
Órgão de divulgação do Senado Federal

CPI tenta aprovar 
hoje seu relatório

Grupo de sistematização corre contra o tempo para incorporar 
ao documento sugestões feitas em 37 votos em separado

Um grupo de sistematização 
composto de parlamentares 
do PT, do PFL e do PSDB 

analisa 37 votos em separado apre-
sentados ao relatório final da CPI dos 
Correios, elaborado pelo deputado 
Osmar Serraglio. Um deles é o substi-

tutivo global proposto pelo PT. Serra-
glio admite mudanças no documento, 
mas anuncia disposição de manter 
sua “espinha dorsal”: a existência do 
mensalão, que seria alimentado com 
recursos públicos. A votação está 
marcada para as 16h. Página 3

Renan reúne líderes e membros da CPI: apelo em favor de um relatório final da comissão parlamentar de inquérito

Venceslau (E) participa da acareação com Okamotto. Efraim e Garibaldi acompanham

Venceslau: Okamotto era 
“homem de Lula”. Resposta: 
“Acusações são mentirosas”
Ex-secretário municipal 

de Campinas e de São José 
dos Campos em administra-
ções petistas, Paulo de Tarso 
Venceslau acusou ontem o 
presidente do Sebrae, Paulo 
Okamotto, de ter praticado 
tráfico de influência junto às 
administrações do PT no iní-
cio dos anos 90. Okamotto 

desqualificou as acusações, 
chamando-as de “falsas, 
presunçosas e sonhadoras”. 
Senadores da oposição pedi-
ram a Okamotto a quebra de 
seu sigilo bancário. O pre-
sidente da CPI dos Bingos, 
Efraim Morais, manifestou 
esperança de obter a quebra 
do sigilo. Página 5

O que pode afastar os meninos do 
tráfico? Senado debate Falcão

A criminalidade resultante 
do tráfico de drogas pode 
diminuir se os projetos já 
existentes nas comunidades 
envolvidas forem incenti-
vados. A opinião foi mani-
festada ontem por MV Bill, 
músico e autor do docu-
mentário Falcão – Meninos 

do Tráfico, em audiência 
na Comissão de Direitos 
Humanos. O senador Cris-
tovam Buarque observou 
que o documentário mostra 
que os jovens precisam de 
oportunidade, que pode ser 
oferecida por educação de 
qualidade.  Página 8

Cristovam (E), ao lado de MV Bill, preside audiência: sentimento de indignação

A importância 
de universalizar  

saneamento 

Senadores e especia-
listas defendem a neces-
sidade de universalizar 
os serviços de sanea-
mento básico. Página 7

Tourinho alerta 
para risco de crise 

energética 

A possibilidade de 
uma crise energética 
atingir o Brasil a partir 
de 2008 preocupa sena-
dor. Página 6

Aprovado projeto 
que regulamenta 
atividade do circo

Proposta de Alvaro 
Dias aprovada pela Co-
missão de Educação 
define atividade como 
bem cultural. Página 8
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PRESIDÊNCIA DA SESSÃO

A sessão de ontem do Senado Federal foi presidida pelos se-
nadores Renan Calheiros, Efraim Morais, João Alberto Souza, 
Rodolpho Tourinho, César Borges e Mão Santa

Brasília, quarta-feira, 5 de abril de 2006

Censo Legislativo

O presidente do Senado, Renan Calheiros, e o 
diretor nacional do programa Interlegis, senador 
Efraim Morais, anunciam hoje, em entrevista coleti-
va, os números do I Censo do Legislativo Brasileiro, 
que faz uma radiografia completa da situação das 
câmaras municipais e assembléias legislativas.

Reforma agrária em debate

O presidente do Incra, Rolf Hackbart, e os ex-
presidentes da instituição Xico Graziano e Marcelo 
Resende são convidados para audiência pública sobre 
o processo brasileiro de reforma agrária. A reunião 
será realizada pela Comissão de Agricultura e Refor-
ma Agrária (CRA), a partir das 9h30. 

A sessão do Plenário, marcada 
para as 14h, tem a pauta trancada 
pelo projeto de conversão, origina-
do da MP 271/05, que reestrutura 
cargos do INSS. Também na agenda 
duas medidas provisórias que libe-

ram recursos para o Ministério dos 
Transportes (MPs 273/05 e 276/06) 
e a que concede ajuda financeira 
aos que tiveram rebanhos atingidos 
pela febre aftosa (MP 277/06), entre 
outras.

Medidas provisórias trancam a pauta do Plenário

CPI dos Correios negocia texto final

Entre os itens em discussão na 
reunião da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania (CCJ), às 
9h30, está o requerimento que pede 

informações sobre os títulos emiti-
dos no exterior pelos bancos Rural 
e BMG, investigados pela CPI dos 
Correios. A CCJ também continua 

a discutir proposta para acabar 
com o voto secreto em votações no 
Congresso, inclusive nos pedidos 
de cassação de mandatos. 

A CPI dos Bingos reúne-se, por volta das 
12h (depois da reunião da CCJ), para votar 
requerimentos e definir a agenda. O diretor 
do Gabinete de Segurança Institucional, 
general Jorge Armando Félix, informou 
que deve comparecer hoje à Comissão 

Mista de Controle de Inteligência para 
esclarecer denúncias de que o governo teria 
pedido à Agência Brasileira de Inteligên-
cia para investigar o caseiro Francenildo 
Santos Costa (foto). O encontro deve ser 
secreto. 

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

CPI dos Bingos vota requerimentos

Polícia Federal, Casa da Moeda  e Serpro apresentam novo passaporte

Comissão de Justiça quer informações sobre Rural e BMG

Medidas de segurança incluídas 
no novo modelo de passaporte brasi-
leiro, para dificultar falsificações, e 
iniciativas de controle das fronteiras 

serão discutidas em audiência na 
Comissão de Meio Ambiente, De-
fesa do Consumidor e Fiscalização 
e Controle (CMA), às 10h. Foram 

convidados o diretor-geral da Polí-
cia Federal e os presidentes da Casa 
da Moeda e do Serviço Federal de 
Processamento de Dados (Serpro).

A CPI dos Correios adiou para 
hoje a tentativa de aprovar seu re-
latório final. Ontem foi divulgado 
pelo PT um voto em separado, ex-
cluindo do texto alguns indiciáveis 
(os ex-ministros José Dirceu e Luiz 

Gushiken, e o ex-presidente do PT 
José Genoino) e o capítulo que trata 
do mensalão. Governo e oposição 
buscam entendimento para viabi-
lizar a aprovação de mudanças que 
contemplem as duas partes. 

Audiência na Comissão do Salário Mínimo reuniu economistas, 
deputados e os senadores Paim, Suplicy e Heloísa Helena

O relator da Comissão Especial 
do Salário Mínimo, senador Paulo 
Paim (PT-RS), afirmou ontem 
que, com aumento real de mais 
de 12% este ano, o salário mínimo 
torna-se um importante instru-
mento de distribuição de renda 
no país. Ele ressaltou, porém, que 
o aumento das despesas públicas 
com o reajuste do mínimo não 
pode servir de obstáculo à valo-
rização das aposentadorias e de 
benefícios da seguridade social. 

Em audiência pública na co-
missão, Paim, Eduardo Suplicy 
(PT-SP) e Heloísa Helena (PSOL-
AL), além de deputados, debate-
ram o tema com os economistas 

Claudio Salvadori Dedecca (Uni-
camp), João Sabóia (Universidade 
Federal do Rio de Janeiro), Milko 
Matijascic (Centro Salesiano de 
São Paulo) e Rosa Maria Marques 
(PUC-SP). 

Todos defenderam uma política 
de reajuste do salário mínimo 
como instrumento de distribui-
ção de renda e de crescimento 
econômico. 

