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Subcomissão ouve
funcionário do BC
Técnico é chamado a esclarecer rastreamento das contas
de supostos envolvidos no desvio de verbas do TRT-SP
A Subcomissão Permanente do Ju-

diciário ouve hoje, a partir das 15h,
o chefe do Departamento de Supervi-
são Direta do Banco Central, Paulo
Sérgio Cavalheiro. Ele deverá escla-
recer aos senadores a operação de ras-
treamento das contas de supostos en-
volvidos no desvio de verbas destina-
das à construção do fórum do Tribu-
nal Regional do Trabalho de São Pau-
lo na capital paulistana.A subcomissão deverá inquirir o funcionário do BC sobre reclamações do Ministério

Público a respeito do resultado do rastreamento das contas no caso do TRT-SP

CCJ examina no
dia 13 restrição a
anúncios de fumo

PÁGINA 3

PÁGINA 2

PONTES: PLANO DE
SAÚDE DEVE COBRIR

DESPESA COM
ACOMPANHANTE

A CAE pode analisar neste
semestre projeto de lei do
senador Luiz Pontes que

obriga os planos de saúde a
cobrirem despesas de

acompanhantes de crianças
internadas em UTI.

PÁGINA 3

Pontes lembra a importância de
a criança permanecer próxima

da família no tratamento

Hugo Napoleão é autor do
projeto que divide a devolução

em dez parcelas iguais

Devolução do
adiantamento
de férias pode
ser parcelado

PÁGINA 4

Simon observa que a América do
Sul tem tudo para assegurar

alto nível de vida à população

Unidade é a
solução para a
América do Sul,
afirma Simon

PÁGINA 3

SENADORES COBRAM REAJUSTE

MAIOR PARA O SALÁRIO MÍNIMO

O aumento de 5,5% para o salário mínimo, previsto na proposta

orçamentária de 2001, foi criticado pelos senadores Geraldo

Cândido e Ademir Andrade. Cândido disse que o índice está abaixo

da previsão de inflação para este ano, de 6%. Ademir afirmou que

o governo não está cumprindo o que prometeu em maio, quando

garantiu que o mínimo teria aumentos superiores à inflação.

PÁGINA 4

Ademir Andrade Geraldo Cândido

Projeto prevê
isenção de taxas
para viagens de

idosos ao exterior

PÁGINA 2Mozarildo é autor do projeto que
está sendo examinado pela

Comissão de Assuntos Econômicos
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PLENÁRIO

14h30h  � Sessão
não deliberativa

COMISSÃO

15h � Subcomissão
Permanente do Judiciário
Pauta: depoimento do chefe do Departamento de Supervisão
Direta do Banco Central do Brasil (Desup), Paulo Sérgio
Cavalheiro.  Ala Senador Alexandre Costa � Sala 3

PREVISÃO
PLENÁRIO

Quarta-feira
14h30 � Sessão não deliberativa

ESPECIAL

Quarta-feira
12h � Cultura ao Meio-Dia
Filme: De volta para o presente, de Hugh Wilso. Auditório
Petrônio Portella

JORNAL DO SENADO
                        MESA DO SENADO FEDERAL

Presidente: Antonio Carlos Magalhães 
1º Vice-Presidente: Geraldo Melo
2º Vice-Presidente: Ademir Andrade

1º Secretário: Ronaldo Cunha Lima
2º Secretário: Carlos Patrocínio
3º Secretário: Nabor Júnior
4º Secretário: Casildo Maldaner

Suplentes de Secretário: Eduardo Suplicy - Lúdio Coelho
Jonas Pinheiro - Marluce Pinto

www.senado.gov.br - E-mail: jornal@senado.gov.br - tel.: 0800 612211 - fax: (61) 311 3137
Diretor-Geral do Senado: Agaciel da Silva Maia

Secretário-Geral da Mesa: Raimundo Carreiro Silva
Diretor da Sec. de Comunicação Social: Fernando Cesar Mesquita (61) 311-3211

Diretor de Divulgação e Integração: Helival Rios (61) 311-1150
Diretor do Jornal do Senado: José do Carmo Andrade (61) 311-3170
Diretor da Agência Senado: Flávio de Mattos (61) 311-3327

