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Lei de Falências
dá chance a
empresas

Plenário do Senado inicia amanhã votação de matérias prioritárias, que poderá ser concluída
no dia 8. Líderes se reúnem hoje com ministro da Coordenação Política para analisar pauta
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Comissão conclui até quarta votação da LDO
Página 5

Rádio
comunitária abre
espaço para a
população
Ao contrário da emissora comercial,
que vende espaço na programação e
visa o lucro, a rádio comunitária
funciona como um canal de
comunicação inteiramente dedicado à
população local, divulgando
informações de utilidade pública e
promovendo atividades educacionais e
culturais. O Especial Cidadania mostra
como atua esse serviço, autorizado
pelo Ministério das Comunicações e
concedido pelo Legislativo.

Página 8

Rádios comunitárias, como a
MareManguinhos, no Rio de Janeiro, atuam
em contato direto com os moradores

Pode sair decisão
sobre reforma
do Judiciário

Atendimento
odontológico na
rede pública

Informática deve
ter prorrogação
de benefícios
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correção anual
da tabela do IRPF
A Comissão de Assuntos Econômicos
pode votar amanhã a correção anual
da tabela do Imposto de Renda das
Pessoas Físicas (IRPF). Indicações
para o Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade) também
estão na pauta da CAE.

Página 3

Regulamentação
da lei de TV a
cabo em debate
O Conselho de Comunicação Social,
órgão auxiliar do Congresso Nacional,
analisa hoje, a partir das 14h,
relatório da Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel) sobre
regulamentação de artigo da lei que
trata dos serviços de TV a cabo.

Página 5
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A sessão de hoje, com início previsto para as 14h30, é não deliberativa, ou seja, sem votação de matérias.
Amanhã, no mesmo horário, os senadores iniciam a análise das emendas apresentadas ao projeto da nova
Lei de Falências (PLC 71/03) e da reforma do Judiciário (PEC 29/00).

Sessão não deliberativa

O Conselho de Comunicação Social do Congresso se reúne hoje, a partir das
14h, para discutir o relatório apresentado pela Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel) a respeito da regulamentação do artigo 38 da Lei 8.977/
95 (Lei do Cabo).

Conselho de Comunicação Social  reúne-se hoje

No programa Cidadania de hoje, transmitido pela
TV Senado às 19h30, o geneticista Celso Luís e a
pesquisadora Luíza Chomenko debatem a Lei de
Biossegurança, atualmente em discussão no
Senado. Às 20h30, a escritora Eva Furnari fala
sobre cidadania no programa Entrevista.

Biossegurança na TV
O programa Visite o Senado realiza um passeio
com o acompanhamento de guias
especializados pela Casa. Os grupos saem de
hora em hora do Salão Negro nos dias úteis,
entre 9h30 e 16h30; aos sábados, domingos e
feriados, entre 10h e 14h.

Visitas ao Senado

A agenda completa, incluindo o número de cada proposição, está disponível
na Internet, no endereço www.senado.gov.br/agencia/agenda/agenda.asp

CNBB encaminha ao
presidente Lula projeto
de criação da entidade,
proposto pelo
senador Tião Viana

FUTURO Tião Viana quer
analisar a aplicação de novas
tecnologias na área de saúde

Um comitê de ética para as ciências da vida
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O senador Sérgio Zambiasi (PTB-
RS) apresentou projeto de lei que
institui o Dia Nacional do Vinho, a ser
comemorado no primeiro domingo

do mês de junho.
Para ele, a data
tem por objetivo
estimular o con-
sumo e a produ-
ção do vinho,
bem como pro-
mover o desen-
volvimento turís-
tico de regiões
vinícolas.

O projeto  (PLS
189/04) já se en-
contra em análi-
se na Comissão

de Constituição, Justiça e Cidada-
nia (CCJ). Se for aprovado, vai à vo-
tação na Comissão de Educação
(CE), onde será apreciado em deci-
são terminativa.

Sérgio Zambiasi
quer instituir o Dia
Nacional do Vinho

O senador Mozarildo Caval-
canti (PPS-RR) condenou o fato
de a biodiversidade nacional
não ser convertida em maior
bem-estar e qualidade de vida
para o povo brasileiro. Segun-
do o parlamentar, quando as
grandes corporações utilizam
recursos genéticos vindos de
países como o Brasil para gerar
novas tecnologias e bens de
comércio, valendo-se até mes-
mo de conhecimentos tradici-
onais de comunidades locais,
não realizam qualquer contra-
prestação econômica ao país
ou às comunidades.

– A bioprospecção e a trans-
ferência de forma ilegal de re-
cursos vivos caracterizam a
prática da biopirataria – ressal-
tou Mozarildo.

O senador destacou a neces-
sidade de aprovação de legisla-
ção que discipline o acesso aos
recursos genéticos e aos conhe-
cimentos tradicionais a eles as-
sociados. Para o senador, tão
importante quanto a aprova-
ção é a alteração da legislação
de proteção à propriedade in-
dustrial, “fazendo dela constar
a exigência de que o solicitante
da patente aponte, nos docu-
mentos descritivos da inven-
ção, o local de origem do recur-
so genético e a comunidade
tradicional que transferiu de-
terminado conhecimento que
tenha fundamentado a inven-
ção, quando for o caso”.

Mozarildo
sugere medidas

contra a
biopirataria

A proposta do senador Tião
Viana (PT-AC) de criar um Co-
mitê de Ética e Pesquisa para as
ciências da vida foi encaminha-
da pela Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB) ao
presidente da República, Luiz
Inácio Lula da Silva. De acordo
com o senador, o comitê tem
inspiração na experiência fran-
cesa e seria composto por re-
presentantes de vários seg-
mentos da sociedade, com o
principal objetivo de analisar
as implicações de natureza
moral e econômica decorrentes

do surgimento e da aplicação
de novas tecnologias nos domí-
nios da biologia, da medicina e
da saúde. Tião Viana adiantou
que, caso a proposta seja aca-
tada pelo presidente Lula, será
encaminhada à apreciação do
Congresso Nacional.

– O uso de células-tronco de
embriões em pesquisas e os
avanços da biotecnologia en-
volvem muita polêmica, por
isso a matéria deve ser tratada
com cuidado no Legislativo –
voltou a defender o senador. A
Lei de Biossegurança, que tra-
ta do assunto, está sendo dis-
cutida no Senado e já foi tema
de audiências públicas nas Co-
missões de Educação (CE) e de
Assuntos Sociais (CAS).

A permissão para pesquisas
com células-tronco chegou a
ser incluída no projeto da Câ-

mara, mas acabou retirada do
texto por pressão dos evangéli-
cos e católicos. Nos debates re-
alizados no Senado, a proposi-
ção voltou a ser defendida por
cientistas e pesquisadores, e
provocou nova reação dos ca-
tólicos.

Tião Viana informou que o
Conselho Permanente da
CNBB fez apelo para que o
Senado “não se precipite” na
aprovação de normas sobre o
assunto. Na carta, o episcopa-
do se mostra preocupado “com
a maneira apressada com a
qual certas pessoas e entidades
se pronunciam em relação à
denominada terapia gênica,
como se por meio dela pudes-
sem ser sanados todos os ma-
les do mundo”.

