
Órgão de divulgação do Senado Federal                                               Ano X – Nº 1.970 – Brasília, terça-feira, 6 de julho de 2004

Comissão de Orçamento começa a
examinar nova proposta para a LDO

Relator Garibaldi Alves Filho reconhece que alguns pontos de seu substitutivo,
como o aumento real do salário mínimo vinculado ao crescimento do

produto interno bruto (PIB), enfrentam resistência de integrantes do governo
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Governo busca acordo para votar parcerias e biossegurança
Página 3

ARTICULAÇÕES Fernando Bezerra, Romero Jucá, Aldo Rebelo e Aloizio Mercadante discutem as propostas, debatidas também em reunião de Ideli Salvatti com aliados do governo

O Conselho de Comunicação Social (foto) marcou para
agosto reunião em que deverá avaliar o relatório apresentado

pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) a
respeito da regulamentação da lei sobre TV a cabo.

REGULAMENTAÇÃO DA TV A CABO
SERÁ AVALIADA EM AGOSTO

Página 5

Virgílio e Suplicy
analisam críticas de

Stédile a Palocci

As críticas de João Pedro Stédile,
dirigente do Movimento dos Tra-
balhadores Rurais Sem Terra
(MST), ao ministro da Fazenda,
Antonio Palocci, foram analisadas
ontem no Plenário do Senado. O
senador Eduardo Suplicy sugeriu
ao líder do MST que evite ofensas
e procure apresentar suas idéias
por meio de sugestões efetivas. O
líder do PSDB, Arthur Virgílio, ob-
servou que os governistas limita-
ram a defesa de Palocci às ofensas
pessoais proferidas por Stédile, es-
quecendo a política econômica.

Página 5

Paim e Serys cobram
empenho na votação

da PEC paralela

Ao questionar a pressa do Execu-
tivo em aprovar matérias econô-
micas importantes, como as par-
cerias público-privadas (PPPs), o
senador Paulo Paim observou que
o governo não se mobilizou, até
agora, para discutir e votar na Câ-
mara dos Deputados a chamada
PEC paralela da Previdência. A se-
nadora Serys Slhessarenko disse,
da tribuna do Senado, que a Câ-
mara tem obrigação de votar a
proposta, que ameniza os efeitos
da reforma da Previdência, antes
do recesso parlamentar de julho.

Página 3
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Na sessão de hoje, marcada para as 14h30, o
Plenário volta a debater as emendas apresentadas
pelos senadores ao projeto da Lei de Falências
(PLC 71/03). Também deve ser analisada a propos-

Plenário pode votar emendas à Lei de Falências

O substitutivo do senador Garibaldi Alves (PMDB-RN) ao projeto da Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2005 será discutido pela Comissão
Mista de Orçamento (CMO), que se reúne hoje, às 15h. Os parlamentares do
colegiado apresentaram 2.525 emendas ao projeto enviado pelo Executivo.
Após a votação da matéria na CMO, a proposta será submetida ao exame
do Plenário do Congresso.

Comissão examina substitutivo à LDO

Em discussão na Comissão de
Relações Exteriores (CRE), hoje, às
11h30, projeto que define
objetivos e modalidades da
participação do governo

Negociação multilateral em discussão na CRE
brasileiro em negociações comerci-
ais multilaterais (PLS 189/03). O
colegiado analisa ainda as indica-
ções dos diplomatas Tilden José
Santiago, Leda Lúcia Martins

Duas mensagens do Executivo autorizando empréstimos ao governo
de São Paulo estão na pauta de hoje da Comissão de Assuntos
Econômicos (CAE), às 10h. A primeira concede até US$ 20 milhões, por
meio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), ao fortaleci-
mento da gestão fiscal do estado; e a segunda destina US$ 209 milhões
a programa de transportes urbanos (Linha Amarela).

Empréstimos ao governo de São Paulo

Após ordem do dia de hoje, a
Comissão Especial do Ano da Mulher
realiza reunião administrativa para
definição do calendário de trabalho e

Comissão do Ano da Mulher define calendário

O serviço A Voz do Cidadão, da Subsecretaria de
Relações Públicas do Senado, recebe ligações
gratuitas de todo o território nacional durante
24 horas. As sugestões, dúvidas ou reclamações
da população são encaminhadas aos órgãos de
competência. Os interessados podem acessar o
serviço pelo número 0800 61 2211.

A Voz do Cidadão
Pela página da Rádio Agência, na Internet, é
possível adquirir programas produzidos pela
Rádio Senado. O serviço é gratuito e, para o
download do material, basta cadastrar a
emissora no site www.senado.gov.br/radio. No
momento, um dos destaques da página é o
especial sobre o ex-governador Leonel Brizola.

Programas da Rádio Senado

A agenda completa, incluindo o número de cada proposição, está disponível
na Internet, no endereço www.senado.gov.br/agencia/agenda/agenda.asp
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A senadora Heloísa Helena
(sem partido-AL) conclamou o
governo a repassar aos peque-
nos e médios produtores de
cana-de-açúcar do Nordeste,
de imediato, os R$ 600 milhões
provenientes da política de
equalização de preços, que es-
tão sendo retidos desde o iní-
cio do ano.

– É preciso cumprir a Lei
10.453/02 e repassar o subsídio
aos produtores de cana do Nor-
deste, em vez de usar o dinhei-
ro para encher a pança dos
banqueiros nacionais e inter-
nacionais – afirmou. A lei pre-
vê subvenção para agricultores
do Nordeste, onde o custo de
produção da cana-de-açúcar é
superior ao do restante do país.

Os pequenos e médios pro-
dutores estão vivendo uma si-
tuação dramática, sufocados
pelas unidades processadoras
de cana e álcool, sem ter a
quem recorrer, alertou a sena-
dora por Alagoas.

Heloísa enfatizou que não é
possível admitir que, de novo,
o elo mais frágil da cadeia pro-
dutiva saia prejudicado. Segun-
do ela, os usineiros “vão muito
bem, obrigado”, atendidos por
uma legislação tributária que
os favorece.

Heloísa cobra
recursos para
produtores do

Nordeste
Ao defender mais investi-

mento em infra-estrutura
como forma de desenvolver o
turismo, o senador Ney Suassu-
na (PMDB-PB) classificou on-
tem como inaceitável a situa-
ção das políticas públicas des-
tinadas ao setor, especialmen-
te na Paraíba, que ainda apre-
senta um dos mais baixos índi-
ces de desenvolvimento huma-
no (IDH) do país.

Suassuna afirmou que o tu-
rismo, “definido pelo governo
federal como uma das priorida-
des na geração de empregos”, é
a “vocação natural” do seu es-
tado. Ele disse esperar que a
Paraíba ocupe lugar de desta-
que nos programas governa-
mentais de investimento em
infra-estrutura e de ampliação
da oferta turística nacional. Os
investimentos do Executivo  fe-
deral, segundo salientou, ainda
não têm sido suficientes.

O senador lembrou que o
Brasil ocupa o 34º lugar no
ranking mundial do turismo
internacional, atrás da Tunísia,
Polônia e Indonésia. E obser-
vou que o Plano Nacional do
Turismo, lançado em 2003, pre-
tende ampliar o fluxo de visi-
tantes estrangeiros, além de
dobrar o número de brasileiros
que viajam pelo país.

