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Plenário analisa
problemas do campo

PÁGINA 6

Senadores debatem
resultados das eleições

PÁGINAS 4 E 5

Relatório preliminar do
Orçamento sai no dia 18

O relatório preliminar sobre o Orçamento da União

para 2001 será divulgado no dia 18 e votado até o dia

31. O novo cronograma foi acertado em reunião de

líderes partidários na Comissão de Orçamento.

PÁGINA 5

Marina é autora do
projeto que altera

distribuição do FPE

Lobão quer punições
in te rmed iá r ia s

para médicos

Fiquene: ferrovia
estimula o

desenvolv imento

FPE pode destinar
mais recursos
para estados com
reservas ambientais

PÁGINA 2

CAS examina prazo
de até 24 meses
para suspensão
de médicos

PÁGINA 7

Fiquene faz apelo
ao Congresso e ao
governo para
agilizar a Norte-Sul

PÁGINA 7

ACM defende ação conjunta
com as centrais sindicais

Repor as perdas do FGTS, elevar o salário mínimo e conseguir um
reajuste para o funcionalismo são os principais objetivos da articulação

O presidente do Senado, Antonio Carlos Magalhães, ao receber os representantes das centrais e parlamentares

PÁGINA 3

COMISSÃO DE INFRA-ESTRUTURA APROVA INDICAÇÃO
DE DIRETOR PARA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

PÁGINA 3

Marcos Aurélio (E), cuja indicação foi aprovada
ontem; a presidente da CI, senadora Emilia

Fernandes; e o presidente da ANA, Jerson KelmanÁlvaro diz que
Luxemburgo deve

depor na CPI
PÁGINA 8
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PLENÁRIO

9h � Sessão não deliberativa

ESPECIAL

9h às 18h30 � Mostra do Redescobrimento � Brasil
+ 500 está aberta para visitação pública até 15 de
outubro. Além do original da Carta de Pero Vaz de
Caminha, a exposição apresenta, ainda, 22 obras de
artistas brasileiros e portugueses contemporâneos,
fazendo uma releitura moderna dos temas e cenários
descritos no documento. Salão Negro do Congresso
Nacional.

O Fundo de Participação dos Es-
tados e do Distrito Federal (FPE)
poderá ter modificada a sua forma
de distribuição de recursos, reser-
vando parte do dinheiro para com-
pensação financeira aos estados
que abrigarem em seus territórios
áreas de conservação da natureza
ou terras indígenas demarcadas.
Projeto com esse objetivo, de auto-
ria da senadora Marina Silva (PT-
AC), está pronto para ser debatido
na Comissão de Assuntos Sociais
(CAS). O relator, Juvêncio da Fon-
seca (PFL-MS), já apresentou pare-
cer favorável à matéria.

Atualmente, 85% dos recursos
destinados ao FPE são repassados
para os estados localizados nas re-
giões Norte, Nordeste e Centro-Oes-

Estado com reserva ambiental poderá ter mais verba
Projeto de Marina Silva, em tramitação na Comissão de Assuntos Sociais, compensa financeiramente

as unidades da Federação que abrigam áreas de conservação da natureza ou terras indígenas demarcadas
te. Os 15% restantes
são distribuídos entre
as demais regiões. A
proposta de Marina
Silva reduz esses índi-
ces para 84% e 14%,
respectivamente, cri-
ando a reserva de 2%
para compensar finan-
ceiramente os estados
que mantiverem em
seu território parques
nacionais, reservas bi-
ológicas e estações
ecológicas federais,
florestas nacionais, reservas extra-
tivistas federais ou terras indígenas
demarcadas.

Segundo Marina, como a parcela
de recursos deslocados do FPE para

criar a reserva é pe-
quena, a perda de re-
ceita dos estados que
não detêm em seu
território áreas de
preservação será
quase nula.  Mas, ela
explicou, a parcela
será grande o sufici-
ente para viabilizar
vários projetos de im-
portante impacto
socioeconômico para
os beneficiários dos
efeitos do projeto.

Ela disse que a nova redistribui-
ção do FPE fará com que os estados
passem a contar com o apoio de
toda a sociedade para manter equi-
líbrio entre as ações nos campos

Na primeira semana de traba-
lho depois das eleições, o Senado
aprovou projeto incluindo cre-
ches, pré-escolas e estabelecimen-
tos de ensino fundamental entre
os beneficiários do Simples � o
Sistema Integrado de Imposto e
Contribuição das Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte.
Aprovou também iniciativa aper-
feiçoando os procedimentos, no
âmbito da Justiça do Trabalho,
para acelerar o recolhimento das
contribuições sociais provenien-
tes de reclamações trabalhistas.

Na mesma semana, os senado-
res aprovaram projeto, enviado
pelo governo, para reunir em
codificações as leis federais que
tratam de um mesmo assunto.
Com isso, textos legais conexos
serão reunidos numa Consolida-
ção da Legislação Federal. Foi tam-
bém decidido que, logo após a
codificação, o Poder Executivo
disponibilizará os textos na
Internet, para permitir maior
acesso à sociedade.

Escolas, creches e pré-escolas são
autorizadas a optar pelo Simples

Com emendas, foi aprovado
projeto permitindo que as micro-
empresas proponham ações nos
juizados especiais (tribunais de
pequena causa). E em votação se-
creta, foi confirmado o nome do
diplomata Franscisco de Paula de
Almeida Nogueira Junqueira para
assumir a embaixada do Brasil
junto à República Tcheca.

O Senado também aprovou o
acordo firmado entre os gover-
nos do Brasil e do Peru sobre co-
operação entre as academias di-
plomáticas, a fim de proporcio-
nar melhor capacitação do pes-
soal que trabalha em serviço ex-
terior. E votou projeto, originário
da CPI do Sistema Financeiro, al-
terando a Resolução 78/98 com o
objetivo de vincular qualquer
operação de empréstimo ao cum-
primento da norma que exige pu-
blicidade das finanças públicas.

