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ADEMIR PROPÕE MUDANÇA

NAS NORMAS DE ESTÁGIOS
PÁGINA 8

Orçamento de 2001 prevê receita de
R$ 268 bi e exclui obras irregulares

Opresidente do Congresso, senador Antonio Carlos Magalhães,
recebeu ontem o projeto do Orçamento da União para 2001,
entregue pelo ministro do Planejamento, Orçamento e Ges-

tão, Martus Tavares. A proposta do Executivo prevê crescimento
da receita de impostos e contribuições, que chegará a R$ 268,9
bilhões, com aumento das despesas na mesma proporção. Vinte
obras do governo federal nos estados deixarão de receber dota-
ções até que irregularidades constatadas por órgãos de fiscaliza-
ção sejam saneadas.

Proposta orçamentária da União para o próximo ano foi entregue ontem pelo ministro do Planejamento,
Orçamento e Gestão, Martus Tavares, ao presidente do Congresso Nacional, senador Antonio Carlos Magalhães

PÁGINA 3

ACM defende
remanejamento
para melhorar
salário mínimo
O remanejamento de recursos

durante a tramitação da
proposta orçamentária para

permitir que o salário mínimo
chegue a R$ 180 em 2001 foi

defendido ontem pelo
presidente do Senado, Antonio

Carlos Magalhães. Segundo
ele, já é hora de pensar

também num aumento para
os servidores públicos.

PÁGINA 2

Servidores
terão cursos de

treinamento
a distância

�Um verdadeiro laboratório

do que será a Universidade
do Legislativo.� Assim o
senador Antonio Carlos

Magalhães define o
programa de educação a
distância que está sendo

lançado pelo Senado, com
suporte do Instituto

Legislativo Brasileiro.

PÁGINA 7

Antonio Carlos
Magalhães recebe de

Martus Tavares a
proposta orçamentária

de 2001, que
aumentará os gastos

federais na área social

Geraldo Cândido

Pedro Simon

Heloísa Helena

Marina Silva

Plenário debate
risco de ação militar

na Amazônia
Diversos senadores participaram ontem, no
Plenário, de um debate sobre os riscos da

ação norte-americana contra o narcotráfico e
a guerrilha na Colômbia. Geraldo Cândido

advertiu que essa pode ser �a porta aberta�
para os Estados Unidos ocuparem

militarmente a região e Marina Silva pediu
uma tomada de posição do Congresso.

PÁGINA 5

PÁGINA 4 PÁGINA 7
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PLENÁRIO

9h  � Sessão não deliberativa

A Mesa do Senado será convoca-
da até 12 de setembro para decidir
sobre os requerimentos de quebra
de sigilo apresentados por senado-
res da Subcomissão do Judiciário,
confirmou o presidente do Senado,
Antonio Carlos Magalhães. Ele não
quis adiantar o conteúdo dos pare-
ceres, que já redigiu.

� Tem coisas que vou aceitar,
outras vou indeferir, mas não pos-

O governo deve escolher uma
fórmula tecnicamente viável para
cumprir a decisão do Supremo
Tribunal Federal de atualizar o ín-
dice referente aos planos Collor e
Bresser nas contas do FGTS. A opi-
nião é do presidente do Senado,
Antonio Carlos Magalhães, segun-
do o qual essa atualização repre-
senta um custo extra de R$ 38 bi-
lhões.

O presidente do Senado, Anto-
nio Carlos Magalhães, defendeu
ontem a elevação do salário míni-
mo para R$ 180 em 2001. O novo
valor, segundo o senador, pode-
rá ser obtido a partir de remane-
jamento de recursos durante a
tramitação da proposta orçamen-
tária para o próximo ano, que de-
verá marcar o primeiro passo para
a adoção pelo país do Orçamento
impositivo.

O projeto de Orçamento envia-
do ontem pelo governo ao Con-
gresso Nacional prevê o reajuste
de apenas 5,5% para os benefíci-
os e aposentadorias pagos pela
Previdência Social e indexados ao
salário mínimo. Será, porém, o
índice percentual que vier a ser
incluído pelos parlamentares na
versão final da proposta orçamen-
tária que valerá para a elevação
do mínimo em 2001.

� O Congresso não aprovaria
um reajuste como o proposto,
porque não cobre sequer a infla-
ção � afirmou Antonio Carlos
Magalhães, ao comentar os núme-
ros do projeto de Orçamento en-
caminhado ao Legislativo.

Ele disse que o governo errou
ao não aceitar a adoção de um sa-
lário mínimo de R$ 180, mas pre-
viu uma mudança de posição pelo
Executivo. �Senti do presidente da
República o interesse de aceitar um
reajuste dentro do razoável, e con-
sidero o valor de R$ 180 absoluta-
mente normal�, observou.

Antonio Carlos disse que vem
conversando com o deputado
Alberto Goldmann (PSDB-SP), que
deverá ser o novo presidente da
Comissão Mista de Orçamento, a
respeito da adoção de um novo
modelo de tramitação da propos-
ta enviada pelo Executivo. As mo-
dificações destinam-se a garantir
o início da implantação do Orça-
mento impositivo, pelo qual as do-
tações previstas � que o governo
hoje gasta se achar conveniente
� deverão ser efetivamente co-

locadas em prática. �De 2001 para
2002 já estaremos trabalhando em
uma proposta de orçamento im-
positivo�, previu.

Além do novo valor para o salá-
rio mínimo, o presidente do Se-
nado defendeu a previsão, no Or-
çamento de 2001, de um reajuste
nos salários dos funcionários pú-
blicos. �Já é hora de se pensar em
dar um aumento geral aos servi-
dores�, afirmou Antonio Carlos.
�Mas a iniciativa nesse sentido só
pode ser do Poder Executivo, e o
que podemos fazer é tentar con-
vencer o governo disso.�

O projeto de Orçamento já con-
ta com as receitas do Fundo de
Combate à Pobreza, proposto por
Antonio Carlos por meio de emen-
da constitucional aprovada pelo
Senado, mas ainda em tramitação
na Câmara. Prevê ainda a utiliza-
ção de recursos provenientes da
contribuição previdenciária dos
funcionários inativos da União.

O senador disse estar de acordo
com a utilização de praticamente
metade das verbas do Fundo da

Pobreza no programa IDH-14, que
pretende elevar a qualidade de vida
nos 14 estados mais pobres do país.
Mas advertiu que o governo pode-
rá encontrar dificuldades para
aprovar a emenda constitucional
que prevê a cobrança de contri-
buição dos inativos. �Não acho fá-
cil a votação�, disse.

Antonio Carlos considerou nor-
mal a redução para 20, na relação
de obras com suspeita de irregula-
ridades e que não receberão re-
cursos orçamentários. Ele disse
acreditar que irregularidades
apontadas anteriormente em ou-
tras obras tenham sido sanadas a
tempo. �O que não se pode fazer é
colocar obras irregulares no Orça-
mento, porque o país não pode ter
um ralo como esse para os recur-
sos públicos�, afirmou.

Antonio Carlos antecipou que
haverá um esforço para que o pro-
jeto do Orçamento de 2001 seja
apreciado pelo Congresso até 15
de dezembro, quando termina o
ano legislativo. �Acho que dá para
votar�, concluiu.

Antonio Carlos defende salário mínimo de R$ 180
Presidente do Senado Federal acredita que o reajuste de 5,5% previsto na proposta orçamentária encaminhada pelo

governo não passa no Congresso. Ele também se manifesta em favor de aumento geral para o funcionalismo público

so divulgar antes de mostrá-los à
Mesa � disse ele.