Deficiências
Leomar Quintanilha (PMDB-

TO) ressaltou que o ritmo de
crescimento do turismo no
mundo é muito mais acelerado
do que no Brasil devido a ques-
tões como a falta de segurança
e de infra-estrutura, especial-
mente a rodoviária. Heloísa
Helena (sem partido-AL) frisou
que a falta de infra-estrutura
coloca em risco o meio ambi-
ente. Já Ramez Tebet (PMDB-
MS) lamentou que o Projeto
Pantanal esteja parado porque
o governo federal não quer dar
a contrapartida para a realiza-
ção de obras de dragagem e re-
cuperação de rios e construção
de estradas vicinais.

Suassuna
defende mais
investimentos

no turismo

Camargo e Márcio Araújo Lage
para os cargos de embaixadores
do Brasil em Antígua e Barbuda,
na República de Seicheles e na
Namíbia, respectivamente.

DIREITO Lei prevê subsídios aos
pequenos produtores de cana
da região, afirma Heloísa

VOCAÇÃO Suassuna espera que
a Paraíba receba mais apoio nas
políticas direcionadas ao setor

ta (PLC 70/03) que muda o Código Tributário
Nacional. O presidente do Senado, José Sarney, tem
audiência com o embaixador do Brasil nos Estados
Unidos, Roberto Abdenur, hoje, às 12h.

análise de sugestões dos parlamentares.
Amanhã, às 15h, a Comissão Parlamentar
de Inquérito (CPI) da Exploração Sexual
discute seu relatório final.
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Governo quer votar
biossegurança e PPPs

Aloizio Mercadante
e Aldo Rebelo
negociam acordo
para aprovar projetos
ainda nesta semana

Reunidos com líderes dos
partidos da base aliada, o líder
do governo no Senado, Aloizio
Mercadante (PT-SP), e o minis-
tro da Coordenação Política,
Aldo Rebelo, começaram a ne-
gociar na tarde de ontem acor-
do em torno de dois projetos
que o governo quer ver aprova-
dos “com a maior rapidez” – a
criação das parcerias público-
privadas (PPPs) e a Lei de Bios-
segurança. Se houver acordo, as
propostas poderão ser votadas
pelo Plenário do Senado ainda
nesta semana de esforço con-
centrado.

Além disso, Mercadante acre-
dita que, até quinta-feira, os se-
nadores devem votar a nova Lei
de Falências, as mudanças na
Lei de Informática e a reforma
do Judiciário. O líder e o minis-
tro também se reunirão com lí-
deres das oposições no Senado.
Hoje, Mercadante tentará um
acerto com os líderes governis-
tas na Câmara, que tem uma
semana de esforço concentra-
do com medidas provisórias na
pauta. Se elas forem votadas e
encaminhadas imediatamente
ao Senado, passarão a trancar
a pauta do Plenário.

No caso das mudanças na Lei
de Informática (que prorroga

votado nesta semana, acres-
centou. Mercadante disse que
pretende apresentar aos sena-
dores “uma nova idéia” sobre
como compatibilizar os limites
de endividamento dos gover-
nos com os investimentos nas
PPPs, mas não quis adiantar os
detalhes à imprensa.

Já o projeto da Lei de Biosse-
gurança (PLC 9/04), que trata
de assuntos como transgênicos
e estudos com células-tronco,
poderá ser levado diretamente
ao Plenário do Senado, em caso
de acordo, sem que a matéria
demore nas comissões do Se-
nado. De qualquer forma, o que
não for votado nesta semana
que antecede o recesso parla-
mentar poderá ser feito na se-
gunda quinzena de agosto,
quando os líderes promoverão
novo esforço de votações, ob-
servou o líder do governo.

No fim do dia, senadores da
base de apoio ao governo se
reuniram com a líder do PT,
Ideli Salvatti (SC), para traçar a
estratégia das votações da se-
mana. Ideli, que participara
mais cedo da reunião com
Aloizio Mercadante e Aldo Re-
belo, informou à base como
andam as negociações para vo-
tação dos projetos de interesse
do governo. Líderes da base na
Câmara e no Senado se encon-
tram hoje em um café da ma-
nhã, na casa do ministro Aldo
Rebelo, para negociar ação co-
ordenada das duas Casas nas
votações dos projetos priori-
tários do governo.

até o ano de 2019 a redução do
Imposto sobre Produtos Indus-
trializados), o líder governista
quer discutir o assunto com os
três senadores do Amazonas,
onde está a Superintendência
da Zona Franca de Manaus.

De todos os projetos, o “mais
complexo” e que exige “mais
cuidado” é o das parcerias pú-
blico-privadas (PLC 10/04),
conforme Mercadante, por se
tratar de uma legislação que vai
regular contratos de “mais de
40 anos” entre governos e em-
presas privadas, que farão in-
vestimentos e passarão a explo-
rar serviços de infra-estrutura,
com garantia de retorno finan-
ceiro mínimo.

Mercadante ponderou que se
trata de um tema relativamen-
te novo, e o Executivo vem es-
tudando todos os problemas
levantados por governos e em-
presários. Se houver acordo, o
assunto “tem condições” de ser

CONTATOS Mercadante se reúne
com líderes da base governista
e também da oposição

O Plenário deverá votar hoje,
na sessão deliberativa que co-
meça às 14h30, as emendas
apresentadas ao projeto da
nova Lei de Falências, que re-
gula a recuperação judicial, a
extrajudicial e a falência de de-
vedores pessoas físicas e jurídi-
cas que exerçam atividade eco-
nômica regida pelas leis comer-
ciais (PLC 71/03). Também de-
verá ser votado o projeto que
altera o Código Tributário Na-
cional para adequá-lo à legis-
lação sobre a recuperação das
empresas (PLC 70/03, comple-
mentar). Os substitutivos do
Senado a ambas as proposições
tramitam em regime de urgên-
cia e serão votados em turno
suplementar.

Na mesma sessão, poderá ser
votado em turno único o pro-

Emendas à nova Lei de Falências
jeto de lei que prorroga até 2019
a redução de Imposto Sobre
Produtos Industrializados (IPI)
concedida às empresas de de-
senvolvimento ou produção de
bens e serviços de informática
e automação. A ampliação de
prazo é de dez anos em relação
à legislação em vigor.

A votação, em primeiro tur-
no, da proposta que institui a
reforma do Judiciário (PEC 29/
00), que tramita com outras 17
PECs, está na ordem do dia de
hoje, que inclui ainda duas
mensagens do presidente da
República: uma com a indica-
ção de Mauro Marcelo de Lima
e Silva para exercer o cargo de
diretor-geral da Agência Brasi-
leira de Inteligência (Abin) e
outra com a escolha de
Arnaldo Esteves Lima, juiz do

Tribunal Regional Federal da
2ª Região (RJ), para ministro
do Superior Tribunal de Justi-
ça (STJ), na vaga do ministro
Vicente Leal.

A pauta prevê também a vo-
tação de projeto que torna obri-
gatório o atendimento odon-
tológico pela rede de unidades
integrantes do Sistema Único de
Saúde (PLC 3/02) e de requeri-
mento de Sérgio Cabral (PMDB-
RJ) que solicita a retirada, em ca-
ráter definitivo, de matéria de
sua autoria que trata da reparti-
ção do acréscimo da produção
da exploração de gás natural e
de petróleo, nas modalidades
royalties e participação especi-
al (PLS 521/03).

As agendas das sessões de
amanhã, às 14h30, e de quinta-
feira, às 10h, estão em aberto.

