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Prevenção 
é essencial 
no trabalho
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A falta de segurança 
no trabalho mata mais 
que as drogas e o álcool 
juntos. Situações de 
insalubridade devem ser 
denunciadas.

Fim da ditadura: a 
democracia toma forma

PÁGINA 12

O general João Baptista Figueiredo 
cumpriu a promessa de concluir a 
abertura política. Sarney assumiu e 
consolidou a redemocratização.

Trabalho perigoso: 
estatísticas registram meio 
milhão de acidentes em 2004

Proposta de Juvêncio (à esq., com Mão Santa, Augusto Botelho e Mesquita Júnior) será examinada na CAS

Sessão marcada para terça-feira tenta pôr fim a quase quatro meses de atraso na votação da proposta 
orçamentária da União para 2006, mas representantes dos estados prometem pressionar para alterar o texto

Censo mostra as diversas 
faces do Poder Legislativo

PÁGINA 10

“O maior censo do Legislativo do 
mundo”, realizado pelo Interlegis em todo 
o Brasil, revela situações surpreendentes 
e motiva conferência internacional.
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A sessão do Congresso 
Nacional marcada para 
as 11h desta terça-feira 

será palco para o último embate 
dos estados exportadores com 
o governo federal. O objetivo é 
assegurar no Orçamento deste 
ano os mesmos R$ 5,2 bilhões 
obtidos em 2005 para ressarcir 
as isenções tributárias estaduais 
nas vendas externas de produtos 
primários e semi-elaborados.

Os governadores não consegui-
ram resgatar, na Comissão Mista 
de Orçamento (CMO), o acordo 
fechado entre os líderes parti-
dários para repetir o montante 
do ano passado. O substitutivo 
do deputado Carlito Merss (PT-
SC) acabou aprovado no último 
dia 30 de março na CMO com 
R$ 3,4 bilhões para essas com-
pensações, sendo que apenas 
metade desse valor não poderá 
ser contingenciada pelo governo. 
Ou seja, R$ 1,7 bilhão.

Sob o comando do seu líder 
no Senado, senador Arthur Vir-
gílio (AM), o PSDB deve voltar 
à carga, com a ajuda do PFL. 
Os dois partidos apresentaram 
destaques de Plenário com o in-
tuito de recuperar R$ 1,8 bilhão, 
subtraído na etapa fi nal de vo-
tação do relatório de Merss. “Se 
me achavam duro na CMO, eles 
verão como será o senador na 
defesa dos destaques”, advertiu 
o deputado Anivaldo Vale (PSDB-
PA), que cuidou das negociações 
da chamada Lei Kandir na fase 
setorial.

Caso não surja qualquer sinali-
zação do governo ou negociação 
com as oposições, o deputado 
acha difícil fi nalizar a votação do 
Orçamento na terça-feira, como 
pretendem parlamentares da 
base aliada e o próprio Executi-

vo. Mesmo com prazo exíguo de 
menos de três meses para receber 
repasses voluntários da União 
antes da suspensão em julho, 
como manda a Lei Eleitoral, os 
governadores preferem lutar pelo 
ressarcimento às exportações, 
apesar de isso poder provocar 
novos atrasos no Orçamento.

Pelo menos foi essa a orienta-
ção transmitida pelos secretários 
que integram o Conselho Nacio-
nal de Política Fazendária (Con-
faz) aos governadores. Segundo 
a coordenadora do Confaz, Lina 
Vieira, foi encaminhado ofício 
na semana passada para que 
eles mobilizem as bancadas. 
“Se o valor não for recuperado, 
não teremos como ressarcir os 
exportadores. Seremos obrigados 
a adotar medidas legais diferindo 
o aproveitamento dos créditos 
de ICMS para período superior 
a um ano. Hoje isso é feito mês 
a mês”, afi rmou Lina ao Jornal 
do Senado.

Além da pressão dos governa-
dores, o Confaz buscou apoio 
das entidades empresariais. A 

coordenadora informou que 
esteve com representantes da Fe-
deração das Indústrias do Estado 
de São Paulo (Fiesp) no dia 30 de 
março e que deve se encontrar 
esta semana com a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). Ela 
disse ainda que secretários e 
governadores devem comparecer 
ao Congresso para tentar essa 
última negociação.

Comissão examina 
relatório sobre o PPA
O relatório do senador Sibá 

Machado (PT-AC) sobre o pro-
jeto que revê o Plano Plurianual 
(PPA) de investimentos, entregue  
dia 5, deverá ser analisado pela 
Comissão de Orçamento nesta 
terça-feira, às 14h30.

Conforme explicações da Con-
sultoria de Orçamento da Câ-
mara, não há exigência legal 
de que o PPA seja votado antes 
do projeto da lei orçamentária 
deste ano. Apenas a execução 
das ações novas incluídas no 
Orçamento está condicionada à 
revisão do PPA.

Brasília, 10 a 16 de abril de 2006

gendagendaendagendaendagengendgendagendagendagendagendagendagendaendaagend

SEGUNDA-FEIRA

14h – SALÁRIO MÍNIMO

Diligência – Deputados e 
senadores vão a Curitiba colher, 
no auditório Oscar Niemeyer, su-
gestões de entidades sociais para 
a criação de uma política fi xa de 
reajuste do salário mínimo.

14h – CONSELHO DE COMU-
NICAÇÃO SOCIAL

Regulação – Propostas de um 
marco regulatório dos meios de 
comunicação serão debatidas.

TERÇA-FEIRA

9h30 – ASSUNTOS ECONÔ-
MICOS

Esclarecimentos – O secre-
tário-adjunto do Tesouro, Jorge 
Khalil, explica a operação de 
crédito entre o Maranhão e a 
empreiteira Camargo Corrêa.

Incentivos – Na segunda parte 

da reunião, será discutida pro-
posta que cria a Zona de Incen-
tivos Fiscais em São Luís (PLS 
385/05). Autor: senador Edison 
Lobão (PFL-MA). Relator: sena-
dor Ramez Tebet (PMDB-MS).

10h – EDUCAÇÃO 
E INFRA-ESTRUTU-
RA

Petrobras – As comis-
sões questionam o presi-
dente da Petrobras sobre 
a divulgação da auto-
sufi ciência brasileira de 
petróleo.

10h – ASSUNTOS SOCIAIS

Alimentação – Na pauta está 
o projeto (PLS 26/03) que proíbe 
embalagens e publicidade de 
alimentos de destacar caracterís-
ticas nutritivas. Autor: senador 
Tião Viana (PT-AC). Relator: se-
nador Flexa Ribeiro (PSDB-PA). 

11h30 – MEIO AMBIENTE, 
DEFESA DO CONSUMIDOR E 

FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

Poluição – Projeto em análise 
(PLS 314/03) elimina os riscos de 
poluição ambiental na fabricação 
da cal. Autor: senador Aelton 

Freitas (PL-MG). Relator: 
senador Gilvam Borges 
(PMDB-AP). 

14h – INFRA-ESTRU-
TURA

Indicações – Análise 
dos nomes de Victor 
Martins para a ANP; e de 

Romeu Donizete Rufi no e José 
Guilherme Senna para a Aneel. 

QUARTA-FEIRA

9h30 – AGRICULTURA E RE-
FORMA AGRÁRIA

Crédito rural – Audiência dis-
cute a MP 285/06, que regula a 
concessão de crédito rural com 
recursos do Fundo de Financia-
mento do Nordeste (FNE) na área 
da Adene.

SEGUNDA-FEIRA

14h – Sessão deliberativa. 
Pauta trancada

PLVs – Obstruem a pauta o 
projeto de lei de conversão 
da MP 272/05, que trata da 
reestruturação de cargos do 
INSS e cria gratifi cações; e 
propostas oriundas das MPs 
273/05 e 276/06, que liberam 
verbas para o Ministério dos 
Transportes.

Isenção – As MPs 275/05 e 
277/06 também obstruem a 
ordem do dia. A 275 ajusta 
a lei do Simples e permite 
a reutilização do benefício 
da isenção de imposto na 
aquisição de automóveis 
para transporte autônomo de 
passageiros e para portadores 
de defi ciência física. A 277 
concedeu recursos para 
auxiliar pecuaristas com 
prejuízos causados pela febre 
aftosa.

TERÇA-FEIRA

11h - Sessão do Congresso

Orçamento – Prevista a vo-
tação do Orçamento de 2006.

 
14h – Sessão deliberativa. 

Pauta trancada

Agenda em aberto – Caso 
os trabalhos sejam liberados, 
os senadores analisam PECs e 
indicações para as chefi as de 
embaixadas brasileiras.

16h30 – Sessão solene

Chile – O Plenário recebe 
a presidenta da República do 
Chile, Michelle Bachelet.

QUARTA-FEIRA

14h – Sessão deliberativa

Agenda em aberto – A pau-
ta depende do resultado das 
sessões anteriores.

PlenárioComissões

Oposição volta à 
carga no Orçamento

Relatório de Merss (C) reservou R$ 3,4 bilhões para ressarcir
os estados, mas governadores querem mais R$ 1,8 bilhão

O Senado vem adotando uma 
série de medidas administrati-
vas com o objetivo de controlar 
os chamados gastos de custeio. 
No setor de transportes, por 
exemplo, houve uma redução 
de 74% nos custos de manuten-
ção de veículos de propriedade 
da Casa, o que representou uma 
economia de R$ 675,12 mil. 

Esses números, segundo le-
vantamento feito pela Coorde-
nação de Transportes, referem-
se à comparação dos gastos 
dos cinco meses compreendi-
dos entre novembro de 2005 
e março de 2006, quando as 
despesas somaram R$ 237,81 
mil. Os gastos dos cinco meses 
anteriores bateram na casa dos 
R$ 912,93 mil. 

A redução dos gas-
tos, implementada 
pela Coordenação de 
Transportes, foi des-
tacada em Plenário 
pelo senador César 
Borges (PFL-BA). Ele 
observou que a di-
minuição dos custos 
se deu graças a um 
rigoroso processo de 
controle de gastos 
adotado pela nova 
direção, que tomou 
posse em abril de 
2005. 

Gasto menor permitiu 
reajuste de salários
Segundo o diretor-geral do Se-

nado, Agaciel Maia, a economia 
registrada na área de transportes 
faz parte da política de redução 
de custos colocada em prática 
pelo presidente da Casa, Renan 
Calheiros, e que atinge setores 
considerados chave na estrutu-
ra da máquina administrativa, 
incluindo as áreas de telefonia 
e gráfi ca. 

Foi por isso que em 2005, lem-
brou Agaciel, o Senado conse-
guiu economizar R$ 30 milhões, 
“possibilitando que fosse pago o 
reajuste de 15% aos servidores, 
sem necessitar de dinheiro do 
Orçamento da União”.

Seis medidas provisórias (MPs) 
continuam trancando a pauta 
de votações no Senado. Nova 
tentativa de desobstrução dos 
trabalhos acontece nesta segun-
da-feira, quando, extraordinaria-
mente, a sessão será deliberativa 
e poderão ser votadas essas seis 
MPs, oito requerimentos e mais 
13 proposições diversas. Se a 
pauta for destrancada, as sessões 

de votação voltam a ser realiza-
das nesta terça e quarta-feira. 

Entre os itens da pauta está 
o projeto de lei de conversão 
(PLV 3/06) apresentado à MP 
272/05, que reajusta a tabela 
de vencimentos dos servidores 
das carreiras de perícia médica 
e supervisor médico-pericial e 
de seguro social da Previdência 
Social.

MPs ainda trancam pauta do Plenário

Senado economiza 74% 
no setor de transportes

Agaciel Maia: redução de custos também 
é aplicada nas áreas de telefonia e gráfi ca

 – As comis-
sões questionam o presi-
dente da Petrobras sobre 

Freitas (PL-MG). 
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Os entendimentos para 
retomar o projeto de lei 
complementar que define 

o Código de Defesa do Contri-
buinte devem reacender antigas 
divergências com a Receita Fede-
ral. Estacionado por quase três 
anos na Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE), o projeto (PLS 
646/99), elaborado por um grupo 
de juristas a pedido do senador 
Jorge Bornhausen (PFL-SC), vol-
tou a tramitar com o propósito de 
contrabalançar o poder de fogo da 
Super-Receita.

Com princípios e procedimentos 
práticos que devem nortear a rela-
ção entre o fisco e o contribuinte, 
alguns deles bem próximos dos 
que são sugeridos pelo senador 
Tasso Jereissati (PSDB-CE) – no 
bojo das 19 emendas apresentadas 
ao projeto que unifica a arrecada-
ção e a fiscalização previdenciária 
e fiscal em um novo órgão, a 
Secretaria da Receita Federal do 
Brasil –, o código ainda está na 
fase de análise técnica.

O relator, senador Ramez Tebet 
(PMDB-MS), encomendou estudos 
à consultoria legislativa do Senado 
para avaliar as emendas apresen-
tadas em Plenário e a eventual 
necessidade de um substitutivo. 
Ele avisou que só irá se pronun-
ciar depois do dia 18. Bornhausen 
informou ao Jornal do Senado 
que está em negociação com as 
lideranças do governo para que o 
Código de Defesa do Contribuinte 
caminhe em paralelo à proposta da 
Super-Receita.

O senador Rodolpho Tourinho 
(PFL-BA), relator do projeto que 
cria o novo fisco, já defendeu na 
CAE a instituição de normas que 
assegurem condições de igualdade 
aos contribuintes. Tourinho che-
gou a anunciar sua disposição de 
incorporar ao projeto aprovado na 
Câmara (PLC 20/06) a maior parte 
dos procedimentos propostos por 
Jereissati. Ele já encomendou à 
consultoria da Casa estudo com-
parativo entre essas emendas e o 
código de Bornhausen.

agendaBrasília, 10 a 16 de abril de 2006

CÓDIGO DO CONTRIBUINTE

Escudo protetor contra a Super-Receita

Contribuinte diante do Leão do Imposto de Renda: novo código pretente “equilibrar” relações

Inspirados na proposta do se-
nador Jorge Bornhausen, vários 
estados já aprovaram códigos 
para equilibrar a relação entre os 
fiscos estaduais e os contribuin-
tes. Seminário realizado pelo 
Sindicato Nacional dos Técnicos 
da Receita Federal (Sindireceita) 
em São Paulo, nos dias 6 e 7, 
propôs entre suas conclusões 
que essas experiências, como 
de São Paulo, Minas Gerais, 
Santa Catarina, Paraná e Mato 
Grosso, sejam debatidas com 
os senadores, como forma de 
ajudar no aperfeiçoamento do 

projeto de Bornhausen. Com a 
participação de parlamentares, 
inclusive do senador catari-
nense, tributaristas, entidades 
de contribuintes, conselhos de 
contabilidade e representantes 
da área acadêmica, o seminá-
rio resultou em apoio formal à 
retomada do Código de Defesa 
do Contribuinte como “contrape-
so” à criação da Super-Receita, 
segundo o vice-presidente do 
Sindireceita, Jether Lacerda. “O 
projeto é oportuno, moderno e 
necessário”, afirmou, acrescen-
tando que ele foi inspirado no 

código espanhol.
A entidade dos técnicos do fis-

co apresentou anteprojeto com 
77 artigos – 24 a 
mais que o proje-
to que tramita na 
CAE – que será 
encaminhado aos 
senadores Ramez 
Tebet e Rodolpho 
Tourinho, com o 
objetivo de aju-
dar na retomada das discussões 
sobre o código. Há, entre os 
dispositivos, sugestões bem 
práticas, como o funcionamento 

de agências bancárias 24 horas 
nos aeroportos que recebem 
vôos internacionais para agili-

zar o desembaraço 
aduaneiro, evitando 
que o contribuinte 
tenha mercadorias 
que excederem as 
cotas retidas até o 
recolhimento do im-
posto devido.

O vice-presidente 
do Sindireceita informou que 
outra conclusão do seminário 
foi recomendar a criação de 
uma frente parlamentar que 

defenda o equilíbrio no rela-
cionamento entre o novo fisco 
e o contribuinte. Lacerda dei-
xou claro que o sindicato não 
compartilha de nenhuma posi-
ção que fragilize a ação fiscal. 
Mas quer que a matéria seja 
discutida com transparência e 
responsabilidade.

– Estamos resgatando a dis-
cussão desse tema dentro da 
própria Receita, sem achar 
que se trata de um código 
que favorece o sonegador –, 
afirmou o vice-presidente do 
Sindireceita.

Seminário mostra apoio de técnicos da Receita ao código

No passado, a Receita Federal 
fez severas críticas à proposta 
de código. Em 2000, o então se-
cretário Everardo Maciel avaliou 
que a sugestão iria proteger os 
maus contribuintes e complicar 
a ação do fisco. Na época, foi di-
vulgada nota técnica da Receita, 
advertindo que algumas normas 
propostas tornariam mais “con-
flituosa” a relação entre o fisco 
e os contribuintes, pelo reforço 
da “subjetividade”, o que abriria 
mais uma zona cinzenta para 
sustentar “teses jurídicas prote-
latórias”.

No ano seguinte, em audiên-
cia na CAE, o então ministro da 
Fazenda, Pedro Malan, apontou, 
como efeitos imediatos do códi-
go, a multiplicação de deman-
das judiciais contra o fisco e a 
postergação do recolhimento de 
diversos tributos. Malan, Eve-
rardo e Bornhausen discutiram 
mudanças na matéria para evitar 
mecanismos que acabem indu-
zindo à sonegação. 

Segundo Carlos André, presi-
dente da Unafisco, entidade que 
congrega os auditores fiscais 
da Receita, o projeto continua 
capenga.“Um código como esse 
deve ter duas pernas: uma contra 

a ação exorbitante do Estado e a 
outra que permita combater a so-
negação. Ainda falta essa segun-
da perna”, considerou André.

Um dos exemplos que ele citou 
foi a fixação de um prazo para o 
término da fiscalização da Receita 
dentro das empresas (veja quadro 
à direita). Essa norma, acrescen-
tou, impediria fiscalizações mais 
complexas como de operações 
fictícias no exterior, cuja obten-
ção de dados e seu cruzamento 
envolvem períodos prolongados. 
De acordo com o presidente do 
Unafisco, a Receita tem prazos 
administrativos e exigências de 
relatórios internos para a con-
tinuidade de fiscalizações em 
empresas.

O ex-secretário da Receita e 
coordenador da comissão tribu-
tária da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB), Osíris Lopes Fi-
lho, disse que há procedimentos 
previstos no código que podem 
abrir espaço para manobras de 
“esperteza”.