Antonio Carlos reiterou sua opi-
nião de que a subcomissão terá re-
sultados positivos. Ele elogiou o tra-
balho do presidente e do relator da
subcomissão, senadores Renan Ca-
lheiros (PMDB-AL) e José Jorge (PFL-
PE), e o depoimento do ministro
do Planejamento, Martus Tavares,
que considerou excelente.

Governo deve buscar fórmula
de atualizar FGTS, afirma ACM

Decisão sobre a quebra
de sigilo sai até o dia 12

A atuação dos senadores Renan Calheiros (C) e José Jorge (D), à frente da
Subcomissão do Judiciário, foi elogiada pelo presidente do Senado

Antonio Carlos Magalhães disse que já iniciou os entendimentos para dar
caráter impositivo ao projeto orçamentário votado pelo Congresso

A G E N D AA G E N D A

� O governo não pode pagar,
não tem como fluir recursos para
isso, mas não pode deixar de cum-
prir uma decisão do Supremo. Vai
ter que cumprir, mas dentro de
um cronograma que o governo
faça � afirmou o senador.

Antonio Carlos afastou a hipó-
tese de que o governo venha a bai-
xar uma medida provisória para
bloquear o FGTS.



BRASÍLIA, SEXTA-FEIRA, 1°  DE  SETEMBRO  DE  2000 3JORNAL DO SENADOJORNAL DO SENADO

Vinte obras do governo federal
nos estados, que deveriam
receber em 2001 verbas de R$
140,5 milhões, não contarão
com dinheiro até que as
irregularidades constatadas
por órgãos de fiscalização
sejam saneadas. São obras
importantes. Doze delas são
projetos de irrigação no
Nordeste, a maioria  a cargo
do Departamento Nacional de
Obras Contra as
Secas (DNOCS).
Conforme o Ministério do
Planejamento, Orçamento e
Gestão, as verbas destinadas a
esses projetos ficarão numa
reserva especial nos
orçamentos dos ministérios e
poderão ser utilizadas assim
que o Congresso entender que
os problemas encontrados
foram resolvidos.
A exclusão dos projetos sob
investigação, no entender do
Executivo, é um
aprimoramento do sistema de
controle dos gastos públicos.
Até o ano passado, as obras
com irregularidades só podiam
receber dinheiro depois que o
Tribunal de Contas da União
emitisse um aviso informando
da solução. Agora, além da
manifestação dos órgãos de
fiscalização, a Comissão Mista
de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização do
Congresso terá de se
manifestar sobre as soluções
apresentadas.
Além dos projetos de irrigação
no Nordeste, estão excluídos
do Orçamento cinco trechos
de rodovias federais a cargo
do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem, a
construção do edifício-sede do
Tribunal Superior do Trabalho
em Brasília e obras na
Companhia Docas do Rio
Grande do Norte.

O presidente do Congresso Na-
cional, senador Antonio Carlos
Magalhães, recebeu das mãos do
ministro do Planejamento, Orça-
mento e Gestão, Martus Tavares,
na manhã de ontem, o projeto
do Orçamento da União para
2001. A proposta aumenta em
R$ 9,5 bilhões os gastos federais
na área social, comparando-se
com as aplicações que vêm sen-
do realizadas neste ano. As ver-
bas destinadas ao pagamento de
juros das dívidas públicas terão
uma redução de 3,6%. Ficarão
em R$ 45,4 bilhões.

O projeto do Executivo prevê
que as receitas de impostos e con-
tribuições federais terão um au-
mento de 15%, passando de R$
233,8 bilhões neste ano para um
total de R$ 268,9 bilhões em 2001.
As despesas serão aumentadas na
mesma proporção, pulando de R$
174,8 bilhões para R$ 201,1 bilhões
(esses valores excluem as transfe-
rências para estados e municípi-
os). Segundo a proposta, não ha-
verá aumento geral para o funci-
onalismo federal mas os gastos
com pessoal apresentarão um
crescimento de 7,6%, decorrente
de decisões judiciais ou reajustes
isolados de algumas categorias.

Em entrevista à imprensa depois
de seu encontro com o presidente
do Congresso, o ministro Martus
Tavares afirmou que o aumento
com os gastos sociais �é surpreen-
dente� e se deve às condições fa-
voráveis permitidas pelo cresci-
mento econômico do país. O pro-
jeto orçamentário tomou por base
uma estimativa de inflação de 4%
no ano que vem, com juros médi-
os dos títulos públicos estimados
em 14,23% e a taxa média do dó-
lar comercial, em R$ 1,82. O Pro-
duto Interno Bruto (PIB), que é a
soma de todas as riquezas pro-
duzidas no país durante o ano,
chegará a R$ 1,24 trilhão.

� Esses parâmetros são bastan-
te próximos do que vem sendo
apontado como consenso de
mercado � afirma o presidente
da República, em sua mensagem
de abertura das centenas de pá-
ginas do projeto orçamentário.

O governo incluiu na previsão
orçamentária R$ 3,7 bilhões de
receitas condicionadas, ou seja,
que ainda dependem de proje-
tos a serem votados pelo Con-
gresso. São R$ 2,1 bilhões do au-
mento da CPMF (de 0,30% para
0,38%). Essa contribuição caiu

para 0,30 % há alguns meses, mas
o Fundo de Combate e Erradica-
ção da Pobreza, uma proposta do
senador Antonio Carlos Maga-
lhães (PFL-BA) já votada pelos se-
nadores e em tramitação na Câ-
mara, prevê o retorno da contri-
buição a 0,38%.

O Poder Executivo conta ain-
da com a aprovação de uma
emenda constitucional que ins-
titui a cobrança de contribuição
previdenciária de inativos do ser-
viço público (11%), o que rende-
ria aos cofres públicos em 2001
R$ 1,4 bilhão.

O aumento de R$ 9,5 bilhões
nos gastos sociais beneficia prin-
cipalmente as áreas de saúde (+
26,2%), educação (+ 42,7%), as-
sistência social (+ 23,7%),  tra-
balho e emprego (+ 8%), sanea-
mento e habitação (250%) e pre-
vidência social (40,9%). Em re-
ais, a área de saúde receberá o
maior aumento de verba. A do-
tação passará de R$ 14,2 bilhões
neste ano para R$ 18 bilhões em
2001. No setor de infra-estrutu-
ra, os transportes contarão com
R$ 800 milhões a mais, receben-
do R$ 3,3 bilhões.

O governo federal espera al-
cançar no próximo ano um su-
perávit primário (sem contar os
gastos com juros) de 2,25% do
PIB, o que representa uma quan-
tia de R$ 28,1 bilhões. No entan-
to, ao se somar os gastos com
juros (R$ 45,4 bilhões), faltarão
nos cofres públicos em 2001 R$
17,3 bilhões. Assim, para encer-
rar o exercício sem déficit, o go-
verno terá de conseguir no mer-
cado esses recursos por meio da
venda de títulos.

Congresso recebe proposta orçamentária para 2001
Projeto entregue pelo ministro do Planejamento eleva os investimentos na área social em R$ 9,5 bilhões, reduz em 3,6%
os gastos com juros e prevê a cobrança da contribuição previdenciária dos funcionários inativos do serviço público federal

Vinte obras
irregulares
vão ficar
sem dotação

Acompanhado
pelo senador José
Roberto Arruda (E),
Antonio Carlos recebeu
o projeto do governo
das mãos do ministro
do Planejamento,
Martus Tavares
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A Comissão de Relações Exterio-
res examina ainda este ano projeto
que acaba com a isenção tributária
que contempla as mercadorias
compradas em free shops, assim
como as lojas francas onde elas são
vendidas. Autor do projeto, o sena-
dor Osmar Dias (PSDB-PR) consi-
dera paradoxal que brasileiros que
viajam ao exterior possam comprar
supérfluos livres de impostos ao
retornar ao país. Para ser votado, o
texto aguarda apenas o parecer do
senador Bernardo Cabral (PFL-AM).

