado por um Plenário lotado, Sarney afirmou que vem tomando todas as medidas administrativas em busca da eficiência e da transparência no Senado

Paulo Duque (D) anuncia sua decisão ao conselho: matéria jornalística não é suficiente para fundamentar a instauração de procedimento contra presidente do Senado

Oposição anuncia recurso contra despacho do presidente do Conselho de Ética. Da tribuna, 
presidente do Senado diz que não quebrou decoro e atribui matérias a campanha contra ele

O presidente do Senado, José 
Sarney, afirmou ontem da 
tribuna que só lhe resta a 

alternativa de resistir e cumprir seu 
mandato até o fim. Em discurso acom-
panhado por um Plenário lotado, 

Sarney listou as acusações publicadas 
pela imprensa, refutou-as e se disse 
alvo de uma “campanha pessoal”. 
Lamentou a falta de respeito a sua 
privacidade, citou os 55 anos de vida 
pública e assegurou que, em nenhum 

momento, faltou com o decoro par-
lamentar.

Logo depois, o presidente do Conse-
lho de Ética, Paulo Duque, reuniu o co-
legiado e rejeitou duas representações 
e três denúncias contra Sarney. 4 e 5

Arns pede 
ao governo 
debate claro 
sobre gripe

“Precisamos 
falar claramente e 
despertar a preo-
cupação para um 
problema grave”, 
afirmou Flávio 
Arns ao sugerir 
a convocação do 
ministro da Saúde 
para falar sobre a 
gripe suína. 3

Idoso pode 
ter limite 
menor para 
empréstimo

Projeto aprova-
do pela Comissão 
de Assuntos So-
ciais limita a 20% 
da remuneração o 
desconto de pres-
tações, no caso de 
pessoas com mais 
de 60 anos que 
recebam até R$ 
1.200 por mês. 6

CPI da 
Petrobras 
deve começar 
trabalhos

O relator da 
CPI da Petrobras, 
senador Romero 
Jucá, deve apre-
sentar um plano 
para as atividades 
da comissão, que 
se reúne hoje, 
às 10h, para dar 
início aos traba-
lhos. 3

Meirelles alerta para 
“excesso de euforia” 
dos agentes econômicos

Embora afirme que o Brasil sairá mais forte da 
crise que afeta todo o mundo, o presidente do 
Banco Central alerta, no Senado, para o “excesso 
de euforia” no mercado. Ele teme que esse clima 
estimule a elevação dos preços e da inflação. 8

Isenção de IR em venda de 
imóvel pode ter prazo maior

Quem vende um imóvel para comprar outro em 180 dias fica 
isento de Imposto de Renda sobre ganho de capital. Esse prazo 
poderá ser ampliado para um ano, conforme projeto aprovado 
ontem pela Comissão de Constituição e Justiça e que será exami-
nado agora pela Comissão de Assuntos Econômicos. 7

Demostenes Torres preside a Comissão de Justiça, que aprova venda de carros de passeio movidos a diesel
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O presidente da CPI da Pedo-
filia, Magno Malta (PR-ES), re-
gistrou ontem a assinatura, na 
terça-feira, de termo de mútua 
cooperação para combater a 
compra e venda de pornografia 
infantil na internet.  

Segundo o acordo, assinado 
pela CPI, Associação Brasileira 
de Cartões de Crédito e Servi-
ços (Abecs), Conselho Nacional 
dos Procuradores-Gerais de Jus-
tiça (CNPG), ONG Safernet, Polí-
cia Federal e Ministério Público 
Federal, as empresas de cartões 
de crédito se comprometem a desenvolver mecanismos para 
bloquear operações financeiras ilegais de compra e venda 
de imagens e vídeos contendo cenas de sexo e pornografia 
envolvendo crianças. 

– Essa medida, chamada de coalisão financeira, só três 
países no mundo têm, e o Brasil ontem [terça-feira] tomou 
uma decisão, entrou no rol desses três países, e os olhos do 
mundo se voltam para nós nesse enfrentamento ao abuso de 
criança, que foi uma vitória muito grande da CPI da Pedofilia 
juntamente com órgãos federais e estaduais do país – disse.

A SENADORA IDELI Salvatti (PT-SC) 
comemorou os resultados positivos do 
estudo “Desigualdade e pobreza no 
Brasil metropolitano durante a crise 
internacional: primeiros resultados”, 
divulgado pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea). De acordo 
com a senadora, o estudo mostra que 
não houve aumento da pobreza, da 
exclusão social, da desigualdade social 
e da concentração de renda no país du-
rante a crise econômica internacional. 
Ela destacou que o Índice de Gini chegou 
a 0,493 no Brasil, ficando abaixo de 0,5 
pela primeira vez no país. Quanto mais 
baixo o índice – que vai de zero a 1 –, 
menor a desigualdade de renda.

– Os números são extremamente alvis-
sareiros, importantes e positivos.

Ideli ressaltou que, embora a crise 
tenha interrompido o curso do cresci-
mento econômico brasileiro, as ações do 
governo federal de desoneração fiscal, 
redução da taxa de juros e aumento 
do crédito público e do salário mínimo 
proporcionaram uma maior segurança 
ao país.

O estudo também mostra, acrescen-

tou Ideli, que cerca de 4 milhões de 
pessoas saíram da pobreza nas regiões 
metropolitanas de Recife, Salvador, Belo 
Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e 
Porto Alegre desde 2002.

– É a primeira vez que conseguimos 
enfrentar a crise saindo, comparati-
vamente com os outros países, bem 
economicamente e principalmente so-
cialmente. Ou seja, fazendo com que as 
pessoas possam continuar melhorando 
de vida, comprando mais, tendo acesso 
a melhores bens, a uma qualidade de 
vida melhor.

Em aparte,Mozarildo Cavalcanti 
(PTB-RR) ressaltou que as regiões Norte 
e Centro-Oeste não fizeram parte do 
estudo do Ipea, que não refletiria a 
grande desigualdade regional brasi-
leira. Também em aparte, a senadora 
Fátima Cleide (PT-RO) afirmou que os 
investimentos do governo federal estão 
ajudando a reduzir as desigualdades 
regionais do país.

Ideli aproveitou para dizer que o 
programa Bolsa Família tem papel 
importante na distribuição de renda 
brasileira.

– Está comprovado que programas 
como o Bolsa Família, que atinge mais 
de 11 milhões de famílias, o maior 
programa de distribuição de renda do 
planeta, são fundamentais para produzir 
esse tipo de política, como é o caso da 
recuperação do salário mínimo acima 
da inflação. É isso que distribui, é isso 
que fortalece o mercado interno, é isso 
que ajudou a enfrentar a crise. E é para 
isso que serve a política: para melhorar 
a vida das pessoas, e não para a gente 
ficar em tiroteio, como nós estamos, 
infelizmente, aqui no Senado.

A agenda completa, incluindo o 
número de cada proposição, está disponível 

na internet, no endereço  
www.senado.gov.br/agencia/agenda.aspx

Pauta do Plenário traz 
mudanças na Constituição

A sessão deliberativa do Senado 
tem início às 14h. Na pauta, cinco 
propostas de emenda à Cons-
tituição. Entre elas, a PEC 7/08, 
que estabelece que os objetivos 
da ordem social – de bem-estar e 
justiça social – serão avaliados por 
meio de indicadores de responsa-
bilidade a serem fixados em lei 
complementar. 

CPI da Petrobras examina 
plano de trabalho

Às 10h, a Comissão Parlamentar 
de Inquérito da Petrobras se reúne 
para apresentação do plano de 
trabalho do relator e apreciação 
de requerimentos.

Agenda

Depoimentos na 
CPI da Pedofilia

A Comissão Parlamentar de In-
quérito da Pedofilia ouve, às 9h, o 
empresário José Emanuel Volpon 
Diogo, da Usina Serradinho, em 
Catanduva (SP), e o médico Wag-
ner Rodrigo Brida Gonçalves.

CI analisa projetos 
sobre saneamento

A Comissão de Serviços de Infra-
estrutura (CI) analisa, às 8h30, dois 
projetos na área de saneamento 
básico. O primeiro visa incentivar 
a economia no consumo de água e 
o segundo prevê que os planos de 
saneamento básico deverão incluir 
medidas para reduzir a velocidade 
de escoamento de águas pluviais 
em áreas urbanas com alto coefi-
ciente de impermeabilização do 
solo e dificuldade de drenagem.

CCJ debate exclusão de 
elétricas de privatização

Audiência pública da Comis-
são de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ), marcada para as 
10h, analisa projeto que exclui as 
empresas Ceron, Eletroacre, Ceal, 
Ceam e Cepisa da autorização ge-
nérica para a privatização. Foram 
convidados os ministros de Minas e 
Energia, Edison Lobão; do Desen-
volvimento, Indústria e Comércio 
Exterior e presidente do Conselho 
Nacional de Desestatização, Mi-
guel Jorge Filho; e os presidentes 
da Eletrobrás, José Antonio Muniz 
Lopes, e da Federação Nacional 
dos Urbanitários, Franklin Moreira 
Gonçalves.

