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Reforma do Judiciário é
aprovada em primeiro turno

Com 62 votos favoráveis e 2 contrários, o Senado aprovou em primeiro turno o substitutivo
da Comissão de Justiça à proposta de emenda à Constituição que reforma o Poder Judiciário. Em

agosto, o Plenário deve analisar os 165 destaques e, em seguida, fazer a votação em segundo turno
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Congresso vota LDO hoje e entra em recesso
PARCELAS O relator José Jorge (E) dividiu as mudanças no Judiciário em quatro proposições, que foram acolhidas pelo Plenário. Parte da reforma pode ser promulgada em agosto

DOSSIÊ A presidente da CPI, Patrícia Saboya, entre a deputada Maria do
Rosário e o senador Eduardo Azeredo, faz um balanço dos trabalhos da CPI
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Relatório denuncia
250 suspeitos

CPI DA EXPLORAÇÃO SEXUAL

Foram 850 denúncias, muitas diligências e
audiências públicas em 21 estados. Ao fim de
mais de um ano de investigação, a Comissão

Parlamentar Mista de Inquérito da Exploração
Sexual recomendou ao Ministério Público o

indiciamento de cerca de 250 suspeitos. Essa
solicitação consta do relatório final da comissão,

aprovado ontem à noite. Com mais de mil
páginas, o documento reúne também propostas
de alteração em dezenas de dispositivos relativos
a crimes sexuais previstos no Código Penal e na

Lei de Crimes Hediondos. De acordo com a
relatora, deputada Maria do Rosário, seriam

indiciados políticos, empresários, juízes, líderes
espirituais e um ex-atleta.
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A Comissão de Assuntos
Econômicos aprovou on-
tem autorização para que
o governo brasileiro con-
trate empréstimo junto ao
Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) no
valor de US$ 100 milhões,
destinados ao financia-
mento parcial do Progra-
ma de Ação Social em Sa-
neamento (Pass/BID). Ca-
berá ao governo brasileiro
a contrapartida de US$ 38
milhões, ou o equivalente
a 38% do empréstimo. A
proposta ainda será anali-
sada pelo Plenário.

Saneamento
terá empréstimo

de US$ 100
milhões
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Plenário aprova
indicação para
a presidência

do Cade
O Plenário aprovou ontem

três indicações para a direção
do Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade). Para
a presidência do órgão foi es-
colhida a economista Elizabeth
Farina, com 39 votos sim e 17
não. Como conselheiros, os
dois nomes acolhidos foram o
do advogado e procurador da
Fazenda Nacional Ricardo Vil-
las Bôas Cueva, com 29 votos a
favor e 22 contra; e do advoga-
do Luiz Carlos Prado, que rece-
beu 31 votos favoráveis e 22
contrários.

Os senadores decidiram ain-
da sobre sete indicações para
embaixadas brasileiras. O em-
baixador em Cuba, Tilden San-
tiago, acumulará a função em
Antígua e Barbuda. Ele recebeu
44 votos a favor e 10 contra. A
embaixadora em Moçambique,
Leda Lúcia Martins Camargo,
obteve 44 votos favoráveis e 7
contrários para ser também a
representante na embaixada
em Seicheles. Márcio Araújo
Lage obteve 46 votos a favor e
14 contra para o posto na em-
baixada da Namíbia.

Com 39 votos sim e 17 não,
Orlando Galvêas Oliveira, atual
embaixador em Barbados, será
também representante junto a
São Cristóvão e Névis. O embai-
xador na Nigéria, Carlos Alberto
Guimarães, acumulará as fun-
ções na representação em Be-
nin, com aprovação de 39 sena-
dores. George Ney Fernandes
exercerá a função de embaixa-
dor no Zimbábue e na Zâmbia.
A indicação recebeu 48 votos fa-
voráveis e 13 contrários. E com
47 votos a favor, Mário da Graça
Roiter irá acumular as embaixa-
das no Kuwait e em Barein.

A FAVOR Parecer de Sibá
Machado foi aprovado ontem
pelos integrantes da CMO

Comissão
garante compra

do avião
presidencial

O crédito suplementar para a
compra do avião presidencial
no valor de R$ 159,53 milhões
foi mantido pela Comissão
Mista de Orçamento (CMO)
com a aprovação do parecer do
senador Sibá Machado (PT-
AC). O destaque apresentado
pelo deputado Paulo Kobaiashi
(PSDB-SP) foi rejeitado. Ele
pretendia suprimir dos R$
299,69 milhões para o Ministé-
rio da Defesa a quantia desti-
nada ao Airbus da Presidência.

Na área da segurança, outro
projeto submetido à comissão,
relatado pelo senador João Ri-
beiro (PFL-TO), é o que viabi-
liza as indenizações para entre-
ga de armas à Polícia Federal,
como está previsto no Estatuto
do Desarmamento aprovado
em dezembro do ano passado.
Do total do crédito suplemen-
tar de R$ 20,49 milhões para os
Ministérios da Justiça e da De-
fesa, R$ 10 milhões serão apli-
cados nessas indenizações.

Aviões
A suplementação orçamentá-

ria da Aeronáutica prevê R$ 50
milhões para o Sistema de Vigi-
lância da Amazônia (Sivam) e
R$ 249,69 milhões para a aqui-
sição de 18 aeronaves, inclusi-
ve do Airbus presidencial. Esse
crédito compensará o sinal de
R$ 57 milhões empenhado em
março para a compra da aero-
nave por um preço melhor.

A Força Aérea Brasileira (FAB)
aplicará R$ 70 milhões na com-
pra de sete aviões Brasília que
estão sendo devolvidos pela
Riosul/Nordeste, do grupo Va-
rig, por inadimplência com o
Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social
(BNDES). Além disso, a FAB uti-
lizará R$ 20,16 milhões para pa-
gar o valor do leasing de dez ja-
tos ERJ-145, que também não
estavam sendo pagos pela
Riosul/Nordeste.

O Plenário do Senado vota hoje, às 10h, projeto que obriga a instalação
de brinquedotecas nas unidades de atendimento pediátrico em regime
de internação (PLC 67/03). Às 12h, o presidente do Senado, José Sarney,
recebe o embaixador da Rússia, Vassily Gromov; e, às 14h, os parlamentares
votam a LDO para 2005 (PLN 3/04), em sessão conjunta do Congresso.

Brinquedotecas em hospitais pediátricos

Às 11h, a Comissão de Fiscaliza-
ção e Controle (CFC) vota, entre
outros itens, proposta de
fiscalização de irregularidades

Comissão discute irregularidades em barragem na Paraíba

No programa Cidadania de hoje, que vai ao ar
pela TV Senado às 19h30, o senador Marcos
Guerra (PSDB-ES) e o presidente do Conselho
Regional de Economia, Roberto Piscitelli, falam
sobre a política de geração de empregos.

Geração de empregos
A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) vota, às
10h, projeto (PLC 27/04) que concede pensão
especial às vítimas do acidente nuclear ocorrido
em Goiânia (GO) e proposta (PLS 255/02) que
modifica o reajuste anual do salário mínimo.