Se aprovada, a mudança terá 120
dias para entrar em vigor, prazo que
Osmar Dias considera suficiente
para que as empresas situadas em
aeroportos e áreas portuárias ven-
dam seus estoques ou devolvam aos
fabricantes as mercadorias manti-
das em consignação. Ele disse con-
tar com o apoio dos senadores para
�enfrentar as resistências que cer-
tamente advirão dos setores privi-
legiados pela renúncia tributária�.

Observando que o Brasil é um país
de contrastes, o senador comentou
que, enquanto a população pobre
paga pelos alimentos, medicamen-
tos, vestuário, transporte público e

Empenhado em acabar com a
isenção tributária que beneficia as
compras de supérfluos em free
shops, o senador Osmar Dias afir-
ma que o número de lojas francas
e seu faturamento aumentaram
extraordinariamente no Brasil,
desde a inauguração da primeira
em dezembro de 1979, no aero-
porto do Galeão (RJ).

Hoje, disse ele, essas lojas somam
22, instaladas nos aeroportos do
Rio de Janeiro, de Guarulhos (SP),
Campinas, Porto Alegre, Salvador,
Belo Horizonte, Recife e Brasília,
além de duas novas em Fortaleza.

Os argumentos invocados pelos
que desejam preservar as lojas fran-
cas enumeram o estímulo ao turis-

Projeto de lei apro-
vado pela Câmara que
estabelece normas
para a cobrança de dí-
vidas previdenciárias
pela Justiça do Traba-
lho está em exame na
Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidada-
nia (CCJ). De iniciativa
do Executivo, o proje-
to altera a Consolida-
ção das Leis do Traba-
lho (CLT), de modo a
que os tribunais do Trabalho pos-
sam fazer a cobrança dos débitos
de empresas e cidadãos condena-
dos em ações trabalhistas.

Segundo o ministro da Previdên-
cia, Waldeck Ornelas, as reclamató-
rias trabalhistas são uma importan-
te fonte de recolhimento de contri-
buições em atraso para o Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS).

A Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania (CCJ) examina ain-
da este ano projeto que estabele-
ce a extinção da prisão especial e a
adoção de dependências separadas
para garantir a integridade física de
determinados presos. De autoria do
senador Roberto Freire (PPS-PE), a
proposta se encontra com o sena-
dor Amir Lando (PMDB-RO), que
apresentará parecer.

Freire sustenta que a única razão
para um país adotar um regime de
prisão diferente do
aplicado para todos
os outros presos é a
necessidade de ga-
rantir a vida e a inte-
gridade física do ci-
dadão, qualquer que
seja sua classe ou
posição social. Hoje,
qualquer brasileiro
detentor de diploma
de curso superior,
antes da condenação
definitiva, tem direi-
to a prisão especial,
separada dos presos sem diploma.

� Isso legitima um privilégio injus-
tificável, e precisamos acabar com
esse benefício espúrio � diz Freire.

O projeto dispõe que, antes da
condenação definitiva, terão direi-
to a ficar em dependências separa-
das os ministros de Estado, gover-
nadores, prefeitos, secretários de
Segurança, magistrados, membros
do Ministério Público, oficiais das

serviços essenciais, tributos que su-
peram um terço do preço final dos
bens, �cidadãos de alta renda têm à
sua disposição, livres de impostos,
cigarros, bebidas, perfumes, cosmé-
ticos, relógios, brinquedos e outras
quinquilharias�.

Em defesa do projeto, Osmar Dias
lembra que a comissão que investi-
gou as causas da pobreza aprovou
uma proposta de emenda constitu-
cional criando um fundo a ser cons-
tituído, entre outras fontes, por um
adicional sobre os tributos que
incidem nos produtos supérfluos.

Na opinião do senador, o viajante
de vôos internacionais é exatamen-
te um contribuinte de maior capa-
cidade econômica e, portanto, de
maior potencial de contribuição.
Portanto, defende Osmar Dias, esse
cidadão não pode beneficiar-se de
isenção na compra de supérfluos,
exatamente os produtos mais tribu-
tados em decorrência de outro prin-
cípio constitucional � o da seletivi-
dade em função da essencialidade
do produto.

O projeto acaba com o dispositi-
vo segundo o qual, na zona primá-
ria de porto ou aeroporto, o Minis-

CRE examina projeto
que acaba com free shops

Osmar Dias, autor da proposta, considera um paradoxo permitir
aos que viajam ao exterior a compra de supérfluos livres de impostos

mo internacional, a re-
tenção de divisas no
país, o fato de que os
free shops existem em
quase todos os países
e a redução da de-
manda por produtos
contrabandeados.
Mas, para Osmar Dias,
os argumentos não
têm consistência.

� Se estímulo há ao
turismo internacional,
é sobretudo ao turis-
mo emissivo e não ao receptivo,
pois é certo que o faturamento está
concentrado nas lojas cujos clien-
tes são, na grande maioria, residen-
tes no Brasil que retornam de via-

gem ao exterior � dis-
se o parlamentar.

Na avaliação de Os-
mar Dias, se a loja fran-
ca estimulasse de fato
o turismo receptivo, o
Brasil, que possui a le-
gislação mais liberal,
ter-se-ia convertido em
grande pólo turístico,
mas não é o que acon-
tece. Ele também argu-
menta que os países
desenvolvidos nunca ti-

veram free shops na entrada (à ex-
ceção da Austrália e da Nova Zelân-
dia). Seus free shops só vendem mer-
cadorias para os passageiros que es-
tão saindo do país.

Osmar contesta argumento de incentivo ao turismo

tério da Fazenda poderá autorizar
o funcionamento de lojas francas
para venda de mercadorias a pas-
sageiros de viagens internacionais.
No entender do parlamentar, nos
últimos anos o Brasil estabeleceu um
verdadeiro cartório, oferecendo
três facilidades que favoreceram o
nascimento das lojas francas: a exis-
tência de cota própria de isenção; a
isenção com caráter de exclusivida-
de para supérfluos; e a virtual im-
possibilidade de se adquirir esses
produtos fora das lojas francas.

Para ele, a sucessão de atos mi-
nisteriais disciplinando as lojas fran-
cas evidencia �uma inusitada libera-
lidade da autoridade fazendária,
que ao mesmo tempo é tão ciosa
em elevar alíquotas de tributos que
incidem sobre o grosso dos assala-
riados�. O senador acrescentou
que, embora seja crescente o nú-
mero de países do Terceiro Mundo
que adotam as lojas francas, são
raríssimos os casos em que a cota
chega até US$ 500 como o Brasil. A
grande maioria dos países, a exem-
plo da Argentina e do Uruguai �
parceiros do Mercosul �, adota va-
lores até US$ 300, informou.

Comissão de Relações Exteriores deve decidir sobre as lojas francas ainda este ano

Osmar aponta aumento
extraordinário das

lojas e do faturamento

Freire propõe extinção do
regime de prisão especial

Forças Armadas, das polícias mili-
tares e dos corpos de bombeiros,
membros da Polícia Federal e da
Polícia Civil, cidadãos que já tive-
rem exercido a função de jurados e
aqueles que, a critério da autorida-
de judiciária, sofrerão risco de vida
se recolhidos a prisões comuns.