Foi também iniciada a discussão,
em primeiro turno, de duas pro-
postas de emenda constitucional:
a que permite às guardas munici-

pais proteger a população e os lo-
gradouros públicos, além dos bens,
serviços e instalações municipais;
e a que reduz apenas a atos de na-
tureza política as hipóteses de ses-
são conjunta do Congresso.

Também nesta semana, em au-
diência pública promovida pela
Comissão de Assuntos Econômi-
cos, o diretor de Finanças Públi-
cas e Regimes Especiais do Banco
Central, Carlos Eduardo de
Freitas, defendeu a manutenção
de 17 de outubro como data do
leilão de privatização do Banesta-
do. Ele disse que é do interesse
nacional que essa privatização se
realize na data marcada.

E a Comissão de Relações Exterio-
res e Defesa Nacional aprovou por
unanimidade a indicação do diplo-
mata Ricardo Luiz Viana de Carvalho
para exercer a função de embaixa-
dor do Brasil junto à República do
Suriname. Foi aprovado ainda acor-
do entre o Brasil e os Estados Unidos
para o fornecimento de material de
defesa norte-americano.

econômico, social e ambiental. �To-
dos prestarão uma significativa con-
tribuição para a construção de uma
sociedade sustentável, que é com-
promisso dos cidadãos e de toda a
população brasileira�, afirmou.

Em seu parecer, Juvêncio da
Fonseca diz que o projeto repre-
senta um passo importante e ino-
vador para trazer o desenvolvimen-
to sustentável do terreno da retó-
rica para a prática efetiva.

� Não se justifica que os estados
onde se localizam as unidades de
conservação ou terras indígenas
assumam todo o ônus por sua ma-
nutenção ou desenvolvimento, já
que elas geram benefícios impor-
tantes para toda a sociedade brasi-
leira � afirma o relator.

O Senado teve ontem mais um
dia de discussão da proposta de
emenda constitucional  (PEC) que
permite a atuação das guardas mu-
nicipais no policiamento ostensi-
vo e preventivo.

Se a PEC for aprovada, será ne-
cessária a regulamentação da ma-
téria por lei federal para que ocor-
ra a ampliação das funções das
guardas municipais. Também teve
mais um dia de discussão a PEC que
reduz apenas a atos de natureza po-
lítica as hipóteses de sessão conjun-
ta do Congresso Nacional.

Na mesma sessão, o Senado apro-
vou projeto de decreto legislativo
que autoriza instalação de rádio
comunitária na cidade de Monta-
nha, no Espírito Santo. Também foi
aprovada a tramitação conjunta de
projetos, dos senadores Renan Ca-
lheiros (PMDB-AL) e Leomar Quin-
tanilha (PPB-TO), que tratam de cri-
mes com utilização da informática.

Aprovada a
instalação de

rádio comunitária
no Espírito Santo

A decisão
do Superior
Tribunal de
Justiça (STJ)
de proibir os
planos de saú-
de de  limitar o
período de
internação de
seus segura-
dos foi elogia-
da pelo senador Tião Viana (PT-AC).
Para ele, o STJ agiu �em benefício
de milhões de brasileiros que se en-
contravam desamparados, nas
mãos da ganância dos que adminis-
tram os planos de saúde�.

� O STJ, com a decisão, homena-
geou a população de todo o país �
disse Tião Viana, ao lembrar que mui-
tos pacientes eram obrigados a aban-
donar o leito hospitalar antes mes-
mo de ter alta, devido à limitação
do período de internação.

Para Tião Viana, que é médico, a
legislação sempre beneficiou os pla-
nos de saúde, as seguradoras e as
respectivas administradoras. Com a
decisão do STJ, observou, poderá
ser estabelecida uma relação mais
justa entre os planos e a população.

Viana elogia
decisão do
 STJ contra

 planos de saúde

 Tião Viana vê
�ganância� por

parte das empresas

 Marina propõe reserva
de 2% do Fundo de

Participação dos Estados
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Uma ação conjunta do Sena-
do e da Câmara dos Deputados,
em articulação com as centrais
sindicais brasileiras. Foi essa a
sugestão apresentada na manhã
de ontem pelo presidente do Se-
nado, Antonio Carlos Maga-
lhães, aos dirigentes da Central
Única dos Trabalhadores (CUT)
e da Força Sindical para resol-
ver o impasse em torno do pa-
gamento a milhões de trabalha-
dores das perdas do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) com os planos Verão e
Collor 1, bem como para garan-
tir reajuste do salário mínimo
acima do previsto pelo governo
no projeto de Orçamento da
União para 2001.

Os presidentes da CUT, João
Felício, e da Força Sindical, Pau-
lo Pereira da Silva, acompanha-
dos dos deputados Luiz Antonio
Medeiros (PFL-SP) e Paulo Paim
(PT-RS), procuraram o senador
para pedir apoio nas negocia-
ções com o governo em relação
ao pagamento das perdas im-
postas ao FGTS. Os sindicalistas
defendem também aumento real
para o salário mínimo no próxi-
mo ano. A oferta de reajuste ge-
ral de salário para o funciona-
lismo público foi outra reivindi-
cação debatida.

De acordo com os dirigentes

sindicais, a partir da decisão do
Supremo Tribunal Federal (STF),
favorável aos trabalhadores no
caso do FGTS, o presidente da
República anunciou �uma medi-
da positiva e importante�, que
foi a decisão de estender o pa-
gamento das perdas a 51 mi-
lhões de trabalhadores, que te-
riam direito a R$ 43 bilhões, se-
gundo Paulo Pereira. �O proble-
ma é que, depois disso, os tra-
balhadores estão cobrando das
centrais uma informação sobre
como será pago esse dinheiro e
o governo, de seu lado, sequer
aceita reunir-se para tratar do
assunto�, queixou-se o presi-

ACM quer ação conjunta com centrais sindicais
Em reunião com os presidentes da CUT e da Força Sindical, Antonio Carlos Magalhães propôs iniciativas para garantir o

pagamento das perdas do FGTS com planos econômicos e reajuste para o salário mínimo superior ao proposto pelo governo

dente da Força Sindical.
A intenção do governo de re-

ajustar o salário mínimo em pou-
co mais de 5%, como consta no
projeto orçamentário de 2001,
�é inaceitável para os trabalha-
dores�, disse o presidente da
CUT. Os sindicalistas também
reivindicam um reajuste geral
para o funcionalismo, que está
há mais de cinco anos com os
mesmos salários. O senador
Antonio Carlos Magalhães dis-
se que também está preocupa-
do com a situação.