– Advogados podem atulhar o 
órgão com demandas, sabendo 
da sua incapacidade operacio-
nal de atendê-las. Assim, fica 
valendo a visão do contribuinte 
– assinalou Lopes Filho.

Outra norma que pode en-
gessar a ação do fisco, segundo 
ele, é avisar com cinco dias de 
antecedência que a empresa 
será fiscalizada. Carlos André, 
do Unafisco, acha que isso invia-
biliza o acesso a documentação 
que comprometa a empresa, que 
poderá fazer alterações em sua 
contabilidade.

O projeto contempla, ainda, 
normas que podem ser operacio-
nalmente inexeqüíveis, na avalia-
ção de técnicos da área tributária. 
Seria o caso da exigência de que 
a administração fazendária, seja 
federal, estadual ou municipal, 
informe, semestralmente, a carga 
tributária incidente sobre merca-
dorias e serviços, até mesmo os 
bancários.

Para ex-secretários, vida de 
sonegador ficará facilitada

 O contribuinte deverá 
receber no prazo de 45 dias, 
prorrogáveis por igual perío-
do, resposta fundamentada a 
pleito formulado à adminis-
tração fazendária, até mesmo 
pedido de certidão negativa, 
sob pena de responsabilização 
funcional do agente.

 O órgão no qual tramita 
o processo administrativo 
tributário determinará a in-
timação do interessado com 
antecedência mínima de cinco 
dias úteis quanto à data de 
comparecimento, para tomar 
ciência de decisão ou efetiva-
ção de diligências.

 A pendência de processo 
administrativo ou judicial, em 
matéria tributária, não impe-
dirá o contribuinte de fruir de 
benefícios e incentivos fiscais 
e financeiros, nem de ter aces-
so a linhas oficiais de crédito 
e de participar de licitações, 
desde que a exigibilidade do 
crédito tributário esteja sus-
pensa judicialmente.

 As consultas à adminis-

tração fazendária deverão ser 
respondidas de forma funda-
mentada em, no máximo, 45 
dias, prorrogáveis por igual 
período, sob pena de respon-
sabilização funcional; essa 
exigência não se aplica às 
consultas anteriores à entrada 
em vigência desta lei.

 A ação penal contra o con-
tribuinte pela eventual prática 
de crime contra a ordem 
tributária e a ação de quebra 
de sigilo só poderão ser pro-
postas após o encerramento 
do processo administrativo 
que comprove a irregularidade 
fiscal. Existe emenda de Ple-
nário, para admitir que a ação 
penal seja proposta no curso 
do processo administrativo.

 A fiscalização deverá ter 
um prazo máximo de 120 
dias, prorrogáveis pelo mesmo 
período, para finalizar suas 
diligências.

 Onde não houver rede 
bancária autorizada, o tribu-
to poderá ser pago no órgão 
competente.

Código inclui vários mecanismos 
de proteção ao contribuinte

Jorge Bornhausen é autor do 
projeto de código, que está em 
fase de análise técnica
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CRISE POLÍTICA Texto de Osmar Serraglio confirma existência do mensalão; relatório paralelo nem sequer foi votado

No mesmo 
dia em que 
salvou da cas-
sação um dos 
seus princi-
pais quadros, 
o ex-presiden-
te da Câmara 

João Paulo Cunha (SP), o PT 
amargou derrota na CPI dos 
Correios: por 17 votos a 4, foi 
aprovado o relatório do deputa-
do Osmar Serraglio (PMDB-PR), 
que confirma a compra de apoio 
político pelo Executivo – o men-
salão –, aponta ingerência do 
governo nos fundos de pensão 
e inclui, entre os indiciáveis, 
membros da cúpula petista.

O texto acolhido é o oposto 
do que queria o PT, que recor-
reu à Mesa do Congresso para 

anular a reunião e realizar nova 
votação do relatório. A resposta 
será dada pelo presidente do 
Congresso, Renan Calheiros, nos 
próximos dias, mas há poucas 
chances de acolhimento.

Em seu voto separado, com o 
qual negociou um acordo com 
a cúpula da CPI, a bancada go-
vernista rechaça a existência do 
mensalão, identifica como ori-
gem do esquema Marcos Valério 
a campanha do PSDB em Minas 
Gerais em 1998, inocenta corre-
ligionários e aponta o banqueiro 
Daniel Dantas, do Opportunity, 
como fonte de ao menos R$ 150 
milhões do valerioduto.

Nenhuma dessas sugestões foi 
incorporada ao relatório final, 
cuja aprovação só foi possível, 
ironicamente, pela ação de um 

petista: o presidente da CPI, se-
nador Delcidio Amaral (MS), que 
decidiu encerrar a sessão antes 
da discussão dos destaques, en-
terrando a manobra do partido 
do governo de alterar o relatório 
final aprovando emendas ao tex-
to do relator. O deputado Jorge 
Bittar (PT-RJ), revoltado com a 
atitude de Delcidio, chegou a 
xingar o senador e dizer que ele 
tinha traído o PT.

A derrota do governo na CPI 
dos Correios, aliada ao escândalo 
que levou à queda do ex-minis-
tro da Fazenda Antonio Palocci, 
injetou ânimo na oposição, que 
via na absolvição dos petistas 
na Câmara o esfriamento da 
crise política e uma demonstra-
ção de força política do PT no 
Congresso.

CPI dos Correios termina sob protesto
De dedo em riste, Jorge Bittar chegou a xingar o presidente da CPI, senador Delcidio Amaral (C), enquanto Osmar Serraglio era cumprimentado pelos parlamentares

O relatório final aprovado pela CPI dos Correios 
mantém a espinha dorsal do texto de Serraglio, com 
algumas alterações pontuais, principalmente a ex-
clusão de nomes de pessoas da lista de pedidos de 
indiciamento. Das mais de 30 alterações, só algumas 
foram concessões ao PT, como a citação do nome 
do banqueiro Daniel Dantas, do Opportunity, e mu-
danças sobre a Usiminas, apontada como origem do 
esquema, além de poucas correções de texto.

O resultado não agradou à bancada petista, que 
reclamou principalmente da exclusão do vice-go-
vernador de Minas Gerais, Clésio Andrade, e dos 
donos das franquias do Shopping Tamboré da lista 
de pessoas que devem ser investigadas – “para que 
o Ministério Público não investigue”, segundo o 

sub-relator de Contratos, deputado José Eduardo 
Cardozo (PT-SP).

Serraglio respondeu que “usou o bom senso” para 
retirar os nomes dos pedidos de indiciamento, sem 
qualquer ingerência política, e acusou o PT de tentar 
prejudicar as conclusões da comissão ao apresentar 
relatório paralelo às vésperas da votação.

A bancada do PT apresentou recurso à Mesa do 
Congresso para anular a reunião que aprovou o 
texto de Serraglio e propõe uma nova votação. O 
presidente da CPI, senador Delcidio Amaral, disse 
que tomou a decisão amparado em um precedente de 
1997, quando a Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ) permitiu que não houvesse votação 
de destaques na CPI dos Precatórios.

Mudanças no relatório desagradam ainda mais ao governo

Serraglio, no centro das atenções: recurso do PT à Mesa do 
Congresso quer anular reunião que aprovou o relatório da CPI

Envolvidos no escândalo não 
aparecem no relatório final

Apesar de toda a briga política 
entre governo e oposição sobre 
as pessoas que compõem a lista 
de "indiciáveis" ou que foram ci-
tadas durante o relatório, como 
é o caso do presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, ficaram de 
fora das conclusões finais da Co-
missão Parlamentar de Inquérito 
dos Correios muitos nomes que 
causaram polêmica durante cer-
to período das investigações.

É o caso do deputado Nilton 
Baiano (PP-ES), ligado às cor-
retoras que negociaram com 
fundos de pensão. Seu assessor, 
Renato Paoliello, sacou R$ 100 
mil da corretora Euro, apontada 
como uma das tradings que 
tiveram negócios irregulares 
com os fundos de pensão. O 
caso não consta do relatório, 
que não faz nenhuma referência 
ao deputado ou seu assessor, 
apesar de tratar os diretores da 
corretora como pessoas sobre as 
quais recaem diversos indícios 
de que “contribuíram para pro-
mover desvios de recursos das 
entidades de previdência com-
plementar mediante operação 
com títulos públicos”.

Antes da conclusão do rela-
tório, especulava-se que Nilton 
Baiano encabeçaria uma lista de 
novos parlamentares ligados ao 
mensalão pelas corretoras – pelo 
menos dez, segundo declarações 
do relator Osmar Serraglio à 
época.

Também não são feitas cita-
ções aos pagamentos de Marcos 
Valério ao ex-ministro das Co-
municações Pimenta da Veiga, 
que teria recebido, segundo 

Valério, R$ 150 mil em cheque a 
título de honorários advocatícios 
relativos a serviços não especifi-
cados. Mas um técnico da CPI, 
diante da movimentação finan-
ceira do empresário, identificou 
que os pagamentos de Valério ao 
ex-ministro chegaram a R$ 300 
mil, informação que teria sido 
repassada para o relator antes 
da votação final, mas que não 
foi incluída no texto.

O genro do ex-deputado Ro-
berto Jefferson, Marcus Vinícius 
Vasconcelos Ferreira, é outro 
personagem do escândalo que 
não tem menção no relatório. 
Ele foi acusado pelo ex-funcio-
nário Maurício Marinho de ser 
“olhos e ouvidos” de Roberto 
Jefferson nos Correios, e tam-
bém negociaria em nome do ex-
deputado no IRB Resseguros. O 
relatório liga Maurício Marinho 
a Roberto Jefferson por Walde-
mir Freire Cardoso, secretário 
de Turismo de Belém, que tem o 
filho de Roberto Jefferson como 
secretário-adjunto.

Deputado Nilton Baiano: 
esquecido pelo relatório, 
apesar do saque de R$ 100 mil
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O QUE FOI APROVADO O QUE O PT QUERIA 

Valerioduto 
tucano

Aponta o caso sem muito destaque, como “portfólio de 
Marcos Valério”.

Trazer o caso da eleição mineira 
do PSDB em 1998 como origem do 
esquema de Valério.

Mensalão
Conclui pela “efetiva existência do mensalão” como 
compra de deputados. José Dirceu seria um dos 
organizadores.  

O mensalão não pode ser 
comprovado e, portanto, 
José Dirceu não tem qualquer 
responsabilidade sobre o esquema. 

Desvios em 
Furnas Uma “denúncia leviana”.

Uma acusação com evidências  
da sua existência.

Gushiken
Diretor de Marketing do Banco do Brasil responsabilizou 
Luiz Gushiken pelos pagamentos suspeitos da Visanet a 
Valério. 

As declarações do diretor 
de Marketing não podem ser 
consideradas verdadeiras.

Daniel 
Dantas e 

Opportunity

Inclui considerações sobre o banqueiro Daniel Dantas, 
do Opportunity. A Brasil Telecom é apontada como 
origem de R$ 3 milhões do valerioduto. 

Acusa Daniel Dantas e seu grupo 
Opportunity de repassar pelo menos 
R$ 150 milhões para o esquema de 
Marcos Valério 

Lista de 
“indiciáveis”

Cúpula petista: Sílvio Pereira, José Genoino e Delúbio 
Soares e os ex-ministros José Dirceu e Luiz Gushiken. 
Excluiu o vice-governador de Minas Gerais, Clésio 
Andrade; os beneficiários do valerioduto Márcio 
Lacerda, ex-secretário-executivo do Ministério da 
Integração Nacional, e José Adelar Nunes, do PT de 
Santa Catarina; os dirigentes do IRB e pessoas  ligadas 
às suspeitas sobre a Franquia dos Correios do Shopping 
Tamboré (SP). 

Isenta os ex-ministros José Dirceu e 
Luiz Gushiken, ao mesmo tempo em 
que tira da lista de suspeitos Sílvio 
Pereira e Luiz Gushiken. Mantém 
as punições sobre os envolvidos no 
esquema mineiro em Minas Gerais: 
o senador Eduardo Azeredo (PSDB-
MG), o tesoureiro Cláudio Mourão e 
o vice Clésio Andrade. 

Relator versus governo: a versão de cada um
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A CPI dos Cor-
reios superou o 
primeiro desa-
fio. Apesar de 
toda polêmica, 
o relatório final 
da comissão foi 

aprovado e vai ser encaminhado 
ao Ministério Público, para que se 
dê seqüência às investigações.

A apuração das denúncias pela 
Justiça, a partir de agora, conta 
com pelo menos dois pontos favo-
ráveis: a lei que dá prioridade às 
investigações sobre conclusões de 
CPIs e o fato de o MP e a Polícia 
Federal já estarem investigando 
o caso desde o surgimento do 
escândalo, no ano passado.

A assessoria parlamentar do 
Ministério Público informou que, 
em certos pontos, a PF e o MP 
estão mais adiantados do que os 
parlamentares. As duas institui-
ções já tomaram centenas de de-
poimentos sobre o caso – muitos 
deles encaminhados à CPI dos 

Correios – e têm realizado inves-
tigações com escutas autorizadas 
pela Justiça e outros recursos. 
Antes mesmo do final da CPI,  já 
foi instaurado na Procuradoria 
Geral da República um processo 
para apurar o caso por determina-
ção do Supremo Tribunal Federal 
(STF). Também há procuradores 
do Distrito Federal seguindo as 
pistas das denúncias.

Para o deputado Gustavo Fruet 
(PSDB-PR), sub-relator da CPI, 
é uma “coincidência feliz” que 
a Justiça esteja averiguando os 
casos de corrupção junto com os 
parlamentares. Ele acredita que 
isso só foi possível porque as de-
núncias evoluíram rapidamente, 
numa espécie de “crise online”. 
Mas Fruet ressalta que o encami-
nhamento do relatório para o MP 
não significa o indiciamento de 
todos os citados no texto.

– Essa briga sobre os pedidos 
de indiciamentos é política. O 
fato de estar entre eles não quer 

dizer que o MP vá aceitar a de-
núncia ou até mesmo seguir o 
roteiro proposto pela CPI – disse 
o deputado.

Mas a tradição da Justiça e, 
principalmente, a lentidão em que 
são julgados os processos aca-
bam desanimando quem espera 
ver os maus políticos brasileiros 
atrás das grades. A maioria dos 
escândalos de corrupção no Brasil 
resulta apenas em punições polí-
ticas, como foi o caso do ex-pre-
sidente Fernando Collor de Mello. 
Ele sofreu impeachment e perdeu 
a presidência, mas foi inocentado 
nos mais de cem processos que 
respondeu no Supremo Tribunal 
Federal. À época, um dos partidá-
rios de Collor era o ex-deputado 
Roberto Jefferson, personagem 
central da crise atual.

O mesmo ocorreu com os 
“anões” da CPI do Orçamento, 
em 1994. Alguns foram cassados, 
mas não há registro de condena-
ção pela Justiça.

CRISE POLÍTICA Em muitos casos, trabalho de investigação dos promotores está mais adiantado que o da própria CPI

Procuradores e PF 
continuam apurações

Roberto Jefferson, estopim da crise que desde o ano passado 
centraliza o noticiário: personagem desse e de escândalos anteriores

A decisão do Plenário da 
Câmara de rejeitar, na quarta-
feira, o pedido de cassação do 
deputado João Paulo Cunha 
(PT-SP), ex-presidente da Casa, 
abriu uma crise no Conselho de 
Ética. Nove dos 30 integrantes 
do conselho – entre titulares e 
suplentes – chegaram a apresen-
tar pedido coletivo de renúncia 
em protesto contra a absolvição 
de João Paulo e outros sete 
parlamentares envolvidos no 
mensalão.

Mas diante de apelo do presi-
dente do conselho, Ricardo Izar 
(PTB-SP), três desses deputados 
voltaram atrás. E, dos seis que 
mantiveram a decisão de deixar 
o colegiado, apenas Orlando 
Fantazzini (PSOL-SP) havia 
oficializado o pedido perante 
a Secretaria Geral da Mesa da 
Câmara até sexta-feira.

Até agora, apenas três deputa-
dos foram cassados: Roberto Jef-
ferson (PTB), José Dirceu (PT) 
e Pedro Corrêa, presidente do 
PP. Outros quatro renunciaram e 
quatro ainda serão julgados.

Entre os que ainda vão ser jul-
gados, dois tiveram a cassação 
recomendada pelo Conselho de 
Ética e seus processos seguem 
agora para votação no Plenário. 
São eles Josias Gomes (PT-BA) 
e José Mentor (PT-SP). Outros 
dois casos estão tramitando no 
conselho: Vadão Gomes (PP-SP) 
e José Janene (PP-PR). O caso 
de Janene é o mais complicado. 
Isso porque ele entrou com um 
pedido de aposentadoria alegan-
do problemas de saúde.

João Paulo escapa e Conselho 
de Ética ameaça implodir

João Paulo Cunha: como 
outros sete deputados, 
absolvido no Plenário

As conclusões da CPI dos Cor-
reios desvendaram apenas uma 
parte do esquema de corrupção 
investigado desde o ano passado. 
O relator da CPI, Osmar Serraglio 
(PMDB-PR), assume em seu re-
latório que “o valerioduto pode 
ter sido maior do que a confissão 
de Marcos Valério e de Delúbio 
Soares”.

Também não foram identi-
ficados todos os 
possíveis benefici-
ários do esquema. 
A CPI baseou parte 
dos trabalhos na 
lista entregue por 
Marcos Valério e na 
quebra dos sigilos 
bancários, mas mui-
tos dos saques foram realizados 
de maneira que o destinatário do 
dinheiro permanecesse anônimo. 
Todos os 19 parlamentares liga-
dos aos saques do valerioduto 
só foram identificados porque 
seus assessores ou eles próprios 
foram às agências do Banco Rural 
sacar das contas de Marcos Va-
lério. Mas as quantias retiradas 
por eles chegam a apenas R$ 15 
milhões dos R$ 55,8 milhões que 
o empresário mineiro alega ter 

repassado ao PT.
Os demais beneficiários são 

identificados por Marcos Valério 
como diretórios do PT, sem a 
identificação exata do verdadeiro 
destinatário do dinheiro. Em de-
poimentos à Polícia Federal (PF), 
funcionários de Marcos Valério 
que fizeram saques disseram 
que repassavam o dinheiro ao 
empresário, que em seguida lhe 

dava um rumo para 
eles desconhecido. 
Só da agência DNA, 
que não é a princi-
pal fonte do esque-
ma, funcionários 
sacaram mais de 
R$ 10 milhões por 
orientação de Mar-

cos Valério.
Além disso, há outra contradi-

ção: o deputado cassado Roberto 
Jefferson assumiu que recebeu 
R$ 4 milhões de Marcos Valério, 
mas a quantia não é contabiliza-
da nas listas do empresário, que 
até hoje nega veementemente 
que tenha dado qualquer dinhei-
ro a Roberto Jefferson.

