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Cavalheiro (E) disse à Subcomissão do Judiciário que os pedidos feitos ao Banco Central para identificar o destino dos recursos  desviados do TRT-SP vêm sendo atendidos regularmente

BC diz que forneceu dados
sobre remessas ao exterior
Oitocentos documentos sobre remessas feitas ao exterior pelo grupo encarregado da

obra do fórum trabalhista de São Paulo estão entre as informações que o Banco
Central (BC) já repassou à Justiça e ao Ministério Público, informou ontem o chefe

do Departamento de Supervisão Direta da instituição, Paulo Sérgio Cavalheiro.
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PLENÁRIO

14h30h  � Sessão não deliberativa

ESPECIAL

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

A Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJ) deve
votar ainda este ano o projeto de
lei do senador Carlos Patrocínio
(PFL-TO) que disciplina o uso do
mototáxi como transporte públi-
co individual de passageiros. En-
tre as exigências impostas pelo
projeto está o uso de forração
interna descartável no capacete
e no vestuário de proteção do
passageiro.

O projeto de Carlos Patrocínio
estabelece que o mototáxi deve-
rá ter dispositivos especiais de
apoio para o passageiro, como
encosto de cabeça, além de um
isolamento térmico no cano de
escape da motocicleta. Somente
poderão operar mototáxi, de
acordo com o projeto, maiores

A destinação final de medicamen-
tos, drogas, insumos farmacêuticos,
correlatos, cosméticos e saneantes,
adquiridos por serviços de farmá-
cia, cujo prazo de validade tenha
vencido, ou que se tenham deterio-
rado, deverá ser de responsabilida-
de de distribuidores e fabricantes
desses produtos. É o que propõe
projeto de lei do senador Luiz Pon-
tes (PSDB-CE) para unificar o trata-
mento dado a esses produtos no
país, já que cada região trata o pro-
blema de uma forma diferente. O
senador assinalou que essa é a polí-
tica adotada na Europa para fazer
com que os custos da despoluição
ambiental sejam distribuídos por
toda a cadeia de produção.

� Em nosso país, a legislação
que regulamenta da produção ao
uso de medicamentos não trata
da questão do destino final des-
ses produtos quando vencidos ou

O senador Geraldo Cândido (PT-
RJ) criticou a intenção do governo
de privatizar a usina hidrelétrica de
Tucuruí, que ele visitou há pouco.
�A privatização de Tucuruí vai pre-
judicar demais os moradores da área
� todos os recursos que ajudam
aquele povo na sua sobrevivência
poderão acabar com a venda da hi-
drelétrica�, advertiu o senador.

Conforme o relato de Geraldo
Cândido, três inquietações afetam
os moradores da região ante a pos-
sibilidade dessa pri-
vatização: o risco
de não serem pa-
gas as indeniza-
ções até hoje devi-
das pela perda de
suas propriedades;
a possibilidade de
perderem a reser-
va extrativista de
que hoje dispõem;
e o temor de que
se acabe a área de
proteção ambien-
tal ali formada.

Em resumo, dis-
se o parlamentar, a grande preocu-
pação é que se encerrará a articula-
ção entre a população, o governo
do estado e a Eletronorte, que tem
permitido àquele povo continuar
sobrevivendo. Ele testemunhou o
sofrimento de diversas famílias pre-
judicadas quando da inundação
que resultou na formação do lago
de Tucuruí.

� Na expansão do lago, de 3 mil
quilômetros quadrados, o povo já
sofreu enormes perdas, jamais efe-
tivamente indenizadas pelo gover-
no. A população está preocupada.
Quem ficou com sua casa imersa e
perdeu plantações e animais, sem
nunca ter recebido uma indeniza-
ção justa, está agora vivendo na in-
quietação � afirmou.

Segundo Geraldo Cândido, até
hoje as famílias da região lutam na
Justiça para ter seus prejuízos re-
parados e, com a iminente privati-
zação, as perspectivas são assusta-
doras, porque existe a possibilidade

deteriorados. É interessante no-
tar que estão regulamentados os
padrões e especificações, a extra-
ção, a produção, a fabricação, a
embalagem e a reembalagem, a
importação, a exportação, a dis-
tribuição, a comercialização, a fis-
calização, o controle, o armaze-
namento, a expedição e o uso de
medicamentos, mas não existe
uma só norma legal federal que
trate do que fazer com medica-
mentos vencidos ou deteriorados,

de que uma multinacional compre
a hidrelétrica. �Ninguém acredita
que uma empresa privada, princi-
palmente estrangeira, vai-se interes-
sar em reparar os prejuízos sofri-
dos pela população�, salientou.

No entender do senador, a rela-
ção com uma empresa privada é
muito diferente da articulação que
hoje subsiste com o poder público.
�Lá, a população vive do extrativis-
mo vegetal e da pesca propiciada
pelo lago. Se aquilo for privatizado,

o povo corre o ris-
co de ser expulso�,
alertou.

O que preocupa
também Geraldo
Cândido é o fato
de que o governo
pretende cindir
Tucuruí antes de
vendê-la, deixan-
do com o poder
público a parte
concernente a in-
vestimentos para
expansão, e com a
iniciativa privada a

operacionalização, incluindo a dis-
tribuição de energia e a cobrança
de tarifas. �O governo pretende fi-
car com a parte mais difícil e entre-
gar o filé-mignon à iniciativa priva-
da�, lamentou.

Lembrando que na privatização
do setor elétrico restam sair das
mãos do Estado apenas Furnas,
Chesf e Eletronorte, Geraldo Cândi-
do disse que toda essa ansiedade
do governo em vender hidrelétri-
cas resulta das pressões do Fundo
Monetário Internacional. �Quando
começaram a privatizar, a socieda-
de acreditou que a empresa estatal
era onerosa e pagava salários de
marajá a funcionários que nada fa-
ziam. Depois de várias privatizações,
a sociedade viu que a realidade é
outra�, afirmou o parlamentar.

Ele citou as empresas de telefo-
nia para exemplificar como servi-
ços ruins podem ser oferecidos à
população também por empresas
privadas.

Patrocínio propõe normas
para serviço de mototáxi

Projeto em exame na CCJ objetiva, segundo o senador, garantir maior
segurança para condutores e passageiros dessa modalidade de transporte

como se a ocorrência de tais situ-
ações não fosse previsível � ex-
plicou Luiz Pontes.

de 21 anos, desde que estejam ha-
bilitados na categoria �A� há pelo
menos dois anos.

Para Carlos Patrocínio, é co-
mum atualmente em todo o país
o uso de motocicletas como trans-

porte público de passageiros, ape-
sar da ausência de uma legislação
que discipline a modalidade. No
entender do senador, a utilização
do mototáxi é uma realidade, res-
tando apenas adequar a utilização
desse transporte às normas do
Conselho Nacional de Trânsito
(Contran), com o objetivo de dar
maiores condições de segurança
a condutores e passageiros.

� Devidamente legalizado e
equipado com dispositivos de se-
gurança, o serviço de mototáxi
tem tudo para se transformar
numa excelente alternativa de
transporte público individual, com
um custo módico, compatível
com as tarifas dos sistemas de
transporte coletivo � afirma Car-
los Patrocínio.