Agenda do presidente 
O presidente do Senado, José 

Sarney, preside às 16h a ordem do 
dia no Plenário. 

Ideli celebra resultado de pesquisa 
que mostra redução da desigualdade

Estudo realizado pelo Ipea indica que não houve aumento da pobreza nem da concentração de renda no país 
durante a crise financeira, resultado, conforme a senadora, de ações do governo federal como o Bolsa Família

“É para isso que serve a política: para melhorar 
a vida das pessoas”, afirma Ideli Salvatti

As confederações nacionais da Indús-
tria (CNI), do Comércio (CNC), do Sistema 
Financeiro (Consif) e da Agricultura e 
Pecuária (CNA) protocolaram na Pre-
sidência da República um documento 
solicitando a publicação de um decreto 
que retire essas quatro organizações 
patronais do Conselho Deliberativo do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador (Co-
defat). Kátia Abreu (DEM-TO) atribuiu a 
decisão à “manobra“ que o ministro do 
Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, teria 
patrocinado para eleger um presidente 
de sua confiança para o conselho.

A senadora explicou que desde 1990, 
quando o Fundo de Amparo ao Traba-
lhador foi criado, existe em seu regimen-
to dispositivo que prevê a alternância na 
presidência do Codefat. Durante dois 
anos, os patrões ocupam a presidência 
e no biênio seguinte esse direito passa 
a ser dos trabalhadores. 

Neste mês terminou 
o mandato do presi-
dente indicado pelos 
trabalhadores e, em 
reunião realizada no 
final de julho, informou 
Kátia Abreu, as seis con-
federações patronais 
decidiram, por unani-
midade, que caberia à 
CNA indicar o próximo. 
Porém, supostamente 
incentivadas por Lupi, 
duas confederações re-
cém-criadas romperam 
esse acordo e elegeram, 
com o apoio de representações dos traba-
lhadores, o presidente da Confederação 
Nacional de Serviços, Luigi Nesse, para a 
presidência do Codefat.

– O ministro abriu uma dissidência na 
CNC para fabricar duas confederações 

chapa-branca, retornan-
do muitos anos, quando 
o peleguismo imperava 
neste país e os sindicatos 
eram criados pelo Minis-
tério do Trabalho para fa-
zer o que bem quisessem, 
para que não houvesse 
defesa do trabalhador 
e nem das classes patro-
nais. A decisão tomada 
pelas quatro confedera-
ções de deixar o Codefat 
tem como objetivo evitar 
que elas participem de 
uma farsa – disse Kátia 

Abreu, pedindo ao Tribunal de Contas 
da União (TCU), à sociedade e aos de-
mais parlamentares que se mantenham 
vigilantes para evitar a manipulação dos 
recursos do FAT e “falcatruas” com o 
dinheiro dos trabalhadores.

Kátia Abreu comunica renúncia de confederações ao Codefat

Segundo Kátia Abreu,“manobra” do 
ministro do Trabalho motivou decisão

“Sou inocente e não tenho nada a declarar.” Essa foi 
a resposta do prefeito de Sebastião Barros (PI), Geraldo 
Eustáquio Machado – conhecido como Geraldo Mineiro –, à 
maioria das perguntas feitas pelo presidente da CPI da Pe-
dofilia, Magno Malta, e pelo senador José Nery (PSOL-PA). O 
prefeito depôs ontem à CPI munido de liminar do Supremo 
Tribunal Federal que garantiu a ele o direito constitucional 
de permanecer calado. Geraldo Machado será convocado 
novamente para ser submetido à acareação com sua esposa, 
Maria José Machado.

Na avaliação de Magno Malta, a decisão do prefeito de 
não responder aos questionamentos não prejudicou a audi-
ência, que ele considerou “útil”.  

– Acho ruim [comparecer com a liminar] porque quem 
cala, consente – disse o senador, ao criticar a falta de indig-
nação do convocado às acusações sofridas.

Geraldo Mineiro é acusado de assediar uma menina de 8 
anos, filha do presidente da Câmara Municipal de Corrente 
(PI), e também de abuso da filha de 10 anos do presidente 
da Câmara Municipal de Sebastião Barros. 

Para José Nery, relator da CPI, se o prefeito se diz inocen-
te e é vítima de denúncias infundadas, ele deveria mostrar 
elementos que provem o contrário. A ausência de respostas, 
segundo o relator, pode ser um “indício forte” que não es-
clarece a comissão nem contribui para a defesa do prefeito.

CPI assina acordo para inibir 
pornografia infantil na internet

Magno Malta: os olhos do mundo 
estão voltados para o país

Prefeito se diz inocente, mas 
será convocado para acareação
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O SENADOR FLáVIO Arns (PT-
PR) pediu ontem que o quadro 
da gripe suína seja debatido de 
forma mais aberta para que a 
população saiba dos riscos reais 
que está correndo e se encon-
trem as melhores estratégias 
para lidar com o problema. 
Ele sugeriu que a Comissão de 
Assuntos Sociais convoque o 
ministro da Saúde, José Gomes 
Temporão, para explicar como 
está a distribuição do antiviral 
Tamiflu.

– Crianças, jovens e gestantes 
estão morrendo. Embora se diga 
que uma discussão aberta pode 
causar pânico, precisamos falar 
claramente sobre o assunto e 
despertar a preocupação para 
um problema grave – afirmou.

Arns observou que, pelos 
cálculos dos especialistas, o país 

deve estar com cerca de 30 mil 
casos da gripe. Só em Curitiba, 
está morrendo uma pessoa por 
dia, em média. 

Ao propor que sejam ouvidos 
infectologistas de renomada 
competência, Arns lembrou 
que a pressão pela mudança do 

protocolo de atendimento levou 
o governo a liberar a prescrição 
do Tamiflu também por médicos 
da rede privada – com as devidas 
precauções para evitar esto-
ques ilegais do produto. Falta, 
entretanto, uma determinação 
coerente sobre o momento da 
aplicação do remédio, que não 
faz mais efeito 48 horas depois 
de instalado o quadro da gripe, 
alertou. O senador se disse fa-
vorável a que se utilize o medi-
camento aos primeiros sintomas 
característicos da doença.

Arns disse que há vários as-
pectos não esclarecidos sobre 
a capacidade do país de fazer 
frente à epidemia. Um deles é a 
quantidade exata e as condições 
do Tamiflu adquirido quando 
do surto de gripe aviária, em 
2005.

Criada para investigar de-
núncias de irregularidades na 
estatal, a CPI da Petrobras deve 
realizar hoje, às 10h, a primeira 
reunião depois do recesso par-
lamentar. Na ocasião, o relator 
do colegiado, senador Romero 
Jucá (PMDB-RR), apresentará 
seu plano de trabalho. 

A CPI da Petrobras foi ins-
talada em 14 de julho e seus 
integrantes elegeram como 
presidente o senador João Pe-
dro (PT-AM), que anunciou em 
seguida o nome de Jucá como 
relator. Até agora, já foram 
apresentados 88 requerimentos  
de pedidos de informações e 
convites para depoimentos, que 
podem vir a ser apreciados nesta 
reunião. 

João Pedro apresentou reque-
rimentos para que sejam convi-

dados a depor o presidente da 
Petrobras, Sérgio Gabrielli; o 
diretor-geral da Agência Nacio-
nal do Petróleo (ANP), Haroldo 
Lima; o diretor de Abastecimen-
to da estatal, Paulo Roberto 
Costa; e o gerente-executivo de 
Comunicação Institucional da 
Petrobras, Wilson Santarosa.

Papaléo Paes (PSDB-AP) de-
monstrou otimismo com as 
investigações que serão realiza-
das pela CPI da Petrobras, que 
iniciará hoje suas atividades. O 
senador lembrou que a comis-
são foi instalada pouco antes 
do recesso de julho, mas os par-
lamentares da base do governo 
“atrasaram o início efetivo das 
atividades”.

– Já não era sem tempo. O 
Brasil está ansioso. Quer passar a 
limpo e conhecer os desmandos, 
o mau uso de recursos públicos 
e as apropriações indevidas 
que denúncias consistentes e 
cumulativas apontam como 
práticas recorrentes na estatal 
do petróleo – disse.

Papaléo aproveitou para ler 
os sete itens do requerimento 
de criação da CPI e que serão 
investigados pelo colegiado.

Entre os fatos denunciados 
estão o indício de fraude nas lici-
tações para reforma de platafor-
ma de exploração, apontado na 
Operação águas Profundas, da 

Polícia Federal; irregularidades 
nos contratos de construção de 
plataformas, identificadas pelo  
Tribunal de Contas da União 
(TCU); indícios de superfatura-
mento na construção da Refina-
ria Abreu e Lima, em Pernam-
buco, igualmente apontados 
pelo TCU; e desvio de royalties 
de petróleo, descoberto pela 
Operação Royalties, da PF.