Os bispos consideram que a
liberação precipitada para ob-
ter células-tronco não repre-
senta “sinal de progresso”, mas
de uma postura “antiética sem
precedentes na história, por-
que sacrifica vidas humanas”.
No documento, os bispos pe-
dem “o tempo necessário para
a justa ponderação dos aspec-

tos complexos, científicos e
morais, sem precipitar deci-
sões”.

O senador ressaltou que não
se pode ignorar que a partir do
primeiro bebê de proveta  “hou-
ve uma ruptura no conceito tra-
dicional de concepção”, mas
observou que é necessário al-
cançar um ponto de equilíbrio
para garantir um comporta-
mento ético.

– Como cristão, acredito que
o Legislativo precisa encontrar
o equilíbrio entre o avanço da
ciência e o seu papel junto à so-
ciedade – afirmou o senador.

Tião Viana considera válida a
discussão envolvendo a utiliza-
ção de embriões congelados há
muito tempo e que não podem
ser usados para fecundação,
mas é contrário à fabricação de
novos embriões para pesquisas.

Zambiasi defende
mais estímulos
à produção
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Senado começa semana
de esforço concentrado

Emendas à nova Lei de
Falências e reforma do
Judiciário estão na
pauta do Plenário.
Congresso votará LDO

AGENDA Comissão de Assuntos Econômicos analisa extensa
pauta, que inclui empréstimos externos ao estado de São Paulo

Correção anual da tabela
do IR vai a exame na CAE
A Comissão de Assuntos Eco-

nômicos (CAE) pode votar
amanhã, a partir das 10h, 23
propostas e mais três indica-
ções de conselheiros para o
Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade). En-
tre os projetos estão os que cor-
rigem anualmente a tabela do
Imposto de Renda das pessoas
físicas (PLSs 46 e 361/04), que
tramitam em conjunto e foram
apresentados, respectivamen-
te, pelos senadores Antero Paes
de Barros (PSDB-MT) e Jeffer-
son Péres (PDT-AM). E o PLS
81/02, do ex-senador Carlos
Wilson, que autoriza a dedução
integral das despesas com edu-
cação.

A comissão também deve e-
xaminar o projeto (PLS 57/03)
de Sérgio Cabral (PMDB-RJ)
que autoriza instituições finan-
ceiras privadas a cobrar pesso-
as e instituições que estejam in-
cluídas na dívida ativa dos mu-
nicípios. Outro projeto que está

na pauta da comissão (PLS 126/
04), do senador César Borges
(PFL-BA), autoriza a União a
conceder benefícios financei-
ros aos estados e ao Distrito
Federal em função do desem-
penho nas exportações e do
saldo comercial externo.

A CAE deve analisar ainda se
autoriza o governo de São Pau-
lo a contratar empréstimos ex-
ternos no valor de US$ 20 mi-
lhões junto ao Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento
(BID), para o Programa de For-
talecimento da Gestão Fiscal, e
de US$ 209 milhões, a ser toma-
do junto a um consórcio de
bancos privados japoneses,
para financiamento parcial do
Programa Integrado de Trans-
portes Urbanos – a linha ama-
rela do metrô paulista.

Os três candidatos indicados
para o Cade são Elizabeth Ma-
ria Farina, para a presidência
do órgão, Ricardo Cueva e Luís
Carlos Prado.

O Senado começará a sema-
na de esforço concentrado, an-
tes do recesso de meio de ano,
votando amanhã as emendas
apresentadas à nova Lei de Fa-
lências e iniciando o exame da
reforma do Judiciário. Também
amanhã, deputados e senado-
res se reúnem na Comissão
Mista de Orçamento para apre-
ciar o relatório do senador
Garibaldi Alves Filho (PMDB-
RN) à Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO) para 2005.
Pela Constituição, o Congresso
só pode começar o recesso de
julho depois de votar a LDO.

Hoje, líderes partidários se
reunirão à tarde, no Senado,
com o ministro Aldo Rebelo
(Coordenação Política) para

decidir que outros projetos os
senadores podem votar nesta
semana de prorrogação dos
trabalhos do Congresso. O líder
do governo no Senado, Aloizio
Mercadante (PT-SP), afirmou
que existe acordo e deverão ser
votadas, com certeza, a nova
Lei de Falências, a reforma do
Judiciário e a LDO. O governo
gostaria que também fosse
apreciada pelo Plenário a Lei de
Biossegurança, mas a trami-

tação do projeto está atrasada
e dificilmente o assunto entra-
rá na pauta do Plenário desta
semana.

A Lei de Biossegurança, que
trata entre outras coisas de
clonagem e de transgênicos, é
polêmica e alguns senadores
querem discutir a matéria com
mais calma. Há também difi-
culdades para se votar em Ple-
nário, nesta semana, o projeto
que institui as parcerias públi-
co-privadas (PPPs). O governo
ainda não conseguiu fechar
com as oposições acordos so-
bre todos os pontos da Lei de
Biossegurança e das PPPs.

Os senadores deverão ainda
apreciar indicações do presi-
dente da República para cargos
em tribunais e em áreas estra-
tégicas do governo. A idéia das
lideranças governistas é termi-
nar todas as votações até quin-
ta-feira, dia 8, inclusive com
uma sessão do Congresso para
decisão final sobre a LDO. Com
isso, deputados e senadores
iniciarão o período de recesso.

O Senado começa a votar
amanhã as cerca de 60 emen-
das ao projeto da nova Lei de
Falências (PLC 71/03) e ao pro-
jeto (PLC 70/03) que modifica
o Código Tributário Nacional
(CTN) para adequá-lo às mu-
danças que serão introduzidas
com a nova lei de recuperação
de empresas em situação fali-
mentar. Os relatores devem
acolher mais de dez  emendas.

– Os dois projetos estão ma-
duros, prontos para ser votados
– disse Ramez Tebet (PMDB-
MS), relator da matéria da nova
Lei de Falências, que regula a
recuperação judicial, a extraju-
dicial e a falência de devedores
pessoas físicas e jurídicas regu-
ladas pelas leis comerciais.

O relator do projeto que
muda o CTN, senador Fernan-
do Bezerra (PTB-RN), afirmou
que os pontos mais polêmicos
foram definidos com base em
acordo das lideranças. É o caso
da alienação judicial em pro-
cesso de falência. O produto
alienado judicialmente nos
processos de falência perma-
necerá em conta de depósito
judicial por um ano, prazo em
que a Fazenda Pública apresen-
tará seus créditos em juízo, ain-
da que estejam com exigibili-
dade suspensa. Os débitos em
que há bens dados como ga-
rantia terão preferência sobre
os débitos fiscais.

Nos casos de falência, os dé-
bitos tributários serão preteri-

Pre o c u p a d o
com o cresci-
mento do de-
semprego no
país, que au-
mentou para
13,1% em abril,
o senador Mar-
cos Guerra
(PSDB-ES) pe-
diu o apoio dos
colegas à apro-
vação de pro-
posta de sua au-
toria que conce-
de incentivos às médias, pe-
quenas e microempresas para
a criação de novos postos de
trabalho, por meio da redução
da carga tributária.

O projeto (PLS 154/04), se-
gundo explicou, estabelece a
isenção da Contribuição para
Financiamento da Seguridade

Social (Cofins)
sobre a folha
de salários dos
novos contra-
tos de trabalho
e a dedução –
do Imposto de
Renda devido,
até o limite de
10% do impos-
to a pagar – das
despesas gera-
das na criação
dos novos em-
pregos.

