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Sessão reverencia memória de Rui Palmeira

CAE discute 
novo reajuste 
para o Fundo 
de Garantia  7

Quatro projetos 
do pré-sal já 
bloqueiam as 
votações

Dedução do IR para despesas 
com educação de apadrinhados  7 

CCJ debate 
férias de 60 
dias por ano 
para a Justiça  7

Duas MPs 
também 
trancam pauta 
do Plenário

Projeto do senador 
Tasso Jereissati, 
que pode ser vota-
do pela CCJ, con-

fi rma a pichação como 
uma ato ilegal passível 
de prisão e multa, mas 
oferece aos autores a 
oportunidade de escapar 
das punições, desde que 
assumam a culpa antes 
de serem denunciados e 
se comprometam a re-
parar os danos causados. 
Especialistas discutem a 
distinção entre a simples 
pichação e o grafi te, para 
muitos uma forma de 
arte.  4 e 5

O Plenário do Senado homenageou 
na sexta-feira os 100 anos de nasci-
mento do ex-senador alagoano Rui 
Palmeira, pai do ministro do TCu Gui-
lherme Palmeira e do ex-deputado 
federal Vladimir Palmeira. A traje-
tória política e empresarial de Rui 

Palmeira, marcada pela luta contra 
o autoritarismo, foi lembrada pelos 
senadores da bancada de Alagoas, 
que sugeriram a homenagem. Nesta 
quarta-feira, uma outra sessão solene 
vai lembra o centenário da morte do 
abolicionista Joaquim Nabuco.  2 e 8

As propostas do go-
verno para o marco 
regulatório de explora-
ção das novas reservas 
tramitam em regime de 
urgência e estão obs-
truindo a pauta desde a 
sexta-feira passada.  3

uma das medidas 
provisórias remane-
ja R$ 18,1 bilhões do 
Orçamento deste ano, 
enquanto a outra MP 
destinou recursos para 
socorro brasileiro ao 
Haiti.  3

Projeto garante punição a 
pichadores, com atenuantes

Segundo proposta 
em debate na CCJ, 
assumir o erro e 
corrigir os danos 
podem evitar 
condenação

Ex-pichador, o grafiteiro Leandro Alves é monitor do projeto “Picasso não pichava”, em Brasília, que quer mostrar aos pichadores formas legais de expressão artística

João Tenório (E), Guiherme Palmeira, Fernando Collor, Renan Calheiros e Moacir Palmeira, na homenagem em Plenário

Seminário busca formas de proteger direitos autorais na era digital  2
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O décimo painel da Agenda Desafi o 2009-2015 – Recursos Hu-
manos para Inovação e Competitividade vai debater a formação 

de pessoal na área de telecomunicações. Entre os convidados para a audiên-
cia pública estão o presidente da Vivo, Roberto de Lima, e o superintendente 
de Administração Geral da Anatel, Rodrigo Augusto Barbosa.

A comissão debate o avanço e o risco do consumo de crack. 
Entre os participantes, o secretário Nacional de Políticas sobre 

Drogas, Paulo Roberto uchôa, e o presidente da Associação Brasileira de 
Psiquiatria, João Alberto Carvalho.

A comissão discute projeto que trata da Política Nacional de 
Abastecimento com os ministros da Agricultura, Pecuária e Abas-

tecimento, Wagner Rossi, e da Saúde, José Gomes Temporão; e o presidente 
da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Nelson Hübner.

A primeira proposta da pauta da Comissão de Educação, Cultura 
e Esporte autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa 

universitário de Apoio ao Esporte. Os senadores também analisam projeto 
que altera a Lei de Diretrizes e Base (LDB) para obrigar a exibição de fi lmes 
e audiovisuais de produção nacional nas escolas de educação básica.

O Senado, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão 
e a Associação Nacional de Jornais promovem o seminário Cultura 

Sustentável – Brasil, um imenso caleidoscópio cultural, sobre a proteção aos direitos 
autorais. Entre os participantes, os senadores José Sarney e Marco Maciel.

Debate sobre o tema “As diretrizes para operacionalização do canal 
da cidadania”. Às 14h, audiência conjunta (CCJ, CAS, CE, CMA e 

CAE) sobre o Fundo Social. Entre os convidados, o presidente do Ipea, Marcio 
Pochmann, e o secretário de Políticas Econômicas (Minfaz), Nelson Barbosa.

Em debate, projeto sobre formação de docentes da educação 
básica. Estão convidados, entre outros, o secretário de Educação 

da Paraíba, Francisco de Sales Gaudêncio, e a consultora da Secretaria de 
Educação Básica (MEC) Maria Machado Malta Campos.

O presidente do Supremo, Cezar Peluso, fala à comissão sobre 
proposta que disciplina o direito a férias coletivas dos magistra-

dos. Depois, análise de novo Regimento Interno do Senado e de projeto que 
prevê auxílio a dependentes de militares falecidos no terremoto no Haiti.

Audiência pública sobre a extinção de administrações regionais 
da Funai com o presidente da Fundação Nacional do Índio, 

Márcio Meira; a subprocuradora-geral da República, Raquel Elias Dodge; 
e o líder indigenista Carlos Pankararu, entre outros.

As comissões de Constituição e Justiça; de Assuntos Econô-
micos; de Assuntos Sociais e de Educação realizam audiência 

conjunta para analisar projeto que estabelece novas normas sobre esporte 
(a Lei Pelé). 

Agenda

O Plenário reúne-se em sessão não deliberativa, sem a votação 
de projetos.

14h

Plenário Sessão apenas para debates

18h

9h

9h30

11h

14h30

8h30

10h

10h

10h

11h30

Recursos humanos e telecomunicações

Riscos do crack

Política de abastecimento

Apoio ao esporte

Proteção aos direitos autorais

Reunião conjunta sobre Fundo Social

Professores de educação básica

Férias de magistrados

Administrações regionais da Funai

Mudanças na Lei Pelé

CI

CAS

CRA

CE

Seminário

CCT

CE

CCJ

CDH

CCJ, CAE, CAS e CE

Quarta-feira

Terça-feira

Segunda-feiraO SENADO HOMENA-
GEIA, na quarta-fei-
ra, o escritor, di-
plomata, político 
e abolicionista 
Joaquim Nabu-
co. A iniciativa 
é de Cristovam 
Buarque (PDT-
DF) ,  em cum-
primento à Lei 
11.946/09,  que 
institui 2010 como 
o Ano Nacional Joa-
quim Nabuco, para 
celebrar o centená-
rio de sua morte, 
ocorrida em 17 de janeiro de 
1910, em Washington.

Nascido no Recife em 
19 de agosto de 1849, 

Joaquim Aurél io 
Barreto Nabuco 

d e  A r a ú j o  f o i 
também histo-
riador, jurista e 
jornalista, além 
de ser um dos 
fundadores da 

Academia Bra-
sileira de Letras. 

Assumiu o cargo 
de embaixador do 

Brasil nos EuA, en-
tre 1905 e 1910. 
D e s t a c o u - s e  p o r 

sua luta contra a escravidão, 
sendo fundador da Sociedade 

Antiescravidão Brasileira, e pela 
crítica à Igreja Católica, que, em 
sua visão, não teria defendido a 
emancipação dos escravos. De-
fendia a liberdade religiosa e a 
separação entre Estado e Igreja.

Casado com Evelina Torres So-
ares, teve cinco filhos: Maurício, 
diplomata e também embaixador 
do Brasil nos EuA; Joaquim, sacer-
dote católico; Carolina, escritora; 
Mariana; e José Tomás. Entre suas 
obras mais importantes estão: O 
abolicionismo (1883); Campanha 
abolicionista no Recife (1885); O 
erro do imperador (1886); Escra-
vos (1886); O dever dos monar-
quistas (1895); e um estadista do 
Império (1897-1899).

Com o objetivo de discutir a 
questão dos direitos culturais 
em tempos de pirataria e de 
trocas gratuitas de arquivos di-
gitais, o Senado Federal realiza 
amanhã o seminário Cultura 
Sustentável – Brasil, um imenso 
caleidoscópio cultural. Conhe-
cido internacionalmente como 
um país com grande diversidade 
cultural, o Brasil pode ter sua 
cultura prejudicada pela pira-
taria? E como ficam os direitos 
autorais de artistas e autores? 
Serão esses os motes do encon-
tro, que acontece das 14h30 às 
19h no Auditório Interlegis, no 
Senado Federal. 