Serys cobra
da Câmara

decisão sobre a
PEC paralela

EXEMPLO Paim sugere que
autoridades reflitam a respeito
do modelo argentino

O senador Paulo Paim (PT-
RS) questionou o fato de o go-
verno estar se mobilizando
para aprovar com rapidez ma-
térias de conteúdo econômico
de seu interesse antes do reces-
so de julho, que deverá come-
çar na próxima semana. Segun-
do o senador, o governo preten-
de aprovar o projeto das parce-
rias público-privadas (PPPs),
que não foi devidamente discu-
tido. Paim sugeriu que as PPPs
comecem a ser debatidas so-
mente em agosto.

Ao questionar a pressa do
governo em aprovar matérias
econômicas tão importantes
em tão pouco tempo, Paim
lembrou que até agora o gover-
no não se mobilizou para dis-

cutir e votar a emenda consti-
tucional paralela – que altera a
reforma da Previdência, apro-
vada em dezembro de 2003,
cujos pontos polêmicos fica-
ram para ser revistos posterior-
mente por meio da proposta
paralela. Paim assegurou que
iria cobrar ontem definição so-
bre o assunto em reunião com
os líderes.

Argentina
Em seu discurso, Paulo Paim

também comparou o progres-
so econômico da Argentina em
relação ao Brasil no espaço de
um ano, período em que aque-
le país vizinho saiu de grave cri-
se para alcançar estabilidade.
Ele abordou reportagem da re-
vista IstoÉ Dinheiro para real-
çar seu pronunciamento e pe-
diu que as autoridades do se-
tor econômico do governo re-
flitam sobre o modelo adotado
pelos argentinos para sair da
situação negativa de 2003.

A seu ver, ao contrário da Ar-
gentina, o Brasil ainda não ata-
cou seus problemas estrutu-
rais, tais como a vinculação de
receitas orçamentárias às exi-
gências do Fundo Monetário
Internacional (FMI) e as altas
taxas de juros. O senador co-
mentou também que o gover-
no argentino pregou e buscou
pagar sua dívida pública com
crescimento e “não com o sa-
crifício do povo”, conforme ga-
rantira o presidente da Repú-
blica Argentina, Néstor Kir-
chner, ao tomar posse.

Paim defende
maior debate

sobre parceria
público-privada

RISCO Serys afirma que diálogo
entre as Casas do Congresso
pode ficar comprometido

A senadora Serys Slhes-
sarenko (PT-MT) disse que a
Câmara tem obrigação de vo-
tar a chamada PEC paralela –
que ameniza alguns dos rigores
da reforma previdenciária –
antes do recesso parlamentar
de julho. Ela lembrou o com-
promisso firmado entre o Sena-
do, a Câmara e o Executivo para
que a proposta fosse votada
ainda durante a convocação
extraordinária de janeiro pas-
sado, o que não aconteceu.

Serys afirmou que o diálogo
entre as duas Casas ficaria
comprometido caso os deputa-
dos não cumprissem um acor-
do político que foi firmado em
2003. A Câmara, salientou a se-
nadora, “tem uma dívida que
precisa ser paga, sem tergiver-
sação nem propostas diver-
sionistas, como nova convoca-
ção extraordinária em julho,
porque ambas as opções trari-

am grande desgaste para o
Legislativo”.

Em aparte, o senador Alvaro
Dias (PSDB-PR) convocou a
Câmara a demonstrar sua sen-
sibilidade em relação aos di-
reitos adquiridos dos servido-
res públicos, votando a PEC
paralela que restabelece al-
guns deles.

O senador disse que o Con-
gresso “parece estar sempre
procurando o desgaste político,
ao não cumprir acordos firma-
dos e rediscutir matérias venci-
das como convocação extraor-
dinária em julho ou proposta
de reeleição dos presidentes
das Casas, já derrotada”.
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Ao avaliar as reações ao
substitutivo que apresentou à
Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO) para 2005, o re-
lator, senador Garibaldi Alves
Filho (PMDB-RN), reconheceu
ontem que algumas de suas
propostas sofrem resistências
de integrantes do governo, es-
pecialmente quanto à fixação
do aumento real do salário mí-
nimo equivalente ao cresci-
mento do produto interno bru-
to (PIB).

– A reação tem sido bastante
favorável com relação ao salá-
rio mínimo, inclusive de mui-
tos parlamentares, como o pre-
sidente da Comissão Mista de
Orçamento, deputado Paulo
Bernardo (PT-PR), e o líder do
governo no Congresso, senador
Fernando Bezerra (PTB-RN),
por evitar o debate desgastante
que acontece todo ano. Mas a
gente sabe que há resistência à
proposta dentro do próprio go-

Garibaldi diz que há resistência do
governo a proposta para o mínimo

Relatório do senador à
LDO prevê reajuste
salarial equivalente ao
crescimento do
produto interno bruto

verno. Nós ainda vamos ter
muita discussão sobre isso –
declarou o senador à Agência
Senado.

Para Garibaldi, seu relatório
avança em diversos pontos, ao
estabelecer regras mais claras
para a elaboração do orçamen-
to anual, a obrigatoriedade da
execução de metas de gastos e
as diretrizes para o contingen-
ciamento de recursos públicos.
Uma novidade no substitutivo,
segundo ele até agora pouco
divulgada, é a determinação
para que sejam realizados
100% dos gastos previstos no
anexo de metas e prioridades
da LDO.

– Isso é essencial e por isso

mesmo não aumentamos a
previsão de recursos nessa área
para ver se o governo cumpre
o que está sendo previsto. O go-
verno às vezes não cumpre e
fica por isso mesmo – afirmou.

Choque social
Na área social, Garibaldi pre-

tende que o Executivo não con-
tingencie recursos para ações
do “choque social”, defendido
pelo senador Cristovam Buar-
que (PT-DF) durante a discus-
são do aumento do salário mí-
nimo. No relatório estão conti-
das metas em áreas considera-
das importantes para o comba-
te à pobreza que receberiam,
inclusive, reforço orçamentário
de acordo com diretrizes suge-
ridas por Garibaldi.

– Vejo essa novidade como
moralizadora para o papel da
LDO. O governo não dá impor-
tância às mudanças introduzi-
das pelo Parlamento. Quere-
mos obrigar o governo a execu-
tar os recursos sob pena de des-
cumprimento da lei. Nesse as-
pecto, a LDO torna impositiva
a execução das metas – expli-
cou o senador.

Com o objetivo de aumentar
os recursos para o “choque so-
cial”, Garibaldi promoveu um

corte linear de 27,5% nas me-
tas contidas na proposta de
LDO enviada pelo Poder Exe-
cutivo. Nesse grupo de progra-
mas de proteção à população
de baixa renda, também inclu-
ídos no Plano Plurianual (PPA),
estariam ações de saneamento,
habitação, saúde, educação, as-
sistência social e trabalho. Na
proposta do relator, esses in-
vestimentos totalizam cerca de
R$ 5 bilhões no orçamento do
próximo ano.

De acordo com projeções da
assessoria de Garibaldi, o rela-
tório deve garantir o aumento
dos recursos para emendas
parlamentares ao orçamento
de 2005: cada parlamentar po-
deria apresentar emendas no
valor total de R$ 10 milhões, e
as emendas coletivas, de co-
missões ou de bancadas, che-
gariam a R$ 163 milhões.

O relator também excluiu os
fundos ligados à área de segu-
rança pública de possíveis
contingenciamentos. Não po-
derão ser igualmente retidos
pelo Executivo recursos desti-
nados à Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (Em-
brapa) e à área de ciência e
tecnologia.