O senador lembrou que o se-
tor têxtil encontra-se entre os
que mais empregam no Brasil.
Apesar disso, o total de empre-
gados nas empresas têxteis foi
reduzido, no ano passado, em
135 mil. A perda poderia ter
sido maior, alertou, se não fos-
se o aumento das exportações.

Marcos Guerra propõe
estímulo ao emprego

dos pelos débitos derivados das
relações de trabalho.  A propos-
ta de nova legislação vai dar pri-
oridade à recuperação das em-
presas, praticamente acabando
com a figura da concordata.

Está incluído na pauta de vo-
tações de amanhã do Plenário
o projeto de lei de iniciativa do
Executivo (PLC 32/04) que
prorroga até 2019 a redução do
Imposto sobre Produtos Indus-
trializados (IPI) concedida às
empresas de desenvolvimento
ou produção de bens e serviços
de informática e automação. A
proposta estabelece uma am-
pliação do prazo em dez anos a
mais do que o que determina a

legislação em vigor.
Tramitando em regime de

urgência, a matéria estipula
que as alíquotas de descontos
deverão ser reduzidas gra-
dativamente, conforme o ano e
o produto a ser comercializado.
As reduções vão de 95% a 20%
no período inicial e chegam a
23% nos últimos anos. Em ja-
neiro de 2020 as isenções serão
extintas.

O texto detalha como deverá

Prorrogação de benefício para informática

ACORDO Aloizio Mercadante
diz que projetos prioritários
serão analisados até o dia 8

Chance de recuperação a empresas

MUDANÇA Ramez Tebet afirma
que projeto da Lei de Falências
está pronto para votação

TRIBUTO Marcos Guerra
sugere isenção da Cofins para
novos contratos

ser aplicada a parcela do fatu-
ramento bruto das empresas da
Zona Franca de Manaus (AM)
produtoras de bens e serviços
de informática, que é obrigato-
riamente investida em pesqui-
sa e desenvolvimento. Esse in-
vestimento é a contrapartida
pelas isenções fiscais concedi-
das a bens industrializados pre-
vistas na Lei de Informática. O
projeto passou por três comis-
sões do Senado.
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José Jorge pede análise sobre
gastos com cartão por servidores

Requerimento do
senador solicita à
Presidência da
República relação
dos beneficiados

A cessão de cartões de crédi-
to pela Presidência da Repúbli-
ca a alguns servidores pode ser
investigada pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidada-
nia (CCJ). Na reunião desta
quarta-feira, marcada para as
10h, deve ser discutido reque-
rimento do senador José Jorge
(PFL-PE) que solicita informa-
ções sobre o assunto ao minis-
tro-chefe da Casa Civil, José
Dirceu.

José Jorge pede a relação no-
minal dos servidores titulares
dos cartões e o total dos gastos

Comissão de Justiça. Em proje-
to de sua autoria, o senador An-
tonio Carlos Magalhães (PFL-
BA) define valores que caracte-
rizariam os créditos de na-
tureza alimentícia. O relator,
senador Marcelo Crivella (PL-
RJ), é favorável à matéria.

A comissão deve discutir ain-

realizados até 31 de maio deste
ano. O relator da matéria, sena-
dor Sérgio Cabral (PMDB-RJ),
pediu informações sobre o iní-
cio do período de gastos a ser
apurado.

A regulamentação do paga-
mento de precatórios judiciári-
os também está em pauta na

Para evitar fraudes, título de eleitor pode ter fotografia

Projeto de
Tourinho
garante pensão
para grávidas
O projeto de lei do senador
Rodolpho Tourinho (PFL-BA)
que assegura à mulher
grávida o direito de pleitear
ajuda financeira do suposto
pai, com vistas a garantir uma
gravidez saudável, aguarda
parecer da senadora Serys
Slhessarenko (PT-MT) na
Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJ).
Os recursos devem cobrir
despesas de exames médicos
pré-natais, medicamentos e
alimentação especial entre
outras despesas
indispensáveis a uma
gravidez saudável.
O PLS 62/04 normatiza uma
proposição que já vem sendo
adotada pela Justiça no Brasil.
O senador destaca na
justificação do projeto que a
lei auxilia o juiz a definir as
provas necessárias para
conceder a pensão e dá
direito ao suposto pai de
recorrer da decisão.
– A falsa indicação de
paternidade imporá ao autor
(à mãe) responsabilidade
pelos danos materiais e
morais causados – explicou
Tourinho, lembrando que o
projeto facilita a conversão
dessa pensão especial durante
a gravidez em posterior
pensão alimentícia.

da penas pela manutenção ir-
regular de informações negati-
vas sobre o consumidor em ca-
dastros de inadimplência.

Por proposta do senador Val-
mir Amaral (PMDB-DF), quem
mantiver esse tipo de dado por
mais de cinco anos ficará sujei-
to à pena de detenção, de um a
seis meses, ou multa. A medi-
da contou com o aval do rela-
tor da matéria, senador João Ri-
beiro (PFL-TO).

A CCJ examinará também al-
teração do Código Penal para
aumentar o tempo máximo de
cumprimento da pena privati-
va de liberdade.

Em seu relatório, favorável ao
projeto do senador Alvaro Dias
(PSDB-PR), o senador Pedro Si-
mon (PMDB-RS) eleva esse pe-
ríodo de 30 para, no máximo,
50 anos.

O projeto de lei
que autoriza o a-
borto no casos de
feto com anencefa-
lia (ausência de cé-
rebro) aguarda de-
signação de relator
na Comissão de
Constituição, Justi-
ça e Cidadania
(CCJ). O autor do
projeto (PLS 183/
04) é o senador Du-
ciomar Costa
(PTB-PA). A pro-
posta segue a mesma linha de
decisão do Supremo Tribunal
Federal (STF) divulgada na sex-
ta-feira, autorizando o aborto
nesses casos.

A decisão do STF foi garan-
tida por liminar do ministro
Marco Aurélio e é relativa a
ação ajuizada pela Confedera-
ção Nacional dos Trabalhado-
res em Saúde (CNTS). A con-

Comissão vai apreciar
autorização de aborto

federação de-
fende a tese de
que é uma viola-
ção da dignida-
de obrigar a mu-
lher a levar até o
fim uma gesta-
ção mesmo sa-
bendo que a gra-
videz é inviável.

Na justificação
do projeto, Duci-
omar destaca ser
preciso remode-
lar o Código Pe-

nal reexaminando as restrições
ao aborto à luz das novas con-
cepções e dos avanços da me-
dicina. O aborto de feto inviável
será acrescentado às outras du-
as possibilidades de interrup-
ção de gravidez previstas na lei:
a feita para salvar a mãe e aque-
la praticada em gravidez resul-
tante de estupro.

GARANTIA Tourinho: recursos
devem cobrir despesas com
pré-natais e até alimentação

Visando reduzir as fraudes no pro-
cesso eleitoral, o senador Papaléo
Paes (PMDB-AP) apresentou proje-
to de lei que determina a inclusão
de fotografia no título de eleitor e a
realização de recadastramento dos
atuais votantes em todo o território
nacional.

Na justificação da proposta (PLS
71/04), Papaléo argumenta que,

PREVENÇÃO Papaléo sugere
também um novo
cadastramento em todo o país

com o recadastramento eleitoral
efetuado em 1986 e a introdução do
processamento eletrônico, a maior
parte dos vícios do processo eleito-
ral foram eliminados, criando-se
condições para identificar e impe-
dir novas irregularidades. Mas ficou
uma lacuna, segundo o senador: a
ausência de fotografia, da qual se
valem cabos eleitorais inescrupu-

losos que envolvem cidadãos me-
nos informados em processos de
transferência de títulos eleitorais ou
de nova inscrição de eleitores já
registrados em outras localidades.