Pontes quer definir responsabilidade
pelo destino de remédios vencidos

Luiz Pontes constata omissão
da lei sobre destino

de medicamentos vencidos

Carlos Patrocínio acredita que
o mototáxi pode ser �excelente

alternativa de transporte�

Geraldo Cândido critica
privatização de Tucuruí

Venda de Tucuruí vai ameaçar
sobrevivência de moradores da

região, afirma Geraldo Cândido
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Durante o depoimento do
chefe do Departamento de Su-
pervisão Direta do Banco Cen-
tral, Paulo Sérgio Cavalheiro, à
Subcomissão do Judiciário, a se-
nadora Heloísa Helena (PT-AL)
afirmou que �a população não
consegue entender� por que o
Banco Central demora tanto
tempo para rastrear o dinheiro
desviado das obras do fórum
trabalhista de São Paulo. �Pode
até haver explicação técnica,
mas é difícil a população acei-
tar isso.�

O funcionário do BC explicou
que a dificuldade dos bancos em
enviar os dados se deve à mi-
crofilmagem de movimentos fi-
nanceiros e ao fato de que os
funcionários têm de examinar
todas as operações de cada dia.
Fora isso, além de rastrear os re-
cursos que saíram do Tribunal
Regional do Trabalho de São
Paulo para a empresa Incal, os
bancos investigaram até o se-
gundo repasse do dinheiro.  �No
final,  os bancos tiveram de
rastrear mais de 500 contas, e
isso é muito demorado�, disse.

Heloísa Helena quis saber  ain-
da quando o Banco Central irá
encerrar o trabalho pedido pela
Justiça. Paulo Sérgio Cavalheiro
afirmou que as últimas informa-
ções solicitadas foram entre-
gues nesta semana, somando ao
final mais de 5 mil documentos.
Agora, só se os procuradores
entenderem que há necessida-
de de novas investigações ban-
cárias e fizerem outros pedidos
à Justiça.

� O exame dos documentos
cabe ao Ministério Público e à
Justiça. O trabalho do Banco
Central se limita a pedir os da-
dos aos bancos e repassá-los à
Justiça � explicou Cavalheiro.

Para a senadora por Alagoas,
há �um clima meio fúnebre� na
Subcomissão do Judiciário. �É
difícil acreditar que até agora o
país não saiba quem são os
beneficiários finais do desvio de
verbas do TRT de São Paulo�,
observou.

O chefe do Depar-
tamento de Supervi-
são Direta do Banco
Central (BC), Paulo
Sérgio Cavalheiro,
disse ontem aos inte-
grantes da Subcomis-
são do Judiciário que
já foram enviadas à
Justiça Federal e ao
Ministério Público in-
formações sobre o
destino dos recursos
liberados pela União para a empre-
sa Incal Participações, vencedora da
concorrência para a construção do
fórum trabalhista de São Paulo.

As planilhas demonstrativas dos
pagamentos realizados pela Incal
por meio da conta que abrigou as
verbas depositadas pelo governo
para a construção do prédio do Tri-
bunal Regional do Trabalho de São
Paulo (TRT-SP) foram enviadas no
dia 22 de agosto à Justiça, nos casos
de inquérito cível, e ao Ministério
Público, nos casos de processo cri-
minal. Cavalheiro reconheceu, no

No início da reunião da Subco-
missão do Judiciário, o senador
Pedro Simon (PMDB-RS) pediu ao
presidente, senador Renan Calhei-
ros (PMDB-AL), que colocasse em
votação requerimento de convite
ao ex-ministro-chefe da Casa Civil
Clóvis Carvalho. Ele quer saber por
que Carvalho apresentou ao presi-
dente Fernando Henrique Cardo-
so pedido de crédito suplementar
para a obra do fórum trabalhista
de São Paulo.

Calheiros encaminhou o reque-
rimento ao senador Edison Lobão
(PFL-MA), uma vez que o relator
da subcomissão, senador José Jor-
ge (PFL-PE), não estava presente.
Como relator substituto, Lobão dis-
se que preferia não apresentar pa-
recer sobre o pedido. �Esperemos
o retorno do relator�, afirmou.

A reunião de ontem foi convoca-
da para ouvir o chefe do Departa-
mento de Supervisão Direta do Ban-
co Central, Paulo Sérgio Cavalheiro.
Desde março deste ano, segundo
Cavalheiro, quando houve uma reu-
nião entre os procuradores do Mi-
nistério Público que estão apuran-
do o desvio de recursos no fórum
trabalhista e a equipe do BC, foi es-
tabelecida uma sistemática de tra-
balho que agilizou o fornecimento
de informações.

Técnico diz que BC já forneceu dados sobre contas
Chefe do Departamento de Supervisão Direta do Banco Central afirma que Justiça e Ministério Público receberam

informações sobre o destino dos recursos liberados pela União para pagamento da obra do fórum trabalhista de São Paulo

entanto, que o levantamento ainda
não foi concluído e que novas in-
formações poderão ser apresenta-
das pelo Banco Central.

O funcionário do BC disse que
todas as solicitações feitas pelo Mi-
nistério Público referentes ao caso
do fórum trabalhista foram atendi-
das dentro dos prazos determina-
dos pela Justiça. A afirmação ocor-
reu em resposta a questionamento
do senador Bello Parga (PFL-MA),
segundo o qual as procuradoras do
Ministério Público Janice Ascari, Isa-
bel Groba e Maria Luiza Duarte fo-

ram unânimes em reclamar de su-
posto atraso no fornecimento de in-
formações pelo BC. Cavalheiro in-
sistiu que as solicitações foram aten-
didas dentro dos prazos estipula-
dos pelas determinações judiciais.

O senador Edison Lobão (PFL-
MA) também recordou que os pro-

curadores queixaram-se à subco-
missão da suposta lentidão do
Banco Central. Já o senador Ju-
vêncio da Fonseca (PFL-MS) quis
saber o motivo da reclamação das

procuradoras. O chefe do Departa-
mento de Supervisão Direta do BC
atribuiu a postura dos procurado-
res a uma falha de comunicação.
�Houve muito mal-entendido, mas
a essa altura tudo está mais tranqüi-
lo; acabou o estresse entre o Banco
Central e o Ministério Público�, afir-
mou. Em seu depoimento inicial à
subcomissão, Cavalheiro informou
que, em agosto de 1999, foram apre-
sentadas ao Ministério Público as
primeiras planilhas sobre as movi-
mentações bancárias da Incal Incor-
porações, da Construtora Incal, da

empresa Monteiro de Barros Inves-
timentos S.A. e dos empresários Fá-
bio Monteiro de Barros e José
Eduardo Correia Teixeira Ferraz.

Ele relatou que em abril o Banco
Central enviou à Justiça informações
sobre contas mantidas em São Pau-
lo e nas Ilhas Cayman pelo juiz Nico-
lau dos Santos Neto, apontado
como principal responsável pelo
desvio de recursos da obra do TRT.
Disse ainda que foram encaminha-
dos 800 documentos ao Ministério
Público sobre remessas feitas ao
exterior pelo grupo Monteiro de
Barros e sobre os destinatários.

Cavalheiro admitiu, porém, que
não foi possível atender a um pedi-
do do Ministério Público de rastrea-
mento de todos os valores recebi-
dos pela Incal a partir dos paga-
mentos feitos pelo TRT e posterior-
mente transferidos a terceiros. De
acordo com o representante do BC,
somente com uma ordem judicial
específica se poderia obter informa-
ções sobre contas que não tivessem
quebra de sigilo já determinada.

Para Heloísa,
povo não aceita

a demora no
rastreamento

Simon insiste na convocação de Clóvis Carvalho

O senador Pedro Simon (PMDB-RS)
disse ontem, no Plenário, que o governo
está manobrando politicamente para o
�esvaziamento� dos trabalhos da Sub-
comissão do Judiciário, ao não permitir
o depoimento de Clóvis Carvalho e a
abertura das contas bancárias do ex-
secretário-geral da Presidência da Re-
pública Eduardo Jorge. �Os trabalhos da
subcomissão estão caminhando para dar
em nada�, alertou.

