Órgão de divulgação do Senado Federal

A Comissão de Direitos
Humanos e Legislação
Participativa discute
amanhã as normas do
Ministério da Saúde para
o fornecimento gratuito
de medicamentos a
portadores de doenças
graves e crônicas. A
proposta da reunião foi
feita pelo senador Flávio
Arns, a partir de denúncia
de falta de atendimento a
pacientes que necessitam
de medicamentos não
incluídos nas portarias
do Ministério da Saúde.
Devem participar da
reunião representantes do
Ministério da Saúde, do
Ministério Público Federal
e do Movimento pela Vida.
Página 7

Oposição vê quebra de
hierarquia e critica Lula
A forma como o governo conduziu as negociações para encerrar a
paralisação dos controladores de vôo foi criticada em Plenário por Arthur
Virgílio, José Agripino, Heráclito Fortes, César Borges, Mão Santa e
Cícero Lucena. Eles acusaram Lula de quebrar a hierarquia militar em
função do acordo com os grevistas. Em defesa do governo, Wellington
Salgado disse que ”Lula tem pulso e a ministra Dilma também.
Entendo que estamos perto do fim dessa crise“. Páginas 4 e 5
AntônioCruz/ABr

Comissão debate
falta de remédio
para doença grave
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O Congresso Nacional
reúne-se hoje para examinar o projeto que reduz
despesas com passagens e
diárias de servidores nos
três Poderes, bem como o
valor do superávit primário (resultado positivo das
receitas menos as despesas
do Tesouro, excetuados
os gastos com pagamento de juros). Conforme a
proposta, as despesas no
exercício de 2007 relativas
a diárias e locomoção não
excederão 90% dos gastos
da mesma natureza em
2006. Já o superávit primário será reduzido em até
R$ 11,283 bilhões, para
atender ao PPI. Página 2

Compra do grupo
Ipiranga será
discutida amanhã

Delcidio cobra regras
para estimular o
setor ferroviário
Delcidio Amaral criticou ontem, ao comentar
pesquisa da CNT, a privatização do setor ferroviário, ocorrida entre 1996 e
1998. “Há uma concentração do modal ferroviário
nas mãos de poucos, que
têm compromissos especialmente com o transporte de minérios e fertilizantes, e, portanto, estamos
indo na contramão do que
o mundo pratica”, observou o senador. Delcidio
alertou para a necessidade
de o Congresso elaborar rapidamente marcos
regulatórios que definam
claramente as características do serviço a ser prestado pelas concessionárias
do setor. Página 8

Congresso examina
corte de despesas
no setor público

A aquisição do grupo
Ipiranga pelo consórcio
formado pela Petrobras,
Ultra e Braskem será
discutida amanhã em
audiência pública conjunta
das comissões de Direitos
Humanos e de Assuntos Sociais. O debate foi
solicitado pelos senadores gaúchos Paulo Paim,
Pedro Simon e Sérgio
Zambiasi, que temem a
diminuição dos postos de
trabalho no Pólo Petroquímico de Porto Alegre e na
refinaria do município de
Rio Grande. A compra do
grupo Ipiranga é estimada
em R$ 4 bilhões. Página 6

Manhã de domingo no aeroporto de Brasília: encerrada a paralisação dos controladores, passageiros tentam embarcar
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Proposta diminui gastos com viagens e diárias nos três
Poderes e reduz o superávit primário em até R$ 11,28 bi

Congresso vota hoje
corte de despesas
no serviço público
O Congresso Nacional reúne-se
hoje, às 11h, em sessão conjunta
para a apreciação do projeto
de lei que reduz despesas com
passagens, diárias e locomoção
de servidores dos três Poderes,
bem como o valor do superávit
primário – resultado positivo das
receitas menos as despesas do
Tesouro, excetuados os gastos
com pagamento de juros.
A proposição (PLN 1/07) modifica os artigos 2 e 3 da Lei
11.439/06, que estabelece diretrizes para a elaboração da Lei
Orçamentária de 2007 (LDO).
Conforme a proposta, as despesas
a serem empenhadas no exercício
de 2007 relativas a diárias, passagens e locomoção não excederão,

no âmbito de cada Poder, a 90%
dos gastos da mesma natureza
empenhadas no exercício de
2006, deduzidas as relacionadas
ao processo eleitoral.
O limite não se aplica às despesas com os censos populacional
e agropecuário, constantes do
programa “1059 – Recenseamentos Gerais”, nem a passagens e
locomoção de ministros de Estado,
membros dos três Poderes e do
Ministério Público. Quanto ao
superávit primário, será reduzido
em até R$ 11,283 bilhões, para
atendimento da programação
relativa ao Projeto-Piloto de Investimentos Públicos (PPI). Pela Lei
11.439/06, o superávit é reduzido
em até R$ 4,590 bilhões.