Para Papaléo, com a introdução
da fotografia no título eleitoral e um
novo recadastramento, poderão ser
identificados os “eleitores-fantas-
mas” que inflacionaram o número

de eleitores brasileiros, conforme a
Justiça Eleitoral já constatou.

O projeto tramita na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJ), em regime de decisão termi-
nativa, podendo seguir diretamen-
te para análise da Câmara dos De-
putados se não houver recurso para
votação em Plenário, por pelo me-
nos um décimo dos senadores.

Edison Lobão propõe
aumento da lista de
ações preventivas

Os ambulatórios
e clínicas da rede
pública ou conve-
niada ao Sistema
Único de Saúde
(SUS) devem ofe-
recer atendimento
odontológico à po-
pulação. Essa exi-
gência é objeto de
projeto de lei da
Câmara (PLC 3/
02) que volta à
pauta da ordem do
dia amanhã. Alvo
de substitutivo do senador Edi-
son Lobão (PFL-MA), a matéria
teve a votação adiada por re-
querimento acolhido pelo Ple-
nário.

No substitutivo referendado
pela Comissão de Assuntos So-
ciais (CAS), Lobão propôs a
ampliação da lista de ações
preventivas e assistenciais em
saúde a ser oferecida à popula-

Plenário vota ampliação
do atendimento à saúde

ção nas unidades
de saúde públi-
cas ou convenia-
das ao SUS. Em
vez da aprovação
de uma lei restri-
ta à atenção
odontológica, o
relator optou por
contemplar não
só essa, mas tam-
bém outras espe-
cialidades, por
meio de altera-
ção na Lei 8.080/

90 (Lei Orgânica da Saúde).
Dessa forma, o substitutivo

passou a tratar da obrigatorie-
dade de o SUS prestar assistên-
cia à saúde em geral, sem se
restringir ou particularizar a
oferta de serviços odontoló-
gicos.

Caso o Senado aprove o subs-
titutivo, a proposição voltará à
Câmara dos Deputados.

AGENDA CHEIA Senadores da CCJ decidem nesta semana sobre
requerimentos e projetos como o que regulamenta os precatórios

Proposta de Duciomar
segue a mesma linha
de decisão do STF
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Comissão inicia o exame
do parecer sobre a LDO

AVANÇO Substitutivo que será votado pela CMO impede cortes de verbas orçamentárias para segurança

Parecer oferecido por
Garibaldi Alves reforça
as prioridades para os
programas sociais,
como o Bolsa-Escola

A Comissão Mista de Orça-
mento (CMO) começa a discu-
tir amanhã, às 15h, o substi-
tutivo do senador Garibaldi Al-
ves Filho (PMDB-RN) ao proje-
to de Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO) para 2005. O
exame da matéria pela comis-
são deve ser concluído na quar-
ta-feira. A votação do projeto
em sessão conjunta do Con-
gresso Nacional está prevista
para quinta-feira, último dia de
trabalho do Legislativo no pri-
meiro semestre.

Foram apresentadas 2.525
emendas ao projeto da LDO

2005, de 3,5%, que correspon-
de à projeção de crescimento
da economia para este ano
mais a reposição do Índice Na-
cional de Preços ao Consumi-
dor (INPC).

Foram reforçadas no substi-
tutivo as prioridades dadas
pelo Executivo aos programas
da área social. O Bolsa-Família
deverá, segundo a proposta,
beneficiar, no ano que vem,
11,5 milhões de famílias (até o
momento são 6,5 milhões de
beneficiários) e a reforma agrá-
ria, com investimento previsto
de cerca de R$ 3 bilhões, deve-
rá assentar cerca de 115 mil fa-
mílias.

Outra mudança introduzida
na proposta de LDO por Gari-
baldi Alves impede o contin-
genciamento de recursos des-
tinados a programas de segu-
rança pública.

enviado pelo Executivo, que
traça linhas gerais dos planos
de investimento para o próxi-
mo ano em obras e projetos
sociais, fixa receitas e despesas
para o Orçamento de 2005 e
metas para o cenário econômi-
co. No substitutivo, Garibaldi
incluiu um critério de reajuste
do salário mínimo para o dia 1º
de maio do próximo ano, que
passaria a ser feito levando em
conta a variação do Produto
Interno Bruto (PIB).

Segundo o senador, o objeti-
vo da proposta é dar um ganho
real para o mínimo e evitar o
desgaste ocorrido nas votações
sobre a matéria neste semestre,
cuja decisão significou a apro-
vação da proposta do governo,
de fixar o piso em R$ 260. Pela
proposta contida no substituti-
vo, haveria um reajuste real
para o salário mínimo, em

O Plenário do Senado pode-
rá votar esta semana, em pri-
meiro turno, a proposta de
emenda à Constituição (PEC)
que estabelece a reforma do
Poder Judiciário. A matéria
constou da ordem do dia da úl-
tima quarta-feira, mas não foi
votada por temor das lideran-
ças partidárias de não haver o
número mínimo de votos ne-
cessários para sua aprovação
(49 senadores). A previsão é de
que a matéria conste da pauta
de amanhã.

A proposta  (PEC 29/00) tra-
mita em conjunto com outras
17 PECs que tratam do mesmo
assunto. Ao todo, senadores e
deputados já discutem a refor-
ma do Judiciário há 12 anos.
Desde o ano 2000 no Senado,
a proposição já teve três pare-
ceres aprovados pela Comis-
são de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ): dois redigi-

dos pelo então senador Ber-
nardo Cabral, em 2002; e o que
irá agora a Plenário, elaborado
pelo senador José Jorge (PFL-
PE), aprovado em 6 de abril úl-
timo.

O parecer de José Jorge fatia
a reforma do Judiciário. De-
pois de mais de um ano de ne-
gociações com todos os parti-
dos, o relator optou pelo envio
à promulgação de um texto

com os tópicos nos quais não
houve alteração em relação ao
que foi aprovado pela Câma-
ra, e pelo retorno ao exame dos
deputados de outro texto, com
os pontos alterados no Sena-
do. O relator ofereceu ainda
duas PECs, que, se aprovadas
no Senado, seguirão também à
apreciação dos deputados.

Entre os pontos que devem
constar da PEC que, se apro-
vada no Senado, seguirá à pro-
mulgação, estão a criação do
Conselho Nacional de Justiça
e do Conselho Nacional do Mi-
nistério Público, e a adoção da
súmula vinculante e da qua-
rentena para os magistrados.

O trabalho de Cabral serviu
de base para o parecer de José
Jorge. Foram apresentados 165
requerimentos de destaque
para votação em separado, o
que deve provocar intenso de-
bate durante a votação.

Reforma do Judiciário pode ser votada

EMENDA Se aprovados, vários
pontos do parecer de José Jorge
serão enviados à promulgação

Comissão
analisa três

indicações para
embaixadas

A mensagem indicando Mau-
ro Marcelo de Lima e Silva, de-
legado da Polícia Civil de São
Paulo, para o cargo de diretor-
geral da Agência Brasileira de
Inteligência (Abin), aprovada
pela Comissão de Relações Ex-
teriores e Defesa Nacional
(CRE), deve ser votada amanhã
pelo Plenário. Também está
previsto o exame da mensagem
que indica o juiz Arnaldo
Esteves Lima, acolhida pela Co-
missão de Constituição, Justiça
e Cidadania (CCJ), para com-
por o Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ).