O relator da Lei de Diretri-
zes Orçamentárias (LDO)
para 2005, senador Garibaldi
Alves Filho (PMDB-RN), ape-
lou aos parlamentares para
que iniciem já o debate sobre
o próximo reajuste do salário
mínimo. Para o senador, o
tema é o mais polêmico do
seu relatório, que será lido

Para relator, debate sobre forma do reajuste deve começar já
hoje na Comissão Mista de
Orçamento.

– Não podemos deixar que
o debate só ocorra às véspe-
ras da concessão de reajuste
ao salário mínimo – ressal-
tou.

Garibaldi sugeriu em seu
substitutivo que o reajuste do
salário mínimo, a partir do

próximo ano, acompanhe o
crescimento do produto in-
terno bruto (PIB) do ano an-
terior, como forma de garan-
tir um aumento real e “a ren-
da necessária ao sustento
digno do trabalhador”.

Em aparte, o senador Edu-
ardo Suplicy (PT-SP) conside-
rou “um princípio de bom

DECISÕES Ramez Tebet é
presidente da CAE, que tenta
esta semana limpar a pauta

Na semana em que o Senado
realiza esforço concentrado
para tentar votar matérias de
interesse do governo, como o
projeto de lei que institui as
parcerias público-privadas
(PPPs) e a nova Lei de Falênci-
as, a Comissão de Assuntos
Econômicos (CAE) vai tentar
limpar a pauta. Hoje, a partir
das 10h, está prevista a análise
de 26 itens, na maioria proje-
tos de parlamentares. Entre as
propostas, destacam-se duas
mensagens presidenciais que
autorizam o governo de São
Paulo a contratar empréstimo
externo de US$ 229 milhões.

A maior parte, US$ 209 mi-
lhões, será usada na quarta li-
nha do metrô da capital
paulista, a Linha Amarela. O
restante – US$ 20 milhões – fi-
nanciará parcialmente progra-
ma de fortalecimento da gestão
fiscal do estado.

A CAE, presidida pelo sena-
dor Ramez Tebet (PMDB-MS),
deve apreciar ainda mensagens
do Executivo que indicam no-
mes para o Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômica
(Cade). Para a presidência da
instituição foi indicada Eliza-
beth Maria Mercier Farina, e
para o cargo de conselheiro,
Ricardo Villas Bôas Cueva. Se
aprovados, os nomes serão
submetidos ao Plenário.

Consta também da pauta o
projeto de lei (PLS 49/01), de ca-
ráter terminativo e de autoria do
senador Luiz Otávio (PMDB-
PA), que permite o ingresso de
pessoas físicas no Programa de
Recuperação Fiscal (Refis).

A CAE examinará em decisão
terminativa projeto de lei (PLS
81/02) que permite a dedução
integral no Imposto de Renda
da Pessoa Física de todas as des-
pesas com educação, da pré-es-
cola à universidade, incluindo
cursos de especialização ou
profissionalizantes.

Comissão vota
pedido de

empréstimo
para São Paulo

O senador Garibaldi Alves
Filho apresenta à Comissão
Mista de Orçamento, às 15h
de hoje, substitutivo ao proje-
to da Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO) para 2005.
Uma vez aprovado pelo Con-
gresso Nacional, o texto servi-
rá de base para elaboração do
Orçamento da União para o
ano que vem.

O projeto deverá ser deba-
tido ainda hoje pelos inte-
grantes do colegiado, para
que amanhã sejam votados o
substitutivo e os destaques

que venham a ser apresenta-
dos à proposta. Concluído o
exame na comissão, a propos-
ta estará pronta para ser vo-
tada pelo Plenário do Con-
gresso na quinta-feira, que
poderá ser o último dia de tra-
balho do Legislativo antes do
recesso.

– Para oficializar o recesso,
é necessária a aprovação da
LDO. Eu acredito que, se a
perspectiva é entrar em reces-
so na sexta feira, a discussão
teria que ser feita nesta terça
[hoje] na comissão e a votação

na quinta pelo Congresso, se-
não o período de trabalhos
parlamentares ficaria em
aberto – disse Garibaldi.

Os parlamentares da Co-
missão Mista de Orçamento
apresentaram um total de
2.525 emendas ao projeto da
Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias enviado pelo Poder Exe-
cutivo, que traça linhas gerais
dos planos de investimento
para o próximo ano em obras
e projetos sociais, além de fi-
xar receitas e despesas para o
Orçamento de 2005 e metas

Substitutivo será apresentado hoje à CMO
para a economia.

Segundo o relator, senador
Garibaldi Alves Filho, não há
alteração nas metas de arreca-
dação, crescimento e inflação
em relação ao proposto pelo
governo federal.

Também estarão em pauta,
na reunião de hoje, avisos do
Tribunal de Contas da União
(TCU) relativos a auditorias
realizadas em obras públicas
e projetos de lei que estabele-
cem a abertura de créditos su-
plementares em favor de di-
versos ministérios.

INVESTIMENTOS Garibaldi quer
impedir o contingenciamento
de recursos da área social

senso a sugestão de Gari-
baldi Alves Filho para que o
reajuste do salário mínimo
acompanhe o crescimento
do produto interno bruto.
Para o senador petista, é
preciso pensar também em
garantir recursos para os di-
versos programas sociais de
transferência de renda.
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Virgílio cobra do PT defesa
da política econômica

O líder do PSDB no Senado,
Arthur Virgílio (AM), condenou
ontem a divisão do governo.
Referiu-se ao fato de que, cha-
mado de “panaca” pelo líder do
Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra (MST), João
Pedro Stédile, o ministro da Fa-
zenda, Antonio Palocci, não re-
cebeu o devido apoio do PT.
Virgílio explicou que a ofensa
pessoal está sendo respondida,
mas não a política econômica,
motivo principal da crítica fei-
ta por Stédile.

O parlamentar amazonense
lamentou que ele, Virgílio, te-
nha que defender os acertos de
Palocci, como a fixação dos
4,5% da meta central da infla-
ção para o ano que vem e a ma-
nutenção de uma política cam-
bial responsável. Segundo o lí-

do Suplicy (PT-SP) consi-
derou  ofensiva a forma
como Stédile tratou Pa-
locci. O parlamentar pe-
tista não considera que o
ministro esteja se deixan-
do moldar por dois de
seus assessores, Marcos
Lisboa, secretário de Polí-
tica Econômica do Minis-
tério da Fazenda, e Joa-
quim Levy, secretário do
Tesouro Nacional, que já
foram ligados ao PSDB.

Segundo Stédile, o mi-
nistro da Fazenda apenas
lê o que outros escrevem
para ele: “O sistema capi-
talista não resolve o pro-

blema do desemprego. O
panaca do Palocci fica mentin-
do para o povo, dizendo que o
crescimento vai resolver. O
Palocci só lê na televisão o que
o Lisboa e o Levy escrevem para
ele ler”. A declaração foi feita no
domingo, durante o 1º Encon-
tro Nacional de Estudantes e
Jovens por Trabalho, Educação
e Reforma Agrária, realizado
em Niterói (RJ).

der do PSDB, há no governo
vários “curandeiros”, que gosta-
riam de mudar os rumos da
macroeconomia.

– Critico a ausência de medi-
das microeconômicas que in-
duzam ao aumento dos inves-
timentos, mas quero ver os
petistas defendendo o modelo
[macro] aplicado pelo ministro
– disse Virgílio.

Em aparte, o senador Eduar-

Senador condena o
fato de o partido não
responder às críticas
feitas por líder do MST
ao ministro da Fazenda

O senador Eduardo Suplicy
(PT-SP) sugeriu ao líder nacio-
nal do Movimento dos Traba-
lhadores Rurais Sem Terra
(MST), João Pedro Stédile, que
em vez de pronunciar ofensas
contra o ministro da Fazenda,
Antonio Palocci, procure apre-
sentar suas idéias por meio de
sugestões efetivas.