Exatamente por entender que a
prisão diversa da comum só deve
contemplar quem correr risco de
vida num estabelecimento com os
demais presos, Roberto Freire ex-

clui desse regime de
dependência separa-
da os senadores e de-
putados, assim como
os membros das as-
sembléias legislativas,
os diplomados por
qualquer faculdade,
os ministros de con-
fissão religiosa e do
Tribunal de Contas da
União, os vereadores,
interventores de es-
tados ou territórios,
cidadãos inscritos no

�Livro de Mérito� e os secretários
de Estado, exceto os de Segurança
Pública. Todos esses estão contem-
plados no Código de Processo Pe-
nal em vigor.

Conforme o parlamentar, trami-
tam hoje no Legislativo alguns
projetos visando extinguir o be-
nefício da prisão especial, entre-
tanto sua abrangência é muito
mais reduzida.

Mesmo sem uma lei
regulando os pro-
cedimentos para
esse tipo de cobran-
ça, a Previdência
recolheu R$ 314,8
milhões apenas en-
tre junho de 1999 e
fevereiro de 2000.

O pagamento
desses débitos de-
pende, entretanto,
da vontade do de-
vedor executado,

uma vez que ainda não foi regula-
mentado o dispositivo constitucio-
nal que dá à Justiça do Trabalho o
poder de executar as contribuições
sociais referentes às sentenças que
proferir. Segundo informação da
CCJ, ainda não foi designado rela-
tor para a matéria, que pode rece-
ber emendas até o fim do expedien-
te de hoje.

Justiça do Trabalho poderá
cobrar dívidas previdenciárias

Ornelas: reclamatórias
trabalhistas são importante

fonte de recolhimento

Roberto Freire quer acabar
com o que considera

�um privilégio injustificável�
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O senador Geraldo Cândido
(PT-RJ), em discurso feito ontem
no Plenário, manifestou preocu-
pação com as operações milita-
res que o governo norte-ameri-
cano planeja fazer na Colômbia.
Para ele, as manobras têm como
justificativa a repressão ao nar-
cotráfico, mas seu verdadeiro
objetivo é combater a guerrilha.
O senador teme que a situação
possa não apenas gerar um
conflito armado como levar à
ocupação da Amazônia pelos
Estados Unidos.

Geraldo Cândido contou que
visitou a região amazônica e en-
controu muitas dificuldades, in-
clusive de contato com o restan-
te do país. �Levávamos até duas
horas para percorrer 50 quilô-
metros na Transamazônica, uma
estrada sem asfalto. Quando não
tínhamos de lidar com a lama, o
problema era a poeira�, acres-
centou o senador.

Na opinião dele, a ameaça de
intervenção militar na Colômbia
pode refletir-se na Amazônia bra-
sileira. �Os Estados Unidos que-
rem intervir na região há muito
tempo e a Colômbia pode ser a
porta aberta�, advertiu.

O senador informou ter rece-
bido a visita em seu gabinete de
representantes da Forças Arma-

O senador Pedro Si-
mon (PMDB-RS) pro-
testou contra a ajuda
anunciada pelo presi-
dente norte-america-
no Bill Clinton para o
combate ao narcotrá-
fico e à guerrilha na-
quele país. Em aparte
ao senador Bernardo
Cabral (PFL-AM), ele
alertou para o perigo
de que, com a presen-
ça militar dos EUA, a Colômbia  ve-
nha a se tornar �um novo Vietnã�,
trazendo conseqüências graves
para os países vizinhos.

Ele aplaudiu a iniciativa do presi-
dente Fernando Henrique de  con-
vocar a reunião com os presidentes
sul- americanos. E apelou para que
o senador José Sarney (PMDB-AP),
presidente da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional (CRE),
convoque uma reunião extraordi-
nária do colegiado, para debater a
situação na Colômiba.

Segundo Simon, o governo nor-
te-americano despachou emissári-
os para consultar os governos de

A senadora Marina
Silva (PT-AC) cobrou
do Congresso uma
tomada de posição a
respeito do agrava-
mento da crise co-
lombiana. Ela enten-
de que os parlamen-
tares brasileiros não
podem ficar indife-
rentes ao que ocorre
no país vizinho, em
razão da liderança
que o Brasil exerce no continente.

Marina sugeriu que as comissões
de Relações Exteriores e Defesa
Nacional do Senado e de Direitos
Humanos da Câmara promovam
reuniões destinadas a encontrar
saídas para o conflito armado na
Colômbia, que se arrasta há vários
anos. Para ela, o Congresso não
pode ficar omisso diante da grave
situação política colombiana, já
que o problema afeta todos os pa-
íses da América do Sul.

A senadora disse que a popula-
ção da Colômbia, dominada pela
guerrilha e pelo narcotráfico, está
sendo massacrada. A violação dos
direitos humanos, observou, é
constante naquele país, sendo ne-
cessárias, portanto, ações concre-
tas que visem �minorar a situação

Simon propõe que CRE discuta
o perigo de �um novo Vietnã�

todos os países da re-
gião, que, por sua vez,
negaram-se a partici-
par da operação.

� Os Estados Unidos
decidiram entrar no
negócio sozinhos,
misturando combate
a narcotraficantes
com nacionalismo.
Hoje, estamos viven-
do o �Dia D� desse
processo. É o primei-

ro dia do Plano Colômbia � afirmou
ontem o senador, que também cha-
mou atenção para o perigo de os
Estados Uunidos, ao destruírem as
plantações de coca na Colômbia,
provocarem uma catástrofe ambi-
ental na região amazônica.

Para Pedro Simon, há �uma pos-
sibilidade concreta� de os narcotra-
ficantes e guerrilheiros perseguidos
na Colômbia fugirem para a selva
brasileira. Em seguida, de acordo
com o senador, seria alegado que o
Brasil não tem meios para combatê-
los e estaria criada a ponte para tro-
pas norte-americanas entrarem em
nosso país.

Marina diz que Congresso deve
sugerir saídas para o conflito

de desespero do país
e do seu povo�. Além
disso, sustenta, o
Brasil e outros países
que fazem fronteira
com a Colômbia po-
derão ser afetados
pela crise. Os refugi-
ados, observou, bus-
carão abrigo em solo
brasileiro, gerando
problemas social e
ambiental.

Entende a senadora que �o pro-
blema não é meramente uma ques-
tão de segurança nacional, mas de
segurança humana�. Por isso, ela
acha que as autoridades brasilei-
ras não só devem criar barreiras
militares ou sanitárias na tentativa
de evitar que refugiados entrem no
país. �É preciso tentar buscar uma
solução para a guerrilha da Colôm-
bia�, concluiu.

Junto com a líder do Bloco Opo-
sição, senadora Heloísa Helena (PT-
AL), Marina Silva solicitou ao Minis-
tério das Relações Exteriores que
seja entregue documento do PT, pe-
dindo apoio a uma solução negoci-
ada para o conflito colombiano, aos
presidentes de 12 países sul-ameri-
canos, que se encontram em Brasí-
lia para uma reunião de cúpula.

Cândido alerta para os riscos de
presença americana na Amazônia

�Sabemos como está começan-
do essa aproximação dos ameri-
canos com a Colômbia, com um
cheque de US$ 1,8 bilhão para o
combate ao narcotráfico. Mas
não sabemos como vai terminar
essa situação�, disse o senador
Pedro Simon (PMDB-RS), em
aparte ao discurso do senador
Geraldo Cândido (PT-RJ) na ses-
são de ontem.

� Eles vão entrar na floresta e
não vão saber onde é a fronteira.
É uma floresta só � destacou o
senador pelo Rio Grande do Sul.