A abertura do evento ficará 
por conta do presidente do Se-
nado, José Sarney, seguida pelo 
primeiro painel, “Proteção do 
Conteúdo Nacional, Produção 
Cultural, Soberania e Identidade 
Nacional na Era da Convergên-
cia Digital”.  Participam desse 
primeiro debate os advogados 
Alexandre Kruel Jobim e Luís 

Roberto Barroso, o deputado fe-
deral Aldo Rebelo (PCdoB-CE), o 
senador Marco Maciel (DEM-PE) 
e o escritor, professor e membro 
da Academia Brasileira de Letras 
(ABL), Domício Proença Filho.

O advogado Kruel Jobim é 
professor da universidade de 
Brasí l ia  (unB) e do Inst ituto 
Brasiliense de Direito Público 
(IDP) e presidente do Copyright 
Committee da International As-
sociation of Broadcasting. Luís 
Roberto Barroso é professor de 
Direito Constitucional da uni-
versidade do Estado do Rio de 
Janeiro (uerj).

O segundo painel terá como 
t e m a  “ P r o t e ç ã o  d o  D i r e i t o 
Autoral no Ambiente Digital” 
e  terá  como debatedores  o 
ministro aposentado do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ) e 
vice-reitor da universidade do 
Legislativo Brasileiro (unilegis), 
Car los  Fer nando M athias ,  o 
senador Hél io Costa (PMDB-
MG), o compositor,  músico e 

advogado Fernando Brant  e 
os advogados Sydney Sanches 
e João Carlos Müller, consultor 
jurídico da Associação Brasileira 
de Produtores de Disco (ABPD) 
e ex-consultor jurídico da Poly-
gram Discos.

Ao final do seminário, o can-
tor Leo Jaime fará um pocket 
show para os presentes. O even-
to é uma realização do Senado 
Federal,  da Associação Brasilei-
ra de Emissoras de Rádio e Te-
levisão (Abert) e da Associação 
Nacional de Jornalistas (ANJ ), 
com apoio do Interlegis.

Senado homenageia o 
abolicionista Joaquim Nabuco

A iniciativa da homenagem, que ocorrerá na quarta-feira, foi de Cristovam Buarque. 
Embaixador em Washington, Nabuco morreu em janeiro de 1910 na capital americana

Seminário aborda proteção dos 
direitos autorais no mundo digital

Marco Maciel será um dos painelistas 
do evento que acontece amanhã

Lei do ano passado instituiu o 
Ano Nacional Joaquim Nabuco

Os senadores da Comissão 
de Ciência e Tecnologia (CCT) 
vão debater em audiência pú-
blica, nesta quarta-feira, como 
será o chamado “canal da cida-
dania”, previsto no decreto do 
presidente da República que 
criou o Sistema Brasileiro de 
Televisão Digital Terrestre. 

Conforme o decreto, a união 
poderá ter quatro canais de 
TV digital, para divulgação de 
atos do Executivo, para o ensi-
no a distância, para a difusão 
de programas culturais e o “ca-
nal da cidadania”, este para 
transmitir programações das 
comunidades locais e eventos 
dos governos federal, estadual 
e municipal.

Em março passado, o então 
ministro das Comunicações, 

senador Hélio Costa (PMDB-
MG) ,  ass inou por tar ia  que 
estabelece as diretrizes sobre 
como funcionará o “canal da 
cidadania”, cuja programação 
será viabilizada por convênios 
do ministério com entidades 
civis municipais. 

A portaria determina que a 
programação será preenchida 
com produções independen-
tes, sob supervisão de um con-
selho de comunicação social 
instituído pelas câmaras de ve-

readores. O “canal 
da cidadania” não 
poderá ser usado 
para fazer prose-
l i t ismo rel igioso 
ou político e não 
poderá ter propa-
ganda paga.

O  d e b a t e  f o i 
co nvo c a d o  p e l o 
presidente da CCT, 
Flexa Ribeiro (PS-
DB-PA), a pedido 
do senador Rena-

to Casagrande (PSB-ES). Foram 
convidados José Eduardo Filar-
di, ministro das Comunicações; 
Ara Apkar Minassian, superin-
tendente de Serviços de Comu-
nicação de Massa da Agência 
Nacional de Telecomunicações; 
Cicília Maria Krohling Peruzzo, 
professora de comunicação 
social da universidade Meto-
dista de São Paulo; e Pedro 
Ortiz, diretor da TV uSP e do 
Canal  univers itár io  de São 
Paulo (CNu).

CCT debate canal 
da cidadania 
da TV digital

Casagrande pediu audiência para discutir regras   
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D u a s  m e d i d a s  p rov i s ó r i a s 
(MPs) estão trancando a pauta 
do Plenário e devem ser votadas 
com prioridade na sessão deli-
berativa de amanhã. A primeira 
é a MP 477/09, que concede cré-
dito extraordinário de R$ 18,1 
bilhões a ministérios e empresas 
estatais no Orçamento de 2009, 
a maior parte aplicada em des-
pesas de custeio e investimento 
em infraestrutura. 

Já a MP 480/10 abriu crédito 
extraordinário, no valor global 
de R$ 1,3 bilhão, para ministé-
rios, incluindo recursos a serem 
aplicados na recuperação do 
Haiti (veja texto abaixo).

Além dessas MPs,  também 
têm prioridade de votação os 

quatro projetos enviados pelo 
Executivo que tratam do marco 
regulatório para a exploração 
de petróleo na área do pré-sal. 

Petrobras
Do total de recursos previstos 

na MP 477/09, R$ 15,5 bilhões 
foram aplicados em investimen-
tos em empresas estatais. Os R$ 
2,6 bilhões restantes referem-
se a despesas correntes e de 
capital, necessárias às ações do 
governo. Essa MP também anula 
a alocação de recursos no valor 
de R$ 14,6 bilhões, dos quais R$ 
5,7 bilhões em investimentos de 
empresas estatais.

A Petrobras e suas subsidiárias 
foram as principais empresas 

beneficiadas pela abertura do 
crédito, com recursos de R$ 6,3 
bilhões. 

A  Pe t ro b ra s  D i s t r i b u i d o ra 
S.A – BR teve R$ 131,1 milhões, 
enquanto a Petrobras Trans-
portes S.A (Transpetro), R$ 50,8 
milhões.  Os demais recursos 
nesse setor foram distribuídos 
da seguinte forma: Petrobras 
I n te r n a t i o n a l  B ra s p e t ro  ( R $ 
405,1 milhões); Transportadora 
Associada de Gás – TAG (R$ 2,3 
bilhões); Braspetro Oil Services 
Company –  Brasoi l  (R$ 45,5 
milhões); Transportadora Bra-
sileira Gasoduto Bolívia-Brasil 
S.A – TBG (R$ 112,3 milhões; e 
Petrobras Netherlands B.V (R$ 
2,8 bilhões).

A MP 480/10 abre crédito 
extraordinário de R$ 1,3 bilhão 
para a Presidência da República 
e os ministérios da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento; Rela-
ções Exteriores; Saúde; Defesa; 
Cidades; e Integração Nacional. 
O dinheiro já vem sendo usado 
pelo governo para implementar 
os trabalhos de recuperação dos 
estragos causados pelo terremo-
to de janeiro no Haiti.

Os recursos da MP vão para a 
Presidência da República (R$ 600 
mil) e os ministérios da Agricul-
tura (R$ 70 milhões), Relações 
Exteriores (R$ 35,3 milhões), 
Saúde (R$ 135 milhões), Defesa 
(R$ 205 milhões), Cidades (R$ 
150 milhões) e Integração Na-
cional (R$ 394 milhões). Foram 
alocados ainda R$ 384,1 milhões 
para transferências a estados, 
Distrito Federal e municípios, 
cuja supervisão cabe ao Minis-
tério da Fazenda.

As verbas da Presidência têm 
sido empregadas no trabalho 
da área de inteligência,  com 
vistas a coordenar ações reali-

zadas pelo governo brasileiro 
no Haiti.

O M inistér io  das  Relações 
Exteriores implementa, com R$ 
35,3 milhões, ações de coopera-
ção e de projetos humanitários 
no Haiti, por meio da concessão 
de apoio financeiro para for-
necimento de serviços básicos, 
saúde, alimentação, alojamento 
e transporte à população da-
quele país.

Na área da saúde,  R$ 135 
milhões têm permitido viabi-
lizar ações no Haiti, tais como 
aquis ição de ambulâncias  e 
atividades de prevenção e con-
trole de doenças transmissíveis, 
entre outras.

