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SUBCOMISSÃO PEDE AO BC INFORMAÇÕES
DETALHADAS SOBRE DESTINO DE VERBA DO TRT

PÁGINAS 4 E 5 A Subcomissão do Judiciário
ouviu parlamentares que fizeram
parte da Comissão de Orçamento

Loyola e Fogaça
cobram ações
de controle da
febre aftosa
José Fogaça defende

fechamento das fronteiras
do Rio Grande do Sul.

Henrique Loyola cobra um
programa nacional de

combate à doença.

PÁGINA 2

Senado inaugura
treinamento
a distância

PÁGINA 7

TV SENADO DISCUTE PRESERVAÇÃO DA
BALEIA FRANCA EM SANTA CATARINA

PÁGINA 7

Convênio com a
Fundação Zerbini
traz Incor ao DF

PÁGINA 7

Suplicy propõe tema
para presidentes

Para Eduardo Suplicy, encontro de
presidentes sul-americanos deve discutir
o direito das pessoas de escolherem o

país onde quiserem morar.

PÁGINA 8

Sup l i c y :
integração não

deve se dar sob
o ponto de vista

exclusivo dos
empresár ios

Orçamento da União para
2001 chega hoje ao Congresso

O ministro do Planejamento,
Orçamento e Gestão, Martus
Tavares, entrega hoje ao
presidente do Senado e do
Congresso Nacional, Antonio
Carlos Magalhães, o projeto
do Orçamento da União para
2001. A proposta, que deverá
ser votada até 15 de
dezembro, será discutida por
22 senadores e 63 deputados
titulares da Comissão de
Orçamento. Os parlamentares
estão debatendo também
mudanças na Constituição na
parte relativa ao Orçamento.

Proposta, que será entregue pelo ministro do Planejamento ao presidente do Senado, Antonio Carlos Magalhães,
deverá ser votada pelos senadores e deputados até o encerramento do ano legislativo, no dia 15 de dezembro

PÁGINA 3

A proposta de
Orçamento, após

exame pela
Comissão Mista,

deverá ser votada
pelo Plenário do

Congresso até 15
de dezembro
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A G E N D AA G E N D A
QUINTA-FEIRA,  31 DE AGOSTO DE 2000

Presidente
Antonio Carlos Magalhães

12h  � Recebe Martus Tavares, ministro do
Planejamento, Orçamento e Gestão
19h � Participa de sessão solene de abertura da
reunião de presidentes da América do Sul. Auditório
do Palácio do Itamaraty
20h � Participa de jantar em homenagem aos
presidentes sul-americanos. Sala Brasília � Palácio
do Itamaraty

PLENÁRIO

10h  � Sessão não deliberativa

PREVISÃO

PLENÁRIO

Sexta-feira
9h � Sessão não deliberativa

O surgimento de focos de febre
aftosa no município de Jóia (RS)
provocou o debate entre integran-
tes da bancada sulista no Senado.
Para o senador Henrique Loyola
(PMDB-SC), o problema é sério e
demanda um programa nacional
de combate à doença. Já o sena-
dor José Fogaça (PMDB-RS) acre-
dita que a situação está sob con-
trole e não vai prejudicar as expor-
tações de carne bovina do estado.

As características da criação de
gado em Santa Catarina, segundo
Loyola, garantem um maior con-
trole sanitário e diminuem os ris-
cos de contaminação pela aftosa.
Além de organizar a atividade em
cooperativas, os criadores lidam
com rebanhos reduzidos e ven-
dem sua produção para grandes
frigoríficos. �Esse sistema gera
uma fiscalização mais exigente e
permanente sobre a qualidade da
carne�, afirma.

Convicto de que a febre aftosa
está erradicada das pastagens gaú-

O senador Sérgio Machado
(PSDB-CE) propôs amplo debate
entre a sociedade e governos so-
bre o que está sendo chamado no
meio acadêmico de �urbanismo
sustentável�, que, segundo disse,
pode tornar-se a saída para o pro-
blema da criminalidade. Observou
ele que o atual modelo urbano,
que nasceu da corrida pela indus-
trialização, está esgotado e hoje
responde por grande parte da
violência nas cidades.

Como ponto de partida para o
debate, o senador propôs a refle-
xão, por parte dos congressistas
e da sociedade, sobre o trabalho
do urbanista inglês Richard Ro-
gers e do italiano Henzo Piano, que
no livro Cidades para um peque-
no planeta estabelecem as carac-
terísticas do que seria uma boa
cidade nos dias de hoje.

Sérgio Machado afirmou que
o atual modelo urbano está es-
gotado e ultrapassado. �O urba-
nismo do pós-guerra exigia uma
fórmula que abrigasse as máqui-
nas e os automóveis, em franco
processo de expansão e cresci-
mento desordenado, o que pro-
vocou uma queda na qualidade
de vida das populações�, obser-
vou. O novo modelo defendido
pelos urbanistas, explicou, pro-
põe uma cidade justa, bela, cria-
tiva, ecológica, compacta e que
permita a mobilidade.

Essa nova cidade pressupõe a
democratização das decisões po-
líticas e administrativas, a intera-
ção entre os artefatos urbanos e a
paisagem e, principalmente, a ine-
xistência de �muros� entre as clas-
ses sociais.

Sérgio Machado citou em seu
pronunciamento dados divulga-
dos pela imprensa sobre a vio-
lência no Brasil. Os números mos-
tram que, das dez cidades do pla-
neta com maiores índices de ho-
micídio, oito são brasileiras. O país
ocupa o quarto lugar no mundo
em seqüestros e é o terceiro mer-
cado mundial de carros blinda-
dos. Citando pesquisa que apon-

ta a questão da segurança como
o problema número um nas ci-
dades, o senador insistiu que,
além das medidas previstas no
Plano Nacional de Segurança
Pública, lançado pelo governo, é
preciso repensar a realidade ur-
bana do país.

Sérgio Machado propõe
debate sobre novo urbanismoLoyola e Fogaça cobram

ações contra febre aftosa

O senador Romero Jucá (PSDB-
RR) elogiou o Plano Nacional de
Desenvolvimento do Esporte para o
quadriênio 2000-2003, elaborado pelo
Instituto Nacional de Desenvolvi-
mento do Desporto (Indesp). O pro-
jeto, disse, é �uma demonstração da
consciência do governo sobre o
papel dos esportes para o progres-
so material e espiritual do povo�. A
elaboração do plano, continuou,
torna realidade o preceito constitu-
cional que atribui ao Estado o dever
de fomentar práticas desportivas
formais e informais.

Jucá lembrou que o sucesso nos
esportes sempre foi uma expressão
do poder das nações, �tanto quan-

Os dois senadores temem o crescimento da doença, que teve focos
identificados em rebanhos da região do município gaúcho de Jóia

to a pujança econômica, o desen-
volvimento tecnológico, a força
moral e cultural do povo ou o nú-
mero de canhões ou ogivas nuclea-
res�. Afirmou ainda não ter dúvi-
das de que no esporte esteja uma
das �mais poderosas alavancas para
a promoção da qualidade de vida e
da felicidade do povo�.

O Plano Nacional de Desenvolvi-
mento do Esporte consta de quatro
programas, segundo explicou Jucá:
�Esporte, direito de todos�, voltado
para a melhoria geral da saúde e da
qualidade de vida da população;
�Esporte solidário�, destinado a jo-
vens carentes, para retirá-los de si-
tuações de exclusão e risco social;

chas, o senador Fogaça sustenta
que os casos identificados em Jóia
são isolados e já foram objeto de
providências da Secretaria Estadu-
al de Agricultura. De qualquer for-
ma, ele reivindica a adoção de me-
didas rígidas, inclusive o fechamen-
to das fronteiras a animais de ou-
tras regiões, para garantir a posi-
ção do estado como maior expor-
tador brasileiro de carne bovina.