Durante a sabatina na CRE,
Lima e Silva disse que, caso as-
suma o cargo, não medirá es-

forços para cumprir o maior
desafio que compete à Abin:
desenvolver ações de defesa, ao
mesmo tempo, do Estado de-
mocrático de direito e da sobe-
rania do Brasil. Ele condenou
qualquer interferência da
agência nas três esferas inter-
nas de Poder (Executivo, Legis-
lativo e Judiciário).

Lima e Silva pediu ainda
apoio ao Congresso para que
a Abin exerça suas funções
constitucionais e garantiu que
seu trabalho será norteado
pela transparência. Ele assina-
lou que não aceitará uma es-
pécie de Estado paralelo den-
tro do próprio Estado, em de-
trimento do interesse público.

Plenário decide sobre
indicação para a Abin

A Comissão de Relações Ex-
teriores (CRE) analisa amanhã,
às 11h30, uma pauta de 14
itens, entre os quais três men-
sagens presidenciais indicando
embaixadores: Tilden Santiago
para Antígua e Barbuda, cumu-
lativamente com a função que
exerce em Cuba; Leda Lúcia
Martins Camargo para, junta-
mente com o cargo em Mo-
çambique, chefiar a embaixada
em Seicheles; e Márcio Araújo
Lage, para dirigir a embaixada
na Namíbia.

Foram incluídos ainda na
pauta da comissão dois proje-
tos de decreto legislativo apro-
vando acordos internacionais
firmados pelo Brasil. Um deles
(PDL 603/04), que tem parecer

favorável do senador Eduardo
Azeredo (PSDB-MG), foi assi-
nado com a Nova Zelândia e
trata da isenção parcial de vis-
tos. O outro (PDL 604/04), fir-
mado com Portugal, que tam-
bém tem parecer favorável do
relator, senador Mozarildo
Cavalcanti (PPS-RR), trata do
exercício de atividades remu-
neradas por parte de depen-
dentes do pessoal diplomático
consular, administrativo, técni-
co e de apoio ou serviço.

ESFORÇO Comissão, presidida
por Eduardo Suplicy, vai
analisar 14 proposições

O relatório apresentado pela
Agência Nacional de Telecomuni-
cações (Anatel) sobre a regula-
mentação do artigo 38 da Lei
8.977, de 1995, conhecida como
Lei do Cabo, será avaliado hoje, a
partir das 14h, pelo Conselho de
Comunicação Social (CCS). A ma-
nifestação do colegiado sobre
qualquer tipo de regulamentação
relativa ao serviço de TV a cabo é
uma das exigências da própria le-
gislação.

Segundo o superintendente de
Serviços de Comunicação de Mas-
sa da Anatel, Ara Apkar Minassian,
que falou no CCS sobre o tema no

último dia 7, a proposta de regu-
lamentação está sendo encami-
nhada aos especialistas de comu-
nicação antes mesmo de ser
aprovada pela Anatel, “até para
que, se houver alguma alteração
a ser feita, esta possa ser consi-
derada pela agência”.

O Conselho de Comunicação
Social, órgão de assessoramento
do Congresso Nacional, tem por
atribuição a realização de estu-
dos, pareceres, recomendações e
outras solicitações que lhe forem
encaminhadas pelo Legislativo a
respeito de temas ligados à co-
municação social.

Conselho de Comunicação
Social avalia Lei do Cabo
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Cristovam defende piso
salarial para professores
Proposta estabelece
R$ 700 para docentes
com nível médio e
R$ 980 para os que
têm curso superior

Os professores da rede públi-
ca de ensino com jornada de 40
horas semanais poderão ter um
piso salarial de R$ 700, se habi-
litados em nível médio, e de R$
980, no caso de portadores de
diploma de nível superior. A
medida está prevista em proje-
to de lei do senador Cristovam
Buarque (PT-DF) que tramita
na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJ).

A proposta (PLS 59/04), que
também será submetida à Co-
missão de Educação (CE), para
decisão em caráter terminati-
vo, autoriza o Poder Executivo
a instituir o Piso Salarial Profis-

Encontra-se em discussão na
Comissão de Assuntos Sociais
(CAS) projeto de autoria da lí-
der do PT, senadora Ideli Sal-
vatti (PT-SC), que permite às
escolas públicas e privadas de
educação básica oferecerem
aos alunos surdos o ensino da
Língua Brasileira de Sinais (Li-
bras). O projeto irá depois à
Comissão de Educação (CE),
onde será examinado em cará-
ter terminativo.

Ideli observou que os alunos

O senador José Jorge (PFL-
PE) apresentou projeto de lei
instituindo critérios para faci-
litar o acesso de estudantes de
baixa renda e de grupos étnicos
a universidades e cursos de
pós-graduação. O projeto, que
modifica a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação (LDB), con-
cede autonomia às instituições
de ensino superior para imple-
mentar seu próprio sistema de
cotas.

José Jorge alega que a situa-
ção de crescente demanda pela
educação superior não tem

ESTÍMULO Iniciativa de Cristovam
beneficia profissionais da rede
pública com jornada de 40 horas

sional dos Educadores Públicos
no âmbito da União, dos esta-
dos, do Distrito Federal e dos
municípios, como “limite míni-
mo a ser observado na fixação
do salário mensal inicial das
carreiras dos profissionais de
educação”.

No ano posterior ao da pos-
sível sanção do projeto, os pi-
sos ficariam em R$ 700 e R$
980, segundo a formação dos
professores. A partir do ano se-
guinte, o piso seria fixado por
lei de iniciativa do Executivo e
não poderia ser inferior a 60%
do investimento mínimo anu-
al por aluno. Em cada rede pú-
blica de ensino, estipula a pro-
posta, os professores em exer-
cício teriam direito de optar
entre o regime atual de traba-
lho e de remuneração e a adap-
tação ao regime de 40 horas
com o novo piso.

– A medida resgata a enorme
e histórica dívida para com
seus educadores, hoje obriga-
dos a trabalhar em regimes de
múltiplas jornadas ou de múl-
tiplos empregos, fazendo da
nobre função de educador uma
atividade considerada como
“bico” ou “quebra-galho” – ar-
gumenta o senador.

sido acompanhada, proporcio-
nalmente, pelo aumento de va-
gas gratuitas nas universidades
públicas. Assim, ficaram dimi-
nuídas as oportunidades de in-
gresso para muitos candidatos
de segmentos da sociedade tais
como os de menor renda, ne-
gros e indígenas, bem como os
oriundos de escolas públicas,
observa o senador.

Segundo ele, todos concor-
dam que a solução para o pro-
blema somente virá com o au-
mento das vagas das universi-
dades federais e estaduais, ali-

José Jorge propõe cotas para facilitar
acesso de carentes ao ensino superior

ado à melhoria da qualidade da
educação pública. “Enquanto
isso não acontece, parece acon-
selhável a adoção de uma polí-
tica de cotas”, argumenta.