Editor-Chefe: Edson de Almeida
Editores: Djalba Lima, Eduardo Leão, João Carlos Ferreira da Silva, Sylvio Costa e Sylvio Guedes

Diagramação: Sergio Luiz, Wesley Bezerra de Carvalho e Osmar Miranda
Revisão: Lindolfo do Amaral Almeida, Maria das Graças Aureliano e Miquéas Dantas de Morais

Fotos: Célio Azevedo, Márcia Kalume, Waldemir Rodrigues,  Roosevelt Pinheiro, Roque Sá, José Cruz e Jane Araújo
Arte: Cirilo Quartim

Impresso pela
Secretar ia Especial

de Editoração e
Pub l i cações

Endereço: Praça dos Três PoderesEd. Anexo I do Senado Federal,
20º andar

Brasília - DF - 70165-920

O noticiário do Jornal do Senado é
produzido pela equipe de jornalistas

da Subsecretaria Agência Senado

Projeto de lei que restringe o
uso e a propaganda de produtos
do fumo, bebidas alcoólicas, me-
dicamentos, terapias e defensivos
agrícolas deverá ser submetido à
deliberação dos membros da Co-
missão de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ) em reunião
convocada para o dia 13, às 10h.
Em regime de urgência constitu-
cional desde 16 de agosto, a ma-
téria deve ter sua tramitação en-
cerrada no prazo de 45 dias a par-
tir dessa data.

De iniciativa do Poder Executivo
e já aprovada na Câmara, a pro-
posta modifica lei de 1996 para proi-
bir a propaganda de cigarros e as-
semelhados no rádio e na TV, limi-
tando-a a pôsteres, painéis e car-
tazes localizados no interior dos lo-
cais de venda desses produtos.
Mesmo nesses meios de propagan-
da, o projeto determina que as
mensagens não associem o consu-
mo de cigarros e assemelhados a

Os brasileiros maiores de 65
anos de idade poderão ter benefí-
cios para viagens internacionais,
caso seja aprovado o projeto de
lei do senador Mozarildo Caval-
canti (PFL-RR) que isenta os ido-
sos da taxa de emissão de passa-
porte e demais documentos de
viagem. O projeto encontra-se sob
exame da Comissão de Assuntos
Econômicos (CAE) do Senado.

Baseado na Constituição, que
determina que a família, a socie-
dade e o Estado têm o dever de
amparar os idosos e garante a
gratuidade dos transportes cole-
tivos urbanos, o senador encami-
nhou a proposta de criação desse
novo benefício como forma de
proporcionar às pessoas pobres
de terceira idade a realização do
sonho de uma viagem de lazer ou
o atendimento da necessidade de
buscar no exterior um atendimen-
to médico especializado.

� Sabe-se que esse grupo po-
pulacional, se não encontrar estí-
mulo adequado para integrar-se
à participação comunitária, ten-
de a adotar padrões sedentários
de comportamento que costu-
mam ensejar danos à saúde física
e mental. Por essa razão, tornam-

O senador Romero Jucá (PSDB-
RR) elogiou a Agenda Legislativa da
Indústria, uma publicação da Con-
federação Nacional da Indústria
(CNI) enviada a todos os parlamen-
tares, com a posição da entidade a
respeito dos grandes temas nacio-
nais e suas razões para apoiar ou
divergir dos projetos de lei em tra-
mitação na Câmara e no Senado.

� A Agenda Legislativa da Indús-
tria é uma publicação de interesse
para todos os parlamentares � ava-
liou Jucá. �Além de conceitos ge-
rais, preocuparam-se os autores em
examinar separadamente cada pro-
jeto em andamento no Congresso
que possa afetar a indústria brasi-
leira, manifestando sua opinião con-
vergente ou divergente�, explicou.

� Não se trata de seguir à risca as
recomendações da CNI, mas essa

atividades esportivas, sejam elas
olímpicas ou não; não sugiram ou
induzam seu consumo em locais
ou situações perigosas ou ilegais e
não incluam a participação de cri-
anças ou adolescentes.