O Rio Grande do Sul e Santa

Catarina foram os primeiros esta-
dos a obter o certificado de sani-
dade animal, em 1998. Diante da
desconfiança dos compradores
estrangeiros sobre a situação de
saúde dos bovinos brasileiros, o
Ministério da Agricultura está con-
vocando os pecuaristas a intensifi-
car os cuidados com a vacinação e
o transporte dos animais, único
caminho para manter a doença
afastada do rebanho.

�Brasil, potência esportiva�, que
pretende o aperfeiçoamento dos
atletas de competição e a promo-
ção da imagem do país no exterior;
e �Gestão da política do esporte�,
dedicado ao planejamento, avalia-
ção e controle das atividades ofici-
ais de fomento do esporte.

Jucá elogia plano nacional
 de estímulo aos esportes

Henrique Loyola: características da
criação de gado em Santa Catarina

diminuem risco de contaminação

Para Fogaça, o Rio Grande do Sul
deve fechar suas fronteiras a

animais de outros estados

 Jucá: iniciativa mostra
consciência do governo sobre

importância do setor

Machado considera que o modelo
urbano atual está esgotado e é

responsável pela violência
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O presidente do Congresso Na-
cional, senador Antonio Carlos
Magalhães, recebe hoje, ao meio-
dia, das mãos do ministro do Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão,
Martus Tavares, o projeto do Or-
çamento da União para o ano que
vem. A proposta deverá ser vota-
da pelos deputados e senadores
até o encerramento do ano legis-
lativo, dia 15 de dezembro.

Considerada por muitos parla-
mentares como o mais importan-
te projeto que o Congresso anali-
sa todo ano, a proposta orçamen-
tária será discutida e emendada
por 22 senadores e 63 deputados
titulares da Comissão Mista de Pla-
nos, Orçamentos Públicos e Fis-
calização. Nos próximos meses,
além de votar o Orçamento da
União, os parlamentares estarão
encarregados de discutir uma
mudança na Constituição, com a
finalidade de tornar obrigatória a
execução do Orçamento, hoje um
documento apenas autorizativo.

Reunidos recentemente com o
presidente do Congresso, os líde-
res partidários decidiram que a
alteração será discutida na Comis-
são de Orçamento a partir de duas
propostas de mudanças constitu-
cionais, de autoria dos senadores
Antonio Carlos Magalhães (PFL-
BA) e José Alencar (PMDB-MG).
O projeto de Antonio Carlos é

O senador Lúcio Alcântara
(PSDB-CE) aplaudiu a decisão do
presidente Fernando Henrique
Cardoso de sustar a liberação de
verbas para obras consideradas
irregulares pelo Tribunal de Con-
tas da União (TCU), mas obser-
vou que antes da adoção da me-
dida deve ser examinado o está-
gio em que se encontra a obra, a
respectiva investigação e a natu-
reza da irregularidade.

Alcântara entende que não se
pode condenar uma obra que ape-
nas está sofrendo uma auditoria
preliminar do TCU, sem que o mi-
nistro responsável pela investigação
tenha dado seu parecer. �Não es-
tou advogando que as obras tenham
continuidade apesar de estarem
rotuladas de irregulares pelo TCU.
Mas acredito que, antes de uma de-
cisão do plenário do TCU, a obra
não deve ser paralisada�, disse.

Como exemplo de obra irregular
em que não houve desvio de verbas
públicas, Alcântara citou a barra-
gem do Castanhão (CE), onde o
custo mais alto foi conseqüência do
fato de existir uma falha geológica
no local. Ele também citou a obra da
Adutora do Oeste, em Pernambu-
co, que apresentou irregularidades
quando estava sendo executada
pela Incal, mas que agora está sen-
do construída pelo Exército.

O senador defendeu o fortaleci-
mento do TCU e a agilização de seus
trabalhos. Para ele, somente um sis-
tema de controle mais eficiente e
célere dos gastos públicos pode im-
pedir que alguns enriqueçam com
o dinheiro público. Observou, no
entanto, que é preciso uma investi-
gação cabal, que dê amplo direito
de defesa aos acusados. �Ao final, é
preciso garantir que os culpados
sejam punidos, porque a punição
funciona como intimidação, impe-
dindo que outros sucumbam à ten-
tação de se apropriar de recursos
públicos�, concluiu Alcântara.

Congresso recebe hoje proposta
do Orçamento da União para 2001

Documento será entregue pelo ministro Martus Tavares ao senador Antonio Carlos
Magalhães e a votação deve ocorrer até o encerramento do ano legislativo

taxativo e determina que o Orça-
mento aprovado pelo Congresso
e sancionado pelo presidente da
República seja cumprido integral-
mente. Já a proposta de José Alen-
car quer tornar obrigatório o
cumprimento da programação
orçamentária decorrente de
emendas dos parlamentares.

O projeto do Orçamento da
União que chega hoje ao Congres-
so percorrerá um longo caminho
até ser aprovado pelo Plenário de
deputados e senadores.  O primei-
ro passo será dado nos próximos
dias, quando serão eleitos os no-
vos presidente, relator-geral e
vice-presidente da Comissão Mis-
ta. Obedecendo a um rodízio, a

presidência desta vez caberá ao
PSDB e a relatoria ao PMDB.

A seguir, o projeto orçamentá-
rio será dividido em dez partes,
cada uma sendo examinada por
um sub-relator, auxiliado por  um
grupo de parlamentares indicado
pelo plenário da Comissão Mista.
Nesta fase, são apresentadas
emendas individuais dos parla-
mentares, das bancadas estaduais
e das comissões permanentes do
Congresso. Cada sub-relatório é
debatido em plenário antes de sua
votação. O relator-geral  apresen-
ta pouco depois um documento
que consolida todas as partes
aprovadas. Antes de chegar ao
Plenário do Congresso, para a úl-

tima votação, o projeto final do
Orçamento tem de ser aprovado
pela Comissão Mista.

A proposta do Orçamento obe-
dece a determinações contidas na
Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO), aprovada em junho último
pelo Congresso. Em 2001, confor-
me a lei, as contas da União terão
de apresentar um superávit de
2,6% do Produto Interno Bruto
(PIB), e o salário mínimo deverá
receber reajuste acima da infla-
ção. A LDO estabeleceu ainda que
a União gastará com saúde no mí-
nimo o valor registrado neste ano,
corrigido pela inflação, acrescido
do percentual de crescimento da
economia do país.

O senador Roberto Requião
(PMDB-PR) protestou em Plená-
rio, ontem, contra decisões da Jus-
tiça Eleitoral do Paraná que, a seu
ver, interferem de forma indevida
no processo eleitoral e prejudi-
cam o debate de idéias, benefici-
ando quem está no poder.

� Ou estamos diante de má fé
cínica, ou de ignorância córnea
� disse Requião, classificando de
�piadas� as sentenças dos juízes
eleitorais Lenice Bodstein e
Joatan Marcos de Carvalho, am-
bos de Curitiba.

De acordo com o senador, que
levou à tribuna cópias de diversas
decisões, a juíza Lenice chegou a
proibir que se fizesse qualquer
alusão, no programa eleitoral do
PMDB, ao candidato adversário,
no caso o atual prefeito de Curiti-

Requião protesta contra decisões
da Justiça Eleitoral do Paraná

ba, Cássio Taniguchi (PFL). Ape-
sar de Lenice posteriormente re-
tratar-se, sua decisão prejudicou
a programação de Maurício Re-
quião, candidato a prefeito e ir-
mão do senador.

Também foi concedido direito
de resposta mesmo reconhecen-
do-se que não havia injúria, calú-
nia ou difamação.