O Ministério da Defesa dispõe 
de R$ 205 milhões para opera-
ções no Haiti como a recupera-
ção da base de fuzileiros navais, 
além de aquisição de combustí-
veis e lubrificantes necessários 
para o transporte de pessoas, 
materiais e suprimentos.

Chuvas
Os recursos para o Ministério 

da Agricultura vêm sendo des-
tinados à reconstrução de es-
tradas vicinais danificadas pelas 
chuvas que afetaram diversos 
estados brasileiros. Com relação 
ao Ministério das Cidades, os 
repasses estão custeando, se-
gundo o governo, a construção 
de moradia para populações de 
baixa renda e para famílias que 
vivem em áreas atingidas pelas 
chuvas.

Os R$ 394 milhões do Minis-
tério da Integração Nacional 
também serão destinados ao 
atendimento de populações 
atingidas por desastres naturais. 
Parte dos recursos também têm 
sido usados na recuperação dos 
danos causados pelo terremos.

O crédito destinado à trans-
ferência a estados, DF e muni-
cípios visa garantir, segundo o 
Executivo, o mesmo repasse de 
recursos dos fundos constitucio-
nais concedidos em 2008 em re-
lação a 2009, o que possibilitará 
o cumprimento das obrigações 
financeiras e da prestação dos 
serviços públicos essenciais.

OS QuATRO PROJETOS relati-
vos ao marco regulatório do 
pré-sal estão trancando a pau-
ta de Plenário desde a última 
sexta-feira. Como tramitam em 
regime de urgência constitucio-
nal, têm prioridade de votação 
sobre as demais propostas, que 
só poderão ser analisadas de-
pois deles, e após a análise de 
duas medidas provisórias.

As matérias que criam o mar-
co regulatório do pré-sal são 
os Projetos de Lei da Câmara 
(PLCs) 309/09, que cria a Petro-
Sal e recebeu nove emendas no 
Senado; o PLC 7/10, que cria o 
Fundo Social, com 12 emendas; 
o PLC 8/10, que trata da capi-
tal ização da Petrobras,  com 
cinco emendas; e o PLC 16/10, 
que estabelece novos critérios 
para a distribuição dos royalties 
do petróleo e cria o regime de 
partilha de produção, com 54 
emendas.

Em abril, o presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva recomen-
dou aos senadores da base 
governista que esses projetos 
sejam votados até o final de 

maio.  Para  faci l i tar  um 
acordo em torno das vo-
tações, Lula sugeriu que 
a parte mais polêmica do 
marco regulatório – a que 
trata da distribuição dos 
royalties – seja separada 
do PLC 16/10 e votada 
apenas em 2011.

MPs
Além dos quatro proje-

tos do pré-sal, duas medi-
das provisórias (MPs) tran-
cam a pauta. A primeira é 
a MP 477/09, que concede 
crédito extraordinário de 
R$ 18,1 bilhões a ministé-
rios e empresas estatais 
no Orçamento de 2009, a 
maior parte a ser aplicada 
em despesas de custeio e 
investimento em infraes-
trutura.

Já  a  MP 480/10 abre 
crédito extraordinário de 
R$ 1,3 bilhão para diversos 
ministérios. Boa parte dos 
recursos está sendo aplica-
da  pelo Brasil para ajudar 
na recuperação do Haiti.

Quatro projetos do pré-sal já trancam votações
Duas MPs também precisam ser votadas para desbloquear a pauta, entre elas a que assegura verbas para ajudar o Haiti a se recuperar do terremoto

É “vontade geral” no Sena-
do votar o mais rapidamente 
possível o reajuste de 7,72% 
para as aposentadorias aci-
ma de um salár io mínimo, 
afirmou na sexta-feira o presi-
dente do Senado, José Sarney. 
O reajuste foi aprovado na 
terça-feira passada pela Câ-
mara dos Deputados. 

Sarney ressaltou,  porém, 
que há um problema regi-
mental, uma vez que a pauta 
está trancada por medidas 
provisórias (MPs) e projetos 
que regulamentam a explora-
ção do petróleo no pré-sal. 

– Só podemos fazer a vo-
tação de qualquer matéria 
depois de votar as medidas 

provisór ias  que trancam a 
pauta e cujos relatores nem 
apresentaram ainda os rela-
tórios. Além disso, temos mais 
duas MPs que chegaram e já 
foram lidas. Acho difícil que a 
pauta seja reaberta para que 
possamos votar as matérias 
normais da Casa – informou.

Apesar disso, o presidente 
do Senado considerou que, 
como existe vontade de votar 
rapidamente o reajuste das 
aposentadorias, o tema “na-
turalmente vai sensibilizar as 
lideranças da Casa”.

– Acho que o mais rapida-
mente possível  vamos de -
sobstruir a pauta e votar essas 
matérias – disse. 

Maior parte dos recursos é para socorrer o Haiti

MP remaneja R$ 18,1 bilhões do Orçamento

Destruição em Porto Príncipe, após o terremoto de janeiro: MP 410/09 destina recursos para ajudar na recuperação do Haiti

Sarney: há “vontade geral” de 
votar reajuste dos aposentados

As quatro iniciativas que constituem o marco regulatório para exploração 
do petróleo na camada pré-sal têm prioridade de votação no Senado

Projetos receberam 80 emendas

(MPs) estão trancando a pauta 
do Plenário e devem ser votadas 
com prioridade na sessão deli-
berativa de amanhã. A primeira 
é a MP 477/09, que concede cré-
dito extraordinário de R$ 18,1 
bilhões a ministérios e empresas 
estatais no Orçamento de 2009, 
a maior parte aplicada em des-
pesas de custeio e investimento 
em infraestrutura. 

extraordinário, no valor global 
de R$ 1,3 bilhão, para ministé-
rios, incluindo recursos a serem 
aplicados na recuperação do 
Haiti (

têm prioridade de votação os 

Projeto Assunto Emendas

PLC 309/09
Prevê a criação da Petro-Sal, que 
representará a União nos consórcios e 
na gestão dos contratos de partilha.

9

PLC 16/10
De� ne que a região será explorada por 
contrato de partilha do petróleo 
entre a empresa e a União.

54

PLC 7/10

Cria o Fundo Social, para destinar 
recursos ao combate à pobreza, à 
educação, à cultura, à inovação cientí� ca 
e tecnológica e ao meio ambiente.

12

PLC 8/10

Prevê o � nanciamento da Petrobras para 
a realização dos investimentos no pré-sal, 
com possível aumento da participação 
da União no capital da estatal.

5
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A PICHAÇÃO DA estátua do 
Cristo Redentor, em 15 de abril, 
reacendeu a discussão sobre 
como coibir esse tipo de vanda-
lismo contra a propriedade pú-
blica ou privada. O caso carioca 
teve grande repercussão pela 
impor tância  do monumento 
danificado, um dos principais 
símbolos nacionais, e que tem 
valor religioso, o que fez do 
gesto dos pichadores também 
uma profanação.

As  pichações  se  tornaram 
parte inseparável do próprio ce-
nário urbano brasileiro, embora 
se trate de uma prática ilícita, 
prevista  na Lei  de Proteção 
Ambiental como uma agressão 
ao meio ambiente, com pena de 
prisão de três meses a um ano, 
além de multa.

Para o senador Tasso Jereissati 
(PSDB-CE), a atual legislação não 
tem sido suficiente para enfren-
tar o problema, principalmente 
quando o prejudicado é cidadão 
comum que tem seu patrimônio 
danificado. Ele propôs que o 
crime de pichação seja expli-
citamente inserido no Código 
Penal, que já prevê o crime de 
dano, como “destruir, inutilizar 
ou deteriorar coisa alheia”.

O projeto do senador (PLS 
378/03) está na pauta da Co-
missão de Constituição, Justiça 
e Cidadania (CCJ ) .  um texto 
alternativo foi elaborado pela 
relatora, Kátia Abreu (DEM-TO), 
que preferiu manter a crimi-
nalização da pichação na Lei 
de Proteção Ambiental, e não 
alterar o Código Penal, fazendo 
algumas modificações no texto 
de Jereissati.

Quanto à duração das penas 
previstas, a proposta não muda 
o que já está em vigor, mas cria 
duas condições atenuantes: se 
o pichador se arrepender antes 
de ser denunciado e restaurar 
o bem pichado à sua condição 
original, não receberá qualquer 
punição.

S e  a  restauração for  fe i ta 
depois  da denúncia,  a  pena 
é reduzida em dois terços, de 
acordo com o substitutivo de 
Kátia Abreu, e pela metade, na 
proposta de Tasso Jereissati.