Entre outras restrições à pro-
paganda de cigarros, o projeto
também proíbe o patrocínio de
atividades culturais e esportivas,
propagandas fixas ou móveis em
estádios e pistas e a distribuição
de amostras em estabelecimentos
de ensino, em locais públicos ou
por remessa via correio.

Outras 15 matérias deverão ser
examinadas no dia 13 pela CCJ,
quatro delas em caráter terminati-
vo: o parecer favorável do sena-
dor Pedro Simon (PMDB-RS) à
proposta do senador Lúcio Alcân-
tara (PSDB-CE) de permitir que os
juízes de direito tenham a faculda-
de de conceder justiça gratuita; o
parecer, também favorável, de José
Eduardo Dutra (PT-SE) ao regula-

CCJ examina restrição a anúncios de fumo e bebidas
Projeto de lei do Executivo já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e tramita em regime de

urgência constitucional. O texto proíbe a propaganda de cigarros e assemelhados no rádio e na TV
mento para a nomeação de ocu-
pantes de cargos em comissão
proposto por Roberto Requião
(PMDB-PR); o parecer favorável de
Jefferson Péres (PDT-AM) a proje-
to de Roberto Freire (PPS-PE) que
autoriza o Executivo a criar a Re-
gião Administrativa Integrada de
Desenvolvimento do Pólo Petroli-
na (PE) e Juazeiro (BA); e o pare-
cer favorável à proibição de uso
da expressão �boa aparência� nos
anúncios de recrutamento de pes-
soal, conforme proposta de Geral-
do Cândido (PT-RJ).

Também com urgência consti-
tucional, a CCJ examinará ainda
dois projetos do Poder Executi-
vo já aprovados pela Câmara: um
deles autoriza o governo a criar
a Fundação Universidade Fede-
ral do Tocantins; o outro estabe-
lece procedimentos para a exe-
cução, pela Justiça do Trabalho,
das contribuições devidas à Pre-
vidência Social.

agenda pode nos servir de guia téc-
nico e político para o exame dos
temas que iremos votar � disse.

Ele elogiou as principais inten-
ções da CNI, como a redução do
chamado �custo Brasil� e a adoção
de medidas que contribuam para o
crescimento da economia. Assina-
lou que a CNI tem trabalhado nos
últimos cinco anos junto aos parla-
mentares �de forma transparente,
na busca de um caminho certo, pela
adoção de normas jurídicas que
permitam ao Brasil a inserção na
economia mundial, cada dia mais
globalizada e exigente em produti-
vidade e competitividade�.

Dentro desse quadro, o senador
considera natural que a primeira
prioridade da CNI seja uma ampla
reforma tributária no país. Na avali-
ação da entidade, a atual carga de

impostos é exagerada, complexa e
mal distribuída. Além de tomar po-
sição contra a criação de impostos
ou ampliação de sua incidência, os
empresários propõem mudanças
para desoneração da produção, das
exportações e investimentos e para
o aumento da base de arrecadação.

A CNI também se preocupa com
a modernização e flexibilização das
leis trabalhistas, acrescenta o sena-
dor, recomendando, ainda, a �re-
gulamentação da reforma da Previ-
dência, para estabelecer, definitiva-
mente, os planos de previdência
complementar públicos e privados�.

Mozarildo propõe isenção
de taxas para viagens
de idosos ao exterior

Jucá destaca publicação da
CNI destinada a parlamentares

Romero Jucá
e log ia
utilidade da
Agenda
Legislativa
da Indústria

Moza r i l do
lembra que a

Cons t i tu i ção
de t e rm ina

a m p a r o
aos idosos

se necessárias outras medidas de
complemento à Constituição que
levem merecido alento aos brasi-
leiros idosos que pretendam o jus-
to direito a uma vida menos re-
clusa � afirmou Mozarildo.
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A parceria entre empresas e co-
munidade é a saída para a forma-
ção de corpos de bombeiros, hoje
ausentes de 95% dos municípios
brasileiros, de acordo com o se-
nador Henrique Loyola (PMDB-
SC). Tal modelo, conforme o se-
nador, é vitorioso em vários mu-
nicípios de Santa Catarina � prin-
cipalmente Joinville � e do Rio
Grande do Sul, por despender
menos recursos e, em muitas si-
tuações, ser mais eficiente no com-
bate aos incêndios que as corpo-
rações militares.