Em resposta às preocupações
e solicitações dos dirigentes sin-
dicais, o presidente do Senado
propôs três ações específicas,
todas concentradas em um gran-
de encontro entre os presiden-
tes da Câmara, do Senado e das
centrais sindicais. Aberta a to-
dos os senadores e deputados
que quiserem participar, a reu-
nião trataria da elaboração de
projeto de lei que acelere o pro-
cesso de ressarcimento das
perdas do FGTS e obrigue os
bancos a fornecer extratos
gratuitos, que hoje custam R$
4,50 a folha. A reunião também
debateria meios para aumen-
tar o reajuste do salário míni-
mo e gestões junto ao gover-
no para pleitear um reajuste
salarial para o servidor.

Os dirigentes sindicais apoia-
ram a proposta de imediato e se
comprometeram a procurar o
presidente da Câmara, deputado
Michel Temer, a fim de agendar
o encontro nas próximas duas se-
manas. Antonio Carlos destacou
estar disponível para a reunião
�a qualquer dia, em qualquer lu-
gar, a qualquer hora�.

RESULTADO DA ORDEM DO DIA
QUINTA-FEIRA, 5 DE OUTUBRO  DE 2000

Fonte: Secretaria-Geral da Mesa

1
Proposta de Emenda à Constituição nº 87, de 1999. Senador Romeu Tuma e outros. Altera dispositivo da Constituição
federal (§ 8º do art. 144 � constituição de guardas municipais).

Resultado: Encerrado o terceiro dia de discussão. A discussão terá prosseguimento na próxima sessão deliberativa
ordinária.

2
Proposta de Emenda à Constituição nº 88, de 1999. Senador Lúcio Alcântara e outros. Altera os arts. 49, 57, 59,
66, 67 e 166 da Constituição federal e reduz as hipóteses de sessão conjunta do Congresso Nacional.

Resultado: Encerrado o terceiro dia de discussão. A discussão terá prosseguimento na próxima sessão deliberativa
ordinária.

3
Projeto de Decreto Legislativo nº 136, de 2000. Autoriza a Associação Educacional e Social de Montanha a executar
serviço de radiodifusão comunitária em Montanha (ES).

Resultado: Aprovado. À promulgação.

4
Requerimento nº 466, de 2000. Senador Roberto Freire. Solicita a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do
Senado nºs 76 e 137, de 2000, por regularem a mesma matéria.

Resultado: Aprovado. As matérias vão à CE e, posteriormente, à CCJ, em decisão terminativa.

5
Requerimento nº 467, de 2000. Senador Amir Lando. Solicita o desapensamento dos Projetos de Lei do Senado nºs
287 e 569, de 1999, do Projeto de Lei da Câmara nº 10, de 1998.

Resultado: Aprovado. O PLC 10/98, vai à CCJ. Os PLS 287 e 569/99, apensados, vão à CAS, em decisão terminativa.

6
Requerimento nº 488, de 2000. Senador Jefferson Péres. Solicita a tramitação conjunta das Propostas de Emenda
à Constituição nºs 77, de 1999; 2, 22 e 28, de 2000, por regularem a mesma matéria.

A Comissão de Serviços de
Infra-Estrutura (CI) aprovou
ontem a indicação de Marcos
Aurélio Vasconcelos de Freitas
para integrar a diretoria da Agên-
cia Nacional de Águas (ANA).
Relatado pelo senador Arlindo
Porto (PTB-MG), o parecer será
ainda votado em Plenário.

A votação do parecer fora adia-
da na reunião anterior da comis-
são, a pedido do relator. Arlindo
quis avaliar com mais cuidado as
acusações sem autoria declarada
recebidas pelo colegiado sobre a
atuação de Freitas na Superinten-
dência de Estudos e Informações
Hidrológicas da Agência Nacional
de Energia Elétrica (Aneel).

O relator afirmou à comissão que
todas as ações de Freitas à
frente da superintendên-
cia foram analisadas e
aprovadas pelo Tribunal
de Contas da União (TCU),
conforme explicações da
Aneel. O líder do governo
no Senado, José Roberto
Arruda (PSDB-DF), infor-
mou que a indicação de
Freitas foi abonada pelo
presidente da Aneel, José
Mário Lago, e pelo profes-
sor Zulci de Souza, um dos
maiores especialistas bra-
sileiros no aproveitamen-
to de pequenas quedas
d�água.

Doutor em Economia do Meio
Ambiente pelo Centro de Altos Es-
tudos em Ciências Sociais de Paris,
Freitas afirmou em seu depoimen-
to que a falta d�água pode destruir
lavouras inteiras. Disse ainda que
sua grande preocupação na dire-
toria da ANA será ampliar ao máxi-
mo o acesso às informações sobre
recursos hidrológicos.

Na sabatina, Freitas respondeu
ao senador Juvêncio da Fonseca
(PFL-MS) ser necessário integrar o
Mato Grosso do Sul aos estados e
países com os quais faz fronteira
com o objetivo de proteger o
Aqüífero Guarani. Já o senador
Lúdio Coelho (PSDB-MS) solicitou
informações sobre as atribuições
da ANA e os benefícios hoje con-

cedidos a quem acumular água em
açudes ou represas.