Para João Sabóia, a aposenta-
doria não deve ser menor que o 
salário mínimo, pois está associa-
da ao trabalho. Já o benefício de 
prestação continuada não precisa 
ser necessariamente atrelado à re-
muneração mínima do trabalho.

Para especialistas, 
aumento do mínimo

distribui renda

Aposentados devem 
manter luta por 

reajuste, diz Paim 
Paulo Paim (PT-RS) dirigiu da 

tribuna apelo aos aposentados e 
pensionistas do INSS para que 
se mantenham mobilizados, ou 
o governo lhes concederá apenas 
a inflação dos últimos 12 meses 
– cerca de 4%. Ele lembrou que 
os aposentados que recebem um 
salário mínimo ganharam, a partir 
deste mês, aumento de mais de 
12% acima da inflação e pediu ao 
governo que defina uma política 
de recuperação de aposentadorias 
acima da faixa do mínimo.

Paim comunicou ainda a de-
cisão do governo de abandonar 
a idéia do Projeto Polão, que 
colocaria pedágio na BR-116, via 
de acesso a Porto Alegre. Ele in-
formou que os governos federal e 
estadual vão recuperar a rodovia, 
mas sem pedágio.

Paim pede ao governo que defina
política de recuperação de aposentadorias
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José Jorge espera que ministro da Justiça 
esclareça quebra de sigilo do caseiro

José Jorge quer ouvir 
área de inteligência 
do governo federal
José Jorge (PFL-PE) apresentou 

requerimento à Comissão de Con-
trole de Atividades de Inteligência 
(CCAI) para que sejam ouvidos o 
ministro-chefe do Gabinete de Se-
gurança Institucional da Presidên-
cia, general Jorge Armando Félix, e 
o diretor-geral da Agência Brasileira 
de Inteligência (Abin), Márcio Bu-
zanelli, sobre um eventual pedido do 
então ministro Antonio Palocci para 
que o caseiro Francenildo Costa 
fosse investigado pelo aparato de 
inteligência do governo. 

O senador defende ainda o com-
parecimento do ministro da Justiça, 
Márcio Thomaz Bastos, ao Con-
gresso para falar sobre a quebra do 
sigilo do caseiro.

Heráclito pede à Corregedoria do Senado que 
verifique se Abin estaria espionando sua vida

Heráclito condena 
suposto acesso ilegal 
à sua conta bancária
Heráclito Fortes (PFL-PI) de-

monstrou indignação com nota 
publicada segunda-feira na coluna 
do jornalista Cláudio Humberto, 
na qual um suposto informe da 
Agência Brasileira de Inteligência 
(Abin) atribuía a ele a responsabi-
lidade pelo emprego do caseiro da 
mansão freqüentada por ex-asses-
sores do então ministro da Fazenda, 
Antonio Palocci. 

O senador solicitou ao correge-
dor-geral do Senado, Romeu Tuma 
(PFL-SP), que tomasse providên-
cias para verificar se suas contas 
pessoais foram acessadas sem seu 
conhecimento e “se a Abin estaria 
espionando a vida pessoal de um 
senador da República”.

CPI dos Correios cria grupo de sistematização para incorporar ao documento final 
sugestões de membros da comissão, apresentadas em 37 votos em separado

Delcidio garante que relatório  
de Serraglio será votado hoje

O presidente da CPI dos Cor-
reios, senador Delcidio Amaral 
(PT-MS), garantiu que o texto do 
relator, deputado Osmar Serraglio 
(PMDB-PR), será votado hoje, às 
16h, “impreterivelmente”. Para 
lidar com o montante de informa-
ções presentes nas sugestões de 
modificações ao texto original de 
Serraglio – foram protocolados, 
ao todo, 37 votos em separado –, a 
reunião de lideranças com o presi-
dente do Senado, Renan Calheiros, 
deliberou ontem sobre a criação 
de um grupo de sistematização, 
composto pelos deputados Antônio 
Carlos Magalhães Neto (PFL-BA), 
José Eduardo Cardozo (PT-SP), 
Eduardo Paes (PSDB-RJ) e Mau-
rício Rands (PT-PE).

Esse grupo, segundo declarações 

do presidente da CPI e dos deputa-
dos que nele trabalharão, vai ajudar 
Serraglio a analisar criticamente os 
votos em separado, verificando os 
pontos divergentes. Eles atuarão 
em paralelo à discussão do texto 
do relator. 

A idéia, conforme observou o 
deputado Rands, é que, a partir 
do trabalho conjunto desse grupo 
de sistematização com o relator, o 
texto original tenha incorporado, na 
medida do possível, sugestões dos 
outros membros da comissão até o 
momento de sua votação. 

Serraglio, no entanto, já avisou: 
não muda a “espinha dorsal” de 
seu relatório.

– Existe uma linha estrutural  
imodificável. Vou resistir.

Na “espinha dorsal”, o deputado 

paranaense inclui sua convicção da 
existência do mensalão e a necessi-
dade de se apontar a Visanet como 
fonte dos recursos.

No fim da tarde de ontem, a CPI  
deu início à ultima fase de seus 
trabalhos com uma mudança na 
programação – em vez de partir da 
discussão do relatório de Serraglio, 
Delcidio determinou que fosse 
apresentado o voto em separado da 
base governista. 

O “substitutivo global” do PT, 
segundo Maurício Rands, teve por 
objetivo complementar o ponto 
de vista de Serraglio. Incorpora 
grande parte do texto original do 
relator, mas enfatiza, por exemplo, 
que os “mecanismos irregulares de 
financiamento de campanhas” são 
praticados há muito tempo.

Alvaro Dias

Impossível isentar 
Lula de participação 

no valerioduto
Alvaro Dias (PSDB-PR) afirmou 

ser impossível isentar o presidente 
da República, Luiz Inácio Lula 
da Silva, no relatório final da CPI 
dos Correios, de participação no 
valerioduto. O senador fez a ob-
servação baseado nas “estreitas 
ligações políticas e de amizade” 
entre o presidente e o grupo que, na 
sua avaliação, seria o responsável 
pela montagem do esquema de 
corrupção.

Para o senador, a acareação entre 
Okamotto e Venceslau não trouxe 
esclarecimentos sobre o pagamento 
da dívida contraída pelo presidente 
Lula junto ao PT. Alvaro afirmou 
estranhar a opção de Okamotto de 
pagar a dívida sacando dinheiro 
vivo de suas contas em Brasília 
e, um mês depois, depositando o 
dinheiro na conta do PT, em vez de 
optar pela transferência eletrônica, 
procedimento moderno e rápido.

Heloísa Helena

Congresso deve definir
 penalidades para os 
delinqüentes de luxo 

Heloísa Helena (PSOL-AL) 
protestou contra uma suposta ma-
nobra da bancada governista para 
encerrar as investigações da CPI 
dos Correios sem a votação de 
relatório final. Depois de quase um 
ano de trabalho exaustivo, disse, o 
Congresso não pode abrir mão de 
exercer a responsabilidade política 
de cumprir a Constituição e esta-
belecer as penalidades necessárias 
para os “delinqüentes de luxo”.

A senadora acusou a “base 
bajulatória do governo” de criar 
polêmica em torno do relatório 
de Osmar Serraglio (PMDB-PR), 
na tentativa de “obstaculizar sua 
votação”. A parlamentar elogiou o 
esforço do relator, mas ponderou 
que coisas importantes não foram 
incluídas no documento, como o fi-
nanciamento da Telemar à empresa 
de Fábio Luiz Lula da Silva, filho 
do presidente da República.

Pedro Simon

Não votar o relatório 
será um fato triste 
para o Congresso

Ao fazer um apelo aos líderes 
para que viabilizassem a votação 
do relatório da CPI dos Correios, o 
senador Pedro Simon (PMDB-RS) 
lamentou não poder votar favo-
ravelmente ao parecer do relator 
Osmar Serraglio, em virtude de não 
ter sido indicado pelo líder de seu 
partido, senador Ney Suassuana 
(PMDB-PB), para compor a co-
missão. A seu ver, se a votação do 
relatório não vier a acontecer, será 
um fato triste e dramático para o 
Congresso Nacional.