Paradoxalmente, mesmo de-
pois de 11 meses de investigação, 
que levou à descoberta de um es-

quema de corrupção ainda maior 
do que o denunciado, a CPI dos 
Correios também não conseguiu 
comprovar a suspeita original: 
a existência de um esquema 
de fraudes nos Correios para 
angariar fundos para partidos, 
registrado no diálogo da gravação 
em que Maurício Marinho recebe 
R$ 3 mil de propina. 

As auditorias do Tribunal de 
Contas da União (TCU) identifi-
caram fraudes em licitações de 
todos os tipos, desde a compra 
de materiais até grandes projetos 
de informática e transportes. Mas 
não foi possível vincular essas 
fraudes aos partidos políticos. O 
sub-relator de Contratos, depu-
tado José Eduardo Cardozo (PT-
SP), apenas aponta a “convicção 
de que havia nos Correios um 
esquema bem engendrado e des-
tinado à arrecadação de recursos 
para fins eleitorais”.

A movimentação do publici-
tário Duda Mendonça e a soma 
do dinheiro que ele recebeu 
ilegalmente no exterior como 
pagamento de dívidas eleitorais 
são partes da investigação que 
vai ser concluída apenas pela PF 
e pelo Ministério Público.

Só pequena parte do valerioduto foi identificada

O vídeo do funcionário dos 
Correios Maurício Marinho re-
cebendo propina de um empre-
sário em maio de 2005 levou 
à descoberta de fraudes em 
contratos de órgãos públicos 
que vão desde adulteração de 
documentos e direcionamento 
de editais a superfaturamentos 
milionários. Mas o Tribunal 
de Contas da União (TCU) 
admite que as irregularidades 
em licitações e contratações 
provavelmente continuarão 
ocorrendo na administração 
pública.

A falta de punição eficiente 
contra os envolvidos em es-
quemas ilegais é considerada 
a principal razão para isso. A 
dificuldade que o governo tem 
para reaver o dinheiro desvia-
do também é levada em con-
sideração pelos fraudadores, 
que confiam na impunidade 
para aprimorar e perpetuar o 
sistema de corrupção.

A maioria dos escândalos 
políticos da última década 
tem como elemento princi-
pal fraudes em contratações 
públicas. Em 1994, na CPI 

do Orçamento, foi tornado 
público um esquema montado 
por grandes empreiteiras em 
contratações de obras públicas 
do governo. 

Atualmente, a CPI dos Bin-
gos investiga, por exemplo, 
irregularidades em contratos 
de prefeituras do interior de 
São Paulo com empresas de 
coleta de lixo e de transporte. 
Na CPI dos Correios, também 
foram divulgadas denúncias 
contra Itaipu e Furnas.

Um dos auditores da comis-
são técnica da CPI dos Correios 

ressalta que, para estancar a 
corrupção, não bastam apri-
moramentos na lei: é preciso 
uma mudança profunda na 
gestão do serviço público. 
Mesmo assim, ele considera 
que, a partir dos trabalhos da 
CPI, os demais auditores do 
TCU ou da Controladoria Geral 
da União (CGU) estarão mais 
atentos às contratações feitas 
pelo poder público. Foi o que 
ocorreu no caso da chamada 
Operação Tapa-Buracos, acom-
panhada pelo TCU desde a sua 
divulgação.

Impunidade pode perpetuar corrupção, alerta o TCU

Vídeo de Maurício Marinho recebendo 
propina desencadeou descobertas de fraudes 
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Auditorias do 
TCU constataram 
fraudes em 
várias licitações 
dos Correios
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Senadores e deputados ouviram o gene-
ral Jorge Félix, do Gabinete de Segurança 
Institucional da Presidência da República, 
relatar que o ex-ministro da Fazenda, An-
tonio Palocci, procurou a Agência Brasileira 
de Inteligência (Abin) durante os dias que 
antecederam sua saída do governo.

Em reunião fechada da Comissão Mista 
de Controle das Atividades de Inteligência, 
Félix disse que o governo estava sendo 

alvo de grandes pressões, mas que o então 
ministro não teria feito qualquer pedido 
para que a Abin se envolvesse no caso. 

Para o senador Romeu Tuma (PFL-SP), 
Palocci estava sondando a Abin para 
descobrir se a agência já tinha feito algu-
ma investigação sobre o caso do caseiro 
Francenildo, que teve violado seu sigilo 
bancário. Um dia após prestar depoimento 
à CPI dos Bingos, a revista Época revelou 
que ele teria R$ 25 mil em sua conta. 

O caseiro confirmou ter visto Palocci de 
“dez a 20 vezes” em mansão no Lago Sul 
onde eram realizadas reuniões pelo grupo 
da chamada “república de Ribeirão Preto”, 
composto por ex-assessores e secretários 
de Palocci. 

O ex-ministro, ouvido na semana passa-
da pela Polícia Federal em sua residência 
em Brasília, já foi indiciado pela quebra 
do sigilo.

Ele tentou transferir ao ex-presidente da 
Caixa Econômica Federal, Jorge Mattoso, 
a iniciativa de propor a violação da mo-
vimentação bancária do caseiro.

O presidente do Senado, Renan 
Calheiros, irá conversar com os 
líderes partidários para marcar a 
data em que o ministro da Justiça, 
Márcio Thomaz Bastos, vai prestar 
esclarecimentos ao Plenário sobre o 
episódio que culminou na demissão 
de Antonio Palocci do Ministério 
da Fazenda.

Tião Viana (PT-AC) leu na última 
quinta-feira requerimento no qual o 
ministro se propunha a comparecer 
a qualquer uma das Casas do Con-
gresso para falar sobre o assunto. 

Vários senadores, entre eles 
Eduardo Suplicy (PT-SP), Heráclito 
Fortes (PFL-PI) e José Jorge (PFL-
PE), elogiaram a atitude de Thomaz 
Bastos.

O ministro da Justiça foi envol-
vido no caso porque o secretário 
de Direito Econômico do Minis-
tério da Justiça, Daniel Goldberg, 
presenciou a entrega do extrato 
bancário do caseiro Francenildo 

Costa a Palocci.
Goldberg e o chefe de gabinete 

de Thomaz Bastos, Cláudio Alen-
car, disseram que o então ministro 
pediu que a Polícia Federal in-
vestigasse o caseiro com base na 
movimentação “atípica” de sua 
conta bancária, o que não teria sido 
realizado. O ministro da Justiça 
soube do pedido.

A CPI dos Bingos já possui reque-
rimento que pede os depoimentos 
de Goldberg e Alencar.

Okamotto se esquiva, 
amparado por liminar
Mais uma vez amparado por 

liminar concedida pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF), o presidente 
do Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Se-
brae), Paulo Okamotto, esquivou-
se de responder a perguntas dos 
senadores e negou ser o operador 
financeiro do presidente Lula.

Com a liminar assegurando 
que a acareação com o ex-petista 
Paulo de Tarso Venceslau poderia 
acontecer, mas restrita à discussão 
sobre as divergências contidas em 
depoimentos anteriores dos dois à 
CPI dos Bingos, Okamotto deu-se o 
direito de não mais se pronunciar 
sobre o pagamento que fez de dí-
vida de Lula com o PT, no valor de 
R$ 29,4 mil, além de outro débito 
de R$ 26 mil da filha do presidente, 
Lurian Silva.

O presidente do Sebrae, após vá-
rias manifestações dos senadores, 
negou-se a autorizar a quebra de 
seus sigilos bancário, fiscal e tele-
fônico, já solicitada pela CPI, mas 
barrada pelo STF.

– Okamotto disse que pagou 
conta do presidente Lula, mas teme 
que seja aberto seu sigilo bancário 
para comprovação – afirmou o 
presidente da comissão, senador 
Efraim Morais.

Na acareação, prevaleceram as 
acusações mútuas de “mentiroso” 
entre Okamotto e Venceslau, ex-
companheiros no PT. Trechos do 
relatório de sindicância realizada 
em 1997 pelo PT  – sobre a expulsão 
de Venceslau do partido – foram 
usados pelos dois acareados para 

fazer –  ou rebater – acusações.
Venceslau acusa Okamotto de 

recolher em prefeituras petistas 
listas de fornecedores para cobrar 
contribuições para a campanha 
do partido, o que foi por diversas 
vezes negado pelo presidente do 
Sebrae.

Denúncias de utilização 
de resultados de jogos 
federais e estaduais na 
lavagem de dinheiro mo-
bilizam a assessoria téc-
nica da CPI dos Bingos, 
que, principalmente nos 

bastidores, está realizando investigação 
para identificar as conexões do crime orga-
nizado na área.

A comissão recebeu uma série de e-mails 
que relatam a participação de “laranjas” no 
recebimento dos prêmios de jogos lotéricos, 
entre eles os da Mega-Sena, que paga valo-
res milionários. Os denunciantes apontam 
nomes de pessoas que teriam resgatado o 
prêmio dos jogos federais, mas que não 
estariam tendo vida compatível com a de 
um novo-rico.

Por isso, os senadores membros da CPI 
dos Bingos aprovaram requerimento para a 
quebra do sigilo dos nomes de ganhadores 
da Mega-Sena e do número dos boletos 
premiados.

– Todas as informações recebidas serão 
mantidas em sigilo e tratadas com discrição 
para que não haja vazamento de informa-
ções pessoais que ainda serão investigadas 
– esclareceu o relator da CPI, senador Ga-
ribaldi Alves Filho (PMDB-RN).

O consultor Leonardo Rolim, que coorde-
na a equipe de assessoria do relator da CPI, 
explica que inicialmente foram investigados 
os ganhadores da quadra e da quina, os 
quais já estavam sendo apurados pelo Con-
selho de Controle de Atividades Financeiras 
(Coaf), do Ministério da Fazenda.

– No caso da Mega-Sena, o Coaf e a Caixa 

Econômica Federal não investigam mais 
profundamente porque acreditam que, pelo 
alto valor dos prêmios, o jogo não seria ob-
jeto de lavagem de dinheiro, já que há muita 
visibilidade. Mas é preciso lembrar que a 
lavagem de dinheiro acontece em casos 
bastante visíveis, como nos contratos com 
os jogadores de futebol – afirma Rolim.

Sem utilizar a quebra de sigilo bancário, 
as denúncias serão investigadas com o 
confronto de informações, como o registro 
de imóveis em nome dos ganhadores, os 
endereços residenciais, a declaração simpli-
ficada ou completa do Imposto de Renda, 
entre outros dados disponíveis.

– A oposição [à CPI] nos acusa de não 
investigarmos os bingos, mas muitas pes-
soas já foram ouvidas e muitos documentos 
estão sendo analisados – declarou o presi-
dente da comissão, senador Efraim Morais 
(PFL-PB).

Somente na Polícia Federal, cerca de 
80 pessoas ligadas às empresas de bingo 
foram ouvidas com acompanhamento da 
assessoria da CPI.

– Estamos fazendo um grande mapea-
mento para identificar como funcionam os 
bingos, em que base legal, se pagam tribu-
tos, se há contribuição para entidades espor-
tivas, que máquinas utilizam, entre outras 
questões importantes – afirma Rolim.

Ainda este mês, os senadores deverão 
ouvir os irmãos Alejandro e Johnny Ortiz, 
empresários de casas de bingo. Estima-se 
que eles, sozinhos, detenham de 80% a 
90% das máquinas de caça-níqueis no 
país. Os dois também teriam ligações com 
a Máfia italiana.
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CRISE POLÍTICA CPI dos Bingos suspeita que ganhadores da Mega-Sena sejam usados para lavagem de dinheiro

Fraudes com os prêmios de loterias

Efraim Morais (sentado), Antero, ACM (ao fundo), Sibá Machado, Eduardo Suplicy e 
Ideli Salvatti: CPI já realizou investigações que levaram 80 pessoas à Polícia Federal

Ex-companheiros de PT, os dois Paulos – Venceslau e Okamotto – 
trocaram acusações com base no mesmo relatório de sindicância

Ministro fala ao Senado sobre caseiro

Ex-ministro foi indiciado pela violação 
de sigilo do caseiro Francenildo Costa 

Palocci procurou Polícia Federal, Ministério 
da Justiça e Abin durante os dias de crise

Na lista dos requerimentos para apro-
vação da CPI dos Bingos, o que mais gera 
polêmica é o que propõe a convocação do 
ex-presidente da Caixa Econômica Fede-
ral Jorge Mattoso, para falar à comissão 
e explicar a violação do sigilo bancário 
do caseiro Francenildo Costa. 

O senador petista Tião Viana (AC) já 
defendeu seu depoimento somente na 
Comissão de Fiscalização e Controle do 
Senado. Mas a oposição briga para que 
ele fale à CPI. Os senadores não toleraram 
o fato de Mattoso ter escondido, da sub-
comissão da CPI que esteve na sede da 
Caixa, que sabia da quebra do sigilo. 

Três dias depois de divulgado o extrato 
bancário de Francenildo, os senadores 
Flávio Arns (PT-PR), Alvaro Dias (PSDB-
PR) e Wellington Salgado (PMDB-MG) 
estiveram no banco e ouviram do então 
presidente que uma sindicância apuraria 
o caso. 

Contudo, após funcionários da Caixa 
que participaram da operação de quebra 
de sigilo do caseiro confirmarem na Po-

lícia Federal que a ordem na instituição 
teria sido dada por Mattoso, o ex-presi-
dente do banco teve de reconhecer que 
conhecia todos os fatos. 

Inicialmente ele disse à PF que entre-
gou o extrato nas mãos do então ministro 
da Fazenda, Antonio Palocci. Agora, nos 
bastidores, ele já confirma que a ordem 
partiu do ministro.

Mattoso mentiu aos senadores e agora 
aponta Palocci como sendo o mandante 

Ex-presidente da Caixa deve ter 
requerimento de convocação aprovado
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Por iniciativa da deputada dis-
trital Eliana Pedrosa (PFL-DF), o 
senador Ramez Tebet (PMDB-MS) 
foi agraciado na última segunda-
feira, em sessão solene da Câmara 
Legislativa do Distrito Federal 
realizada no Auditório Petrônio 
Portella, com o título de Cidadão 
Honorário de Brasília. Eliana Pe-
drosa explicou que a homenagem 
se deve ao empenho do então pre-
sidente do Senado, Ramez Tebet, 
na aprovação do projeto de lei que 
criou o Fundo Constitucional do 
DF e regulamentou os repasses 
obrigatórios de recursos da União 
para as áreas de segurança, saúde 
e educação. 

Tebet disse estar honrado com a 
homenagem e assinalou que quem 

recebe o título de Cidadão Honorá-
rio de Brasília, na verdade recebe o 
título de cidadão do Brasil.

Juvêncio da Fonseca (PSDB-MS) 
destacou a importância de Tebet 
para o Mato Grosso do Sul e o or-

gulho que a família 
e os amigos sen-
tem pelo ex-prefei-
to, ex-governador 
e ex-presidente do 
Senado. Pedro Si-
mon (PMDB-RS) 
destacou a ami-
zade entre ele e 
Tebet e sua atua-
ção como homem 
público.

Já o presidente 
do Senado, Renan 

Calheiros, disse que Tebet é digno 
de todas as homenagens e que 
dentre todos os quadros políticos 
completos e acabados do Senado, 
nenhum é maior do que o home-
nageado.
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PLENÁRIO

Edison Lobão (PFL-MA) lamentou a falta de 
investimentos governamentais que estimulem 
a prática esportiva nas escolas públicas 
do Brasil. Segundo informou, apenas 12% 
desses estabelecimentos de ensino dispõem 
de instalações esportivas, sendo que a região 
Sul apresenta o maior percentual de escolas 
equipadas (27,9%), contra 4,7% da região Norte 
e 4,4% da região Nordeste. Os dados fazem 
parte de pesquisa divulgada em março pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Para Lobão, o esporte é um instrumento 
de aproximação social, por meio do qual os 
jovens iniciam-se na convivência coletiva.

Lobão: faltam instalações 
esportivas nas escolas

O senador Gilvam Borges 
(PMDB-AP) anunciou, na últi-
ma sexta-feira, a liberação de 
R$ 1,15 milhão para obras de 
infra-estrutura no município de 
Ferreira Gomes, em seu estado. 
Ele destacou a união das ban-
cadas na Câmara e no Senado, 
que considerou essencial na luta 
para a destinação e liberação das 
emendas parlamentares. 

Gilvam Borges afirmou que faz 
uma “verdadeira peregrinação” 

aos ministérios, e, com apoio de 
deputados e dos senadores do 
Amapá – Papaléo Paes (PSDB) 
e José Sarney (PMDB) –, tenta 
garantir os recursos necessários 
para obras em seu estado. O 
senador destacou que este é um 
lado do trabalho parlamentar que 
os cidadãos pouco vêem.

– Há uma etapa que a popu-
lação não vê, o caminhar, as 
conversas com lideranças para 
se trabalhar os recursos – disse, 

ao salientar que o rio Araguari 
também será beneficiado com 
as obras de infra-estrutura e sa-
neamento a serem feitas com a 
liberação dos recursos para Fer-
reira Gomes, já que o município 
é banhado pelo rio. 

O senador celebrou ainda o fim 
da CPI dos Correios, que teve seu 
relatório aprovado, e a conclusão 
próxima da tramitação do Orça-
mento da União, que deve ser 
aprovado nesta semana.

Tebet recebe título de Cidadão Honorário de Brasília 

José Jorge pede novos 
diretores para agências
O senador José Jorge (PFL-

PE) fez um apelo, na 
última sexta-feira, ao 

novo ministro das Relações Ins-
titucionais, Tarso Genro, e à mi-
nistra-chefe da Casa Civil, Dilma 
Rousseff, para que as agências 
reguladoras tenham diretores 
nomeados, sob pena de invia-
bilidade de seu funcionamento. 
José Jorge destacou o caso da 
Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP) que, por dois meses e 
meio, manteve o diretor Victor 
Martins no cargo sem mandato. 
Segundo o senador, se a situação 
perdurar, as agências irão fechar 
“por falta de diretor”. 

– A questão é grave. A agência, 
que cuida de petróleo, gás e ál-
cool, ficou com apenas dois dire-
tores, sem poder de decisão, em 
um momento em que o petróleo 
custa US$ 60 e a Petrobras está 

vivendo essa situação grave 
com a Bolívia – salientou 
José Jorge.  