� Ela proibiu a oposição no Pa-
raná � afirmou Requião, expli-
cando que os adversários �inva-
diram� o tempo do programa do
PMDB, pelo simples fato de te-
rem sido mencionados. Em uma
das situações, a simples divulga-
ção de uma pesquisa da revista
Istoé, que avaliava a popularida-
de de governadores e prefeitos,
justificou a concessão de espaço
para uma resposta do governa-

dor Jaime Lerner.
O senador criticou ainda a de-

cisão do juiz Joatan, da 140ª Zona
Eleitoral, que impediu a remessa
de cartas do senador a seus elei-
tores, tidas como �propaganda
irregular�.

� Este juiz quer calar minha voz
de senador da República � afir-
mou, garantindo que apresenta-
rá projeto para extinguir a Justiça
Eleitoral no país. Segundo Rober-
to Requião, somente a Costa Rica,

além do Brasil, tem uma Justiça
Eleitoral semelhante: em outros
países, são nomeadas juntas
eleitorais.

Ele criticou ainda as articula-
ções da cúpula do PMDB para a
filiação do governador do Rio
de Janeiro, Anthony Garotinho,
assim como o apoio que é dado
ao presidente Fernando Henri-
que Cardoso. Para Requião, es-
sas ações distanciam o partido,
cada vez mais, do �velho MDB�.

Obra não deve ser
paralisada antes

de manifestação do
TCU, diz Alcântara

Roberto Requião
afirma que decisões

�prejudicam o
debate de idéias,

beneficiando quem
está no poder�

Proposta de
Orçamento chega
hoje ao Congresso e
deve ser votada em
plenário até
15 de dezembro

Alcântara aplaude interrupção
de obras irregulares, mas após

um exame profundo da situação
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Os senadores da Subcomissão
Permanente do Judiciário aprova-
ram ontem requerimento da sena-
dora Heloísa Helena (PT-AL) para
que o Ministério da Fazenda solici-
te ao Banco Central (BC) informa-
ções detalhadas sobre o destino
dos recursos da União liberados
para a construção do fórum traba-
lhista de São Paulo.

O relator da subcomissão, sena-
dor José Jorge (PFL-PE), sugeriu
que o requerimento fosse encami-
nhado à Mesa do Senado para as
devidas providências.

A expectativa é que, de posse das
informações, a subcomissão possa
conhecer as datas e os valores dos
depósitos efetuados e os titulares
das contas que receberam os cré-
ditos bancários. Pelo requerimen-
to, o BC também deve informar o
destino de débitos superiores a R$
10 mil das contas identificadas, es-
pecialmente nos dias subseqüen-
tes aos depósitos do dinheiro do
Orçamento da União.

� Essas informações são absolu-

A Subcomissão do Judiciário
decidiu encaminhar à Comissão
de Fiscalização e Controle (CFC)
dois requerimentos que pedem
a audiência de 16 pessoas (veja
lista nesta página) sobre o su-
posto envolvimento do ex-se-
cretário-geral da Presidência da
República Eduardo Jorge Caldas
Pereira na intermediação de
contratos entre empresas e en-
tidades públicas, como a contra-
tação da empresa Montreal In-
formática pelo Ministério da
Justiça. No entendimento do
relator da subcomissão, senador
José Jorge (PFL-PE), os esclare-
cimentos a serem prestados pe-
los depoentes não dizem respei-
to diretamente às investigações
da CPI do Judiciário, mas a
ações do Executivo.

� Os requerimentos pedem
que pessoas que estão ligadas a
suspeitas sobre Eduardo Jorge
sejam ouvidas. Mas Eduardo
Jorge está sendo investigado
pela subcomissão pelas relações
que teve com o ex-juiz Nicolau
(dos Santos Neto, responsável
pela obra superfaturada do Tri-
bunal Regional do Trabalho de
São Paulo) � disseJosé Jorge.

Foi ele quem sugeriu a remes-
sa do assunto à CFC, comissão
permanente do Senado respon-
sável pela fiscalização e o con-
trole de qualquer caso ocorri-
do na administração pública.

A sugestão reabriu o debate
sobre a competência da subco-
missão. O senador Pedro Simon
(PMDB-RS), junto com o sena-
dor Jefferson Péres (PDT-AM),
votou contra o parecer de José
Jorge. Cobrando a quebra do si-
gilo bancário, telefônico e fiscal
de Eduardo Jorge e dos demais
suspeitos, ele acredita que a sub-
comissão não está sendo capaz
de investigar as denúncias que
lhe caberia apurar.

� Desde o início dos traba-
lhos, estamos perguntando o
que estamos fazendo aqui. Qual
a competência desta comissão?
Eu não sei o que estou fazendo
aqui. Se o presidente do Senado

Subcomissão quer saber destino de dinheiro do TRT-SP
Senadores aprovam pedido para que o Ministério da Fazenda solicite ao Banco Central informações detalhadas sobre

os recursos, incluindo a data, o valor e os nomes dos titulares das contas bancárias onde os depósitos foram feitos
tamente indispensáveis para res-
gatar aos cofres públicos os recur-
sos obtidos ilegalmente por pesso-
as e empresas � justificou Heloísa.

O requerimento substitui outro
que solicitava as informações di-
retamente ao BC, pois ficou enten-
dido que o Ministério da Fazenda
deveria ser o destinatário da soli-
citação de informações.

ADVOGADOS
Com base em parecer de José

Jorge, a subcomissão rejeitou re-
querimento do senador Artur da
Távola (PSDB-RJ) que pedia a con-
vocação dos advogados que deram
parecer favorável aos termos do
contrato firmado entre o TRT de
São Paulo e a construtora Incal.

Os senadores, incluindo o autor
do requerimento, concordaram
com o entendimento de que o pa-
recer representa o exercício inte-
lectual inerente à profissão de ad-
vogado e que a responsabilidade
sobre os atos subseqüentes cabe a
quem aprovou o parecer e garan-
tiu a validade do contrato.

CFC examinará relações
entre Eduardo Jorge,

empresas e o governo

abrir a possibilidade de fazer as
investigações, aí nós teremos tra-
balho � afirmou Pedro Simon.

Com o apoio de Heloísa Helena
(PT-AL), o senador Eduardo Su-
plicy (PT-SP) propôs que a CFC
ouça os depoentes listados nos
requerimentos em conjunto com
a subcomissão, mas a proposta foi
rejeitada pelo relator.

O senador Edison Lobão (PFL-
MA) concordou com o relator,
pois entende que a subcomissão
está tratando, cada vez menos, de
assuntos de sua alçada. Ele desta-
cou a importância da CFC como
fórum ideal para apurar irregula-
ridades em contratos que supos-
tamente tiveram a intermediação
de Eduardo Jorge.

A subcomissão aprovou outros
dois requerimentos na reunião de
ontem.

Um deles, do senador Amir
Lando (PMDB-RO), solicita que
todos os ofícios e expedientes
enviados pelo TRT-SP a autorida-

des fazendárias, diretamente ou
por intermédio do Tribunal Su-
perior do Trabalho (TST), sejam
encaminhados à subcomissão.
Para o relator, as informações
podem esclarecer a relação en-
tre o TRT e o TST na condução
da obra.

O segundo requerimento
aprovado, da senadora Heloísa
Helena, solicita ao advogado de
Eduardo Jorge, José Gerardo
Grossi, informações bancárias,
fiscais e telefônicas adicionais,
não incluídas no período cober-
to pelos documentos já entre-
gues pelo ex-secretário-geral da
Presidência à subcomissão.

� Muitas denúncias referem-
se a atos praticados após o seu
desligamento do cargo público
que ocupou até abril de 1998.
Não se encontram entre os do-
cumentos os extratos bancários
de conta mantida por Eduardo
Jorge em Nova York junto ao
Citibank � esclareceu Heloísa.

O ministro do Tribunal Superi-
or do Trabalho (TST) Wagner Pi-
menta voltou terça-feira à Subco-
missão do Judiciário para expli-
car o ofício que enviou em janei-
ro de 1999, como presidente do
TST, ao ex-deputado Hélio Rosas,
então da Comissão de Orçamen-
to, em que chamava atenção para
os cortes orçamentários na Justi-
ça do Trabalho. No ofício, Pimen-
ta cita os tribunais regionais do
Trabalho de São Paulo e do Rio.