Ao ministro da Fazenda, Su-
plicy aconselhou incluir na sua
equipe pessoas com pensa-
mento diferente, com posições
mais ousadas, para que um de-
bate amplo possa ser estabele-
cido.

Defendendo um diálogo
mais civilizado entre Palocci e
Stédile, Eduardo Suplicy expli-

Suplicy sugere diálogo entre Palocci e Stédile

O Conselho de Comunicação So-
cial decidiu adiar a avaliação do re-
latório apresentado pela Agência
Nacional de Telecomunicações
(Anatel) a respeito da regulamenta-
ção do artigo 38 da Lei 8.977/95 (Lei
do Cabo). Em virtude do recesso
parlamentar, o presidente do conse-
lho, José Paulo Cavalcanti Filho,
agendou ontem nova reunião para
a primeira semana de agosto, quan-

O senador Roberto Saturnino
(PT-RJ) cobrou da Mesa do Se-
nado o envio de ofício solici-
tando o relatório final de co-
missão parlamentar de inqué-
rito (CPI) da Assembléia Legis-
lativa do Rio de Janeiro sobre
contrato de despoluição e revi-
talização da Baía de Guana-
bara. Saturnino lembrou on-
tem, em pronunciamento, que
a Comissão de Assuntos Eco-
nômicos do Senado (CAE)
aprovou há algum tempo re-
querimento de sua autoria nes-
se sentido, mas, passado o pra-
zo regimental de 30 dias, a as-
sembléia estadual fluminense
até o momento não enviou ne-
nhuma informação.

O parlamentar invocou a
possibilidade de a Assembléia
Legislativa do Rio de Janeiro
estar cometendo crime de res-
ponsabilidade pelo não atendi-
mento à determinação do Se-
nado, e solicitou à Mesa que
reitere providências no sentido
de que o requerimento seja
atendido. A Mesa, presidida
naquele momento pelo sena-
dor Marcos Guerra (PSDB-ES),
explicou que enviará ofício co-
brando o cumprimento da de-
terminação.

O aumento da possibilidade
de participação do capital es-
trangeiro nas empresas de
transporte aéreo é o objetivo de
projeto do senador Paulo Octá-
vio (PFL-DF) que tramita na
Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania (CCJ) em de-
cisão terminativa (PLS 184/04).
O parlamentar propõe que o li-
mite de participação do capital
externo passe dos atuais 20%
para 49% do capital votante das
empresas brasileiras.

Paulo Octávio argumenta
que o Código Brasileiro de Ae-
ronáutica (CBA), editado em
1986, é bastante restritivo com
relação à participação de inves-
tidores estrangeiros na aviação
nacional, ao exigir que as em-
presas aéreas mantenham pelo
menos 80% do seu capital com
direito a voto nas mãos de pes-
soas físicas de nacionalidade
brasileira.

As empresas brasileiras,
acrescentou o senador, têm
sido importantes investidoras
em países como Bolívia, Equa-
dor, Colômbia, Paraguai e Uru-
guai. Ele argumentou ainda
que a crise pela qual passam
algumas companhias aéreas
nacionais torna ainda mais
oportuna a sua proposição.

cou que seu pronunciamento
foi motivado por declarações
que o líder do MST concedeu à

imprensa na tarde desse do-
mingo, durante palestra no 1º
Encontro Nacional de Estudan-
tes e Jovens por Trabalho, Edu-
cação e Reforma Agrária.

Na avaliação do senador por
São Paulo, é muito importante
que apareçam críticas e suges-
tões dos diversos segmentos da
sociedade basileira a respeito
da política econômica do go-
verno Luiz Inácio Lula da Silva.

 Eduardo Suplicy disse que o
ministro da Fazenda deveria
ouvir um pouco mais as opini-
ões sobre o tipo de instrumen-
to de política mais adequado
para o crescimento econômico
e a geração de empregos no
país.

Adiado relatório da Anatel sobre Lei do Cabo
do se pronunciará sobre a consulta
da Anatel.

O superintendente de Serviços de
Comunicação de Massa da Anatel,
Ara Apkar Minassian, observou em
audiência pública realizada anteri-
ormente que a manifestação do
conselho sobre qualquer tipo de
regulamentação relativa ao serviço
de TV a cabo é uma das exigências
da própria legislação.

Órgão auxiliar do Congresso Na-
cional, o Conselho de Comunicação
Social dispõe de cinco comissões
temáticas, constituídas para fins de
estudo e eventual emissão de pare-
ceres sobre os seguintes assuntos:
regionalização e qualidade da pro-
gramação; tecnologia digital; radio-
difusão comunitária; TV a cabo; e
concentração da propriedade dos
meios de comunicação social.

RECESSO O Conselho de Comunicação Social volta a se reunir em
agosto para avaliar regulamentação da Lei 8.977/95
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À ESPERA Saturnino diz que
assembléia pode ser acusada de
crime de responsabilidade

Saturnino quer
relatório de CPI

sobre Baía de
Guanabara

CIVILIDADE Suplicy pede boas
idéias e posições mais ousadas
para debate ser ampliado

CRÍTICA Virgílio espera que petistas
defendam modelo macro da economia

INVESTIMENTOS Paulo Octávio
quer empresas estrangeiras com
49% do capital votante

Paulo Octávio
propõe maior

participação de
capital externo
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PMDB deve
crescer no

Tocantins, diz
Quintanilha

Leomar Quintanilha (PMDB-
TO) afirmou que seu partido
deve elevar o número de pre-
feitos e vereadores no Tocan-
tins, nas próximas eleições. O
parlamentar disse ter sentido
bastante entusiasmo das bases
peemedebistas, durante conta-
tos que fez no estado. A estra-
tégia do partido é lançar o mai-
or número possível de candida-
tos a prefeitos, contentando-se
com disputar vagas nas câma-
ras de vereadores onde não for
possível disputar as prefeituras,
informou.

O parlamentar tocantinense
procurou chamar a atenção
para o papel que o partido terá
no desenvolvimento do estado,
que estaria entrando numa
nova fase, impulsionada prin-
cipalmente por atividades em
franco crescimento, como o
cultivo da soja.

Quintanilha elogiou a vonta-
de de participação política de
milhares de candidatos a vere-
ador e prefeito. Esses, a despei-
to das dificuldades de governar
municípios sem recursos e com
grandes carências, estariam
dando uma prova de dedicação
a suas comunidades, assinalou.

– Em muitos municípios, os
habitantes hoje têm saudade do
tempo em que a prefeitura pos-
suía uma máquina niveladora.
Atualmente, há prefeituras que
nem recursos têm para alugar
uma patrol.

João Capiberibe propõe
frente contra a corrupção

AÇÃO João Capiberibe defende
a divulgação obrigatória dos
gastos públicos na Internet

Ele sugere ao
Senado a elaboração
de uma lei “que
possa matar esse
vírus tão danoso”

Ao registrar noticiário do fim
de semana segundo o qual te-
riam sido sonegados R$ 10 bi-
lhões do setor de combustíveis
do país por quadrilha compos-
ta de membros do Executivo,
Legislativo e Judiciário, o sena-
dor João Capiberibe (PSB-AP)
propôs a criação de uma frente
pelo Senado, para estudar mu-
danças na legislação que ini-
bam a prática de corrupção.