Se o infrator for menor de 

idade, a medida socioeducativa 
aplicada deve ser reparar o dano 
por ele causado ou a prestação 
de serviços à comunidade, pre-
ferencialmente relacionados 
à recuperação de outros bens 
pichados.

Kátia Abreu aponta a “virtual 
ausência de repressão a esse 
delito que a todos incomoda” 
e diz que o projeto “acerta ao 
prescrever a extinção da puni-
bilidade ou a redução da pena” 
em caso  de  reparação pelo 
infrator.  A  re latora  também 
considera que a proposta dará 
mais clareza à legislação sobre o 
assunto, propiciando as devidas 
punições.

Jereissati afirma que, no caso 
dos danos a bem privado, “o 
procedimento criminal, na gran-
de maioria das vezes, não pros-
pera, por entenderem os juízes 
que não se aplica a norma penal 
(por se tratar de delito insignifi-
cante) e nem a norma ambiental 
(por não se tratar de patrimônio 
público).”

Grafi te
A proposta cita, além da pi-

chação, o grafite entre as formas 
de “conspurcar [sujar, macular] 
edificação, monumento, cons-
trução, muro, parede, placa ou 
qualquer bem urbano, público 
ou privado”. Para o ex-pichador 
e professor de grafite Leandro 
Alves, conhecido como TellHC, 
as duas práticas não deveriam 
ser misturadas na legislação.

– A pichação nada mais é do 
que vandalismo. E o grafite é 
arte – resume.

Enquanto a pichação é por 
n at u rez a  u m a  t ra n sgre s s ã o, 
uma agressão à propriedade 
alheia, o grafite, observa TellHC, 
costuma ser feito com o consen-
timento dos donos de muros e 
paredes. E, embora ainda reste 
algum preconceito contra essa 
expressão ar t íst ica t ípica da 
cultura de rua, ela é cada vez 
mais aceita e valorizada. Para o 
grafiteiro, os murais quebram a 
monotonia do ambiente urbano 
e popularizam o acesso à arte: 
“A intenção é que o cenário 
urbano seja um grande museu 
a céu aberto”.

Projeto em discussão na CCJ mantém previsão de prisão e multa, mas dá ao autor a oportunidade de se livrar das duas penas admitindo o erro antes de ser denunciado e corrigindo o dano causado 

Proposta garante punição a pichadores, 
mas oferece chance de arrependimento

Relatora, Kátia Abreu entende a 
pichação como crime ambiental

Jereisatti, autor do projeto: lei não 
tem sido capaz de enfrentar problema

Essa não foi a primeira 
vez que o Cristo Redentor 
foi pichado. Em 1991, 
dois jovens paulistanos 
viajaram ao Rio de Janeiro 
exclusivamente para 
pichar o monumento, 
deixando suas marcas 
na base da estátua. No 
mês passado, pichadores 
se aproveitaram dos 
andaimes em torno da 
escultura de 38 metros 
de altura, instalados para 
trabalhos de restauração, 
e alcançaram os braços 
do Cristo. Os primeiros 
responsáveis identifi cados 
pela polícia são Edmar 
Batista de Carvalho, de 
24 anos, e Paulo Souza 
dos Santos, de 28 anos. 
Eles vão responder por 
crime ambiental e injúria 
difamatória. 

Os dois se disseram 
arrependidos e 
participaram, no dia 30, 
de operação da prefeitura 
do Rio de limpeza de 
pichações no Novo Túnel, 
em Botafogo. A prefeitura 
respondeu à revolta 
popular com o episódio do 
Corcovado iniciando uma 
campanha antipichação. 
Apenas a recuperação do 
Túnel Novo custará R$ 200 
mil e será custeada pelo 
shopping Rio Sul.

Bienal
Outro caso recente 

de pichação de grande 
repercussão na mídia foi 
o da Bienal Internacional 
de São Paulo de 2008. O 
prédio de um pavilhão 
vazio da mostra de artes, 
chamado Bienal do Vazio, 
no parque do Ibirapuera, 
foi atacado por cerca 
de 40 pichadores. O 
gesto causou polêmica 
na comunidade cultural, 
sobre se a pichação seria 
ou não um tipo de arte. 
O curador da Bienal, 
Ivo Mesquita, tratou o 
ocorrido como vandalismo, 
enquanto outros 
intelectuais – até mesmo o 
ministro da Cultura, Juca 
Ferreira – defenderam os 
pichadores.

Cristo Redentor 
e Bienal já foram 
alvos de ataques

Sob a forma de protesto políti-
co, manifestação de revolta ou de 
desejo de autoafirmação, além de 
incontáveis outras razões, a pichação 
existe há milênios. uma das mais 

vívidas provas dessa prática na an-
tiguidade são as paredes da cidade 
romana de Pompeia, soterrada pelas 
cinzas de uma erupção do vulcão 
Vesúvio, no ano 79 depois de Cristo. 

As cinzas deixaram as ruínas num 
estado de conservação incomum, 
praticamente congelando no tempo 
aquela comunidade romana até que 
o sítio arqueológico começasse a ser 

escavado no século 18. As pichações 
de quase dois mil anos descobertas 
em Pompeia exprimem mandingas, 
declarações de amor e lemas políti-
cos, entre outros motes.

uma prática milenar usada para protestos ou simples autoafirmação?

O estudante R.G., 15 anos, é 
um pichador arrependido. Ele 
afirma que escrevia com spray 
nos muros da cidade de Sobra-
dinho (DF), em busca de fama, 
“para  marcar  terr i tór io”,  até 
que percebeu que isso não leva 
a nada. Com medo de ser pego 
pela polícia, parou de pichar. Diz 
que agia por conta própria, não 
participava de gangues nem é 
um aluno de baixo rendimento.

– A pichação é ruim, porque 
também eu não ia gostar que pi-
chassem a minha casa. Onde eu 
pichei, quero pintar os muros, 
fazer um grafi te – afi rma.

R.G. frequenta uma oficina 
de grafite do programa Picasso 
não Pichava, uma iniciativa do 
governo do Distrito Federal, em 
parceria com a organização não 
governamental 100% Cidadania 
e o Banco de Brasília, que tem 
como objet ivo o combate à 
pichação. Em dez anos, o pro-
grama atendeu 20 mil jovens. 

Atualmente tem 1.200 alunos 
matriculados em quatro locali-
dades do Distrito Federal.

O monitor da oficina de gra-
fite de R.G. é outro ex-pichador. 
Leandro Alves, 27 anos, o TellHC, 
conta que, além de pichar, envol-
veu-se com gangues e drogas. 
Para ele, o desejo de se afirmar 
e de pertencer ao grupo é o que 
motiva a fazer pichações.

–  O jovem quer  chamar a 
atenção para si, ou usando dro-
gas, dando trabalho na escola e 
para a família, ou degradando o 
patrimônio público, para obter 
fama – explica. 

Ele acrescenta que “a picha-

ção é viciante”, porque envolve 
risco, adrenalina e que as gan-
gues dão “a falsa ilusão de se 
ter uma família”.  O grafiteiro 
critica as iniciativas legislativas 
no sentido de cr iminalizar a 
pichação e diz que ela é mais 
um reflexo dos problemas da 
juventude: “A questão é só de 
educação mesmo”. 

Para a coordenadora do Picas-
so não Pichava em Sobradinho, 
Dora Portilho, a raiz do proble-
ma está na desocupação e na fal-
ta de perspectivas profissionais: 
“Muitos dizem que não têm o 
que fazer. Eles querem trabalhar, 
mas não têm emprego”. 

A  s o c i ó l o g a  M i r i a m 
Abramovay,  da  R ede de 
I n fo r m a ç ã o  Te c n o l ó g i c a 
Latino-Americana, há dez 
anos pesquisa o tema das 
gangues e da violência nas 
escolas do Distrito Federal. 
Ela explica que, na capital 
federal, as pichações estão 
estreitamente l igadas às 
atividades das gangues.

– A gangue é uma iden-
tidade: eles têm um nome, 
uma assinatura. A pichação 
é a vida deles. É um vício – 
aponta. 

Na avaliação da pesquisa-
dora, a pichação é reflexo, 
entre outros fatores, da fal-
ta de integração de jovens, 
principalmente das classes 
populares,  ao espaço ur-
bano: eles não sentem que 
a cidade também é deles 
e que é necessário cuidar 
dela, então se “apropriam” 
dela por meio das inscri-
ções. Também devem ser 
consideradas como causas 
a falta de opções de lazer e 
as influências da “sociedade 
do espetáculo”, que estimu-
la cada um a buscar algum 
tipo de notoriedade.

