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Plenário decide se proíbe
venda de ações da Petrobras

Vai a votação amanhã, no Plenário do Senado, o projeto do senador Álvaro Dias
 que impede a União de vender ações da Petrobras que ultrapassem o mínimo
necessário para assegurar ao governo federal o controle acionário da empresa

PÁGINA 3

CAE VOTA INDICAÇÃO DE ILAN GOLDFAJN
PARA A DIRETORIA DO BANCO CENTRAL

PÁGINA 3

Comissão Mista de
Orçamento elege
presidente e relator
PÁGINA 2

Tocantins poderá
ter a sua primeira
universidade federal
PÁGINA 3

CCJ avalia restrições
à propaganda de
álcool e de cigarros
PÁGINA 2

CPI discute
visitas aos

estados
A Comissão Mista Parlamentar

de Inquérito que investiga o

roubo de cargas examina, na

quarta-feira, a possibilidade de

visitar os estados onde a

incidência de crimes é maior.

PÁGINA 3

Os senadores também
devem votar projeto
que institui a Semana
Nacional de Combate
e Prevenção ao
Câncer de Próstata

Outro tema da reunião da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE),
amanhã, é o pedido de empréstimo de R$ 3,3 bilhões para a Petrobras

Eduardo deu
pa r e c e r
favorável à
criação da
un i ve r s i dade
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PLENÁRIO

14h30 � Sessão não deliberativa

PREVISÃO
PLENÁRIO

Terça-feira
14h30 � Sessão deliberativa ordinária
Hora do Expediente: Será dedicada a homenagear a memória da ex-
deputada federal e ex-governadora do DF Márcia Kubitschek.
Pauta: PLS nº 263/99, altera dispositivos da Lei nº 9.491/97, que
dispõe sobre procedimentos relativos ao Programa Nacional de
Desestatização; substitutivo ao PLC nº 73/97, que institui a Semana
Nacional de Combate e Prevenção ao Câncer de Próstata; substitutivo
da Câmara ao PLS nº 115/96, que restringe o uso de capuz em
operações policiais; PDL nº 189/99, que renova a concessão outorgada à Rádio Paulista OM (PE); PDL nº 70/2000, que outorga
permissão à DMD Associados Assessoria e Programa para explorar rádio FM em Barra do Garças (MT); PDL nº 85/2000, que
outorga permissão à Rádio Novo Horizonte FM de Ibateguara (AL); PDL nº 87/2000, que outorga permissão à Chapadão
Radiodifusão FM de São Roque de Minas (MG); PDL nº 99/2000, que outorga permissão à Empresa Mutum de Comunicações
para explorar rádio FM de Nova Mutum (MT); PDL nº 108/2000, que outorga permissão à Fundação Rádio Educacional para
explorar rádio FM em Jataí (GO); PDL nº 110/2000, que outorga concessão ao Sistema Matogrande para explorar rádio OM de
Touros (RN); e PLS nº 109/95, que dispõe sobre a outorga e renovação de concessão ou permissão para explorar de serviço de
radiodifusão sonora e de sons e imagens.

Quarta-feira
14h30 � Sessão deliberativa ordinária
Pauta: PLC nº 58/99, que estabelece normas gerais para a prestação voluntária de serviços administrativos e de serviços
auxiliares de saúde e de defesa civil nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares; PDL nº 218/99, que renova a
concessão da Rádio Mundial OM do Rio de Janeiro (RJ); Mensagens nºs 117/2000 e 124/2000, que submetem ao Senado o
nome de Luiz Filipe de Macedo Soares Guimarães para a função de embaixador no México e, cumulativamente, junto a Belize;
Mensagem nº 121/2000, que submete ao Senado o nome de Ricardo Luiz Viana de Carvalho para, cumulativamente com a
função no Zimbábue, exercer a de embaixador no Malauí; e Parecer nº 840/2000, que submete ao Senado o nome do general-
de-exército Expedito Hermes Rego Miranda para o cargo de ministro do Superior Tribunal Militar.