Segundo Wagner Pimenta, a
cópia do ofício que lhe foi envia-
da pelo senador Eduardo Supli-
cy (PT-SP) na sessão da subco-
missão estava quase ilegível, o

Ministro do Tribunal Superior do
Trabalho dá explicações sobre ofício

Para o relator José Jorge,
cabe à Subcomissão do
Judiciário investigar a

participação do ex-
secretário da Presidência

no caso do fórum
trabalhista de São Paulo

Na opinião de Heloísa
Helena, os dados

 são �absolutamente
indispensáve is�

 para que o erário
seja ressarcido

que impediu que ele apresentas-
se, na ocasião, explicações mais
claras. Terça-feira, o ministro re-
conheceu que, realmente, enviou
o ofício.

� Como já foi exaustivamente
explicado, há diferenças entre re-
cursos financeiros e créditos or-
çamentários. A presidência do
TST estava defendendo créditos
orçamentários, e não buscando
dinheiro para a obra do TRT pau-
lista. Isso seria recurso financei-
ro. Repito que, na minha gestão
no TST, nem um centavo de ver-
ba, ou seja, recurso, foi repassa-
do para a obra do TRT de São
Paulo � disse Wagner Pimenta.
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Os parlamentares ouvidos on-
tem pela Subcomissão do Judici-
ário atribuíram ao Tribunal de
Contas da União (TCU) parte da
responsabilidade pela inclusão
nos Orçamentos de 1997 e 1998
de dotações maiores do que as
inicialmente previstas nas pro-
postas orçamentárias para a obra
do fórum trabalhista de São Pau-
lo. Eles argumentaram que o tri-
bunal não incluiu a construção
entre as obras irregulares, em re-
latório que apresentou à Comis-
são Mista de Orçamento do Con-
gresso Nacional.

� Temos que cobrar maior ri-
gor do TCU � disse o deputado
João Cóser (PT-ES), que, como
sub-relator do Poder Judiciário do
projeto de Orçamento de 1997, as-
sinou emenda que previa dotação
de R$ 10 milhões para as obras do
Tribunal Regional do Trabalho de
São Paulo (TRT-SP). Em 1996, re-
cordou o deputado, o TCU não
apenas deixou de incluir a cons-
trução do fórum entre as obras
irregulares, como também deter-
minou a conclusão do prédio.
�Não competia então a mim zerar
a dotação para o fórum, pois este
seria um ato de força�, afirmou o
deputado.

O relator do projeto de Orçamen-
to de 1997, senador Carlos Bezerra

O deputado João Cóser, sub-
relator do projeto de Orçamen-
to da União para 1997, e o ex-de-
putado Hélio Rosas, que foi co-
ordenador da bancada paulista
nesse período, afirmaram à Sub-
comissão do Judiciário que não
tiveram contato com o ex-juiz Ni-
colau dos Santos Neto, aponta-
do como principal responsável
pelo desvio de recursos da cons-
trução do fórum trabalhista de
São Paulo, ou com representan-
tes da Incal, empresa vencedora
da concorrência para a obra.

Os dois foram questionados
nesse sentido pelo relator da sub-
comissão, senador José Jorge
(PFL-PE), que procurava obter
detalhes das negociações infor-
mais ocorridas no Congresso Na-
cional durante as discussões dos
Orçamentos de 1997 e 1998. O se-
nador quis saber ainda se o go-
verno demonstrou interesse espe-
cial pela inclusão de recursos para
a obra e se representantes do Tri-
bunal Superior do Trabalho (TST)

O senador Jefferson Péres (PDT-
AM) afirmou que é incompreensí-
vel que tenha havido em 1996 uma
suplementação orçamentária de R$
25 milhões em favor da obra do Tri-
bunal Regional do Trabalho de São
Paulo, mesmo depois de uma de-
núncia do deputado Giovanni Quei-
roz (PDT-PA) de que havia graves
irregularidades.

� A denúncia do deputado era
tão contundente que a Comissão de
Orçamento reduziu a dotação para
o TRT de R$ 18 milhões para ape-
nas R$ 7 milhões � logo depois, no
entanto, veio uma suplementação
aprovada, mas inexplicável, de R$
25 milhões � observou Jefferson,
vice-presidente da Subcomissão
Permanente do Judiciário, durante
a audiência dos quatro parlamen-
tares que participaram da Comis-

A deputada Yeda Crusius disse
ontem na Subcomissão Permanen-
te do Judiciário que o Congresso
Nacional não precisa criar mecanis-
mos de controle de execução orça-
mentária ou de aplicação de verbas
públicas porque já mantém um ór-
gão auxiliar cuja função é exatamen-
te esta: o Tribunal de Contas da
União. �O que é preciso fazer é obri-
gar o TCU a cumprir suas funções
constitucionais.�

Yeda Crusius respondeu a uma
pergunta do senador Sérgio Macha-
do (PSDB-CE) sobre o que deveria
ser feito para que o Congresso fis-
calizasse de forma mais eficiente o
uso do dinheiro público. Segundo
ela, o TCU não vem cumprindo suas
funções de forma satisfatória por-
que os membros do tribunal não são
obrigados a submeter-se periodica-
mente ao julgamento da sociedade.

Ação do TCU na obra do fórum é questionada
Depoentes de ontem na Subcomissão do Judiciário argumentaram que o Tribunal de Contas da União não

incluiu a construção entre as obras irregulares, em relatório que apresentou à Comissão Mista de Orçamento

e do Tribunal Regional do Traba-
lho de São Paulo (TRT-SP) havi-
am pressionado os parlamentares
pela aprovação de dotações para
o fórum trabalhista.

João Cóser disse que conversou
sobre o assunto com o então pre-
sidente do TST, Ermes Pedrassani,
que sempre qualificava a conclu-
são do fórum de São Paulo como
�prioridade zero� da Justiça traba-
lhista. �Eu abri mão de recursos
para o meu estado a fim de aten-
der ao pedido do TST�, relatou.

(PMDB-MT), também queixou-se da
atuação do Tribunal de Contas da
União. Ele disse ter tido uma �difi-
culdade enorme� com o TCU, ao
cobrar o envio do relatório das obras
consideradas irregulares durante a
discussão do Orçamento. �Parecia
até má vontade, porque o relatório
nunca vinha e acabou chegando
apenas depois da aprovação do
sub-relatório de Cóser�, recordou.

Convidado a depor ainda em ju-
lho por iniciativa do líder do gover-
no no Congresso Nacional, deputa-
do Arthur Virgílio Neto (PSDB-AM),
João Cóser afirmou que via sua pre-
sença na subcomissão como deter-
minada mais por questões políticas
do que por seu relatório. Ele recor-
dou que em 1996 o Executivo e o
Judiciário não chegaram a uma con-
clusão sobre o valor total da dota-
ção para o Orçamento de 1997.

Por isso, o governo incluiu ape-
nas uma dotação geral na reserva
de contingência, que foi detalhada
no Congresso. Como Cóser era sub-
relator dessa área, coube-lhe redi-
gir emendas como a que destinou
recursos ao TRT-SP. Aos R$ 10 mi-
lhões que destinou ao fórum foram
acrescidos, depois, outros R$ 8 mi-
lhões pelo relator do projeto, sena-
dor Carlos Bezerra, que atendeu a
emenda do então coordenador da
bancada de São Paulo na Câmara,

ex-deputado Hélio
Rosas.