– Eles têm pouco acesso 
à  soc iedade em gera l  e 
aos bens da sociedade. A 
grande discussão é como o 
jovem pode se apropriar do 
espaço da cidade sem pichar 
– observa.

Levar em conta a caracte-
rística gregária dos jovens, 
de buscarem sempre estar 
em grupo, também é impor-
tante, diz a socióloga, para 
se compreender o fenôme-
no das gangues e das picha-
ções:  “Eles sempre falam 
que [as gangues] são uma 
família, então eles têm de 
defender uns aos outros”.

A criminalização, para a 
pesquisadora, não é a so-
lução para o problema das 
pichações. 

– Você não pode misturar 
esses meninos com pessoas 
que mataram, que estupra-
ram – argumenta.

Em São Paulo, a pichação ad-
quiriu contornos próprios. Até a 
palavra recebeu um “x” para de-
signar especificamente o fenô-
meno paulistano, que também 
é conhecido pelo neologismo 
pixo. A pixação, de acordo com 
o professor de Design Gustavo 
Lassala, que pesquisou as ins-
crições na capital paulista para 
elaborar dissertação de mestra-
do, apresenta um tipo gráfico 
único no mundo, denominado 
tag reto ou pixo reto.

– As letras da pixação paulis-
tana são alongadas, feitas com 
rolo de t inta e t inta cal,  em 
condições de pouco equilíbrio, 
p r o c u r a n d o  o c u p a r  g r a n d e 
parte do suporte e com rebusca-
mento em alguns caracteres por 
meio de adereços, setas, caretas, 
ligaturas etc. – explica.

Lassala afirma que o estilo 
paulistano tem-se espalhado 

pelo país. Segundo ele, o pixo 
reto se inspirou provavelmente 
de tipos gráficos de capas de 
discos de bandas de punk rock 
dos anos 1980. Hoje são a marca 
de uma cultura.

– Os pixadores se encontram 
regularmente em locais  que 
c h a m a m  d e  p o i n t s ,  t r o c a m 
recortes de jornais onde apare-
cem seus pixos, colecionam isso 
em pastas, organizam festas e 
atualmente colecionam fotos e 
vídeos em álbuns virtuais pela 
internet – complementa.

O professor não considera a 
pichação uma forma de arte, 
mas, sim, vandalismo. No en-
tanto, é contrário à criminali-
zação dessa prática, que seria 
apenas mais “um sinal de que 
o organismo cidade não está 
bem”. Para ele, a pichação não 
deve ser tratada como “caso de 
polícia”.

Para socióloga, 
criminalização 
não resolve

Falta integração dos jovens ao 
espaço urbano, diz Miriam

Iniciativa pioneira no país, 
Porto Alegre mantém, desde 
2006, um disque-denúncia 
para combater a ação dos pi-
chadores. O Disque-Pichação 
(153), da Secretaria Munici-
pal de Direitos Humanos e 
Segurança urbana, já rece-
beu 1.175 denúncias,  que 
levaram à detenção de 240 
pichadores, sendo 156 ado-
lescentes e 84 adultos.

Na capital gaúcha, o pro-
grama de combate às pi-
chações  e  outros  del i tos 
contra o patrimônio atinge 
56 bairros.  As estatísticas 
mostram que a maior parte 
das denúncias de pichações 
se refere ao patrimônio par-
ticular (827) contra 348 em 
prédios públicos.

Em Porto Alegre,  
denúncias levam 
a 240 prisões

Paulistanos desenvolvem pixo e 
formam legião de seguidores

Picasso não Pichava: das ruas às oficinas de grafite

www.senado.gov.br/jornal

Pichações já fazem parte do cenário das grandes, médias e pequenas cidades: virtual ausência de repressão incomoda a todos, diz a relatora Kátia Abreu

Leandro Alves (de pé), ex-
pichador, hoje é monitor de 

oficina de grafite do programa 
Picasso não Pichava

Professor paulistano Gustavo Lassala redigiu tese de mestrado sobre a criação de um estilo de pichação próprio da cidade

www.senado.gov.br/jornal Alô Senado 0800 61-2211
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presidência da sessão

A sessão de sexta-feira do Senado Federal foi presidida por José Sarney • Fernando Collor • Pedro 
Simon • Mozarildo Cavalcanti

Há uMA “EPIDEMIA de 
cesarianas” no país, afir-
mou o ministro da Saúde, 
José Gomes Temporão 
na última terça-feira, em 
debate na Comissão de 
Assuntos Sociais (CAS) do 
Senado. Se o número de 
cesarianas no setor pú-
blico já é alto, o número 
verificado no setor priva-
do “está fora de qualquer 
padrão”, destacou.

A taxa de cesáreas do 
Sistema Único de Saúde 
(SuS) foi de 30% em 2006 
– o percentual máximo 
indicado pela Organiza-
ção Mundial  da Saúde 
(OMS) é de 15%. Pelos 
planos de saúde, a taxa 
naquele mesmo ano foi 
de 80%. No total, a taxa 
de cesarianas no Brasil é de apro-
ximadamente 40%.

De acordo com estudos da 
OMS, o risco de morte pode au-
mentar quando as mulheres são 
submetidas a cesáreas sem que 
o procedimento seja realmente 
necessário. O ministro citou tam-
bém a maior dificuldade para a 
recuperação da mãe e o maior 
risco de infecções pós-parto.

Apesar das campanhas de in-
centivo ao parto normal, promo-
vidas pelo governo em parceria 
com associações de especialistas 
e a mídia, Temporão constata que 
“estamos perdendo essa guerra. 
É uma questão complexa que 
passa pela desconstrução de uma 

consciência equivocada, a qual 
tem levado muitas mulheres a 
associar o parto normal a dor e a 
problemas com a estética de seu 
corpo”, disse.

Mortalidade
Quanto à mortalidade mater-

na, Temporão afirmou que redu-
zí-la é desafiador, mas pode ser 
feito. Entre as principais causas 
dessas mortes ele citou a hiper-
tensão, hemorragias, infecções 
relacionadas ao parto, o aborto e 
doenças do aparelho circulatório 
complicadas pela gravidez. Tendo 
como base o ano de 1990, a que-
da registrada no país até agora 
é de 46% – informou. Temporão 

disse que analistas atribuem esse 
resultado à melhoria da qualida-
de do atendimento no período 
pré-natal e do parto. 

Representando a Federação 
Brasileira das Associações de 
Ginecologia e Obstetrícia (Fe-
brasgo), Hélvio Bertolozzi Soares 
também defendeu a redução do 
número de cesáreas – embora 
argumente que o aumento dos 
índices de mortalidade materna 
não se deve ao procedimento, e 
sim aos problemas que aparecem 
desde o pré-natal. Ele observou 
que muitas mortes podem ser 
evitadas de forma preventiva. “É 
necessário mudar o sistema de 
atenção ao parto”, disse.

Ministro: estamos perdendo 
guerra contra cesáreas

O senador Mozarildo Caval-
canti (PTB-RR) afirmou ter rece-
bido denúncias segundo as quais 
membros do Conselho Indígena 
de Roraima (CIR)  “invadem a 
Comunidade do Contão, roubam 
meninas e as estupram”. Para 
Mozarildo, essas atrocidades são 
feitas como forma de intimidar 
e dominar os índios daquela 
comunidade, que não aceitam 
as ordens do Conselho.

O parlamentar explicou que 
a comunidade é uma das várias 
etnias  indígenas  na  Reser va 
Raposa-Serra do Sol, em seu es-
tado. Para Mozarildo, a Reserva 
“é  um apar theid intraétnico, 
porque são várias etnias que não 
pensam do mesmo jeito”.

Mozarildo vai pedir que uma 
comissão temporária do Senado 
vá a Roraima averiguar a situa-

ção em que vivem os índios na 
reserva após sua demarcação. Se-
gundo o senador, os índios estão 
“jogados em vários lugares” e já 
fundaram uma associação cha-
mada Associação dos Excluídos 
da Raposa Serra do Sol.

No discurso, Mozarildo lamen-
tou a expulsão de de 300 famílias 
de produtores de arroz de de ter-
ras que ocupavam na área hoje 
destinada à reserva. De acordo 
com o senador,  o presidente 
Lula “deixou de ouvir a Comissão 
Temporária Externa da Câmara” 
que propunha uma demarcação 
não excludente,  t i rando 320 
hectares de um total de 1,7 mi-
lhão de hectares da reserva para 
manter essas 300 famílias.