Quinta-feira
10h � Sessão deliberativa ordinária
Pauta: substitutivo da Câmara ao PLS nº 297/91, que dá prioridade de atendimento à clientela que especifica; PDL nº 10/
2000, que outorga concessão à Fundação Cultural Nossa Senhora de Lourdes para explorar canal de TV em Maringá (PR); PDL
nº 14/2000, que renova a concessão da TV Globo de Juiz de Fora (MG); substitutivo ao PLS nº 54/99, que dispõe sobre a
concessão do seguro-desemprego aos trabalhadores da pesca, durante o período de defeso; Requerimento nº 438/2000, do
senador Lúcio Alcântara, solicitando a tramitação conjunta dos PLSs nºs 325/99 e 94/2000, por regularem a mesma matéria;
Requerimento nº 443/2000, do senador Roberto Requião, solicitando a tramitação conjunta do PLC nº 14/98 com o PLS nº 657/
99, por regularem a mesma matéria; Requerimento nº 462/2000, do senador Bernardo Cabral, solicitando a tramitação conjunta
das PECs nºs 21/95; 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62 e 92, de 1999; e 1/2000, com a de nº 29/2000, por regularem a mesma matéria;
e Requerimento nº 463/2000, da senadora Heloísa Helena, solicitando a tramitação conjunta dos PLC nºs 35 e 47, de 2000,
com os PLSs nºs 63, 97, 159 e 453, de 1999; e 55/2000, por regularem a mesma matéria.

Sexta-feira
9h � Sessão não deliberativa

COMISSÕES

Terça-feira
10h � Comissão de Assuntos Econômicos
Ala Senador Alexandre Costa � Sala 19

11h30 � Comissão de Educação
Ala Senador Alexandre Costa � Sala 15

17h � Reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Econômicos
Ala Senador Alexandre Costa � Sala 19

17h � Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
Pauta: instalação e eleição da Mesa. Plenário 2 do Anexo Luís Eduardo Magalhães da Câmara dos Deputados

17h30 � Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
Ala Senador Alexandre Costa � Sala 5

Quarta-feira
9h � Comissão de Assuntos Sociais
Ala Senador Alexadre Costa � Sala 9

10h � Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Ala Senador Alexandre Costa � Sala 3

10h � Comissão Mista dos Fundos Constitucionais
Ala Senador Nilo Coelho � Sala 6

Quinta-feira
9h30 � Comissão de Serviços de Infra-Estrutura
Ala Senador Alexandre Costa � Sala 13

Os 22 senadores e 63 deputados
federais da Comissão Mista de Pla-
nos, Orçamentos Públicos e Fiscali-
zação reúnem-se amanhã, às 17h,
para eleger os novos presidente e
vice-presidente da comissão e o re-
lator do Orçamento da União para
2001. O senador Amir Lando (PMDB-
RO) deve ser eleito relator, indica-
do por seu partido. A presidência
deverá ser ocupada pelo deputado
Alberto Goldman (PSDB-SP).

O projeto orçamentário para 2001
chegou ao Congresso no último dia
31 e prevê receitas de R$ 268,9 bi-
lhões e despesas de R$ 201,1 bilhões,
crescendo 15% em comparação com

Amir Lando deverá ser eleito
amanhã relator do Orçamento

A Comissão de
Constituição, Justiça
e Cidadania deve exa-
minar uma pauta
com 17 itens em reu-
nião marcada para a
quarta-feira, às 10
horas. Entre as pro-
postas, destaca-se o
projeto de lei da Câ-
mara dos Deputados
que restringe a pro-
paganda de cigarros,
similares, bebidas al-
cóolicas, medica-
mentos e agrotóxicos. A matéria
tramita em caráter de urgência, é
relatada pelo senador José Rober-
to Arruda (PSDB-DF) e ainda será
votada pelo Plenário.

