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MEC divulga balanço e
desempenho das instituições de
ensino superior decepcionam

Anvisa e deputados paulistas
em nova ofensiva contra o uso
de agrotóxicos perigosos
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STF mais perto de absolver Sarney
Eros Gra rejeita mandado de segurança de senadores contra arquivamento de denúncias
Jane de Ar • 0/ A êncoa Senado

destacar em seu despacho, proBRAsluA
ferido na noite de sexta-feira, mas
só ontem diV}l1gado: "Não há, no
A rejeição, ~~ ministro Eros Código de Etica e Decoro ParGrau, do man
de segurança lamentar do Senado Federal, preajuizado por 11 senadOres, no visão expressa de recurso para o
Supremo Tribunal Federal, ten- plenário do Senado da decisão
do como alvo a Mesa Diretora do que determina a inadmissibilidaSenado - que não recebeu o re- de de representação ou denúncia
curso destinado a derrubjU' a de- contra senador. Preceitos concisão do Conselho de Etica de tidos n
código estabelecem
arquivar todas as representações que contra a deciSão monoaática
contra ~~dente da Casa, José 40 presidente do Conselho de
Sarney (pMUB-AP) -vai serain- Etica cabe recuno, tão-somente,
da ànalisado pelo relator sorteado ao plenário do colegiado".
Ainda de acordo com Eros
do processo, ministro Joaquim
Bar6osa. O mandado
segu- Grau, "é firme o entendimento
rança, por ter pedido de limiJiar, deste tribunal no sentido de que
foi diStribuído provisoriamente questões atinentes exclusivamenao ministro Eros Grau, já que te àinterpretação e à aplicação dos
Jo~q~m~arl;>osaestavadelicença regimentos das casas legislativas
medica ate ontem.
constituem matéria interna corpoEmbora tedha atuado como ris, de alçada exclusiva da ressubstituto do relator, Eros Grau pectiva Casa".
entrou no mérito da questão, ao
O minisboJoaquim Barbosa deluiz

ae

verá referendar a decisão provisória
de seu colega. que citou, no seu

despacho, entendimento idêntico de
Baibosa, num mandado de seguran? semelhante (MS 26.074). Mas
pode também dar seguimento norinal ao mandado PIritocoJado pelos
senadores José ~ery (PSOL-»A),
Jarbas Vasconcelos (pMDB-PE),

CristoV3JD=

(pDT-Df),

(PSB-ES), Jefferson Praia
T -AM), Demóstenes Toms (DEM-GO), Marina
Silva ~-AC), Pedro Simon
(pMDB-RS),
Aávio
Arm
(PT-PR), Álvaro Dm (PSDB-PR)
e Kába Abreu (DEM-TO). Nt*
caso, teci de mandar ouvir a Mesa do
Senado e a Procuradoria-Ge da
República, emboa é dado como
certo, no m, que o mandado de
coletiVo •dos
senadom
~~)W~.dU
••"rio&.
• de Sarney

Renato

~nãotem
chance de pRlIptlar.