Para o senador Pedro Simon 
(PMDB-RS), o caso do moto-
boy Eduardo Luiz Pinheiro 
dos Santos,  que ter ia s ido 
tor turado e mor to em um 
quartel da Polícia Militar de 
São Paulo, “é emblemático”. 
Ele disse que decidiu abor-
dar a questão em Plenário, 
na sexta-feira,  para refletir 
sobre outros casos similares 
“que estão acontecendo, mas 
passam ao largo das câmeras 
e dos holofotes”.

Lembrando que não havia 
prova de envolvimento do 
motoboy em qualquer crime, 
Simon disse que, depois da 
cobertura jornalística do caso, 
o secretár io de Segurança 
Pública de São Paulo, Antonio 
Ferreira Pinto, confirmou que 
policiais militares torturaram 

e mataram o motoboy; e o 
comandante-geral da PM do 
estado de São Paulo, álvaro 
Camilo, enviou uma carta à 
mãe da vítima pedindo des-
culpas.

Ao lembrar que a vít ima 
trabalhava como motoboy e 
era negro, o senador afirmou 
que “a Justiça tem ser vido 
preferencialmente aos mais 
ricos; para os pobres, e prin-
cipalmente para os negros, o 
que há é polícia e pancada”.

Em novo apelo para uma 
decisão rápida do Senado 
em relação ao projeto Ficha 
Limpa, o senador Pedro Si-
mon (PMDB-RS) pediu que 
os colegas se abstenham de 
apresentar emendas ao tex-
to que virá da Câmara. Ele 
observou que as emendas 
farão com que a matéria re-
torne à Câmara, para que os 
deputados analisem as mo-
dificações. Se isso ocorrer, 
alertou, não haverá tempo 
para a aprovação final até 5 
de junho, prazo limite para 

que a lei possa vigorar já na 
próxima eleição. 

Como está até o momen-
to, o texto da Câmara esta-
belece que o candidato não 
terá direito a registrar-se, 
ficando inelegível, se tiver 
c o n d e n a ç ã o  c o n f i r m a d a 
em segunda instância ou 
se não tiver recorrido da 
condenação em pr imeira 
instância. A proposta entrou 
na Câmara como projeto de 
iniciativa popular, com mais 
de 1,5 milhão de assinatura 
de brasileiros. 

A Braskem decidiu implantar 
em Alagoas mais uma fábrica de 
PVC, insumo básico para a indús-
tria de plásticos, que absorverá 
investimentos da ordem de R$ 
1 bilhão. Ao noticiar o fato em 
Plenário,  o senador João Te -
nório (PSDB-AL) informou que 
o conselho administrativo da 
empresa, maior conglomerado 
petroquímico do país, “bateu 
o martelo” sobre a localização 
da nova instalação industrial no 
dia anterior.

–  Acabamos de  receber  a 
informação, o que nos deixa 
muito felizes e orgulhosos com 
a nova Alagoas – comentou o 
senador.

A indústria será implantada 

no Polo Industrial de Marechal 
Deodoro,  informou João Te -
nório.  Segundo ele,  as obras 
devem começar ainda em julho 
e devem gerar cerca de 1.500 
empregos. Em plena operação, 
a unidade deverá produzir em 
torno de 220 mil toneladas de 
PVC por ano, volume próximo 
ao que a Braskem  já processa 
atualmente.

Temporão destaca dificuldade das campanhas em combater “mentalidade equivocada 
que associa o parto normal a dor e a problemas com a estética do corpo da mãe”

Programa municipal de Olinda (PE) acompanha até o parto gestantes atendidas no pré-natal

Mozarildo denuncia estupros de indígenas em RR

Mozarildo: problemas decorrem da 
demarcação equivocada da reserva

Simon diz que 
caso de motoboy 
é “emblemático”

Simon: “Para os ricos há justiça, 
para os pobres, pancada”

Senadores podem se abster 
de emendas ao Ficha Limpa

Fábrica da Braskem 
será em Alagoas, 
diz João Tenório

João Tenório: investimentos de R$ 1 
bilhão e 1,5 mil empregos diretos
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A Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ) debate, 
nesta quarta-feira, a proposta 
de emenda à Constituição (PEC 
48/09)  que estabelece fér ias 
anuais de 60 dias para juízes e 
membros do Ministério Público, 
sendo 30 dias de férias coletivas 
e 30 individuais.

A PEC, do senador Valter Pe-
reira (PMDB-MS),  foi  relatada 
pelo senador Antonio Carlos Va-
ladares (PSB-SE), que apresentou 
voto favorável a sua aprovação. 

Entre os convidados para a 
a u d i ê n c i a  p ú b l i c a ,  m a r c a d a 
para as 10h, está o presidente 
do Supremo Tribunal Federal, 
ministro Cezar Peluso. Logo em 
seguida à audiência, às 11h30, a 
CCJ examinará a pauta regular 
de votações, com 48 itens.

Os membros da CCJ partici-
pam, ainda na quarta-feira, de 
reunião conjunta com as Comis-
sões de Assuntos Econômicos 
(CAE), de Assuntos Sociais (CAS) 
e de Educação, Cultura e Esporte 
(CE) para apreciar o projeto de 
lei da Câmara (PLC 9/10) que 
inst i tui  normas gerais  sobre 
desporto. Será o terceiro debate 
sobre o tema.

Fundo Social
Às 14h,  a  CCJ par t ic ipa de 

audiência pública conjunta – 
reunindo CAS, CE, CAE, Comissão 
de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática e 
Comissão de Meio Ambiente, 
Defesa do Consumidor, Fisca-
lização e Controle –, desta vez 
para debater o projeto de lei 
da Câmara (PLC 7/10) que cria 
o Fundo Social a ser formado 
com recursos da exploração de 

petróleo na camada de pré-sal. 
O objetivo do debate é acelerar 
o exame da matéria.

Três relatores dessas comissões 
já apresentaram seus pareceres. 
São eles Edison Lobão (PMDB-
MA), pela CAE; Paulo Paim (PT-
RS), pela CAS; e Antonio Carlos 
Júnior (DEM-BA), pela CCJ. Lo-
bão, que era ministro das Minas 
e Energia quando os projetos 
foram elaborados, decidiu jun-
tar à proposta do Fundo Social 
a parte do PLC 16/10 que muda 
o regime de exploração petrolí-
fera, substituindo as concessões 
de exploração pelo regime de 
partilha. Entretanto, ele decidiu 
excluir toda a parte que trata de 
royalties.

Foram convidados para o de-
bate, entre outros, o secretário 
de Políticas Econômicas do Minis-
tério da Fazenda, Nelson Barbo-
sa; o presidente do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea),  Marcio Pochmann; e o 
secretário de Macroavaliação 
Governamental do Tribunal de 
Contas da união, Maurício de 
Albuquerque Wanderley.

Projeto do senador Marcelo 
Crivella (PRB-RJ) que cria a Polí-
tica Nacional de Abastecimento 
será debatido pela Comissão de 
Agricultura e Reforma Agrária 
(CRA) amanhã, às 9h30. Foram 
convidados para o debate os 
ministros da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento, Wagner 
Rossi, e da Saúde, José Gomes 
Temporão, além dos diretores da 
Agência Nacional de Energia Elé-
trica (Aneel), Nelson Hübner, e o 
da Agência Nacional de águas 
(ANA), José Machado.

Crivella justificou o PLS 51/08  
d izendo que o  gover no não 
pode prescindir de uma estru-
tura mínima de armazenagem e 
formação de estoques estratégi-
cos. Para o senador, as ações da 
Companhia Nacional de Abas-
tecimento (Conab) precisam ser 
ampliadas, já que ela não cuida, 
por exemplo, de energia, reser-
vatórios de água ou estoque de 
combustíveis.

–  Torna-se  necessár ia  uma 
Política Nacional de Abasteci-
mento,  com uma ar t iculação 
mais ampla entre os órgãos do 
Executivo. Esse projeto traz a 
preocupação fundamental de 
garantir  direitos  básicos aos 
brasileiros, sem perder de vista 
o equil íbr io f iscal.  Sua apro-
vação permitirá que o Estado 
brasileiro tenha possibilidade 
de ações tempestivas diante de 

calamidades regionais, uma vez 
que os estoques mínimos já se 
encontrarão disponíveis em cada 
local – afi rmou Crivella.