– O Senado poderia instituir
uma quinzena de combate à
corrupção na qual todos os se-
nadores, com a experiência que
construíram, pudessem contri-
buir na formatação de uma lei
que surja a partir de uma am-
pla discussão e que possa ma-
tar esse vírus tão danoso que é
a corrupção – frisou.

sua participação no Fórum
Cultural Mundial, encerrado
domingo, em São Paulo. Ele
disse ter feito parte de mesa-
redonda da qual participaram
diversas lideranças indígenas e
que debateu o tema “Política e
territorialidade – respeito à di-
versidade”.

Em solidariedade aos índios,
Capiberibe protestou contra a
decisão do Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente (Ibama) e
da Fundação Nacional do Ín-
dio (Funai) de proibir que os
artesãos indígenas utilizem
plumas e ossos de animais na
confecção de suas peças de ar-
tesanato.

Em apartes, Cristovam Buar-
que (PT-DF) e Heloísa Helena
(sem partido-AL) elogiaram a
preocupação de Capiberibe
com a questão indígena. E
Arthur Virgílio (PSDB-AM) dis-
se que a redução de 20% no
montante subtraído todos os
anos dos cofres públicos teria
reflexos no produto interno
bruto (PIB).

Capiberibe pediu apoio para
projeto de sua autoria que
obriga a administração públi-
ca a divulgar suas contas na
Internet. Ele informou ter ado-
tado essa medida quando go-
vernou o Amapá, destacando
que essa iniciativa serve para
diminuir a desconfiança que
os cidadãos têm em relação ao
poder público e dificultar o
desvio ou mau uso do dinhei-
ro do contribuinte.

O senador também relatou

Sérgio Guerra: governo usa
verbas para fortalecer o PT

O líder da Minoria no Sena-
do, Sérgio Guerra (PSDB-PE),
considerou ontem, em discur-
so da tribuna, deplorável o
“contingenciamento linear e
drástico” imposto pelo governo
Luiz Inácio Lula da Silva a re-
cursos orçamentários destina-
dos a alguns programas do Exe-
cutivo. O senador também pro-
testou contra o que chamou de
favorecimento de integrantes
da base governista, em especi-
al do Partido dos Trabalhado-
res, na liberação de emendas
parlamentares.

–  Nunca observamos o go-
verno agir com procedimentos
tão exorbitantes e drásticos
como agora – salientou ele.

Sérgio Guerra afirmou que,
nos seus dois mandatos como
deputado federal, nunca votou
a favor do governo federal em
troca da liberação de emendas.
Nas últimas semanas, entretan-
to, disse ter constatado o “uso
escancarado” das emendas
para fortalecimento do PT e de
seus parlamentares.

Ao adotar essa atitude, o go-
verno petista demonstra, se-
gundo o senador tucano, ter
perdido a sintonia com a opi-
nião pública brasileira.

 – Trata-se da ocupação do
poder para uso total e arbitrá-
rio de um único partido – ob-
servou.

Após comentar a denúncia

NEGOCIAÇÃO Sérgio Guerra
protesta contra liberação de
emendas de aliados governistas

DANOS Segundo Alvaro Dias,
prejuízo para os produtores é
estimado em R$ 1,6 bilhão

Alvaro Dias (PSDB-PR) levou on-
tem ao Plenário denúncias publica-
das pela imprensa sobre quebra de
contratos firmados entre o gover-
no do Paraná e a iniciativa privada.
As críticas dirigiram-se a recentes
decisões do governador Roberto
Requião (PMDB) relativas à proibi-
ção da exportação de produtos
transgênicos pelo Porto de Para-

Alvaro Dias denuncia quebra de contratos no Paraná
naguá (PR) e ao aumento do capi-
tal da Sanepar (Companhia de Sa-
neamento do Paraná) pelo gover-
no estadual, acionista majoritário
da empresa.

De acordo com o parlamentar, o
quadro é de “anarquia” no Porto de
Paranaguá, onde os prejuízos dos
produtores de soja giram em torno
de US$ 1 bilhão.

– A Federação de Agricultura do
Paraná avalia em R$ 1,6 bilhão os
prejuízos da agricultura paranaense
nesta safra – comentou o parlamen-
tar. Essa situação de “desgoverno”,
segundo o senador, começou quan-
do Requião “afrontou a Lei dos
Transgênicos” e manteve a proibi-
ção de comercialização desses pro-
dutos pelo terminal.

Alvaro Dias comentou também
matérias dos jornais O Estado de S.
Paulo e Folha de S. Paulo denuncian-
do uma suposta “manobra contábil”
do governo do Paraná que, ao pro-
mover um aumento de capital de R$
397,3 milhões na Sanepar, teria a
intenção de diluir a participação dos
acionistas minoritários reunidos na
Dominó Holdings S.A.

EMPENHO Quintanilha informa ter
constatado grande entusiasmo
nas bases do partido

de favorecimento de aliados,
pelo Executivo, na liberação de
emendas orçamentárias, Sér-
gio Guerra assegurou que “a
oposição não será instrumen-
talizada para colaborar com a
aprovação de proposições de
interesse do governo”.

Luiz Otávio
elogia plano
paraense de
zoneamento

O lançamento do Plano de
Zoneamento Ecológico-Econô-
mico do Pará (ZEE) foi sauda-
do pelo senador Luiz Otávio
(PMDB-PA) como “uma inicia-
tiva sem precedentes na explo-
ração econômica sustentável
da Amazônia brasileira”.

–  É a preservação caminhan-
do lado a lado com o desenvol-
vimento sustentável – disse o
senador, destacando o apoio já
recebido do Banco Mundial e
de organizações não-governa-
mentais (ONGs).

O programa idealizado pelo
governo paraense provocou ta-
manho impacto junto ao Ban-
co Mundial que a instituição
cogitou liberar US$ 207 mi-
lhões para financiá-lo, disse o
senador.

– É o reconhecimento, por
parte de uma prestigiada insti-
tuição internacional, de uma
proposta de vanguarda que al-
tera substancialmente o mode-
lo de uso do solo paraense, pri-
vilegiando a preservação ambi-
ental, sem privar a população
dos benefícios socioeconômi-
cos que podem advir da explo-
ração racional da natureza –
afirmou.

Luiz Otávio observou que a
implementação desse plano vai
ampliar, de 32,45% para 62%, as
zonas protegidas do estado, in-
cluídas aí reservas indígenas,
áreas de quilombos e de uso
sustentável.

VANTAGEM Luiz Otávio diz que
projeto garante exploração
econômica sustentável
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Papaléo propõe
Dia Nacional
da Língua
Portuguesa

O senador Romero Jucá
(PMDB-RR) apresentou suas
congratulações à prefeitura de
Boa Vista (RR), bem como às
demais prefeituras brasileiras
selecionadas pela Fundação
Abrinq, para receber o selo
“Prefeito Amigo da Criança”,
por seus programas de
atendimento prioritário às
crianças.
Para Jucá, a iniciativa da
Abrinq deveria ser exemplo
para indústrias e associações
comerciais brasileiras, que
também poderiam incentivar
as prefeituras a levarem
adiante programas
contemplando as
necessidades especiais de
crianças e adolescentes.
O parlamentar destacou que,
nessa terceira etapa da
premiação, a Abrinq
selecionou apenas uma das
prefeituras de Roraima, a de
Boa Vista. Ao todo, foram 126
prefeituras de todo o Brasil
que receberam o selo por suas
ações nas áreas da saúde,
educação e assistência social,
durante o período 2001/2004.