Em apartes, os senadores 
Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR) 
e Cristovam Buarque (PDT-DF) 
apoiaram as investigações.

Segundo Papaléo, as denúncias de 
irregularidades são consistentes

Mão Santa (PMDB-PI) protestou em Plenário contra a 
falta de punição do assassino da estudante de Medicina 
Tallyne Teles de Araújo Pinheiro, morta no início de março 
com dois tiros de revólver, no município de Buriti dos Lopes, 
no norte do Piauí. 

De acordo com o senador, o assassino da jovem, Nilson 
Reis Feitosa, apesar de ter confessado que praticou o cri-
me, até o momento não teria sido preso por estar sendo 
protegido por um parente seu que é coronel da Polícia 
Militar do Ceará.

Heráclito Fortes (DEM-PI) comentou em Plenário repor-
tagem publicada pelo jornal piauiense Diário do Povo 
revelando a existência de uma folha secreta de pagamento 
de pessoal na Empresa de Gestão de Recursos e Pessoas 
(Emgerpi), ligada ao governo do estado. 

Segundo a matéria, os nomes incluídos na lista da Emger-
pi receberiam salários sem trabalhar e ocupariam cargos 
inexistentes no organograma da empresa. As indicações de 
emprego teriam sido encaminhadas por políticos e integran-
tes de outros setores do governo estadual.

Mão Santa: matador de Tallyne continua soltoHeráclito: lista secreta de empregos no Piauí

Mão SantaHeráclito Fortes

“Sem Deus o desenvolvimento é negado, é desumaniza-
do: o verdadeiro objetivo do progresso é o bem integral de 
todo ser humano.” O trecho da encíclica Caritas in Veritate 
(A Caridade na Verdade), publicada em 7 de julho pelo papa 
Bento XVI, foi lido por Marco Maciel (DEM-PE). O senador 
destacou que o documento retoma uma tradição consoli-
dada ao longo de mais de cem anos por diversos papas.

– Já na encíclica Populorum Progressio [O Desenvolvimen-
to dos Povos], o papa Paulo VI, em 1967, alertava que o pro-
gresso dos povos não podia prosseguir às cegas – disse.

Os produtores de banana de Roraima podem arcar com 
um grande prejuízo caso o governo federal, por meio do 
Ministério da Agricultura e da Companhia Nacional de Abas-
tecimento (Conab), não encontre uma solução rápida para 
a praga do ácaro vermelho das palmeiras, encontrado por 
pesquisadores da Embrapa em lavouras de Boa Vista, disse 
Augusto Botelho (PT-RR). O senador disse que uma barreira 
fitossanitária foi montada pela Superintendência Federal da 
Agricultura. Ele ressaltou que a praga diminui a produção, 
mas não há informação de que faça mal à saúde humana.

Maciel destaca encíclica do papa Bento XVIAugusto faz apelo por produtores de banana

Marco MacielAugusto Botelho

“Embora se diga que uma discussão aberta pode causar pânico, precisamos falar 
claramente e despertar a preocupação para um problema grave”, diz o senador

Flávio Arns pede debate 
aberto sobre gripe suína

Arns quer informações sobre 
quantidade de Tamiflu disponível

Paulo Paim (PT-RS) comentou 
em Plenário documento que 
recebeu da Confederação Brasi-
leira de Aposentados e Pensio-
nistas (Cobap), segundo o qual, 
nos últimos 15 anos, 4,5 milhões 
de aposentados da Previdência 
Social que ganhavam mais que 
um salário mínimo passaram a 
receber apenas um. Só este ano, 
o contingente foi engordado 
em 350 mil aposentados.

Os dados, informou Paim, 
são da Associação Nacional dos 
Auditores da Receita Federal 
do Brasil (Anfip). De acordo 
com o estudo, atualmente 18,3 
milhões de aposentados no 
Brasil recebem apenas o salário 
mínimo. O parlamentar afirmou 
que, até 2020, 26,5 milhões de 
aposentados passarão a ganhar 

a menor remuneração do país, 
caso a Câmara não aprove a 
proposta que mantém a equiva-
lência das aposentadorias com o 
número de salários mínimos da 
época da concessão.

Paim anunciou que será reali-
zada hoje a primeira rodada de 
negociações visando à aprova-
ção, na Câmara dos Deputados, 
do projeto que acaba com o 
fator previdenciário no cálculo 
das aposentadorias, e também 
do que concede o mesmo índice 
de reajuste do salário mínimo 
aos benefícios acima deste valor. 
Ele reiterou que, com acordo 
ou sem acordo, a matéria será 
votada na segunda quinzena 
de agosto.

O senador narrou ainda en-
contro com trabalhadores dos 

Correios. Segundo informou, 
eles defendem a manutenção 
do monopólio postal para a 
empresa. Paim afirmou ser essa 
também a posição do ministro 
das Comunicações, Hélio Costa. 
A empresa, disse,faturou R$ 
11,5 bilhões em 2008, com um 
lucro líquido de R$ 800 milhões. 
Possui 12.352 agências, 43 mil 
veículos e 15 aeronaves, empre-
gando 108 mil pessoas.

Cresce número de aposentados 
que ganham o mínimo, diz Paim

Paim espera que Câmara vote este 
mês o fim do fator previdenciário

Jucá é relator da comissão 
parlamentar de inquérito

Jucá deve apresentar hoje plano 
de trabalho da CPI da Petrobras

“Brasil quer conhecer desmandos 
na estatal”, afirma Papaléo Paes
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Atos secretos
Sarney lembrou que os atos não publicados se referem a períodos de diversas gestões. 

Ele apresentou este quadro com a distribuição de atos e boletins administrativos:

Presidente do Senado Atos não  
publicados

Boletins  
publicados

Boletins  
não publicados

José Sarney (1995-1997) 1 406 1
Antonio Carlos Magalhães (1997-2001) 21 935 11
Jader Barbalho (2001) 1 107 1
Edison Lobão (2001) 7 37 3
Jader Barbalho (2001) 0 3 0
Ramez Tebet (2001-2003) 63 303 19
José Sarney (2003-2005) 87 536 33
Renan Calheiros (2005-2007) 260 905 129
Tião Viana (2007) 16 57 9
Garibaldi Alves (2007-2009) 207 445 106
TOTAL 663 3.734 312

Fonte: Discurso do senador

Em discurso antes da reunião do Conselho de 
Ética, Marisa Serrano (PSDB-MS) convocou os 
senadores a mostrarem à nação “aquilo que o Se-
nado sempre foi: a Casa do equilíbrio, do diálogo, 
daqueles que querem o melhor para o Brasil”.

Marisa Serrano disse que o conselho deve 
“analisar fatos” e julgar se os parlamentares 
envolvidos “romperam com o pacto do respei-
to aos princípios republicanos”. A senadora é 
integrante do Conselho de Ética.

– O que está em julgamento é um modelo de 
política. O que está colocado é se vamos com-
pactuar com o Brasil arcaico ou vamos romper 
com o que representa práticas do patrimonialis-
mo da política brasileira.

O líder do PSDB, Arthur Virgílio (AM), 
questionou o presidente do Conselho de Ética, 
Paulo Duque (PMDB-RJ), sobre a contratação 
de um assessor que, apesar de estar lotado no 
órgão, não cumpriria expediente no Senado. 
Virgílio citou notícias informando que Luiz Eus-
táquio Diniz Martins mora no Rio de Janeiro e 
teria sido nomeado, em janeiro de 2007, para 
o gabinete do senador Regis Fichtner. O servi-
dor teria sido mantido por Paulo Duque, que 
assumiu a vaga de Fichtner, e transferido em 
novembro de 2008 para o Conselho de Ética.

Paulo Duque pediu a Virgílio que enca-
minhasse suas indagações à Presidência do 
Conselho de Ética.

Com o despacho 
de Paulo Duque 

(entre Romeu Tuma 
e José Nery), não 

haverá processo de 
investigação

Paulo Duque rejeita 
denúncias contra 
Sarney e Renan

Sarney refuta acusações e 
afasta renúncia à Presidência

Presidente do Conselho de Ética alega que pedidos estavam fundamentados “quase 
apenas” em transcrição de notícias de jornais. Oposição promete contestar decisão

O PRESIDENTE DO Conselho 
de Ética e Decoro Parlamentar, 
senador Paulo Duque (PMDB-
RJ), rejeitou ontem duas re-
presentações do PSOL e três 
denúncias do senador Arthur 
Virgílio (PSDB-AM) que pediam 
investigações sobre o senador 
José Sarney, presidente do Se-
nado. Uma das representações 
do PSOL referia-se ao senador 
Renan Calheiros (PMDB-AL), 
ex-presidente da Casa.

Os partidos de oposição anun-
ciaram que vão contestar a de-
cisão nesta semana. Pelo Regi-
mento do Senado, o presidente 
do Conselho de Ética deve se 
manifestar sobre a admissibili-
dade de denúncias – quando são 
aceitas, é iniciado um processo 
de investigação.