O representante de Per-
nambuco mencionou que 
a Agência Nacional de Te-
lecomunicações (Anatel), a 
Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) e a 
Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) estão na 
mesma situação, com seus 
quadros de diretores incom-
pletos. Por esse motivo, o 
senador apresentou projeto 
de lei, depois transformado 
em proposta de emenda à 
Constituição (PEC), que 
autoriza o Senado a fazer 
indicação para o cargo de diretor 
caso haja vacância em uma agên-
cia reguladora por prazo superior 
a 50 dias. 

Na presidência da sessão, o 
senador Heráclito Fortes (PFL-

PI), que preside a  Comissão de 
Serviços de Infra-Estrutura (CI), 
informou a José Jorge que a in-
dicação de Victor Martins para a 
diretoria da ANP será votada na 
CI nesta terça-feira, às 14h.

José Jorge propõe que Senado faça a 
indicação para diretoria de agências 
em caso de vacância superior a 50 dias

Raupp critica projeto
sobre imigrantes ilegais
Valdir Raupp (PMDB-RO) criticou projeto de lei 
aprovado em meados de dezembro pela Câmara 
dos Deputados dos Estados Unidos sobre o 
controle de imigração naquele país e que será 
ainda votado pelo Senado norte-americano. 
Raupp registrou que a proposta recebeu 239 
votos favoráveis e 182 contrários, e afirmou que, 
se ela virar lei, mais de 11 milhões de imigrantes 
ilegais no país poderão ser considerados 
criminosos. O senador informou que o 
presidente George W. Bush apóia o projeto, 
apesar dos protestos realizados naquele país por 
instituições como a Igreja Católica, a Câmara de 
Comércio Americana, entre outras.

Gilvam anuncia recursos para município do Amapá

HOMENAGEM

Ramez Tebet (E) cumprimenta Valdir Amaral na 
presença de Eliana Pedrosa, autora da iniciativa
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Presidência

Renan Calheiros recebeu na última terça-feira o chefe de go-
verno da Federação da Rússia, Mikhail Yefimovich Fradkov. 

O encontro 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 do Cazaquistão.

Renan disse que se encontra no Legislativo brasileiro proposta 
de cooperação entre o Conselho da Federação Russa e o Senado 
Federal brasileiro, e que ele pretende assinar o documento na 
visita que fará a Moscou.

Ao discursar na Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) 
na última terça-feira, Renan 
Calheiros cumprimentou 
a entidade por ter lançado 
a “Campanha Nacional de 
Combate à Corrupção nas 
Eleições de 2006” e destacou 
que a luta contra a corrupção 
é prioridade do Senado.

Renan parabeniza 
campanha da OAB 

Na quinta-feira, Renan 
recebeu de membros do 
Fórum Nacional de Defesa dos 
Direitos Indígenas a Carta da 
Mobilização Nacional Terra 
Livre, que pede a criação de 
uma comissão para tratar 
dos projetos sobre assuntos 
indígenas em tramitação no 
Congresso.

Índios querem 
comissão

Esforço para regulamentar profissão
Ao receber, em seu gabine-

te, o presidente da Federação 
Nacional dos Jornalistas (Fe-
naj), Sérgio Murillo, Renan 
prometeu se empenhar pela 
aprovação do Projeto de Lei 
da Câmara 79/04, que altera 

o decreto que regulamenta 
o exercício da profissão de 
jornalista. O texto recebeu 
parecer favorável na Co-
missão de Assuntos Sociais 
(CAS) e precisa agora ser 
votado em Plenário.

Romero Jucá (PMDB-RR) 
saudou a decisão do governo 
de lançar um pacote de medi-
das que contará com recursos 
de pelo menos R$ 14,6 bilhões 
para socorrer os produtores ru-
rais que não estão conseguindo 
honrar suas dívidas nem têm 
capital para comercializar a 
safra deste ano.

Segundo Jucá, a agricultura 
sofreu problemas diversos, 
principalmente climáticos, e 
precisava de socorro, pois é 
o carro-chefe da economia. O 
senador destacou que o minis-
tro da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, Roberto Rodri-
gues, declarou à imprensa que 
“a conta do produtor brasileiro 
não está fechando” e que “a 
agricultura chegou ao fundo do 
poço”. Segundo o ministro, as 
medidas beneficiarão, princi-
palmente, produtores de arroz, 
milho, soja, trigo e algodão.

Jucá também elogiou a reali-
zação, no último fim de sema-
na, em São Paulo, da Teia da 
Cultura, Educação, Cidadania 
e Economia Solidária e disse 
que o evento foi uma grande 
oportunidade de afirmação dos 
eventos culturais no país.

Jucá elogia pacote agrícola 
anunciado pelo governo

Ideli Salvatti (PT-SC) 
comunicou que a Embrapa 
promoveu na última sexta-
feira uma “galinhada”, com 
a participação do presidente 
Lula, de ministros e de 
empresários para discutir 
a gripe aviária. Segundo 
Ideli, o Ministério da Saúde 
possui estoque suficiente de 
medicamentos para o caso de 
uma eventual contaminação.

Ideli destaca 
encontro da 
Embrapa

Heráclito Fortes (PFL-PI) 
criticou o governador do Piauí, 
Wellington Dias, por culpar 
o Congresso pela demora na 
aprovação do Orçamento. 
Heráclito também acusou 
o governador de ter sido 
“omisso e incompetente”, 
quando deputado federal, por 
haver destinado verbas, com 
emendas ao Orçamento, a 
obras em outros estados.

Heráclito rebate 
governador  
do Piauí
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COMISSÕES

A solução dos problemas so-
ciais brasileiros depende 
da efetivação da reforma 

agrária no país, disse o presidente 
do Instituto Nacional de Coloni-
zação e Reforma Agrária (Incra), 
Rolf Hackbart, em audiência pú-
blica na Comissão de Agricultura 
e Reforma Agrária (CRA).

Hackbart citou estudos, entre 
eles o da Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo (Fiesp), 
segundo os quais a questão agrá-
ria está na base dos demais pro-
blemas brasileiros. Ele declarou 

que o desemprego e a criminali-
dade estão relacionados à concen-
tração da propriedade das terras, 
pois a aglomeração populacional 
na periferia das grandes cidades 
é resultante da falta de opção de 
vida nas áreas rurais.

Os mesmos estudos, explicou 
Hackbart, revelam também que 
o alto padrão tecnológico – utili-
zado na indústria, no comércio e 
no setor de serviços – não permite 
a absorção da mão-de-obra dispo-
nível, o que gera o denominado 
desemprego estrutural.

– Os grandes aglomerados ur-
banos  são formados por pessoas 
expulsas do campo e que estão 
sem opção. Jovens recém-casados 
estão doidos para voltar para o 
meio rural – destacou.

O dirigente assegurou, respon-
dendo ao senador Flexa Ribeiro 
(PSDB-PA), que o Incra não 
apóia movimentos violentos de 
ocupantes de terras no Brasil. Ele 
também negou que a instituição 
esteja oferecendo cestas básicas 
a integrantes do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST) quando acampa-
dos em alguma proprie-
dade particular.

– O mais importan-
te é resolver o conflito 
na ponta, por meio de 
diálogo. Não é apenas 
uma questão ideológica, 
é uma questão de as 
pessoas terem uma vida 
digna – afirmou.

O presidente da co-
missão, senador Sérgio 
Guerra (PSDB-PE), disse 
compartilhar a preocu-
pação de Flexa Ribeiro 
quanto à violência dos 
sem-terra. Para o sena-
dor, a sociedade, o go-
verno e o Parlamento não 
discutem o assunto de 
forma aprofundada.

O relator da Comissão Especial 
Mista do Salário Mínimo, senador 
Paulo Paim (PT-RS), afirmou 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 e os senadores 
Eduardo Suplicy (PT-SP) e Heloísa 

Helena (PSOL-AL), além de depu-
tados, debateram o tema com os 
economistas Cláudio Salvadori 
Dedecca (Unicamp), João Sabóia 
(Universidade Federal do Rio de 
Janeiro), Miko Matijascic (Centro 
Salesiano de São Paulo) e Rosa 
Maria Marques (PUC-SP). 

Todos defenderam uma política 
de reajuste do mínimo como ins-
trumento de distribuição de renda 
e de crescimento econômico. O 
professor João Sabóia argumen-
tou que a aposentadoria não deve 
ser menor do que o mínimo, pois 
está associada ao trabalho. Já o 

benefício de prestação continua-
da não deve necessariamente ser 
atrelado a essa remuneração mí-
nima do trabalho, acrescentou. 

Na opinião de Cláudio Dedec-
ca, uma política permanente do 
mínimo para os próximos dez 
anos poderia garantir ao salário 
o reajuste da inflação, o aumento 
do produto interno bruto (PIB) e 
a produtividade.

Miko Matijascic comentou que 
as questões da informalidade 
e das pequenas empresas são 
determinantes numa política de 
salário mínimo.

O senador Cristovam Buarque (PDT-DF) disse, 
em audiência pública na Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa (CDH), que 
o documentário Falcão – Meninos do Tráfico, 
apresenta dois Brasis, com realidades diferentes, 
e mostra que os jovens brasileiros precisam de 
oportunidade para não ingressar 
na criminalidade. Para o senador, 
educação de qualidade pode con-
tribuir para eliminar as diferenças 
sociais no país.

– A idéia dos dois Brasis é an-
tiga, e para casar estes dois só na 
escola – observou Cristovam.

O senador destacou também 
que a banalização do tema relacio-
nado às crianças que trabalham 
no tráfico de drogas no Brasil 
– exibido pelo programa Fantásti-
co, da TV Globo, em 19 de março 
– deixa a imagem de que o Estado 
tem controle sobre a situação, o 
que, na sua opinião, não existe.

O músico e diretor do vídeo, Alex Pereira, o MV 
Bill, afirmou que, na elaboração do documentário, 
preferiu ouvir o depoimento das próprias crianças 
e adolescentes que trabalham no tráfico de dro-
gas, em vez do de autoridades, como sociólogos 
e antropólogos.

Após um debate de quase 
três horas na Comissão de 
Educação (CE) sobre o projeto 
de regulamentação da profis-
são de publicitário, o autor da 
proposição, senador Leonel 
Pavan (PSDB-SC), concluiu que 
é preciso ampliar a discussão 
na sociedade e realizar outras 
audiências públicas com espe-
cialistas de dentro e de fora do 
setor, para que se possa chegar 
a uma posição mais conciliató-
ria a respeito do assunto.

Na discussão 
do PLS 30/04, o 
diretor da Escola 
Superior de Pro-
paganda e Marke-
ting (ESPM), José 
Roberto Penteado, 
manifestou-se con-
trário ao projeto, 
por entender que 
a regulamentação 
da profissão de publicitário 
limitará as atividades desses 
profissionais, além de burocra-
tizar as relações entre as várias 
especialidades que a publicida-
de moderna engloba.

O presidente da Associação 

dos Profissionais de Propa-
ganda (APP), André Porto 
Alegre, ao contrário, defendeu 
a necessidade da regulamenta-
ção da profissão para se obter 
maior integração entre escola e 
mercado, que, segundo ele, se 
desconhecem e até desconfiam 
um do outro. De acordo com o 
dirigente, a regulamentação ser-
virá para oxigenar essa relação 
e não para garantir reserva de 
mercado para os publicitários.

O representante da Executi-
va Nacional dos 
Estudantes em Co-
municação Social 
(Enecos), Danilo 
Silvestre, mani-
festou a esperança 
dos estudantes de 
que a regulamen-
tação da profissão 
de publicitário sir-
va para garantir 

direitos trabalhistas e sua in-
serção no mercado formal, 
com assinatura de carteira 
de trabalho, além da garantia 
de espaços para propaganda 
comunitária e alternativa em 
estrutura informal.

O Conselho de Comunicação 
Social se reuniu na semana pas-
sada para nova audiência públi-
ca sobre a adoção da TV digital 
no Brasil. A escolha do padrão 
do sistema deverá ser feita entre 
os três já existentes – europeu, 
americano ou japonês – ou um 
novo, brasileiro.

O integrante do Conselho de 
Comunicação Social do Con-
gresso e diretor da Sociedade 
Brasileira de Engenharia de 
Televisão e de Telecomunica-
ções (SET), Fernando Mattoso 
Bittencourt Filho, defendeu a 
adoção do padrão de TV digital 

japonês, a seu ver o mais avan-
çado, já que foi criado a partir 
dos outros dois.

O diretor técnico da Associação 
Brasileira de Televisão Universi-
tária (ABTU), Alexandre Kieling, 
afirmou que é necessária a diver-
sificação de conteúdo dos canais 
com a adoção da TV digital.

Também participaram do de-
bate o diretor de Tecnologia e 
Pesquisa da Philips do Brasil, 
Walter Duran; e o pesquisador 
do Centro de Pesquisa e Desen-
volvimento em Telecomunica-
ções (CPqD), Giovani Moura de 
Holanda.

O conselheiro João Monteiro 
de Barros Filho, representante 
da sociedade civil, foi eleito por 
aclamação e empossado como 
vice-presidente do Conselho 
de Comunicação Social, para 
um mandato de dois anos. 
Órgão auxiliar do Congresso 
Nacional, cabe ao conselho 
realizar estudos, pareceres e 
recomendações por solicitação 
da Câmara ou do Senado, sobre 
assuntos objeto do capítulo VIII 

da Constituição federal, que 
trata das questões relativas à 
comunicação social.

Na mesma reunião, o conse-
lheiro Celso Augusto Schröder, 
representante da categoria pro-
fissional dos jornalistas, fez 
uma exposição sobre liberdade 
de expressão e opinou que é 
necessária a manutenção do di-
ploma e do registro profissional 
para o exercício da profissão de 
jornalista.

“Inclusão social passa 
pela reforma agrária”

Novo mínimo distribui renda, diz Paim

Educação é alternativa à criminalidade

Danilo Silvestre e José Roberto Penteado, debatedores na 
Comissão de Educação do projeto do senador Leonel Pavan

Profissão de publicitário 
pode ser regulamentada

Especialistas discutem 
padrão da TV digital

Conselho elege vice-presidente

Hackbart (E), presidente do Incra, participa de audiência pública, ouvido 
pelos senadores Sérgio Guerra e Flávio Arns, presidente e vice da CRA

Exibição do documentário Falcão – Meninos do Tráfico, na CDH: 
para Cristovam Buarque, só a educação unifica os “dois Brasis”

Leonel Pavan
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A mobilização social é a 
arma que vai garantir o 
cumprimento do Estatuto 

do Idoso. Essa foi a conclusão a 
que chegaram o senador Paulo 
Paim (PT-RS) e vários  palestrantes 
na audiência pública realizada na 
Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa (CDH). O 
objetivo do encontro foi discutir 
os desdobramentos do estatuto 
com relação à obrigatoriedade 
de se reservar vagas gratuitas no 
transporte coletivo interestadual 
e à estada de pessoas da terceira 
idade em instituição de longa 
permanência. 

Com base no artigo 40 do Esta-
tuto do Idoso, todos os veículos 
que fazem transporte coletivo 
interestadual devem garantir 
duas vagas gratuitas para idosos 
com renda igual ou inferior a dois 
salários mínimos. Além disso, pre-
enchidas as duas vagas, a empresa 
tem ainda de assegurar desconto 
de 50%, no mínimo, no valor das 
passagens, a outros idosos.

Segundo Paim, o idoso deve 
mobilizar-se e usar o seu voto 
para mostrar que tem o poder de 
decidir sobre as políticas públicas 
adequadas para o seu segmento.

– O legislador já fez a sua parte. 
Agora é a vez da sociedade. A 
mobilização é que vai garantir o 

cumprimento, na íntegra, do Esta-
tuto do Idoso. E o voto é muito im-
portante nesse contexto; por isso, 
o idoso não pode abrir mão dessa 
arma nunca. É por meio do voto 
que vão mostrar que estão muito 
vivos e acompanhando aqueles 
que têm compromisso com eles 
– afirmou Paim, autor do Estatuto 
do Idoso (Lei 10.741/03).

Conforme o senador Cristovam 
Buarque (PDT-DF), presidente da 
CDH, o governo federal precisa 
humanizar-se para cuidar melhor 
dos idosos e das crianças.

– Os governos trabalham como 
se estivessem administrando uma 
empresa, mas deveriam trabalhar 
para cuidar das pessoas como um 

pai cuida de um filho. Os idosos 
são tratados com descuido, mas 
votam e podem mudar essa situ-
ação. Já as crianças, que também 
são marginalizadas, não votam 
– destacou Cristovam.

Para o presidente do Conselho 
Nacional dos Direitos do Idoso, 
Perly Cipriano, e para Osvaldo 
Russo, secretário nacional de 
Assistência Social – órgão do 
Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome –, é 
necessário montar uma grande 
rede de proteção ao idoso, que 
deve ter início pela prestação de 
assistência integral às famílias 
desses idosos.

Russo lembrou que, no Brasil, 
tal rede já está em construção 
e desde a Constituição de 1988 
houve muitos avanços na área 
de políticas para a terceira idade, 
principalmente com relação aos 
conselhos de idosos. 

– Há alguns anos, esses conse-
lhos eram meramente cartoriais, 
e hoje são deliberativos, com 
participação cada vez maior na 
sociedade – afirmou. 

Para Cipriano, é preciso ainda 
que essa rede nacional mude a 
forma de pensar de que é essencial 
cuidar apenas dos idosos carentes, 
para entender que esse segmento 
é formado por pessoas de várias 
classes sociais e necessidades.

debatesBrasília, 10 a 16 de abril de 2006

COMISSÕES

Paim pede mobilização 
de idosos por estatuto

Idosos participam de audiência pública sobre cumprimento do 
estatuto, em vigor desde 2003: rede de proteção social em estudo

Promotora Iadya Maio, com Russo, Cristovam, Paim e Cipriano: 
debates enfatizaram mudança de mentalidade no apoio ao idoso

Em discurso na terça-feira, 
Paulo Paim (PT-RS) destacou 
que os aposentados do 
INSS que ganham mais que 
o salário mínimo só têm 
recebido o reajuste da inflação. 
“Comparando com outros 
setores da economia, a perda 
deles já chega a 70%”, disse.
Ao longo da semana, o 
senador registrou em Plenário 
campanha de mobilização em 
todo o país pela recomposição 
das perdas acumuladas e 
tentou sensibilizar o governo 
para reajuste superior a 
cerca de 4%. Na sexta-feira, 
a expectativa era de que o 
governo anunciaria reajuste 
de 5%, 1,5% a mais do que o 
INPC, e antecipação de metade 
do 13º para o mês de setembro. 