O senador Paulo Souto (PFL-BA)
perguntou sobre os grandes pro-
jetos de transferência de bacias
hidrográficas em outros países.
Freitas respondeu que não co-
nhecia bem o assunto e disse que
a transposição do rio São Fran-
cisco ainda será estudada pela
ANA. Gilvam Borges (PMDB-AP)
congratulou o ministro do Meio
Ambiente, José Sarney Filho, pela
indicação.

Marcos Aurélio Vasconcelos de
Freitas concordou com a afirma-
ção do senador Geraldo Cândido
(PT-RJ) de que os serviços de abas-
tecimento de água não podem se
transformar em um simples negó-

cio. Já o senador Osmar Dias
(PSDB-PR) disse que, na aprova-
ção do nome do diretor da ANA,
todos deveriam tirar uma lição: a
de que denúncias anônimas não
devem ser tornadas públicas.

Antes de finalizar a reunião,
a presidente da CI, senadora
Emilia Fernandes (PDT-RS), in-
dagou se informações privile-
giadas podem auxiliar nas es-
tratégias para gerenciamento
dos recursos hídricos. Freitas
respondeu que, em sua con-
cepção, as agências regulado-
ras, como a ANA, não podem
tratar informações como privi-
legiadas, mas sim fornecê-las
com transparência a toda a so-
ciedade.

Antonio Carlos Magalhães durante o encontro com o deputado Medeiros (à
esquerda), João Felício e Paulo Pereira da Silva (à direita)

CI aprova indicação para
diretoria da Agência
Nacional de Águas

Marcos  Au ré l i o  Vasconce lo s  de  F re i ta s
te rá  seu  nome submet ido

a inda  ao  P lená r io  do  Senado
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O senador Osmar Dias (PSDB-
PR) solicitou ao governo federal
medidas para que sejam liberados
os contratos de seguro aos agri-
cultores. Ele disse que se os pro-
dutores dos estados do Sul e Su-
deste não conseguirem saldar suas
dívidas junto aos bancos não po-
derão obter novos financiamentos
e plantar a safra do ano que vem.
Em discurso no Plenário, Osmar
Dias afirmou que está preocupa-
do com a situação de inadimplên-
cia dos agricultores dessas regiões,
prejudicados pelas geadas que caí-
ram no último inverno.

Segundo o senador, mais de 100
mil produtores do Paraná, Santa
Catarina, Rio Grande do Sul e São

Osmar Dias pede ao governo para
liberar recursos do seguro agrícola

Ele explica que os produtores rurais prejudicados pelas geadas precisam com
urgência do dinheiro para saldar suas dívidas com os bancos e financiar a nova safra

Paulo não receberam
os contratos de segu-
ro agrícola que havi-
am firmado para o
caso de perda das plan-
tações. Isso porque,
acrescentou, a princi-
pal empresa segura-
dora dos agricultores
sulistas, a Cosesp (de
São Paulo), não obte-
ve até agora os recur-
sos governamentais
que devem compor o Fundo de Es-
tabilização de Seguros. Dessa ma-
neira, os agricultores não podem
pagar seus financiamentos e plei-
tear novos recursos para custear a
próxima safra.

� Não devemos
abandonar a Cosesp à
própria sorte. Se o go-
verno encaminhar os
R$ 103 milhões que a
seguradora precisa
para cobrir as dívidas
junto aos agricultores,
não estará fazendo fa-
vor nenhum, pois isso
está previsto em lei.
Além do mais, o go-
verno já salvou vários

bancos com valores bem maiores
do que esse � afirmou o senador.

O representante do Paraná co-
municou que estará encaminhan-
do documento ao Executivo para
sugerir a elaboração de uma medi-

O senador Osmar Dias criticou
o tratamento dispensado pelos
bancos estrangeiros às coopera-
tivas agrícolas nacionais. Ele con-
siderou injusto que esses bancos
� os quais não nominou � este-
jam executando as dívidas das co-
operativas sem negociar ou seguir
os preceitos recomendados pelo

Senador critica tratamento dispensado por
bancos estrangeiros às cooperativas rurais

programa governamental de refi-
nanciamento das cooperativas, o
chamado Recop.

Segundo Osmar Dias, os ban-
cos estrangeiros deveriam ade-
rir ao Recop e facilitar a vida dos
produtores brasileiros, já que se
beneficiam do desenvolvimento
do país. �Acho que o governo

deve interferir para forçar os
bancos estrangeiros a trabalhar
com o Recop�, opinou o sena-
dor, que também pediu ao Ban-
co do Brasil para se incorporar
ao programa � que, segundo ele,
mesmo tendo sido criado há dois
anos, não surtiu ainda efeitos
positivos para a agricultura.

O senador Gerson Camata
(PMDB-ES) informou que o país
está importando um tipo de café
conhecido por mortal coffee
(café mortal) do Vietnã, em subs-
tituição ao grão que é produzi-
do no seu estado, o Espírito San-
to, chamado robusta, que é um
dos componentes do café solú-
vel vendido no Brasil. A denomi-
nação mortal coffee se deve às
altas taxas de agrotóxico usadas
no seu cultivo.

Camata disse que não entende
por que esse café vem sendo im-
portado, já que, além de o Espírito
Santo produzir em grande escala
produto equivalente de qualidade
muito superior, o café vietnamita

Camata diz que Brasil está
comprando café vietnamita
proibido em outros países

está proibido em países da Europa
e nos Estados Unidos.

� O mortal coffee tem altas ta-
xas de defensivos agrícolas, é tó-
xico. A população brasileira pre-
cisa saber o que está consumin-
do, e precisa saber que pode es-
tar sendo envenenada � alertou
Camata. Ele anunciou que os ca-
feicultores estão preparando
uma lista dos cafés brasileiros
que usam o café mortal em sua
composição.