� Se tem gente plantando e ga-
nhando dinheiro com isso na Co-
lômbia é porque há americanos
comprando. Como os Estados
Unidos não conseguem evitar a
entrada de drogas no país, que-
rem transferir a guerra para o
território produtor � afirmou
Pedro Simon.

Colômbia, afirma ele, pode ser �a porta aberta� para os Estados Unidos
ocuparem militarmente a região, a pretexto de combaterem o narcotráfico

das Revolucionárias da Colômbia
(Farc). Os guerrilheiros da Farc,
organização também chamada de
Exército do Povo, entregaram ao
senador um documento, o mes-
mo entregue ao presidente co-
lombiano, Andres Pastrana, pro-
pondo a paz na região. Os revo-
lucionários explicaram que o país
está em guerra civil há 40 anos e
que os guerrilheiros estão �can-
sados� e querem negociar a paz.

Eles acusam o governo colom-
biano de manter 3 mil paramili-
tares que exterminam campone-
ses e exigem, como pré-requisi-
to para o fim da guerrilha, mais
justiça social, menos desigualda-
de e soluções para a penúria de
30 milhões de colombianos que

sofrem com o desemprego, a
fome e a miséria, problemas
agravados, na opinião deles,
pelo modelo neoliberal adota-
do pelo governo.

O senador afirmou que �o im-
perialismo norte-americano está
retomando sua face intervenci-
onista� e lembrou as conseqüên-
cias da guerra do Vietnã, que, em
dez anos, matou 56 mil america-
nos e deixou muitos mutilados.
Geraldo Cândido externou tam-
bém sua preocupação com a
possibilidade de uso na Amazô-
nia, pelos americanos, de desfo-
lhantes químicos nas plantações
de coca, uma vez que o produto
poderá prejudicar a biodiversi-
dade local.

Operação tem efeitos imprevisíveis, adverte senador
Citando notícias de que auto-

ridades estrangeiras chegam a
defender uma soberania relativa
na região, como acontece na
Antártida, ele acrescenta que há
muito tempo existe interesse de
intervenção na Amazônia.

Pedro Simon contou que este-
ve na Amazônia e que um gene-
ral brasileiro o informou sobre a
existência de um quartel de trei-
namento norte-americano na
Guiana. �Eles estão preparados�,
disse, �vai ser diferente do Viet-
nã, uma guerra que o governo
americano pensou que ia levar
poucas semanas. Durou 10 anos
e resultou em 56 mil americanos
mortos�, disse.

A senadora Heloísa Helena (PT-
AL), também em aparte, disse
acreditar que o presidente ame-
ricano, Bill Clinton, não respal-
dará os esforços de paz da guer-

rilha colombiana. �A ação norte-
americana conta com o apoio de
fracos e covardes, mas não tem
o respaldo dos povos colombia-
no e brasileiro�, ressalvou.

Ela sugeriu que os cidadãos tu-
multuem as caixas postais e e-
mails dos dirigentes brasileiros
alertando para o perigo da situa-
ção. �Receberemos os galegui-
nhos americanos para trabalhar
e produzir, mas de metralhado-
ra e tanque, não�, declarou.

REUNIÃO
Simon também falou sobre a

importância de o senador José
Sarney (PMDB-AP), presidente
da Comissão de Relações Exteri-
ores e Defesa Nacional do Sena-
do, participar da reunião dos 12
chefes de Estado da América do
Sul que se realizará até hoje em
Brasília, como representante do
Congresso Nacional.

O senador Pedro Simon
vê risco de fuga de

colombianos para o Brasil

Geraldo Cândido:
�O imperialismo
norte-americano está
retomando sua face
intervenc ionis ta�

Para Marina Silva,
o problema é de

�segurança humana�
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O senador Jefferson Péres
(PDT-AM) manifestou ontem em
Plenário sua indignação diante
dos desdobramentos do assassi-
nato da jornalista Sandra Gomide,
cometido pelo ex-diretor de re-
dação do jornal O Estado de S.
Paulo Antônio Marcos Pimenta
Neves. Jefferson disse que a jus-
tificativa dada para o crime (Pi-
menta Neves alegou ter matado
sua ex-namorada porque estava
sendo traído) mostra como a so-
ciedade brasileira é �desigual e
injusta�, e como parte da elite
está impregnada por uma cultu-
ra �machista e autoritária�.

� Não existe coisa mais antiga e
odiosa do que o crime praticado
para lavagem da honra � afirmou

O senador Bernardo Cabral
(PFL-AM) parabenizou ontem a
Rede Amazônica de Televisão,
que completa 28 anos de existên-
cia, e congratulou o seu diretor-
presidente, Felipe Daou. De acor-
do com o senador, a emissora é
uma das principais responsáveis
pela integração das populações
da Amazônia.

Cabral lembrou que a Rede Ama-
zônica contribuiu para romper o iso-
lamento a que toda a região estava
condenada. O senador explicou que
a programação da emissora atuou,
efetivamente, para que a população
ribeirinha tivesse mais acesso à in-
formação e aos serviços oferecidos
pelo estado, desenvolvendo um
�sentimento de brasilidade�. Bernar-
do Cabral revelou que era comum
os amazonenses procurarem servi-
ços médicos e registrarem seus fi-
lhos em países vizinhos. Muitos até
aprendiam a falar espanhol, ao in-
vés de português, acrescentou.

Segundo o senador, as operações
da Rede Amazônica de Televisão
exigiram um grande esforço logísti-
co, de forma a garantir o transporte
através da floresta das milhares de
fitas cassetes necessárias para que
sua programação fosse colocada no
ar. Embora os programas fossem
geralmente apresentados com mui-
tos dias de atraso, a rede contribuiu
para a efetiva mudança que se veri-
ficou na região.

� Para se ter uma idéia, o Hino
Nacional virou modinha na frontei-
ra a partir de 1972. Hoje, através de
um canal exclusivo de satélite, ope-
rando 24 horas por dia, a rede atin-
ge os confins da Amazônia � disse o
senador, salientando o grau de
distanciamento que toda aquela
população tinha do resto do país.

Ele informou que, atualmente, a
rede dispõe de equipamentos mo-
dernos e alcança todos os estados
da região Norte, com 120 estações
retransmissoras.

 Cabral destaca
os 28 anos da

Rede Amazônica
de Televisão

Jefferson cobra punição de jornalista
Segundo o senador, o assassinato de Sandra Gomide, cometido pelo ex-diretor de redação

Marcos Pimenta, mostra que parte da elite está impregnada pela cultura machista e autoritária

o senador, criticando a tentativa
do acusado de �justificar o injus-
tificável� e de denegrir a imagem
da vítima. O ex-diretor de reda-
ção confessou ter usado seu
posto no jornal para empregar
e promover Sandra Gomide ao
cargo de editora de economia

da publicação, função da qual
foi demitida após o fim do ro-
mance entre os dois, sob alega-
ção de incompetência.

Jefferson Péres também pro-
testou contra os artifícios da de-
fesa para obter o relaxamento da
prisão de Pimenta Neves e

mantê-lo internado em uma clí-
nica psiquiátrica. �Infelizmente,
a elite brasileira se julga intocável.
Nem os homicidas cogitam cum-
prir pena�, lamentou. O parla-
mentar repudiou ainda o trata-
mento �corporativista� dado ao
fato por setores da imprensa,
afirmando que, como réu con-
fesso, o jornalista não pode ser
tratado como suspeito.

Em aparte, a senadora Heloísa
Helena (PT-AL) afirmou estar �fe-
liz� por ver um �homem digno�
como Jefferson trazer a questão
ao debate. �Sinto-me triste, entre-
tanto, diante da violência crescen-
te contra as mulheres, ainda mais
grave e dolorosa quando pratica-
da por aqueles que amam�, disse.