O senador gaúcho disse ter estranha-
do a declaração do líder do governo,
senador José Roberto Arruda (PSDB-DF)
� de que tomara conhecimento pela im-
prensa � de que o Palácio do Planalto
�não tem interesse e não vê significado�
no depoimento de Carvalho. Para Si-
mon, a convocação do ex-chefe da Casa

Governo manobra para esvaziar
a subcomissão, afirma senador

Civil é imprescindível. Sobretudo depois
que o ministro do Planejamento, Martus
Tavares, disse à subcomissão não ter tra-
tado sobre a liberação de verbas para as
obras do fórum trabalhista paulista com
o presidente Fernando Henrique Cardo-
so, e sim com Clóvis Carvalho.

� Ele tem de explicar como despa-
chou com o presidente da República sobre
as verbas do TRT de São Paulo. Como é
que o Congresso rejeita a liberação de
verbas para a obra e o Executivo manda
outra proposta, com mais dinheiro, que
é aprovada por unanimidade e sancio-
nada pelo presidente? � questionou.

Na opinião de Simon, o presidente do
Senado, Antonio Carlos Magalhães, es-
taria colaborando para dificultar o tra-
balho da subcomissão. Para ele, Anto-

nio Carlos estaria postergando a deci-
são sobre a quebra de sigilo e a apresen-
tação dos relatórios sobre requerimen-
tos de informações.

� O tempo está passando e Antonio
Carlos alega que não conseguiu reunir a
Mesa para comunicar sua decisão. Ele
argumenta que seria deselegante não
comunicar antes à Mesa para depois
informar ao Plenário � disse o senador.

Em aparte, a senadora Heloísa Hele-
na (PT-AL) compartilhou da preocupa-
ção sobre a possibilidade de trabalho da
subcomissão �não dar em nada�.

Pedro Simon também fez uma análise
do governo Fernando Henrique, dizendo
que após as eleições municipais o presi-
dente �vai ter um período sem graça�,
que, na sua opinião, deveria utilizar para
fazer a reforma política.

� Não essas mentirinhas que estão aí,
para eleger presidente. Vamos fazer uma
reforma com coragem � conclamou.

 Simon observou que, passadas as
eleições municipais e a posse dos elei-
tos, estará na rua a eleição para pre-
sidente, e afirmou que, �se o presi-
dente Fernando Henrique não tiver
força, não tiver autoridade, não tiver
garra, não tiver independência, se não
se afastar um pouco de Antonio Carlos
(presidente do Senado), se não se
afastar um pouco do líder do meu
partido (Jader Barbalho), se não ti-
ver um pouco de vida própria, vai ser
uma figura secundária, cada vez com
menos peso, com menos significado�.

Cava lhe i r o :
�Acabou o estresse

entre o BC e o
Ministério Público�

Na opinião de
Pedro Simon,
depoimento de
Carvalho é
impresc indíve l
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O senador José Fogaça (PMDB-
RS) destacou ontem a lideran-
ça do Brasil na América do Sul.
Ele classificou de extraordiná-
ria a reunião de cúpula, em Bra-
sília, dos 12 presidentes sul-ame-
ricanos, reunidos pela primeira
vez em 190 anos de independên-
cia do continente.

Para o senador, a reunião, co-
ordenada por Fernando Henri-
que Cardoso, traz ao presidente
brasileiro uma notoriedade in-
ternacional inédita como chefe
de Estado.

� Fernando Henrique demons-
tra, claramente, ter consciência
perfeita dos passos necessários
para que a América do Sul e o Bra-
sil possam enfrentar a instalação
da Área de Livre Comércio das
Américas (Alca) em igualdade de
condições, com força para nego-
ciar � avaliou.

Fogaça recordou os últimos

A criação da
Agência Nacional
de Águas constitui,
na opinião do sena-
dor Bernardo Ca-
bral (PFL-AM), um
passo importante
para o gerencia-
mento de um recur-
so que será estraté-
gico no próximo
milênio. O senador
avalia que o país
precisa racionalizar
o uso da água.

� Se amanhã tivermos que expor-
tar água, teremos uma fonte de di-
visas incalculável para o país � sus-
tenta o senador, salientando que o
Brasil deve ficar atento às multina-
cionais que começam a se aproxi-
mar da Amazônia cobiçando seus
recursos hídricos.

Conforme o parlamentar, é pre-
ciso que o brasileiro entenda que,
se existe alternativa para o petró-
leo, o ouro e a borracha, a água é
um bem sem alternativa e, cada dia,
mais raro e valioso. Ele se disse pre-
ocupado com o interesse de empre-

A Comissão de Assuntos Soci-
ais (CAS) deve votar, ainda nes-
se semestre, projeto que rever-
te para os cofres públicos os prê-
mios de milhagem oferecidos
pelas companhias aéreas por vi-
agens de servidores públicos.
Atualmente, somente o próprio
passageiro pode usufruir do be-
nefício. O autor da proposta, se-
nador Lúcio Alcântara (PSDB-
CE), diz que, na falta de norma
reguladora, os bônus de milha-
gem têm sido usufruídos por
autoridades, dirigentes e servi-
dores que realizam missões do
governo. Pelo projeto, a rever-
são da milhagem para o funcio-
nário passaria a ser considera-
da falta grave.

A comissão vota ainda outros
dois projetos, de autoria dos se-
nadores Maguito Vilela (PMDB-
GO) e Pedro Piva (PSDB-SP),
que também alteram o Código
Brasileiro de Aeronáutica para
proibir o fumo em vôos com
destino a aeroportos brasileiros.
Pela proposta de Maguito, o
fumo seria banido de aviões ci-
vis e militares, cabendo às com-
panhias oferecer aos fumantes,

O senador Paulo Hartung (PPS-
ES) afirma que, desde 1996, o con-
tribuinte brasileiro vem recebendo
da Receita Federal tratamento ba-
seado em dois pesos e duas medi-
das: os débitos fiscais são corrigi-
dos pela Unidade de Referência Fis-
cal (Ufir), mas os valores das tabe-
las progressivas mensal e anual do
Imposto de Renda estão congela-
dos, como se a inflação acumula-
da no período fosse igual a zero, o
que aumenta o imposto a pagar.
Para mudar essa situação, o sena-
dor apresentou projeto de lei de-
terminando a correção em 28,4%
dos valores que servem de base
para o desconto mensal e para o
cálculo do imposto.

Conforme cálculos apresenta-
dos na justificação do projeto,
que será examinado pela Comis-
são de Assuntos Econômicos
(CAE), um contribuinte que hoje
paga o imposto à alíquota de 15%
teria sua base de cálculo ampliada
de R$ 10,8 mil a R$ 21,6 mil para o
intervalo entre R$ 13,8 a R$ 27,7
mil, no ano. Isso significaria a ele-
vação da faixa sobre a qual o im-
posto não seria cobrado. A parce-
la a deduzir também aumentaria:
de R$ 1,6 mil para R$ 2,08 mil.

nos vôos com mais de duas ho-
ras de duração, adesivo, goma
de mascar ou outro medica-
mento à base de nicotina. A me-
dida ajudaria a controlar distúr-
bios de humor e comportamen-
to decorrentes da síndrome de
abstinência.