Pensão especial na CAS

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

Acordo de lideranças
manteve regra para
elevação do salário
mínimo, em 2005, com
base no PIB per capita

O Congresso deve votar hoje
o relatório do senador Garibal-
di Alves Filho (PMDB-RN) ao
projeto da Lei de Diretrizes Or-
çamentárias (LDO). O acordo
entre os líderes manteve a pos-
sibilidade de o salário mínimo
chegar a R$ 281 em 2005, mas
o relator não conseguiu que
projetos sociais fiquem fora do
contingenciamento.

O governo comprometeu-se,
segundo o líder no Congresso,

senador Fernando Bezerra
(PTB-RN), a  enviar projeto de-
finindo uma política de longo
prazo para o reajuste do salá-
rio mínimo. O ganho real do

mínimo, no próximo ano, será
com base no indicador de toda
a riqueza gerada em 2004, divi-
dida pelo número de habitan-
tes do país (produto interno
bruto per capita).

Garibaldi considerou esse
entendimento um avanço, mas
teve de recuar em relação ao
não contingenciamento dos
programas sociais e à destina-
ção de recursos da Contribui-
ção de Intervenção no Domínio
Econômico (Cide) para a recu-
peração de rodovias. O gover-
no considerou que as propos-
tas engessariam o orçamento.

Só escaparão do aperto fiscal
os quatro fundos de segurança
pública e os recursos para in-
vestimento na Embrapa.

RECUO Relator do projeto,
Garibaldi não conseguiu evitar
cortes nos programas sociais

Congresso deve votar LDO
 e entrar em recesso hoje
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orçamentárias na construção
da barragem de Camará, em
Alagoa Nova (PB).  As denúncias
foram publicadas na imprensa

e apresentadas pelo presidente
da Câmara Municipal de Alagoa
Grande (PB),  vereador Gilberto
Marcos da Silva.
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JUDICIÁRIO Parte da proposta, que visa dar rapidez às decisões judiciais, poderá ser promulgada logo após a votação
em segundo e último turno, marcada para agosto. Exame das emendas também ficou para o próximo mês

O Senado aprovou ontem,
em primeiro turno, com 62 vo-
tos favoráveis e 2 contrários, o
substitutivo da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidada-
nia (CCJ) à proposta de refor-
ma do Judiciário, que visa dar
rapidez ao julgamento dos pro-
cessos. Em agosto, o Plenário
deverá analisar os 165 desta-
ques apresentados pelos sena-
dores e, em seguida, a matéria
será votada em segundo turno.

A parte da proposta (PEC 29/
00) que não sofreu alterações
em relação ao que foi aprova-
do pelos deputados federais
seguirá direto para a promulga-
ção, caso não seja modificada
no Senado pelas emendas que
serão votadas separadamente.
O texto contém pontos polêmi-
cos, que ainda devem gerar

Senado aprova reforma em primeiro turno
muito debate.

Uma das principais mudan-
ças é a criação da súmula
vinculante para decisões defi-
nitivas de mérito proferidas por
pelo menos dois terços dos mi-
nistros do Supremo Tribunal
Federal (STF). A súmula vincu-
lante deverá ser observada ain-
da pelos demais órgãos do Po-
der Judiciário e também pela
administração pública direta e
indireta, nas esferas federal, es-
tadual e municipal.

A PEC cria o Conselho Naci-
onal de Justiça (CNJ), compos-
to por 15 membros. Entre ou-
tras atribuições, o colegiado
deverá zelar pela autonomia do
Judiciário e pela legalidade dos
atos administrativos praticados
por integrantes do mesmo Po-
der. Também é criado o Conse-

lho Nacional do Ministério Pú-
blico (CNMP), composto por 14
integrantes, com atribuições
semelhantes ao CNJ.

O texto, que tem como rela-
tor o senador José Jorge (PFL-
PE), determina que a atividade
da Justiça deverá ser ininter-
rupta, sem férias coletivas. Os
juízos e tribunais terão de man-
ter um magistrado de plantão
nos dias em que não houver
expediente forense normal.

Os Tribunais Regionais Fede-
rais (TRFs), os Tribunais Regi-
onais Eleitorais (TREs) e os Tri-
bunais de Justiça estaduais de-
verão instalar a Justiça itine-
rante e poderão funcionar des-
centralizadamente. O Judiciá-
rio dos estados terá também de
criar ouvidorias de Justiça. Os
Tribunais de Alçada serão ex-

tintos e seus membros incor-
porados aos respectivos Tribu-
nais de Justiça.

A reforma do Judiciário ins-
titui a chamada quarentena,
proibindo juízes e integrantes
do Ministério Público de exer-
cer a advocacia nos tribunais
em que atuavam, pelo prazo de
três anos após o afastamento.
Exige ainda o prazo de três anos
de atividade jurídica para os
que queiram ingressar na ma-
gistratura. A promoção de ma-
gistrados seguirá critérios de
desempenho.

         Direitos humanos
A proposta equipara tratados

e convenções internacionais
sobre direitos humanos a
emendas constitucionais. As-
sim, esses atos internacionais
deverão ser aprovados em dois

turnos, por três quintos dos
votos de deputados e senado-
res. A PEC permite ao procura-
dor-geral da República suscitar,
perante o Superior Tribunal de
Justiça (STJ), o deslocamento
da competência do caso para a
Justiça Federal.

Além de aumentar a compo-
sição do Tribunal Superior do
Trabalho (TST), de 17 para 27
integrantes, a reforma acaba
com a obrigatoriedade de um
Tribunal Regional do Trabalho
(TRT) em cada estado.

Um dos tópicos que têm mais
emendas é o que permite ao
Executivo alterar propostas or-
çamentárias encaminhadas
pelos tribunais superiores que
não se enquadrarem nos limi-
tes estipulados na Lei de Dire-
trizes Orçamentárias.

O substitutivo da Comissão
de Constituição, Justiça e Cida-
dania (CCJ) à proposta de
emenda à Constituição (PEC)
que altera a estrutura do Judi-
ciário compõe-se, na verdade,
de quatro novas proposições.

No relatório, José Jorge sepa-
rou os pontos do texto da Câ-
mara que não foram alterados,
e que poderão seguir para pro-
mulgação. Já os dispositivos
modificados integram outra
proposta, que voltará ao exame
dos deputados. O senador pro-
pôs duas novas PECs, que se-
rão analisadas nas duas Casas
do Congresso.

Mas toda a matéria é passí-
vel de modificações, já que,
ainda na tramitação em pri-
meiro turno, os senadores terão
de decidir sobre 165 destaques
para votação de emendas.

Entre os temas alterados que

Mudança foi dividida
 em quatro proposições

serão novamente apreciados
pelos deputados estão a com-
petência dos Tribunais de Jus-
tiça para julgar prefeitos; a ne-
cessidade de três anos no car-
go de magistrado para ter direi-
to à vitaliciedade; a proibição
do nepotismo; a composição
do Superior Tribunal Militar
(STM); e a edição de súmula
impeditiva de recursos pelo
Superior Tribunal de Justiça
(STJ) e pelo Tribunal Superior
do Trabalho (TST).

A primeira PEC sugerida por
José Jorge trata de precatórios
– as dívidas da União, estados,
Distrito Federal e municípios,
em virtude de decisão judicial.
A proposta permite parcela-
mento do pagamento em até 60
vezes.