O projeto proíbe que as peças
publicitárias façam a associação
dos produtos citados com a práti-
ca de esportes, olímpicos ou não.
Também veda o uso de imagens de
crianças ou adolescentes nas pro-
pagandas e a distribuição gratuita
dos produtos em escolas ou pelo
correio. A proposta foi encaminha-
da pelo Executivo à Câmara por
iniciativa do ministro da Saúde,

O deputado Alberto Goldman deve ficar com a presidência da
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

o Orçamento reprogramado e em
execução neste ano. O governo es-
pera inflação de 4% , juros médios
dos títulos públicos de 14,23% e taxa
média do dólar comercial de R$ 1,82
para 2001. O Produto Interno Bruto
(PIB), que é a soma de tudo o que se
produz no país durante o ano, che-
gará a R$ 1,24 trilhão, conforme a
previsão do Executivo.

Considerado por muitos a mais im-
portante matéria que o Congresso
vota todo ano, o Orçamento será dis-
cutido e emendado por cerca de  três
meses, devendo ser votado até o dia
15 de dezembro. Neste ano, a Comis-
são Mista de Orçamento também es-

tará encarregada de discutir uma mu-
dança na Constituição para tornar
obrigatória a execução do Orçamen-
to, hoje apenas autorizativa.

Por decisão dos líderes partidá-
rios, a alteração será discutida na
comissão a partir de duas propos-
tas de emenda constitucional, dos
senadores Antonio Carlos Maga-
lhães (PFL-BA) e José Alencar
(PMDB-MG). A primeira delas pro-
põe que o Orçamento seja cumpri-
do integralmente. José Alencar
quer tornar obrigatório apenas o
cumprimento da programação or-
çamentária decorrente de emen-
das dos parlamentares.

CCJ vota restrições a propaganda de cigarro e bebidas
José Serra.

Também consta da
pauta proposta de
emenda constitucio-
nal do senador Iris
Rezende (PMDB-GO)
e de outros senadores
que imprime força de
imposição à lei orça-
mentária anual. O
Executivo ficaria obri-
gado a cumprir o Or-
çamento aprovado
pelo Congresso e as
políticas públicas nele

estabelecidas. De acordo com o
relator, senador Edison Lobão
(PFL-MA), que apresentou voto
favorável à aprovação da PEC, a
intenção dos autores é �estabele-
cer, de forma clara, uma definição
legal para que o Executivo não en-
tenda a lei orçamentária como
meramente autorizativa�, como
usualmente acontece.

BOA APARÊNCIA
Cinco propostas serão votadas

em caráter terminativo pela CCJ. É
o caso do projeto do senador Ge-
raldo Cândido (PT-RJ) que proíbe
a expressão �boa aparência� nos

anúncios de emprego. Para ele, o
termo é discriminatório. O senador
Antonio Carlos Valadares (PSB-SE)
é o relator e apresentou parecer
favoráel ao projeto.

Outra proposta, do senador Ro-
berto Requião (PMDB-PR), altera
o Regime Jurídico Único para re-
gulamentar os critérios para a no-
meação de parentes no serviço pú-
blico. Ele sugere que a nomeação
para cargo em comissão de cônju-
ge, companheiro ou parente até o
segundo grau deva ser acompa-
nhada por exposição de motivos e
detalhes sobre a formação profis-
sional do contratado.

Ainda devem ser analisados os
seguintes projetos: o que cria a
Fundação Universidade Federal
do Tocantins; o que regulamen-
ta dispositivo constitucional que
trata da gestão democrática do
ensino público; o que cria pro-
grama de financiamento para os
profissionais recém-formados
das regiões Norte e Nordeste; e
outro que institui normas para a
fixação de tarifas a serem cobra-
das pelo serviços de água e de
tratamento de esgotos no país.

O senador José Roberto
Arruda vai relatar a
matéria na comissão
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O Plenário do Senado vota
amanhã projeto de lei do sena-
dor Álvaro Dias (PSDB-PR) que
proíbe a União de vender ações
da Petrobras que excedam o
mínimo necessário para garan-
tir o controle acionário da em-
presa. O projeto, em discussão
no Senado desde o início do
ano, será votado depois de o
governo ter vendido 31,7% das
ações ordinárias da Petrobras,
em agosto passado.

A proposta também procura
alterar a lei de 1997 que definiu
regras para o Programa Nacio-
nal de Desestatização (PND), de
modo a incluir a Caixa Econô-
mica Federal e o Banco do Bra-
sil na lista de empresas que não
poderão ser privatizadas.