– Para mim, Serraglio é o grande 
nome que sai dessa CPI.  Indepen-
dentemente de fazer parte da ban-
cada de oposição ou do governo, 
faço um apelo para que votemos o 
relatório, a favor desta Casa – disse, 
sugerindo que a CPI encaminhe 
urgentemente seu parecer ao Minis-
tério Público e encerre essa questão 
no âmbito do Congresso.

Pesar pela morte 
da mãe de 

Arthur Virgílio  
Vinte e sete senadores 

ocuparam a tribuna na 
tarde de ontem para ma-
nifestar pesar pela morte 
de dona Isabel Victória de 
Mattos Pereira do Carmo 
Ribeiro, mãe do sena-
dor Arthur Virgílio Neto 
(PSDB-AM). Ela morreu 
depois de longa enfermi-
dade e será sepultada às 
16h de hoje, no Cemitério 
São João Batista, no Rio 
de Janeiro.

Para que os senadores 
possam comparecer ao 
enterro, o presidente do 
Senado, Renan Calheiros, 
antecipou para as 9h a 
sessão plenária, quando 
estarão em discussão pelo 
menos seis medidas provi-
sórias. Não haverá sessão 
à tarde.

A senadora Heloísa He-
lena (PSOL-AL) lembrou 
as dezenas de vezes que 
o senador teve de viajar 
para o Rio por causa do 
internamento de dona Isa-
bel, que sofria do mal de 
Alzheimer. 

Os senadores José Sar-
ney (PMDB-AP) e Antonio 
Carlos Magalhães (PFL-
BA) lembraram ainda que 
foram contemporâneos do 
pai de Arthur Virgílio Neto, 
Arthur Virgílio do Carmo 
Ribeiro Filho, que teve o 
mandato de senador cas-
sado pelo regime militar, 
em 1969. 

Solidariedade
Emocionado, o senador 

Pedro Simon (PMDB-RS) 
também manifestou em 
Plenário solidariedade ao 
senador Arthur Virgílio 
pelo falecimento de sua 
mãe. Católico praticante, 
o parlamentar pelo Rio 
Grande do Sul disse que 
dedicará suas orações a 
dona Isabel, por quem de-
monstrou seu sentimento 
de carinho e admiração. 
Ele também enalteceu a 
trajetória política do pai 
do senador pelo PSDB, 
o ex-senador, já falecido, 
Arthur Virgílio Filho.

– Minha rosa e minha 
reza profunda a dona Isa-
bel. O senador já estava 
preparado e a sua mãe 
descansou. Arthur Virgílio 
herdou o brilhantismo de 
seu pai em sua ação polí-
tica, por sua garra e luta; e 
a bondade e a elegância da 
mãe – disse. 
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O presidente do Se-
nado, Renan Calheiros, 
cumprimentou ontem a 
Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) pela 
Campanha Nacional de 
Combate à Corrupção 
nas Eleições de 2006. O 
senador destacou que a 
luta contra a corrupção 
é também prioridade do 
Congresso Nacional.

Renan fez essas de-
clarações ao discursar 
na solenidade de lan-
çamento, pela OAB, da 
Agenda Legislativa do 
Advogado para 2006. 
Ao lado do presiden-
te da Câmara dos Deputados, 
Aldo Rebelo, e do presidente 
da Ordem, Roberto Busato, o se-
nador disse que, no final do ano 
passado, numa demonstração de 
colaboração entre o Legislativo 
e o Judiciário, subscreveu quatro 
propostas de aperfeiçoamento 
da legislação eleitoral, uma das 
quais destinada a combater o 
caixa dois.

– O objetivo dos projetos, 
vindos do Tribunal Superior 
Eleitoral e destinados a alterar 
o Código Eleitoral, é inibir ao 
máximo a prática de crimes 
eleitorais, inclusive o caixa dois, 
endurecendo as penas previstas, 
tornando mais rígida a Lei de 
Inelegibilidades e incentivando 
as doações legais aos partidos 
políticos e aos candidatos.

Na opinião de Renan Calhei-
ros, a aprovação dessas propostas 
representará uma resposta do 
Congresso Nacional aos fatos 
de conhecimento público, que 
lançaram o governo na crise em 

que se encontra. 
– Mas a grande reforma, a 

maior de todas, que é a refor-
ma política, deverá avançar na 
Câmara dos Deputados, para 
que tenhamos verdadeiramente 
partidos políticos fortalecidos 
– acrescentou ele. 

Reforma
O presidente do Senado expli-

cou que, quando os partidos são 
frágeis, seus programas perdem 
consistência e a conduta daque-
les que ocupam o poder é guiada 
pela imprevisibilidade, o que não 
contribui para o aperfeiçoamento 
das instituições.

– Por isso mesmo, o meu contí-
nuo empenho junto às lideran-
ças dos partidos no Congresso 
Nacional para que votemos 
rapidamente a reforma política 
– acrescentou.

O senador explicou que, na 
ausência de partidos fortes e 
programas consistentes, a troca 
de legendas é mais freqüente na 
vida parlamentar, o que com-

promete a própria representação 
política e é campo fértil para o 
personalismo.

Cidadania 
Renan disse ainda concordar 

com a posição manifestada re-
centemente por Roberto Busato, 
em discurso no Paraná, quando 
afirmou que cargos, compra de 
votos e caixa dois são “tudo 
farinha do mesmo saco”. Na 
opinião do presidente do Sena-
do, “tudo isso conspira e atenta 
contra a cidadania, a democracia 
e a República, pois é crime de 
lesa-pátria”.

O parlamentar destacou a im-
portância da OAB para o Brasil, 
dizendo que seu papel transcende 
o de órgão representativo da 
classe dos advogados. 

– A OAB é um patrimônio in-
tangível da República brasileira. 
Nunca hesitou em defender o 
estado democrático de direito, 
mesmo nos momentos mais crí-
ticos da vida política brasileira. 
Nunca se acovardou.

Marco Maciel diz que governador integra 
a nova geração de políticos talentosos

Maciel destaca 
qualidades de  

Mendonça Filho 
Marco Maciel (PFL-PE) afir-

mou, em discurso no Plenário, 
que o novo governador de Per-
nambuco, Mendonça Filho, que 
substituiu no cargo Jarbas Vas-
concelos, demonstrou ser dotado 
das qualidades necessárias para 
exercer a função.

– Mendonça Filho é a expres-
são da nova geração de políticos 
pernambucanos talentosos e 
competentes. Possui senso de 
responsabilidade, a consciência 
do dever a cumprir; senso de pro-
porção, a exata noção do tempo 
certo para adotar as medidas que 
se fazem necessárias; e a paixão 
no sentido da dedicação integral 
à causa que abraça – acrescentou 
o parlamentar.

Osmar Dias atribui escassez de postos de 
trabalho a omissão do governo federal

Osmar: carência de 
emprego para jovens  
aumenta a violência 

Ao manifestar da tribuna preo-
cupação com o grande número 
de jovens desempregados em 
Curitiba, o senador Osmar Dias 
(PDT-PR) disse ontem, da tribu-
na, que uma das conseqüências 
desse problema é o aumento 
da criminalidade. Ele culpou o 
governo federal pela “omissão 
quanto à realidade do brasileiro 
jovem que está fora da escola e 
sem oportunidade de trabalho”. 

Osmar Dias destacou manchete 
do jornal Gazeta do Povo, da ca-
pital de seu estado, que divulga 
pesquisa sobre o desemprego lo-
cal. De acordo com o estudo, 22% 
dos jovens estão fora da escola ou 
não têm emprego.