Ao depor à subco-
missão, Rosas afir-
mou que a conclusão
da obra do fórum tra-
balhista era vista
como prioritária pe-
los deputados paulis-
tas. E que ele, como
coordenador da ban-
cada, não tinha moti-
vos para ser contrário aos pedidos
de recursos para o TRT, até porque
não havia nenhuma recomendação
contrária por parte do Tribunal de
Contas da União. �A obra do fórum
era defendida por deputados de
todos os partidos e ninguém tinha
conhecimento de irregularidades�,
salientou o ex-deputado.

A deputada Yeda Crusius (PSDB-
RS), que presidiu comissão especi-
al destinada a avaliar relatório do
TCU sobre obras irregulares, lem-
brou aos parlamentares da subco-
missão que, em 1996, a Comissão
Mista de Orçamento chegou a reti-
rar da proposta orçamentária de
1997 duas obras consideradas sus-
peitas. �Quanto à obra do TRT, o
TCU dizia que sua análise estava em
tramitação�, afirmou a deputada.
�Quem éramos nós então para di-
zer que ela não deveria receber re-
cursos?�, questionou.

Cóser lamentou que o Congres-
so não acompanhe o montante de
recursos destinados, ao longo dos
anos, a obras como a do TRT-SP.
Mesmo que as dotações sejam di-
luídas, ponderou o deputado, aos
poucos destinam-se verbas para
essas obras que, somadas, chegam
a ser muito maiores do que as pro-
jeções de custos feitas inicialmen-
te. �O Congresso é co-responsável,
porque infelizmente não tem um
acompanhamento detalhado nem
das grandes obras�, observou.

Calheiros (E) e José Jorge ouvem Carlos
Bezerra, observado por Yeda Crusius

Cóser e Rosas negam contato com Nicolau

João Cóser lamentou que o Congresso
não acompanhe o montante de

recursos destinados a grandes obras

O ex-deputado Hélio Rosas garantiu
que não manteve contato com

representantes da Incal

Jefferson considera absurda
liberação de R$ 25 milhões

são de Orçamento em 1996 e 1997.
Quem respondeu foi o deputado

João Cóser, um dos sub-relatores do
Orçamento. Segundo ele, houve a
alegação de que era preciso repor
um corte feito no Orçamento para a
obra no ano anterior, e havia uma
convicção geral de que o prédio do
TRT era uma prioridade absoluta e
precisava ser concluído.

O senador Sérgio Machado
(PSDB-CE) insistiu em saber do ex-
deputado Hélio Rosas, que incluiu
em 1998 emenda ao Orçamento
de R$ 10 milhões em favor da
obra, se ele teve algum contato
com o ex-juiz Nicolau dos Santos
Neto. Hélio Rosas garantiu que
nunca viu pessoalmente o ex-juiz
Nicolau, mas admitiu que recebia
pedidos de juízes e chegou a visi-
tar a obra do TRT paulista.

Yeda afirma que Tribunal de
Contas não funciona como deve

Sérgio Machado também pergun-
tou sobre o controle da execução
orçamentária por parte do Executi-
vo. A deputada, ministra do Plane-
jamento no governo Itamar Fran-
co, afirmou que havia o sistema
Siset, de acompanhamento e con-
trole. Aos poucos, no entanto, o sis-
tema deixou de funcionar e hoje pra-
ticamente não há controles.

O senador Juvêncio da Fonseca
(PFL-MS) perguntou ao deputado
João Cóser se não houve descuido
por parte da Comissão de Orçamen-
to a partir de 1996. A defesa de João
Cóser foi feita pela senadora Heloísa
Helena (PT-AL). Segundo ela, João
Cóser é um dos melhores parlamen-
tares do Congresso, atento e eficien-
te. O que houve, disse a senadora, foi
um esquema armado para desviar o
dinheiro que seria destinado à obra
do TRT paulista.
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A operação de combate aos nar-
cotraficantes colombianos por
tropas norte-americanas poderá
levar à invasão do território bra-
sileiro tanto por guerrilheiros
quanto por militares dos Estados
Unidos, de acordo com o senador
Jefferson Péres (PDT-AM). Em
discurso ontem em Plenário, o se-
nador considerou �alarmante� a
expectativa vivida atualmente pe-
los cidadãos da Amazônia.

Conforme o senador, há preo-
cupação não só com relação à
eventual presença de estrangeiros
nas zonas de fronteira, mas tam-
bém quanto às conseqüências
ambientais do anunciado uso de
desfolhantes (agrotóxicos poten-
tes) para destruição das planta-
ções de coca, planta utilizada na
fabricação de cocaína.

Os efeitos da expulsão dos guer-
rilheiros e narcotraficantes  na
Colômbia deverão se estender
além da invasão do território na-
cional e seus danos imediatos,
conforme Jefferson Péres. Ele
teme que a população da Amazô-
nia, empobrecida e com pouca
margem legal para explorar os re-

O senador Pedro Simon
(PMDB-RS) alertou para os ris-
cos à soberania brasileira na
Amazônia do acordo que os Es-
tados Unidos assinarão hoje com
a Colômbia para combater o nar-
cotráfico. Ele elogiou a decisão
do governo de colocar tropas em
prontidão na região.

� O presidente Bill Clinton está
terminando seu mandato semean-
do um clima de terror na América
do Sul, do qual nós, brasileiros, po-
demos ser as vítimas � enfatizou.

Simon considera difícil deter-
minar, na região amazônica,
onde termina a Colômbia e onde
começa o Brasil ou a Venezuela.
�Apesar das promessas de não
embarcar em um segundo Viet-
nam, os americanos seguirão os
traficantes colombianos se eles
penetrarem em território brasi-
leiro e isso pode muito bem acon-
tecer�, advertiu.

A Agência Nacional de Águas
(ANA) deve participar da realida-
de dos estados e regiões com re-
presentações locais e fomentar a
criação dos órgãos e leis estadu-
ais de recursos hídricos, assim
como dos Comitês de Bacia Hidro-
gráfica. A sugestão foi dada on-
tem pelo senador Bernardo Ca-
bral (PFL-AM). Ele pediu ao pro-
fessor Jerson Kelman � indicado
pelo presidente da República para
presidir a agência � que �não se
enclausure em Brasília�.

O governo já encaminhou ao
Senado os nomes para compor a
diretoria da ANA. Além de Jerson
Kelman, deverão também ser sa-
batinados pelos senadores Bene-
dito Pinto Ferreira Braga Júnior,
Marcos Aurélio Vasconcelos de
Freitas, Ivo Brasil e Lauro Sérgio
de Figueiredo.

Ao sugerir que a ANA se estru-
ture em todo o país, Bernardo
Cabral afirmou que é preciso subs-
tituir o conceito de �estrutura
enxuta� pelo de �estrutura forte�,

Preocupado com os cortes nos
recursos consignados para Pernam-
buco no Orçamento da União para
este ano e a continuidade dos pro-
jetos estruturadores da economia
do estado, o senador José Jorge
(PFL-PE) pediu ontem �atenção pri-
oritária� do governo federal para o
complexo industrial e portuário de
Suape. O senador também concla-
mou a bancada federal de Pernam-
buco para um esforço concentra-
do pela liberação dos recursos ne-
cessários à continuidade da obra.

O projeto de Suape, ressaltou o
senador, não pode sofrer solução
de continuidade. Além da liberação
dos recursos do Orçamento da
União, comprometidos com as obras
de construção do porto interno, ele
entende que é necessário apoiar as
negociações com os grupos indus-
triais privados que pretendem se
instalar na área do complexo.

José Jorge defendeu ainda a revi-
são da política de frete de cabota-
gem de derivados do petróleo ado-
tada pela Agência Nacional do Pe-
tróleo (ANP) e da taxa do Fundo de
Desenvolvimento e Aperfeiçoamen-
to das Atividades de Fiscalização
(Fundaf) estabelecida pela Receita
Federal, para viabilizar a competiti-
vidade do Porto de Suape.