Os senadores também apreci-
am projeto que institui a Sema-
na Nacional de Combate e Pre-
venção ao Câncer de Próstata.

A autorização para
a Petrobras tomar
empréstimo de R$ 3,3
bilhões é um dos 13
itens da pauta da reu-
nião da Comissão de
Assuntos Econômi-
cos (CAE), marcada
para amanhã, às 10h.
A CAE fará nova reu-
nião amanhã, às 17h,
para votar a indicação
de Ilan Goldfajn para
a Diretoria de Política
Econômica do Banco
Central.

Os acordos do governo brasileiro
com o Fundo Monetário Internaci-
onal (FMI) podem começar a ser
votados pelo Senado. Se a CAE aca-
tar parecer favorável ao projeto do
senador Carlos Bezerra (PMDB-MT),
relatado pelo senador Francelino

A criação de uma
universidade fede-
ral no Tocantins,
constante reivindi-
cação da bancada
daquele estado,
será examinada pela
Comissão de Educa-
ção (CE) amanhã, a
partir das 11h30. De
autoria do Poder
Executivo, o proje-
to tem parecer favo-
rável do relator, se-
nador Eduardo Si-
queira Campos (PFL-TO).

Com a criação da Fundação
Universidade Federal do Tocan-
tins, o estado deixará de ser o
único da Federação sem uma uni-
versidade federal. A previsão é
que a instituição se localize em
Palmas, capital do estado.

A Comissão de Educação tam-
bém deverá votar na reunião de
amanhã, em caráter terminativo,
projeto que obriga o uso do alfa-
beto braile nos manuais de eletro-
domésticos e eletroeletrônicos. A
matéria, de autoria do ex-senador

A Comissão de Relações Exteri-
ores e Defesa Nacional (CRE) deve
votar amanhã, às 17h30, a indica-
ção do diplomata Francisco de
Paula de Almeida Nogueira Jun-
queira para ocupar o posto de
embaixador do Brasil junto à Re-
pública Tcheca. Na mesma sessão

Senado vota amanhã proibição
da venda de ações da Petrobras

Projeto de Álvaro Dias procura também evitar a
privatização da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil

A proposta, a ser
votada em turno
s u p l e m e n t a r ,
prevê a realiza-
ção de campanha
anual na semana
do dia 27 de no-
vembro, Dia Naci-
onal de Combate
ao Câncer.

Pelo projeto, já
aprovado pela Câ-
mara, o Ministério
da Saúde será res-
ponsável pela pro-
moção e pela coordenação da
campanha, incentivando parce-
rias com secretarias estaduais e
municipais de Saúde para ofe-
recer exames gratuitos de pre-
venção da doença. O relator da
matéria é o senador Sebastião
Rocha (PDT-AP), que ofereceu
parecer favorável na Comissão
de Assuntos Sociais.

POLICIAIS
ENCAPUZADOS

A pauta da sessão
plenária tem outros
sete itens, como o
substitutivo da Câ-
mara ao projeto de
lei do Senado que
restringe o uso do
capuz em operações
policiais. A propos-
ta determina que a
autorização para
descaracterização
do policial, por ca-

puz ou outro meio que impeça sua
identificação, seja fundamentada
por escrito. O projeto original é do
ex-senador Odacir Soares.

Seis projetos de decreto legis-
lativo que renovam ou outorgam
concessões e permissões para
emissoras de rádio em diversos
estados também serão aprecia-
dos pelos senadores na sessão.

Pereira (PFL-MG), a
Casa vai se pronun-
ciar sobre os acordos
que se seguiram à
crise externa que ge-
rou a maxidesvalori-
zação de janeiro de
1998.

A CAE deve votar
ainda um emprésti-
mo de US$ 51 mi-
lhões que o governo
federal quer tomar
junto ao Banco Inte-
ramericano de De-

senvolvimento (BID). O voto do re-
lator, senador Jonas Pinheiro (PFL-
MT), é favorável. O dinheiro vai fi-
nanciar parte do programa de con-
solidação e emancipação de assen-
tamentos da reforma agrária.