Antonio Carlos afirma que cobrará solução 
do STJ  e do Conselho Nacional de Justiça

ACM condena a 
destituição de 

prefeitos na Bahia
Antonio Carlos Magalhães 

(PFL-BA) expressou sua indigna-
ção com a atitude de membros do 
Tribunal Regional Eleitoral e da 
Câmara de Desembargadores da 
Bahia que destituíram prefeitos. 
Reclamou, em especial, da des-
tituição do prefeito do município 
de Luis Eduardo Magalhães, “um 
dos mais prósperos da Bahia”.

Ele informou que denunciou o 
fato à seção baiana da Ordem dos 
Advogados do Brasil, ao Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ)  
e ao Supremo Tribunal Federal 
(STF), mas que, até agora, não fo-
ram tomadas providências. Disse 
que irá pessoalmente ao Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) e ao 
CNJ cobrar uma solução.

Suassuna considera absurdo ato do 
Tesouro determinando cobrança

Suassuna quer 
suspender execução 

de dívidas rurais 
O líder do PMDB no Senado, 

Ney Suassuna (PB), criticou a 
equipe econômica do governo 
federal por ordenar ao Banco do 
Brasil e ao Banco do Nordeste a 
execução de dívidas de peque-
nos agricultores nordestinos. O 
senador considerou absurda uma 
diretriz expedida pelo Tesouro 
Nacional determinando aos dois 
bancos oficiais a cobrança ime-
diata das dívidas. 

Ele disse ter apresentado reque-
rimento à Comissão de Agricultu-
ra e Reforma Agrária solicitando 
ao Ministério da Agricultura, ao 
Banco do Brasil, ao Banco do 
Nordeste e ao Tesouro Nacional 
a suspensão das execuções.

Renan elogia campanha da OAB 
contra a corrupção nas eleições

“A maior de todas as reformas, que é a política, deverá avançar na Câmara  
dos Deputados para que tenhamos verdadeiramente partidos fortalecidos”

Ao lado de Busato e Rebelo, Renan (E) participa da lançamento da Agenda Legislativa do Advogado

Renan Calheiros anunciou que 
os requerimentos encaminhados 
à Mesa do Senado – inclusive o 
do líder do PSDB, Arthur Virgílio 
(AM), solicitando a convocação 
do ministro da Justiça, Márcio 
Thomaz Bastos – só serão apre-
ciados depois que as seis medidas 
provisórias (MPs) que estão 
bloqueando a pauta tiverem sido 
votadas. A decisão sobre as MPs 
depende de um acordo entre as 
lideranças partidárias. 

O presidente do Senado afir-

mou que vai conversar pessoal-
mente com cada um dos líderes 
para buscar um entendimento 
que possa levar à desobstrução 
da pauta e, a partir daí, à votação 
dos requerimentos. Ele informou 
já ter conversado com o senador 
Arthur Virgílio sobre o assunto.

Renan Calheiros adiantou que  
não vê dificuldades em chegar a 
um acordo com os líderes para a 
votação das medidas provisórias, 
que tratam também de emprés-
timos a estados, e acrescentou 

que conversou com o presidente 
da Câmara dos Deputados, Aldo 
Rebelo, para acertar a realização 
de sessões deliberativas na segun-
da, na terça e na quarta-feira da 
próxima semana. 

O presidente do Senado comu-
nicou que, tão logo seja publicado 
o texto da lei orçamentária apro-
vado pela Comissão Mista de Or-
çamento, convocará o Congresso 
para votá-la. O senador disse 
acreditar que isso pode ocorrer 
na terça ou na quarta-feira.

Convocação de ministro só será votada após MPs
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Renan e chefe de 
governo russo falam 
sobre Marcos Pontes

O presidente do Senado, Re-
nan Calheiros, recebeu ontem o 
chefe de governo da Federação 
da Rússia, Mikhail Yefimovich 
Fradkov. O encontro, no Salão 
Nobre do Senado, teve início com 
uma menção à primeira viagem 
ao espaço de um brasileiro, o 
tenente-coronel Marcos César 
Pontes, a bordo da espaçonave 
russa Soyuz, lançada na semana 
passada do Cazaquistão.

Renan expressou sua satisfação 
com a colaboração russo-brasilei-
ra no campo das atividades espa-
ciais, que permitiu essa viagem 
bem sucedida. Também lembrou 
que a visita integra a programa-
ção da 4ª Reunião da Comissão 
de Alto Nível de Cooperação. 
Criado entre os dois países em 
2000, o grupo é presidido, do lado 
brasileiro, pelo vice-presidente da 
República e, do lado russo, pelo 
primeiro-ministro. 

Essa comissão foi proposta 
pelo então presidente Boris Ieltsin 
ao presidente da República brasi-
leira, durante as comemorações 
dos 50 anos das Nações Unidas, 
em 1995. Como conseqüência, 
há hoje uma troca de percepções, 
no mais alto nível, entre os dois 
países, não somente quanto às 
conjunturas política e econômica, 
mas também sobre temas relevan-
tes da agenda internacional. 

No encontro, Renan Calheiros 
informou que aceitou convite do 
Conselho da Federação Russa, 
organismo que corresponde ao 
Senado brasileiro, para visitar 
aquela nação ainda este ano. 
Disse ainda que se encontra no 
Legislativo brasileiro proposta 
de cooperação entre essas duas 
câmaras altas e que ele pretende 
assinar o documento na visita que 
fará a Moscou. 

Participaram também do en-
contro os senadores Eduardo 
Azeredo (PSDB-MG), Valdir 
Raupp (PMDB-RO), Edison Lo-
bão (PFL-MA) e Ney Suassuna 
(PMDB-PB), além do secretá-
rio-geral da Mesa do Senado, 
Raimundo Carreiro.

Juvêncio condena 
ação da Polícia 

Federal em hospital
A pedido da liderança do PSDB, 

Juvêncio da Fonseca (MS) leu em 
Plenário carta do governador do 
Pará, Simão Jatene, condenando 
uma ação de busca e apreensão 
da Polícia Federal ocorrida ontem 
em hospital da rede estadual da-
quele estado. A operação foi de-
flagrada com base em denúncias 
de que o hospital havia efetuado, 
em 1999, pagamentos irregulares 
a médicos contratados.

– Pela descrição que chegou, a 
operação mais parecia de bandi-
dos apreendendo computadores e 
lacrando salas e armários. 

Juvêncio da Fonseca alertou o 
governo federal sobre o que con-
siderou uma “crescente escalada 
da violência, característica da 
administração petista”.

Maguito comemora 
51 anos da visita  

de JK a Jataí
Maguito Vilela (PMDB-GO) 

registrou o transcurso dos 51 
anos da visita que o então candi-
dato a presidente da República, 
Juscelino Kubitschek, fez a Jataí 
(GO), quando prometeu em praça 
pública transferir a capital do país  
do Rio de Janeiro para o Planalto 
Central. O senador também re-
clamou do fato de alguns livros 
biográficos e da minissérie da TV 
Globo JK não terem tratado com 
clareza o episódio em que o cida-
dão de Jataí Antônio Soares Neto 
(Toniquinho) cobrou a promessa 
de JK, já eleito.

– Na minissérie, o Toniquinho 
é chamado de Branquinho da Far-
mácia – protestou Maguito.

Flexa Ribeiro acusa 
Lula de discriminar  

o estado do Pará
Flexa Ribeiro (PSDB-PA) re-

clamou o apoio do governo Lula 
ao estado Pará, que, segundo ele, 
não está sendo beneficiado por 
recursos federais.

– Com exceção de uma obra 
de passagem de nível no valor 
aproximado de R$ 40 milhões, 
o governo federal não executou 
projetos no estado – apontou.