Bastante similar ao projeto de
Maguito, o do senador Piva de-
termina que a proibição de fumo
a bordo, além das respectivas
sanções, seja informada em bi-
lhetes, lojas de passagens e se-
tores de recepção de passagei-

ros nos aeroportos. Também
está previsto o desembarque, na
primeira escala após a infração,
de pessoa flagrada fumando a
bordo ou cujo comportamento
comprometa o bem-estar dos
demais passageiros e tripulan-
tes, ou ponha em risco a segu-
rança do vôo.

O relator das três propostas,
Antero de Barros (PSDB-MT), pro-
põe a aprovação do projeto de Ma-
guito, incluindo como emendas
dispositivos dos projetos de Pedro
Piva e Lúcio Alcântara.

Fogaça destaca liderança
do Brasil na América do Sul

Senador afirma que Fernando Henrique demonstra ter consciência
dos passos necessários para que o Brasil enfrente o desafio da Alca

dois séculos de história da Améri-
ca do Sul, mencionando os bre-
ves períodos de conflito. Para ele,
há muito mais elementos de uni-
dade do que de separação. No
entanto, a integração sul-ameri-
cana só estaria sendo possível por
conta dos esforços para a aproxi-
mação de Brasil e Argentina, em-
preendidos desde os governos de
José Sarney e Raúl Alfonsín, em
meados dos anos 80, retomando

Milhagem oferecida a servidores em
viagem pode ser revertida ao governo

Maguito Vilela e Pedro Piva são autores dos projetos que alteram o Código
Brasileiro de Aeronáutica para proibir o fumo em vôos domésticos

País precisa racionalizar
uso da água, afirma Cabral

sas estrangeiras pela
Amazônia e com in-
vestimentos interna-
cionais concernen-
tes a hidrelétricas e
negócios com água
naquela região.

Bernardo Cabral
lembra que a água é
um bem da União,
pertencente ao povo,
e que, portanto, não
deve ser objeto de
privatização. Ele ad-
mite, no entanto,

que se privatizem os serviços para a
melhoria da distribuição da água
para a população.

De acordo com o senador, até
2025 alguns países começarão a
sofrer terrivelmente com a falta
de água. Lembrando que o Cana-
dá está exportando água para a
Índia, ele disse que, no Extremo
Oriente, países limítrofes hoje bri-
gam não mais por uma faixa de
terra, mas por um filete de água.
Também lembrou que Israel gasta
uma fortuna incalculável dessali-
nizando águas dos mares.

Hartung insiste na correção das
tabelas do Imposto de Renda

� A ausência de correção das
tabelas do Imposto de Renda re-
sulta numa tributação disfarçada,
por omissão legislativa � diz.

O senador afirma que, ao man-
ter as tabelas congeladas, o gover-
no está ferindo o princípio da
progressividade (quanto maior a
renda, maior o imposto), o que
prejudica não só os contribuintes
que mudam de faixa de renda. O
que ele chama de �efeito regressi-
vo� alcança também os cidadãos
com menores rendimentos. Apli-
cando-se a correção sugerida no
projeto, a faixa de renda mensal
isenta de imposto passaria de R$
900 para R$ 1,1 mil.

Paulo Hartung acusa o governo
de usar dois pesos e duas medidas

nas relações com os contribuintes

Bernardo Cabral
elogia a criação da

Agência Nacional de Águas

a idéia lançada pelo chanceler
Oswaldo Aranha, pouco antes da
2ª Guerra Mundial.

A união dos dois países sul-
americanos estaria reproduzindo
o processo ocorrido na Europa,
onde o estreitamento das relações
da França e da Alemanha, há 40
anos, produziu o engajamento de
outros países e resultou no surgi-
mento da União Européia, que terá
moeda única a partir de 2002.

José Fogaça observa
que América do Sul
tem mais elementos
de unidade do que
de separação
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O senador Antonio Carlos
Valadares (PSB-SE) apresentou
projeto de lei que cria o
Programa de Construção
Associativa da Casa Própria,
pelo qual grupos de quatro a 80
pessoas com renda familiar até
20 salários mínimos poderão ser
constituídos com o objetivo de
obter financiamentos para
construção de imóveis
residenciais em regime
associativo. A renda familiar de
20 salários mínimos equivale,
aproximadamente, a
R$ 3.020.
O projeto, que será analisado em
caráter terminativo pela
Comissão de Assuntos
Econômicos (CAE), estabelece
que o programa será incluído no
Sistema Financeiro de Habitação
(SFH), que arcará com até 60%
do volume de dinheiro
necessário. A proposta tem
como relator o senador Maguito
Vilela (PMDB-GO) e poderá ser
votada ainda neste semestre.
Algumas regras já estão
definidas pela proposta de
Valadares (ver quadro abaixo),
como a necessidade de que os
associados disponham do
terreno (cujo valor poderá ser
abatido do total de 40% que
cada beneficiário deverá
dispor). Outras normas,
relacionadas com o modelo de

w Financiamento: Sistema Financeiro de Habitação
w Requisitos para adesão:
w Formação de grupos de 4 pessoas (mínimo) ou de até 80 pessoas (máximo)
w Terreno próprio
w Renda familiar de até 20 (vinte) salários mínimos (R$ 3.020,00)
w Dispor de 40% do valor do empreendimento
w Unidades habitacionais correspondentes ao número de associados
w Constituição de comissão coordenadora formada por 2 a 5 membros
w Modalidade: condomínios horizontais ou verticais

C O M O  F U N C I O N A R I A  O  N O V O  S I S T E M A

Classe média pode ter programa de habitação
Valadares apresenta projeto que beneficia famílias com renda de até R$ 3.020, as quais, segundo o senador, não

conseguem se inserir no mercado formal de incorporação imobiliária e também não recebem atenção do governo
operação do programa, deverão
ser instituídas pelo Poder
Executivo.
As moradias deverão ser
edificadas na forma de
condomínios, horizontais ou
verticais, e sob a assessoria de
uma entidade especialmente
contratada para executar os
projetos e a fiscalização da
construção. A proposta prevê
também que os grupos de
associados elegerão uma
comissão coordenadora para
representar os demais em
assuntos administrativos ou
judiciais.
O projeto ainda estabelece que
os membros do grupo poderão,
a qualquer momento, transferir
seus créditos e obrigações a
terceiros que satisfaçam as
condições impostas para a
concessão de financiamento
original.
Antonio Carlos Valadares
observou que o segmento
populacional da �baixa classe
média� será o mais beneficiado
com sua iniciativa. �Essa camada
não consegue se inserir no
mercado formal da incorporação
imobiliária e também não é objeto
de atenção das políticas públicas
para o setor habitacional,
geralmente voltadas para a
população de baixa renda�,
justificou o senador.

A senadora Marina Silva (PT-
AC) apresentou projeto de lei que
visa estender ao trabalhador ex-
trativista vegetal o benefício do
seguro-desemprego, já garantido
ao pescador profissional. Pela
proposta, a categoria receberá um
salário mínimo durante o perío-
do em que for imprópria ou não
recomendável a exploração extra-
tivista. O período será fixado pelo
Instituto Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Naturais Re-
nováveis (Ibama).

Ao justificar a iniciativa, Mari-
na Silva argumenta que, além de
a atividade extrativista desempe-
nhar um papel socioeconômico
da mais alta importância,  garan-

Marina quer seguro-desemprego
para trabalhador extrativista

te a subsistência de milhões de bra-
sileiros. Assim, afirma a senadora,
é necessário estabelecer mecanis-
mos que assegurem um fluxo de
renda, sobretudo para as famílias
que trabalham artesanalmente e
dependem do extrativismo, pois fi-
cam sujeitas à interrupção de sua
produção para assegurar a susten-
tabilidade das espécies vegetais.