A política pretende assegurar 
à população a oferta e a qualida-
de dos alimentos e dos insumos 
indispensáveis à sua produção, 
proporcionar o acesso a supri-
mentos médicos preventivos e 
emergenciais e reduzir o risco 
de falta dágua potável.  Outra 
finalidade é garantir ao pequeno 
e ao médio produtor os preços 
mínimos e a armazenagem para 
a guarda e a conservação de seus 
produtos.

O projeto já passou pelas co-
missões de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Infor-
mática (CCT), de Desenvolvimen-
to Regional e Turismo (CDR) e de 
Serviços de Infraestrutura (CI).

uM TRABALHADOR COM saldo 
de R$ 100 na conta vinculada do 
Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) em 1997 teria, 
dez anos depois, um poder de 
compra equivalente a R$ 89, 
em decorrência dos efeitos da 
inflação no período, conforme 
as taxas apuradas pelo IPCA, o 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo, usado pelo 
governo federal  para definir 
metas infl acionárias.

A conta foi feita pelo senador 
Tasso Jereissati (PSDB-CE) para 
just i f icar  o  PLS 193/08,  que 
muda critérios de correção dos 
recursos do FGTS e deve integrar 
a pauta de amanhã da Comissão 
de Assuntos Econômicos (CAE).

Jereissati  argumenta que a 
fórmula de correção atual – taxa 
referencial de juros ( TR) mais 
3% ao ano – não acompanha 
a inflação e constitui flagrante 
injustiça com o trabalhador. Ele 
propõe uma nova fórmula para 
reduzir perdas: a inflação medi-
da pelo IPCA mais capitalização 

de juros de 3% ao ano.
O presidente da CAE e re -

lator  da proposta,  Gar ibaldi 
Alves Filho (PMDB-RN), diz ser 
necessário evitar as perdas dos 
trabalhadores mas considera 
alta  a  remuneração dos sal-
dos de um fundo que banca 
empréstimos subsidiados para 
fins sociais.  Outro problema, 
segundo  Garibaldi,  está rela-
cionado aos crescentes gastos 
do governo com seguro-desem-
prego. Em 2009, essas 
 despesas totalizaram 
R$ 19,6 bilhões, cerca 
de  33% super iores 
às do ano anterior, 
de R$ 14,7 bilhões. 
Também o número 
de beneficiados foi o 
maior já registrado: 
7,7 milhões de tra-
balhadores, ante 7,1 
milhões que recebe-
ram o  benefício no 
ano anterior.

O relator propõe, 
então, uma alterna-

t iva à  fórmula suger ida por 
Jereissati .  A correção mensal 
se faria pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC) 
e a capitalização de juros cor-
responderia a um percentual 
da diferença entre a taxa refe-
rencial do Sistema Especial de 
Liquidação e Custódia (Selic) e 
o INPC (veja abaixo). O projeto 
já foi aprovado na Comissão de 
Assuntos Sociais (CAS) e terá 
decisão terminativa na CAE.

Para discutir a suspensão ou a reformulação 
do Decreto 7.056/09, que extinguiu administra-
ções regionais da Fundação Nacional do Índio 
(Funai), bem como postos de atendimento 
aos povos indígenas localizados em aldeias, 
a Comissão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa (CDH) realiza audiência pública na 
quarta-feira, às 10h.

O senador Cristovam Buarque (PDT-DF), 
presidente da CDH e autor do requerimento 
solicitando a audiência, pretende debater a 
possibilidade de o decreto ter violado o art. 6º 
da Convenção 169 da Organização Internacio-
nal do Trabalho (OIT) e, consequentemente, o 
Decreto Legislativo 143/02, quando alterou as 
estruturas regionais de atendimento aos povos 
indígenas. 

O artigo 6 da Convenção 169 da OIT deter-
mina que os governos signatários deverão 
“consultar os povos interessados, mediante 
procedimentos apropriados e, particularmente, 
através de suas instituições representativas, 
cada vez que sejam previstas medidas legislati-
vas ou administrativas suscetíveis de afetá-los 
diretamente.”

Estão convidados, entre outros, o presidente 
da Funai, Márcio Meira; a subprocuradora-geral 
da República Raquel Elias Dodge; o vereador 
de Campinápolis (MT) Jeremias Pinita’Awe; o 
presidente do Conselho Missionário Indigenista, 
bispo dom Erwin Käutler;  o secretário de Con-
trole Externo do Tribunal de Contas da união 
(TCu), Rafael Lopes Torres; e o líder indigenista 
Carlos Pankararu.

Os gastos com a educação de crianças e 
adolescentes apadrinhados, feitos por meio 
de doação a instituições assistenciais de 
utilidade pública, poderão ser desconta-
dos do Imposto de Renda de Pessoa Física 
(IRPF). É o que prevê o projeto de Lei do 
Senado (PLS) 378/09, a ser analisado pela 
Comissão de Educação (CE) em sua reunião 
de amanhã.

A intenção do autor, senador Jeff erson 
Praia (PDT-AM), é estimular o apadrinha-
mento ou adoção à distância de jovens 
carentes, na avaliação dele uma importante 
forma de solidariedade social. Atualmen-
te, apenas os gastos com a educação de 
crianças e adolescentes carentes dos quais o 
contribuinte detenha a guarda podem ser 
deduzidos. 

Pelo projeto, os pagamentos devem ser 
feitos por doação ou intermediação de 
instituição assistencial declarada de utili-
dade pública que acolha os apadrinhados, 
conforme condições a serem fi xadas em 
regulamento. O parecer do relator, senador 
Neuto de Conto (PMDB-SC), é favorável. 

Outro projeto em pauta é o PLS 532/09, 
do senador Cristovam Buarque (PDT-DF), 
que cria uma reserva de pelo menos 5% 
das vagas previstas nos concursos públicos 
destinados a preencher o quadro de profes-
sores da rede pública. A ideia é formar uma 
espécie de banco.

Tasso Jereissati propõe novo critério de correção do FGTS: em vez de taxa referencial de 
juros mais 3% ao ano, IPCA mais 3%, aumento considerado alto pelo relator

CAE vota projeto que muda 
critério de correção do FGTS

Garibalbi Alves Filho, que preside a comissão e é o relator do projeto, sugere fórmula alternativa à proposta por Jereissati

CRA discute criação de Política 
Nacional de Abastecimento

Marcelo Crivella: população precisa 
ter garantidos os direitos básicos

Dedução de gastos com 
educação de apadrinhados

Extinção de postos da Funai 
é tema de audiência pública

Presidente do STF debate 60 
dias de férias para o Judiciário

Senador Valter Pereira é autor da PEC 
que será debatida na quarta-feira

Fórmula busca evitar perdas acentuadas, como 
hoje, e garantir funções sociais do FGTS

Proposta do relator

permanência 
do trabalhador

correção 
mensal

limite 
anual

até 2o ano 15% da diferença 
entre a Selic e o INPC 3%

do 3o ao 5o ano 20% da diferença 
entre a Selic e o INPC 4%

do 6o ao 10o ano 30% da diferença 
entre a Selic e o INPC 5%

a partir do 11o ano 40% da diferença 
entre a Selic e o INPC 6%
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O Plenário do Senado 
reuniu-se na última 
sexta-feira para cele-

brar o centenário daquele que 
o presidente da Casa, José Sar-
ney, define como “um dos mais 
brilhantes articuladores políti-
cos que por aqui passaram” – o 
udenista alagoano Rui Pal-

meira. Depois da revolução de 
1930, o homenageado liderou 
em seu estado a luta pela re-
democratização do Brasil. 
Constituinte em 1946, Rui Pal-
meira morreu em 1968, aos 58 
anos de idade, quando exercia 
o seu segundo mandato de 
senador. Na sessão de sexta-

feira, juntamente a diversos 
senadores, os familiares do 
político alagoano testemunha-
ram sobre sua ética, retidão de 
caráter e austeridade.
Primeiro a assinar o pedido 
para essa homenagem, o se-
nador Fernando Collor (PTB-
AL) sublinhou em seu discurso 

a repulsa do homenageado 
aos métodos autoritários e 
sua luta contra toda forma de 
injustiça. As preocupações de 
Rui Palmeira com as liberdades 
democráticas, a justiça social 
e a austeridade administrativa 
foram lembradas por todos os 
oradores da sessão.

Senadores homenageiam Rui Palmeira

Sarney (3º à dir.) preside sessão em homenagem ao centenário de Rui Palmeira, acompanhado de Fernando Collor (E), João Tenório, Guilherme Palmeira, Renan Calheiros e Moacir Palmeira

Líder udenista, Rui Palmeira 
foi “uma das figuras mais im-
portantes da política brasileira 
do século passado”,  af i rmou 
o presidente do Senado, José 
Sarney. 