Paulo Duque argumentou 
que as denúncias estavam 
acompanhadas “quase ape-
nas” da transcrição de notícias 
de jornais, sem documentos de 
comprovação, e leu decisão do 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
segundo a qual “declaração 
constante de matéria jornalísti-

ca não pode ser acolhida como 
fundamento para instauração 
de procedimento criminal”. A 
oposição contestou, ponderan-
do que as investigações com-
provariam ou não as denúncias. 
O senador Demostenes Torres 
(DEM-GO) argumentou que a 
decisão do STF se refere a de-
núncia criminal, e não a quebra 
de decoro parlamentar.

Arthur Virgílio acusa José 
Sarney por “facilitação de em-
préstimos consignados” a ser-
vidores do Senado, declarações 
supostamente inverídicas a res-
peito da direção da Fundação 
José Sarney e prática de ad-
vocacia administrativa (defesa 
de interesses privados junto à 
administração pública).

O presidente do Conselho de 
Ética sustenta que Virgílio faz 
“acusações genéricas”, sem do-
cumentação além da transcrição 
de notícias. Paulo Duque afirma 
em seus despachos que Virgílio 
enumera em uma das denúncias 
18 atos sem mostrar “quais deles 
teriam agredido as normas que 
informam o decoro e a ética 

parlamentares”.
As representações do PSOL 

contra Sarney e Renan pedem 
a abertura de investigação por 
quebra de decoro parlamentar 
por conta dos chamados “atos 
administrativos secretos”. O 
presidente do Conselho de Ética 
afir ma que as representações 
ofe recem “alegações genéricas 
e contraditórias”. Diz que as 
denúncias do PSOL “se apoiam 
em mera suposição”.

Antes da leitura dos despa-
chos, o senador José Nery (PSOL-
PA) pediu que Paulo Duque se 
de clarasse impedido de exami-
nar preliminarmente as repre-
sentações do PSOL. Disse que 
Paulo Duque havia afirmado à 
imprensa que os atos secretos 
eram “uma bobagem” e que o 
PSOL “não existia”, por contar 
com apenas um senador. O pre-
sidente do conselho rejeitou o 
pedido e se desculpou por sua 
declaração sobre o partido.

Também ontem o senador 
Gim Argello (PTB-DF) foi eleito 
vice-presidente do Conselho de 
Ética e Decoro Parlamentar.

Para Marisa 
Serrano, Conselho 
de Ética julgará 
um modelo de 
fazer política

Virgílio citou 
denúncias sobre 
funcionário lotado 
no Conselho 
de Ética

Marisa pede equilíbrio 
e diálogo a senadores

Virgílio cobra explicações 
sobre lotação de servidor 

Eduardo Azeredo (PSDB-MG) 
pediu que o Senado volte a 
assumir suas funções de casa 
legislativa e discuta os proble-
mas do Brasil – como a gripe A, 
uma linha de crédito especial 
para as santas casas atualizarem 
seus equipamentos, as verbas 
para saúde e a regulamentação 
dos diplomas de brasileiros que 
estudam no exterior– em vez de 
ficar debatendo crises internas.

– Nós não fomos eleitos para 
sermos promotores. Eu não que-
ro ficar aqui discutindo se entra 
Sarney ou sai Sarney outro ano.

O senador elogiou a instalação 
do Conselho de Ética, “o que 
permitirá que esses problemas 
sejam discutidos em seus fóruns 
específicos”, criticando o fato de 
a Casa ter passado “um ano” de-
batendo a permanência ou não 
de Renan Calheiros (PMDB-AL) 
na Presidência do Senado.

Azeredo defendeu primei-
ramente a instalação “em de-
finitivo” da CPI da Petrobras. 
Para ele, “é preciso evitar que 
a maior empresa brasileira seja 
manipulada politicamente”.

Referindo-se às denúncias 
feitas contra José Sarney, Inácio 
Arruda (PCdoB-CE) disse que a 
mídia e um conjunto de par-
lamentares buscam criar “um 
clima de certa instabilidade” na 
Casa . “É preciso que o problema 
seja tratado tanto do ponto de 
vista legal e jurídico quanto do 
ponto de vista político, uma vez 
que a raiz do embate tem muito 
a ver com a sucessão do presi-
dente da República”, afirmou.

Inácio Arruda também elogiou 
o filme – premiado no 19º Fes-
tival de Cinema do Ceará – que 
conta a história do compositor 
de música popular Humberto 
Teixeira. O senador disse que 
o festival ainda produziu uma 
moção de protesto contra a 
deposição de Manoel Zelaya em 
Honduras, e uma carta manifes-
tando apoio à Petrobras, consi-
derando o suporte financeiro 
que a empresa tem dado ao 
cinema e à cultura no país.

Os líderes do PT, Aloizio Mer-
cadante (SP), e do DEM, José 
Agripino (RN) – logo após dis-
curso do presidente do Senado, 
José Sarney – reafirmaram a po-
sição dos respectivos partidos a 
favor de uma licença de Sarney. 
O entendimento é que o afasta-
mento permitiria o arrefecimen-
to dos ânimos na Casa enquanto 
o presidente providenciasse sua 
defesa das acusações de quebra 
de decoro.

Mercadante fez 
questão de escla-
recer o posiciona-
mento do PT em 
razão de notícias 
que dariam conta 
de negociações da 
legenda com outros 
partidos em torno 
de uma proposta 
de renúncia para 
Sarney.

– Em nenhum momento re-
cebi propostas de renúncia 
partidas do PSDB, DEM e PDT e 
PSB – esclareceu.

Segundo Mercadante, desde 
o agravamento da crise na Casa, 
a bancada do PT assumiu uma 
posição clara – a de que a licença 
temporária ajudaria a defesa 
de Sarney e distensionaria o 
Senado. Mercadante explicou 
que a Presidência confunde-
se institucionalmente com o 

Senado. Assim, o desgaste de 
um presidente acaba gerando 
desgaste para a Casa.

– Somos favoráveis à licença, 
porque dá direito à defesa, 
enquanto a renúncia é prejul-
gamento – observou, ainda, o 
líder do PT.

Argumentos
De qualquer forma, Merca-

dante adiantou que seu par-
tido vai acompanhar o enca-

minhamento das 
acusações contra 
Sarney no Conselho 
de Ética e analisar 
com independência 
tanto os argumen-
tos da defesa como 
aqueles contidos 
nas representações 
de legendas como 
o PSDB e o PSOL.

– Não temos que 
nos açodar e nem fazer parti-
darismo, arquivando todas as 
representações – frisou.

Agripino confirmou as decla-
rações de Mercadante a respeito 
da proposta de licença e lembrou 
que ela foi discutida em reunião 
de líderes do PSDB, DEM e PDT e 
PSB na terça-feira.

– Estamos com o documento 
pronto e assinado pelo PSDB e o 
DEM. Aguardamos a assinatura 
do PT, PSB e PDT – afirmou.

Senador diz que mídia invade sua privacidade e devassa sua família. “Não tenho cometido nenhum ato que desabone minha vida”, afirma

RESISTIR E CUMPRIR o mandato de 
presidente do Senado até o fim – essa 
foi a disposição manifestada ontem 
pelo senador José Sarney em pronun-
ciamento da tribuna do Senado. Ele 
lembrou a herança histórica de seu 
governo (1985-1989) e de seus man-
datos parlamentares para o Brasil e 
respondeu a denúncias que têm sido 
publicadas contra ele.

– Na coerência do meu passado, não 
tenho cometido nenhum ato que de-
sabone minha vida. Não tenho senão 
que resistir, foi a única alternativa que 
me deram. Todos aqui somos iguais. 
Nenhum senador é maior do que o 
outro e, por isso, não pode exigir de 
mim que cumpra a sua vontade po-
lítica de renunciar. Permaneço pelo 
Senado para que ele saiba que me 

fez presidente para cumprir o meu 
mandato – disse. 

Sarney afirmou que vem tomando 
todas as medidas necessárias para 
promover a reforma administrativa 
do Senado, com ênfase na “eficiência 
e transparência”, e acrescentou que 
problemas que vieram se acumulan-
do durante vários anos estão sendo 
resolvidos.

– Nosso desejo e determinação é 
que possamos retomar a nossa agen-
da de casa legislativa, discutindo os 
grandes problemas políticos, as refor-
mas que aguardam uma ação firme do 
nosso Parlamento – declarou.

Sarney, que ocupa pela terceira 
vez a Presidência, lembrou que não 
é o único senador a presidir a Casa 
por mais de uma vez. Lamentou que 

“toda a mídia e alguns senadores” 
não falem mais em crise administrati-
va e sim vinculem todos os problemas 
a ele. 

– Não dizem o que fiz de errado, 
por que devo receber punição, o que 
devo fazer para a reforma do Senado. 
Os jornais e a mídia em geral, que 
eu conheça, nunca se concentraram 
tanto contra uma pessoa como estão 
fazendo comigo, vasculhando minha 
vida, desde o meu nascimento e, não 
encontrando nada, invadem minha 
privacidade e abrem devassa que se 
estende até a minha família inteira 
– assinalou.