Henrique Loyola explicou que
o corpo de bombeiros comunitá-
rio funciona com um quadro de
pessoal formado basicamente por
voluntários, auxiliados em algu-
mas tarefas  (motoristas e mecâ-
nicos são exemplos) por trabalha-

A Subcomissão Permanente do
Judiciário ouve, às 15 horas de
hoje, o chefe do Departamento de
Supervisão Direta do Banco Cen-
tral (BC), Paulo Sérgio Cavalhei-
ro. Ele deve dar explicações a res-
peito da operação de rastreamen-
to das contas dos supostos envol-
vidos no desvio de verbas desti-
nadas à construção do fórum tra-

O senador Pedro Simon (PMDB-
RS) elogiou a reunião dos 12 pre-
sidentes de países sul-americanos,
realizada na semana passada em
Brasília, e disse que a união regio-
nal é o único caminho viável para
assegurar o desenvolvimento da
América do Sul. Simon citou como
exemplo de experiência bem-su-
cedida a união dos países euro-
peus, que, para ele, deve servir de
modelo para os sul-americanos.

O senador classificou como �um
gesto grosseiro� do presidente dos
Estados Unidos, Bill Clinton, a inici-
ativa de visitar a Colômbia na véspe-
ra da reunião. �Mas os presidentes
sul-americanos foram firmes,
rechaçaram a possibilidade de in-
vasão da Amazônia, reafirmaram o
compromisso com a democracia e
realizaram uma cúpula alegre,
descontraída, que serviu para for-

Deverá ser analisado pela Co-
missão de Assuntos Econômicos
(CAE) projeto do senador Luiz
Pontes (PSDB-CE) que propõe a
obrigatoriedade da cobertura de
despesas de acompanhante de
recém-nascidos, lactentes e cri-
anças, enquanto esses permane-
cerem internados em unidade
de tratamento intensivo neona-
tal ou pediátrico.

Apresentado à Mesa do Sena-
do no último mês de junho, o
projeto altera a Lei 9.656, que
dispõe sobre os planos e segu-
ros privados de assistência à
saúde.

O autor esclarece, na justifi-
cação da proposta, que tem re-
cebido reclamações, de todo o
território brasileiro, quanto ao
não cumprimento da lei.

Ela determina, segundo o se-
nador, a cobertura de despesas
de acompanhante, no caso de
pacientes menores de 18 anos,
quando internados em unidade
de tratamento intensivo, �mes-
mo quando se trata de crianças
que ainda necessitam do aleita-
mento materno�, ressalta ele.

Pontes informa, também, que

Técnico fala sobre destino das verbas do TRT-SP
Senadores ouvem às 15h o chefe do Departamento de Supervisão Direta do BC, Paulo Sérgio Cavalheiro, a respeito do

rastreamento das contas dos supostos envolvidos no desvio dos recursos repassados para construção do fórum trabalhista
balhista de São Paulo. O requeri-
mento de convite a Cavalheiro foi
apresentado pelo senador Bello
Parga (PFL-MA).

Os procuradores da República
que prestaram depoimento em
agosto à subcomissão queixaram-
se da lentidão do Banco Central
na liberação de informações so-
bre o rastreamento dos cheques

utilizados para o pagamento das
obras do Tribunal Regional do
Trabalho de São Paulo (TRT-SP).

De acordo com os procurado-
res, o rastreamento feito até en-
tão era parcial e não identificava
para onde foram os recursos de-
pois que o governo pagou à em-
presa vencedora da concorrência
para a construção do fórum. O

presidente do Banco Central, Ar-
mínio Fraga, tem contestado os ar-
gumentos do Ministério Público
afirmando que, muitas vezes, os
pedidos de informações dos pro-
curadores não são suficientemen-
te claros.