Conforme a proposta da sena-
dora, para se habilitar ao benefí-
cio, o trabalhador extrativista ve-
getal deverá apresentar-se ao ór-
gão do Ministério do Trabalho de
sua região munido de atestado do
sindicato da categoria a que esteja
filiado, ou do órgão do Ibama com
jurisdição sobre a área onde atua.

Além disso, o trabalhador de-
verá comprovar que se dedicou
à atividade durante o período
transcorrido entre a paralisação
anterior e aquela em curso; que
não tem renda superior a um sa-
lário mínimo; que está em dia
com o pagamento de contribui-
ções previdenciárias e, se serin-
gueiro, provar ser portador de
registro profissional do Ibama há
pelo menos três anos e apresen-
tar atestado do Conselho Nacio-
nal dos Seringueiros.

Com parecer favorável da sena-
dora Maria do Carmo Alves (PFL-
SE), deve ser votado ainda este
ano pela Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania (CCJ) o
projeto de lei do senador Edison
Lobão (PFL-MA) que institui o
Programa Nacional de Bolsas de
Estudo. Serão beneficiados estu-
dantes cuja renda familiar não ul-
trapasse o limite mínimo de isen-
ção do Imposto de Renda.

O projeto prevê o custeio total ou
parcial dos encargos educacionais
legalmente cobrados a escolas
confessionais, comunitárias ou filan-
trópicas. Para isso, o programa con-
tará com os recursos públicos fede-
rais destinados a bolsas de estudo

Lobão propõe bolsa de estudo para isentos de IR
para a educação básica, conforme
prevê a Constituição, e que serão
transferidos para ele.

�Com o número de vagas em es-
colas públicas insuficiente para ga-
rantir o direito à educação, nem
mesmo no nível fundamental, au-
menta a importância de um Progra-
ma Nacional de Bolsas de Estudo
para atendimento das crianças e
jovens mais carentes, pelo menos
para os próximos 10 anos� � escla-
rece Edison Lobão.

Pelo projeto, caberá ao Executi-
vo estabelecer o valor anual de cada
bolsa de estudo, com base na média
das mensalidades cobradas pelas es-
colas privadas de educação básica.
Do mesmo modo, caberá ao Execu-

tivo definir os critérios para a com-
provação da insuficiência de recur-
sos da família do estudante e para a
seleção dos candidatos.

Na definição do número de for-
mulários e de quotas de bolsas de
estudo para cada unidade da Fede-
ração, o projeto estabelece que será
levado em conta o critério da pro-
porcionalidade, de modo a favore-
cer aquelas com maior percentual
de jovens entre sete e 14 anos fora
da escola.

Nenhuma escola � segundo a
proposta de Lobão � poderá cobrar
dos bolsistas qualquer contribuição
a título de complementação da anui-
dade, mesmo que o valor da bolsa
seja inferior ao da anuidade.

Nabor cobra combate amplo à malária na Amazônia
O senador Nabor Júnior

(PMDB-AC) fez apelo ontem ao
Ministério da Saúde para que
permita que municípios firmem
convênio com a Fundação Naci-
onal de Saúde (FNS) visando o
combate da malária na Amazô-
nia Legal. Atualmente, apenas os
estados são beneficiados pela
medida, que, na avaliação do se-
nador, poderá diminuir o êxodo
rural em busca de atendimento
médico nas capitais e em cida-
des maiores.

Nabor Júnior revelou ter re-
cebido comunicado de um as-
sessor especial do ministro da

Saúde, em resposta a
pronunciamento feito
em junho sobre o au-
mento da incidência
de casos de malária na
região. Na correspon-
dência, a FNS relata
que, �apesar dos es-
forços empreendidos
em conjunto com as
secretarias estaduais
de Saúde�, o Brasil
teve um aumento de
34,2% nos casos de malária de
1998 para 1999, sendo que 99,7%
desse percentual apenas na
Amazônia Legal.

A partir dessa cons-
tatação, continuou o
senador, a fundação
elaborou o Plano de
Intensificação das
Ações de Controle da
Malária na Amazônia
Legal, que contará
com recursos de R$
145,7 milhões. Esse di-
nheiro, explicou Na-
bor, será aplicado na
contratação de pesso-

al para atividades de campo, aqui-
sição de automóveis, motocicle-
tas e bicicletas, bombas costais,
nebulizadores e microscópios.

Valadares explica
que a chamada

�classe média
baixa� será a mais

beneficiada pelo
programa proposto

Marina Silva
lembra a

impo r tânc ia
social da

a t i v i dade
e x t r a t i v i s t a

Nabor lamenta que
apenas os estados
sejam beneficiados
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Em apoio ao plebis-
cito sobre a dívida ex-
terna organizado por
várias igrejas cristãs,
centrais de trabalhado-
res, movimentos popu-
lares e partidos políti-
cos da oposição � PT,
PC do B, PDT e PSB �, a
senadora Heloísa Hele-
na (PT-AL) convidou a
população brasileira a
se manifestar contra o
acordo firmado pelo governo bra-
sileiro com o Fundo Monetário In-
ternacional (FMI). O plebiscito inte-
gra o movimento internacional ini-
ciado no Vaticano sobre a dívida dos
países pobres.

A senadora explicou que o plebis-
cito pretende saber se a população é
favorável ou não ao pagamento da

Heloísa convida população
a participar de plebiscito

O senador Lauro Campos (PT-DF)
disse esperar que o plebiscito sobre a
dívida externa, organizado pela Con-
ferência Nacional dos Bispos do Bra-
sil (CNBB), além de outras igrejas cris-
tãs e centrais de trabalhadores, �seja
o primeiro passo de um movimento
pelo não pagamento da dívida�. Se-
gundo o senador, é �tímida a pro-
posta de uma auditoria da dívida ex-
terna�, lembrando que países como
Alemanha e Rússia já suspenderam
pagamentos a credores externos sem
que houvesse qualquer represália.
�Devemos acima e além da nossa ca-
pacidade de pagamento�, afirmou.

A consulta sobre a dívida externa está sendo realizada por várias igrejas,
centrais de trabalhadores, movimentos populares e partidos de oposição

dívida externa brasilei-
ra. Também se concor-
da com o fato de o go-
verno destinar boa par-
te dos recursos dos or-
çamentos federal, esta-
duais e municipais ao
abatimento das dívidas
interna e externa.

Heloísa Helena con-
testou declarações do
presidente Fernando
Henrique Cardoso, do

ministro da Fazenda, Pedro Malan, e
de integrantes da base parlamentar
do governo de que �o plebiscito se-
ria um desserviço ao país�. Para ela,
tais manifestações �representam o
medo e a covardia da elite política e
econômica, que impõe à maioria da
população condições subumanas de
vida e rende-se aos interesses da agi-

otagem internacional�.
Para salientar o impacto negativo

do acordo com o FMI e do pagamen-
to da dívida externa sobre os recur-
sos orçamentários, Heloísa Helena
afirmou que, apenas em 1998, houve
redução de 20% nos recursos desti-
nados à área social, em relação ao
ano anterior. Os programas de con-
trole de doenças transmissíveis per-
deram 27% no mesmo período, en-
quanto as obras de esgoto sanitário,
45%. Enquanto isso, registrou-se au-
mento de 46% nos recursos destina-
dos ao pagamento de encargos e ju-
ros da dívida externa, comparou.

Segundo a senadora, o acordo
firmado com o FMI em 1998 tam-
bém implicou cortes orçamentári-
os nos gastos em saúde, educação,
geração de emprego e renda e se-
gurança pública.