 A outra determina a elabora-
ção de uma lei criando juizados
de instrução criminal.

Matéria tramita há 12 anos

Tramitando no Congresso há 12
anos, a proposta de reforma do
Judiciário está sendo examinada
pelos senadores desde o ano 2000.
A relatoria  coube inicialmente ao
então senador Bernardo Cabral,
que apresentou dois pareceres fa-
voráveis, ambos aprovados pela
Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania (CCJ).

A decisão de retornar a propos-
ta – que tramita em conjunto com

outras 17 – ao exame da CCJ foi
anunciada pelo presidente José
Sarney logo após sua posse, em
fevereiro de 2003, e aprovada por
unanimidade pelo Plenário. Na
ocasião, Sarney disse que a com-
plexidade do tema e o número ex-
pressivo de emendas já apresen-
tadas à PEC justificavam o reexa-
me. O senador apontou ainda a
grande renovação da composição
do Senado.
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Demostenes:
mudança deve

prosseguir
Demostenes Torres (PFL-GO)

afirmou que o trabalho que re-
sultou na reforma do Judiciário
foi feito a contento, mas preci-
sará de complementação. O se-
nador disse que a morosidade
da Justiça continuará, apesar
da aprovação da reforma. Para
melhorar a situação, o Congres-
so deve examinar outras pro-
postas de mudanças que per-
mitirão ao Judiciário brasileiro
julgar “mais e melhor”. Entre os
pontos importantes aprovados,
Demostenes destacou o con-
trole externo, o fim das férias
coletivas, as súmulas vinculan-
te e impeditiva e as quarente-
nas dos magistrados.

– A quarentena de entrada é
fundamental para garantir que
os profissionais tenham uma
certa experiência de vida quan-
do assumem cargo tão impor-
tante. A quarentena de saída,
por três anos, também é essen-
cial para evitar que juízes usem
a influência obtida no cargo.

Justiça no país deixou de
funcionar, diz José Jorge

PROCESSO José Jorge observa
que Judiciário precisa
modernizar sua estrutura

Antes da votação, o relator da
PEC, José Jorge (PFL-PE), de-
monstrou que o tempo médio
para que o autor de um homi-
cídio vá para a cadeia é de qua-
se quatro anos em alguns luga-
res do Brasil. O senador con-
cluiu que, da maneira como
está, a Justiça deixou de funci-
onar no país.

Além do alto custo social, Jo-
sé Jorge apontou que o custo
econômico da ineficiência da
Justiça no Brasil é alto. Segun-
do ele, o crescimento do produ-
to interno bruto (PIB) seria 20%
superior se o Judiciário tivesse
funcionamento similar ao de
países desenvolvidos.

José Jorge analisou que o Ju-

econômicos e defender a liber-
dade coibindo abusos pelo Es-
tado ou pelo poder econômico.
Ele avalia que o Judiciário pre-
cisa agora promover a moder-
nização de sua estrutura.

O presidente do Senado, José
Sarney, os líderes do PMDB,
Renan Calheiros, do PFL, José
Agripino, do governo, Aloizio
Mercadante, além de Alvaro Di-
as (PSDB-PR), Luiz Otávio
(PMDB-PA), Flávio Arns (PT-
PR) e Mão Santa (PMDB-PI)
destacaram o trabalho de José
Jorge e do presidente da CCJ,
Edison Lobão. Heráclito Fortes
(PFL-PI) elogiou também o ex-
senador Bernardo Cabral, pri-
meiro relator da matéria na CCJ.

diciário deve atender a três fun-
ções básicas: resolver conflitos
de forma ágil e imparcial, for-
necer parâmetros para as con-
dutas desejadas aos agentes

Mesquita Júnior justifica
voto contra a reforma

AGILIDADE Conforme Lobão,
não se pode aceitar que
julgamento demore 30 anos

Com a aprovação da propos-
ta de emenda à Constituição
que reforma o Poder Judiciário
(PEC 29/00), o presidente da
Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania (CCJ), Edison
Lobão (PFL-MA), considera
que o Congresso vai moderni-
zar a Justiça no Brasil.

Proposta foi amplamente debatida, ressalta Lobão
– Não podemos mais con-

temporizar com os atrasos de
até 30 anos no julgamento de
um processo. Não podemos
admitir que apenas 15% da po-
pulação tenham acesso ao Ju-
diciário – declarou Lobão.

O presidente da CCJ fez um
histórico dos últimos anos da

tramitação da PEC no Senado
desde que, após tomar posse na
Presidência do Senado, José
Sarney decidiu remeter de vol-
ta à CCJ a proposta e as mais de
200 emendas apresentadas em
Plenário à época.

– Durante um ano e meio dis-
cutimos amplamente essa pro-

posta – salientou Lobão, ao afir-
mar que José Jorge (PFL-PE)
soube elaborar o substitutivo
com “competência e paciên-
cia”.

Lobão agradeceu as “palavras
generosas” dos líderes que se
manifestaram sobre o trabalho
da comissão sob seu comando.

Para Valadares,
povo encontra

“porta fechada”
O acesso ao Poder Judiciário,

um dos “pilares  sobre os quais
se ergue o Estado de direito”,
deveria ser ampliado a toda a
população, disse o senador An-
tonio Carlos Valadares (PSB-
SE). Para ele, a Justiça ainda é
pouco conhecida pela socieda-
de, que muitas vezes se sente
afastada pela própria lingua-
gem utilizada nos tribunais, a
seu ver muito técnica e pouco
compreensível para a maioria
da população.

Segundo informações colhi-
das pelo senador, 9 milhões de
processos ingressaram no Su-
premo Tribunal Federal (STF)
em 2000, o que significa – de
acordo com os números do
censo realizado naquele ano
pelo IBGE – um processo para
cada 18 habitantes.

A alta proporção, alertou o
senador, poderia indicar que o
país conta com uma sociedade
mobilizada em torno de seus
direitos. O problema, na sua
opinião, é que o acesso à Justi-
ça estaria aberto apenas a um
tipo de litigante, enquanto a
maior parte dos cidadãos só te-
ria pela frente “portas fecha-
das” quando busca o Judiciário.

– Nas condições atuais, é
como se os juízes e os integran-
tes do Ministério Público, pa-
gos pela sociedade como um
todo, estivessem prestando ser-
viços para um setor muito res-
trito da sociedade – afirmou.

RECONHECIMENTO Ney
Suassuna observa que José
Jorge ouviu todas as partes

O senador Ney Suassuna
(PMDB-PB) ressaltou o trabalho
realizado pela Casa e a atuação
do relator José Jorge no debate
sobre a reforma do Judiciário.

– Somos juízes de uma modi-
ficação em uma lei muito im-
portante, relacionada a uma
profissão que tem uma das mai-

Suassuna elogia o trabalho realizado pelo Senado
ores áreas. Nós debatemos o as-
sunto exaustivamente. O sena-
dor José Jorge fez um trabalho
espetacular, ouvindo todas as
facções – afirmou Suassuna.

O senador também destacou
o papel que o Senado Federal
desempenha no regime republi-
cano ao comentar artigo divul-

gado na imprensa questionan-
do a razão da existência da ins-
tituição.