TV Senado é transmitida em
canal aberto em João Pessoa
Foi iniciada ontem a transmissão da TV Senado em canal aberto
em João Pessoa. A cerimônia de
lançamento, realizada na capital
paraibana, contou com a presença
do presidente do Senado, Renan
Calheiros, do 1º secretário da
Casa, Efraim Morais (DEM-PB),
e dos senadores Cícero Lucena
(PSDB-PB) e José Maranhão
(PMDB-PB), além do governador
da Paraíba, Cássio Cunha Lima.
A inauguração da transmissão

em canal aberto em três cidades
– João Pessoa, Manaus e Recife
– havia ocorrido em uma primeira
solenidade no último dia 14, em
Brasília.
Realizada no restaurante Mangai, na praia de Manaíra, a cerimônia na capital paraibana foi
transmitida ao vivo. A emissora
já pode ser sintonizada pelo Canal
40 UHF. João Pessoa é a quinta
cidade brasileira a receber o sinal
da TV Senado em canal aberto.

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

Medidas provisórias trancam a pauta
A ordem do dia da sessão deliberativa de hoje do Senado Federal
está trancada por cinco medidas provisórias e dois projetos de lei de
conversão. A primeira medida a ser votada é a que concede crédito
extraordinário em favor dos ministérios da Educação, da Saúde, dos
Transportes e das Cidades, no valor total de R$ 506,52 milhões.

Arma de fogo
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
(CRE) reúne-se às 11h para analisar 15 proposições.
Entre esses itens, está o projeto que modifica a lei que
dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas

Uso racional da água
A primeira matéria da pauta da Comissão de Meio
Ambiente (CMA), que se reúne às 11h30, é o substitutivo à proposta que prevê a veiculação de advertência
sobre consumo de água em embalagens e propagandas

Presidente: Renan Calheiros
1º Vice-Presidente: Tião Viana
2º Vice-Presidente: Alvaro Dias
1º Secretário: Efraim Morais
2º Secretário: Gerson Camata
3º Secretário: César Borges
4º Secretário: Magno Malta
Suplentes de Secretário: Papaléo Paes, Antônio Carlos
Valadares, João Claudino e Flexa Ribeiro
Diretor-Geral do Senado: Agaciel da Silva Maia
Secretária-Geral da Mesa: Claudia Lyra

de produtos de limpeza, bem como em equipamentos
utilizados para o mesmo fim. Em pauta, ainda, o projeto
que determina a comercialização do pão francês a peso
e por unidade de 50 gramas.

Desenvolvimento da educação
Às 10h, a Comissão de Educação (CE) realiza audiência pública
para ouvir esclarecimentos do ministro da Educação, Fernando Haddad, sobre o Plano de Desenvolvimento da Educação
(PDE), lançado recentemente. O programa prevê a adoção de
medidas para ampliar os investimentos no setor, principalmente
na educação básica.

Ampliação de investimentos
O Congresso Nacional realiza sessão conjunta às 11h,
no Plenário da Câmara dos Deputados, para discutir
e votar projeto que altera a matéria (Lei 11.439/06)
que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei

Orçamentária de 2007. A proposição visa permitir que
a União aumente investimentos para a implementação
de medidas previstas no Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC).

Recursos do FAT

Indicação para a Anatel

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), que
se reúne às 10h, deve analisar projeto que autoriza
o acesso dos bancos cooperativos a recursos do
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Também
está na pauta proposta que isenta do Imposto de
Renda os portadores de pneumopatia grave.