O projeto (PLS 53/04) trami-
ta na Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania e o
relator é o senador Eduardo
Azeredo (PSDB-MG). Depois, a
matéria irá para a Comissão de
Educação, em regime de deci-
são terminativa, o que dispen-
sa a votação em Plenário, a não
ser em caso de recurso por par-
te de nove senadores.

surdos têm o direito de ter aces-
so ao conhecimento por meio
de sua própria língua, ou seja,
a língua de sinais. Ela informou
que várias tentativas de alfabe-
tizar a criança surda já foram
realizadas sem sucesso, inclu-
indo a utilização de métodos
artificiais de estruturação de
linguagem e o uso do Portu-
guês sinalizado.

– Portanto, a oferta da Libras,
na condição de língua nativa
das pessoas surdas, como de-

termina o projeto, tem de tudo
para obter sucesso e beneficiar
os alunos que possuem defici-
ência auditiva.

Ideli quer incluir língua de
sinais na educação básica

PROPOSTA Objetivo de Ideli
Salvatti é ajudar o aprendizado
de crianças surdas

A senadora Serys Slhessaren-
ko (PT-MT) cumprimentou o
governo federal por ter inicia-
do a agenda de atividades do
Ano Ibero-Americano da Pes-
soa com Deficiência. Ela desta-
cou que a primeira ação será a
assinatura de um termo de co-
operação entre a Secretaria Es-
pecial dos Direitos Humanos e
a Infraero. O objetivo é trans-
formar o Aeroporto Internacio-

Os deficientes auditivos es-
tarão isentos do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI)
na compra de automóveis,
caso projeto do senador Paulo
Paim (PT-RS) seja aprovado
pela Comissão de Assuntos
Econômicos (CAE). Até o mo-
mento, a matéria (PLS 17/04)
encontra-se com o relator, se-
nador Eduardo Azeredo
(PSDB-MG), para apreciação.
O projeto altera a Lei 8.989/95
e é terminativo na CAE.

Para justificar o projeto, Paim
lembrou a Lei 10.754/03, na
qual as pessoas com deficiên-
cia poderiam apenas adquirir,
com isenção de IPI, automóveis
movidos a combustível de ori-
gem renovável ou sistema re-
versível de combustão. Para o
parlamentar, a lei deixou de in-
cluir o problema auditivo entre
as deficiências arroladas para
que a pessoa possa adquirir um
automóvel com isenção de IPI.

O senador ressaltou ainda a
Instrução Normativa 375, da

MELHORIAS Aeroporto de
Brasília será modelo de
acessibilidade, ressalta Serys

Serys destaca
ações que

favorecem os
deficientes

nal de Brasília em modelo de
acessibilidade para pessoas
com deficiência e mobilidade
reduzida.

Segundo a senadora por Ma-
to Grosso, a expectativa é que
todos os aeroportos adminis-
trados pela Infraero também
recebam as melhorias. A parce-
ria prevê, além da implemen-
tação de ações para facilitar o
acesso e priorizar o atendimen-
to às pessoas com deficiência,
a realização de fóruns nacio-
nais, congressos, seminários,
capacitações, vistorias técnicas
e a utilização dos aeroportos
para divulgação de material re-
lacionado aos direitos huma-
nos e ao enfrentamento do tra-
balho escravo e da exploração
sexual de crianças e adolescen-
tes.

– 2004 foi definido como o
Ano da Pessoa com Deficiên-
cia na última reunião da Cúpu-
la dos Chefes de Estado dos
Países Ibero-Americanos, da
qual o Brasil é membro, com
mais 21 países. No encontro,
realizado na Bolívia, em 2003,
foi assinado documento que
definiu a questão da deficiên-
cia como prioridade, fortale-
cendo-se as instituições e as
políticas públicas direciona-
das à inclusão dos cidadãos e
cidadãs portadores de defici-
ência – ressaltou Serys.

Receita Federal, que disciplina
a compra de automóvel com
isenção de IPI por pessoas por-
tadoras de deficiência física,
visual, mental, ou autistas, mas
deixa a deficiência auditiva de
fora. Assim, ao destacar o arti-
go 2º daquela instrução nor-
mativa, que permite a compra
de veículo pelo deficiente por
intermédio de um representan-
te legal, Paulo Paim questio-
nou: “Entendendo que, se um
deficiente visual, por intermé-
dio de seu representante, pode
adquirir veículo com isenção
de IPI, por que não um defici-
ente auditivo?”

DIREITO Paim quer assegurar
aos deficientes auditivos a
compra de veículo sem o imposto

Paim: benefício
de isenção

do IPI precisa
ser ampliado
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Mozarildo quer
lei que autoriza

o abate de
aeronaves

RIGOR Mozarildo defende o
combate a avião que sobrevoa
de forma irregular o espaço aéreo

Raupp cobra agilidade na
liberação de financiamento

Jucá elogia aplicação de recursos em Roraima

Burocracia dos bancos
oficiais emperra o
crescimento industrial
de Rondônia, protesta
o parlamentar

EMPREGOS Banco da Amazônia
deve investir R$ 80 milhões no
estado, destaca Romero Jucá

PREJUÍZO Raupp alerta para atraso
na instalação de novas indústrias

Pirataria será discutida em programa da Rádio Senado
A Rádio Senado debate hoje, no programa Conexão Senado, o
problema da falsificação, no país, de produtos industrializados.
A pirataria deve causar este ano um prejuízo de R$ 35 bilhões
aos cofres públicos. Os números foram apresentados pela CPI
da Pirataria e da Sonegação Fiscal, instalada na Câmara, que

concluiu seu trabalho no dia 9 de junho.
Participam do debate o senador Sérgio Cabral (PMDB-RJ)

– foto –, o presidente da CPI, deputado Luiz Antônio Medeiros
(PL-SP), e o presidente do Instituto Brasileiro de Ética

Concorrencial, Emerson Kapaz. Durante o programa, a

emissora também apresentará depoimentos de
comerciantes da Feira dos Importados, em Brasília.

O debate acontece no momento em que os Estados Unidos
pressionam para que o Brasil tome medidas contra a pirataria.
Os americanos ameaçam aumentar as tarifas de uma série de
produtos brasileiros, caso o país não adote providências para

controlar a falsificação de produtos industrializados.
Os ouvintes também podem participar da discussão, pelo
telefone 311-1182 ou pelo e-mail conexão@senado.gov.br.

O programa vai ao ar das 12h às 14h.

Os entraves burocráticos e as
exigências de garantias reais,
correspondentes a um terço do
valor a ser financiado pelos
bancos oficiais federais, estão
emperrando a concessão de
empréstimos para a instalação
de novas indústrias em Rondô-
nia, argumenta o senador Val-
dir Raupp (PMDB-RO).

Com base em pesquisa da
Coordenadoria Consultiva de
Indústria e Comércio do Esta-
do de Rondônia, informou o
senador, o governo estadual
elaborou uma lista de 40 novas
indústrias a serem implantadas
no estado que estão aguardan-

do os recursos e a edição de nor-
mas de agentes financeiros
como Banco do Brasil, Banco
da Amazônia e Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômi-
co e Social (BNDES).

Raupp citou entrevista do ti-
tular da Secretaria da Agricul-

tura, Produção e Desenvol-
vimento Econômico e Soci-
al (Seapes), Luiz Cláudio Pe-
reira Alves, que critica os
procedimentos atuais, afir-
mando que a atual política
de financiamento, além de
muito burocrática, abre es-
paço para “facilidades de al-
guns empreendedores, pela
via política”.