Para Lauro, Brasil não pode pagar dívida externa

Heloísa: o pagamento
da dívida compromete

investimentos no social

O parlamentar criticou a
política econômica do pre-
sidente Fernando Henri-
que Cardoso, ressaltando
que em seu governo a dívi-
da externa brasileira saltou
de US$ 119 bilhões, em
1994, para os atuais  US$
242 bilhões. Ele lamentou
o fato, lembrando que Fer-
nando Henrique é �o pri-
meiro presidente consci-
ente das conseqüências provocadas
pela dívida externa aos países po-
bres�, uma vez que, como sociólogo,
reconhecia em seus trabalhos que

�nesse processo de endi-
vidamento ia se criando
uma antinação�. Lauro
ironizou o fato de o go-
verno considerar um
feito o aumento do per-
fil da dívida externa, es-
tendendo o seu paga-
mento para mais 40
anos. �Grande vitória!�,
ironizou. �Agora sere-
mos escravos por mais

40 anos.� Na avaliação do sena-
dor, �é impossível suportar o que
o imperialismo internacional vem
causando à América Latina�.

O Programa Emergencial de
Frentes Produtivas, criado para
beneficiar as populações afeta-
das pela seca, poderá ser trans-
formado em Programa Especial
de Garantia de Renda Mínima, de
caráter permanente, conforme
proposta do senador Ronaldo
Cunha Lima (PMDB-PB). O pro-
jeto, que prevê a criação de uma
comissão gestora para adminis-
trar o programa, aguarda pare-
cer na Comissão de Assuntos
Econômicos (CAE).

Apesar de reconhecer �o ele-
vado mérito� das frentes produ-
tivas no socorro às populações
localizadas no Polígono das Se-
cas, o senador entende que �o
estabelecimento de frentes de
trabalho temporárias não é a for-
ma mais adequada para a solu-
ção do problema da seca�. O se-
nador esclareceu que pretende,
com o projeto, aproveitar o
arcabouço legal e orçamentário
das frentes de trabalho para
transformá-lo em programa per-
manente de renda mínima.

Ronaldo quer programa de
renda mínima em área de seca

O projeto estabelece também
que a concessão do benefício da
renda mínima será condiciona-
da ao cumprimento de algumas
exigências mínimas, como a fre-
qüência escolar para todos os in-
tegrantes da família até 14 anos
de idade e a comprovação do re-
cebimento de todas as vacinas
obrigatórias.

A proposta prevê que a comis-
são gestora do programa pode-
rá criar outros requisitos, des-
de que compatíveis com o obje-
tivo geral do programa. E en-
quanto a renda mínima não for
implantada nas regiões de seca,
deve ser mantido o Programa
Emergencial de Frentes, deter-
mina a proposta.

� Procura-se, assim, associ-
ar a questão da renda mínima à
solução de males sociais que,
uma vez não combatidos, con-
denam as populações do Polí-
gono das Secas a um círculo
vicioso de pobreza, doença, ig-
norância e desemprego � argu-
menta o senador.

Lauro Campos: a
dívida aumentou
no atual governo

Ronaldo propõe
que o programa

de frentes
produtivas seja

subs t i tu ído

Todos os anos, senadores e
deputados costumam lidar
com milhares de páginas re-
ferentes ao projeto de Orça-
mento da União. A proposta or-
çamentária para 2001 traz uma
novidade: o texto poderá ser
consultado em CD-ROM. A có-
pia digital do documento será
entregue aos parlamentares.

Em carta veiculada junto ao
CD, o presidente do Senado,
Antonio Carlos Magalhães,
afirma que a distribuição em
papel do Orçamento da União
sempre teve custo extrema-
mente elevado em termos de
hora-homem-máquina e que a
iniciativa representa �redução

extraordinária� nos custos para
o Congresso Nacional.

A iniciativa representa uma
economia de 80% para a Secre-
taria Especial de Editoração e
Publicações do Senado Federal,
de acordo com o diretor do ór-
gão, Claudionor Moura Nunes.

A publicação dos dados em
mídia digital significou um sal-
to tecnológico para a Casa, dis-
se Claudionor, e garantiu que
o trabalho feito usualmente em
cinco ou seis dias levasse ape-
nas 48 horas. Na primeira tira-
gem da publicação foram feitas
300 cópias do CD-ROM e outras
300 em papel. No ano passado
foram publicados 1.200 exem-

plares e gastos, no processo,
2.302 folhas de filmes, 1.765
chapas negativas e 80 bobinas
de papel off-set.

Cada CD-ROM será vendido
ao público por R$ 10. As pri-
meiras informações referentes
ao Orçamento de 2001 ocupa-
ram apenas 20% do CD. À me-
dida que a matéria for trami-
tando, explicou Claudionor, o
CD-ROM será acrescido de no-
vos dados, até ter todo o pro-
cesso completo. O Orçamento
passa por cinco fases de trami-
tação: publicação de avulso, re-
cebimento de emendas, exame
pelas comissões, votação no
Plenário e aprovação.

O secretário-geral da Mesa,
Raimundo Carreiro, disse ter
pedido no ano passado ao Mi-
nistério do Planejamento, Or-
çamento e Gestão, responsável
pela emissão do Orçamento, có-
pia do documento em meio di-
gital. Este ano, a solicitação tor-
nou-se realidade. Mas faltava
na versão do Executivo a men-
sagem do presidente. A lacuna
foi preenchida pelo Núcleo de
Multimídia da Secretaria Espe-
cial de Editoração e Publica-
ções, que preparou uma versão
do CD com a íntegra do Orça-
mento, a ser distribuído a par-
tir de hoje. �O CD-ROM está
completo, são sete volumes�,

Orçamento em CD-ROM reduz custos para o Senado

Antonio Carlos apontou a
redução de custo com o
projeto em meio digital

disse Carreiro. Há também in-
formações sobre o Orçamen-
to nos seguintes endereços:
www.senado.gov.br e
www.planejamento.gov.br.
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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

6h30 � Debate � O coordenador do Projeto Baleia
Franca, José Truda Palazzo, e Enrique Alfredo
Litman, presidente do Conselho Municipal de
Turismo de Santa Catarina, falam do ecoturismo
7h30 � Entrevista � Senador Clodoaldo Torres fala
sobre o desarmamento
8h � Jornal do Senado
8h30 � TV Escola � Trama do olhar � O professor
e a publicidade
9h � Cores do Brasil � Sergipe
9h30 � Entrevista � Senador Jefferson Péres fala
sobre o desenvolvimento da Amazônia
10h � Subcomissão do Judiciário (reapresentação)
11h � Revista Brasília
12h � Cores do Brasil � Diamantina
12h30 � Entrevista � Senador Clodoaldo Torres
13h � Cores do Brasil � São Luís do Maranhão
13h30 � Debate � Ecoturismo
14h30 � Sessão Plenária (vivo)
18h30 � Entrevista � Senador Jefferson Péres

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

19h � Cores do Brasil � Turismo em Diamantina
19h30 � Debate � Ecoturismo
20h30 � Entrevista � Senador Clodoaldo Torres
21h � Jornal do Senado
21h30 � Sessão Plenária (reapresentação)

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

país, sem ônus e sem autorização formal

Em parceria com o Senado e
como parte das comemorações
dos 500 anos do Descobrimento
do Brasil, o governo sergipano
inaugurou na manhã de ontem,
na Galeria Senado, a exposição
de textos e fotos denominada
�Sergipe artístico e monumen-
tal�. O secretário de Cultura de
Sergipe, José Ivan Carvalho Pai-
xão, representou o governador
Albano Franco no evento. O di-
retor-geral do Senado, Agaciel da
Silva Maia, participou da abertu-
ra da mostra representando o
presidente da Casa, senador An-
tonio Carlos Magalhães.