Sarney negou a prática de nepotis-
mo ou que tenha favorecido o neto 
José Adriano, que é sócio de uma 
empresa de empréstimo consignado 

que atuou no Senado. Também negou 
participação em qualquer ato secreto 
ou irregularidade. Criticou ainda 
os métodos usados por seus adver-
sários, que segundo ele o estariam 
caluniando e fazendo montagens 
em suas denúncias. De acordo com 
o presidente da Casa, foi montada 
uma suposta conversa entre ele e o 
empreiteiro Zuleido Veras, implicado 
em 2007 na Operação Navalha, da 
Polícia Federal.

– É uma campanha pessoal, sem 
respeitar minha privacidade, sem res-
peitar 55 anos de serviços prestados 
a este país e ao Senado. Em nenhum 
momento da minha vida faltei ou 
faltarei ao decoro parlamentar – disse, 
pedindo também a pacificação das 
relações entre os senadores.

Sarney: “Permaneço pelo Senado, para que ele saiba que me fez presidente para cumprir o meu mandato”

As denúncias de irregularida-
des publicadas na imprensa que 
deram origem a representações 
contra o presidente do Senado, 
José Sarney, no Conselho de Éti-
ca e Decoro Parlamentar foram 
respondidas uma por uma pelo 
senador. 

Sobre a existência de 663 atos 
administrativos não publicados, 
os chamados atos secretos, cuja 
quantidade foi depois corrigida 
para 511, Sarney explicou que 
entram na intranet – rede in-
terna de computadores – do Se-
nado cerca de 4 mil publicações 
por ano e que nos nove anos 
de existência do instrumento, 
“não se sabe por qual motivo”, 
511 atos não foram inseridos 
na rede. “Uma média anual 
de 56 atos, ou seja, 0,84% das 
publicações administrativas”, 
assinalou. 

O senador lembrou que, como 
a Constituição determina a 
publicação de atos administra-
tivos, esses atos não publicados 
teriam “nulidade essencial”. 
Por isso, informou, todos foram 
anulados e uma investigação 
sobre o assunto foi solicitada 
pela Presidência da Casa ao 
Ministério Público e ao Tribunal 
de Contas da União. Hoje há 
um inquérito na Polícia Federal 

sobre o caso. 
Sarney recordou ainda que 

esses atos foram publicados em 
diversas gestões e apresentou 
um quadro com essa distribui-
ção. Segundo informou, dos 663 
atos inicialmente apontados 
como secretos, 88 correspon-
dem aos períodos em que foi 
presidente.  

– Foi dito para a nação in-
teira que eu era responsável 
por todos os atos secretos que 
existiram nesta Casa. Nenhum 
de nós presidentes sabia da não 
publicação desses atos. Dou es-
ses números para que realmente 
se veja e se faça justiça – disse.

José Sarney afirmou ainda 
que está trabalhando com a 
Fundação Getúlio Vargas para 
reduzir o número de diretorias 
no Senado, que classificou de 
“inaceitável”. 

– A nossa organização é atra-
sada, decadente em face das 
necessidades e avanços da admi-
nistração pública. É uma heran-
ça do passado – observou.

Ele destacou que em 1995 e 
1996, quando na Presidência 
do Senado, criou 23 diretorias, 
devido a novos serviços, entre 
esses o sistema de comunicação 
da Casa e o Instituto Legislativo 
Brasileiro (ILB).

Atos secretos foram editados em 
várias gestões, lembra presidente

José Sarney lembrou que está há 55 anos 
no Congresso Nacional e assegurou que, 
nesse período, nunca adotou a prática de 
chamar parentes para assessorá-lo. Ele 
negou assim ter praticado nepotismo e 
comentou uma por uma a lista de nome-
ações que lhes são atribuídas em repre-
sentações abertas no Conselho de Ética e 
Decoro Parlamentar. 

Dos 17 nomes listados nas represen-
tações, Sarney reconheceu ter influído 
apenas na contratação da sobrinha Vera 
Portela Macieira Borges, funcionária do 
Ministério da Agricultura, requisitada 
pela Presidência do Senado e cedida ao 
gabinete de Delcidio Amaral (PT-MS) em 
Mato Grosso do Sul. Sobre as outras no-
meações, ele ressaltou que as contratações 
de gabinetes são privativas dos respectivos 
senadores.

Em relação à nomeação do namorado 

da neta, Henrique Dias Bernardes, para 
um cargo no Senado, Sarney explicou que 
se trata de um funcionário competente, 
formado em Física e pós-graduado, que 
trabalha com assiduidade e recebe elogios 
dos chefes. Disse que os diálogos divulga-
dos pela imprensa “de maneira ilícita”, em 
que a nomeação de Bernardes é discutida, 
são “conversas coloquiais entre familia-
res, que nada têm com um processo em 
segredo de justiça e pela lei deveriam ser 
eliminados”. Além disso, acrescentou, nes-
ses diálogos não há menção a nomeação 
por ato secreto.

Informou também não ter funções 
administrativas na Fundação José Sarney 
desde 1990, e lembrou que o recebimento 
de auxílio-moradia é legal mas que, por 
uma decisão pessoal, pediu que os valores 
que recebeu na forma desse benefício 
fossem estornados ao Senado.

Senador nega ter praticado nepotismo

O presidente do Senado atribuiu as 
denúncias de que tem sido alvo a uma 
“campanha pessoal” dos meios de co-
municação.

– Não se está desejando melhorar 
nem pensando no Senado. Está-se numa 
campanha pessoal contra mim, sem res-
peitar minha privacidade, meus 55 anos 
de vida pública de muitas e cruéis lutas, 
sem nódoa – destacou.

Sarney pediu aos colegas para ser jul-
gado pela conduta que sempre manteve 
na instituição: “austera, sem arrogância, 
respeitando todos e com todos manten-
do boa convivência”, e não pelas “men-
tiras, calúnias, montagens, acusações 

levianas e desrespeito às pessoas”.
– Peço justiça para que possamos sair 

da crise e voltarmos ao ambiente de 
tranquilidade – disse.

Apesar do apelo para que se restabe-
leça uma convivência pacífica entre os 
senadores, o presidente ressaltou que 
não pode aceitar a “humilhação de fugir 
das responsabilidades”.

– No meu último discurso falei em 
vencer a injustiça pelo silêncio. [Geor-
ges] Clemenceau dizia que é mais difícil 
administrar o silêncio que as palavras. 
Que a paz seja restaurada na Casa. Que 
o ódio e a paixão política não nos façam 
perder a razão – conclamou. 

Denúncias seriam campanha da imprensa

Líderes se manifestaram após senadores ouvirem discurso do presidente da Casa

PT e Democratas 
reafirmam suas 
posições sobre 
afastamento
Partidos se mantêm a favor de licença para que Sarney 
possa preparar sua defesa enquanto “ânimos esfriam”

“Licença dá 
direito à defesa, 
enquanto renúncia 
é prejulgamento”, 
diz Mercadante, 
líder do PT

Azeredo pede que 
Senado retome 
função legislativa

Denúncias visam 
criar instabilidade, 
diz Inácio Arruda

Azeredo: Conselho de Ética é o local 
para debate de questões internas 

Inácio: raiz de embate está ligada à 
sucessão do presidente da República
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A definição de um critério 
nacional para revalidação de 
diplomas obtidos no exterior foi 
defendida pelos participantes 
de audiência pública sobre o 
assunto, promovida ontem pela 
Comissão de Educação, Cultura 
e Esporte (CE).

Realizada por iniciativa do 
senador Antônio Carlos Vala-
dares (PSB-SE) e presidida pelo 
senador Flávio Arns (PT-PR), a 
audiência teve o objetivo de 

instruir o Projeto de Lei do Se-
nado 400/07, do então senador 
Wilson Matos, que permite a 
revalidação de diplomas tanto 
por universidades e centros 
universitários públicos como 
privados. 

O coordenador-geral de Le-
gislação e Normas da Educação 
Superior do Ministério da Edu-
cação, Samuel Martins Feliciano, 
informou que um grupo de téc-
nicos daquela pasta e dos minis-

térios da Saúde e das Relações 
Exteriores está elaborando um 
projeto piloto sobre a revalida-
ção dos diplomas, inicialmente 
para estudantes de Medicina.

O relator do projeto, Eduardo 
Azeredo (PSDB-MG), admitiu 
o risco de se criar um “novo 
mercado” com a permissão de 
revalidação por instituições 
privadas. Por isso, apresentou 
emenda estabelecendo gratui-
dade do processo. 

COM O OBJETIVO de ampliar a 
proteção aos idosos, a Comis-
são de Assuntos Sociais (CAS) 
aprovou ontem proposta que 
limita a 20% da remuneração 
ou do benefício o desconto para 
pagamento de valores referen-
tes a empréstimos ou finan-
ciamentos, no caso de pessoas 
maiores de 60 anos que recebam 
mensalmente até R$ 1.200. A 
proposição seguirá para a Co-
missão de Assuntos Econômicos 
(CAE), onde será examinada em 
decisão terminativa.