Outro projeto na pauta da CAE é
o do senador Osmar Dias (PSDB-

CAE aprecia autorização para empréstimo

da CRE, presidida pelo senador
José Sarney (PMDB-AP), também
será sabatinado o diplomata Elim
Saturnino Ferreira Dutra, indica-
do para embaixador do Brasil jun-
to ao Reino da Suécia. A sabatina
e votação dos indicados serão em
reunião secreta.

Senadores sabatinam
indicados para embaixadas

José Sarney preside a Comissão
de Relações Exteriores, que vai

apreciar indicação de embaixadores

PR), que cria estímulos financeiros
aos estados que cumprirem à risca
a Lei de Responsabilidade Fiscal. O
relator, senador Agnelo Alves
(PMDB-RN), tem voto contrário.

Osmar Dias também é o autor do
projeto que reduz de 12% para 7%
a alíquota do ICMS cobrado nas
operações interestaduais com fari-
nha de trigo. O relator, Ramez Tebet
(PMDB-MS), é favorável ao projeto.

Dois projetos para incentivar os
setores energético e de telecomu-
nicações também serão debatidos.
O senador José Jorge (PFL-PE) pro-
pôs que os benefícios concedidos
às pequenas centrais hidrelétricas
sejam estendidos a todas as formas
alternativas de geração de energia.
Já um projeto da Câmara dos Depu-
tados prevê a criação do Fundo para
o Desenvolvimento Tecnológico das
Telecomunicações (FUNTTEL).

Álvaro é autor da proposta que
também inclui CEF e BB entre
as empresas não privatizáveis

Projeto de Carlos Bezerra
prevê exame dos acordos

firmados com o FMI
A Comissão

Mista Parlamen-
tar de Inquérito
que investiga o
aumento da incidência de roubo
de cargas em todo o país realiza
uma reunião administrativa quar-
ta-feira. Estará em pauta a possi-
bilidade de serem realizadas visi-
tas aos estados em que o índice
de crimes é maior. Durante o re-
cesso da CPI, foram efetivadas di-
ligências em São Paulo, onde
acontecem 68% do roubo de car-
gas transportadas em rodovias.

É aguardado ainda o resultado
das quebras de sigilo bancário, fis-
cal e telefônico de pessoas e em-
presas suspeitas de participar do
esquema de roubo de cargas. O
deputado Oscar Andrade (PFL-

CE examina criação de
universidade no Tocantins

Djalma Falcão, teve
parecer favorável
da senadora Emilia
Fernandes (PDT-
RS). A senadora
também apresentou
parecer favorável a
projeto do senador
Paulo Hartung (PPS-
ES) que cria o ser-
viço de televisão co-
munitária, a ser exa-
minado pela comis-
são em caráter ter-
minativo.

Além desses, outros projetos
estão na pauta da Comissão de
Educação. A senadora Marina Sil-
va (PT-AC) propõe a inscrição do
nome de Chico Mendes no Livro
dos Heróis da Pátria. O senador
Romero Jucá (PSDB-RR) quer
renomear dois trechos da BR- 401,
em Roraima. Um deverá ser bati-
zado Rodovia Luiz Otávio Corrêa
de Melo e outro Rodovia Sylvio
Lofêgo Botelho. Os senadores de-
verão examinar ainda quatro re-
novações de concessão de emis-
soras de rádio e TV.

RO), relator da
comissão, espera
também obter as
assinaturas ne-

cessárias para estender o prazo
de funcionamento da CPI por
mais um ano.

De acordo com dados divulga-
dos por associações de empre-
sas transportadoras, ocorrem
por ano, cerca de 4,2 mil casos
de extravio de carga nas rodovi-
as brasileiras, provocando um
prejuízo que chega a R$ 500 mi-
lhões. Entre os produtos prefe-
ridos pelos criminosos estão ci-
garros, bebidas, medicamentos,
eletroeletrônicos e alimentos.
Apenas a metade da carga trans-
portada no país estaria coberta
por seguro.