A senadora Heloísa Helena (PT-
AL) protestou ontem contra o
que considera campanha de difa-
mação orquestrada contra a jor-
nalista Sandra Gomide, assassina-
da por Antônio Marcos Pimenta
Neves. Segundo disse, esse é mais
um exemplo da �oposição medío-
cre que os homens fazem contra
as mulheres que desejam partici-
par da luta pelo poder em suas
várias instâncias�.

Na avaliação de Heloísa, trata-
se da �velha tática� dos homens:
�Se for uma mulher mansinha e
sem ambições, ela pode trabalhar,
mas, se quiser disputar o poder
político ou econômico, logo é
alvo de palavras chulas tentan-
do desclassificar seu comporta-
mento�. Para a senadora, �é o
que está acontecendo com San-
dra, que, de vítima da violência,
está passando a jornalista incom-
petente e namorada traidora,
para concluir que o crime de Pi-
menta não foi tão grave�.

A líder do Bloco Oposição no
Senado fez longo relato sobre

A líder do Bloco Oposição, senadora Heloísa Helena, deve apre-

sentar na próxima semana projeto convocando oficialmente plebis-

cito sobre o perdão da dívida externa brasileira. Após a realização da

consulta popular nacional, que será realizada a partir de amanhã,

até o dia 7 de setembro, pela Conferência Nacional dos Bispos do

Brasil (CNBB), Heloísa também pretende reapresentar proposta de

cancelamento das dívidas de países pobres com o Brasil.

Conforme esta iniciativa da senadora, seriam cancelados os débi-

tos de países com Produto Interno Bruto (PIB) per capita inferior ou

igual ao brasileiro. Até março passado, os créditos nacionais no

exterior estavam distribuídos por 31 países da África, Ásia, América

do Sul e América Central, e chegavam a cerca de US$ 3 bilhões.

Na avaliação da senadora, esse montante é pouco significativo, se

comparado ao valor da dívida externa brasileira, superior a US$ 200

bilhões. �No entanto, essas dívidas têm impactos muito significativos

na economia dos países devedores�, acredita Heloísa. Segundo ob-

servou, os empréstimos têm comprometido a capacidade de inves-

timento e contribuído para aprofundar a crise social nessas nações.
BOLSA ESCOLA

A proposta da senadora petista surge no rastro da Campanha

Internacional Jubileu 2000, que defende o cancelamento da dívida

externa dos países pobres, partindo do princípio de que o endivida-

mento anula qualquer perspectiva de desenvolvimento. Heloísa He-

lena reconhece que o Brasil também precisaria ser beneficiado pela

medida, mas lembra que o governo brasileiro ainda não se desligou

do papel de credor internacional.
Também teve a simpatia da senadora recente iniciativa do ex-

governador do Distrito Federal Cristovam Buarque (PT), que pro-

pôs ao presidente Fernando Henrique Cardoso apoiar, durante as-

sembléia anual da Organização das Nações Unidas (ONU), este mês, o

perdão da dívida externa dos países pobres que adotarem o Progra-

ma Bolsa Escola. Heloísa ponderou apenas que a adoção do Progra-

ma Bolsa Escola, conforme sugeriu Buarque, não deveria condicionar

o fim do endividamento. �A proposta é legítima desde que não tenha

caráter de condicionalidade, pois aí estaríamos interferindo na au-

todeterminação dos povos�, alertou.

Heloísa protesta contra difamação das mulheres
mulheres que lutaram contra o
poder constituído, desde Dan-
dara, guerreira do Quilombo
dos Palmares, até a deputada
federal por Alagoas Ceci Cunha
(PSDB), assassinada antes de
tomar posse em mais um man-
dato para a Câmara dos Depu-
tados. Ela lembrou também
dona Maria do Carmo, que teve
seu filho assassinado e foi, sem
advogado nem apoio sindical,
à Justiça pedir reparação.

Em aparte, o senador Geraldo
Cândido (PT-RJ) solidarizou-se
com a luta das mulheres por di-
reitos iguais na sociedade. �As
camponesas e operárias são opri-
midas pela dupla jornada de tra-
balho, enquanto tantas outras so-
frem violência dentro de sua pró-
pria casa�, alertou o senador.

Também em aparte, a senadora
Marina Silva (PT-AC) prestou ho-
menagem às mulheres. Somente
agora �estamos saindo de uma
época em que éramos considera-
das incapazes pela visão torta de
um mundo machista.�

Senadora defende plebiscito
oficial sobre dívida externa

Bernardo Cabral: a emissora
contribuiu para a integração da

Amazônia ao restante do país
Jefferson Péres disse
que nada é mais
antigo que o crime
praticado para
lavagem da honra

Heloísa Helena
relatou casos de

mulheres que
lutaram contra o
poder instituído
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COMO SINTONIZAR

RÁDIO SENADO FM

Informações para usuários

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,

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

Informações de recepção de sinal

P R O G R A M A Ç Ã O

H O J E

TV SENADO

H O J E

RÁDIO SENADO

8h � Agenda Senado
Em seguida � Música e informação
9h � 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

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

país, sem ônus e sem autorização formal

6h � Saúde/Unip � História de um zoólogo �
parte 1
6h30 � Cidadania � Sen. Lauro Campos e o coronel
Lúcio Gutierrez falam dos efeitos da globalização no
Equador
7h30 � Entrevista � Sen. Lúcio Alcântara fala sobre
sigilo bancário e fiscal
8h � Jornal do Senado
8h30 � TV Escola � Trama do Olhar � Aonde o vídeo
não vai
9h � Sessão Plenária (vivo)
Logo após: Subcomissão do Judiciário
(reapresentação)
14h30 � Sessão Plenária (reapresentação)
18h30 � Entrevista � Sen. Bernardo Cabral fala sobre
a Zona Franca de Manaus
19h � Cores do Brasil � Turismo em Pernambuco
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. Lúcio Alcântara fala sobre
sigilo bancário e fiscal
21h � Jornal do Senado
21h30 � Canal Médico � Dermatologia
22h30 � Teatro Arthur Azevedo � Peça O Mercador
de Veneza

D O M I N G O

AMANHÃ

6h � TV Escola � Trama do Olhar � Entender para
avaliar
6h30 � Agenda Econômica � O diretor do Dieese,
Sérgio Mendonça, fala sobre o desemprego
7h30 � Entrevista � Sen. Marina Silva fala sobre o
controle social das verbas públicas
8h � Jornal do Senado
8h30 � TV Escola � Trama do Olhar � Um novo
recurso para contar história
9h � ABD no Ar � Novos rumos do cinema
contemporâneo � parte 2
9h30 � De Coração � Programas de prevenção da
doença aterosclerótica
10h � Quem tem medo de  música clássica?
Beethoven � Sinfonia nº 6 � parte 2
11h � Entrevista Especial  � Ministro Almir
Pazzianotto, presidente do TST
12h � Jornal do Senado
12h30 � Entrevista � Sen. José Alencar fala sobre
os remédios falsificados
13h � TV Escola � Trama do Olhar � Emocione-se
13h30 � Agenda Econômica � O diretor do Dieese,
Sérgio Mendonça, fala sobre desemprego
14h30 � Espaço Cultural � Show Água de Moringa
16h � Canal Médico � A criança e os esportes
17h � Revista Brasília
18h � Quem tem medo de música clássica? �
Beethoven � Sinfonia nº 6 � parte 2
19h � Tela Brasileira � Del Rangel
19h30 � Cidadania � Sen. Lauro Campos e o coronel
Lúcio Gutierrez falam dos efeitos da globalização no
Equador
20h30 � Entrevista � Sen. Lúcio Alcântara fala sobre
sigilo bancário e fiscal
21h � Jornal do Senado
21h30 � Teatro Arthur Azevedo � Show Estrela do
Norte, com Papete