IDENTIFICAÇÃO Objetivo de
Papaléo é valorizar e preservar
o patrimônio do país

Mozarildo: massacre em RO poderia ter sido evitado
O senador Mozarildo Caval-

canti (PPS-RR) afirmou ontem
que a Polícia Federal, a Funda-
ção Nacional do Índio (Funai),
o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Natu-
rais Renováveis (Ibama), o Mi-
nistério Público e as autorida-
des estaduais não tomaram as
atitudes necessárias para evitar
o massacre de garimpeiros
ocorrido em abril, na área indí-
gena Roosevelt, em Rondônia.

Para o parlamentar, foi pre-
ciso que houvesse uma chaci-

PRÊMIO Cidade recebeu selo
“Prefeito Amigo da Criança”, da
Fundação Abrinq, ressalta Jucá

Viana pede investigação
das fraudes no vestibular

O senador Tião Viana (PT-AC)
pediu ao ministro da Justiça,
Márcio Thomaz Bastos, apoio a
uma força-tarefa do Ministério
Público do Acre e da Superinten-
dência da Polícia Federal no es-
tado para o aprofundamento das
investigações sobre as fraudes
em vestibulares. Ele ressaltou
que o crime, configurado como
estelionato, põe em xeque a
credibilidade desses concursos.
Viana solicitou  que o Ministério
da Educação imponha novas re-
gras que impeçam essas ações.

O parlamentar lembrou que,
a partir de investigações sobre

nos estados do Acre, Amazonas,
Espírito Santo, Goiás, Mato
Grosso, Minas Gerais, Paraná,
Rio de Janeiro, Rio Grande do
Sul, Santa Catarina, São Paulo,
Tocantins e até na Universida-
de de Brasília.

Dimensão
Para Tião Viana, ainda não se

sabe a dimensão da atuação da
quadrilha, que agia há mais de
dez anos, mas as investigações
indicam que ela estava se pre-
parando para fraudar também
os concursos da Polícia Civil do
DF, do Tribunal Regional Eleito-
ral de Alagoas e até da própria
Polícia Federal.

– Espero que os desdobra-
mentos dessas investigações
iniciadas no Acre resultem em
soluções efetivas que protejam
o sonho de milhões de jovens
que buscam entrar na universi-
dade – ressaltou o senador.

suspeita de fraude no vestibu-
lar da Universidade Federal do
Acre, está sendo descoberta
uma quadrilha que atua em
mais de dez estados brasileiros.

De acordo com o senador, as
investigações apontam fraudes

Sibá elogia programa de alfabetização
O senador Sibá Machado (PT-

AC) ressaltou o empenho do
estado do Acre na luta contra o
analfabetismo, liderado pelo
governador Jorge Viana (PT), ao
registrar o lançamento do pro-
grama Alfa 100, na última ter-
ça-feira. O programa unifica
iniciativa do governo federal, o
Brasil Alfabetizado, com pro-
grama do governo estadual,
lançada em 2000, que está sen-
do agora reformulado.

De 2000 a 2003, destacou o
senador, o programa estadual
conseguiu alfabetizar 48 mil
das 83 mil pessoas analfabetas
no estado.

Sibá agradeceu ao senador
Cristovam Buarque (PT-DF),
ex-ministro da Educação, seu

empenho pela unificação do
esforço estadual e federal.

Na solenidade do novo pro-
grama, informou o parlamen-
tar, estiveram presentes a mi-

nistra do Meio Ambiente,
Marina Silva, e os representan-
tes das empresas Pirelli e Tim,
que deverão contribuir com R$
5 milhões para as ações pro-
postas, que contarão, ainda,
com R$ 5 milhões do governo
federal e R$ 10 milhões do  es-
tado Acre.

Em aparte, Cristovam Buar-
que elogiou o compromiso do
governador Jorge Viana na luta
contra o analfabetismo. De
acordo com o senador, o caso
do Acre mostra a viabilidade e
a eficiência da parceria entre a
iniciativa privada e “um gover-
nador que quer fazer”. Jorge Vi-
ana também foi parabenizado
pelo senador Eduardo Suplicy
(PT-SP).

INICIATIVA Sibá registra o
lançamento do programa Alfa
100, do governo do Acre

A Comissão de Educação (CE)
examinará projeto que institui
o Dia Nacional da Língua
Portuguesa, a ser
comemorado a cada 5 de
novembro. A matéria é
terminativa na CE e, se
aprovada na comissão, segue
direto para a Câmara dos
Deputados, a não ser que haja
pedido dos senadores para
exame do projeto pelo
Plenário do Senado.
O autor da proposta (PLS 149/
04), senador Papaléo Paes
(PMDB-AP), explicou que o
intuito é abrir espaço no
calendário brasileiro para a
celebração de uma data
consagrada ao idioma pátrio,
no sentido de valorizar e
preservar o maior patrimônio
do país.
– Não é inédita a constatação
de que o idioma constitui um
dos fatores de identificação de
um povo e o meio que dispõe
para qualificar-se
culturalmente perante o
mundo – afirmou na
justificação o senador
Papaléo.

Força-tarefa, segundo
o senador, pode
ampliar apuração que
indica problemas em
vários estados

ESTELIONATO Crime põe em
xeque a credibilidade dos
concursos, avalia Tião Viana

na em outubro passado, quan-
do morreram cinco garimpei-
ros, outra este ano, quando
morreram outros 29, para que
se fizesse alguma coisa.

– Se há quatro anos já acon-
tecia (a garimpagem), quantos
(garimpeiros) devem ter sido
mortos? – indagou, acrescen-
tando que, por trás da questão
indígena, está a do descaminho
de minerais e de materiais de
nossa biodiversidade.

O senador também criticou a
postura dos índios em Roraima

de manterem como reféns pro-
prietários de duas fazendas de
produção de arroz próximas à
reserva Raposa Serra do Sol.
Segundo Mozarildo, a ação dos
índios desrespeita a decisão do
Supremo Tribunal Federal
(STF), que, por meio da minis-
tra Ellen Gracie, negou o pedi-
do da Procuradoria Geral da
República para suspensão da
liminar que retirou 320 mil hec-
tares dos 1,7 milhões de hecta-
res da reserva.

Por fim, o senador elogiou a

Comissão Parlamentar Exter-
na que investigou a questão
indígena no país, por ele pre-
sidida. O colegiado, enfatizou,
já visitou sete estados. Ele res-
saltou a determinação do Se-
nado de não limitar a investi-
gação a notícias de jornal. Em
aparte, o senador Edison
Lobão (PFL-MA) considerou
um absurdo 13% do território
nacional pertencerem a 300
mil índios. Por sua vez, o sena-
dor Romero Jucá (PMDB-RR)
pediu a aprovação do projeto

Jucá parabeniza
Boa Vista pelas
ações de apoio
às crianças

OMISSÃO Para Mozarildo,
autoridades não agiram para
impedir mortes de garimpeiros

que regulamenta a exploração
comercial de área indígena,
em trâmite na Câmara, há seis
anos.

��
���

��

��

���
��

���

��
���

��

��

���
��

���

��
���

���
��

���

��
���

��

��

���
��

���

��
���

��

��

���
��

���



8 Brasília, terça-feira, 6 de julho de 2004

Marcos Guerra pede apoio para
diminuir burocracia do governo

Pesquisa citada pelo
senador mostra que
leis e lentidão oficial
asfixiam a atividade
empresarial no país

Ao detalhar pesquisa realiza-
da pelo Banco Mundial em 133
países – que detectou que a le-
gislação e a burocracia brasilei-
ra asfixiam a atividade empre-
sarial no país, criam obstáculos
à criação de empregos e incen-
tivam a sonegação e a corrup-
ção –, o senador Marcos Guer-
ra (PSDB-ES) pediu apoio para
proposta de sua autoria que
torna mais célere todo o pro-
cesso no âmbito da administra-
ção pública federal.