Rondônia, de acordo com
Raupp, não tem medido es-
forços para instaurar uma
política de desenvolvimen-
to sustentável, e os mais de
37 mil empregos gerados

são provas concretas desse em-
penho. O senador voltou a ci-
tar o secretário estadual, que
avaliou que “o processo pode-
ria estar mais adiantado se
houvesse um diálogo mais di-
reto entre os empreendedores,
o governo estadual, a União e
os seus agentes financeiros”.

O senador Romero Jucá
(PMDB-RR) elogiou a decisão
da diretoria do Banco da Ama-
zônia (Basa) de publicar o pla-
no de aplicação dos recursos do
Fundo Constitucional de Fi-
nanciamento do Norte (FNO)
para o estado de Roraima em
2004, que prevê investimentos
da ordem de R$ 80 milhões,
com a geração de 13,5 mil em-
pregos diretos.

Jucá informou que serão
atendidos programas conside-
rados prioritários, a começar
pelo fortalecimento da agricul-
tura familiar e maior apoio à in-
dústria – incluindo construção
naval, cerâmica, confecções e
calçados –, além da proteção do
meio ambiente.

O senador também destacou
o sucesso que a chamada arbi-
tragem está tendo no país. Cri-
ado há quase oito anos, pela Lei

9.307/96, o instituto, conforme
informou, permite que confli-
tos na área econômica sejam
resolvidos por meios extrajudi-
ciais alternativos, principal-
mente com relação a direitos
patrimoniais.

Para Jucá, a introdução do
instituto da arbitragem no Bra-
sil implica uma grande mudan-

ça, para melhor, na cultura em-
presarial brasileira. A prova, se-
gundo ele, é que a Confedera-
ção das Associações Comerci-
ais e Empresariais do Brasil
(CACB) vem implantando pro-
gramas para consolidar a utili-
zação da arbitragem no país, fi-
xando modelos que garantam a
segurança do instituto e a con-
fiança dos usuários.

Romero Jucá também consi-
derou “extremamente louvá-
vel” a meta fixada, para 2004,
pelo Sindicato Nacional das
Entidades Fechadas de Previ-
dência Privada (Sindapp), de-
terminando que todas as asso-
ciadas venham a instituir seus
respectivos códigos de ética.
Para o senador, a medida dará
mais maturidade aos fundos de
pensão, num momento em que
se preparam para entrar em
uma nova fase de crescimento.

Aviões estrangeiros que este-
jam sobrevoando o espaço aé-
reo nacional de forma irregular
e que não atendam ordens da
Força Aérea Brasileira (FAB)
poderão ser abatidos, desde
que haja autorização do presi-
dente da República. Isso é o que
define o anteprojeto de regula-
mentação da Lei 9.614/98, co-
nhecida como Lei do Abate, de-
fendida pelo senador Mozaril-
do Cavalcanti (PPS-RR).

Segundo o parlamentar, a re-
gulamentação da lei serviria
para evitar ameaças que sofre
o espaço aéreo brasileiro, por
conta de criminosos “que se va-
lem da ausência de mecanis-
mos legais que permitam ao go-
verno reprimir ações de aerona-
ves que sobrevoam irregular-
mente o país”. Ele disse que a
Amazônia corre riscos de se tor-
nar “terra de ninguém”, pois vi-
ve sendo invadida por aviões de
guerrilheiros, contrabandistas
e estrangeiros irregulares.

Para Mozarildo, a situação é
tão grave que não se justificam
as argumentações de que esta-
ria sendo instituída a pena de
morte no Brasil e de que os Es-
tados Unidos não desejam que
o Brasil faça uso de tal disposi-
tivo legal.

O fato de haver, no ordena-
mento jurídico norte-america-
no, lei dessa natureza foi cita-
do pelo senador para reforçar
sua posição.

Projeto tipifica
os crimes

cometidos por
passageiros

Fumar a bordo, utilizar o ce-
lular em momentos não auto-
rizados, agredir fisicamente al-
guém ou embarcar embriaga-
do são algumas das ações que
expõem uma aeronave a peri-
go, conforme projeto do sena-
dor Heráclito Fortes (PFL-PI)
que acrescenta dispositivos ao
Código Penal para tipificar os
crimes cometidos por passa-
geiros que colocam em risco a
ordem e a segurança dos vôos.

O projeto (PLS 168/04), que
será relatado pelo senador Aloi-
zio Mercadante (PT-SP), é fru-
to do trabalho de uma comis-
são criada no âmbito do Comi-
tê de Fatores Humanos do Sin-
dicato Nacional das Empresas
Aeroviárias, segundo informou
Heráclito.

A proposta estabelece que a
expressão “expor a perigo aero-
nave” compreende as seguintes
ações: descumprir as instru-
ções de segurança emitidas
pela tripulação ou colocadas à
disposição dos passageiros;
obstruir ou danificar qualquer
equipamento de segurança da
aeronave, ou manuseá-lo sem
autorização; operar qualquer
mecanismo de saída da aero-
nave, ausente situação de
emergência ou sem a devida
autorização; e invadir a cabine
de comando.

A pena para todos os crimes
previstos no projeto é de reclu-
são de dois a cinco anos. Se,
pelo ato praticado pelo passa-
geiro, for necessário um pouso
não previsto para a aeronave, a
pena aumenta para reclusão de
três a sete anos.

Na justificação, Heráclito
Fortes afirmou que o número
de passageiros que se compor-
tam de forma a comprometer
a segurança dos vôos vem au-
mentando expressivamente,
tornando-se um problema de
proporção mundial, sendo ur-
gente a tipificação dos crimes.

OBJETIVO Heráclito, autor da
proposta, quer garantir mais
segurança nos vôos

��
���
��
���

��
�

��

��

��

��

��

��
���
��
���

��
�

 �

��
��
��
�!
���

��
���
��
���

��
�



Ano II Nº 37 Jornal do Senado – Brasília, segunda-feira, 5 de julho de 2004

Na Câmara dos Deputados tra-
mitam vários projetos propondo
mudanças na legislação relacio-
nada às RadCom. As proposições
estão apensadas ao Projeto de Lei
4.186/98, que aumenta a potên-
cia permitida das rádios de 25
para 50 watts e possibilita o fun-
cionamento de mais de um canal
de rádio comunitária em cada lo-
calidade.

O PL 4.165/01 obriga emissoras
de rádio e televisão, educativas e
comunitárias, a reservar espaço
para a programação local e regi-
onal. O PL 4.156/01 disponibiliza
para serviços de radiodifusão co-
munitária canais de freqüência si-
tuados na faixa de 88,1 MHz a 108
MHz. O PL 3.551/00 institui 16 de
julho como o Dia da Rádio Comu-
nitária.

Já o PL 6.136/02 propõe isen-
ção do pagamento de direitos au-
torais ao Escritório Central de Ar-
recadação e Distribuição (Ecad) e
o PL 6.810/02 prevê o cancela-
mento de multas aplicadas às rá-
dios piratas.  O PL 6.851/02 supri-
me o dispositivo que proíbe o
proselitismo na programação das
rádios comunitárias.

A proposta de dedução no Im-
posto de Renda das pessoas físi-
cas ou jurídicas que realizarem
doações para rádios e televisões
comunitárias consta do PL 1.263/
03. Já os PLs 594/03  e 2.189/03
autorizam as emissoras a veicula-
rem publicidade e divulgação ofi-
cial da União.  O patrocínio e a re-
alização de programas religiosos
nas RadCom é proposto no PL
1.665/03.  O PL 1.771/03 regulari-
za e anistia emissoras de radiodi-
fusão sonora que se encontram
em funcionamento irregular.