A proposta da exposição, expli-
cou o secretário, é retratar Sergi-
pe �nas suas manifestações cultu-
rais, sua história, geografia e ri-
quezas minerais, através do olhar
de profissionais conceituados da
cultura sergipana�. A mostra vai
da geografia ao artesanato do es-
tado, da formação étnica à sínte-
se do folclore local, passando por
expressões culturais como a mú-
sica, dança, teatro, literatura e
artes plásticas, além da culinária.

As eleições municipais deste
ano poderão ser fiscalizadas com
mais facilidade. A Secretaria Es-
pecial de Editoração e Publica-
ções do Senado acaba de lançar
a Legislação eleitoral e partidá-
ria atualizada. O volume inclui
desde dispositivos constitucio-
nais até resoluções do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) que dis-
ciplinam o processo eleitoral bra-
sileiro e a vida partidária.

Essa é a 11ª edição do livro, or-
ganizado pela Subsecretaria de
Edições Técnicas pela primeira
vez em 1972. Este ano, a publica-
ção traz a íntegra do Código Elei-
toral, de 1965, a Lei da Inelegibili-
dade, de 1990, e a Lei Orgânica
dos Partidos Políticos, de 1995.
Todos os textos estão consolida-
dos, incluindo as alterações ocor-
ridas nos últimos anos.

Decisões do TSE que regula-
mentam as pesquisas eleitorais
também podem ser vistas no li-
vro. O tribunal determina que as
empresas que realizam o traba-

lho devem tornar público quem
contratou a consulta, o valor, a
origem dos recursos pagos e da-
dos técnicos como a metodolo-
gia adotada e o período de apli-
cação dos questionários.

Em outra resolução, o TSE de-
fine as regras para a propaganda
eleitoral em todos os meios de
comunicação, inclusive a Inter-
net. Essa decisão estabeleceu o
dia 6 de junho como data de iní-
cio da propaganda dos candida-
tos. Quem descumpriu a resolu-
ção ficou sujeito a multa de 50
mil Ufirs.

As normas para a realização
da votação eletrônica, contagem
e totalização dos votos, além da
sistemática para prestação de
contas de gastos eleitorais pe-
los candidatos e partidos, tam-
bém estão no livro. Todos os
formulários necessários para
inscrição de candidatos e o ca-
lendário eleitoral integram
igualmente a edição.

Pelas informações do livro, o

O senador Mozarildo
Cavalcanti (PFL-RR)
apresentou projeto de
lei para garantir o aces-
so gratuito dos idosos
aos eventos culturais,
desportivos e recreati-
vos. A proposta será
apreciada pela Comis-
são de Assuntos Sociais
(CAS) em caráter terminativo. Isso
significa que a proposta, caso seja
aprovada, seguirá diretamente
para apreciação da Câmara dos De-
putados sem passar pelo Plenário
do Senado.

Segundo o senador, o idoso no
Brasil �encontra-se à margem de
uma verdadeira integração social,

que lhe permita gozar
com dignidade a velhice,
em absoluta desobediên-
cia ao que dispõe o pró-
prio texto constitucio-
nal�. Mozarildo Caval-
canti pretende, com o
projeto, �proporcionar a
efetiva reintegração do
idoso numa vida saudá-

vel e socialmente ativa�.
Mozarildo lembra que a Lei nº

8.842, de 4 de janeiro de 1994, esta-
beleceu a política nacional do ido-
so, mas apenas nos �aspectos ge-
néricos do tema�. O senador quer
também contribuir para melhorar
a qualidade de vida dessa parcela
da população.

Idoso pode ter acesso
gratuito a evento cultural

Galeria Senado mostra
arte e história de Sergipe

Na exposição, inaugurada ontem, podem ser vistos
também a geografia, o folclore e a literatura do estado

O diretor-geral do Senado fa-
lou do empenho do senador An-
tonio Carlos Magalhães em pro-
mover a integração da Casa com
os estados que representa. A par-
ceria da Galeria Senado para abri-
gar exposições que mostrem as
tradições culturais de cada uni-

dade da Federação é um exem-
plo disso, assinalou. Agaciel ci-
tou ainda a contribuição dos se-
nadores sergipanos Maria do Car-
mo Alves (PFL), José Eduardo
Dutra (PT) e Antonio Carlos Va-
ladares (PSB) para a divulgação
do estado e sua cultura.

eleitor fica sabendo que, a par-
tir do próximo dia 16, nenhum
candidato poderá ser detido ou
preso, a não ser por flagrante
delito. Na mesma resolução,
consta a determinação de que a
propaganda eleitoral gratuita no
rádio e na televisão deve ser en-
cerrada em 28 de setembro, ou
seja, três dias antes do pleito. O
dia 6 de outubro está definido
como data limite para a conclu-
são dos trabalhos de apuração
das eleições do primeiro turno.

Senado lança publicação com
legislação eleitoral atualizada

O secretário de Cultura de Sergipe, José Ivan Carvalho Paixão (C), e o
diretor-geral do Senado, Agaciel Maia (D), durante a abertura da mostra

No livro, encontram-se
também as últimas decisões do

Tribunal Superior Eleitoral

 Mozarildo Cavalcanti
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A sessão de ontem do Senado Federal foi presidida pelos senadores Nabor Júnior, Bello Parga, Lauro Campos e José Fogaça

Ao manifestar sua preocupação
com a violência crescente no país,
o senador Edison Lobão (PFL-MA)
conclamou todos os brasileiros a
participarem de uma cruzada con-
tra o aumento da criminalidade.
Ele reconhece que o governo pode
fazer mais do que está fazendo, mas
defende a tese de que só haverá
resultados concretos com o enga-
jamento efetivo da sociedade.

Lobão fez um longo relato de
casos recentes publicados nos
jornais para concluir que, jamais
nos 500 anos de história do Bra-
sil, houve um período com tan-
tos crimes de variadas naturezas.
�A sociedade está blindando seus
automóveis, portas e janelas das
casas, mas precisa fazer mais�,

O senador Ademir Andrade
(PSB-PA) criticou a forma com que
o governo federal pretende resol-
ver o problema da violência. Para
ele, propostas voltadas apenas para
tornar mais rígida a legislação pe-
nal, sem atacar as causas estrutu-
rais da violência, não darão resul-
tado. Ele se referiu especialmente
ao Plano de Segurança Nacional,
apresentado no semestre passado,
e à proposta de alteração do Códi-
go Penal, encaminhado pelo gover-
no ao Congresso, na semana pas-
sada. Ademir lamenta a prolifera-
ção de leis casuísticas que contêm

Lobão propõe aliança contra a violência
Senador cobra mais ação das autoridades, mas diz que será impossível enfrentar com êxito

o problema da criminalidade enquanto não houver o efetivo engajamento da sociedade

enfatizou o parlamentar.
Lobão pregou a melhoria do

aparato policial, ações administra-

tivas como a construção de presí-
dios e mais atenção à recuperação
dos presos, ao lado de leis mais rí-
gidas e maior rigor no seu cumpri-
mento, para diminuir os índices de
impunidade, fator que, segundo
ele, certamente contribui para a
escalada da violência.