Os asilos precisam profissiona-
lizar-se e, principalmente, huma-
nizar-se, para melhor atender aos 
idosos. É a opinião da promotora 
de Justiça do Rio Grande do Norte, 
Iadya Gama Maio, uma das pales-
trantes da audiência pública.

Para a promotora, a participa-
ção do Ministério Público nesse 
processo é fundamental, mas é 
preciso também regulamentar 
alguns artigos do Estatuto do 
Idoso para que sejam mais bem 
definidos as atribuições e os limi-
tes do Ministério Público no seu 
papel de fiscalizador dos asilos 
de idosos.

– Queremos pessoas capacita-
das para cuidar dos idosos, mas 
precisamos saber o que exata-
mente podemos cobrar dessas 
instituições, para que elas não 
sejam somente profissionaliza-
das, mas também humanizadas 
– explicou.

Já a defensora pública Paula 
Regina de Oliveira Ribeiro lembrou 
que o benefício da gratuidade de 
vagas para idosos no transporte 
interestadual foi temporariamente 
suspenso pelo Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) até que a Justiça de 
primeira instância decida a quem 
caberá o ônus das passagens.

Quanto aos asilos, a defensora 
concorda que é preciso maior fis-
calização, até mesmo para acabar 
com as instituições clandestinas, 
que só existem para explorar os 
idosos.

Na opinião do secretário da 
Sociedade Brasileira de Geriatria 
e Gerontologia do DF, Gustavo Al-
meida de Souza, os idosos devem 
ter participação ativa nos asilos, 
que, segundo ele, não devem ser 
vistos apenas como um teto, mas 
principalmente como um lar agra-
dável, que garanta o convívio de 
um ambiente familiar.

Para MP, asilos precisam 
se humanizar e se capacitar

Perda acumulada
pelos aposentados
chega a 70%,
afirma senador

Senador Heráclito Fortes (D) preside audiência pública sobre 
saneamento: universalizar serviços é a preocupação

A audiência pública realizada 
na Comissão de Serviços de 
Infra-Estrutura (CI), na semana  
passada, revelou divergências 
sobre um novo marco regulató-
rio para o setor de saneamento 
no país. As posições ficaram 
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 (PMDB-
ES), sobre o qual 
a CI deve decidir 
em breve e que 
motivou a realiza-
ção do debate.

Um ponto ren-
deu a maior polêmica: a ques-
tão em torno da titularidade 
dos serviços de saneamento. 
Atribuída na Constituição aos 
municípios, essa titularidade 
vem sendo questionada pelos 
estados, até mesmo com ações 
no Supremo Tribunal Federal 
(STF). Representantes do gover-
no defenderam a situação atual, 
que garante aos municípios o 
poder de planejar e outorgar os 
serviços. Ouviram de defenso-
res do projeto de Camata que o 

ponto não é tangenciado na pro-
posta do senador, apresentada 
como um modelo mais simples 
e eficaz para regular o setor.

A defesa mais firme da pro-
posição do governo foi feita 
pelo presidente da Associação 
Nacional de Serviços Munici-
pais de Saneamento (Assemae), 
Silvano Silvério da Costa, tam-
bém porta-voz da Frente Na-

cional pela Defesa 
do Saneamento 
(FNSA), integrada 
pela Central Única 
dos Trabalhadores 
(CUT). Para ele, 
além da titulari-
dade municipal, 
outro pilar deve 

sustentar o novo marco: a ma-
nutenção dos serviços em mãos 
do poder público. 

Participaram ainda da audi-
ência pública o secretário de 
Desenvolvimento Urbano da 
Bahia, Roberto Moussalem; 
o coordenador de Resíduos 
Sólidos do Ministério do Meio 
Ambiente, Marco Antonio Bor-
zino; e a diretora-executiva da 
Associação das Concessionárias 
Privadas de Serviços Públicos 
(Abcon), Ana Lia de Castro.

Marco do saneamento 
ainda causa polêmica

Autor do requerimento para a 
realização da audiência pública 
e relator da matéria na CI, o 
senador César Borges (PFL-BA) 
lembrou que, atualmente, são 
necessários recursos da ordem 
de R$ 160 bilhões para que o 
serviço seja oferecido em todo 
o Brasil.

– Precisamos investir R$ 8 
bilhões por ano em saneamento 
básico, nos próximos 20 anos, 
para melhorar a qualidade de 
vida e a saúde do povo brasi-
leiro nesta área – afirmou César 
Borges.

Para o secretário na-
cional de Saneamento 
Ambiental do Ministério 
das Cidades, Abelar-
do de Oliveira Filho, 
o projeto do Senado 
precisa ser mais bem 
discutido e modificado. 
Já o presidente da As-
sociação das Empresas 
de Saneamento Básico 
Estaduais (Aesbe), Dal-
mo Nogueira Filho, de-
fendeu a aprovação do 
projeto de Camata sem 
modificações e criticou 

a proposta do governo federal, 
que, para ele, é centralizadora e 
não se preocupa com as peculia-
ridades de cada região.

Na opinião do vice-presiden-
te da Associação Brasileira da 
Infra-Estrutura e Indústria de 
Base (Abdiq), Newton de Lima 
Azevedo, o texto de Camata é 
mais simples, objetivo e flexível 
quanto às peculiaridades de 
cada região brasileira, mas a 
proposta do Executivo também 
tem pontos positivos que preci-
sam ser incorporados.

Universalização dos serviços exige 
investimento de R$ 160 bilhões

Questão da 
titularidade é o 
principal ponto 
de divergência 
entre projetos

César Borges, relator na CI: volume de 
investimentos necessários é enorme
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Com a presença de repre-
sentantes de grupos circenses 
de todo o país, a Comissão de 
Educação (CE) aprovou, em 
decisão terminativa, projeto de 
lei que regulamenta a atividade 
dos circos. De autoria de Alva-
ro Dias (PSDB-PR), a proposta 
define a atividade como bem 
do patrimônio cultural brasilei-
ro e estabelece condições para 
guarda e venda de animais 
usados nas apresentações.

– Começou um novo tempo 
para o circo brasileiro, que 
passa a ser amparado por esse 
projeto – celebrou o ator Mar-
cos Frota, presente à reunião. 
A seu ver, a medida estimulará 
o aparecimento, no país, de 
novas gerações de artistas.

Aprovada mediante substi-
tutivo do relator, Flávio Arns 
(PT-PR), a proposição determi-

na que o uso da denominação 
circo dependerá de registro 
perante o órgão responsável 
pela política nacional de cul-
tura. Ainda segundo o projeto, 
os animais silvestres e exóticos 
mantidos pelos circos deve-
rão ser registrados em órgão 
ambiental, que também emi-
tirá permissão para venda ou 
permuta.

A proposta recebeu elogios 
de Leonel Pavan (PSDB-SC), 
Eduardo Azeredo (PSDB-MG), 
Marco Maciel (PFL-PE), Juvên-
cio da Fonseca (PSDB-MS) e 
Romeu Tuma (PFL-SP).

Na mesma reunião, obti-
veram pareceres favoráveis o 
PLS 310/05, sobre sorteios de 
loterias federais, e o PLC 99/05, 
que institui 21 de janeiro como 
Dia Nacional de Combate à 
Intolerância Religiosa.

Em debate na Comissão de 
Direitos Humanos e Legislação 
Participativa (CDH) sobre os di-
reitos dos povos indígenas, o se-
nador Antônio Carlos Valadares 
(PSB-SE) defendeu a inclusão 
social daquelas comunidades, 
mediante ações como demar-
cação de terras, e melhores 
condições de educação e saúde 
em suas reservas.

A audiência contou com a 
presença de várias lideranças 
indígenas, que reivindicaram 
celeridade nos processos de 
demarcação, maior cota de va-
gas em universidades e melhor 
compreensão do Judiciário em 
relação a atos praticados por 
indígenas.

O cacique Marcos, de Per-
nambuco, afirmou que é níti-

da a diferença de tratamento 
empregado no julgamento do 
assassinato de um índio e no 
de um branco.

Para Augusto Botelho (PDT-
RR), que declarou na reunião 
sua ascendência indígena, o 
maior problema da demarcação 
é o fato de as decisões serem to-
madas sem que sejam ouvidos 
os habitantes da região.

Já Serys Slhessarenko (PT-
MT) observou que a demar-
cação de terras indígenas na 
Amazônia representa uma ques-
tão de soberania nacional. Na 
opinião da senadora, somente 
com o assentamento de popu-
lações ribeirinhas e de tribos 
indígenas será possível fazer 
frente às ambições de potências 
estrangeiras.

debatesBrasília, 10 a 16 de abril de 2006

INTERLEGIS

DECISÕES

A Comissão de Relações Exte-
riores e Defesa Nacional (CRE) 
ouviu na quinta-feira, em audi-
ência reservada, o embaixador 
brasileiro na Tunísia, Sérgio 
Barcellos Telles, a respeito do 
seqüestro do engenheiro João 
José Vasconcellos Júnior, ocor-
rido no Iraque em março de 
2005. Segundo a imprensa, ele 
foi morto por terroristas muçul-

manos no mesmo mês.
Heráclito Fortes (PFL-PI), que 

solicitou a audiência, disse que 
o Senado deseja colher informa-
ções para “ver que providências 
poderá tomar no sentido de pro-
curar uma solução para o caso”. 
O presidente da comissão, Ro-
meu Tuma (PFL-SP), destacou a  
importância do encontro com o 
embaixador.

COMISSÕES

Senadores defendem a
inclusão social dos índios

Embaixador fala sobre 
seqüestro de brasileiro

Lideranças indígenas participam de debate na CDH

Regulamentação do 
circo é aprovada na CE
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Estudioso dos problemas 
brasileiros desde a época 
da Assembléia Constituin-

te em 1988, o cientista político 
Stéphane Monclaire, da Universi-
dade Paris 1 – Sorbonne, enalte-
ceu a agilidade e a transparência 
do Senado em transmitir via 
internet, os fatos que ocorrem na 
Casa, desde os trabalhos técnicos 
das comissões até as sessões do 
Plenário.

Palestrante da conferência in-
ternacional do I Censo do Legis-
lativo Brasileiro, o pesquisador 
elogiou a iniciativa do Interlegis 
e registrou que o Brasil é um dos 
países mais avançados no tocan-
te a banco, análise e correlação 
de dados.

Na abertura da conferência, 
na quarta-feira, o presidente do 
Senado, Renan Calheiros, definiu 
o censo como uma radiografia 
inédita do trabalho do Legislativo 
e do perfil dos legisladores em 
todo o país. Também presente ao 
evento, Efraim Morais, presiden-
te do programa Interlegis, enalte-
ceu o estudo, “o maior censo do 
legislativo do mundo”.

Durante os debates da confe-

rência, que reuniu especialistas 
brasileiros e estrangeiros, a jor-
nalista da Folha de S. Paulo Elia-
ne Cantanhêde afirmou que “o 
Parlamento não é só escândalos”. 
Ela ressaltou que a atividade do 
Legislativo não se restringe aos 
temas cobertos pela imprensa 
nos últimos anos. 

Segundo o cientista político 
Luis Gustavo Mello Grohmann 
(UFRGS), no Brasil há uma ten-
dência de sobrevalorização dos 

executivos em detrimento dos 
legislativos. 

Para, Timothy Joseph Power, 
professor da Universidade de 
Oxford (Inglaterra), os resultados 
do censo do legislativo – quando 
confrontados com outras fontes 
de dados, como o TSE – serão 
úteis para esclarecer até que pon-
to as teorias que se aplicam no 
relacionamento entre o Executivo 
e o Legislativo no âmbito nacio-
nal valem para o municipal.

Especialistas debatem 
censo do Legislativo

O que mais chamou a atenção 
dos pesquisadores do I Censo do 
Legislativo Brasileiro foi a situa-
ção da infra-estrutura física das 
casas legislativas e o reduzido 
número de pessoas com nível su-
perior ou mesmo especializadas 
para atender os parlamentares 
nas áreas de atuação prioritárias, 
como orçamento, educação, saú-
de e segurança. 

Boa parte dos legislativos 
(1.185) ainda funciona no mes-
mo prédio da prefeitura. O censo 
revelou que 74,3% das câmaras 
de vereadores brasileiras já estão 
conectadas à internet e cerca de 
96% delas possuem microcom-
putadores.

O estudo mostrou ainda que  
88% dos vereadores e deputados 
estaduais são homens, enquanto 
as representantes do sexo fe-
minino somam apenas 12%. A 
média salarial dos vereadores de 
pequenos e médios municípios 
é de R$ 450, e os vereadores 
de grandes cidades ganham em 
média R$ 1.700.

O censo teve como objetivo 
fazer um levantamento do perfil 
do Legislativo em todo o país, 
abrangendo câmaras municipais 
e assembléias legislativas. Para 
implementar a pesquisa, foram 
enviados recenseadores aos mais 
de 5 mil municípios brasileiros. 
Eles acabaram por descobrir 

cinco novos municípios que não 
estavam catalogados pelo IBGE: 
os pesquisadores do Censo do 
Legislativo registraram um total 
de 5.564 municípios, enquanto o 
IBGE contabiliza 5.559.

O levantamento foi promovido 
pelo Interlegis, a Comunidade 
Virtual do Poder Legislativo 
– programa desenvolvido pelo 
Senado em parceria com o Banco 
Interamericano de Desenvolvi-
mento (BID).

Treinada em Brasília, a equipe 
de 180 recenseadores visitou 
cada casa legislativa e percorreu, 
em média, 6 mil quilômetros ao 
longo de quatro meses de coleta 
das informações.

Senadores Efraim, Renan e Maciel, além do diretor-geral da Casa, 
Agaciel Maia, na abertura da conferência internacional

Câmaras têm infra-estrutura precária  
e poucos servidores especializados
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A independência entre os Pode-
res foi amplamente debatida na 
conferência internacional sobre o 
I Censo do Legislativo Brasileiro. 
Na opinião do jornalista Carlos 
Alberto Sardenberg, o desgaste 
das relações entre os três Pode-
res é um problema sistêmico 
brasileiro. 

Professor da Universidade de 
Brasília, David Fleischer avaliou 
que o problema enfrentado no 
Brasil é comum aos países que 
adotaram o sistema republicano, 
advindo da Teoria de Tripartição 
dos Poderes sistematizada pelo 
filósofo francês Montesquieu. 

O jornalista Franklin Martins 
alertou para o desequilíbrio en-
tre o constante crescimento na 
velocidade de transmissão de in-

formações e a capacidade de sua 
absorção por parte das pessoas. 
Na opinião do jornalista, a socie-
dade não está preparada para a 
instantaneidade do repasse das 
informações.

Na mesma linha, o consultor 
em educação Antônio Jorge 
Duarte de Oliveira defendeu um 
aperfeiçoamento constante no 
treinamento de pessoal para fa-
cilitar o aumento da capacidade 
de absorção da informação. Já 
a professora da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul 
Jussara Reis sugeriu ao Interlegis  
não ater seus estudos apenas ao 
âmbito do Legislativo.

Também participaram da con-
ferência Argelina Cheibub, do 
Instituto de Pesquisas do Rio de 

Janeiro; José Francisco Sánchez 
López, da Universidad de Sala-
manca; Maria de Fátima Anas-
tásia, da Universidade Federal de 
Minas Gerais; Paulo Kramer, da 
Universidade de Brasília; e Ale-
xandre Barros, da Unieuro.

Desgaste na relação entre os Poderes é 
analisado em conferência internacional

Stéphane Monclaire (Sorbone) 
foi um dos palestrantes do 
evento do Interlegis
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No mundo todo, avanços na 
tecnologia da biologia molecular 
têm tornado os testes quase cor-
riqueiros. Mesmo no Brasil, os 
laboratórios já oferecem, a quem 
puder pagar, exames capazes de 
identifi car a propensão a doenças 
futuras (como câncer de intestino 
e de mama), diagnosticar a mal-
formação genética nos fetos ou 
até mesmo verifi car se o fi lho terá 
baixa estatura ou olhos azuis.

Nos Estados Unidos, são reali-
zados cerca de 4 milhões de testes 
genéticos por ano. Graças a eles, 
problemas graves podem ser tra-
tados desde o nascimento, como 
anemia falciforme, fenilcetonúria 
e doenças de tireóide congênita. 
Além disso, os testes indicam 
predisposição a males como o 
câncer de mama, 
que a pessoa terá 
no futuro, possibili-
tando o tratamento 
preventivo.

As companhias 
de planos de saúde 
e seguro de vida 
são as maiores in-
teressadas em obter informações 
sobre que doenças teremos risco 
de desenvolver e qual a data 
prevista da nossa morte. E se 
tais dados sigilosos chegassem às 
mãos dos empregadores?

– As inovações tecnológicas, 
ao prometerem uma nova demo-
cracia, criaram novas desigual-
dades e exclusões, debilitaram 
as resistências dos trabalhadores 
e ampliaram o domínio sobre 
eles. Os exames genéticos são 
potencialmente promotores de 
uma quebra de privacidade, 
sujeitando os indivíduos a um 
controle que determina padrões 
de normalidade a serem seguidos 
por todos – assegura Vânia Rúbia 
Farias Vlach, do Instituto de Geo-
grafi a da Universidade Federal de 
Uberlândia. 

Enquanto o debate ético em tor-
no desses exames se circunscreve 

a entidades como a Associação 
Médica Brasileira (AMB) ou a 
Sociedade Brasileira de Genética 
Clínica, os laboratórios estão de 
olho em um multimilionário mer-
cado consumidor. Estima-se que, 
somente nos EUA, haveria de 3 a 
5 milhões de pessoas sob risco de 
ter o mal de Alzheimer, cerca de 
30 mil famílias, o Huntington, e 
36 mil, a distrofi a miotônica.

– A possibilidade da realiza-
ção dos testes preditivos para 
doenças genéticas influencia 
diferentes aspectos da saúde, 
com conseqüências psicossociais, 
éticas e profi ssionais muito es-
pecífi cas e complexas – justifi ca 
estudo assinado pela AMB.

Na Inglaterra, onde já existe 
um banco de DNA com mais de 

300 mil amostras, 
seus defensores 
argumentam que 
ele é muito impor-
tante para identifi -
car criminosos ou 
infratores da lei. 
Mas quais seriam 
as possíveis impli-

cações do uso negativo dessas 
informações, como, por exemplo, 
em testes de paternidade? Estu-
dos populacionais estimam que 
a taxa de falsa paternidade seja 
da ordem de 10%.

Por isso, causou enorme con-
trovérsia no Reino Unido, ano 
passado, decisão das autoridades 
de saúde de colocar dois testes 
genéticos para a doença de Hun-
tington (moléstia grave que afeta 
o raciocínio e a locomoção) à 
disposição das seguradoras.