Segundo o senador, a ANP esta-
beleceu para o Porto de Suape um

Jefferson alerta para reflexos
da crise colombiana no Brasil

Senador teme que operação de combate aos narcotraficantes com
apoio norte-americano leve à invasão de território brasileiro

cursos naturais, seja presa fácil de
narcotraficantes que ofereçam o
cultivo de coca como alternativa
econômica viável.

Em aparte, o senador Bernardo
Cabral (PFL-AM) disse não acre-
ditar que os guerrilheiros e nar-
cotraficantes se rendam depois de
30 anos com forte presença na
Colômbia. Assim, sendo combati-
dos com rigor, teriam a tendência

de fugir para o Brasil. Cabral ob-
servou que as Forças Armadas e
o Itamaraty já estão tomando pro-
vidências para evitar que a sobe-
rania do país seja ferida.

Na opinião de Jefferson Péres,
a operação militar na Colômbia
deve ser vista ainda como um aler-
ta para a eventualidade de intro-
missão dos Estados Unidos na
Amazônia.

� Temos que manter nossas For-
ças Armadas com poder de fogo
suficiente para repelir � no míni-
mo desestimular � um ataque dos
Estados Unidos � disse Jefferson.

O senador Roberto Requião
(PMDB-PR) mostrou-se pessimista
em relação à preservação da inte-
gridade do território nacional, lem-
brando a precariedade em que se
encontram as Forças Armadas bra-
sileiras. Segundo Requião, há pilo-
tos da Força Aérea morrendo por
falta de manutenção nas aeronaves.

� Estamos sendo transforma-
dos em Estado-associado (dos Es-
tados Unidos). O presidente Fer-
nando Henrique está mais para
presidente de Porto Rico � afir-
mou Requião.

O senador lembrou as inúme-
ras declarações de personalida-
des norte-americanas e européi-
as defendendo que a Amazônia
seja transformada em uma espé-
cie de Antártica, de onde vários
países poderiam deter um peda-
ço para explorar suas riquezas.

� A minha maior preocupação
em relação ao futuro do Brasil,
neste momento, é com nossa so-
berania sobre a Amazônia, meta-
de de nosso território � afirmou.

Na avaliação de Pedro Simon,
os Estados Unidos erram em não
reconhecer a participação dos
consumidores norte-americanos
no comércio da droga colombia-
na, sem a qual não haveria plan-
tações de coca nem narcotráfico.
�Eles preferem acabar com o ví-
cio dos cidadãos americanos
combatendo os narcotraficantes
na Amazônia e, se isso resultar em
violência, mas sem vítimas norte-

americanas, pior para a região e
população amazônicas�, argu-
mentou. Há oito meses, lembrou
Simon, o governo norte-ameri-
cano propôs uma invasão da Co-
lômbia, com tropas de vários
países da América do Sul, sob a
égide da Organização dos Esta-
dos Americanos.

� Como ninguém gostou da
idéia, eles decidiram fazer a inva-
são sozinhos, aproveitando-se da
situação difícil do governo colom-
biano, sem condições de comba-
ter os narcotraficantes aliados
com os guerrilheiros � frisou.

Simon vê riscos à soberania
brasileira na Amazônia

Pedro Simon lembra que há oito
meses os Estados Unidos

queriam a invasão da Colômbia

Jefferson considera �alarmante� a
expectativa vivida atualmente

pelos cidadãos da Amazônia

preço para a cabotagem de deriva-
dos do petróleo que é o segundo
mais alto do país, reduzindo a com-
petitividade em relação aos demais
portos da região Nordeste. �Infor-
mações não-oficiais dão conta de
que a fixação desse alto valor se deu
em função de se ter confundido
Suape com Recife, que tem uma
movimentação de derivados do pe-
tróleo inexpressiva. A ANP informa
que deverá rever os termos da por-
taria�, revelou.

Em relação ao Fundaf, o senador
explicou que em 1998 foi estabeleci-
do o valor de R$ 17.480 como con-
tribuição do Porto de Suape a título
de alfandegamento de instalações
portuárias. �Não se discute a impor-
tância do Fundaf para a Receita Fe-
deral, mas o critério que estabele-
ceu seu valor como único, indepen-
dentemente do tamanho da instala-
ção portuária alfandegada, é ques-
tionável�, afirmou.

Para José Jorge, esse valor está
muito alto em comparação com ou-
tros portos que movimentam dez
vezes mais contêineres, e deveria ser
fixado com base no tamanho da ins-
talação, valor comercial das merca-
dorias depositadas e outros itens. O
senador informou que o Conselho
de Autoridade Portuária de Suape
já apresentou essa reivindicação à
Receita, mas não obteve sucesso.

José Jorge quer garantia de
recursos para o Porto de Suape

Agência de Águas deve ter
estrutura forte, diz Cabral

capaz de sustentar uma relação
custo/benefício adequada à com-
petência que será exigida da nova
agência. Para ele, as chamadas
estruturas �enxutas� muitas vezes
não atendem o interesse público,
porque são comparativamente
mais caras, devido a uma baixa
relação custo/benefício.

Cabral solicitou que o presiden-
te do Senado, Antonio Carlos Ma-
galhães, determine a tramitação
regimental dos nomes indicados
para a ANA, para que a agência
possa dar início a suas atividades.

Bernardo Cabral defende a
participação da ANA na

realidade dos estados e regiões
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O Senado Federal, a Câmara dos
Deputados e a Fundação Zerbini
assinaram protocolo de inten-
ções para trazer para o Distrito
Federal uma unidade do Institu-
to do Coração (Incor). A inten-
ção é dotar a capital da Repúbli-
ca e regiões vizinhas de um pólo
cardiológico de alta qualidade ci-
entífica e tecnológica, nas áreas
clínica e cirúrgica.

�Vamos dar a Brasília o mesmo
atendimento disponível no me-
lhor centro médico de São Pau-
lo�, disse o senador Antonio Car-
los Magalhães, autor da idéia de
criar uma unidade cardiológica no
Distrito Federal sob a supervisão
do Instituto do Coração.

O Senado e a Câmara vão desig-
nar um grupo de trabalho, com a
participação de representantes do
Ministério da Saúde e do governo
do Distrito Federal, para que a
sugestão do presidente do Sena-
do possa ser transformada em

O presidente do Senado,
Antonio Carlos Magalhães,
inaugura hoje o curso Pro-
cesso Legislativo a Distância,
que será veiculado através
de canal interno de TV. Esse
projeto representa o em-
brião para a implantação da
Universidade do Legislativo,
que permitirá a estados e
municípios formar pessoal
em áreas consideradas prio-
ritárias para a administra-
ção pública, como elabora-
ção de processo licitatório,
direito constitucional, pro-
posta orçamentária e acom-
panhamento da execução financei-
ra dos municípios.

O curso de treinamento, já em
operação experimental pelo canal
46, inicialmente terá como públi-
co-alvo os servidores do Senado.
Em breve, conforme informou o
diretor-geral do Senado, Agaciel da
Silva Maia, a TV Senado irá trans-
mitir em canal aberto cursos e trei-
namento qualificado durante três
horas diárias para todo o país.
�Será uma revolução no desenvol-
vimento dos recursos humanos
dentro da administração pública
brasileira, que irá beneficiar servi-
dores dos mais distantes municípi-
os brasileiros, dando-lhes a opor-

Senado inaugura curso de
treinamento a distânciaO ecoturismo, o turismo susten-

tável e a preservação da baleia fran-
ca no litoral de Santa Catarina são
os temas que a TV Senado levará ao
ar no dia 6 de setembro no progra-
ma Debate. Os entrevistados são o
coordenador do Projeto Baleia
Franca, José Truda Palazzo, e o pre-
sidente do Conselho de Turismo de
Imbituba (SC), Enrique Litman. No
programa, eles pedem maior aten-
ção do Ministério do Turismo e da
Embratur para o potencial turístico
e ecológico do Sul do país.