QUINTO NO MUNDO
O senador maranhense citou da-

dos do Mapa da Violência, pesqui-
sa mundial da Unesco na qual o
Brasil aparece em 5º lugar. Pernam-
buco é o estado mais violento do
país, com 59 homicídios por mil
habitantes por ano, enquanto o
Maranhão registra o menor índi-
ce, com 23 por mil habitantes, anu-
almente. De 1989 a 1998, os assas-
sinatos cresceram 45% no Brasil,

penas retrógradas e �potencial-
mente atentadoras do Estado de-
mocrático de direito�.

� Essa problemática deve ser
enfocada sob um ponto de vista
conjuntural. É preciso observar a
evolução social, econômica, polí-
tica, religiosa e cultural da socie-
dade para, a partir daí, buscar-se
soluções inteligentes e eficazes �
apontou o senador.

Algumas medidas pontuais, se-
gundo Ademir, já trariam efeitos
positivos no combate à violência.
Ele sugere a criação de casas de
albergados e colônias agrícolas e a

passando de 28.700 a 43 mil, por
ano, ressaltou Lobão.

 Em aparte, o senador Bello Par-
ga (PFL-MA) afirmou que o Con-
gresso pode se aliar ao combate à
violência, aprovando um Código
Penal mais severo e criando legis-
lação que assegure a colocação em
cadeia, em regime fechado, dos de-
linqüentes mais perigosos.

Também em aparte, o senador
Lauro Campos (PT-DF) atribuiu os
índices crescentes de violência ao
regime neoliberal vigente no Bra-
sil. �Quando o dinheiro vai todo
para bancos e remuneração do
capital estrangeiro, não sobra di-
nheiro para construir presídios
capazes de recuperar os seres hu-
manos�, afirmou ele.

O governo tem demonstrado im-
potência e recorrido a �ações de fa-
chada� diante do processo de
cartelização da economia brasilei-
ra, aprofundado nos últimos anos,
disse ontem o senador Ademir An-
drade (PSB-PA).

Ele citou como exemplo a recen-
te briga do governo com as distri-
buidoras de combustíveis e donos
de postos, que resultou na edição
de duas medidas provisórias, �uma
forma de dar uma aparência de aus-
teridade e de ação, para tentar in-
fluir positivamente no desempenho
dos aliados nas eleições municipais�.

As medidas provisórias não são
suficientes para impedir a formação
de cartéis no setor de distribuição
de combustíveis, na opinião dele.
Uma delas aumenta o poder de fis-
calização das secretarias de Direito
Econômico (SDE) e de Acompanha-
mento Econômico (SEAE), enquan-
to a outra introduz na legislação o
acordo de leniência, através do qual
o infrator que denunciar, com pro-
vas, a existência de cartel poderá
ter abatimento de dois terços da
multa devida ou ser poupado de
processo administrativo.

Para Ademir, a pequena queda
nos preços dos combustíveis decor-
rente da redução do ICMS imposta
pelo governo federal aos estados e
a fixação de um valor máximo para
a margem de lucros das distribui-
doras e postos também demonstram
a impotência do poder público di-
ante dos cartéis.

O governo pouco faz além de
constatar que há abuso econômi-
co, insistiu o senador.

� Nada fez quando 47,77% dos
postos de combustíveis visitados
por fiscais da Agência Nacional do
Petróleo (ANP) negaram-se a for-
necer notas fiscais de compra que
permitiriam verificar se a margem
de lucro extrapolava os R$ 0,15 por
litro de gasolina fixados pelo gover-
no. Nada fez ao verificar que, entre
os que apresentaram notas fiscais,
mais de 36% praticavam lucros
abusivos � afirmou.

Segundo Ademir, é questionável
o próprio valor de R$ 0,15 por litro
de gasolina estipulado pelo gover-
no como razoável. Conforme a As-
sociação dos Empregados da Petro-
bras, informou ele, a margem de
lucro praticada nos Estados Unidos
não passa de R$ 0,05 por litro.

Para Ademir, agravamento de penas não é solução
efetivação do programa de ocupa-
ção assistida. O próprio senador
apresentou proposta alterando o
Estatuto da Criança e do Adoles-
cente para impor sanções alterna-
tivas aos menores infratores.

O senador defende também o
fortalecimento do Programa de
Proteção à Testemunha, a reestru-
turação policial e melhores condi-
ções de trabalho para os magistra-
dos e promotores de Justiça. Para
o senador, essas medidas, �se ado-
tadas, fariam uma grande diferen-
ça, tanto no plano da repressão
quanto da prevenção da criminali-

dade�. Mas, ressalta, elas não es-
tão contidas nem no Plano de
Segurança Nacional nem na pro-
posta do Código Penal.

Preocupado com a alta carga tri-
butária que pesa sobre a farinha de
trigo produzida no Brasil e com os
reflexos disso sobre o preço do pão,
o senador Osmar Dias (PSDB-PR)
quer que a Comissão de Assuntos
Econômicos (CAE) aprove rapida-
mente projeto de sua autoria que
reduz de 12% para 7% a alíquota de
ICMS cobrada nas operações inte-
restaduais com o produto.

�O quadro atual é preocupante,
pois corremos o risco de retroces-
so no setor se, de imediato, não
forem tomadas providências capa-
zes de recuperar a competitivida-
de da farinha nacional�, alertou. O
relator do projeto na CAE é o se-
nador Ramez Tebet (PMDB-MS).

Observando que os moinhos bra-
sileiros não gozam de qualquer be-

Senador vê
impotência do
governo diante

dos cartéis

nefício fiscal nas ven-
das para o mercado
interno, Osmar argu-
mentou que os pro-
dutores estrangeiros,
sobretudo os do
Mercosul, recebem
uma série de incenti-
vos voltados para a
exportação.

Por isso, advertiu, a
farinha de trigo aqui
produzida é vendida
por preço muito alto,
perde competitivida-
de e leva os agentes econômicos na-
cionais a migrarem para o mercado
externo, especialmente para a Ar-
gentina. Ele informou que o trigo
argentino importado pelo Brasil re-
cebe benefícios fiscais, mediante a

devolução de impos-
tos pagos, num pro-
cesso conhecido
como �reintegro�.

Osmar acrescenta
que a redução do
ônus fiscal resultaria
em imediata queda
no preço do produ-
to. Segundo ele, o im-
posto que mais pesa
no preço da farinha
de trigo é o ICMS, tri-
buto da competência
dos estados que só

poder ser reduzido após a aprova-
ção unânime de todas as unidades
da Federação. Reconhecendo o
quanto é difícil obter tal unanimida-
de, pede urgência na aprovação do
seu projeto, que reduz apenas a alí-

quota cobrada nas operações inte-
restaduais.

Para Osmar Dias, o Senado cum-
priu seu papel ao fixar em 12% as
alíquotas interestaduais do ICMS
do trigo (7% para operações ini-
ciadas nas regiões Sul e Sudeste,
com destino às demais e ao Espí-
rito Santo) e deve agora aprovar
a redução por ele proposta.

� Não se trata de privilégio para
um setor nem de protecionismo
gratuito. Trata-se de salvaguardar
importante segmento da econo-
mia nacional que, em conseqüên-
cia da submissão de seus produ-
tos a gravames tributários superi-
ores aos suportados pelos produ-
tos importados, vê-se na iminên-
cia de uma crise sem precedentes
� disse ele.

Segundo dados citados por Edison
Lobão, o número de homicídios
aumentou 45% entre 89 e 98

Ademir Andrade defende a
adoção de �soluções inteligentes

e eficazes� contra a violência

Osmar prega redução do ICMS sobre a farinha de trigo

Osmar diz que a medida
permitiria diminuir o preço

pago pelo consumidor