O parlamentar ainda acusou 
o governo Lula de impedir que 
recursos antes destinados sejam 
efetivamente aplicados, como os 
R$ 200 milhões que estavam pre-
vistos para obras de recuperação 
da BR-422, dentro do Projeto-Pi-
loto de Investimentos (PPI).

Renan conversa sobre astronauta com 
primeiro-ministro da Rússia

Durante acareação realizada ontem na CPI dos Bingos, ex-petista volta a  
acusar presidente do Sebrae, que classifica as afirmações de mentirosas

O senador José Agripino (PFL-
RN) disse, durante a acareação, 
que somente a quebra do sigilo 
bancário e fiscal do atual presi-
dente do Sebrae, Paulo Okamot-
to, irá colocar um ponto final na 
grande dúvida que, segundo ele, 
está “na garganta” dos brasilei-
ros: se Okamotto usou ou não 
dinheiro do chamado valerio-
duto para pagar contas pessoais 
do presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, da filha dele, Lurian 
Cordeiro, e do então candidato 
a deputado federal pelo PT Vi-
centinho.

As afirmações de Agripino fo-
ram consideradas por Okamotto 
meras “colocações pessoais”. O 
presidente do Sebrae negou que 
tenha administrado contas pesso-
ais de Lula e de seus familiares. 
Em depoimento no ano passado 
na CPI dos Bingos, Paulo Oka-
motto confessou que pagou do 
próprio bolso uma conta de Lula, 
contraída junto ao PT, no valor 
de R$ 29 mil. O senador Antonio 
Carlos Magalhães (PFL-BA) 
disse ter estranhado o alto valor 
do pagamento.

Na acareação, Paulo de Tarso 

Venceslau informou que, no final 
dos anos 90, Okamotto, Lula, 
Delúbio Soares (ex-tesoureiro 
do PT), José Dirceu (ex-minis-
tro-chefe da Casa Civil) e Luiz 
Gushiken (chefe do Núcleo de 
Assuntos Estratégicos) criaram 
a TVT – Televisão dos Trabalha-
dores. Segundo Venceslau, todos 
eram sócios, e a TVT conseguiu 
verbas publicitárias oficiais sem 
licitação pública. Okamotto re-
futou as acusações e disse que a 
TVT não era empresa, mas sim 
uma organização não-governa-
mental (ONG).

Na acareação promovida on-
tem pela CPI dos Bingos, o 
ex-petista Paulo de Tarso Ven-
ceslau afirmou que o presidente 
do Sebrae, Paulo Okamotto, 
era visto como “um homem de 
confiança de Lula” e circulava 
por prefeituras paulistas do PT 
em busca de nomes de empresas 
que tinham crédito junto aos go-
vernos locais, com o objetivo de 
angariar recursos para o partido. 
“Tais acusações são mentirosas”, 
reagiu Okamotto, negando a 
existência de qualquer tipo de 
lista de supostos fornecedores.

O presidente do Sebrae tam-
bém negou ser o pagador das 
contas de Lula e da filha dele, 
Lurian. As suspeitas de que 
Okamotto tenha quitado dívidas 
dos dois foi o principal motivo 
que ensejou o pedido de quebra 
de sigilo feito pela CPI e barrado 
pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF). No entanto, o assunto não 
pôde ser aprofundado durante a 
acareação, em razão de liminar 

do ministro Sepúlveda Perten-
ce, do STF, que restringiu os 
assuntos às contradições entre os 
depoimentos prestados anterior-
mente pelos dois acareados.

Venceslau, que foi secretário 
de Campinas e de São José dos 
Campos, disse ter sido persegui-
do pelo PT por haver denunciado 
irregularidades praticadas pela 
Consultoria para Empresas e 
Municípios (Cpem), ao prestar 
serviços para prefeituras admi-
nistradas pelo partido. A Cpem, 
afirmou, era representada por 
Roberto Teixeira, amigo do pre-
sidente Lula, e foi um “assunto 
proibido” na agremiação durante 
anos. As suspeitas teriam sido 
relatadas, em 1993, a Okamotto 
e ao próprio Lula.

De acordo com Venceslau, 
Okamotto pressionou a então 
prefeita de São José dos Campos, 
a atual deputada federal Ângela 
Guadagnin (PT-SP), a demiti-lo 
e procurou amenizar o episódio, 
alegando que a Cpem estava 

ameaçando não contribuir para 
a Caravana da Cidadania que o 
PT organizava.

O senador José Jorge (PFL-
PE) disse que os fatos somente 
poderão ser esclarecidos após a 
quebra do sigilo bancário e fiscal 
do presidente do Sebrae. Para o 
relator da CPI, senador Garibaldi 
Alves (PMDB-RN), a situação 
de Okamotto fica fragilizada 
enquanto ele não abrir mão do 
sigilo de seus dados.

Tião Viana (PT-AC) confron-
tou Venceslau com declarações 
de Guadagnin. Conforme o se-
nador, ela teria afirmado que os 
contratos foram cancelados logo 
depois da auditoria que constatou 
as irregularidades. Em nota, a 
deputada garantiu que não houve 
nenhum pagamento à consultoria 
durante a sua gestão.

Garibaldi Alves prometeu 
estudar relatório produzido em 
1993 por notáveis do PT. A seu 
ver, essa seria a melhor fonte 
para esclarecer as contradições.

Agripino insiste em quebra de sigilo

Presidida por Efraim Morais (E), comissão parlamentar de inquérito coloca frente a frente Okamotto e Venceslau

Venceslau acusa e Okamotto 
nega tráfico de influência em SP

J. 
Fre

ita
s

Ja
ne

 Ar
aú

jo



6 Brasília, quarta-feira, 5 de abril de 2006

Segundo Aelton Freitas, juros altos e 
desvalorização do dólar prejudicam país

Aelton defende 
política de 

reindustrialização 
Aelton Freitas (PL-MG) pediu 

ontem maior empenho do governo 
na ampliação dos investimentos e 
maior qualidade na aplicação 
dos recursos. O senador apontou 
solução dada pelo Instituto de 
Estudos para o Desenvolvimento 
Industrial (Iedi), para o qual o 
Brasil deve adotar uma política de 
reindustrialização. O argumento 
do Iedi é que investimentos na 
indústria se refletem em outros 
setores.   

Aelton Freitas ressaltou que 
a atual política de juros altos e 
desvalorização do dólar afeta o 
desempenho do setor industrial, 
que hoje não contribui, como já 
o fez no passado, com um terço 
do PIB. 

Leonel Pavan aponta qualidades 
terapêuticas e valor alimentar de fruta

Pavan anuncia  
Festa  da Maçã em 

São Joaquim 
Leonel Pavan (PSDB-SC) 

anunciou a realização da Festa 
Nacional da Maçã, no município 
de São Joaquim (SC), entre os 
dias 19 e 23 deste mês. Ao con-
vidar os senadores a prestigiarem 
o evento, o senador ressaltou 
as qualidades terapêuticas e o 
valor alimentar da fruta, além 
de lembrar a importância do seu 
cultivo para a economia de Santa 
Catarina e da região Sul.

Pavan apresentou ao Plenário o 
prefeito de São Joaquim, Nilton 
Fontanela, e cinco rainhas da fes-
ta, que presentearam os senadores 
com maçãs. “A maçã faz bem ao 
sistemas digestivo e cardiovascu-
lar”, disse Pavan.

Quintanilha espera que criação de força-
tarefa identifique causas de cegueira

Doença no norte do 
Tocantins preocupa 

Quintanilha 
Leomar Quintanilha (PCdoB-

TO) manifestou preocupação com 
uma doença de origem desconhe-
cida que afeta os olhos das pes-
soas, podendo causar cegueira, e 
que está atingindo a população do 
norte do estado do Tocantins e do 
sul do estado do Pará. O senador 
registrou a atitude do presidente 
da Funasa, Paulo Lustosa, que 
prometeu a criação de uma força-
tarefa para identificar as causas 
da doença.