– Só fala mal do Senado quem
não conhece que Casa de equi-
líbrio é essa e quantos conser-
tos fizemos na vida nacional –
observou.

Suassuna lamentou o trata-

mento que a imprensa tem
dado aos juízes e aos políticos.

– Nós sabemos que há no
país juízes incrivelmente bons,
mas as exceções têm tomado
conta da mídia, que mostra
apenas maus exemplos. Só tem
notícia ruim nas páginas dos
jornais.

Voto contra a reforma do Ju-
diciário aprovada ontem, o se-
nador Geraldo Mesquita Júnior
(PSB-AC) disse ter tomado a
decisão por entender que as
mudanças no texto constituci-
onal, propostas na emenda,
não atendem às aspirações do
povo brasileiro de contar com
um sistema judicial célere, que
lhe assegure os direitos funda-
mentais e o acesso à Justiça
sem discriminações e entraves
burocráticos. Ele ressalvou, en-

FALHA Mesquita Júnior
considera que mudanças não
atendem à população

tretanto, o esforço do relator,
José Jorge (PFL-PE).

Para Mesquita Júnior, a refor-
ma não resolve o problema da
baixa credibilidade da Justiça
junto à opinião pública. Segun-
do o senador, as normas de fun-
cionamento dos juizados e tri-
bunais, que constituem a mai-
oria das propostas da reforma,
não dizem respeito ou não têm
quase nada a ver com o interes-
se da maioria dos cidadãos. Ele
também argumentou que as al-

terações não prevêem medidas
que assegurem o funcionamen-
to efetivo das defensorias públi-
cas federal e dos estados.

AVANÇOS Demostenes elogia
pontos como controle externo,
súmulas e quarentena de juízes

JUDICIÁRIO Aprovação da reforma recebe elogios de parlamentares, dos presidentes do Senado e da Comissão de
Constituição e Justiça. Voto contrário à emenda constitucional, Mesquita Júnior explica suas razões
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JUDICIÁRIO

DISTORÇÃO Alvaro Dias destaca
proposta que extingue Tribunais
de Alçada de São Paulo e Paraná

O senador Alvaro Dias
(PSDB-PR) reconheceu que a
aprovação da reforma do Judi-
ciário representa uma conquis-
ta importante para democrati-
zar a Justiça no Brasil, mas ob-
servou que a medida é apenas
um primeiro passo.

Ao lembrar que apresentou
11 destaques para a continua-
ção das votações, em agosto,
Alvaro Dias destacou uma pro-
posta de sua autoria: a extinção
dos Tribunais de Alçada do
Paraná e de São Paulo, cuja
existência, na sua opinião, re-

presenta uma distorção do sis-
tema jurídico.

O senador reconheceu méri-
tos na súmula vinculante, me-
canismo pelo qual os juízes de
1ª instância serão obrigados a
seguir a jurisprudência do STF,
mas advertiu que sua adoção
não irá acabar com a morosi-
dade da Justiça brasileira.

Para Alvaro,
uma conquista

importante

EVOLUÇÃO Para Mozarildo, o
texto da reforma poderá ser
melhorado em agosto

O senador Mozarildo Caval-
canti (PPS-RR) saudou ontem
em Plenário a aprovação do
texto básico da reforma do Ju-
diciário pelo Senado. Ele afir-
mou, no entanto, que, para a
população, as alterações no

âmbito do Poder Judiciário
“vão mudar muito pouco”. Mo-
zarildo defendeu uma “reforma
processual”, que limite o direi-
to de se apresentar recursos.

– Isso acaba sendo uma for-
ma de o advogado ganhar di-
nheiro – disse Mozarildo, para
quem, em agosto, os senadores
poderão aperfeiçoar vários
pontos.

Mozarildo eximiu o Judiciá-
rio das críticas correntes, de
que seria o principal responsá-
vel pelos problemas relaciona-
dos à implementação de uma
justiça ampla no país.

Ele lembrou que o Judiciário
apenas aplica e interpreta as
leis, que são aprovadas pelo
Poder Legislativo. Por outro
lado, criticou o Poder Executi-
vo, que seria, ao mesmo tem-
po, o “maior legislador" e o
“maior litigante”.

Mozarildo pede
alterações

processuais

MELHORIAS João Alberto
ressalta que mudanças
representam um grande avanço

Com a aprovação, em primei-
ro turno, do substitutivo à pro-
posta de emenda à Constitui-
ção que reforma o Poder Judi-
ciário, o senador João Alberto
(PMDB-MA) avaliou ontem
que agora é a vez do Congresso
realizar a reforma política,
“como prometeu o presidente
do Senado, em seu discurso de
posse”.

– Tenho certeza de que pode-
mos fazer uma reforma que ve-
nha a dar normas à política
desse país, o que daria um ca-
minho eficaz para o Brasil
alavancar seu progresso – afir-
mou ele.

Quanto ao texto da reforma,
João Alberto disse que, “se ele
não é completo, já representa
um grande avanço”. O senador
ressaltou que o empenho dos
senadores Edison Lobão (PFL-
MA) e José Jorge (PFL-PE), res-
pectivamente presidente da
Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania (CCJ) e relator
da matéria, resultou em um
“grande trabalho”.

João Alberto:
agora é a vez da
reforma política

E propõe a criação
de uma comissão
para monitorar as
recomendações do
relatório final

Após investigar, por mais de
um ano, as redes de exploração
sexual de crianças e adolescen-
tes no país, a Comissão Parla-
mentar Mista de Inquérito da
Exploração Sexual recomen-
dou ao Ministério Público o
indiciamento de cerca de 250
suspeitos. Essa recomendação
consta do relatório final da co-
missão, aprovado ontem, e que
tem mais de mil páginas e re-
sultou da análise de cerca de
850 denúncias, diligências e
audiências públicas em 21 es-
tados. O documento também
reúne propostas de alteração

CPI da Exploração Sexual
denuncia 250 suspeitos

em dezenas de dispositivos re-
lativos a crimes sexuais previs-
tos no Código Penal e na Lei de
Crimes Hediondos.

De acordo com a relatora,
deputada Maria do Rosário
(PT-RS), seriam indiciados po-
líticos, empresários, juízes, lí-
deres espirituais e um ex-atle-
ta. Além da apuração de novas
denúncias, essa recomendação
compreende a reabertura de
casos já considerados encerra-
dos pela Justiça.

– O relatório traz um capítu-
lo sobre a cultura jurídica do
país, uma ‘pérola’ em termos de
machismo e desconsideração
com a infância – comentou.

Firmada a convicção de que
não basta tornar público esse
sofrimento, mas viabilizar mei-
os de pôr fim à impunidade, a
CPI da Exploração Sexual deci-
diu propor a criação de uma

comissão de monitoramento
das recomendações do relató-
rio final. O documento também
prevê a obrigação de o Minis-
tério Público propor ação penal
pública se a vítima tiver menos
de 18 anos ou apresentar defi-
ciência mental. Atualmente, a
investigação de crimes sexuais
só ocorre mediante queixa, que
deixa de ser prestada por mui-
tas vítimas por medo ou vergo-
nha.