CPI discute proposta de
investigação nos estados

Eduardo Siqueira Campos
deu parecer favorável à

nova universidade federal

Comissão Mista Parlamentar de Inquérito que investiga o roubo de
cargas pode pedir prorrogação do prazo de funcionamento
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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

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 Nor-
deste
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 � Debate � Senador Pedro Simon, o prof.
Paulo Kramer da UnB e o embaixador da Colôm-
bia, Samuel Navas, falam da política da América
do Sul
7h30 � Entrevista Especial: Osiris Lopes Filho, ex-
secretário da Receita Federal
8h30 � TV Escola � 500 Anos: O Brasil-Colônia na
TV � Cana de Mel, preço de fel
8h45 � Seminário da Advocacia-Geral da União �
parte 3
10h  � Espaço Cultural � Festival Internacional de
Bonecos � parte  4
11h � Entrevista Especial � Osiris Lopes Filho, ex-
secretário da Receita Federal
12h � Especial Fortes do Brasil � Forte do Recife
12h30 � Revista Brasília
13h30 � Debate � Senador Pedro Simon, o prof.
Paulo Kramer da UnB e o embaixador da Colôm-
bia, Samuel Navas, falam da política da América
do Sul
14h30 � Sessão Plenária (vivo)
18h30 � Revista Brasília
19h30 � Debate � Senador Pedro Simon, o prof.
Paulo Kramer da UnB e o embaixador da Colôm-

bia, Samuel Navas, falam da política da América
do Sul
20h30 � Entrevista  � Senadora  Marina Silva fala
sobre o controle social das políticas públicas
21h � Jornal do Senado
21h30 � Sessão Plenária (reapresentação)
Logo após: Revista Brasília

A Comissão de Assuntos Sociais
(CAS) examinará quarta-feira pro-
jeto de lei do Executivo, já aprova-
do na Câmara, que propõe novas
regras para regular a contratação,
por empresas, de pessoas deficien-
tes. A principal mudança em rela-
ção à legislação em vigor refere-se à
definição clara das modalidades de
contratação e às obrigações dos em-
pregadores com respeito à seguran-
ça dos contratados e ao apoio a eles.

O ex-secretário da Receita Federal
Osiris Lopes Filho criticou a política
tributária do governo no programa
Entrevista Especial, que foi ao ar pela
TV Senado no fim de semana. Entre-
vistado pelos jornalistas Fernando
Cesar Mesquita e Helival Rios, o
tributarista, que é também advoga-
do, afirmou que no Brasil quem paga
imposto é a população de baixa ren-
da e a classe média, setores da popu-
lação que menos recebem os benefí-
cios do Estado.

� Só paga imposto quem não pode
fugir. No caso, os pobres e a classe
média � disse.

Segundo Osiris, o governo não tem
interesse em implementar a reforma
fiscal, pois tem modificado a legisla-
ção tributária visando ao aumento
da arrecadação. Ele também chamou
atenção para o caso da Contribuição
Provisória sobre Movimentação Fi-
nanceira (CPMF), que, �apesar de in-
constitucional�, dobrou de valor. De
acordo com Osiris, não seria neces-
sário mudar a Constituição para se
fazer a reforma.

� A Constituição de 1988 é a mais
progressista do mundo em relação à
proteção dos contribuintes. O pro-
blema é que não é obedecida � disse.

Uma reforma fiscal capaz de bene-

O presidente do Superior Tribunal
Militar (STM), tenente-brigadeiro-do-
ar Sérgio Xavier Ferola, enviou cor-
respondência à direção da TV Sena-
do congratulando-se com a progra-
mação da emissora. Segundo o mi-

CAS vota mudanças na contratação de deficientes
A proposta, já aprovada na Câmara dos Deputados, estabelece novas regras para que empresas possam contratar
portadores de deficiência como mão-de-obra. Uma das alterações prevê maior segurança a esses trabalhadores

Entre as novidades do projeto
está a adoção do sistema de �con-
tratação seletiva�, pelo qual entida-
des beneficentes de assistência so-
cial podem fornecer mão-de-obra
às empresas, sem necessidade de
vínculo empregatício. Nessa moda-
lidade, a empresa não é coagida a
contratar deficientes, embora con-
tinue obrigada a cumprir os percen-
tuais de contratação de pessoas
portadoras de deficiência habilita-
das, conforme dispõe a legislação
previdenciária.