– Tive a felicidade, bem jovem, 
como parlamentar,  de acom-
panhar a atividade do senador 
Rui Palmeira nesta Casa. Ele era, 
sem dúvida alguma, um grande 
líder, um grande articulador, e 
tinha um prestígio extraordiná-
rio entre seus colegas e perante 
a política brasileira, pelas suas 
qualidades pessoais, pela sua in-
teligência, pela sua capacidade 
de articulação – relatou. 

Sarney lembrou também que 
Rui Palmeira era um político 
respeitado por ser “um grande 
formador de consensos”. Isso, 
sem deixar de ter atitudes fir-
mes quando necessário, “como 
aquela em que passou um tele-
grama contestando a proclama-
ção do AI-5”. 

Sarney ressaltou ainda que 
Guilherme Palmeira, Jorge Bor-
nhausen e ele próprio foram 
os primeiros a iniciar um movi-
mento dentro do PDS que levou 
à formação da Frente Liberal e 
que culminou por possibilitar 
“a transição democrática sem 
traumas”. 

O ex-senador Rui  Palmeira 
dedicou toda sua vida ao ideal 
de democracia e justiça social, 
como um liberal clássico, um 
democrata convicto,  sempre 
pluralista e avançado para o seu 
tempo. Assim o líder do PMDB, 
senador Renan Calheiros (AL), 
defi niu o político alagoano.

Renan fez um histórico da 
vida política do homenageado,  
desde a Aliança Nacional Li-
bertadora (ANL), que reuniu as 
forças revolucionárias de 1930, 
contra a chamada Velha Repú-
blica, que tinha Minas Gerais e 
São Paulo como forças hege-
mônicas.  O senador lembrou 
que a ANL era presidida em 
Alagoas por Sebastião da Hora 
e tinha entre seus membros, ao 
lado de Rui Palmeira, o escritor 
Graciliano Ramos. 

– Aos poucos, a ANL perdeu 
densidade devido à miopia da 
esquerda, que conduziu o mo-
vimento a uma posição sectária 
e isolada – disse Renan. 

Rui Palmeira, observou ele, 
foi um dos que tentaram evitar 
o esquerdismo radical, nocivo 
ao próprio Partido Comunista, 
levando a inúmeras baixas no 
partido. Conforme Renan, Rui 
Palmeira manteve-se corajosa-
mente leal aos seus princípios.

O ex-senador alagoano Rui 
Palmeira era introvertido, refle-
xivo e tinha horror ao ridículo e 
à ostentação. Assim o senador 
João Tenório (PSDB-AL) se re-
feriu ao homenageado, ao usar 
palavras do ex-senador alagoano 
Teotônio Vilela em discurso pro-
ferido um ano após a morte de 
Palmeira.

João Tenório disse fazer ques-
t ã o  d e  re s s a l t a r  “a  a l m a  d o 
homenageado”.  Rui  Palmeira 
foi um conciliador e levava equi-
líbrio às relações políticas, apesar 
de ter vivido numa época em que 
a política alagoana era praticada 
com violência, inclusive com uso 
de armas, disse Tenório. 

– A política exige, como um 
dos adornos da arte, poder de 
envolvimento,  pronta capaci-
dade de comunicação. E isso ele 
possuía – destacou Tenório.

A sua morte prematura aos 
58 anos, disse João Tenório, foi 
uma perda para Alagoas e para o 
país, uma vez que ele trabalhava 
com “inteligência sutil e refinada 
pela construção de um país mais 
justo”. 

– Não foi homem de mando, 
fortuna ou planos miríficos, foi 
aquilo que ainda se pode chamar 
de homem de bem em todo o 
rigor da expressão.

Fernando Collor (PTB-AL) des-
tacou a “repulsa aos métodos 
autoritários e antidemocráticos” 
sempre manifestada pelo ho-
menageado e seu “incansável 
combate contra toda forma de 
injustiça e contra os frequentes 
desmandos no plano político”. 
O senador citou o fato de que 
Rui Palmeira expressou ao en-
tão presidente Costa e Silva sua 
discordância em relação ao Ato 
Institucional nº 5, editado em 
1968.

Collor registrou que Rui Pal-
meira, advogado formado pela 
Faculdade de Direito do Recife, 
desenvolveu por ofício o ma-
gistério e o jornalismo e, por 
vocação, “entregou-se à política 
e à agropecuária” . Fundou a pri-
meira usina de açúcar cooperada 
da América do Sul, tendo “papel 
decisivo” nas relações da produ-
ção canavieira do Nordeste.

Foram “22 anos de densa atu-
ação parlamentar, entre meados 
da década de 1940 até sua pre-
matura morte em 1968”, disse 
Collor, que também destacou 
sua participação na Assembléia 
Constituinte de 1946, quando 
Palmeira defendeu as prerro-
gativas do Congresso Nacional, 
a autonomia dos estados e as 
liberdades democráticas.

G u i l h e r m e  Pa l m e i ra ,  f i l h o 
d o  h o m e n a g e a d o,  l e m b r o u 
os ideais de justiça e de forta-
lecimento da democracia que 
pautaram a vida pública de seu 
pai. Ele relatou a trajetória par-
lamentar de Rui Palmeira, desde 
sua estréia na Constituinte de 
1946, até sua morte prematura, 
em 1968. 

– Ele sempre colocou interes-
ses públicos acima dos interesses 
privados – assinalou, relatando 
que seu pai fez da defesa da 
democracia brasileira sua razão 
de vida. 

Além de deputado e senador, 
Rui Palmeira foi presidente do 
Tribunal de Contas da uniâo 
(TCu). 

– É com emoção que reme-
moro sua tristeza quando, já 
doente, soube da edição do Ato 
Institucional 5. Ele disse então 
que seriam 20 anos de ditadura, 
e estava certo. Esse diploma le-
gal roubou a vida do meu pai e a 
esperança de toda uma geração 
de brasileiros – afi rmou. 

G u i l h e r m e  Pa l m e i r a  a gr a -
deceu ainda, em nome de sua 
famí l ia ,  à  homenagem fe i ta 
pelo Senado à vida pública e 
aos ideais políticos de seu pai, 
considerando a iniciativa “justa 
e oportuna”.

N a s c i d o  e m  2  d e  m a rço 
de 1910, em São Miguel dos 
Campos (AL) ,  Rui  Palmeira 
foi  o l íder da antiga união 
Democrática Nacional (uDN), 
que deu intensidade aos mo-
vimentos políticos alagoanos 
posteriores à revolução de 
1930, quando Getúlio Vargas 
assumiu o poder. Os senadores 
que pediram a homenagem 
enfatizaram sua luta em defe-
sa da redemocratização.

Rui Palmeira foi ainda jorna-
lista, advogado e pecuarista. 
Era pai do ex-governador e 
ministro aposentado do Tribu-
nal de Contas da união (TCu) 
Guilherme Palmeira e do ex-
deputado e ex-líder estudantil 
Vladimir Palmeira. Seu neto, 
Rui Palmeira, é deputado es-
tadual em Alagoas.

Fundador do diretório es-
tadual da uDN, após o fim do 
Estado Novo, em 1945, Rui 

Palmeira foi eleito deputado 
federal em 1950. Posterior-
mente,  e legeu-se senador, 
cargo que exerceu no período 
de 1955 a 1968. Após a extin-
ção dos partidos, pelo regime 
mil itar  de 1964,  f i l iou-se à 
Aliança Renovadora Nacional 
(Arena).

Candidatou-se ainda, por 
duas vezes,  ao governo de 
Alagoas: em 1947 e em 1965, 
tendo perdido as duas elei-

ções - a primeira para Silvestre 
Péricles de Góis Monteiro e a 
segunda para Muniz Falcão.

O ex-senador alagoano, que 
faleceu em 1968, fundou a 
primeira usina cooperativa da 
América do Sul e foi um dos 
organizadores do pr imeiro 
congresso de cooperativismo 
de Alagoas,  bem como do 
congresso de banguezeiros 
(donos de engenhos) do es-
tado.

Líder udenista lutou pela redemocratização após o Estado Novo

Rui Palmeira morreu aos 58 anos, depois de 
valorosa carreira política e empresarial

Foi um formador 
de consensos, 
resumiu Sarney

Renan destaca 
espírito libertário 
e democrático

João Tenório frisa 
simplicidade e 
inteligência

Collor exalta a 
postura contra o 
autoritarismo

Homenagem justa 
e oportuna, diz 
Guilherme Palmeira
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