Uma das idéias é atrair turistas
para ver de perto a baleia franca,
cetáceo de grande porte ameaça-
do de extinção e que vem ao litoral
catarinense para a reprodução
nesta época do ano. Segundo

Canal interno de TV lança as bases da Universidade do Legislativo, que
permitirá aos estados e municípios elevar a qualificação de seu pessoal

tunidade de ter uma melhor com-
preensão da administração públi-
ca�, diz Agaciel.

A idéia de criar a Universidade
do Legislativo, através da TV Sena-
do, é de Antonio Carlos Magalhães.
Quando o sistema entrar em ope-
ração, segundo Agaciel Maia, as
prefeituras poderão saber, por
exemplo, como obter recursos fe-
derais sem qualquer tipo de inter-
mediação de terceiros. Isso vai ge-
rar economia de tempo e de di-
nheiro para os cofres públicos.

� A Universidade do Legislativo
terá uma linha exclusiva com es-
pecialistas em cada curso para que
as pessoas tirem as suas dúvidas

também em tempo real � afirmou
o diretor-geral.

Agaciel Maia acrescenta que to-
das as matérias aprovadas pelo Se-
nado serão comentadas por um
profissional, que dará informações
detalhadas sobre o seu teor.

ENSAIO GERAL
O canal interno 46 é, no enten-

der de Agaciel, uma espécie de �en-
saio geral� do que será a Universi-
dade do Legislativo. Além de cur-
sos específicos sobre temas legis-
lativos, administrativos e financei-
ros, a universidade, conforme o
diretor-geral, possibilitará maior
aproximação entre as administra-
ções municipais e estaduais com o
Senado, com baixos custos. No ca-
nal interno 46, pretende-se buscar
o formato ideal para os programas
da universidade.

Todos os 5.507 municípios brasi-
leiros, se desejarem, poderão ter
uma estação retransmissora da TV
Senado. Cerca de 6 milhões de an-
tenas parabólicas também estarão
sintonizadas com a emissora, per-
mitindo que famílias residentes em
local distante tenham acesso não
somente aos cursos, mas às ativi-
dades do Senado. Além da TV Se-
nado, o cidadão brasileiro poderá
receber o sinal através da Interle-
gis e da rede virtual do Legislativo.

TV discute o potencial
ecoturístico do Sul do país

Palazzo, para isso, e para incremen-
tar o turismo ecológico como um
todo, são necessários maiores in-
vestimentos governamentais, so-
bretudo na preparação de mão-de-
obra especializada e na melhoria
da infra-estrutura local para rece-
ber o turista. Empresário do setor
de turismo, Enrique Litman cita
como exemplo o turismo de ob-
servação da baleia, que faturou em
1998 cerca de US$ 1 bilhão, em todo
o mundo. Mas, acrescenta, o Brasil
ainda fica com uma pequena fatia
desses recursos, pois carece de
infra-estrutura adequada.

O programa Debate irá ao ar na
próxima quarta-feira, às 6h30,
13h30 e 19h30, com reprise no do-
mingo, dia 10, às 13h30.

Brasília poderá ter unidade do Instituto do Coração

realidade. Será analisada, em pri-
meiro lugar, a disponibilidade de
recursos administrativos e finan-
ceiros para o empreendimento.

Para o diretor-geral do Senado,
Agaciel da Silva Maia, uma unida-
de do Incor em Brasília seria o
primeiro passo para a capital da
República ter, no futuro, um gran-
de centro de tratamento cardio-
lógico, além de possibilitar o
aprimoramento técnico de médi-

COMO SINTONIZAR

RÁDIO SENADO FM

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

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

TV SENADO

� Satélite - B1
� Transponder - 1 BE (Banda Estendida)
� Polarização: Vertical
� Freqüência RX (Banda - L) - 1505,75 hz
� Antena - 3,6 m LNB
� Receptor de Vídeo/Áudio Digital NTSC MPEG2
DVB
� Symbol 3,2143MS-S
� SEC 3/4
� Fornecedor: COMSAT - Fone: 0800 - 155700

Informações para repetidoras
e operadoras de TV a cabo:

� NET BsB - canal 7
� SKYNET - canal 30
� DirecTV - canal 163

Informações de recepção de sinal
para usuários de antena parabólica:

P R O G R A M A Ç Ã O

H O J E
TV SENADO

H O J E
RÁDIO SENADO

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

país, sem ônus e sem autorização formal

6h30 � Cidadania � O professor Vital Didonet e a
representante do Banco Mundial, Maria Madalena dos
Santos, falam das políticas públicas para a primeira
infância
7h30 � Entrevista � Sen. Bernardo Cabral fala sobre a
Zona Franca de Manaus
8h � Jornal do Senado
8h30 � TV Escola � Trama do Olhar � O vídeo vai onde
você não pode ir
9h � Cores do Brasil � Pernambuco
9h30 � Entrevista � Sen. José Alencar fala sobre os
remédios falsificados
10h � Sessão Plenária (vivo)
Logo após � Subcomissão do Judiciário (gravado)
Logo após � Sessão Plenária (reapresentação)
19h30 � Cidadania � O professor Vital Didonet e a
representante do Banco Mundial, Maria Madalena dos
Santos, falam das políticas públicas para a primeira
infância
20h30 � Entrevista � Sen. Bernardo Cabral fala sobre a

8h � Agenda Senado
Em seguida � Música e informação
10h � Sessão Plenária do Senado (vivo)
Em seguida � Música e informação
14h30 � Sessão Plenária do Senado (reprise)
Em seguida � Música e informação
19h � A Voz do Brasil
Em seguida � Música e informação
20h30 � Senado em Linha Direta � Edição Nordeste
Em seguida � Música e informação
21h � Senado em Linha Direta � Edição Norte/Centro-
Oeste
Em seguida � Música e informação
21h30 � Senado em Linha Direta � Edição Sul/
Sudeste
Em seguida � Música e informação

Zona Franca de Manaus
21h00 � Jornal do Senado
21h30 � Sessão Plenária (reapresentação)

cos da área.
Caberá ao grupo de trabalho

avaliar o problema de atendimen-
to hoje existente na área de
cardiologia em Brasília e adjacên-
cias; especificar o perfil do paci-
ente em potencial; descrever a si-
tuação atual de atendimento;
identificar o nível hospitalar pro-
fissional disponível e detalhar os
investimentos necessários para
que a obra seja concretizada.

Agaciel Maia prevê �uma revolução� na
administração pública brasileira

Antonio Carlos Magalhães assinou
protocolo com a Fundação Zerbini,
criada pelo já falecido médico
Euryclides de Jesus Zerbini (D)



JORNAL DO SENADOJORNAL DO SENADO BRASÍLIA, QUINTA-FEIRA, 31  DE  AGOSTO  DE 20008

A sessão de ontem do Senado Federal foi presidida pelo senador Henrique Loyola

O senador Eduardo Suplicy (PT-
SP) propôs como tema de discus-
são no encontro que reunirá a par-
tir de hoje, em Brasília, 12 presiden-
tes de países sul-americanos o di-
reito de toda pessoa de poder esco-
lher onde estudar, trabalhar e viver
com dignidade.

� Devemos estar preocupados
com a integração econômica, não
apenas do ponto de vista dos em-
presários ou dos proprietários do
capital, que desejam vender bens e
serviços ou investir além de suas
fronteiras, mas também, e sobretu-
do, dos seres humanos, daqueles
que exercem todo tipo de trabalho
� defendeu o senador.

Suplicy disse que deve ser objeti-

A grande quantidade de recur-
sos destinados ao pagamento da
dívida externa comprova, na opi-
nião do senador Eduardo Supli-
cy, a capacidade de o país garan-
tir a concessão de uma renda mí-
nima a todos os cidadãos já em
2001. �Se o Brasil é capaz de pagar
R$ 78 bilhões por ano aos deten-
tores de títulos da dívida externa,
será que não seria também capaz
de garantir renda básica a todas
as pessoas?�, questionou. Para
isso, afirmou, �só é preciso que o
governo tenha consciência da via-
bilidade� do programa.