Conforme o autor do requeri-
mento, a presença de Paulo Sérgio
Cavalheiro na subcomissão ajuda-

rá a esclarecer a situação atual do
rastreamento das contas dos su-
postos envolvidos no desvio de ver-
bas. �Ademais, a oitiva do convida-
do permitirá que nos certifique-
mos  da forma e da constância com
que o Ministério Público tem rece-
bido informações sigilosas do Ban-
co Central�, diz Bello Parga na jus-
tificação do pedido.

talecer o grupo e cada um dos paí-
ses�, avaliou Simon.

Para ele, a oposição que os Esta-
dos Unidos sempre fizeram ao Mer-
cosul e às tentativas do bloco de cres-
cer englobando outros países é uma
prova concreta de que esta é a so-

lução para a região. Simon acres-
centou que a América do Sul tem
tudo de que precisa para dar às suas
populações o nível de bem-estar que
caracteriza os países ricos: água, ter-
ras agriculturáveis, petróleo e po-
vos criativos. �Não será necessário
importar nada�, disse.

Pedro Simon lamentou que a
América do Sul tenha esperado
500 anos para reunir 12 presiden-
tes, e aplaudiu a decisão de repe-
tir a reunião de cúpula, com re-
gularidade, na busca do desenvol-
vimento homogêneo da região.

Na opinião dele, a proposta dos
Estados Unidos de formar a Asso-
ciação de Livre Comércio das
Américas (Alca) somente será vi-
ável se os países sul-americanos
se fortalecerem, antes da união.
�Do contrário serão esmagados
pelos Estados Unidos�, concluiu.

os planos e seguros privados de
assistência à saúde têm deixado
de dar cobertura aos pais ou res-
ponsáveis em hospitais privados,
inclusive em caso de permanên-
cia em UTI.  Isso, segundo ele,
�constitui-se em excesso por
parte daquelas instituições�,
uma vez que, mantendo-se o
vínculo com a família, �está
provado que o paciente alcança
uma recuperação mais rápida�.

O senador observa que o Mi-
nistério da Saúde, por meio da
Secretaria de Políticas de Saúde
e da Secretaria de Assistência
Médica, implantou programas,
como o Projeto Canguru, que
prevêem o acompanhamento
precoce da criança prematura
por parte da mãe e do pai, in-
clusive na unidade de terapia in-
tensiva neonatal.

Em defesa do seu projeto de
lei, Luiz Pontes afirma:

� Ele tem o verdadeiro senti-
do de emprestar à lei que dis-
põe sobre os planos de saúde o
cunho de interpretação autên-
tica, para evitar o descalabro
hermenêutico de que tem sido
vítima o usuário.

dores remunerados. O reconhe-
cimento da sociedade e o senti-
mento de que participam de uma
tarefa importante são o que move
os voluntários a dedicar algumas
horas do dia, em rodízio, ao cor-
po de bombeiros. Essas unidades
não militares também podem ter
a participação dos trabalhadores
que participam de brigadas de in-
cêndio em empresas. Em Santa
Catarina, a Tigre, megaempresa do
ramo de tubos e conexões, é uma
das companhias que participam
do esforço de prevenção e com-
bate a incêndios.

� Ao lado do interesse comuni-
tário, os empresários querem seus
brigadistas mobilizados o tempo
todo para lidar com situações de
risco � afirmou Loyola.

Uma das vantagens do corpo de

bombeiros comunitário, além da
utilização de voluntários, é a op-
ção por tecnologia mais barata do
que os caminhões e outros equi-
pamentos sofisticados importa-
dos. Muitas vezes, um jipe e uma
bomba d�água são suficientes para
combater o fogo em pequenas lo-
calidades. O senador já propôs à
primeira-dama do país, Ruth Car-
doso, que estimule a reprodução
da experiência em todo o país.