– O que nós vimos marcou o
coração e a alma de cada um de
nós – declarou a presidente da
comissão, senadora Patrícia
Saboya Gomes (PPS-CE), que
ofereceu o trabalho em home-
nagem “a todas as meninas e os
meninos que tiveram a cora-
gem de enfrentar a vergonha e
o medo e nos ajudaram a aju-
dar outras crianças e adoles-
centes do país”.

IMPACTO Maria do Rosário lê o relatório final, ao lado de Patrícia Saboya e Eduardo Azeredo

O trabalho da CPI Mista da
Exploração Sexual também
deve render propostas legis-
lativas de alteração em dezenas
de dispositivos do Código Pe-
nal e da Lei de Crimes He-
diondos.

Além da criação de novos ti-
pos penais, a exemplo da “sa-
tisfação de lascívia mediante
presença de criança ou adoles-
cente”, os parlamentares de-
fendem agravantes para penas
de crimes sexuais contra me-
nores e portadores de deficiên-
cia; propõem a revogação de
alguns delitos, como o “atenta-
do violento ao pudor”; e, ao al-
çar à condição de “crimes con-
tra a Humanidade”, pretendem
tornar imprescritíveis práticas
como o estupro, o tráfico para

Comissão propõe alterações no Código Penal
fins de exploração sexual e o
favorecimento de prostituição.

A mudança do Título VI da
parte especial do Código Penal,
que deixaria de se denominar
“Dos Crimes contra os Costu-
mes” e passaria a se chamar
“Dos Crimes contra a Liberda-
de e o Desenvolvimento Sexu-
al”, é um dos pontos de impac-
to proposto pela CPI.

Outra proposta importante
poderá retirar a expressão “al-
guém” que, no texto atual do
Código Penal, refere-se à mu-
lher como vítima em vários de-
litos. Isso ocorre, por exemplo,
no crime de estupro, em que
também se pretende agravar a
pena de reclusão se da condu-
ta resulta lesão corporal de na-
tureza grave ou se a vítima é

maior de 14 ou menor de 18
anos de idade.

Outra alteração de nomen-
clatura dirige-se ao capítulo
que trata dos crimes de “sedu-
ção” e “corrupção de meno-
res”, que pode passar a se in-
titular “Dos Crimes contra o
Desenvolvimento Sexual de
Vulnerável”.

Ainda por iniciativa do cole-
giado, aquele delito deve pas-
sar a se classificar como “estu-
pro de vulnerável”, reconhe-
cendo-se como vítimas meno-
res de 14 anos e portadores de
deficiência física ou mental.

Já o crime de corrupção de
menores poderá passar a ser
tipificado como “mediação
para servir à lascívia de ou-
trem”.
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Agripino se
revolta com

opinião de Lula
O senador José Agripino

(PFL-RN) manifestou sua in-
dignação pela maneira como o
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva teria se referido, de acor-
do com matéria publicada on-
tem pelo jornal Folha de S.
Paulo, às pessoas que pagam
juros aos bancos e às empre-
sas de cartões de créditos. Se-
gundo o jornal, o presidente
Lula teria dito que essas pes-
soas deveriam se negar a pa-
gar tais taxas.

– Eu não sei se o presidente
da República deu um carão, fez
uma advertência ou deu um
conselho. Mas eu acho que, de
qualquer maneira, isto deveria
ser dito para as instituições fi-
nanceiras e não para o cidadão,
que não paga esses juros escor-
chantes porque quer, mas por-
que precisa – disse.

Agripino afirmou ainda que
considera os juros bancários
cobrados no Brasil extrema-
mente elevados, acrescentando
que compartilhava da mesma
indignação dos senadores que
se manifestaram sobre o tema
no Plenário.

Efraim: comemoração dos
18 meses foi “ato eleitoral”

TENTATIVA Efraim ressalta que
governo quis transformar
paralisia em eficiência gerencial

O senador Efraim Morais
(PFL-PB) afirmou ontem que a
celebração dos 18 meses do go-
verno Lula foi, na verdade, um
ato eleitoral, uma jogada de
marketing, que tentou transfor-
mar a paralisia administrativa
em encenação de eficiência ge-
rencial. De acordo com o sena-
dor, o governo fez um apanha-
do de dados colhidos nos mi-
nistérios, alinhavando realiza-

Segundo Efraim, o ministro-
chefe da Casa Civil, José Dirceu,
incluiu no balanço dos 18 me-
ses de governo matérias que
ainda não haviam sido aprova-
das pelo Congresso, como a no-
va Lei de Falências e as parce-
rias público-privadas (PPPs).

O parlamentar observou que
“o núcleo duro do governo
pode até pensar que está enga-
nando a sociedade com esse
tipo de iniciativa, mas, se esti-
ver mesmo acreditando em
tudo o que disse e nos simbo-
lismos de unidade e de força
política que tentou transmitir,
o enganado é o próprio gover-
no e o resultado será mais de-
sarticulação e mais intrigas”.

ções administrativas corriquei-
ras e relacionando-as em um
documento a ser distribuído
aos candidatos do PT como
peça de campanha.

Pavan: "Celebração feita pelo
Planalto foi pura pirotecnia”

AVALIAÇÃO Hélio Costa observa
que pequeno agricultor não
julga as taxas “uma delícia”

O senador Hélio Costa
(PMDB-MG) protestou ontem
contra as altas taxas de juros e
disse que os lucros das institui-
ções bancárias do país são tão
altos que chamam a atenção da
comunidade internacional. Ele
considerou revoltante que al-
guns banqueiros cheguem a

Hélio Costa considera exorbitantes os juros bancários
afirmar que “os lucros obtidos
no Brasil são uma delícia”.

– Eu duvido que os pequenos
agricultores que não consegui-
ram pagar suas dívidas por cau-
sa dos elevados juros dos ban-
cos considerem esses lucros
uma delícia – disse o senador,
ao mencionar que o lucro das

instituições bancárias brasilei-
ras, durante o período do go-
verno Fernando Henrique Car-
doso, foi de 1.039%. “Isso não
existe em nenhum lugar do
mundo”, comentou.

Hélio Costa considerou as ta-
rifas cobradas pelos serviços
bancários absurdas.

– Virou um carnaval, uma
brincadeira, onde o banco co-
bra o que quer e nós não temos
como revidar  – declarou o se-
nador. Ele citou que, para aber-
tura de ficha cadastral, os ban-
cos cobram em média R$ 15 e,
para a renovação dessa mesma
ficha, outros R$ 15.

Maguito diz que
presidente  já

“mudou o país”

Nos últimos 18 meses, o go-
verno do presidente Luiz Inácio
Lula da Silva mudou as feições
do país, segundo o senador
Maguito Vilela (PMDB-GO).
Para ilustrar sua declaração, o
parlamentar citou dados eco-
nômicos como o aumento das
exportações brasileiras e o
combate à miséria, por meio de
programas de distribuição de
renda.

– A despeito dos críticos de
plantão na Câmara e no Sena-
do, devemos reconhecer que,
em pouco mais de um ano, o
governo Lula foi capaz de mu-
dar as feições do país. Podemos
transformar o Brasil em um dos
maiores países do mundo, com
certeza – afirmou.