Quintanilha reclamou ainda da 
interrupção das obras no trecho 
da rodovia BR-230, na divisa 
dos estados do Pará e Tocantins, 
dizendo que a empresa vencedora 
da licitação, além de suspender a 
obra, estaria retirando material.

João Alberto: instituição visa estimular 
defesa da ciência e do meio ambiente

João Alberto destaca 
criação de academia 
de letras em Timon 
A criação da Academia de 

Letras, Ciências e Ecologia do 
Leste Maranhense, sediada na 
cidade de Timon, foi registrada 
por João Alberto Souza (PMDB-
MA). A previsão é que a institui-
ção, inaugurada em 23 de março 
último, deverá abranger outros 
municípios do estado.

De acordo com a prefeitura de 
Timon, a academia visa “abrigar 
os escritores timonenses, encon-
trar novos talentos literários e 
estimular trabalhos em defesa da 
ciência e do meio ambiente no 
leste maranhense”. A prefeitura 
também anunciou que a institui-
ção vai dispor de uma biblioteca 
com 10 mil livros.

O senador César Borges 
(PFL-BA) anunciou ontem em 
Plenário que a Coordenação de 
Transportes do Senado obteve 
uma redução de 74% nos custos 
de manutenção dos veículos de 
propriedade da Casa – o que 
representou, segundo o parla-
mentar, uma economia de R$ 
675,12 mil. 

César Borges explicou que 

esses números se referem à 
comparação dos gastos dos cin-
co meses compreendidos entre 
novembro de 2005 e março de 
2006 – quando essas despesas 
somaram R$ 237,81 mil – com 

os gastos dos cinco meses ime-
diatamente anteriores (junho a 
outubro de 2005): R$ 912,93 
mil.

O senador ressaltou que “a 
nova diretoria da Coordenação 
de Transportes, ao assumir em 
abril do ano passado, iniciou 
um rigoroso processo de con-
trole de gastos, com a adoção 
de inúmeras medidas em vários 
setores daquele órgão”. Entre as 
principais mudanças implemen-
tadas pela nova diretoria, César 
Borges destacou a assinatura de 
novos contratos de fornecimen-
to de peças e serviços.

César Borges anuncia 74% de economia 
nos custos de manutenção de veículos

César Borges 
ressalta redução de 

gastos do Senado

Ao externar sua preocupação 
com as ameaças de perdas de ati-
vos da Petrobras na Bolívia e na 
Venezuela, o senador Rodolpho 
Tourinho (PFL-BA) alertou para 
a possibilidade de uma crise ener-
gética atingir o Brasil, sobretudo 
o Nordeste, a partir de 2008. Na 
sua avaliação, a quebra de contra-
tos que os dois países estão pro-
movendo deve ser tratada como 
uma questão de Estado e repelida 
pelo governo brasileiro.

Enquanto a Bolívia está amea-
çando tomar ativos da Petrobras, 
a Venezuela vem impondo a alte-
ração de contratos de exploração 
e produção que mantém com a 
empresa petrolífera brasileira. 
Segundo Tourinho, o assunto 
vem sendo tratado por diretorias 
da Petrobras, que até agora têm 
minimizado o problema. 

Lembrando que metade do 
gás consumido no Brasil vem da 

Bolívia e que o governo brasileiro 
pretende construir um gasoduto 
que começa na Venezuela e vai até 
a Argentina, Tourinho defendeu 
uma ação firme do governo Lula 
e cobrou a aprovação do projeto 
que trata de agências reguladoras, 
em tramitação na Câmara dos 
Deputados, e do PLS 226/05, de 
sua autoria, que regula o trans-
porte de gás.

– Meu projeto regula a questão 
do transporte do gás natural sem 
mexer nas áreas de produção e 
exploração e sem mexer também 
na distribuição. Estávamos nego-
ciando com o líder do governo, 
Aloizio Mercadante (PT-SP), 
e com a diretoria da Petrobras 
quando fomos surpreendidos 
por um projeto encaminhado 
pelo governo ao Congresso com 
uma proposta diferente da nossa 
– afirmou Tourinho.

Os senadores José Jorge (PFL-
PE), Romeu Tuma (PFL-SP) e 
Antonio Carlos Magalhães (PFL-
BA) concordaram com a opinião 
de Tourinho de que o governo 
brasileiro deve agir com mais 
firmeza na defesa dos interesses 
do país. Antonio Carlos sugeriu 
que, independentemente da pro-
posta encaminhada pelo governo, 
o projeto de Tourinho seja posto 
em votação no Senado.

Tourinho alerta para provável 
crise energética em 2008

Preocupado com possíveis perdas de ativos da Petrobras na Bolívia e na Venezuela, 
senador lembra que metade do gás consumido no Brasil é de origem boliviana

Para Tourinho, quebra de contratos deve 
ser repelida pelo governo brasileiro

Baseado em estudos jurídicos 
da Consultoria do Senado, o sena-
dor Romeu Tuma (PFL-SP) afir-
mou que “foi totalmente legal” a 
“operação asfixia”, na qual forças 
do Exército ocuparam morros do 
Rio de Janeiro à procura dos dez 
fuzis e uma pistola roubados da 
Central de Transporte do Exérci-
to. Com isso, ele respondeu aos 
críticos da operação, que acredi-
tavam estar a Força operando à 
margem da lei.

Tuma explicou que as Forças 
Armadas subiram os morros 
amparadas em inquérito policial-
militar (IPM) e o cumprimento 
da busca foi autorizado por um 

juiz-auditor da Justiça Militar. Ele 
destacou que as revistas corporais 
de pessoas suspeitas são previstas 
em três artigos do Código Militar, 
apesar de incômodas para os cida-

dãos abordados sob suspeição.
Romeu Tuma admite que possa 

ter havido, durante a “operação 
asfixia”, episódios isolados de 
abuso de autoridade.

– Essa é uma possibilidade 
que existe  nessa ou em qualquer 
outra missão policial de busca e 
apreensão. O importante é que 
o Exército agiu de acordo com 
suas competências de Polícia 
Judiciária Militar ao desencadear 
a “operação asfixia” e instruir o 
IPM em  curso. Ademais, a ação 
fundamentou-se em mandado 
judicial e esteve sob a fiscalização 
do Ministério Público Militar 
– disse o senador.

Tuma: operação do Exército nos morros do Rio foi legal

“Operação asfixia” foi amparada em 
inquérito policial-militar, diz Tuma
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Segundo dados obtidos por Mão Santa, 
37,7% da fatura referem-se a impostos

Gilvam Borges defende aprovação de 
projeto que estende benefícios ao Amapá 

Gilvam Borges 
defende ampliação 
de benefícios fiscais

Gilvam Borges (PMDB-AP) 
pediu ao Congresso Nacional 
apoio ao Projeto de Lei 2.403/03, 
do senador José Sarney, que es-
tende à Área de Livre Comércio 
de Macapá/Santana (AP) e a 
outras localidades da Amazônia 
os benefícios fiscais concedidos à 
Zona Franca de Manaus. Segundo 
o senador, o projeto, que tramita 
na Câmara dos Deputados, está 
encontrando dificuldades para ser 
aprovado em virtude de oposição 
de alguns parlamentares eleitos 
por estados mais desenvolvidos, 
como São Paulo. Ele lembrou que 
reduzir as desigualdades é um dos 
objetivos fundamentais do país, 
explícito na Constituição.

Universalizar os serviços de 
saneamento básico e garantir 
investimentos no setor. Essa foi 
a maior preocupação de senado-
res e especialistas que estiveram 
reunidos ontem em audiência pú-
blica na Comissão de Serviços de 
Infra-Estrutura (CI) para discutir 
o projeto de lei do senador Gerson 
Camata (PMDB-ES) que estabe-
lece diretrizes para o saneamento 
básico (PLS 155/05). 