A partir das 14h, a Comissão de Serviços de InfraEstrutura (CI) examina mensagem presidencial
com a indicação de Antônio Domingos Teixeira
Bedran para exercer o cargo de membro do Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

COMUNICAÇÃO SOCIAL
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de fogo (Lei 10.826/03). O objetivo é exigir a comprovação de capacidade técnica e aptidão psicológica das
autoridades públicas com direito a porte de arma de
fogo previsto em legislação própria.
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“É preciso que tenhamos a polícia nas ruas”, afirma presidente da Casa, ao defender um fundo constitucional para a segurança

Senado lança dentro de 20 dias
pacote antiviolência, diz Renan

Osmar Dias (PDT-PR)
comentou ontem denúncia
da Federação da Agricultura do Paraná sobre a possível anulação, pelo Instituto
Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (Incra),
dos títulos de domínio de
propriedades rurais na faixa
de fronteira consideradas
improdutivas. Vistorias
com esse objetivo seriam
iniciadas ainda este mês,
informou.
– Isso é um crime e um
desrespeito contra milhões
de brasileiros que garantem
a segurança do país na faixa de fronteira, com o seu
trabalho – aﬁrmou.
Também indignou o parlamentar a perspectiva de
– em vez de desapropriação
para ﬁns de reforma agrária
– as terras com título de
domínio anulado serem
incorporadas ao Patrimônio
da União sem indenização a
seus proprietários. Na opinião de Osmar Dias, “um
brutal confisco de terras
está prestes a ser patrocinado pelo Incra”.
O senador apresentou
requerimento, já aprovado
na Comissão de Agricultura
e Reforma Agrária (CRA),
propondo audiência pública
com o presidente do Incra,
Rolf Hackbart, para esclarecer o assunto. Segundo
o parlamentar, mais de 40
mil propriedades rurais no
Paraná aguardam ratiﬁcação de título de domínio
pelo Incra.
Em aparte, o senador
José Agripino (DEM-RN)
endossou as preocupações
manifestadas por Osmar
Dias. Na ocasião, o líder
democrata acusou o governo Luiz Inácio Lula da
Silva de resumir a reforma
agrária ao assentamento de
trabalhadores rurais dependentes do auxílio do Bolsa
Família.

favor da elevação da carreira dos
controladores de vôo a um patamar
diferenciado, juntamente com a
concessão de gratiﬁcação vinculada à produtividade para a categoria
e um sistema misto de gestão da
aviação civil brasileira.
TV do Executivo

Para Renan, aprimoramento da legislação
é importante, mas não resolve tudo

sobre a crise no controle do tráfego
aéreo, o senador defendeu uma
solução negociada e julgou desnecessária a instalação de uma CPI
sobre o assunto. Ele se mostrou a

Renan declarou-se favorável à
criação de uma rede nacional de
TV pública pelo Poder Executivo,
nos moldes da TV Senado, que
transmite, em sua opinião, tudo o
que acontece na Casa “com absoluta isenção”.
Ele apoiou ainda a execução do
projeto de transposição de águas
do rio São Francisco. Segundo o
senador, muito mais prejudicial à
conservação do rio é a falta de implementação de um projeto de recuperação de suas matas ciliares.

Valter Pereira aplaude iniciativas de
ministros para combate à violência
Ao opinar que o Congresso cumpre com o seu dever quando discute
temas como a redução da maioridade penal e o endurecimento da
aplicação das penas, o senador Valter Pereira (PMDB-MS) elogiou os
ministros da Justiça, Tarso Genro,
e do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome, Patrus Ananias,
por tratarem a questão da violência
em termos práticos.
Valter Pereira concordou com
a proposta apresentada por Tarso
Genro, em entrevista ao jornal O
Globo, publicada na edição de
sábado, de o governo implantar
presídios especiais para abrigar
condenados com idade entre 18 e
23 anos. O ministro comprometeu-

se a levar um projeto ao presidente
Luiz Inácio Lula da Silva em dois
meses. Na avaliação do senador,
essa idéia pode diminuir as restrições dos que são contra a redução
da maioridade.
– Em vez de ﬁcar só criando diﬁculdades e tentando impedir que
o Congresso cumpra a sua parte, é
preciso que o Executivo faça o seu
dever de casa e crie as condições
para que os jovens delinqüentes,
sendo punidos, tenham a possibilidade de se ressocializar, de se
preparar para uma vida decente
– aﬁrmou Valter Pereira.
Já o ministro Patrus Ananias recebeu os cumprimentos do senador
por Mato Grosso do Sul em virtude

Raupp lamenta
morte de advogado
em Rondônia
O senador Valdir Raupp
(PMDB-RO) se disse chocado
pelo assassinato do advogado
Valter Nunes de Almeida, presidente da Seção da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB), no
município de Cacoal, em Rondônia. Segundo informou, o crime,
ocorrido na última sexta-feira,
pode estar relacionado à situação
de tensão existente na reserva