– A resposta a essas perguntas 
não é fácil e exige amplas discus-
sões dos pontos de vista social, 
médico e principalmente ético 
– admite a geneticista Mayana 
Zatz, coordenadora do Centro de 
Estudos do Genoma Humano da 
Universidade de São Paulo (USP) 
e autora de diversos estudos so-
bre o assunto.

A Comissão de 
Assuntos Sociais 
(CAS) reúne-se 
nesta terça-feira 
para examinar, 
entre dez outras 

proposições, o projeto de lei (PLS 
231/00) do senador Juvêncio da 
Fonseca (PSDB-MS) que proíbe 
planos e seguros de saúde pri-
vados de exigir testes genéticos 
para identifi cação de predisposi-
ção a determinadas doenças.

Para o autor do projeto, a detec-
ção prévia de doenças pelos testes 
genéticos é uma realidade cientí-
fi ca, mas sua utilização deve re-
sultar de necessidade médica que 
vise ao bem-estar do paciente.

– Não deve tornar-se instrumen-
to de diminuição de custos para 
entidades de seguros e assistência 
à saúde, em detrimento de valores 
éticos tão caros à Humanidade. 
A exigência por um plano ou se-
guro de saúde do conhecimento 
antecipado do conteúdo genético 

de um cidadão é sem dúvida 
discriminatória e atenta contra a 
sua privacidade – diz Juvêncio 
da Fonseca.

O senador critica duramente 
a decisão do governo do Reino 
Unido (veja matéria ao lado) de 
autorizar a divulgação às compa-
nhias seguradoras dos resultados 
de testes genéticos para propensão 
a doenças como Huntington e 
Alzheimer.

– Tal atitude impõe ao cidadão 
um sofrimento antecipado, não 
só pela previsão da doença como 
pela exclusão, de alguma forma, 
da cobertura dos gastos médico-
hospitalares – lamentou.

O relator na CAS, senador Mão 
Santa (PMDB-PI), que é médico 
neurologista, deu parecer favorá-
vel à aprovação do projeto, que 
tem apenas um artigo e acrescenta 
a proibição à Lei 9.656, de 1998, 
que dispõe sobre os planos e 
seguros privados de assistência 
à saúde.

– O objetivo do seguro de saúde 
é a socialização do prejuízo fi nan-
ceiro advindo da doença. Inteirar-
se da doença potencial antecipada-
mente e excluir o potencial doente 
da socialização do seu prejuízo 
é não apenas discriminá-lo mas 
tirar-lhe a vida com qualidade 
também antecipadamente.

A proposta de Juvêncio da 
Fonseca será analisada pela CAS 
em decisão terminativa; assim, se 
aprovada pelos senadores, poderá 
seguir diretamente para discussão 
na Câmara dos Deputados, sem 
passar pelo Plenário, exceto em 
caso de recurso para esse fi m.

Atualmente, a lei federal exige 
que doenças preexistentes sejam 
notificadas à seguradora, ou o 
usuário poderá perder o direito 
à sua cobertura. Em casos como 
de uma pessoa portadora de dia-
betes, os planos de saúde podem 
arbitrar prazos de carência de 
até dois anos para atendimento 
hospitalar.
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COMISSÕES

Teste obrigatório de 
DNA pode ser proibido

Cientistas analisam exames de DNA em laboratório norte-americano: questões éticas e de mercado

Planos de saúde 
são os maiores 
interessados 
nas informações 
dos pacientes

Mercado é promissor, mas há 
questões éticas a responder

Projeto impede que os planos de saúde exijam exames para detecção de possíveis doenças graves
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Genes são instruções que deter-
minam as características físicas de 
cada indivíduo, como a cor dos 
olhos ou a propensão à obesida-
de. Também ordenam a produção 
de proteínas indispensáveis ao 
funcionamento do corpo, como as 
que ajudam o estômago a digerir 
comida. Genes defeituosos dese-
quilibram o organismo e podem 
causar doenças.

Os resultados do Projeto Ge-
noma Humano – iniciativa cien-
tífi ca em escala global em curso 
desde a década passada –, em 
longo prazo, certamente irão 
revolucionar a medicina, princi-
palmente na área de prevenção. 
Será possível analisar milhares 
de genes ao mesmo tempo, e as 
pessoas poderão saber se têm 
predisposição aumentada para 
certas doenças, como diabete, 
câncer, hipertensão ou doença 
de Alzheimer, e tratar-se antes do 
aparecimento dos sintomas.

Projeto Genoma 
pode mudar o 
perfi l da medicina

(*) incurável, afeta só os homens e leva 
seu portador à paralisia dos músculos

Alterações genéticas alojadas nos 23 pares de 
cromossomos humanos podem causar diversas doenças

A origem do mal

Diabete

Câncer de pulmão 

Câncer de mama

Mal de Alzheimer 

Aterosclerose

Síndrome de Down

Distrofia muscular de Duchenne (*) 

Epilepsia

Por onde começa 

1- O genoma é composto por genes. Ele fi ca no 
núcleo (a parte central) das células 

2- Os genes são alojados em fi lamentos chamados 
DNA (ácido desoxirribonucléico) 

3- Os genes são formados por quatro moléculas 
(representadas pelas letras A, T, C e G) chamadas 
bases nitrogenadas. Alinhadas, elas formam um longo 
fi o de DNA, dividido em partes e armazenado em 23 
pares de cromossomos

4- O DNA é formado 
por dois fi os de bases 
nitrogenadas, dispostas 
de forma espiral, como 
uma escada torcida 

5- As letras A, T, C e 
G do DNA se misturam 
para formar os genes. 
A seqüência das letras, 
que pode ser de vários 
tamanhos, é o que 
diferencia os genes. A 
minúscula diferença que 
existe nos nossos genes 
é que nos torna mais 
ou menos suscetíveis a 
doenças os homens e leva 

sculos

ticas alojadas nos 23 pares de 
cromossomos humanos podem causar diversas doenças

Distrofia muscular de Duchenne (*) 

Como o genoma poderá dizer se alguém 
tem predisposição a determinadas doenças 
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Redemocratização em dois atos

180 anos do Senado
Em apenas dois governos – Figueiredo e Sarney – o Brasil vê a ditadura dar 
espaço à democracia e o nascimento de uma nova Constituição

Último presidente do ciclo militar, o general João Baptista 
Figueiredo assume o cargo em 1979 com a promessa 
de concluir o processo de abertura política. Promove 

a anistia e restabelece o pluripartidarismo. O movimento das 

Diretas Já devolve a política às ruas do país, mas é derrotado. 
Tancredo Neves, eleito presidente, jamais chega a assumir e 
morre no Dia de Tiradentes. No governo de Sarney, seu vice, a 
redemocratização toma forma com a Constituição de 1988.

Figueiredo cumpre compromisso e 
devolve o país à normalidade política

Ao assumir o governo em março 
de 1979, o general João Baptista de 
Oliveira Figueiredo reafi rmou que 
continuaria o processo de abertura 
iniciado por seu antecessor, gene-
ral Ernesto Geisel. Com o apoio 
do Congresso Nacional, assim 
o fez: em agosto, 
foi aprovada a Lei 
de Anistia, que be-
neficiou cidadãos 
destituídos de seus 
empregos, exilados 
e presos políticos. 
Em novembro, o 
pluripartidarismo 
foi reinstituído, são aprovadas as 
eleições diretas para governador 
e extinta a figura do “senador 
biônico”.

Surgiram então o Partido Demo-

crático Social (PDS); o Partido do 
Movimento Democrático Brasileiro 
(PMDB); o Partido Popular (PP), 
presidido pelo senador Tancredo 
Neves; o Partido Trabalhista Bra-
sileiro (PTB), liderado pela ex-
deputada Ivete Vargas; o Partido 

Democrático Traba-
lhista (PDT), funda-
do pelo ex-governa-
dor gaúcho Leonel 
Brizola; e o Partido 
dos Trabalhadores 
(PT), chefi ado, entre 
outros, pelo então 
líder sindical Luiz 

Inácio Lula da Silva.
A oposição surpreendeu ao 

conseguir a maioria da Câmara nas 
eleições de 1982, mas no Senado 
os governistas fi zeram a maioria. 

A pressão por eleições diretas para 
presidente da República tomou 
conta de 1983 e surgiu a campanha 
das Diretas Já, derrotada no Con-
gresso em abril de 1984.

Divergências políticas em torno 
da candidatura à Presidência aca-
baram por rachar o PDS. Lideran-
ças expressivas, como o então vice-
presidente da República, Aureliano 
Chaves, e os senadores José Sarney 
e Marco Maciel, fundaram o Parti-
do da Frente Liberal (PFL).

Em janeiro de 1985, o então 
senador Tancredo Neves foi eleito 
presidente pelo Colégio Eleitoral. 
Em virtude de complicações de 
saúde, tomou posse em seu lugar 
o vice José Sarney. Tancredo fale-
ceu em 21 de abril, sem jamais ter 
assumido o cargo. HISTÓRIA BRASILEIRA – CRONOLOGIA 1979-1988

15/3/1979 Toma posse o general João Figueiredo, último presidente militar

28/8/1979 Promulgada a Lei de Anistia (nº 6.683)

20/11/1979 Restabelecido o pluripartidarismo

15/1/1985 Colégio Eleitoral elege presidente o oposicionista Tancredo Neves

14/3/1985 Tancredo Neves é internado

15/3/1985 Toma posse o vice-presidente José Sarney

21/4/1985 Tancredo Neves falece

15/11/1986 Eleições para a Assembléia Nacional Constituinte

1º/2/1987 Instalação da Constituinte

5/10/1988 Promulgada a 7ª Constituição brasileira

Movimento Diretas Já na Esplanada dos Ministérios: derrotado, apesar da grande adesão popular

O início do governo Sarney foi 
marcado pelos debates em torno 
da convocação de uma Assem-
bléia Nacional Constituinte. Havia 
consenso quanto à necessidade de 
que o novo período democrático 
exigia um texto constitucional 
não-ditatorial, mas havia diver-
gências quanto à composição e à 
natureza da Constituinte. Venceu a 
proposta de um Congresso Consti-

tuinte, em que deputados federais 
e senadores eleitos em novembro 
de 1986 acumulariam as funções 
parlamentares e constituintes. 

Em fevereiro de 1987, o depu-
tado Ulysses Guimarães abriu as 
sessões da Assembléia Nacional 
Constituinte, composta por 559 
congressistas. Logo um grupo de 
constituintes do PMDB, do PFL, 
do PDS e do PTB formou o Centro 

Democrático, ou “Centrão”, que 
agrupou a maioria parlamentar 
de apoio às causas mais conser-
vadoras.

A Constituição promulgada em 
5 de outubro de 1988 foi a síntese 
e o auge de todo o processo de 
redemocratização do país. Apesar 
de longa e detalhista, representou 
os anseios da população brasileira 
à época.

Constituição de 1988 dá forma à democracia

Ressurgem os 
partidos, e 
a campanha 
das Diretas Já 
empolga as ruas

Nos seus mais de 50 anos de 
vida pública, o mineiro Tancredo 
Neves ocupou o cargo de sena-
dor por pouco mais de três anos. 
Nome de destaque, Tancredo já 
governara o país como primeiro-
ministro parlamentarista, entre 
1961 e 1962. Foi um dos líderes 
do Movimento Democrático 
Brasileiro (MDB), partido criado 
a partir do Ato 
Institucional 2 
(AI-2). 

Tancredo ele-
geu-se senador 
pelo MDB em 
1978.  Com a 
volta do pluri-
part idar ismo, 
fundou o Parti-
do Popular (PP). 
Despediu-se do 
Parlamento num 
belo discurso em 
março de 1983, 
para assumir o 

governo de Minas Gerais. Viu 
derrotada a tese das Diretas Já, 
mas foi eleito, em 15 de janeiro, 
o primeiro civil presidente após 
20 anos de regime militar.

Na véspera de tomar posse, 
foi internado em estado grave 
e o vice José Sarney assumiu o 
cargo. Morreu em 21 de abril de 
1985, em São Paulo.

Tancredo, da esperança à 
frustração em três meses

Dona Risoleta Neves e Ulysses celebram a 
vitória de Tancredo (C) no Colégio Eleitoral

“Estou consciente de que as-
sumo a Presidência do Senado 
Federal num dos momentos cru-
ciais da nacionalidade”, afi rmou 
o senador pernambucano Nilo 
de Souza Coelho, em fevereiro 
de 1983. 

Político, empresário, médico, 
descendente de importante famí-
lia do sertão pernambucano, foi 
o primeiro governador indireto 
de Pernambuco, nomeado pelo 
marechal Castello Branco.

Eleito senador em 1979, Nilo 
Coelho teve atuação forte nos 
últimos anos da ditadura. Amigo 
leal do presidente João Figueire-
do, pretendia, como presidente 
da Casa, conduzir o processo de 
redemocratização do país com o 
espírito conciliador que demons-
trara como líder da Maioria.

Um dos episódios mais mar-
cantes da sua atuação ocorreu em 
21 de novembro de 1983, quando 
o Congresso Nacional, sob seu 
comando, rejeitou o decreto-lei 
2.024, que reduzia salários. “Não 
sou presidente do Congresso do 
PDS; sou presidente do Congresso 
do Brasil”, declarou.

Nilo: “Não sou presidente 
do Congresso do PDS”

Nilo Coelho ajuda o presidente 
Figueiredo no processo
de reabertura política
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“A aprovação do 
relatório foi uma vitória 
da investigação correta”

Osmar Serraglio, relator da CPI 
dos Correios.

“Seria um haraquiri 
passar à sociedade 
a imagem de que 
estamos realizando um 
acordo para aprovar um 
relatório que atenda 
interesses diversos”

Alvaro Dias, em defesa do 
documento aprovado pela CPI.

“Presidente que viola o 
regimento dessa forma 
não tem autoridade para 
encerrar os trabalhos da 
CPI”

Jorge Bittar, revoltado com 
Delcidio Amaral, que não 
divulgou à CPI as 35 alterações 
feitas no relatório final.

“Se alguém estava 
pensando em retalhar o 
relatório final, precisava 
pensar duas, três, cinco 
ou dez vezes antes”

Delcidio Amaral, para 
quem o presidente Lula seria 
responsabilizado criminalmente 
pelo mensalão se o relatório fosse 
mudado, como queria o PT. 

“É ilegítimo, ilegal e 
contra os regimentos 
da Câmara e do Senado 
concluir a votação do 
relatório sem apreciação 
dos destaques, como 
ocorre em qualquer 
proposição legislativa”

Aloizio Mercadante, ao 
questionar a decisão de Delcidio 
de não votar os destaques 
apresentados.

“O papel da CPI 
não é aumentar a 
temperatura da crise, 
nem baixar. É subsidiar 
as investigações pelos 
canais competentes”

Renan Calheiros, assegurando 
rapidez na decisão sobre o 
pedido do PT para anular a 
votação do relatório da CPI.

“O ideal é que o 
impeachment se faça 
pelo povo com o voto 
em Geraldo Alckmin”

Antonio Carlos Magalhães, 
negando que PFL e PSDB 
estejam estudando se pedem o 
impedimento do presidente Lula.

“O Carequinha já se foi. 
Agora os palhaços do 
conselho também vão 
sair”

Chico Alencar, anunciando a 
renúncia de nove membros do 
Conselho de Ética da Câmara 
após a absolvição de João Paulo 
Cunha pelo Plenário.

Voz do Leitor

Sugestões, comentários e críticas podem ser enviados por carta (Praça 
dos Três Poderes, edifício Anexo I, Senado Federal, 20º andar,

CEP 70165-920, Brasília-DF), e-mail (jornal@senado.gov.br) ou telefone 
(0800 61-2211).
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Foto da Semana

Pergunte ao Senador

Tumulto na votação 
do relatório da CPI dos 

Correios: a bancada 
petista se irrita com a 
decisão do presidente 
do colegiado, senador 

Delcidio Amaral (PT-MS), 
de votar o relatório 
do deputado Osmar 

Serraglio (PMDB-PR) e 
encerrar a sessão e a 
CPI sem o exame dos 

destaques. Revoltado, 
o deputado Jorge Bittar 
(PT-RJ) aproxima-se de 

Delcidio e é contido por 
outros parlamentares

TRANSGÊNICOS

Valentino Menegatti, de Palmas (PR)

“Senador Osmar Dias, se o senhor se candidatar ao governo 
do estado e vier a ser eleito, o plantio de soja transgênica 
será totalmente liberado?”

O senador Osmar Dias (PDT-PR) responde:

Caro Valentino, nós temos a Lei de 
Biossegurança, aprovada pelo Congresso 
Nacional depois de uma ampla discussão 
com especialistas e com a sociedade civil. 
A lei disciplina a pesquisa, o plantio e a 
comercialização de produtos transgênicos, 
isto é, geneticamente modificados (OGMs). Se eleito 
governador, o que farei é obedecer rigorosamente a essa 
lei que aprovamos. Ela representa o marco regulatório para 
esse assunto. Quem desobedecer às regras fixadas não estará 
contribuindo de forma alguma com a ciência e muito menos 
com os agricultores. Acredito que estaremos cumprindo a 
legislação que regula a utilização dos transgênicos se for 
autorizado somente o plantio e a comercialização de tudo 
aquilo que a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança 
(CTNBio) aprovar, depois de ter analisado se aquele produto 
transgênico pode ou não causar dano à saúde humana e ao 
meio ambiente. A CTNBio é o órgão criado para deliberar 
sobre os OGMs e caberá à comissão dar a palavra final sobre 
a liberação desses produtos. Dessa forma, acredito que 
obedecer à lei é o melhor caminho no caso dos produtos 
geneticamente modificados.

REFORMA POLÍTICO-PARTIDÁRIA

Thiago Martins, de Sengés (PR)

“Senador Alvaro Dias, qual a sua opinião a respeito da re-
forma político-partidária e quais as sugestões que apresen-
tou com relação a esse assunto?”

O senador Alvaro Dias (PSDB-PR) responde:

Caro Thiago, acredito que a reforma 
política tem que preceder todas as 
outras reformas. As demais seriam mais 
rapidamente realizadas, e com resultados 
mais significativos, se antes tivéssemos 
feito a reforma política. Acho que o Congresso Nacional 
não tem tido a competência de propor uma reforma 
compatível com a realidade brasileira. O poder político 
é superado, retrógrado e tem que ser alterado. O modelo 
de reforma política só tem sentido se consultadas as 
aspirações da sociedade. O Congresso, em função dos 
escândalos e da corrupção, está contaminado, e, portanto, 
sem legitimidade para propor um novo modelo político 
para o país. Eu entendo ser importante que, nas próximas 
eleições, principalmente os candidatos à Presidência da 
República assumam compromissos com a população de que 
trabalharão como líderes para a efetivação de uma reforma 
política que nos conduza a um modelo compatível com as 
aspirações do país.