O senador Roberto Saturnino
(PSB-RJ) considera justo e opor-
tuno o plebiscito que a Conferên-
cia Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB), juntamente com a Central
Única dos Trabalhadores (CUT),
Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra (MST), partidos
de oposição e movimentos popu-
lares, realizará, entre 2 e 7 de se-
tembro, sobre o pagamento das
dívidas externa e interna brasilei-
ras. �Já que o governo não quer
fazer um plebiscito oficial, mas con-
tinuar endividando o país de for-
ma subterrânea, é da maior impor-
tância que a sociedade promova
uma consulta por iniciativa pró-
pria�, afirmou.

Eduardo Suplicy propõe que reunião de
presidentes discuta o direito de ir e vir

O senador Ademir Andrade (PSB-
PA) afirmou que a região Norte
sempre foi prejudicada pela políti-
ca de concessão de crédito do go-
verno federal, devido ao argumen-
to de que os riscos de inadimplênci-
a na área são grandes. Esse quadro,
disse, agrava a pobreza e o subde-
senvolvimento da região.

� Se o Norte é de alto risco, por
isso não se faz investimento � disse.
O senador apresentou requerimen-
to de informação ao ministro da
Fazenda, Pedro Malan, sobre a apli-
cação e efetiva liberação de verbas
das linhas de investimento e finan-
ciamento do Banco do Brasil, por
estado, nos últimos cinco anos.

Ademir pretende colher dados
sobre sete programas de financia-
mento do banco destinados a fo-
mentar o setor produtivo, consti-
tuído por profissionais liberais, se-
tores informais, médias, pequenas
e microempresas. Entre os progra-
mas estão a Agência Especial de Fi-
nanciamento Industrial (Finame) e
o Programa de Geração de Empre-
go e Renda (Proger). O senador
considera que a região é histori-
camente desprestigiada, e acredi-
ta que o governo federal vem pri-
vilegiando o capital especulativo
internacional.

Ademir Andrade lembrou que os
programas de fomento utilizam re-
cursos do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT) e da Finame.
Disse ainda que há denúncias na im-
prensa sobre �o sistema montado
pelo Palácio do Planalto para a libe-
ração de recursos�, informando que
�os fundos de pensão, recursos do
FAT e empréstimos de instituições
financeiras como Banco do Brasil e
Caixa Econômica são usados como
moeda de negociação, porque pos-
suem menor grau de controle do
que o Orçamento�.

Segundo o senador, o encontro em Brasília não deve preocupar-se apenas com a integração
econômica, mas sobretudo com a participação dos seres humanos nas riquezas de seu país

vo dos países participantes do en-
contro conferir a todas as pessoas
o direito de participar da riqueza de
seus respectivos países e de toda a

América do Sul. O senador lembrou
que, desde 1994, o presidente dos
Estados Unidos, Bill Clinton, vem
propondo a formação, antes de
2005, da Área de Livre Comércio das
Américas (Alca), sem no entanto
mencionar a permissão para que as
pessoas se movimentem livremen-
te e �que tenham direitos sociais do
Alasca até a Patagônia� (extremos
norte e sul das Américas).

O senador citou o exemplo da
União Européia, que se iniciou
com áreas de livre comércio e
atualmente proporciona aos seus
habitantes a possibilidade de es-
tudar, trabalhar e viver em qual-
quer dos países membros, com a
gradual homogeneização dos di-

reitos sociais previstos nas respec-
tivas legislações.

RENDA MÍNIMA
O encontro dos presidentes sul-

americanos, sustenta o senador, é
uma oportunidade de discutir a apli-
cação de programas de renda míni-
ma no continente. Suplicy aprovei-
tou para informar que a Universi-
dade de Los Andes, na Colômbia,
realizará nos meses de julho a se-
tembro de 2001 seminário interna-
cional sobre Justiça social, cidada-
nia e renda básica incondicional: um
novo modelo de solidariedade, com
a participação de professores uni-
versitários e dirigentes políticos do
Brasil, da Argentina, da própria Co-
lômbia e de outros países.

Roberto Saturnino aconselha
todos os brasileiros a apoiar a ini-
ciativa e a procurar uma urna para
votar. Será a oportunidade, disse,
de cada um mostrar ao governo
que �não agüenta mais pagar os
juros cobrados pelo mercado fi-
nanceiro internacional�. Conforme
afirmou, �a CNBB e essas entida-
des agiram com espírito democrá-
tico, mostrando que, ao contrário
do governo, estão atentas às recla-
mações da população�.

O senador anunciou que irá vo-
tar, para �responder se o Brasil
deve manter o atual acordo com o
FMI e continuar pagando a dívida
sem antes realizar uma auditoria
pública sobre esse débito�. Para ele,

Conforme Suplicy, a garantia a
cada brasileiro de R$ 40 por mês
significaria, para uma família de
seis pessoas, R$ 240 mensais e,
para o Estado, um dispêndio anu-
al de R$ 80 bilhões.

� Se eu fosse propor a Fer-
nando Henrique Cardoso ou a
Pedro Malan que se concedesse
R$ 80 bilhões de renda mínima
a todas as pessoas, para garan-
tir o direito à vida, eles diriam
que é uma quantia extraordiná-
ria � lamentou.

Segundo dados que o próprio
senador pesquisou no Siafi (Siste-

País pode garantir renda mínima a todos, diz senador

Saturnino elogia plebiscito sobre dívida externa

ma Integrado de Administração
Financeira), os juros da dívida in-
terna somados aos da dívida ex-
terna representam hoje cerca de
R$ 78 bilhões de reais, quase os
R$ 80 bilhões necessários para
conceder uma renda mínima a
todos que residem no país.

Para Suplicy, a questão é saber
quem são as pessoas que recebem
os R$ 78 bilhões do serviço da dí-
vida. O senador acha que o minis-
tro da Fazenda tem o dever de
identificar para a opinião pública
os detentores de títulos que hoje
recebem esse dinheiro.

� É preciso que ele diga se são
os 167 milhões de brasileiros ou
se são os portadores de cotas em
fundos e instituições financeiras
que adquirem títulos � observou.

Esse é o principal argumento
que Suplicy apresenta para sus-
tentar que o Brasil tem como pa-
gar uma renda básica para garan-
tir a todos condições de sobrevi-
vência. �Chegaremos brevemente
ao dia em que todos, não importa
origem, raça, sexo, condição civil
ou socioeconômica, receberão
uma certa quantia como renda,
pelo fato de residirem no Brasil.�

�é preciso que o povo diga se quer
ou não a continuidade dessa sub-
serviência da política econômica
do Brasil em relação ao mercado
financeiro internacional�.

Na opinião de Roberto Saturni-
no, o endividamento brasileiro está
sendo feito de forma ilegítima, na
medida que ocorre em desacordo
com a vontade do povo. �A cada
operação de endividamento, au-
menta a subserviência em relação
ao mercado financeiro internacio-
nal e aumenta a nossa situação de
ter que executar uma política eco-
nômica comandada pelo FMI.�

� Se nas eleições o povo delega
o poder a alguns representantes,
no Executivo e no Legislativo, essa

delegação tem um certo limite. Não
se pode cometer abusos de dele-
gação realizando operações para
as quais deveria a população ser
previamente consultada através de
plebiscito oficial � enfatizou.

Roberto Saturnino considera
a iniciativa da CNBB, CUT

e MST justa e oportuna

Suplicy defende que todas as
pessoas morem, estudem e

trabalhem onde escolher

Ademir Andrade solicitou
informações sobre empréstimos

concedidos pelo Banco do Brasil

Para Ademir,
política de

crédito prejudica
região Norte