A denúncia de Gerson Camata
foi feita em aparte a discurso do
senador Osmar Dias (PSDB-PR),
que reclamava do governo mais
apoio aos agricultores. Camata
qualificou a falta de apoio como

O governo reservou, no Plano
Plurianual e no Plano de Safras, R$
50 milhões para empréstimo a pro-
dutores de caju, mas o Banco do
Brasil (BB) se recusa a atuar como
agente financeiro dos empréstimos,
segundo o senador Lúcio Alcântara
(PSDB-CE). Ele pediu uma solução
para o problema, lembrando a im-
portância da cultura do caju, res-
ponsável por US$ 200 milhões em
exportações anuais, especialmente
para os estados do Ceará, Rio Gran-
de do Norte e Piauí.

O senador explicou que os recur-
sos, do Fundo de Amparo ao Traba-
lhador (FAT), passam do Banco
Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES) para o BB,
responsável pelo repasse aos agri-
cultores, a juros de 8,75% anuais. O
BB alega que a operação dá prejuí-
zo, já que todo o risco fica por con-
ta do agente financeiro. �A decisão
de conceder o empréstimo é da
União, controladora do BB. Essa si-
tuação vai acabar desmoralizando
o governo�, disse Alcântara.

O senador informou ter partici-
pado de um encontro entre produ-
tores e o ministro da Agricultura,
Pratini de Moraes, que se mostrou
indignado com a posição do BB. Se-
gundo Pratini, houve acordo entre
os órgãos governamentais antes do
anúncio do empréstimo. �O BB deve
retomar seu papel de financiador
da agricultura, ou não precisamos
do BB�, disse Alcântara, lembrando
que outros setores agrícolas estão
vivendo o mesmo problema.

Em aparte, Leomar Quintanilha
(PPB-TO) afirmou que a dificulda-
de de acesso a crédito tem feito
muitos agricultores mudarem de
atividade. Já o senador Ricardo San-
tos (PSDB-ES) disse que a base do
problema é a falta de comprometi-
mento das autoridades monetárias
com o crescimento do país, especi-
almente do setor agrícola.

BB dificulta o
financiamento à
cultura de caju,

afirma Alcântara

O senador
Jonas Pinhei-
ro (PFL-MT)
voltou a cobrar
medidas de
apoio à produ-
ção de óleos ve-
getais. Segundo
ele, as indústri-
as de óleo vege-
tal, principal-
mente as da soja, passam por sérias
dificuldades, o que contribui para
agravar ainda mais o desemprego
no país. O senador propõe a cria-
ção de uma comissão mista no Con-
gresso para estudar o problema.

As indústrias de óleo de soja vêm
registrando quedas de produção a
cada ano, em virtude, na opinião
do senador, da falta de apoio ofici-
al. Jonas explicou que é mais con-
veniente para o comerciante de soja
exportar o produto in natura do que
vendê-lo no país. A razão é a isen-
ção de ICMS para as exportações.

Esse quadro, observou, tem leva-
do ao desabastecimento e à ociosi-
dade da indústria brasileira. O sena-
dor teme o sucateamento do setor.
�Impostos como ICMS, Cofins e PIS
vêm sufocando os produtos comer-
cializados e industrializados no país.
É preciso que o governo corrija es-
sas distorções�, disse.

da provisória que solucione o pro-
blema. O senador Ramez Tebet
(PMDB-MS) manifestou apoio à
iniciativa e afirmou que o governo
não pode esquivar-se dessa res-
ponsabilidade sob a alegação de
que é necessária a aprovação de
um projeto de lei para tanto. �As
medidas provisórias já foram utili-
zadas em situações muito menos
urgentes e relevantes�, argumen-
tou Ramez Tebet.

Os senadores Iris Rezende
(PMDB-GO) e Gerson Camata
(PMDB-ES) concordaram, em
apartes, com a posição de Osmar
Dias. Iris reforçou os apelos para
que as autoridades dêem priorida-
de ao setor agrícola.

uma das �pragas� que atacam a
agricultura brasileira. A outra,
afirmou ele, são as dificuldades
que o Banco do Brasil impõe aos
produtores para liberar o dinhei-
ro do Funcafé. �O BB tem uma
atitude típica de banqueiros que
não estão preocupados com re-
cursos públicos, ao exigir dos
agricultores contrapartida para
liberar os empréstimos�, protes-
tou Gerson Camata.

Gerson Camata: �A população
brasileira precisa saber que

pode estar sendo envenenada�

Jonas cobra
apoio à

indústria de
óleos vegetais

Jonas teme que
 o setor venha

a ser sucateado

Osmar: mais de 100 mil
produtores aguardam

 a liberação do seguro

Alcântara: �Ou o BB retoma seu
papel de financiador da agricultura

ou não precisamos do BB�



BRASÍLIA, SEXTA-FEIRA, 6  DE  OUTUBRO  DE  2000 7JORNAL DO SENADOJORNAL DO SENADO

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

país, sem ônus e sem autorização formal

H O J E

TV SENADO

H O J E
RÁDIO SENADO

8h � Agenda Senado
Em seguida � Música e informação
9h � Sessão Plenária do Senado (vivo)
Em seguida � Música e informação
14h30 � Sessão Plenária (reprise)
Em seguida � Música e informação
19h � A Voz do Brasil
Em seguida � Música e informação
20h30 � Senado em Linha Direta - Edição Nordeste
Em seguida � Música e informação
21h � Senado em Linha Direta - Edição Norte/Centro-
Oeste
Em seguida � Música e informação
21h30 � Senado em Linha Direta - Edição Sul/Sudeste
Em seguida � Música e informação

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:

D O M I N G O

6h30 � Cidadania � Elizabeth Sussekind, secretária
Nacional de Justiça, e o juiz de Direito, George Lopes
Leite, falam sobre o sistema penitenciário no Brasil
7h30 � Entrevista � Eduardo Ellery, ouvidor da Aneel,
fala sobre o horário de verão
8h � Jornal do Senado
8h30 � TV Escola � PCN � Matemática �  Sistema e
numeração
9h � Sessão Plenária (ao vivo)
Logo após � Comissão de Relações Exteriores (gravado)
13h30 � Agenda Econômica � Everardo Maciel,
secretário da Receita Federal, fala sobre a sonegação
de impostos
14h30 � Sessão Plenária (reapresentação)
Logo após � Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (reapresentação)
18H30 � Revista Brasília
19h30 � Entrevista Especial � O sociólogo Caetano
Ernesto Araújo fala sobre as doutrinas políticas
contemporâneas
20h30 � Entrevista � Eduardo Ellery, ouvidor da Aneel,
fala sobre o horário de verão
21h �  Jornal do Senado
21h30 � Canal Médico � Infectologia
22h30 � Teatro Arthur Azevedo � �O Diário de um
Louco�, com Diogo Vilella
0h � Redescoberta do Cinema Nacional � �Getúlio
Vargas�, de Ana Carolina

P R O G R A M A Ç Ã O

AMANHÃ

1h30 � Cores do Brasil � O Pernambuco
2h � Saúde/Unip � A próstata � parte 1
2h30 � Jornal do Senado
3h � Cores do Brasil � Cerrado
3h30 � Entrevista � Professor Cristovam Buarque fala
sobre a globalização, educação e pobreza
4h � Saúde/Unip � A próstata � parte 1
4h30 � Cores do Brasil � Folclore do Maranhão
5h � Canal Médico �  Proteus Aula 10
6h � TV Escola � PCN � Matemática � A geometria, as
crianças e a realidade
6h30 � Agenda Econômica � Sérgio Moreira, presidente
do Sebrae, fala sobre as pequenas empresas
7h30 � Entrevista � Dorival Correia Bruni, presidente do
Instituto Ambiental Biosfera
8h � Jornal do Senado

8h30 � TV Escola �  PCN � Matemática
9h � ABD no Ar � Desafio tecnológico e digital
9h30 � De Coração � Cardiopatias congênitas
10h � Quem tem medo de música clássica? Tchaikovsky,
Concerto para Violino e Orquestra
11h � Entrevista � Os jornalistas Teresa Cruvinel, Ricardo
Noblat e o Profesor Paulo Kramer fazem um balanço das
eleições municipais
12h � Jornal do Senado
12h30 � Entrevista � Senador Álvaro Dias fala sobre a CPI
do Futebol
13h � TV Escola � PCN � Matemática
13h30 � Agenda Econômica � Sérgio Moreira
14h30 � Espaço Cultural � IV Festival Internacional de
Flautistas � parte 2

16h � Canal Médico � Hipertensão arterial � parte 2
17h � Revista Brasília
18h � Quem tem medo de  música clássica? Tchaikovsky,
Concerto para Violino e Orquestra
19h � Tela Brasileira � Alain Fresnot
19h30 � Debate � Senador José Fogaça e o encarregado
de negócios do Uruguai, Júlio Aguiar, falam sobre o futuro
do Mercosul
20h30 � Entrevista � Eduardo Ellery, ouvidor da Aneel,
fala sobre o horário de verão
21h � Jornal do Senado
21h30 � Teatro Arthur Azevedo � Recital de Aprille Millo
23h � Entrevista Especial � Eleições municipais.
0h � Redescoberta do Cinema Nacional �  �Getúlio
Vargas�, de Ana Carolina

2h30 � Jornal do Senado
3h � Cores do  Brasil � Manaus
3h30 � Entrevista � Prof. Antônio Ibañez  da UnB fala sobre
a educação para a ciência

4h � Saúde/Unip � A próstata � parte  2
4h30 � Jornal do Senado
5h � Cores do Brasil � Folclore do Maranhão
5h30 � Saúde/Unip � A próstata � parte  2
6h � TV Escola � PCN � Matemática
6h30 � Entrevista Especial � O sociólogo Caetano
Ernesto Araújo fala sobre as doutrinas políticas
contemporâneas
7h30 � Entrevista � Senador Álvaro Dias fala sobre a CPI
do Futebol
8h �  Jornal do Senado
8h30 � TV Escola � PCN � Matemática
9h � Tela Brasileira � Alain Fresnot
9h30 � De Coração �  Cardiopatias congênitas
10h � Quem tem medo de música clássica? Tchaikovsky,
Concerto para Violino e Orquestra
11h � Entrevista � Balanço das eleições municipais
12h � Jornal do Senado
12h30 � Entrevista � Dorival Correia Bruni
13h � TV Escola � PCN � Matemática
13h30 � Debate � Senador José Fogaça e o encarregado
de negócios do Uruguai, Júlio Aguiar, falam sobre o futuro
do Mercosul
14h30 � Espaço Cultural � IV Festival Internacional da
Flautistas � parte 2
16h � Canal Médico � Hipertensão arterial � parte 2
17h � Revista Brasília � nº 13
18h � Quem tem medo de  música clássica? Tchaikovsky,
concerto para violino e orquestra
19h � ABD no Ar � Desafio tecnológico e digital
19h30 � Agenda Econômica � Sérgio Moreira, presidente
do SEBRAE, fala sobre as pequenas empresas
20h30 � Entrevista � Professor Cristovam Buarque fala
sobre a globalização, educação e pobreza
21h � Jornal do Senado
21h30 �  Teatro Arthur Azevedo � Recital de Aprille Millo
23h � Entrevista Especial � Balanço das eleições
municipais
0h � Revista Brasília

O senador Ribamar Fiquene (PFL-
MA) fez apelo ao Congresso e ao go-
verno para promover esforços na
dinamização da Ferrovia Norte-Sul.
Ele destacou que a ferrovia, com seus
2.066 quilômetros previstos, irá se
constituir na espinha dorsal dos trans-
portes no país, ligando as regiões Nor-
te e Nordeste ao Sul e Sudeste por
meio de conexões com as estradas
de ferro Carajás, Centro-Atlântica,
Ferroban e Sul-Atlântica.