6h � TV Escola � Trama do Olhar � Emocione-se
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 aonde
você não pode ir
9h � Tela Brasileira � Del Rangel
9h30 � De Coração � Programas de prevenção da doença
aterosclerótica
10h � Quem tem medo de  música clássica? � Beethoven
� Sinfonia nº 6 � parte 2
11h � Entrevista Especial � Ministro Almir Pazzianotto,
presidente do TST
12h � Jornal do Senado
12h30 � Entrevista � Sen. Marina Silva fala sobre o
controle social das verbas públicas
13h � TV Escola � Trama do Olhar � Aonde o vídeo
não vai
13h30 � Cidadania � Sen. Lauro Campos e o coronel
Lúcio Gutierrez falam dos efeitos da globalização no
Equador
14h30 � Espaço Cultural � Show Água de Moringa
16h � Canal Médico � A criança e os esportes
17h � Revista Brasília
18h � Quem tem medo de  música clássica? � Beethoven

23h � Entrevista Especial � Ministro Almir Pazzianotto,
presidente do TST
24h � Redescoberta do Cinema Nacional � Guerra do
Brasil , de Sylvio Back

� Sinfonia nº 6 � parte 2
19h � ABD no Ar � Novos rumos do cinema
contemporâneo � parte 2
19h30 � Agenda Econômica � O diretor do Dieese,
Sérgio Mendonça, fala sobre o desemprego
20h30 � Entrevista � Sen. Geraldo Althoff fala sobre os
concursos públicos
21h � Jornal do Senado
21h30 � Teatro Arthur Azevedo � Show Estrela do Norte,
com Papete
23h � Entrevista Especial � Ministro Almir Pazzianotto,
presidente do TST
24h � Revista Brasília

O verdadeiro laboratório do
que será a Universidade do Le-
gislativo. Foi desta forma que o
presidente do Senado, Antonio
Carlos Magalhães, definiu, na ma-
nhã de ontem, o programa de
educação a distância para servi-
dores da Casa e funcionários pú-
blicos em geral, lançado com o
suporte do Instituto Legislativo
Brasileiro (ILB).

De acordo com o diretor-geral
do Senado, Agaciel da Silva Maia,
seja por meio do canal 46, no sis-
tema VIP da Casa, ou por meio
da TV Senado, que terá três ho-
ras de programação para os cur-
sos de treinamento, os servido-
res poderão aprimorar conheci-
mentos e reciclar-se, sem a ne-
cessidade de sair de seus locais
de trabalho ou ter despesas com
transporte ou diárias:

� Serão veiculadas tele-aulas de

ACM elogia programa
de educação a distância

Para presidente do Senado, curso lançado ontem pelo ILB é
laboratório para a criação de uma Universidade do Legislativo

processo legislativo no Canal
Educativo (46) do sistema VIP, en-
quanto pela Internet estarão dis-
ponibilizados os cursos de Desen-
volvimento Gerencial e Licitações
e Contratos Administrativos; e na
Intranet, teremos cursos na área
de informática, como Windows,
Word e Computador Sem Misté-
rios � explicou Agaciel.

A iniciativa do Senado, por
meio do ILB, de criar uma insti-
tuição superior �de excelência
em ensino, pesquisa e extensão
na área legislativa será o primei-
ro passo para a implantação do
que se pode chamar de uma ver-
dadeira Universidade do Legisla-
tivo�, destacou o senador Anto-
nio Carlos Magalhães.

Ele anunciou que fará todo o
esforço para tornar a universida-
de uma realidade ainda dentro da
sua gestão.

A TV Senado apresen-
tará neste fim de semana
entrevista exclusiva na
qual o presidente do Tri-
bunal Superior do Traba-
lho (TST), ministro Almir Paz-
zianotto, defende a adoção ur-
gente de mudanças profundas
na Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), porque a legis-
lação em vigor não correspon-
de mais à realidade do merca-
do de trabalho.

Segundo Pazzianotto, que já
exerceu o cargo de ministro do
Trabalho no governo José Sar-
ney, o anacronismo da lei resul-

Presidente do TST dá
entrevista à TV Senado

ta na multiplicação do nú-
mero de processos, trans-
formando-se num dos
principais motivos da mo-
rosidade da Justiça do Tra-

balho, além de resultar em perda
da competitividade da economia
brasileira.

A entrevista com o ministro
Pazzianotto foi realizada pelo di-
retor da Secretaria de Comuni-
cação Social do Senado, jorna-
lista Fernando Cesar Mesquita, e
pelo jornalista Lustosa da Costa.
O programa vai ao ar amanhã e
no domingo, em dois horários:
às 11h e às 23h.

O ministro Almir Pazzianotto, entrevistado pelo jornalista
Fernando Cesar Mesquita, defendeu mudanças profundas na CLT

Antonio Carlos Magalhães e
Agaciel Maia apontaram
os benefícios da iniciativa
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A sessão de ontem do Senado Federal foi presidida pelo senador Henrique Loyola

A Comissão de Educação (CE) vai
examinar neste mês projeto do se-
nador Ademir Andrade (PSB-PA)
que modifica a legislação sobre es-
tágios de estudantes. O objetivo é
garantir condições reais de comple-
mentação e aprendizagem prática
de acordo com o curso, proibindo
que os estagiários sejam utilizados
como mão-de-obra barata.

Conforme a proposta, um estu-
dante de direito, por exemplo, não
poderá trabalhar como caixa ou es-
criturário em uma instituição finan-
ceira, mas em seu departamento
jurídico. Uma pessoa que curse me-
dicina não irá estagiar numa em-
presa de construção civil, salvo em
seu departamento médico, caso
exista. �Assim, o estagiário irá tra-
balhar para adquirir experiência
prática em seu campo profissio-

O senador Ademir Andrade
criticou ontem a proposta de Lei
da Mordaça, que proíbe que
membros do Ministério Público e
do Poder Judiciário possam di-
vulgar ou emitir opiniões sobre
os processos em que atuem. A
proposta, que tem duas versões
� uma de autoria do Poder Exe-
cutivo e outra do senador Jorge
Bornhausen (PFL-SC) �, tramita
no Congresso e, segundo o sena-
dor, tem recebido apoio ostensi-
vo do governo, que defende sua
aprovação.

� Fernando Henrique Cardoso,
um chefe de governo que se van-
gloria de ter lutado contra o regi-
me militar pelo direito de opinião
e expressão, renega tudo para usar
os mesmos instrumentos de cer-
ceamento de expressão � criticou
Ademir Andrade.

Em sua avaliação, a Lei da Mor-
daça fere princípios constitucio-
nais, que garantem a manifestação
de pensamento e a informação, e
�chega a ameaçar a democracia�.
O senador rebateu os argumentos
dos que defendem a aprovação da
lei, enumerando os casos do im-
peachment do ex-presidente Fer-

O Senado enviou para apreciação
da Câmara dos Deputados o projeto
de lei que denomina Sebastião Diniz
a ponte sobre o rio Uraricoera, na
BR-174, no estado de Roraima. A pro-
posta, de autoria do senador Moza-
rildo Cavalcanti (PFL-RR), foi apro-
vada terminativamente pela Comis-
são de Educação (CE), e como não
houve recurso para sua apreciação
pelo Plenário, foi enviado dire-
tamente para a Câmara.