De autoria do senador Paulo 
Paim (PT-RS), o projeto (PLS 
345/07) modifica dispositivo 
da legislação atual que fixa 
em 30% o limite de desconto 
do total dos recebimentos dos 
trabalhadores aposentados e 
pensionistas com mais de 60 
anos. A proposição estabelece 
que, no caso dos aposentados e 
pensionistas, qualquer desconto 
que estes declararem como não 
tendo sido contratado deverá 

ser imediatamente suspenso 
pelo serviço de pagamento.

Segundo Paim, há vários casos 
em que os idosos são ludibria-
dos por financeiras. O senador 
lembra que a grande oferta de 
crédito pessoal e de empréstimo 
consignado tem gerado explo-
ração dos idosos, geralmente os 
principais alvos dos golpistas.

A CAS aprovou ainda quatro 
projetos em turno suplementar, 
que irão ao Plenário. O primei-
ro (PLS 340/04) dá ao servidor 
público o direito de escolher o 

banco em que o empregador 
depositará sua remuneração. 
O segundo (PLS 69/08) obriga a 
construção de creches nos con-
juntos habitacionais para popu-
lação de baixa renda, financia-
dos por recursos públicos.

Outro (PLS 523/03), inclui 
prova testemunhal para efeito 
de comprovação de atividade 
rural. O último (PLS 109/07), que 
trata de planejamento familiar, 
exige que o SUS ofereça acon-
selhamento genético a todos os 
postulantes desse serviço.

A Comissão de Assuntos So-
ciais (CAS) aprovou projeto 
que isenta do Imposto de Ren-
da (IR) o servidor público na 
ativa quando licenciado para 
tratamento de doenças graves 
como câncer, Aids, tuberculose 
e outras. A proposta seguirá 
para votação na Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE), 
onde será examinada em deci-
são terminativa.  

O objetivo da proposta é 
equiparar o servidor público, em 
licença médica para tratamento 
de moléstia grave, ao aposen-
tado que já é beneficiado com 

a isenção de Imposto de Renda 
pela série de moléstias definidas 
na Lei 9.250/95. O relator, sena-
dor Raimundo Colombo (DEM-
SC), considera uma injustiça o 
fato de o servidor em atividade 
não ter o mesmo benefício fiscal 
concedido ao aposentado”.  

O projeto (PLS 325/08), de 
autoria de Sérgio Zambiasi (PTB-
RS), tramitou em conjunto com 
proposta (PLS 356/08) de Osmar 
Dias (PDT-PR).

A CAS aprovou também pro-
jeto de lei complementar (PLS 
477/08), para garantir que os re-
cursos oriundos da Seguridade 

Social permaneçam no sistema. 
A matéria segue para votação 
na CAE. 

Pela proposta, de iniciativa 
de Mão Santa (PMDB-PI), os re-
cursos destinados à Seguridade 
Social serão, obrigatoriamente, 
aplicados em suas ações. 

O relator, João Tenório (PSDB-
AL), apresentou emenda para 
que a modificação faça parte 
da Lei da Responsabilidade 
Fiscal (LRF), visando dar maior 
garantia de cumprimento da 
iniciativa, pois “dinheiro da 
seguridade tem que ficar na 
seguridade”. 

O Senado promoverá na pró-
xima quarta-feira um debate 
sobre a minirreforma política 
aprovada pela Câmara dos 
Deputados, que libera o uso da 
internet nas campanhas eleito-
rais já no pleito de 2010.

A audiência, que deverá con-
tar com a presença do presiden-
te do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), ministro Carlos Ayres Brit-
to, de técnicos e de provedores 
da internet, é uma iniciativa das 
comissões de Ciência e Tecnolo-
gia (CCT), e de Constituição e 
Justiça (CCJ).

Pela proposta (PLC 141/09), os 
provedores de conteúdo na in-

ternet estarão proibidos de dar 
tratamento privilegiado a candi-
dato, partido ou coligação. Será 
permitida ainda a utilização da 
rede mundial de computadores 
na captação de recursos para a 
campanha, por meio de cartão 
de crédito.

A proposta estabelece tam-
bém que serão adotadas para a 
internet as mesmas leis de TV e 
rádio, mas com um detalhe: os 
candidatos não poderão com-
prar espaços publicitários.

Para que valha para as próxi-
mas eleições, a proposição terá 
de ser sancionada até 30 de 
setembro deste ano.

A TV Senado poderá ter maior 
liberdade para determinar sua 
programação nas transmissões 
ao vivo, levando em conta cri-
térios jornalísticos e de interesse 
da audiência. 

Foi o que decidiu ontem a 
Comissão de Ciência, Tecnolo-
gia, Inovação, Comunicação e 
Informática (CCT) ao aprovar 
substitutivo do senador Renato 
Casagrande (PSB-ES) a projeto 
de resolução (PRS 58/07) de 
autoria de Expedito Júnior (PR-
RO). A proposta vai agora para 
exame da Mesa diretora.

Apesar de manter a priorida-

de nas transmissões das sessões 
plenárias, a TV Senado poderá, 
de acordo com a proposta, alte-
rar a grade de programação e 
passar a transmitir, por exemplo, 
a reunião de uma CPI. 

A mudança deverá ser autori-
zada pelo presidente do Senado 
ou, na ausência dele, por um 
dos vice-presidentes, atendendo 
solicitação da Secretaria Especial 
de Comunicação Social (Secs).

A CCT também aprovou 23 
projetos de decreto legislativo 
autorizando ou renovando o 
funcionamento de emissoras de 
rádio e televisão.

Lei poderá reduzir limite de 
desconto no crédito a idoso
Proposta aprovada na Comissão de Assuntos Sociais prevê redução de 30% para 20%  
no comprometimento da renda dos maiores de 60 anos que ganham até R$ 1,2 mil

Revalidação de diplomas obtidos no exterior

Flávio Arns (4º à esq.) preside audiência na CE, que reuniu vários especialistas

Senado vai debater liberação da 
internet nas campanhas eleitorais

Isenção a servidor em tratamento de doença grave

Presidida por Rosalba Ciarlini, CAS acolheu ontem diversas proposições

Norma para a emissora da Casa foi aprovada pela CCT, dirigida por Flexa Ribeiro

TV Senado deverá ter mais 
liberdade nas transmissões
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A PESSOA QUE vender um imó-
vel residencial, e que hoje conta 
com 180 dias para comprar 
outro e ficar isento de Impos-
to de Renda (IR) sobre ganho 
de capital, poderá ter esse 
prazo estendido para um ano. 
A decisão foi tomada ontem 
pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ), que 
aceitou parecer favorável do 
senador Almeida Lima (PMDB-
SE) a projeto de Papaléo Paes 
(PSDB-AP).

Como a matéria (PLS 153/02) 
trata de questão tributária, a 
proposta também será exami-
nada, em caráter terminativo, 

pela Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE).

Segundo Papaléo, apesar de 
a legislação atual já ter avan-
çado, pois passou a considerar 
como merecedor da isenção 
tributária o cidadão que vende 
um imóvel e em seguida compra 
outro (e não somente aquele 
que permuta imóveis, como 
determinava a lei anterior), 
ainda seria necessário realizar 
ajustes no prazo concedido 
para essa isenção. Hoje o prazo 
estabelecido para o usufruto da 
isenção pressupõe como regra 
que a venda esteja condiciona-
da à aquisição de outro imóvel 

residencial.
– Na maior parte dos casos, o 

prazo [atual] é razoável. Entre-
tanto, em muitos outros, esse 
prazo não se ajusta à realidade 
– argumentou o senador.

Papaléo citou, para reforçar 
sua opinião, a complexidade dos 
negócios imobiliários, em especial 
o alto valor monetário dos bens, 
que acaba por tornar a negocia-
ção comercial mais lenta.

O relator, Almeida Lima, afir-
mou, em seu parecer, que a 
perda da arrecadação fiscal será 
mínima, já que não haverá nova 
isenção, mas apenas facilitação 
de benefício já existente.

Quem vende imóvel residencial e compra outro em 180 dias fica isento do imposto sobre ganho de capital. Projeto aumenta o prazo para um ano 

CCJ amplia prazo de isenção 
de IR na venda de imóvel

Demostenes Torres (E) preside reunião da Comissão de Justiça, que aprovou novas regras para pensão de filhos por morte de segurado da Previdência e possibilidade de brasileiro ter carro de passeio a diesel

Veículos de passeio movidos a diesel, com 
capacidade de carga igual ou inferior a mil qui-
los, poderão passar a ser comercializados em 
todo o país. A permissão está contida em pro-
jeto aprovado ontem pela Comissão de Justiça. 
De acordo com a proposta, caberá à Agência 
Nacional de Petróleo (ANP) regulamentar a uti-
lização do diesel nesses carros. O projeto (PLS 
656/07), do senador Gerson Camata (PMDB-
ES), segue agora para exame na Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE).