O PL 2.105/03 autoriza a veicu-
lação de propaganda de micro e
pequenas empresas, isentando as
rádios comunitárias da cobrança
de direitos autorais. O PL 2.801/03
estabelece que instituições de en-
sino superior possam executar
serviço de radiodifusão comuni-
tária e o PL 3.269/03 propõe a cri-
ação do Fundo de Apoio à Radio-
difusão Comunitária.

O serviço de radiodifusão comunitária foi instituído
pela Lei 9.612, de 1998, que definiu critérios de funcio-
namento. Pela lei, uma rádio comunitária (RadCom) deve
operar em freqüência modulada (FM), seus transmisso-
res devem ter potência igual ou inferior a 25 watts ERP
e o alcance é limitado a um raio máximo de 1 km, a par-
tir de sua antena transmissora.

Só podem operar RadCom entidades comunitárias
legalmente instituídas, sediadas na área da comunida-
de para a qual pretendem prestar o serviço e cujos diri-
gentes sejam brasileiros natos ou naturalizados há mais
de dez anos. Cada entidade tem direito a apenas uma
autorização, que não pode ser transferida, e seus diri-
gentes devem morar no local onde a rádio atua. Eles
também não podem ser sócios ou administradores de
empresas que explorem outro serviço de radiodifusão.

A lei não permite a formação de redes e o patrocínio
só é permitido na forma de apoio cultural para os pro-
gramas a serem transmitidos, desde que restritos aos
estabelecimentos situados na área da comunidade. A
legislação também impede a cessão ou arrendamento
da emissora ou de horários de sua programação, assim
como a transmissão simultânea da programação de ou-
tra emissora,  sem permissão do governo.

O que vai ao ar também deve obedecer a princípios
como dar preferência a programação de caráter educa-
tivo, artístico, cultural e informativo; respeitar valores éti-
cos e sociais; e favorecer a integração da comunidade
atendida, sem qualquer discriminação.

A concessão pública é dada pela Câmara e pelo Se-
nado, com validade de dez anos, permitida a renovação
por igual período (Lei 10.597/02).

Rádio comunitária para
o desenvolvimento local

Serviço é regulamentado por legislação federal

O processo de habilitação para o serviço de radiodi-
fusão comunitária é feito no Ministério das Comunica-
ções (MC). As associações comunitárias e fundações sem
fins lucrativos que desejem operar o serviço devem ter
esse objetivo citado em seus estatutos. Depois, é neces-
sário seguir regras estabelecidas pelo MC na Norma
Complementar 1, de 2004, disponível no endereço
www.radcom.mc.gov.br. Todo o processo de habilitação
pode ser acompanhado via Internet.

O primeiro passo será o envio, pela entidade, do “for-
mulário de demonstração de interesse em instalar rá-
dio comunitária”. Após a efetivação do cadastro, o mi-
nistério fornece o número do processo. Em seguida, é
necessário aguardar a publicação no Diário Oficial da
União dos “avisos de habilitação”, nos quais haverá uma
lista de municípios em condições de oferecer o serviço

de radiodifusão comunitária. Nessa fase, a entidade in-
teressada deve apresentar documentos que compro-
vem a viabilidade da instalação da emissora, a capaci-
dade técnica e a documentação regularizada. Caso exis-
ta mais de uma entidade interessada em operar a esta-
ção na mesma localidade, elas serão incentivadas a se
unir ou passarão por um processo de seleção.

Somente após a análise pelo Congresso Nacional e a
publicação de decreto legislativo, as rádios comunitá-
rias recebem a licença definitiva de funcionamento. Con-
tudo, desde a publicação da Medida Provisória 2.216-
37/01, o Ministério das Comunicações pode emitir uma
licença provisória, caso o Congresso Nacional não ana-
lise o processo dentro do prazo de 90 dias. Nesses ca-
sos, será formalizado um termo de operação entre a en-
tidade e o ministério.

Emissora deve estar habilitada e ter concessão

Deputados
sugerem

novas regras

Ministério das Comunicações
Secretaria de Serviços de
Comunicação Eletrônica
Departamento de Outorga
de Serviços
Esplanada dos Ministérios,
Bloco R, Ed. Anexo,
Sala 300 Oeste
70044-900 Brasília (DF)
Tel: (61) 311-6000
Sala do cidadão: (61) 311-6951
http://radcom.mc.gov.br

Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel)
Tel: (61)2312-2000
www.anatel.gov.br

Denúncias sobre rádios
piratas devem ser feitas à
Anatel: 0800 33-2001

Associação Brasileira de
Radiodifusão Comunitária
(Abraço)
Tel: (61) 226-0688
www.abraconacional.terrashare.com

Federação Nacional dos
Jornalistas (Fenaj)
Tel: (61) 244-0650
www.fenaj.org.br

Associação Brasileira de
Emissoras de Rádio e
Televisão (Abert)
Tel: (61) 327-4600
www.abert.gov.br

Associação Imagem
Comunitária (AIC)
Tel: (31) 3224-3463 e 3213-8299
www.aic.org.br

Fórum Nacional pela
Democratização da
Comunicação (FNDC)
Tel: (61) 244-0650 e 244-0531
www.fndc.org.br

Rede Viva Favela
www.redevivafavela.com.br

Rede Brasil de Comunicação
Cidadã
www.rbc.org.br

Associação Mundial das
Rádios Comunitárias (Amarc)
www.amarc.org

Informações sobre a
tramitação das outorgas no
Congresso Nacional
Senado Federal:
Tel: (61) 311-3325
www.senado.gov.br
Câmara dos Deputados:
Tel: (61) 216-1000
www.camara.gov.br

Informações úteis

Uma rádio feita para
atender aos interesses
da própria comunida-

de. Essa é a principal caracte-
rística do serviço de radiodifu-
são comunitária, regulamenta-
do por lei. Diferente das emis-
soras comerciais, que vendem
espaço na sua programação e
são dirigidas por empresas
para dar lucro, as rádios comu-
nitárias (RadCom), que tam-
bém necessitam de autorização
do governo para funcionar, de-
vem ser um canal de comuni-
cação inteiramente dedicado à
população local, divulgando in-

formações de utilidade pública
e promovendo atividades edu-
cacionais e culturais. A propa-
ganda comercial, política ou re-
ligiosa é proibida.

Para funcionar, uma RadCom
necessita de autorização do Mi-
nistério das Comunicações,
além de receber concessão pú-
blica do Legislativo, conforme
determina a Constituição. Se-
gundo dados do ministério, já
foram expedidas 2.191 conces-
sões. No entanto, a maior parte
das emissoras comunitárias em
operação estão irregulares. Nú-
meros não-oficiais, divulgados

por entidades do setor, indicam
a existência de cerca de 10 mil
estações operando sem licença
no país. Em 2003, 2.759 foram
fechadas pela fiscalização da
Agência Nacional de Telecomu-
nicações. O baixo valor dos
equipamentos, a facilidade
operacional e a popularidade
das rádios comunitárias fazem
com que as estações sejam
montadas à margem da legis-
lação, apesar das penas a que
estão sujeitos os responsáveis.

Nesta edição, informações
sobre o tema e os projetos em
tramitação para a RadCom.