SEGURANÇA NAS 
PENITENCIÁRIAS

“Gostaria de sugerir aos 
senadores que aprovem 
a PEC 308/04, que cria a 
Polícia Penitenciária. Cer-
tamente essa mudança vai 
dar melhores condições 
para nós, servidores que 
exercemos funções em pe-
nitenciárias. Não há hoje a 
mínima condição de traba-
lhar com tranqüilidade nos 
presídios. No estado de São 
Paulo, o governo nos dei-
xou à mercê dos presidiá-
rios, não podemos exercer 
um trabalho digno e nos 
sentimos humilhados.”
Luís Antônio Rodrigues, 
de Riolândia (SP)

PROJETOS DE EDUCAÇÃO

“Gostaria de elogiar a 
criação dos projetos vol-
tados à educação supe-
rior, como o ProUni e as 
avaliações do Enem, que 
facilitam a entrada de jo-
vens de baixa renda em 
universidades particulares 
em nosso país.”
Flávia V. Cordeiro,  
de Panelas (PE)

CONSELHO NACIONAL 
DE JUSTIÇA

“A simples indicação da 
ministra Ellen Gracie para 
presidente do Conselho 
Nacional de Justiça já veio 
acompanhada de ótimas 
mudanças, como a redução 
do teto salarial do Judiciá-
rio e o fim do nepotismo 
naquele Poder. Minha su-
gestão a respeito desse fato 
tão positivo para o país é 
que seja criado também 
um órgão, nesses mesmos 
moldes, para julgamento 
de mandato dos parlamen-
tares. Assim, retira-se o 
direito dos mesmos de pre-
servar ou cassar o mandato 

de seus colegas.”
José Ribamar Araújo 
Carneiro, de Parnaíba 
(PI)

CONCURSO PÚBLICO

“Sugiro que se crie um 
projeto de lei que vise pro-
teger a pessoa aprovada em 
concurso público, pois as 
empresas estão lucrando 
com as taxas de inscrição 
e não convocam os apro-
vados.”
Benjamin J. O. Neto,  
de Rui Barbosa (BA)

ELEITORES MAIS ATENTOS

“Senhores parlamentares, 
não permitam que as CPIs 
terminem em pizza. Hoje 
quem absolve são vocês, 
mas, daqui a nove meses, 
quem irá escolhê-los ou 
não somos nós, eleitores. 
Não somos mais os mes-
mos, estamos mais atentos 
e espertos.”
Adriano Neto,  
de Belém (PA)

TELEVISÃO

“Senadores do Distrito 
Federal, solicito que os 
senhores intervenham para 
que as emissoras de televi-
são e sucursais de Brasília 
façam-se presentes nas 
cidades de Goiás e Minas 
Gerais do entorno do DF, 
tanto na área do jornalis-
mo, quanto nas fiscaliza-
ções de postura.”
José da Silva Rodrigues, 
de Luziânia (GO)

TRABALHO

“Ao falar em trabalho, 
penso na liberdade que ele 
significa. Ter um trabalho é 
uma conquista.”
José Cristo Lins,  
de Cachoeira dos  
Índios (PB)
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No sábado, às 20h, a Rádio 
Senado apresenta entre-
vista com o compositor, 

intérprete, violonista e arran-
jador paulistano Celso Viáfora, 
no programa Escala Brasileira. 
Parceiro de Vicente Barreto – o 
mais constante – e de grandes 
nomes como Guinga, Eduardo 
Gudin, Élton Medeiros, Hermínio 
Bello de Carvalho, Jean e Paulo 
Garfunkel, Viáfora tem desde 
2000 uma assídua parceria com 
Ivan Lins.

Com formação musical na Fun-
dação das Artes de São Caetano 
do Sul (SP) e, posteriormente, no 
curso de arranjo com o maestro 
Nélson Ayres, no Conservatório 
do Brooklin, Viáfora venceu festi-
vais, escreveu trilhas para teatro, 
percorreu o Brasil e fez amigos e 

parceiros em todo canto. No seu 
quinto disco, Basta um tambor 
bater, lançado em 2001, dedicou-
se ao samba e deu início a dura-
douro encontro com as crianças 
do projeto Barracão dos Sonhos, 
da comunidade paulistana de 
Paraisópolis. Na entrevista, com 
a participação do jornalista Mar-
co Reis, da Rádio Senado Ondas 
Curtas, Celso Viáfora apresentará 
as músicas A cara do Brasil, Al-
tares, Não vou sair, Emoldurada, 
Duas e quinze, Por um fio, Papai 
Noel e Deus de Deus.

Já no Prosa e Verso, às 9h, 
também no sábado, o assunto é 
a origem do boato, das infâmias 
e das maledicências, no enten-
dimento do escritor Machado de 
Assis, em conto de sua autoria 
que será interpretado pelo ator 

André Amaro. 

O que acontece 
depois da CPI?
Encerrados os traba-

lhos da CPI dos Cor-
reios, com a aprovação 
do relatório final do 
deputado Osmar Ser-
raglio, para onde vai o 
resultado de dez meses 
de debates e investiga-
ções? O que acontece 
depois que uma CPI 
termina? O programa Conexão Se-
nado responde a essas indagações 
e promove ainda um debate nesta 
segunda-feira, com a participação 
de um parlamentar e de um pro-
curador do Ministério Público. O 
programa começa ao meio-dia e 
o debate vai ao ar às 12h30. O 

ouvinte também pode participar 
pelo telefone (61) 3311-1261, por 
fax (61) 3311-2777, ou pelo e-mail 
conexão@senado.gov.br. 

Para obter mais informações 
sobre a programação da Rádio 
Senado acesse www.senado.gov.
br/radio.

 SEGUNDA-FEIRA

8h – Senado Notícias
9h – Música e Informação
12h – Conexão Senado
13h40 – Senado Notícias
14h – Plenário (ao vivo)
19h – Voz do Brasil (ao vivo)
20h – Música e Informação
22h – Senado Notícias
23h – Vozes do Século XX 

(reprise)

TERÇA-FEIRA

8h – Senado Notícias
9h – Música e Informação
9h30 – Senado Repórter
10h – Comissões (ao vivo)
13h40 – Senado Notícias
14h – Plenário (ao vivo)
19h – Voz do Brasil (ao vivo)
20h – Música e Informação
22h – Senado Notícias
23h – Jazz & Tal (reprise)

QUARTA-FEIRA

8h – Senado Notícias
9h – Música e Informação
9h30 – Senado Repórter
10h – Comissões (ao vivo)
13h40 – Senado Notícias
14h – Plenário (ao vivo)
19h – Voz do Brasil (ao vivo)
20h – Música e Informação
22h – Senado Notícias
23h – Música do Brasil (reprise)

QUINTA-FEIRA

8h – Senado Notícias
9h – Música e Informação
9h30 – Senado Repórter
10h – Comissões (ao vivo)
13h40 – Senado Notícias
14h – Plenário (ao vivo)
19h – Voz do Brasil (ao vivo)
20h – Música e Informação
22h – Senado Notícias
23h – Escala Brasileira

SEXTA-FEIRA

8h – Senado Notícias
9h – Plenário (ao vivo)
12h – Música e Informação
14h10 – Senado Notícias
14h30 – Música e Informação
19h – Voz do Brasil (ao vivo)
20h – Música e Informação
22h – Senado Notícias
23h – Música e Informação

SÁBADO

8h – Música e Informação
9h – Prosa e Verso
11h – Música Erudita
12h – Música e Informação
16h – Música do Brasil
17h – Música e Informação
20h – Escala Brasileira
21h – Música e Informação
22h – Vozes do Século XX
23h – Música e Informação

 DOMINGO

8h – Brasil Regional
9h – Autores e Livros
9h30 – Música e Informação
11h – Música do Brasil (reprise)
12h – Música e Informação
15h – Música Erudita (reprise)
16h – Música e Informação
17h – Vozes do Século XX 

(reprise)
19h – Música e Informação
20h – Jazz & Tal
21h – Música e Informação

A programação da Rádio e da TV Senado está sujeita a alterações em função do trabalho dos senadores no Plenário e nas comissões

Rádio Senado

Brasília, 10 a 16 de abril de 2006

Diversidade musical 
de Celso Viáfora

TV Senado

SEGUNDA-FEIRA

1h – Cidadania 1
2h – Especiais
2h30 – Fala Cidadão
3h – Idéias
3h30 – Entrevista 1
4h – Jornal do Senado
4h30 – Especiais
5h – Idéias
5h30 – Fala Cidadão
6h – Cidadania 2
7h – Especiais
7h30 – Entrevista 2
8h – Especiais
8h30 – Jornal do Senado
9h – Especiais/Comissões
9h30 – Fala Cidadão
10h – Especiais/Comissões
12h – Idéias
12h30 – Entrevista 3
13h – Cidadania 3
13h45 – Jornal do Senado 
14h – Plenário (ao vivo)
18h30 – Jornal do Senado 
19h – Conversa de Músico
19h30 – Cidadania 4
20h30 – Entrevista 4
21h – Jornal do Senado
21h30 – Plenário 

(reapresentação)

TERÇA-FEIRA

1h – Cidadania 4
2h – Especiais
2h30 – Jornal do Senado
3h – Cores do Brasil
3h30 – Entrevista 4
4h – Jornal do Senado
4h30 – Especiais
5h – Cores do Brasil
5h30 – Jornal do Senado
6h – Cidadania 1
7h – Especiais
7h30 – Entrevista 1
8h – Especiais
8h30 – Jornal do Senado
9h – Especiais/Comissões
9h30 – Fala Cidadão
10h – Comissões (ao vivo)
13h – Cidadania 2
13h45 – Jornal do Senado 
14h – Plenário (ao vivo)
18h30 – Jornal do Senado 
19h – Cores do Brasil/

Comissões
19h30 – Cidadania 3/Comissões
20h30 – Entrevista 3
21h – Jornal do Senado
21h30 - Plenário 

(reapresentação)

QUARTA-FEIRA

1h – Cidadania 3
2h – Especiais
2h30 – Jornal do Senado
3h – Cores do Brasil

3h30 – Entrevista 3
4h – Jornal do Senado
4h30 – Especiais
5h – Cores do Brasil
5h30 – Jornal do Senado
6h – Cidadania 4
7h – Especiais
7h30 – Entrevista 4
8h – Especiais
8h30 – Jornal do Senado
9h – Especiais/Comissões
9h30 – Fala Cidadão
10h – Comissões (ao vivo)
13h – Cidadania 1
13h45 – Jornal do Senado 
14h – Plenário (ao vivo)
18h30 – Jornal do Senado 
19h – Cores do Brasil/

Comissões
19h30 – Cidadania 2/Comissões
20h30 – Entrevista 2
21h – Jornal do Senado
21h30 – Plenário 

(reapresentação)

QUINTA-FEIRA

1h – Cidadania 2
2h – Especiais
2h30 – Jornal do Senado
3h – Cores do Brasil
3h30 – Entrevista 2
4h – Jornal do Senado
4h30 – Especiais
5h – Cores do Brasil
5h30 – Jornal do Senado
6h – Cidadania 3
7h – Especiais
7h30 – Entrevista 3
8h – Especiais
8h30 – Jornal do Senado
9h – Especiais/Comissões
9h30 – Fala Cidadão
10h – Plenário (ao vivo)
13h – Cidadania 4
13h45 – Jornal do Senado 
14h – Plenário (ao vivo)
18h30 – Jornal do Senado 
19h – Cores do Brasil/

Comissões
19h30 – Cidadania 1/Comissões
20h30 – Entrevista 1
21h – Jornal do Senado 
21h30 – Plenário 

(reapresentação)

SEXTA-FEIRA

1h – Cidadania 1
2h – Especiais
2h30 – Jornal do Senado
3h – Cores do Brasil
3h30 – Entrevista 1
4h – Jornal do Senado
4h30 – Especiais
5h – Cores do Brasil
5h30 – Jornal do Senado
6h – Cidadania 2
7h – Especiais

7h30 – Entrevista 2
8h – Especiais
8h30 – Jornal do Senado
9h – Plenário (ao vivo)
13h – Cidadania 3
14h15 – Jornal do Senado 
14h30 – Plenário/Comissões 

(reapresentação)
19h30 – Cidadania 4
20h30 – Entrevista 4
21h – Jornal do Senado
21h30 – Conversa de Músico
22h – Debate Brasil/

Espaço Cultural
23h30 – Idéias
24h – Quem Tem Medo da 

Música Clássica?

SÁBADO

1h – Cidadania
2h – Idéias
2h30 – Jornal do Senado
3h – Especiais
3h30 – Entrevista
4h – Fala Cidadão
4h30 – De Coração
5h – Especiais
5h30 – Jornal do Senado
6h – Cidadania
7h – Idéias
7h30 – Entrevista
8h – De Coração
8h30 – Jornal do Senado
9h – Especiais
9h30 – Leituras
10h – Quem Tem Medo da 

Música Clássica?
11h – Idéias
11h30 – Especiais
12h – Jornal do Senado 
12h30 – Entrevista
13h – Fala Cidadão
13h30 – Cidadania
14h30 – Conversa de Músico
15h – Espaço Cultural
16h – Debate Brasil/Especiais
17h – Entrevista
17h30 – Idéias
18h – Quem Tem Medo da 

Música Clássica?
19h – Cidadania
20h – Leituras
20h30 – Fala Cidadão
21h – Jornal do Senado
21h30 – Espaço Cultural
23h – Idéias
23h30 – De Coração
24h – Espaço Cultural/

Entrevista

DOMINGO

1h – Cidadania
2h – Fala Cidadão
2h30 – Jornal do Senado
3h – Especiais
3h30 – Entrevista
4h – Idéias

4h30 – De Coração
5h – Especiais
5h30 – Jornal do Senado
6h – Cidadania
7h – Fala Cidadão
7h30 – Entrevista
8h – Jornal do Senado
8h30 – De Coração
9h – Especiais
9h30 – Idéias
10h – Quem Tem Medo da 

Música Clássica?
11h – Fala Cidadão
11h30 – Especiais
12h – Jornal do Senado
12h30 – Entrevista
13h – Idéias
13h30 – Cidadania
14h30 – Espaço Cultural
16h – Debate Brasil/Especiais
17h – Fala Cidadão
17h30 – Entrevista
18h – Quem Tem Medo da 

Música Clássica?
19h – Cidadania
20h – Conversa de Músico
20h30 – Leituras
21h – Idéias
21h30 – Espaço Cultural
23h – Fala Cidadão
23h30 – De Coração
24h – Quem Tem Medo da 

Música Clássica?

TV A CABO

NET, Canbras TVA, Canbras e 
Video Cabo

TV POR ASSINATURA

Sky, Directv e Tecsat

ANTENA PARABÓLICA

Sistema analógico:

Satélite - B1

Transponder - 11 A2 Polariza-
ção: Horizontal 

Freqüência - 4.130 MHz 

Sistema digital:

Satélite - B1

Transponder - 1 BE (Banda 
Estendida), Polarização: Ver-
tical

Freqüência - 3.644,4 MHz

Freqüência (Banda - L) - 
1.505,75 MHz

Antena - 3,6 m

PID - Vídeo: 1110 / Áudio: 1211 
/ PCR: 1110

Receptor de Vídeo/Áudio Digi-
tal NTSC MPEG-2 DVB

Symbol Rate - 3,2143Ms/s

FEC - ¾

UHF

Canal 51, no Distrito Federal

Como sintonizar

FM

Freqüência de 91,7MHz, em 
Brasília e regiões vizinhas

ONDAS CURTAS

Freqüência de 5990 KHz, na faixa 
de 49 metros, nas regiões Norte 
e Nordeste

INTERNET

No endereço www.senado.gov.
br/radio, por meio do Real Player 
ou Windows Media Player

ANTENA PARABÓLICA

Aponte a antena para o sa-
télite Brasilsat B1 e ajuste o 
receptor na freqüência 4.130 
MHz; polarização: horizontal; e 
transponder - 11 A2

Como sintonizar

Compositor, intérprete e arranjador, 
Viáfora fala e canta no Escala Brasileira

M
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ET
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U
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Ao abrir a Mostra Especial 
Portuguesa, na quinta-
feira, no Salão Negro 

do Congresso, o senador Marco 
Maciel (PFL-PE) afirmou que a 
exposição ajudará a criar a cons-
ciência de que é preciso estreitar 
os laços entre Brasil e Portugal.

– E a melhor forma de estreitar 
esses laços é, certamente, exa-
minar o passado como forma de 
fortalecer o futuro – disse.

Para o diretor-geral do Senado, 
Agaciel da Silva Maia, a exposi-
ção é motivo de orgulho para a 
Casa. Já o embaixador de Portu-
gal no Brasil, Francisco Manoel 
Seixas da Costa, destacou que a 
parceria resgata a relação exis-
tente entre os dois países.

A mostra é composta por três 
exposições distintas e comple-
mentares. A primeira, Desco-
brimento do Brasil, retrata o 
contexto histórico de 506 anos 
atrás ao exibir dados e curiosi-
dades a respeito da chegada dos 
portugueses ao Brasil. O Tempo 
da Língua faz um passeio pela 
evolução da língua portuguesa 

e destaca aspectos relevantes 
do idioma nas áreas da fonética, 
fonologia, morfologia, sintaxe e 
semântica. Já a terceira exposi-
ção, A Arte do Azulejo, mostra 
em 22 painéis as pinturas em 
azulejo nos contextos artístico e 
histórico de Portugal.

Os painéis, pintados a mão 
pelos artistas Patrícia Lobo, de 
Goiânia, e Henrique Manuel Go-

mes Mendes, de Lisboa, seguem 
a mesma técnica utilizada há 
400 anos para retratar tanto 
momentos históricos quanto 
clássicos. 

A mostra é uma parceria entre 
o Senado Federal , o Instituto 
Camões e a Embaixada de Portu-
gal e pode ser visitada no Salão 
Negro do Congresso, até o dia 28 
de abril, das 9h30 às 17h.