O requerimento para a realiza-
ção da audiência foi apresentado 
pelo senador César Borges (PFL-
BA), relator da matéria na CI, 
onde o projeto receberá decisão 
terminativa. Ele afirmou que a 
discussão da matéria é impor-
tante para melhorar a qualidade 
de vida da população e lembrou 
que tramita na Câmara um outro 
projeto de lei que disciplina a área 
de saneamento básico no Brasil 
– o PLC 5.296/05 – que está sen-
do analisado por uma comissão 

especial. Segundo o senador, essa 
proposta já recebeu mais de 800 
emendas e é bastante polêmica, 
pois, conforme informações que 
obteve, “não contemplaria todos 
os setores”. 

Para o secretário nacional de 
Saneamento Ambiental do Mi-
nistério das Cidades, Abelardo de 
Oliveira Filho, o projeto do Se-
nado representa um “retrocesso” 
ao definir que saneamento básico 
abrange apenas água e esgoto. 

– Saneamento básico tem que 
contemplar também a questão do 
lixo e da drenagem – enfatizou 
Abelardo. 

O secretário lembrou ainda 
que, pela proposta de Gerson 
Camata, os municípios nunca 
seriam titulares do serviço, mas, 
no julgamento de uma ação, o 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
está indicando uma tendência em 
fixar a titularidade sempre para os 
municípios.

Já o presidente da Associação 
das Empresas de Saneamento 
Básico Estaduais (Aesbe), Dalmo 
Nogueira Filho, defendeu a apro-
vação do projeto do Senado sem 
modificações e criticou ainda a 
proposta do governo federal, que, 
para ele, é centralizadora e não se 
preocupa com as peculiaridades 
de cada região.

Consenso
O vice-presidente da Associa-

ção Brasileira da Infra-Estrutura 
e Indústria de Base (Abdiq), 
Newton de Lima Azevedo, avalia 
que o ideal é a elaboração de um 
substitutivo com base tanto no 
projeto de Camata quanto no do 
Poder Executivo. 

O presidente da comissão, se-
nador Heráclito Fortes (PFL-PI), 
disse que haverá outra audiência 
para discutir a proposição, tendo 
entre os convidados represen-
tantes de entidades de defesa do 
consumidor e das prefeituras.

Comissão debate política para os 
serviços de saneamento básico

Senadores e especialistas analisam projeto de Gerson Camata, que estabelece 
diretrizes para o setor, e o do governo, em tramitação na Câmara dos Deputados

A audiência pública realizada 
ontem na Comissão de Serviços 
de Infra-Estrutura revelou diver-
gências sobre um novo marco 
regulatório para o setor de sane-
amento no país. As posições fica-
ram polarizadas entre a proposta 
apresentada pelo governo (PLS 
5.296/05), em exame na Câma-
ra dos Deputados, e o projeto 
(PLS 155/05) do senador Gerson 
Camata. 

O ponto que gerou a maior 
polêmica foi a questão em torno 
da titularidade dos serviços de 
saneamento. Atribuída na Cons-
tituição aos municípios, essa titu-
laridade vem sendo questionada 
pelos estados, inclusive por meio 
de ações no Supremo Tribunal 

Federal (STF). 
A defesa mais firme da pro-

posta do governo foi feita pelo 
presidente da Associação Nacio-
nal de Serviços Municipais de 
Saneamento (Assemae), Silvano 
Silvério da Costa, que disse ser 
também porta-voz da Frente 
Nacional pela Defesa do Sanea-
mento (FNSA), da qual faz parte a 
Central Única dos Trabalhadores 
(CUT). Para ele, além da titulari-
dade municipal, outro pilar deve 
sustentar o novo marco: a manu-
tenção dos serviços em mãos do 
poder público. 

Aparências
Mas segundo o titular da Secre-

taria de Desenvolvimento Urbano 
da Bahia, Roberto Moussalem, o 

projeto do governo seria “muni-
cipalista” apenas na aparência. 
Falando em nome do Fórum de 
Secretários Estaduais de Sanea-
mento, ele afirmou que a proposta 
do Executivo minava a autonomia 
dos municípios ao condicionar o 
acesso a recursos de financiamen-
tos federais para o setor à adesão 
às diretrizes políticas nacionais 
que venham a ser fixadas pelo 
Ministério das Cidades.

Representando a ministra do 
Meio Ambiente, Marina Silva, o 
coordenador da área de Resíduos 
Sólidos do ministério, Marco 
Antonio Borzino, criticou ainda 
o projeto de Camata por, na sua 
visão, adotar conceito restritivo 
de saneamento ambiental.

Divergências sobre um novo marco regulatório

Mão Santa: conta 
de luz tem muitos 

impostos embutidos
De cada R$ 100 pagos pelos 

brasileiros nas contas de energia 
elétrica, R$ 37,70 referem-se a 
impostos e taxas. A afirmação 
foi feita ontem pelo senador Mão 
Santa (PMDB-PI) com base em 
pesquisa da consultoria BDO 
Trevisan. O parlamentar destacou 
que esses tributos são compostos 
basicamente pelo Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Ser-
viços (ICMS), pela Contribuição 
para o Programa de Integração 
Social (PIS) e pela Contribuição 
para o Financiamento da Seguri-
dade Social (Cofins).

– É por isso que a conta de 
luz, com tantos impostos e taxa 
embutidos, está tão cara – avaliou 
o senador.

Raupp lamenta que a Petrobras aponte 
agora dificuldades financeiras para a obra

Juvêncio: Ministério Público e Funai não 
devem incitar indígenas a invadir terras

Juvêncio da Fonseca 
critica estímulo a 
invasão de terras

Ao comentar o assassinato de 
dois policiais civis por índios 
guarani-caiovás, no município 
de Dourados, em Mato Grosso do 
Sul, o senador Juvêncio da Fon-
seca (PSDB-MS) criticou ontem 
o Ministério Público Federal e a 
Fundação Nacional do Índio (Fu-
nai) por incitarem os indígenas a 
invadir propriedades rurais em 
seu estado.

– O Ministério Público tem que 
agir em defesa do índio e de sua 
cultura – disse.

Juvêncio reclamou ainda da 
atuação de organizações não-
governamentais (ONGs) que não 
entregam aos indígenas o dinheiro 
recebido mediante doações.

Raupp destaca 
licença ambiental 

para gasoduto
Após três anos de negociação, 

o Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Natu-
rais Renováveis (Ibama) liberou 
a licença de construção do gaso-
duto Urucum-Porto Velho, que, 
segundo o senador Valdir Raupp 
(PMDB-RO), deverá garantir 
economia e segurança no forneci-
mento de energia para Rondônia 
e Acre. Essa etapa foi vencida, 
mas Raupp lamenta o fato de a 
Petrobras estar levantando agora 
dificuldades financeiras para exe-
cutar a obra. O senador argumenta 
que sua construção poderá ser 
realizada no prazo de dois anos e 
que a obra deve eliminar a queima 
de óleo diesel nas térmicas que 
abastecem de energia a região.

Tema que reuniu diversos especialistas da área voltará a ser discutido pelo colegiado, informa Heráclito Fortes (4º à esq.)

Ro
os

ew
elt

 Pi
nh

eir
o

Ro
os

ew
elt

 Pi
nh

eir
o

Cé
lio

 Az
ev

ed
o

Mo
rei

ra 
Ma

riz

Ro
os

ew
elt

 Pi
nh

eir
o



8 Brasília, quarta-feira, 5 de abril de 2006

Proposta define a atividade como um dos bens do patrimônio cultural brasileiro e 
estabelece condições para a guarda e a venda de animais usados nas apresentações

Comissão de Educação aprova proposta pela qual será exigido registro para instalação de circos e apresentação de espetáculos circences 

Com a presença de representan-
tes de grupos circenses de todo 
o país, a Comissão de Educação 
(CE) aprovou ontem, por unani-
midade e em decisão terminativa, 
o Projeto de Lei 397/03, que regu-
lamenta a atividade dos circos. De 
autoria do senador Alvaro Dias 
(PSDB-PR), a proposta define 
a atividade como um dos bens 
do patrimônio cultural brasileiro 
e estabelece as condições para 
a guarda e a venda de animais 
usados nas apresentações.