Ao rebater críticas feitas na
véspera, depois da reunião re-
alizada no Palácio do Planalto
em que foram divulgados os re-
sultados do governo, Maguito
Vilela lembrou que o governo
executou o Orçamento de 2003
dentro da média histórica e,
neste ano, caminha para supe-
rar essa média.

ESPERANÇA Maguito: “Podemos
transformar o Brasil num dos
maiores países do mundo”

COMPROMISSO Ideli
assegura que não haverá
novo aumento de impostos

A líder do PT, senadora Ideli
Salvatti (SC), afirmou ontem
que, com as correções que es-
tão sendo feitas em relação ao
fim da cumulatividade do PIS
(Programa de Integração Soci-
al) e da Cofins (Contribuição
para o Financiamento da Segu-
ridade Social), vai ser mantido

Ideli contesta críticas sobre o aumento da carga tributária
o compromisso do governo fe-
deral de não aumentar a carga
tributária.

Ideli destacou que, em 2003,
houve um aumento da carga
tributária de apenas 0,16%. A
senadora solicitou a transcri-
ção, nos Anais do Senado, de ar-
tigo de Sonia Racy publicado

no jornal O Estado de S. Paulo
no último dia 2, sobre os diag-
nósticos do Instituto Brasileiro
de Planejamento Tributário
(IBPT).

– O IBPT acabou de anunciar
que passou de 40%. Isso na ló-
gica do IBPT, porque ele faz a
pesquisa no primeiro trimestre,

durante o qual a incidência de
impostos eleva sazonalmente o
peso da carga tributária. Em
2003, o IBPT anunciou o au-
mento da carga tributária em
39,95%. E agora, em 40,1%.
Qual é a diferença entre o pri-
meiro trimestre de 2003 e o
deste ano? De 0,06% – afirmou.

A comemoração dos 18 meses
do governo, com solenidade no
Palácio do Planalto, “foi pura
pirotecnia”, na avaliação do se-
nador Leonel Pavan (PSDB-SC).
Segundo ele, o que interessa ao
povo, como emprego, o gover-
no não tinha a oferecer.

– Seria possível comemorar o
aumento do desemprego? Seria
possível comemorar o fracasso
do programa Fome Zero, do
qual nem a imprensa fala mais?
Seria possível comemorar o ar-
rocho dos impostos em cima da
população? – perguntou.

Para ele, os candidatos do PT,
nas próximas eleições, “vão pa-

TRAIÇÃO Pavan condena
demora na votação da PEC
paralela da Previdência

gar caro, pois o povo se sente
traído pelo governo Lula, que
prometeu algumas coisas e fez
o oposto”. Leonel Pavan disse
que os servidores públicos “não
engoliram a traição da PEC pa-
ralela da Previdência”, pois a
emenda foi imaginada para re-
por alguns benefícios retirados
dos funcionários na reforma
previdenciária aprovada pelo
Congresso.

Leonel Pavan cumprimentou
ainda o município de Cam-
boriú (SC), do qual foi prefeito
por três vezes, que está com-
pletando 40 anos de existência,
tendo hoje uma população de

100 mil habitantes.
Segundo Pavan, o  município

recebe, por ano, 1,6 milhão de
turistas e já foi apontado como
o melhor lugar para se viver em
Santa Catarina, informou. No
ranking nacional, Camboriú
aparece em sétimo lugar.

ENDEREÇO ERRADO Agripino:
“O presidente deveria dizer isso
às instituições financeiras”

Senador afirma que
José Dirceu incluiu no
balanço matérias que
ainda não haviam sido
aprovadas no Senado
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Recuperação da
BR-101 corre

risco, diz Pavan

O senador Leonel Pavan
(PSDB-SC) protestou contra
decisão do relator do projeto de
lei que garante crédito suple-
mentar ao Ministério dos
Transportes, deputado Pedro
Novaes (PMDB-MA), de cortar
verbas para a duplicação da
BR-101.

Do total de R$ 140 milhões
destinados à pasta, R$ 60 mi-
lhões, segundo Pavan, seriam
para a manutenção da rodovia.
Mas o relator na Comissão Mis-
ta de Orçamento, em seu subs-
titutivo, retirou R$ 10 milhões
previstos para o trecho de San-
ta Catarina e R$ 5 milhões da
parte referente ao Rio Grande
do Sul.

– O governo diz que não tem
culpa, mas se o parlamentar é
da base do governo e libera ver-
bas é para que os parlamenta-
res estejam presentes em vota-
ções, para pressionar a base do
governo para a liberação de re-
cursos. É um governo de faz-
de-conta, que faz que libera e
manda o relator cortar – protes-
tou o senador.

Os recursos excluídos, afir-
mou, servirão para atender
emendas de parlamentares da
base do governo em quantias
que variam de R$ 50 mil a R$
100 mil. Segundo Pavan, a
quantia reduzida pode até pa-
recer irrisória, mas permitiria o
início do processo de restaura-
ção da BR-101, por onde escoa
toda a produção do sul do país.

Para Leonel Pavan, o governo
desrespeita Santa Catarina com
esse ato.

Mercadante explica
liberação de recursos

FATO Mercadante: verbas de
emenda do neto de ACM foram
realmente liberadas

Os senadores Aloizio Merca-
dante (PT-SP), líder do governo,
e Antonio Carlos Magalhães
(PFL-BA) continuaram ontem a
discussão sobre liberação de
verbas orçamentárias. O parla-
mentar baiano havia apontado
o uso político do orçamento
pelo governo, relatando o caso
do deputado Antonio Carlos
Magalhães Neto (PFL-BA), que
não teria sido contemplado
com a liberação de verbas.

Ontem, Mercadante reco-
nheceu que os dados do Siste-
ma de Acompanhamento Fi-
nanceiro (Siafi) são organiza-
dos de tal maneira que o valor
global das emendas liberadas

ção está sendo tratada com
muito mais respeito, em ter-
mos de orçamento, do que foi
em governos anteriores.

Mercadante garantiu que o
governo não utiliza o orçamen-
to com finalidades políticas.

Antonio Carlos informou que
havia preparado discurso para
novamente protestar, mas,
acrescentou, aceitava as expli-
cações de Mercadante.

para as bancadas estaduais
consta como valores liberados
por parlamentar. Ele admitiu
que, no caso do neto de Anto-
nio Carlos, não havia ocorrido
a liberação.

– A afirmação do deputado
Antonio Carlos Magalhães Ne-
to está certa, pois tratava-se de
um crédito global. Acho que o
sistema deve ser modificado.
Termino dizendo que a oposi-

Valadares: verbas para Sergipe estão garantidas

AVALIAÇÃO Augusto Botelho
critica a atuação do órgão
indigenista em Roraima

O senador Augusto Botelho
(PDT-RR) criticou a atuação da
Fundação Nacional do Índio
(Funai) em Roraima. Conforme
relatou, representantes do ór-
gão tentaram comprar propri-
edades de produtores de arroz
na região que deverá ser de-
marcada como Área Indígena

Augusto: funcionários da Funai tentam comprar área em litígio
Raposa/Serra do Sol. A tentati-
va, disse, é um desrespeito,
uma vez que o destino do local
aguarda decisão do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).