Pontes quer obrigar plano
de saúde a cobrir gastos

com acompanhantes

Luiz Pontes
pretende assegurar

a cobertura para
acompanhantes de

recém-nasc idos,
lactentes e crianças
internados em UTI

Pedro Simon elogia reunião de cúpula
realizada por nações sul-americanas

Loyola defende corpo de
bombeiros comunitário

Para Simon, o fortalecimento e
 a união da América do Sul

devem anteceder integração à Alca

Henrique Loyola destacou o
sucesso da experiência em

cidades gaúchas e catarinenses
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A sessão de ontem do Senado Federal foi presidida pelo senador Bello Parga

O senador Hugo
Napoleão (PFL-PI)
apresentou projeto
de lei que divide em
dez parcelas iguais, a
serem pagas mensal-
mente, a devolução
do adiantamento da
remuneração refe-
rente às férias recebi-
das pelo trabalhador,
sem a incidência de
qualquer encargo financeiro. A
proposta foi encaminhada à Co-

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

8h � Agenda Senado
Em seguida � Música e informação
14h30 � Sessão Plenária do Senado (vivo)
Em seguida � Subcomissão do Judiciário
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
0h � Sessão Plenária do Senado (reprise)
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

6h30 � Cidadania � Sen. Lauro Campos e o
representante da Unesco, Jorge Werthein, falam
sobre a violência e as desigualdades sociais
7h30 � Entrevista � Sen. Jefferson Péres fala
sobre o desenvolvimento da Amazônia
8h � Jornal do Senado
8h30 � TV Escola � Trama do Olhar � Animando
a escola
9h � Cores do Brasil � Pernambuco
9h30 � Entrevista � Sen. Álvaro Dias fala sobre
as eleições e a reforma política
10h � Seminário Brasi l século vinte e um �
Encontro ano 2000 � parte 3
12h � Cores do Brasil � Camboriú
12h30 � Entrevista � Sen. Jefferson Péres fala
sobre o desenvolvimento da Amazônia
13h � Especial Fortes do Brasil � Forte do Recife
13h30 � Cidadania � Sen. Lauro Campos e o
representante da Unesco, Jorge Werthein, falam
sobre a violência e as desigualdades sociais
14h30 � Sessão Plenária (vivo)
Logo após � Subcomissão do Judiciário (vivo)
19h30 � Cidadania � Sen. Lauro Campos e o

representante da Unesco, Jorge Werthein, falam
sobre a violência e as desigualdades sociais
20h30 � Entrevista � Sen. Jefferson Péres fala
sobre o desenvolvimento da Amazônia
21h30 � Jornal do Senado
22h30 � Sessão Plenária (reapresentação)

Senado inaugura exposição sobre
história e cultura de Sergipe

O Senado Federal e o gover-
no de Sergipe, por meio de sua
Secretaria Estadual de Cultura,
promovem de hoje a 14 de se-
tembro a exposição �Sergipe
artístico e monumental�. O
evento, que será aberto oficial-
mente às 11h30, na Senado Ga-
leria, faz parte das comemora-
ções dos 500 anos do Descobri-
mento do Brasil.

A mostra apresenta textos, fo-
tografias e elementos cênicos
retratando o estado de Sergipe

nas suas manifestações cultu-
rais, sua história, geografia e ri-
quezas minerais. Deverão estar
presentes na abertura do even-
to o governador sergipano Al-
bano Franco, secretários estadu-
ais e representantes do Sebrae e
do Banco do Brasil.

Entre as personalidades sergi-
panas que serão retratadas na
exposição, estão o poeta Tobias
Barreto, a cantora Joésia Ramos,
o ator Mariano Ferreira e o artista
plástico Florival Santos.

Devolução do adiantamento
de férias pode ser facilitada

O aumento de 5,5% para o salá-
rio mínimo, previsto na proposta
orçamentária de 2001, foi critica-
do pelo senador Geraldo Cândido
(PT-RJ). Ele afirmou que o
percentual �sequer alcança a pre-
visão de 6% de inflação para este
ano� e significaria uma �elevação
ridícula� do mínimo, dos atuais R$
151 para R$ 159,30.

Geraldo Cândido crit icou
também a ausência de recursos
no Orçamento para reajuste dos
salários dos servidores públicos,
que irão para o sétimo ano con-
secutivo sem aumento.