Durante a votação na CCJ, Camata disse que 
seu projeto é altamente democrático, pois 
possibilitará o acesso dos brasileiros a carros 
menores e mais baratos, movidos a diesel. Para 
ele, o país fabrica e exporta carros com essas 
características para países como Uruguai, Ar-
gentina e Chile, mas proíbe a comercialização 
desses mesmos veículos em território nacional.

O senador ressalta, na justificação de sua 
proposta, que, apesar de a gasolina e o diesel 
apresentarem custos de produção similares, 
o óleo diesel é mais vantajoso sob alguns 
aspectos. Os motores de ciclo diesel, explica, 
apresentam maior rendimento termodinâmi-
co e, consequentemente, menor consumo de 
combustível, o que reduz a emissão de dióxido 
de carbono, principal responsável pelo agrava-
mento do efeito estufa. Ele acredita também 
que a autorização estimulará a produção de 
biodiesel no país.

O relatório favorável ao texto, elaborado por 
Francisco Dornelles (PP-RJ), foi lido por Renato 
Casagrande (PSB-ES).

A pensão por morte de segurado da Previ-
dência Social poderá beneficiar filho, pessoa 
a ele equiparada ou irmão, até os 24 anos de 
idade, desde que o beneficiado esteja cursan-
do o ensino superior ou o ensino técnico de 
nível médio. Proposta com esse objetivo foi 
aprovada ontem pela CCJ.

Pela legislação em vigor – a Lei 8.213/91, 
que trata dos Planos de Benefícios da Previ-
dência Social –, a pensão se extingue quando 
o beneficiário completa 21 anos, salvo se for 
inválido. O texto acolhido também determi-
na que o Executivo fica autorizado a incluir 
na Lei 8.112/90 (Regime Jurídico Único dos 
Servidores Públicos Civis da União) – para 
recebimento da pensão por morte do servi-
dor– o filho ou enteado, o menor sob guarda 
ou tutela, o irmão órfão e a pessoa designada 
que viva na dependência econômica do servi-
dor até a idade de 24 anos, se estiver cursan-
do o ensino superior ou o ensino técnico de 
nível médio.

A autorização é necessária porque o 
Congresso não pode legislar sobre servidor 
público da União. A competência, nesse caso, 
é do presidente da República.

A matéria, aprovada ontem, é um substi-
tutivo da senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO) a 
proposição (PLS 49/08) de Expedido Júnior 
(PR-RO). A relatora manifestou-se pela rejei-
ção de projeto (PLS 140/08) do senador Cris-
tovam Buarque (PDT-DF), de teor semelhante. 
O PLS 49/08 receberá decisão terminativa na 
Comissão de Assuntos Sociais (CAS).

Venda de carros de passeio 
a diesel poderá ser liberada 

Pensão por morte para 
estudante de até 24 anos

Proposta sobre 
novos países é 
rejeitada 

Apesar de admitirem a re-
levância da preocupação de 
Cristovam Buarque (PDT-DF), 
autor da proposta de emenda 
à Constituição (PEC 16/08) que 
vedava o reconhecimento de 
novos países latino-americanos 

criados a partir de secessão, 
os senadores da CCJ a rejei-
taram.

Os parlamentares argumen-
taram que a PEC confrontaria 
princípios basilares do direito 
internacional sobre a autode-

terminação dos povos e a não 
ingerência. O senador Geraldo 
Mesquita Júnior (PMDB-AC) 
afirmou, durante as discussões, 
que votaria contra a PEC de 
Cristovam por entender que 
a medida poderia engessar a 

possibilidade de o Brasil reco-
nhecer divisões consideradas 
procedentes pela própria po-
pulação do país original e até 
da comunidade internacional. 
Argumento também levantado  
por Eduardo Suplicy (PT-SP).

Proposta que cria o programa 
federal de educação integral de 
qualidade para todos, a ser im-
plantado em escolas estaduais, 
municipais e do Distrito Federal, 
foi aprovada ontem pela CCJ. 
De acordo com o projeto (PLS 
320/08), do senador Cristovam 
Buarque (PDT-DF), as cidades 
escolhidas para a adoção do 
programa oferecerão horário 
integral em todas as suas escolas 
“e os meios para a moderniza-
ção dos equipamentos peda-
gógicos e das edificações com 
qualidade para a implantação 
de um ambiente que facilite 
a educação de suas crianças e 
adultos”.

O projeto cria também a car-
reira nacional do magistério da 
educação de base, das escolas 
públicas de educação de base, 
acompanhando o plano de car-
reira de magistério do ensino 
básico do Colégio Pedro II, do 
Rio de Janeiro.

Os seringueiros recrutados 
para trabalhar durante a 2ª 
Guerra Mundial na Amazônia 
passarão a ter os mesmos direitos 
conferidos aos ex-combatentes. 
É o que prevê proposta de emen-
da à Constituição (PEC 19/09) 
aprovada ontem pela CCJ. 

Segundo a PEC, do senador 
Expedito Júnior (PR-RO), os di-
reitos são: pensão especial; em 
caso de morte, pensão à viúva 
(ou à companheira ou ao depen-
dente), de forma proporcional, 
de valor igual ao da pensão 
especial; assistência médica, 
hospitalar e educacional gratui-
ta, extensiva aos dependentes; 
aposentadoria com proventos 
integrais decorrentes de 25 anos 
de serviço efetivo, em qualquer 
regime jurídico; e prioridade na 
aquisição da casa própria para 
os que não a possuam ou para 
suas viúvas ou companheiras. 
O projeto será agora votado no 
Plenário do Senado.

A CCJ aprovou ontem tex-
to alternativo a projeto que 
aumenta de 30 para 60 dias o 
prazo para as defensorias públi-
cas – entidades que propiciam 
às pessoas carentes o acesso à 
Justiça e, em geral, têm sobre-
carga de trabalho – ajuizar a 
ação principal após a medida 
cautelar. 

O projeto original (PLS 347/08), 
do ex-senador Marco Antônio 
Costa, visava ampliar o prazo 
fixado pelo Código de Processo 
Civil de maneira indistinta. O 
relator, Antonio Carlos Júnior 
(DEM-BA), restringiu a mudança 
às defensorias.

A medida cautelar tem por 
objetivo assegurar um direito 
e, assim, evitar que ele pereça. 
O processo principal vem em 
seguida, com informações e pro-
vas adicionais. A decisão da CCJ 
se deu em turno suplementar e 
em caráter terminativo.

A CCJ realiza hoje, às 10h, au-
diência pública sobre proposta 
(PLS 51/04) de Fátima Cleide 
(PT-RO) que prevê a exclusão de 
cinco concessionárias de energia 
elétrica do Programa Nacional 
de Desestatização: Centrais 
Elétricas de Rondônia (Ceron), 
Companhia de Eletricidade do 
Acre (Eletroacre), Companhia 
Energética de Alagoas (Ceal), 
Companhia Energética do Ama-
zonas (Ceam) e Companhia 
Energética do Piauí (Cepisa).

Os ministros Edison Lobão, de 
Minas e Energia, e Miguel Jorge, 
do Desenvolvimento e Comércio 
Exterior, foram convidados para 
a reunião. Lobão não confirmou 
presença e Miguel Jorge infor-
mou que enviará representante. 
Ainda participarão do debate o 
presidente da Federação Nacio-
nal dos Urbanitários, Franklin 
Moreira, e o diretor de Distribui-
ção da Eletrobrás, Flávio Decat.

Brasil pode ter 
programa de 
educação integral

Projeto equipara 
seringueiro a  
ex-combatente

Mais tempo para 
defensoria ajuizar 
ação principal

Comissão debate 
privatização de 
centrais elétricas
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A Comissão de Desenvolvi-
mento Regional e Turismo (CDR) 
aprovou a realização de fóruns 
regionais nas assembleias legis-
lativas dos estados da região 
Nordeste onde houver cidades-
sedes da Copa do Mundo de 
2014 – que será realizada no 
Brasil. O objetivo é debater 
ações de fomento ao turismo e 
de melhoria da infraestrutura 
nesses locais. Os fóruns serão 
realizados pela CDR e pela Co-
missão de Desporto e Turismo 
da Câmara dos Deputados.

O primeiro debate está pre-
visto para ocorrer em Manaus, 
no dia 13. Em seguida, serão 
realizados fóruns em Fortaleza e 
Natal, entre agosto e setembro, 
em datas a ser confirmadas.

O requerimento para a rea-
lização desses encontros é de 
autoria conjunta do presidente 
da CDR, Leomar Quintanilha 
(PMDB-TO), e de Antônio Carlos 
Valadares (PSB-SE).

– Todos os segmentos estão 

se mobilizando para discutir a 
forma de superar os gargalos, 
para fazer dessa a melhor Copa 
do Mundo de todos os tempos 
– assinalou Quintanilha.