– Primeiro, os índios ameaça-
ram invadir as propriedades,
criaram instabilidade e depois
a Funai foi lá tentar comprar as

fazendas. A região está em jul-
gamento, não pode ser mexida.
Felizmente, ninguém quis ven-
der. Não acredito que o gover-
no do presidente Lula permita
que um representante seu faça
uma molecagem dessas no
meu estado, desrespeitando os
direitos dos cidadãos.

Augusto Botelho afirmou que
“os colonos estão na região há
gerações” e que os índios não
ficam mais naquela terra.

– No passado, o Brasil todo foi
ocupado por indígenas. Se for
assim, temos que transformar
em reservas Niterói e São Pau-
lo – completou.

Ideli elogia
resultados dos
fundos do Besc

A senadora Ideli Salvatti
(PT-SC) agradeceu o apoio da
Mesa ao requerimento de sua
autoria propondo o encami-
nhamento de voto de louvor
ao Banco do Estado de Santa
Catarina (Besc). A instituição,
disse, teve classificado o seu
principal fundo de investi-
mentos, o Prime, entre os dez
melhores do país, de acordo
com levantamento da agência
de classificação de risco Stan-
dard & Poors.

Conforme a senadora, a
análise considerou um perío-
do de três anos e incluiu 522
fundos com atuação no mer-
cado brasileiro. Apenas dez
mereceram a classificação
cinco estrelas. Ideli explicou
que o levantamento conside-
ra a eficiência da gestão e a
rentabilidade. Ela também in-
formou que no próximo dia 21
o Besc completa 42 anos de
existência.

– O Besc é uma instituição
muito querida por todos os
catarinenses. Inclusive, nos
últimos quatro anos do gover-
no do presidente Fernando
Henrique Cardoso e na gestão
do governador Esperidião
Amin, houve uma grande
mobilização para impedir que
o banco fosse privatizado. Du-
rante aquele período a insti-
tuição foi federalizada, e a
partir do governo Luiz Inácio
Lula da Silva passou a haver
um grande esforço para recu-
perar o banco, agora presidi-
do por Eurides Mescolotto –
relatou Ideli.

CUSTO Valadares lembra que
proposta reduzia os gastos
com legislativo municipal

Em discurso no Plenário, o
senador Antonio Carlos Vala-
dares (PSB-SE) questionou se
foi bom para as finanças do pa-
ís a rejeição, pelo Senado, da
proposta de emenda à Consti-
tuição (PEC) dos vereadores. A
PEC diminuiria em 5.062 o nú-
mero atual de vereadores, e não

Para senador, rejeição da PEC dos Vereadores não traz economia
em 8.528 conforme decisão do
Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) referendada pelo Senado
com a rejeição da proposta.

O senador disse que, apesar
de a diminuição de vagas pre-
vista na PEC ser menor, have-
ria ganho maior para o Brasil,
pois estava prevista redução

nos gastos permitidos com câ-
maras municipais. Valadares
também lamentou que recurso
apresentado por ele contra a
forma como a votação da PEC
foi conduzida no Senado em
segundo turno não tenha sido
apreciado pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidada-

nia (CCJ).
Para Valadares, o Tocantins

foi beneficiado com a rejeição
da PEC, e terá mais 200 verea-
dores. O senador Eduardo Si-
queira Campos (PSDB-TO) ga-
rantiu que a decisão “não au-
menta sequer um vereador” no
seu estado.

O senador Antonio Carlos
Valadares (PSB-SE) disse que o go-
verno de Luiz Inácio Lula da Silva
está sendo "extremamente gene-
roso com Sergipe", estado gover-
nado por João Alves, do PFL. Ele
destacou que, no total, Lula libe-
rou para o estado R$ 175 milhões.
Desse valor, R$ 94 milhões se des-
tinaram à duplicação de adutora
do São Francisco, para garantir for-
necimento de água para a capital,
Aracaju; R$ 10 milhões para con-

servação de cidades históricas; e
outros R$ 10 milhões para constru-
ção de um hospital.

– Está de parabéns o governo Lula
por essa iniciativa louvável. Mesmo
sendo oposição a Lula, o governa-
dor de Sergipe deverá reconhecer
que não houve discriminação na
distribuição de recursos.

Antonio Carlos Valadares fez a afir-
mação em Plenário respondendo às
críticas publicadas na imprensa se-
gundo as quais está havendo

beneficiamento de governantes
do PT na distribuição de verbas or-
çamentárias. O senador lamentou
o escasso acesso que os senadores
têm a dados sobre liberação de re-
cursos orçamentários.

O primeiro-secretário do Sena-
do, Romeu Tuma (PFL-SP), infor-
mou que, em agosto, entrará em
funcionamento sistema que per-
mitirá aos parlamentares e outros
cidadãos amplo acesso às informa-
ções sobre o Orçamento da União.

Segundo líder do
governo, sistema atual
não mostra o nome de
todos os autores das
emendas de bancadas

DECISÃO Antonio Carlos  aceitou
o esclarecimento do líder petista
e desistiu de fazer novo protesto
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Decisão da CAS beneficia
emergência em cardiologia

Desfibrilador pode se
tornar obrigatório em
locais como
rodoviárias, aeroportos
e centros comerciais

A sessão de ontem do Senado Federal foi presidida pelos senadores José Sarney, Paulo Paim, Eduardo Siqueira Campos,
Romeu Tuma, João Alberto Souza e Hélio Costa

A Comissão de Assuntos So-
ciais (CAS) aprovou projeto
(PLS 344/03) do senador Tião
Viana (PT-AC) que torna os
desfibriladores cardíacos exter-
nos semi-automáticos equipa-
mentos obrigatórios em locais
como estações rodoviárias, ae-
roportos e centros comerciais.

Segundo Viana, a medida é
“avanço significativo para as
emergências cardiológicas”. O
projeto vai agora à Câmara.

Foi aprovado também, em
caráter terminativo, substitu-
tivo de Aelton Freitas (PL-MG)
ao projeto de lei (PLS 27/03) de
João Alberto Souza (PMDB-
MA) que torna obrigatório o re-
gistro na carteira de trabalho do
nome completo da empresa e

número de registro dela no Ca-
dastro Nacional de Pessoas Ju-
rídicas (CNPJ), se pessoa jurídi-
ca, ou o nome e os números de
identidade e de registro no Ca-
dastro de Pessoas Físicas (CPF),
se pessoa física.

Os trabalhadores que vierem
a perder o emprego poderão
contar com o seguro-desem-
prego durante 30 dias a mais do
que estabelece a atual legisla-
ção. A ampliação é determina-

da por substitutivo de Eduardo
Azeredo (PSDB-MG) a projeto
(PLS 54/02) aprovado ontem.

Também foi aprovado substi-
tutivo de Juvêncio da Fonseca
(PDT-MS) ao projeto de lei (PLS
203/02) que duplica os per-
centuais de empregados que
poderão ser admitidos de acor-
do com a Lei nº 9.601/98, que
regulamenta o contrato de tra-
balho por tempo determinado.