– Começou um novo tempo para 
o circo brasileiro, que passa a ser 
amparado por esse projeto – cele-
brou o ator Marcos Frota, presente 
à reunião e para quem a proposi-
ção estimulará o aparecimento de 
novas gerações de artistas.

O texto aprovado pela CE foi 
o substitutivo do relator, senador 
Flávio Arns (PT-PR). Em seu 
parecer, no qual alerta para as di-

ficuldades enfrentadas atualmente 
pelos circos tradicionais, Arns diz 
acreditar ser “plenamente viável” 
o emprego de animais silvestres 
de modo compatível com a obser-
vância das normas de proteção ao 
meio ambiente e de prevenção de 
maus-tratos aos animais.

De acordo com o substitutivo, 
o uso da denominação circo de-
penderá do registro do empreen-
dimento perante o órgão federal 
responsável pela política nacional 
de cultura. A certidão de registro 
será necessária para a instalação 
dos circos e a apresentação de 
espetáculos circenses, atendidas 
as legislações estaduais e muni-
cipais.

– Assegurar a sobrevivência do 
circo insere-se entre as atividades 
que devem ser desenvolvidas em 
defesa de nossas raízes culturais 
– recomendou Arns.

Três outros projetos de lei tam-

bém receberam parecer favorável 
da CE. O PLS 310/05, de autoria 
do senador Rodolpho Tourinho 
(PFL-BA) e relatado por Juvêncio 
da Fonseca (PSDB-MS), deter-
mina a divulgação de todas as 
informações relativas aos sorteios 
das loterias da Caixa Econômica 
Federal, incluindo os valores dos 
prêmios prescritos e a correspon-
dente destinação. O Projeto de 
Lei da Câmara 99/05, que teve 
como relator Gilberto Mestrinho 
(PMDB-AM), institui o Dia Na-
cional de Combate à Intolerância 
Religiosa. Já o PLC 7/06, cujo 
relator foi o senador Luiz Otávio 
(PMDB-PA), denomina Maestro 
Wilson Fonseca o aeroporto de 
Santarém (PA).

A CE acolheu ainda, em deci-
são terminativa, 22 projetos de 
decreto legislativo que autorizam 
o funcionamento de emissoras 
de rádio.

“Começa um novo tempo 
para o circo brasileiro”

O senador Antônio Carlos 
Valadares (PSB-SE) deu entrada 
em projeto de lei que autoriza 
o governo federal a criar campi 
avançados da Universidade Fede-
ral de Sergipe (UFS) nos municí-
pios de Estância, Lagarto, Nossa 
Senhora da Glória e Propriá. Ele 
justificou que a medida, além de 
melhorar a qualidade do ensino, 
criará oportunidades para os estu-
dantes que não têm condições de 
se deslocar para as capitais a fim 
de prosseguir seus estudos. 

Segundo Valadares, o plano de 

expansão da UFS para o período 
2005/2008 já prevê a adoção de 
60 novos cursos, sendo 35 de 
graduação, 18 de mestrado e sete 
de doutorado.

– Considerando que já existe o 
campus de Itabaiana com dez cur-
sos de graduação (administração, 
ciências contábeis, sistemas de 
informação, matemática, física, 
química, ciências biológicas, 
normal superior, letras e geo-
grafia), resta, pois, a expansão 
para Estância, Lagarto, Nossa 
Senhora da Glória e Propriá, 

conforme previsto no plano de 
expansão da UFS, dando início, 
definitivamente, à interiorização 
da universidade e comprovando 
o compromisso social dessa ins-
tituição – afirmou Valadares.

Valadares quer autorização para a UFS 
se expandir em municípios sergipanos

Projeto autoriza extensão da 
Universidade Federal de Sergipe 

Cristovam Buarque (PDT-DF) 
disse, durante audiência pública 
realizada ontem pela Comissão de 
Direitos Humanos e Legislação 
Participativa (CDH), que o do-
cumentário Falcão – Meninos do 
Tráfico mostra que os jovens bra-
sileiros precisam de oportunidade 
para não ingressar na criminalida-
de. Para o senador, educação de 
qualidade pode contribuir para 
eliminar diferenças sociais.

– A idéia de dois Brasis é anti-
ga, e para casar estes dois só na 
escola – disse Cristovam.

O senador observou também 
que a banalização do assunto 
relacionado às crianças que tra-
balham no tráfico de drogas no 
Brasil deixa a imagem de que o 
Estado tem controle sobre a situ-
ação, o que, em sua opinião, não 
existe. O documentário, afirmou, 
é importante por trazer para a 
sociedade e para o Parlamento o 
sentimento de indignação.

O músico e diretor de Falcão 
– Meninos do Tráfico, Alex Perei-
ra, conhecido como MV Bill, disse 
que, na elaboração do filme, pre-
feriu ouvir o depoimento das pró-
prias crianças e adolescentes que 
trabalham no tráfico de drogas, 
em vez de ouvir o de autoridades, 
como sociólogos e antropólogos. 
“Dessa forma, o problema – que 
não é novidade – é mostrado de 
dentro das comunidades em que 

esses jovens estão inseridos.”
– As histórias das crianças e 

adolescentes que trabalham no 
tráfico de drogas são tão pareci-
das, que, muitas vezes, parecia 
que estávamos falando com a 
mesma pessoa – frisou.

Na opinião de MV Bill, a cri-
minalidade resultante do tráfico 
de drogas não será resolvida com 
projetos políticos, mas pode dimi-
nuir se as propostas que já exis-
tem nas comunidades envolvidas 
forem incentivadas.

– Eu não consigo acreditar 
que a política vai resolver esse 
problema, mas sim os projetos 
comunitários, que não têm fins 
eleitoreiros e estão realmente 
preocupados com a situação. 
Se não houver investimento nos 
projetos que já existem nessas 
comunidades, não haverá futuro 
para o Brasil – assinalou.

Ele destacou ainda que, embora 
o documentário não fale da ques-
tão racial, o tema é abordado por 
meio do visual, que mostra quem 
está “neste Brasil, diferente do 
outro, em que as leis são aplicadas 
de forma diferente”. Bill infor-
mou que o documentário, exibido 
pela primeira vez no programa 
Fantástico, da TV Globo, em 19 
de março, é apenas um recorte do 
filme Falcão – O Sobrevivente, 
que deve ser lançado em outubro 
nos cinemas.

Documentário Falcão – Meninos do 
Tráfico é debatido no Senado

O senador Cristovam Buarque, 
que presidiu a audiência, colo-
cou a palavra à disposição dos 
representantes da sociedade civil  
para que participassem do debate 
sobre tráfico de drogas.

Ele lamentou o fato de nem 
todos os 81 senadores terem as-
sistido ao documentário Falcão 
– Meninos do Tráfico e sugeriu que 
seja apresentado em Plenário.

Para a estudante de jornalismo 

Ionara Talita Silva, o filme pode 
ser um instrumento para levantar 
o problema e sensibilizar a socie-
dade, mas a discussão só é válida 
se buscar soluções.

– Está na hora de ver o jovem 
como solução e não como proble-
ma. O documentário é para ser um 
soco no estômago da sociedade, 
e não é só para se sensibilizar, 
mas para se fazer alguma coisa 
– opinou a estudante.

Representantes da sociedade 
civil participam da discussão

Cristovam Buarque (E) sugere que o documentário seja apresentado em Plenário
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