Fiquene afirmou que a capacida-
de de indução de desenvolvimento
da Norte-Sul será extraordinária,

A Comissão de Assuntos Sociais
(CAS) deve apreciar em sua próxima
reunião projeto do senador Edison
Lobão (PFL-MA) que propõe aumen-
tar de 30 dias para até 24 meses os
prazos de suspensão do exercício
profissional dos médicos, em caso
de sanção disciplinar por falta co-
metida no exercício da profissão. Pela
legislação atual, somente são aplica-
das penas de suspensão do exercí-
cio profissional de 30 dias ou a cassa-
ção do direito de clinicar. A propos-
ta tem parecer favorável da relatora,
senadora Marina Silva (PT-AC).

Para Lobão, �não há meio-termo
entre as punições previstas pelos
conselhos�. O senador citou comen-
tário do presidente do Conselho Re-
gional de Medicina do Maranhão
(CRM-MA) segundo o qual �existe
um flagrante distanciamento� entre
as penas de suspensão e a cassação

contribuindo para a ocupação eco-
nômica e social de 1,8 milhão de qui-
lômetros quadrados da região do
Cerrado brasileiro. A obra, acrescen-
tou, irá viabilizar a implantação de
negócios e gerar cerca de 750 mil
empregos diretos e indiretos duran-
te a sua construção e nos 20 anos
subseqüentes.

Atualmente, a ferrovia tem 226 qui-
lômetros, inteiramente construídos
com recursos públicos, ligando as
cidades maranhenses de Estreito e
Açailândia. O trecho se conecta com
a estrada de ferro Carajás, que vai

até o Porto de Itaqui, em São Luís
(MA). Pelos trilhos da Norte-Sul já
foram transportados 2,6 milhões de
toneladas de carga, dos quais 590 mil
toneladas de soja da safra de 2000,
afirmou Fiquene.

O restante da ferrovia deverá ser
construído com recursos privados,
estimados em US$ 1,6 bilhão, incluin-
do investimentos em locomotivas,
vagões, estações e sistemas de co-
municação. A viabilidade econômi-
co-financeira do projeto é indiscutí-
vel, segundo estudos de mercado
feitos pelo Banco Mundial.

do registro profissional. �Ou se sus-
pende o médico por até 30 dias, que
muitas vezes é responsabilizado por
atos de subordinados, ou se adota a
punição extrema de cassar-lhe o
exercício profissional�, observou o
presidente do conselho maranhense.

� Com a intenção de remediar a
situação, propomos estender o pra-
zo de suspensão do exercício profis-
sional para até 24 meses. Assim, ha-
veria a acomodação dos casos em
que a suspensão por trinta dias se
mostra insuficiente e a cassação do
registro profissi-
onal mostra-se
exorbitante e
extrema.

Como o jazz é a arte do improvi-
so, é no palco que ele se realiza em
sua plenitude. Nas apresentações ao
vivo, os músicos exercitam toda a
criatividade em solos, duetos e con-
juntos. O desafio é improvisar a par-
tir do tema da música, expandindo
ilimitadamente suas possibilidades.

O programa Improviso � Jazz
Sem Fronteiras, da Rádio Senado,
apresenta neste fim de semana al-
guns momentos memoráveis do
gênero, com apresentações grava-
das ao vivo dos melhores músicos
do jazz. Poderá ser ouvido, entre
outras atrações, Miles Davis tocan-
do no Cassino de Montreux, Fran-
ça, em 1990; John Coltrane, em uma
versão de quase 15 minutos de My
Favorite Things, apresentada no
Festival de Jazz de Newport, Estados
Unidos; e Chet Baker, cantando no
último show que fez, em 1988, duas
semanas antes de sua morte trágica.

Improviso � Jazz Sem Fronteiras
é produzido e apresentado pelos
jornalistas Flavio de Mattos e Vinícius
Becker. O programa vai ao ar ama-
nhã, às 20h, e domingo, às 23h30.

Fiquene propõe
agilizar término

da Norte-Sul
A ferrovia contribuirá para a ocupação social

e econômica do Cerrado, disse o senador

CAS analisa prazos maiores
para punição de médicos

Ribamar Fiquene: dados mostram a
viabilidade do projeto, que ligará o

Norte e Nordeste ao Sudeste e Sul

Lobão é autor
do projeto que

amplia as
poss ib i l idades

de penas

Rádio Senado
mostra no fim
de semana o

melhor do jazz

Miles Davis
poderá ser
ouv ido
a m a n h ã ,
às 20h
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A sessão de ontem do Senado Federal foi presidida pelos senadores Geraldo Melo,
Carlos Patrocínio, Jonas Pinheiro, Romeu Tuma e Henrique Loyola

O senador Álva-
ro Dias (PSDB-PR)
considera que a
decisão da Câma-
ra dos Deputados
de criar uma co-
missão parlamen-
tar de inquérito
para investigar o futebol brasilei-
ro foi o primeiro efeito positivo
da CPI instituída pelo Senado com
a mesma finalidade. Ele acredita
que a ação dos senadores fez com
que os deputados mudassem de
posição, passando a considerar a
CPI constitucional.

� Há mais de um ano o deputa-
do Aldo Rebelo (PC do B-SP) ten-

Criada no último dia 14 de setem-
bro, a CPI do Futebol está prestes a
ser instalada para, no prazo de seis
meses, apresentar conclusões sobre
as denúncias de sonegação de tri-
butos por clubes, dirigentes e joga-
dores. Serão também investigadas
denúncias de irregularidades na
venda de atletas para o exterior e
supostas ilegalidades no contrato
de patrocínio firmado entre a
Confederação Brasileira de Fute-
bol (CBF) e a empresa de artigos
esportivos Nike.