A CAS rejeitou projeto (PLS
145/02) de Teotonio Vilela Filho
(PSDB-AL) que regulamenta a
profissão de agente comunitá-
rio de saúde. Foi rejeitado ain-
da projeto  (PLS 313/99) que
autoriza o Executivo a adotar
medidas de apoio aos servido-
res responsáveis por portado-
res de deficiências.

Também saiu de pauta o pro-
jeto de lei (PLS 383/03) do se-
nador Sérgio Zambiasi (PTB-
RS) que regulamenta a conces-
são de benefícios fiscais para as
doações destinadas à assistên-
cia social.

AVALIAÇÃO Para Tião Viana,
autor do projeto, a aprovação
é avanço significativo

O senador Marco Maciel
(PFL-PE) recebeu ontem, no
Salão Nobre, delegação de par-
lamentares mexicanos. Maciel,
que representou o presidente
da Casa, José Sarney, acompa-
nhou os visitantes até o Plená-

rio, juntamente com o senador
Ney Suassuna (PMDB-PB), pre-
sidente da Comissão de Fisca-
lização e Controle (CFC).

Compareceram à visita ao
Parlamento brasileiro a sena-
dora Érika Larregui, do Partido

Verde-Ecologista, e o deputado
federal Carlos Flores Rico, do
Partido Revolucionário Institu-
cional. A comitiva faz parte do
grupo que acompanha o presi-
dente mexicano Vicente Fox,
em visita oficial ao país.

O senador Hélio Costa (PMDB-
MG) disse que o encontro entre os
presidentes do Brasil, Luiz Inácio
Lula da Silva, e da Argentina, Néstor
Kirchner, é fundamental para o Bra-
sil e para o país vizinho. Ele lamen-
tou o surgimento de notícias de
entraves a serem criados pelo go-
verno argentino para entrada de
produtos brasileiros. Citou, entre

eles, as restrições à importação de
frango e a taxa de 21% para produ-
tos da Zona Franca de Manaus. E cri-
ticou a falta de divulgação dos cri-
térios para se chegar a esses núme-
ros.

Hélio Costa informou que, em
2003, a Argentina comprou mais de
500 mil fogões, lavadoras e refrige-
radores produzidos no Brasil, num

total de US$ 68 milhões. Em contra-
partida, lembrou, aquele país teve
financiamento de US$ 1 bilhão do
Banco Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social (BNDES) para
comprar produtos brasileiros.

Essas notícias, afirmou, dificultam
as relações comerciais entre os dois
países e, por extensão, a consolida-
ção do Mercosul.

Parlamentares mexicanos visitam o Senado

Hélio Costa ressalta encontro de Lula com Kirchner

APROXIMAÇÃO Maciel (C) recebe a senadora Érika Larregui e o deputado Carlos Flores Rico no Salão Nobre

APURAÇÃO Heloísa Helena vai
enviar fita ao Ministério Público
e à comissão de sindicância

A senadora Heloísa Helena (sem
partido-AL) informou ontem, ao Ple-
nário, ter ouvido, em seu gabinete,
depoimento da jovem Fabíula
Rodrigues da Silva, que posou nua
para fotos na sede do Ministério da
Agricultura. Ela disse não querer
emitir juízo de valor sobre a jovem,
e que se limitará a remeter a fita com
o depoimento ao Ministério Públi-
co e à comissão de sindicância do
ministério.

Heloísa afirmou que Fabíula tem
apenas 17 anos e é muito pobre, e
por isso, como todas as meninas de
sua idade e condição, “o que mais
deseja é ser aceita pelo luxo daque-
les que possuem iates, fazem pro-
gramas e dispõem de dinheiro”.

Para a senadora, pelo fato de a so-
ciedade brasileira ser muito ma-
chista, não quer saber quem eram
os chefes no ministério que faziam
programas com funcionárias. Ela
ressaltou que ouviu o depoimento
em companhia de Geraldo Mesqui-
ta Júnior (PSB-AC).

Heloísa ouve jovem
que posou para

fotos em ministério

Recente medida adotada pelo De-
partamento de Aviação Civil (DAC),
que suspendeu por 20 dias as ativi-
dades das empresas aéreas regionais
da Amazônia, foi criticada por
Mozarildo Cavalcanti (PPS-RR).  A de-
cisão, segundo o senador, pode levar
à falência algumas empresas do se-
tor. Ele disse que as vistorias nas ae-
ronaves, pelo órgão, deveriam ocor-
rer de maneira regular e contínua.

Mozarildo informou que as com-
panhias temem as dificuldades que
deverão enfrentar, caso tenham que
ficar realmente desativadas pelo
prazo definido na portaria.

– Todo mundo sabe que esse tipo
de imposição para as companhias
pequenas, que são exatamente as
mais pobres, é quase como decre-
tar sua falência – protestou o sena-
dor, citando o caso da empresa de
aviação Meta, que, conforme obser-
vou, servia com seriedade à popu-
lação do estado de Roraima e está
parada.

Mozarildo teme
falência de empresa
aérea na Amazônia

Ao lamentar que o recesso legis-
lativo esteja começando sem que a
Câmara dos Deputados tivesse vo-
tado até ontem à tarde a emenda
paralela, que ameniza os efeitos da
reforma previdenciária para os fun-
cionários públicos, o senador Paulo
Paim (PT-RS) comunicou que está
participando de um grupo de 18 se-
nadores, governistas e oposicionis-
tas, que tem como objetivo pressio-
nar o governo para que a proposta
de emenda constitucional (PEC) seja
aprovada.

Segundo Paim, o movimento, já
chamado de Grupo de Diálogo, po-
derá inviabilizar a votação de maté-
rias a partir de agosto, quando ter-
mina o recesso, se a PEC paralela não
houver sido aprovada. Ele afirmou
ter se cansado de ouvir do relator da
PEC, deputado José Pimentel (PT-
CE), que a matéria seria votada “na
próxima semana”.

– Escutei essa mesma frase duran-
te seis meses. Ele sempre me dizen-
do que a PEC seria votada na sema-
na que vem. O acordo firmado pelo
governo com o Senado tem que ser
respeitado. Foi criada essa expecta-
tiva para cerca de 6 milhões de bra-
sileiros que trabalham no serviço
público. Muitos deles até já poderi-
am ter se aposentado.

Roubo
Paim denunciou que sua casa foi

recentemente invadida à noite por
uma ou mais pessoas que não pre-
cisaram quebrar nada para ter aces-
so ao interior da residência. Apenas
a CPU do seu computador pessoal
foi roubada. Na mesma semana, a
casa de um assessor que o acompa-
nha há 20 anos também foi visitada
por supostos bandidos.Da mesma
forma, não houve prejuízos materi-
ais, somente documentos foram
subtraídos.

– Acho que queriam encontrar al-
guma coisa. Também estou saben-
do que estão estudando a vida de
cada funcionário do meu gabinete.
Não sei se quem está por trás disso
é de centro, de esquerda ou de di-
reita, mas não me intimida. Continu-
arei com a mesma posição firme em
defesa dos trabalhadores, dos apo-
sentados e de todos os discrimina-
dos – assinalou o parlamentar.

Paim anuncia
mobilização pela

PEC paralela

ACORDO  Paulo Paim lembra
compromisso assumido pelo
governo federal
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