� É obrigação do Congresso
lutar para que os trabalhado-

O senador Ademir
Andrade (PSB-PA) co-
brou do governo o
cumprimento da pro-
messa de reajuste do
salário mínimo em 2001
superior ao que prevê
a proposta orçamentá-
ria apresentada sema-
na passada. Segundo
ele, o governo acaba de
demonstrar, com o
projeto de Orçamento, a intenção
de não cumprir o que prometeu.
�Nem mesmo o acordo que fez com
sua bancada de apoio, em maio últi-
mo, o governo pretende honrar�,
criticou o senador paraense.

� A proposta de Orçamento en-
tregue ao Congresso Nacional no
dia 31 de agosto prevê um aumen-
to para o salário mínimo de ape-

Projeto apresentado pelo senador Hugo Napoleão permite que
o benefício seja devolvido mensalmente em dez parcelas iguais

missão de Assuntos
Sociais (CAS), em ca-
ráter terminativo.

Na justificava do
projeto, Napoleão ar-
gumenta que a ante-
cipação recolhida
pelo empregador no
mês imediatamente
posterior às férias
�vem  acarretando
sérias dificuldades

financeiras para o trabalhador�,
uma vez que os salários no Bra-

sil são muito baixos.
Hugo Napoleão havia apresen-

tado o projeto na legislatura pas-
sada. A proposta, no entanto, foi
arquivada sem que houvesse sido
votada a tempo pelo Senado. Ele
afirma estar convencido de que
a devolução do adiantamento
das férias, por parte do trabalha-
dor, em dez parcelas iguais e su-
cessivas ao longo do exercício fi-
nanceiro �não trará implicações
econômico-financeiras desfavo-
ráveis às empresas�.

Geraldo Cândido critica proposta do
governo para reajuste do salário mínimo

res saiam da situa-
ção de penúria em
que se encontram �
disse Cândido.

O senador afir-
mou ainda que o
Congresso deve ter
como prioridade im-
pedir que o governo
consiga a aprova-
ção da contribuição
previdenciária de
aposentados e pensionistas. A
proposta já foi derrotada no
Congresso e no Supremo Tri-
bunal Federal (STF), onde o go-
verno tentou derrubar a deci-
são do Legislativo. Para subme-

ter novamente o as-
sunto ao Legislativo,
o governo estaria
�maquiando� a pro-
posta, conforme o
senador.

Segundo Geraldo
Cândido, o governo
alega que arreca-
daria cerca de R$ 1
bilhão com a taxa-
ção dos trabalhado-

res inativos. Para o senador, a
quantia não seria suficiente
para equilibrar o caixa da Pre-
vidência, apenas �iria piorar
bastante as finanças de aposen-
tados e pensionistas�.

Para Ademir, governo não cumpriu promessa
nas 5,5%, quando a
estimativa de inflação
para este ano, feita
pelo próprio governo,
é de 6% a 8% � disse
Ademir. Segundo ele,
�o salário mínimo, na
proposta do Executi-
vo, terá reajuste infe-
rior à inflação, ao con-
trário do acordado
anteriormente�.

Para o senador, o governo pre-
tende �nivelar por baixo� e negoci-
ar o novo aumento com o Congres-
so propondo um reajuste baixo.
Ademir lembrou que, no caso do
serviço público, a situação é ainda
mais grave, pois �não há previsão
alguma na proposta orçamentária
de reajuste linear para a catego-
ria�. Se prevalecer essa posição,

afirmou, �serão sete anos sem au-
mento. É na verdade levar à indi-
gência os trabalhadores do servi-
ço público. É preciso que se de-
nuncie o caráter anti-social desse
governo�, assinalou.

� A insensibilidade desse gover-
no com os trabalhadores e aposen-
tados é patente. Isso tem-se repe-
tido ano a ano desde o início do
primeiro mandato do presidente
Fernando Henrique Cardoso � dis-
se. O senador considera que, com
a previsão de reajuste de apenas
5,5% para os salários, �os aposen-
tados ficarão condenados a um
reajuste inferior à inflação�. Ele
lembrou os preços dos medica-
mentos, �que estão entre os itens
que mais tiveram os preços
majorados nos últimos meses e
muito acima da inflação�.

Napoleão: a medida
não prejudicará

as empresas

Cândido defende
também aumento para

os servidores públicos

Ademir propõe um
reajuste do mínimo

acima da inflação