Brasília, 10 a 16 de abril de 2006

Taquigrafia: registro fiel do que foi dito

especial

MESA DO SENADO FEDERAL
Presidente: Renan Calheiros 
1º Vice-Presidente: Tião Viana
2º Vice-Presidente: Antero Paes de Barros
1º Secretário: Efraim Morais
2º Secretário: João Alberto Souza
3º Secretário: Paulo Octávio
4º Secretário: Eduardo Siqueira Campos
Suplentes de Secretário: Serys Slhessarenko, 
Papaléo Paes, Alvaro Dias e Aelton Freitas

Diretor-Geral do Senado: Agaciel da Silva Maia
Secretário-Geral da Mesa:  
Raimundo Carreiro Silva

Diretor da Secretaria Especial de Comunicação 
Social: Armando S. Rollemberg
Diretor de Jornalismo da Secretaria Especial de 
Comunicação Social: Helival Rios

Diretor do Jornal do Senado:  
Eduardo Leão (61) 3311-3333

Edição: Edson de Almeida, Flávio Faria, 
Iara Altafin, Janaína Araújo, José do Carmo 
Andrade, Juliana Steck,  Suely Bastos e Valter 
Gonçalves Júnior.
Reportagem: Alexandre Guimarães, Cíntia 
Sasse, João Carlos Teixeira, Mikhail Lopes, Paula 
Pimenta, Sylvio Guedes e Thâmara Brasil.

Diagramação: Ana Rita Grilo, Iracema F. da 
Silva, Henrique Eduardo, Osmar Miranda e 
Sergio Luiz Gomes da Silva  
Revisão: Eny Junia Carvalho, Lindolfo do Amaral 
Almeida, Miquéas D. de Morais e Rita Avellino
Tratamento de Imagem: Edmilson Figueiredo e 
Humberto Sousa Lima
Arte: Bruno Bazílio e Cirilo Quartim
Arquivo Fotográfico: Elida Costa (61) 3311-3332
Circulação e Atendimento ao leitor:  
Shirley Velloso Alves (61) 3311-3333

Agência Senado 
Diretora: Valéria Ribeiro (61) 3311-3327 
Chefia de reportagem: Sílvia Gomide e  

Davi Emerich (61) 3311-1670
Edição: Rita Nardelli e Flávio Mattos 
(61) 3311-1151

www.senado.gov.br 
E-mail: jornal@senado.gov.br 
Tel.: 0800 61-2211 – Fax: (61) 3311-3137
Endereço: Praça dos Três Poderes,  
Ed. Anexo I do Senado Federal, 20º andar 
- Brasília/DF – CEP 70165-920

O noticiário do Jornal do Senado é elaborado em 
conjunto com a equipe de jornalistas da Agência 
Senado e poderá ser reproduzido mediante citação 
da fonte.

Impresso pela Secretaria Especial de Editoração e 
Publicações

Um dos mais antigos apoios 
ao trabalho legislativo, a Ta-
quigrafia registra todos os pro-
nunciamentos feitos no Senado 
e no Congresso Nacional, que, 
posteriormente, são publicados 
nos Anais e nos diários oficiais.

Composta por cem taquígra-
fos, a Subsecretaria de Taquigra-
fia do Senado é responsável pelo 
registro das sessões plenárias, 
além das reuniões e audiências 
públicas realizadas pelas comis-
sões permanentes, de inquérito e 
especiais e de convenções parti-
dárias, conferências, encontros e 

outros eventos patrocinados pela 
Mesa do Senado Federal.

Subordinada à Secretaria Geral 
da Mesa, a Taquigrafia existe 
principalmente para dar fé pú-
blica aos materiais que produz. 
Seus trabalhos são regularmente 
requisitados por outros órgãos 
públicos.

No Senado, os taquígrafos 
– que adotam principalmente a 
técnica Leite Alves – dividem-se 
em três áreas: apanhamento, 
no qual são feitos os primeiros 
registros taquigráficos; revisão;  
e supervisão, quando é feita a 

finalização dos textos.
No Plenário, os taquígrafos 

podem ser vistos trabalhando 
à frente da Mesa. Quem faz o 
apanhamento é substituído a 
cada dois minutos. Os revisores 
são trocados a cada dez.

– Os taquígrafos devem ser 
excelentes redatores, reportar-
se a regras e ser fiéis ao que foi 
pronunciado. O taquigrama é de 
difícil leitura, mas proporciona 
muita rapidez aos profissionais 
– explica a diretora da subsecre-
taria, Denise De Baère.

Os sinais taquigráficos dificil-

mente podem ser lidos por outro 
profissional além daquele que os 
produziu, pois, com a prática, os 
taquígrafos adotam registros pró-
prios para palavras ou frases.

A taquigrafia foi introduzida 
no país por José Bonifácio, com 
a produção das notas taquigráfi-
cas da primeira Constituinte do 
Império, em 1823.

No Plenário do Senado, a equipe de taquigrafia garante a 
transcrição exata de todos os pronunciamentos parlamentares

Conheça o Senado

SENADO

Servidores montam 
brinquedoteca em creche

Um grupo de seis servidores 
do Senado reserva parte de seu 
tempo livre para ajudar crian-
ças que freqüentam creches 
carentes no DF e em cidades do 
entorno de Brasília. Batizado de 
Crescer Feliz, o grupo já montou 
seis brinquedotecas em institui-
ções que atendem, em média, 
a 50 crianças, cujas mães, de 
outra forma, não teriam como 
trabalhar.

“Sem fins religiosos ou par-
tidários”, as ações começaram 
em 2004 e visam proporcionar 
nas creches “um espaço lúdico 
de apoio a atividades educativas 
e estímulo à leitura e à criativi-
dade”. A inauguração da próxi-
ma brinquedoteca será dia 3 de 
junho, na Casa do Caminho, em 
Taguatinga (DF), e conta com 
doações de brinquedos e livros 
em bom estado.

Para montar as brinquedote-
cas, o Crescer Feliz seleciona 
creches com pelo menos cin-
co anos de existência e reco-
nhecimento como instituição 
educacional ou de assistência, 
que atendam a, no mínimo, 30 
crianças permanentes ou 80 
crianças por mês. As escolas de-
vem dispor de profissionais para 
estimular o uso dos materiais. 
A comunidade é envolvida na 
montagem do espaço, para que 
seja fruto de esforço voluntário 
de mobilização e integração.

O grupo está aberto a ade-
sões de servidores do Senado e 
pessoas de fora da Casa. Quem 
quiser ajudar, além de doações, 
pode “pôr a mão na massa” em 
tarefas como pintura, transpor-
te e organização do material. 
Profissionais como dentistas, 
médicos, artistas, entre outros, 

também são bem-vindos 
para atender as crianças 
ou animar as festas de 
inauguração que acon-
tecem na entrega de 
cada brinquedoteca.

Para contribuir, en-
trar em contato com: 
I l a n a  Tr o m b k a  – 
trombka@senado.gov.
br, 3311-5272; Nilo Bair-
ros – niloa@senado.
gov.b r ,  3311 -1243 ; 
A n g e l a  B r a n d ã o 
– angelasb@senado.
gov.b r ,  3311 -1308 ; 
I t a m a r  G a r c e z  – 
itamarg@senado.gov.
br, 3311-2494; Cláu-
dia Nogueira – clau-
dia.nogueira@senado.
gov.br, 3311-3868; e 
Cristina Monteiro – 
mcrism@senado.gov.

O documentário Lévi-Strauss: Saudades do Brasil, 
da TV Senado, dirigido por Maria Maia, foi sele-
cionado para o III Festival Internacional de Docu-
mentário – Ficção, que será realizado em Paris, 
de 20 a 22 deste mês, no qual concorrerá em três 
categorias: Grande Prêmio do Público, Prêmio de 
Criação e Originalidade e Melhor Roteiro. Essa é a 
segunda vez que um documentário produzido pela 
TV Senado participa do festival. A primeira foi em 
2005, com Portinari, também dirigido por Maia.

O filme reconstitui as viagens do antropólogo e 
pensador francês no país. Lévi-Strauss chegou ao 

Brasil em 1935, entre professores europeus que 
vieram dar aulas na recém-criada Universidade de 
São Paulo. Com o apoio de Mário de Andrade, or-
ganizou as famosas expedições às tribos indígenas 
bororo, kadiweu e nambiquara, que resultaram, 15 
anos depois, no livro Tristes Trópicos.

Além de uma entrevista do próprio Lévi-Strauss, 
o filme tem depoimentos de Antônio Cândido, 
Jean Malaurie (editor de Tristes Tropiques) e líde-
res indígenas. Segundo a diretora, o filme resgata 
uma das mais importantes manifestações culturais 
indígenas, que é a cerimônia do funeral bororo.

Exposição põe Portugal
mais perto do Brasil

Documentário da TV Senado concorre em Paris

Entre as atrações da mostra estão 22 painéis com pinturas feitas 
a mão em azulejos, que seguem a técnica utilizada há 400 anos

Trabalho do grupo Crescer Feliz 
estimula a leitura e a criatividade
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A falta de segurança no tra-
balho mata mais do que 
as drogas e o álcool jun-

tos, de acordo com informações 
da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT).

No Brasil, segundo o Anuário 
Estatístico de Acidentes do Traba-
lho, produzido pelos ministérios 
da Previdência e Assistência So-
cial e do Trabalho e Emprego, em 
2004 foram registrados 489.524 
acidentes de trabalho. Desses, 
80,9% foram acidentes típicos 
(no local de trabalho), 13,1% no 
trajeto de ida e volta à empresa 
e 6% por doenças desenvolvidas 
em função da atividade profi ssio-
nal. Dos acidentados em 2004, 
41,9% tinham até 29 anos. Esses 
dados dizem respeito apenas 
aos brasileiros que têm contrato 
formal.

O anuário revela ainda que o 
setor com o maior número de 
acidentes é o industrial, com 
46,1%, seguido pelo de serviços 
(construção civil, mineração), 
com 44,1%. Em último lugar 

em 2004 ficou a agricultura, 
com 8,1%. O número de mortes 
ocasionadas por acidentes de tra-
balho foi de 2.801. Esse número 
pode ser maior, pois, de cada dez 
casos, apenas quatro chegam ao 
conhecimento da Previdência. 

Os empregados devem denun-
ciar ao Ministério Público do 

Trabalho, mesmo que anonima-
mente, as situações de insalubri-
dade e de falta de equipamentos 
de segurança para a realização 
das atividades. Os sindicatos 
também devem fazer a denúncia 
às procuradorias do Trabalho de 
cada região. Em 2003, o governo 
gastou R$ 8 bilhões no pagamento 

de aposentadorias especiais e 
benefícios a acidentados.

Conheça nesta edição os be-
nefícios a que tem direito quem 
trabalha em condições de risco 
ou de prejuízo à saúde e sofre 
acidente de trabalho ou doença 
laboral. Saiba também onde obter 
informações sobre o assunto.
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Ministério da Saúde/Observatório 
de Saúde do Trabalhador
Tel.: 0800 61-1997
www.opas.org.br/saudedotrabalhador

Ministério do Trabalho e 
Emprego/Departamento de 
Segurança e Saúde no Trabalho
Tel.: (61) 3317-6688
www.mte.gov.br

Fundacentro – Fundação Jorge 
Duprat Figueiredo de Segurança e 
Medicina do Trabalho (MTE)
Tel.: (11) 3066-6000
www.fundacentro.gov.br

Ministério da Previdência e 
Assistência Social
Tel.: 0800-78-0191
www.previdenciasocial.gov.br

Ministério Público do Trabalho
Tel.: (61) 3314-8500
www.pgt.mpt.gov.br

Procuradoria Geral do Trabalho
Tel.: (61) 3314-8502

Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa)
Tel.: (61) 3448-1000
www.anvisa.gov.br

Saúde e Trabalho Online
www.saudeetrabalho.com.br

Informações

Segurança no trabalho: todos 
ganham com a prevenção

 O PLC 3.307/04, do 
deputado Roberto Gouveia 
(PT-SP), dispõe sobre a 
garantia dos trabalhadores 
à prevenção dos riscos 
decorrentes do trabalho 
e à promoção, proteção, 
recuperação e reabilitação 
da saúde, no âmbito do 
Sistema Único de Saúde.
 A proposta de uma 
Política Nacional de 
Saúde e Segurança 
do Trabalhador, dos 
ministérios da Previdência, 
do Trabalho e da Saúde, 
está disponível para 
consulta pública: www.mte.
gov.br/Empregador/segsau/
Conteudo/7307.pdf.
O texto é do relatório fi nal 
da 3ª Conferência Nacional 
de Saúde do Trabalhador e 
já foi encaminhado à Casa 
Civil da Presidência da 
República para elaboração 
de decretos presidenciais 
disciplinando a matéria. 
A política prevê que 
empresas e poder público 
estimulem e efetivem a 
proteção coletiva, passando 
a trabalhar na eliminação 
ou neutralização do 
fator de risco para os 
trabalhadores. Prevê a 
implantação do Nexo 
Técnico Epidemiológico 
Previdenciário (NTEP), 
pelo qual o ônus da prova 
passa a ser do empregador, 
e do Fator Acidentário 
Previdenciário (FAP), 
índice que irá fl exibilizar a 
alíquota do seguro acidente 
de trabalho pago pelas 
empresas. O FAP oscilará 
de acordo com o histórico 
de doenças e acidentes de 
trabalho por empresa e 
irá incentivar aqueles que 
investem na prevenção 
aos agravos da saúde do 
trabalhador.

Propostas 
para garantir 
mais saúde

Conheça os conceitos
 Acidentes de trabalho – São situações 
que ocorrem pelo exercício do trabalho; 
a serviço da empresa; acidente por 
doença profi ssional ou do trabalho e 
ainda acidente de trajeto, que é aquele 
que ocorre no percurso entre a residência 
do empregado e o local de exercício 
profi ssional, ou entre dois locais de 
trabalho. Recai sobre o empregador, 
ou o órgão gestor de mão-de-obra, a 
responsabilidade pela emissão, em 
seis vias, da Comunicação de Acidente 
de Trabalho (CAT) e o seu envio à 
Previdência, mesmo que o acidente não 
justifi que afastamento do trabalho e 
concessão de benefícios. A empresa que 
não informar acidentes de trabalho está 
sujeita a multa.
 Doenças laborais – No caso dos 
trabalhadores que desenvolvem doenças 
relacionadas ao trabalho, a empresa deve 
também emitir a CAT em seis vias e 
enviar à Previdência.

Benefícios pagos pela Previdência
 Auxílio-doença – É o benefício 
concedido ao segurado impedido de 
trabalhar, devido a doença ou acidente, 
por mais de 15 dias consecutivos. 
Os primeiros 15 dias são pagos pelo 
empregador. No caso do contribuinte 
individual (como empresários, 
profi ssionais liberais e autônomos), 
a Previdência paga todo o período da 
doença ou do acidente (desde que o 
trabalhador tenha requerido o benefício). 
Têm direito ao auxílio-doença acidentário 
o empregado, o trabalhador avulso, o 
médico-residente e o segurado especial. 
O benefício não é concedido quando, 
mesmo doente, o trabalhador tem 
condições de permanecer em atividade. A 
concessão do auxílio-doença acidentário 
não exige tempo mínimo de contribuição. 
O auxílio deixa de ser pago quando o 
segurado recupera a capacidade e retorna 
ao trabalho ou quando o benefício é 
trocado pela aposentadoria por invalidez.

 Auxílio-acidente – É um benefício 
concedido, como forma de indenização, 
ao segurado empregado, ao trabalhador 
avulso urbano e rural e ao segurado 
especial quando, após consolidação 
das lesões decorrentes de acidente de 
qualquer natureza, resulte em seqüela 
defi nitiva que impeça as atividades 
laborais. Essa regra não inclui o 
trabalhador doméstico, o contribuinte 
individual e o segurado facultativo. Caso 
o segurado não se reabilite em 15 dias, 
deve solicitar o benefício.
 Aposentadoria por invalidez –
Concedida aos trabalhadores que, por 
doença ou acidente, forem considerados 
incapacitados para exercer suas 
atividades ou outro tipo de serviço que 
lhes garanta o sustento. Não tem direito 
à aposentadoria por invalidez quem, 
ao se fi liar à Previdência Social, já tiver 
doença ou lesão que geraria o benefício, 
a não ser quando a incapacidade resultar 
do agravamento da enfermidade. Quem 
recebe aposentadoria por invalidez 
deve passar por perícia médica de 
dois em dois anos. A aposentadoria 
deixa de ser paga quando o segurado 
recupera a capacidade. Para ter direito, 
o trabalhador tem que contribuir por no 
mínimo 12 meses, no caso de doença. 
Se for acidente, esse prazo não é 
exigido, mas é preciso estar inscrito na 
Previdência.
 Aposentadoria especial – Benefício 
concedido ao segurado que tenha 
trabalhado em condições prejudiciais à 
saúde ou à integridade física. O trabalhador 
deve comprovar, além do tempo de 
trabalho, efetiva exposição aos agentes 
físicos, biológicos ou associação de 
agentes prejudiciais pelo período exigido 
(dependendo do agente, 15, 20 ou 25 anos). 
A comprovação será feita em formulário do 
Perfi l Profi ssiográfi co Previdenciário (PPP), 
preenchido pela empresa com base em 
Laudo Técnico de Condições Ambientais 
de Trabalho (LTCA), expedido por médico 
do trabalho ou engenheiro de segurança do 

trabalho.
 Pensão por morte – Os dependentes 
de segurado que recebia benefício como 
aposentadoria ou auxílio-doença e faleceu 
podem requerer a pensão por morte.

Como solicitar os benefícios  
Formulários e requerimentos podem ser 
obtidos via internet. Após preencher, 
o requisitante deve imprimir, assinar, 
anexar os documentos listados (sempre 
cópias autenticadas) e colocar dentro de 
um envelope, que também será impresso 
já com endereço, e postá-lo nos Correios. 
Outra possibilidade é ir a uma agência da 
Previdência Social.

Benefícios pagos pelo empregador
 Adicional de insalubridade –
O trabalhador que exercer atividade 
ou operações insalubres terá direito ao 
adicional de insalubridade respectivo (de 
40%, 20% e 10% do salário mínimo, 
segundo os graus de insalubridade se 
classifi quem, respectivamente, 
em máximo, médio e 
mínimo). No caso do 
trabalhador deixar de 
exercer a atividade 
insalubre ou com a 
eliminação dos agentes 
nocivos, o direito cessará.
 Seguro Acidente de 
Trabalho – Fonte de 
custeio dos benefícios 
acidentários. É pago 
pelas empresas, que 
devem adotar medidas 
que promovam a 
saúde e segurança 
no trabalho, como 
o fornecimento 
dos equipamentos 
de proteção 
individual e a 
instalação dos 
equipamentos 
de proteção 
coletiva.

Fornecer equipamentos de proteção ao trabalhador é responsabilidade dos empregadores

Direitos de quem se acidenta no trabalho 
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