O presidente da CDR também 
anunciou a realização do Fórum 
de Operadores Hoteleiros, nos 
dias 6 e 7 de agosto, na Bahia, a 
fim de diagnosticar e superar os 
obstáculos ao desenvolvimento 

do turismo, com vistas à Copa 
do Mundo de 2014.

Já Roberto Cavalcanti (PRB-
PB) relatou sua participação em 
reunião do Conselho da Supe-
rintendência de Desenvolvimen-
to do Nordeste (Sudene) da qual 
resultou o documento “Carta 
de João Pessoa”, com propostas 
para o desenvolvimento autos-
sustentável da região.

Em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos, presidente do Banco Central diz 
que condições econômicas permitiram ao país sair da crise em situação confortável

Garibaldi Alves, presidente da CAE (à dir.), conduz audiência em que senadores cobram de Meirelles maior queda nos juros 

O BRASIL ENTROU em melhores 
condições e sairá mais rápido e 
forte da crise que afeta todo o 
mundo, afirmou ontem o pre-
sidente do Banco Central (BC), 
Henrique Meirelles, em audi-
ência na Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE). Ele apontou, 
no entanto, um quadro de “ex-
cesso de euforia” nos mercados, 
assinalando que a função do BC 
é manter cautela para evitar que 
esse clima estimule elevação de 
preços, com pressões sobre a 
inflação.

– Não podemos entrar em uma 
euforia que leve a decepções e 
a volatilidades desnecessárias – 
alertou.

Meirelles citou as condições 
que permitiram ao país enfren-
tar a crise e sair dela em situação 
mais confortável que outros 
países. Lembrou, entre essas 
condições, as taxas de juros em 
queda, as reservas em patamar 
inédito e a forte demanda in-
terna. No momento em que a 
crise se manifestou, assinalou, 
as respostas do governo foram 

“fortes e agressivas”.

Candidatura
Durante os debates, Aloizio 

Mercadante (PT-SP) sugeriu ao 
presidente do BC que antecipe 
sua filiação partidária, para se 
habilitar como candidato nas 
próximas eleições. O afastamen-
to de Meirelles vem sendo cogi-
tado para concorrer ao governo 
de Goiás. O senador disse que ele 
sairá do BC com “uma biografia 
maior que antes”.

Henrique Meirelles respondeu 
que terá até setembro – prazo do 
calendário eleitoral – para deci-
dir pela filiação e, depois, se será 
ou não candidato. Perguntado 
se essa indefinição não seria um 
fator capaz de afetar as expecta-
tivas do mercado, ele observou 
que uma das características de 
sua gestão no BC sempre foi agir 
“na hora certa”, querendo dizer 
que assim também será em rela-
ção aos seus próximos passos.

– Atitudes impensadas não são 
boas para ninguém. Isso permite 
previsibilidade – frisou.

Meirelles prega 
cautela do BC para 
evitar “euforia”

Na audiência da CAE, Hen-
rique Meirelles ouviu dos se-
nadores apelos por medidas 
que contribuam para baixar os 
juros. Para alguns, há espaço 
para redução da Selic. Outros 
pediram soluções para reduzir 
a grande diferença entre essa 
taxa e os juros de mercado, so-
bretudo nas operações dos car-
tões de crédito. João Tenório 
(PSDB-AL), Aloizio Mercadante 
(PT-SP) e ACM Júnior (DEM-BA) 
ressalvaram que a taxa pode 
cair mais, sem risco de retorno 
da inflação.

Roberto Cavalcanti (PRB-PB) 
chamou a atenção para os juros 
cobrados pelas operadoras de 
cartão de crédito e Lúcia Vânia 
(PSDB-GO) citou a proposta do 
cadastro positivo como instru-
mento para reduzir os juros. O 
presidente da CAE, Garibaldi 
Alves (PMDB-RN), tratou do 
projeto que reestrutura o Cade, 
e Meirelles respondeu que o BC 
vai continuar a examinar atos 
de concentração que envolvam 
riscos ao mercado. Eduardo 
Suplicy (PT-SP) sugeriu que 
Meirelles fale sobre os efeitos 
positivos da redução dos juros 
sobre as desigualdades socioe-
conômicas no país.

Senadores 
querem juros 
mais baixos

Nordeste sediará fóruns sobre a Copa de 2010

Presidente da CDR, Quintanilha propôs debater fomento a turismo e infraestrutura

A partir do próximo dia 20, 
com a entrada em operação 
da linha de transmissão Jauru-
Vilhena, o sistema isolado de 
energia de Rondônia passará a 
ser integrado ao Sistema Inter-
ligado Nacional (SIN), anunciou 
Fátima Cleide (PT-RO). A sena-
dora acrescentou que o mesmo 
ocorrerá com o Acre e, a partir 
de outubro de 2011, está previs-
ta a interligação dos estados do 
Amazonas e do Amapá.

Fátima Cleide assinalou que 
sistemas isolados em Rondônia 
continuarão a existir devido à 
perda, pelo estado, de recur-
sos provenientes da Conta de 
Consumo de Combustíveis. A 
senadora disse que o valor do 
subsídio destinado a Rondônia  
é de R$ 200 milhões anuais.

– Por essa razão, o governo 
editou medida provisória [MP 
466/09] dispondo sobre as mu-
danças que ocorrerão na oferta 
dos serviços de energia elétrica 
nos sistemas isolados em nossa 
região – disse.

Mário Couto (PSDB-PA) disse 
que a criminalidade que “elevou 
o Pará à condição de estado mais 
violento do país” fez outra víti-
ma: um menino de 12 anos que 
morreu na terça-feira para pro-
teger uma criança de 6 anos.

Outro tipo de crime que cresce 
no estado, observou o parlamen-
tar, é o de assalto a embarcações 
na Ilha de Marajó, “até mesmo 
à luz do dia, numa média de 60 
casos por mês”.

Mário Couto criticou a gover-
nadora do Pará, Ana Julia Care-
pa, e lamentou que, “em vez de 
lutar por segurança, ela esteja 
frequentando bares em Belém”, 
conforme nota publicada no 
jornal Diário do Pará. Em aparte, 
Fátima Cleide (PT-RO) garantiu 
nunca ter visto Ana Julia adotar 
a postura citada pelo jornal.

O senador ainda disse que, 
apesar de a CPI do Departamen-
to Nacional de Infraestrutura 
de Transportes (Dnit) ter sido 
suspensa, ele não desistiu de 
investigar o setor.

Os 424 anos de fundação de 
João Pessoa foram homenage-
ados por Efraim Morais (DEM-
PB). Fundada em 5 de agosto de 
1585, pelo capitão João Tavares, 
a cidade foi batizada inicialmen-
te como Felipéia de Nossa Senho-
ra das Neves. Recebeu o nome de 
Frederica quando tomada pelos 
holandeses; e Parayba, depois 
que esses foram expulsos.

Efraim lembrou que a capital 
paraibana ganhou o nome de 
João Pessoa em homenagem ao 
candidato a vice-presidente da 
República na chapa da Getúlio 
Vargas, assassinado em 1930.

O senador ressaltou a beleza 
dos 25 quilômetros de praia de 
João Pessoa – “a segunda cidade 
mais verde do planeta”, na qual 
fica a Ponta do Seixas, o ponto 
mais oriental das Américas – e a 
hospitalidade de seu povo. Citou 
ainda personalidades impor-
tantes que nasceram na cidade, 
como Napoleão Laureano, Anay-
de Beiriz, Violeta Formiga, Caixa 
D´água e Lucio Lins.

Ontem, dia do aniversário de 
424 anos da capital da paraíba, 
Roberto Cavalcanti (PRB-PB) fez 
um convite aos brasileiros de ou-
tros estados: “Conheçam João 
Pessoa”. O senador descreveu a 
cidade como cosmopolita, com 
clima agradável e repleta de be-
lezas e atrações que encantam 
os visitantes e orgulham seus 
habitantes. 

– Andar por João Pessoa é 
experimentar diferentes aro-
mas numa festa de sentidos e 
caminhar sob a sombra em boa 
parte dos percursos. Lá a vida 
corre calma e tranquila, num 
convite expresso ao bem-viver 
aliado aos atrativos das grandes 
capitais – afirmou.

Cavalcanti citou como um dos 
principais pontos turísticos de 
João Pessoa a Estação Ciência, 
Cultura e Artes, obra projetada 
por Oscar Niemeyer e que une 
tradição e modernidade. O se-
nador estendeu as homenagens 
ao Correio da Paraíba, jornal que 
está completando 56 anos.

Fátima Cleide: mais 
oferta de energia 
para Rondônia

Mário Couto 
lamenta “violência 
crescente” no Pará 

Efraim Morais 
celebra 424 anos 
de João Pessoa

Cavalcanti lembra 
aniversário da 
capital paraibana

Senadora anuncia início da operação, 
no dia 20, de linha de transmissão

Senador manifesta pesar pelo menino 
que morreu para salvar outra criança

Efraim ressalta belezas naturais e 
personalidades nascidas na cidade

Roberto Cavalcanti parabeniza também 
Correio da Paraíba pelos seus 56 anos
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