O requerimento para a criação da
CPI teve o apoio de 38 senadores,
11 a mais que o mínimo necessário.
Os senadores que apoiaram a inici-
ativa de Álvaro Dias (PSDB-PR) con-

A Câmara dos Deputados deve
votar este mês projeto que obriga a
divulgação de mensagens educati-
vas de trânsito nas propagandas de
veículos. Pelo projeto, aprovado
pelo Senado em 3 de agosto, caberá
ao Conselho Nacional de Trânsito a
definição do conteúdo e padrão das
mensagens. O descumprimento da
obrigação redundará em três san-
ções, a serem aplicadas isolada ou
cumulativamente: advertência por
escrito, suspensão de veiculação de
propaganda por até sessenta dias e
multa de 1 mil a 5 mil Ufirs.

A autora da proposta, senadora
Emilia Fernandes (PDT-RS), diz, na
justificação do projeto, que o Brasil
ocupa as primeiras colocações no
ranking mundial da violência no
trânsito, com 25 mil mortos e 350
mil feridos a cada ano. Para ilustrar
a gravidade do quadro, a senadora
lembra que o Brasil registra anual-
mente mais mortes em acidentes de
trânsito do que todos os países da
Europa juntos, onde a frota de veí-
culos é oito vezes maior.

Emilia Fernandes argumenta
que as campanhas educativas têm
papel importantíssimo e são pon-

O senador Ricar-
do Santos (PSDB-
ES) propôs ao Minis-
tério do Planejamen-
to, Orçamento e
Gestão, responsável
pela administração
do patrimônio da
União, que seja sus-
pensa a cobrança da
taxa de ocupação
dos terrenos de ma-
rinha. Ele sugere ain-
da que a Secretaria
do Patrimônio da União (SPU) esta-
beleça prazo, não superior a 12 me-
ses, para análise dos processos de
concessão de aforamento (direito
de uso dos terrenos).

Ricardo Santos defende uma re-
visão no instituto do aforamento,
cuja manutenção representa �uma
visão colonial e patrimonialista do
Estado�, disse, e traz incertezas para
os proprietários dos terrenos.

� Atualmente, o problema atinge
populações do litoral, ou localiza-
das às margens de rios e em ilhas,
porque as famílias que neles resi-
dem não têm oportunidade de con-

Deputados votarão projeto de
Emilia sobre educação no trânsito

to de partida para a reversão do
quadro atual. Para a parlamentar
gaúcha, a estratégia de sua pro-
posta é explorar a propaganda
comercial de produtos com ori-
gem num setor tão intimamente
associado ao trânsito como a in-
dústria automobilística, aliada ao
enorme poder de comunicação
das peças publicitárias.

� Ao valer-se dos recursos da
publicidade para atingir o público
consumidor, nada mais justo que o
anunciante seja levado a prestar, em
contrapartida, um extraordinário
serviço à causa da educação para o
trânsito � afirma Emilia.

tar com escritura de-
finitiva de seu imóvel
e pagam anualmente
taxas de ocupação
cada vez mais despro-
porcionais � afirmou.

O senador propõe
o parcelamento dos
débitos consolidados
das taxas de ocupa-
ção dos terrenos de
marinha sem os
acréscimos legais,
além do parcelamen-

to em condições de prazos não in-
feriores a 36 meses.

Em aparte, o senador Gerson
Camata (PMDB-ES) apoiou as
propostas de Ricardo Santos e
acrescentou que a maneira como
a União vem tratando o tema �des-
trói a tentativa de urbanização ló-
gica daqueles espaços e penaliza
seus moradores�. O senador
Henrique Loyola (PMDB-SC) tam-
bém se solidarizou com Ricardo
Santos e cobrou dos órgãos do
governo uma solução para os ter-
renos de marinha no município
catarinense de Joinville.

Ricardo Santos quer fim de
taxa para terrenos de marinha

 Emilia Fernandes: o Brasil ocupa
a primera colocação no ranking

mundial de violência no trânsito

Ricardo Santos propôs a
suspensão da cobrança ao

Ministério do Planejamento

Álvaro discorda de CPI
mista sobre o futebol

Segundo o senador pelo Paraná, a criação de comissão parlamentar
de inquérito na Câmara é resultado da iniciativa do Senado

tava criar a CPI,
mas só agora
conseguiu, de-
pois de o Sena-
do criar a sua
comissão de in-
vestigação �
afirmou o sena-

dor. Álvaro Dias não concorda
com a proposta de uma comis-
são mista, da qual participariam
senadores e deputados.

Para o senador, o alvo da CPI
do Senado é mais amplo que o da
Câmara, que deve, segundo o re-
querimento que a criou, concen-
trar-se na investigação do contra-
to entre a Confederação Brasilei-

 Álvaro Dias é autor do
requerimento que propôs a

criação da CPI do Futebol

ra de Futebol (CBF) e a empresa
de artigos desportivos Nike.

Álvaro Dias, autor do requeri-
mento da CPI no Senado, afirmou
que a comissão, após escolher o
presidente e o relator, deve defi-
nir o roteiro de trabalho. Ele en-
tende que os primeiros depoen-
tes devem ser o ex-técnico da se-
leção brasileira Wanderley
Luxemburgo e sua ex-secretária
Renata Alves. Segundo denúnci-
as apresentadas por ela, o treina-
dor teria participado da valoriza-
ção do passe de jogadores, por
meio de convocação para a sele-
ção brasileira, antes de serem ven-
didos para o exterior.

Comissão no Senado será instalada em breve
cordaram com o argumento de que
a importância do futebol no Brasil
exige que a Casa zele para manter o
esporte no patamar elevado que al-
cançou, �gozando de grande esti-
ma por parte dos brasileiros�.

Segundo o Regimento Interno do
Senado, uma CPI tem poderes de
investigação próprios das autorida-
des judiciais, o que permite a reali-
zação de diligências externas, a con-
vocação de ministros, a audiência
de qualquer autoridade, a inquiri-
ção de testemunhas e a requisição
de informações ou documentos a
órgão público. Nos atos processu-
ais, aplica-se o que determina  o
Regimento e, subsidiariamente, o
Código de Processo Penal.