Considerado o grande desbrava-
dor de Roraima, Sebastião Diniz foi
quem conseguiu, após mais de 40
anos de tentativas fracassadas, entre
1847 e 1893, abrir uma picada de 815
quilômetros, que se tornaria mais
tarde a BR-174, ligando o estado do
Amazonas a Roraima.

Mozarildo ressaltou que a idéia de
construir a estrada Manaus-Boa Vis-
ta nasceu inspirada na possibilidade
de transportar por meio rodoviário
o gado dos campos do rio Branco
para a capital amazonense. A inicia-
tiva, no entanto, sempre fracassava
devido aos obstáculos naturais en-
contrados, como cachoeiras, e aos
altos custos da construção.

A BR-174 de hoje, explicou o sena-
dor, seguiu o trajeto de Sebastião Di-
niz, partindo de Manaus, até a locali-
dade de Novo Paraíso. Dessa locali-
dade (inexistente à época do desbra-
vador) a estrada tomou outro rumo
e abandonou, segundo ele erronea-
mente, o traçado de Diniz. A picada
de Novo Paraíso seguia para a Serra
da Lua, passando por onde hoje es-
tão as colônias Confiança I, II e III. Na
Serra da Lua, Diniz imaginava fazer
uma grande rotatória com possibili-
dades de seguir daí para George-
town, na Guiana, e depois para Boa
Vista. Se assim tivesse sido feito, ha-
veria apenas uma ponte sobre o rio
Branco nas proximidades de Boa Vis-
ta, disse Mozarildo.

Em pronunciamento da tribuna do
Plenário, o senador Pedro Simon
(PMDB-RS) comunicou que será ho-
menageado, como ex-ministro da
Agricultura, pelo Instituto de Estu-
dos Jurídicos e Atividades Rurais e
pela Rede Brasil Sul, durante a Expo-
sição Internacional de Animais do Rio
Grande do Sul (Expointer), que está
sendo realizada no município de Es-
teio (RS). Segundo disse, trata-se da
maior feira agropecuária da Améri-
ca e uma das maiores do mundo, com
2,4 mil expositores e mais de meio
milhão de visitantes (foram 600 mil
no ano passado).

Simon fez um balanço de sua ges-
tão à frente do Ministério da Agricul-
tura durante o governo de José Sar-
ney. Ele relatou que sua primeira pre-
ocupação ao assumir o cargo, em
março de 1985, era recuperar o pres-
tígio político do ministério. Sua prin-
cipal meta, afirmou, foi o lançamen-
to das bases de uma política agrícola
duradoura, associada à defesa dos
pequenos e médios produtores.

O senador destacou ainda a rea-
lização de vários programas soci-
ais, como o de alimentação popu-
lar, que atingiu seis milhões de pes-
soas. Houve também o plano de ir-
rigação, que atingiu um milhão de
hectares, a metade deles na região
Nordeste, com a criação de 700 mil
empregos diretos.

Dos empreendimentos de sua ges-
tão, Simon citou ainda o saneamen-
to financeiro do Banco Nacional de
Crédito Cooperativo, que recuperou
a credibilidade necessária para reali-
zar, com o apoio do Banco Mundial,
o Programa de Eletrificação Rural. O
senador falou também do saneamen-
to da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa) e dos in-
centivos concedidos ao Instituto
Nacional de Meteorologia, o que não
ocorria desde 1940.

Em relação ao controle de pragas
e doenças, Pedro Simon citou o com-
bate ao bicudo e a erradicação do
cancro cítrico. A febre aftosa, afir-
mou, foi controlada no período em
que esteve à frente do ministério, per-
manecendo apenas pequenos focos
no Sul. Ele lamentou o aparecimen-
to de novos casos da doença nos re-
banhos bovinos do município de Jóia
(RS), cuja repercussão, salientou, �é
como uma explosão, que apaga de-
zenas de anos de luta�.

Simon será
homenageado
por atuação

em ministério

nal�, explica o senador.
Podem estagiar, de acordo com

o projeto, os estudantes dos níveis
de educação superior, profissional,
especial e os do ensino médio com
disciplina profissionalizante. Ficam
excluídos os estudantes do ensino
médio e supletivo, para impedir que
sejam indevidamente utilizados
como recepcionistas, contínuos e
office boys, por não haver vincula-
ção lógica entre os cursos ministra-
dos na escola e o desempenho da
atividade laboral.

Em seu parecer favorável à pro-
posta, o senador Antero Paes de
Barros (PSDB-MT) ressalta a impor-
tância das garantias dadas ao esta-
giário com pagamento obrigatório
de pelo menos um salário mínimo,
seguro de acidentes pessoais, 30
dias de férias após 12 meses, a se-

nando Collor de Mello, da máfia dos
fiscais, em São Paulo, e da CPI do
Narcotráfico. Segundo Ademir An-
drade, sem a plena liberdade dos
promotores e da imprensa, nenhum
dos casos teria chegado a resulta-
dos expressivos. Para o senador, já
existem instrumentos legais sufici-
entes para punir, inclusive penal-
mente, os que abusam do direito de
livre expressão.

� A Constituição considera invi-
oláveis a intimidade, a vida priva-
da, a honra e a imagem das pesso-
as, assegurando inclusive direito à
indenização. O respeito à vida par-
ticular deve ser preservado, mas o
que for considerado ato adminis-
trativo não pode ficar encoberto �
observou.

Ademir mencionou declaração do
ministro Sepúlveda Pertence, do Su-
premo Tribunal Federal (STF), que
disse estar preocupado com o fato
de o assunto vir à tona somente quan-
do vão à �execração pública� algu-
mas figuras proeminentes. �Ninguém
falou em proteger a intimidade dos
que são expostos diariamente à vio-
lência policial e ao exibicionismo de
programas sensacionalistas de tele-
visão�, argumenta Pertence.

O senador citou ainda o pro-
nunciamento do deputado José
Genoino (PT-SP) segundo o qual,
�em um país acostumado à im-
punidade dos corruptos, esque-
ce-se que a transparência é uma
exigência democrática e que a
publicidade é uma aliada da ver-
dade e da justiça�.

� A quem interessa o silên-
cio? Este governo, que se diz de-
mocrata, quer institucionalizar
a censura. Não podemos acei-
tar, em hipótese alguma, uma lei
que promete calar o Ministério
Público, órgão de vital impor-
tância para a defesa dos inte-
resses do povo brasileiro � con-
cluiu Ademir Andrade.

Mozarildo Cavalcanti é autor da
proposta que homanageia

Sebastião Diniz

CE vai examinar mudanças
na legislação sobre estágio

A proposta do senador Ademir Andrade pretende impedir que
estudantes sejam utilizados como mão-de-obra barata por empresas

rem coincidentes com as férias es-
colares, e a possibilidade de dispen-
sa do estágio durante o período de
provas e exames, dias a serem des-
contados das férias, desde que man-
tida a remuneração integral.

O projeto mantém a determina-
ção legal de que o estágio não crie
vínculo empregatício. Seria a manei-
ra de impedir que seja usado para
mascarar a relação de emprego e
que a empresa se aproveite de mão-
de-obra barata sem pagamento de
qualquer encargo social. �Numa
época de desemprego, em que as
centrais sindicais propõem diminuir
a jornada de trabalho como forma
de aumentar os postos de trabalho,
não pode a legislação permitir ma-
nobras jurídicas capazes de fazer-se
substituir o trabalhador por esta-
giários�, conclui o parecer.

Ademir Andrade critica
proposta de Lei da Mordaça

Ademir Andrade: �Não podemos
aceitar uma lei que promete

calar o Ministério Público�

Câmara votará
projeto que dá
nome a ponte
em Roraima