Segundo Marcos Guerra, seu
projeto (PLS 182/04) procura
dar maior estímulo aos novos
empreendedores e tornar mais
ágeis as ações daqueles que re-
almente geram empregos no
Brasil. A proposta do parla-
mentar pelo Espírito Santo su-
gere mecanismos para impedir
que a burocracia emperre a tra-
mitação dos processos no âm-

bito da administração pública
federal.

 – O descumprimento dos
prazos gera acúmulo de pro-
cessos nas repartições públicas
e, conseqüentemente, a des-
moralização da administração
pública, com a corrupção de
seus servidores, o que reforça
no imaginário social a cultura
do jeitinho e a liderança daque-
les que conseguem desenga-
vetar processos, com a coni-
vência, muitas vezes, de funci-
onários corrompidos ou mal-
intencionados, que criam difi-
culdades para vender facilida-
des – afirmou Marcos Guerra.

Citando o documento publi-
cado pelo Banco Mundial, in-
titulado “Fazendo Negócios
2004”, o senador registrou que
a atividade empreendedora no
Brasil atingiu a fase do envene-
namento. Lentidão da Justiça,
leis trabalhistas ultrapassadas,
excesso de burocracia e falta de
estímulos para a abertura e até
para o fechamento de empre-
sas complicam a situação de
quem pensa em investir em um
negócio, disse.

Marcos Guerra mostrou que,

Em debate realizado entre
as 12h e 13h de ontem na Rá-
dio Senado, dois parlamenta-
res e um representante da
classe empresarial apresenta-
ram propostas para combater
a falsificação, a pirataria e a
adulteração de produtos. De
acordo com o senador Sérgio
Cabral (PMDB-RJ), o deputa-
do Luis Antônio de Medeiros
(PL-SP) e o presidente do Ins-
tituto Brasileiro de Ética
Concorrencial (Ético), Emer-
son Kapaz, esses problemas
só serão solucionados por
meio de ação coordenada en-
tre vários órgãos governa-
mentais e pela diminuição da
carga tributária.

Para Sérgio Cabral, a ação
coordenada deveria alcançar
até as guardas municipais, en-
carregadas da repressão aos
pontos de venda de produtos
falsificados. Quanto ao peso

Menos impostos e ação coordenada,
os instrumentos contra a pirataria

dos impostos, o senador dis-
se concordar com Kapaz e
Medeiros no sentido de que a
carga tributária aumenta so-
bremaneira o preço dos pro-
dutos vendidos de forma le-
gal, o que acaba empurrando
o consumidor para a infor-
malidade.

Medeiros, presidente da

Comissão Parlamentar de In-
quérito (CPI) da Pirataria, que
encerrou seus trabalhos no
dia 9 de junho, alertou a po-
pulação para o fato de que, ao
comprar um produto pirata, o
consumidor ajuda a fechar
empresas legais e a extinguir
postos de trabalho, ao mesmo
tempo em que se expõe à má
qualidade decorrente dessas
mercadorias.

O presidente do Ético cha-
mou a atenção para o perigo
que a compra de produtos ile-
gais representa para a econo-
mia do país. Com as vendas
prejudicadas pela pirataria, as
empresas não têm como fazer
investimentos, o que dificul-
ta o crescimento do produto
interno bruto (PIB). Kapaz
acredita que, em 2005, dificil-
mente o Brasil chegará aos
3,5% de elevação do PIB
projetados para 2004.

DIFICULDADES Marcos Guerra
diz que a Justiça brasileira é uma
das mais lentas do mundo

As sessões de ontem do Senado Federal foram presididas pelos senadores Paulo Paim e Marcos Guerra
e pela senadora Serys Slhessarenko

considerando-se a qualidade
das leis trabalhistas, o Brasil fi-
cou em penúltimo lugar entre
os 133 países pesquisados.

Por sua vez, a Justiça brasilei-
ra foi considerada a 30a mais
lenta do mundo. O tempo em
tribunais para receber uma dí-
vida chega a 380 dias, em mé-
dia. A análise da burocracia fei-
ta pelo Banco Mundial consta-
tou a ocorrência de empate em
vários países, distribuídos em
78 posições. Na classificação, o
Brasil ficou em 73º lugar.

SINCRONIA Para Sérgio Cabral,
trabalho deveria atingir ponto
de venda de produto falsificado

ARTIFÍCIOS Valadares afirma
que e-mail indesejado configura
crime de falsidade ideológica

As mensagens eletrônicas
não solicitadas, que se acumu-
lam nas caixas postais dos usu-
ários da Internet, poderão ter o
envio regulamentado em lei.
Projeto do senador Antonio
Carlos Valadares (PSB-SE), que
tramita atualmente na Comis-
são de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ), configura
como crime de falsidade ideo-
lógica o uso de artifícios que
impeçam ou dificultem a iden-
tificação do remetente e da ba-
se de dados utilizada para a re-
messa, ou do bloqueio automá-
tico de suas mensagens eletrô-
nicas.

Essas mensagens não solici-
tadas, conhecidas como spams,
são definidas pelo projeto (PLS
36/04) como aquelas enviadas
pela Internet sem o consenti-
mento prévio do destinatário e
com objetivos comerciais. Ain-
da segundo a proposta do par-
lamentar, cada mensagem de-
verá conter, no início da linha
referente ao assunto, a indica-
ção de possível conteúdo im-
próprio ou inadequado a crian-
ças e adolescentes.

“O spam, ao contrário da pu-
blicidade convencional que
lota as caixas de correio do ci-
dadão, traz o ônus principal
para o destinatário. Uma mes-
ma propaganda é enviada para
milhares ou milhões de desti-
natários, sem cuidados com a
qualidade do cadastro ou mes-
mo a seleção do público”, ob-
serva Valadares.

De acordo com o senador, o
projeto, que tramitará em cará-
ter terminativo na Comissão de
Educação (CE) depois de pas-
sar pela CCJ, é uma resposta
oportuna a uma necessidade
atual da sociedade.

Valadares quer
regulamentar

envio de
mensagens

O senador Marcelo Crivella (PL-
RJ) apresentou projeto dispensan-
do do pagamento da taxa de inscri-
ção em concursos públicos os can-
didatos que estiverem sem empre-
go. “Desemprego é sinônimo de fal-
ta de dinheiro. Sem dinheiro não se
paga nada, muito menos as caríssi-
mas taxas de inscrição dos concur-
sos públicos”, argumenta o parla-
mentar.

Marcelo Crivella referiu-se a noti-
ciário recente sobre a espantosa fila
de pessoas, cerca de 20 mil, que bus-
cavam candidatar-se ao emprego
de gari no Rio de Janeiro. Ainda
mencionando matérias da impren-
sa, ele disse que, mesmo que o pro-
duto interno bruto (PIB) cresça de
3% a 4% neste ano, isso não reduzi-
rá o exército de 10 milhões de de-
sempregados brasileiros.

O senador também mencionou o
fato de que, nos recentes concursos
para analista de sistemas, procura-
dor e delegado de polícia, o valor
das inscrições variou de R$ 60 a R$
80. “O pretendente poderia fazer sua
inscrição em mais de um concurso.
Mas, como, se está desempregado?”,
questiona Marcelo Crivella.

Isenção de taxa para
desempregados
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