Na exposição de motivos que
acompanha o projeto, o ministro do
Trabalho e Emprego, Francisco
Dornelles, e o ex-ministro da Justi-
ça José Carlos Dias dizem que, com

a contratação seletiva, será faculta-
da às empresas �a contratação dos
deficientes, mas de forma respon-
sável, instrumentalizando a fiscali-
zação trabalhista e previdenciária�.

Segundo afirmam, as lacunas da
legislação em vigor estão prejudi-
cando a contratação de deficien-
tes, principalmente aqueles que
dependem da intermediação de
entidades beneficentes de assis-
tência social. O quadro é especi-
almente grave no setor de teleco-
municações, onde, por força do
programa de privatizações, os
contratos com as entidades têm
sido rompidos, provocando a de-
missão de 30 mil pessoas.

Na mesma reunião, a CAS exami-

nará projetos que mudam a Conso-
lidação das Leis do Trabalho (CLT).
Uma das propostas, de autoria do
senador Luiz Pontes (PSDB-CE), es-
tabelece limites à contratação de
empregados como parte de progra-
ma de incentivos fiscais. Outro pro-
jeto, de decreto legislativo, a ser
analisado foi apresentado pelo se-
nador Mozarildo Cavalcanti (PFL-
RR) e propõe a sustação da porta-
ria do Ministério da Justiça que de-
clarou como de posse permanente
a terra indígena Raposa Serra do
Sol. Está ainda na pauta da CAS pro-
jeto alterando a Lei nº 8.212/91, que
dispensa do recolhimento de con-
tribuição previdenciária os �minis-
tros de confissão religiosa�.

ficiar a população ficaria no âmbito
da legislação complementar, mas
passaria por um aprimoramento da
máquina administrativa, para tornar
a fiscalização eficiente. Osiris disse
ainda que um dos maiores proble-
mas tributários do Brasil é a evasão
fiscal, que chega, afirmou, à metade
do que seria arrecadado. O sistema
tributário, por sua vez, atinge com
eficácia somente os impostos mais
fáceis de aferição, o que mais uma
vez prejudica os assalariados, espe-
cialmente nos tributos indiretos.

O advogado também defendeu a
necessidade de se criar uma �cons-
ciência tributária� junto à popula-
ção, �que precisa ter noção da im-
portância da contribuição fiscal�,

Projeto de Mozarildo Cavalcanti que
susta a demarcação de área

indígena também está na pauta

Presidente do STM elogia programação da emissora
nistro, a TV distingue-se �em especial
pela abertura democrática que pos-
sibilita aos entrevistados, permitindo
um debate franco e aberto das ques-
tões nacionais�. Com isso, acrescen-
tou, torna-se realidade �o exercício

da cidadania em nosso país, onde a
mídia privada, em geral, mostra-se
reticente sobre temas não-ligados a
interesses econômicos e políticos�.
O presidente do tribunal também elo-
giou a equipe da TV Senado.

para que seja capaz de cobrar um
retorno dos impostos em forma de
benefícios, tal como ocorre em paí-
ses desenvolvidos. No entanto,
acrescentou, isso só seria possível
se o governo desse o �bom exem-
plo�, realizando �uma arrecadação
mais justa, combatendo a evasão e
utilizando melhor os recursos�.

Osiris Lopes Filho comparou a si-
tuação do Brasil à de países onde as
cargas tributárias são distribuídas de
forma equânime, e a tributação indi-
reta é feita às claras, permitindo que
a população �veja� o imposto que
paga. Para ele, outro equívoco é o
excesso de tributação sobre as ven-
das, que provoca acúmulo de taxa-
ção sobre os produtos.

Osiris Lopes Filho critica a política
tributária em entrevista à TV Senado

Osiris (E)  foi entrevistado pelos
jornalistas Fernando Cesar

Mesquita (C) e Helival Rios