RooseweltPinheiro

Osmar: Incra
pode confiscar
terra de fronteira

Ao defender um fundo constitucional de recursos para a área
de segurança pública e o aumento
dos gastos no setor, o presidente
do Senado, Renan Calheiros, anunciou o lançamento de novo pacote
antiviolência pelo Senado, dentro
de 20 dias. Ele fez a declaração
em entrevista, após a cerimônia de
inauguração do canal aberto da TV
Senado em João Pessoa.
– O aprimoramento na legislação
é muito importante, mas não resolve tudo. É preciso que tenhamos a
polícia nas ruas – disse.
Renan se posicionou favoravelmente à implementação de medidas
de combate à violência similares
às adotadas na Colômbia, como a
urbanização de favelas e o recolhimento de armas de fogo.
Respondendo a questionamento

MoreiraMariz

Denúncia foi apresentada por
agricultores do Paraná, diz Osmar

Demostenes quer
definir informações
de teor não-sigiloso

Raupp: assassinato pode ter ligação
com disputa entre índios e garimpeiros

Roosevelt, envolvendo indígenas
e garimpeiros que atuam na exploração ilegal de diamantes.
– Se não forem adotadas providências imediatas, Rondônia
pode voltar em breve às páginas
do noticiário nacional, como

Para Valter Pereira, governo deve executar
sugestões de Tarso Genro e Patrus Ananias

de artigo publicado na edição de
domingo da Folha de S. Paulo,
intitulado “Juventude e projeto
nacional”. O texto enumera fatores
que contribuiriam para o jovem ser
atraído pela criminalidade. Na avaliação de Valter Pereira, Patrus fez
o diagnóstico correto da situação.
Caberia agora ao governo, disse,
atacar as causas e criar condições
para reduzir a criminalidade.

palco de mais uma tragédia envolvendo índios cintas-largas e
garimpeiros – declarou.
O senador lembrou que, em
abril de 2004, foram encontrados 29 garimpeiros mortos na
reserva indígena Roosevelt, após
confronto com os índios cintaslargas.
De acordo com Raupp, há no
local “todos os ingredientes para
uma explosão de violência”, pois
a reserva conteria a maior jazida
de diamantes do país, e os índios,
apesar de terem a posse da terra,
estão legalmente impossibilitados
de explorar esse mineral.

Demostenes Torres (DEM-GO)
apresentou projeto especiﬁcando
os dados ﬁnanceiros não-sigilosos
em uma investigação criminal que
estariam à disposição da polícia e
do Ministério Público sem a necessidade de autorização judicial.
A proposta relaciona, entre outros, os dados cadastrais (nome, endereço, estado civil), informações
sobre a capacidade ﬁnanceira da
pessoa e valores globais mensalmente recolhidos da Contribuição
Provisória sobre Movimentação
Financeira (CPMF).
A iniciativa menciona também
os dados obtidos de auditorias
realizadas por instituições ﬁnanceiras, movimentação em contas
de instituições públicas ou de órgão
em que o poder público indique administradores e informações sobre
a capacidade ﬁnanceira ou patrimonial do indivíduo investigado.
Demostenes esclarece que a proposição visa dar maior celeridade
às investigações. Ele argumenta
que essas “exceções de dever de
sigilo não possuem nenhum conteúdo que ﬁra a intimidade e a vida
privada das pessoas”.

Lucena protesta
contra assassinato
de empresário
Cícero Lucena (PSDB-PB) protestou ontem, da tribuna, contra a
onda de violência e a crise aérea,
que atingiu seu ápice no ﬁm de
semana. O senador lamentou o assassinato no sábado, em João Pessoa, do empresário Robson Lopes
Ferreira. O corpo só foi enterrado
às 23h de domingo, em razão do
atraso dos vôos que levaram seus
familiares à capital da Paraíba.
O comerciante e ex-superintendente da Empresa de Limpeza
Urbana (Emlur) na gestão de Cícero Lucena, na prefeitura de João
Pessoa, foi morto com um tiro na
cabeça dentro do Armazém do Sabor, de sua propriedade, segundo o
Correio da Paraíba. O tiro foi disparado por um homem que chegou
ao local numa moto e, depois, fugiu
com um comparsa.
– Estamos sempre nos perguntando quem será a próxima
vítima, e desta vez foi esse jovem
empresário [49 anos], que perdeu
a vida de forma violenta – disse
o parlamentar. Na presidência da
sessão, Mão Santa solidarizou-se
com o pronunciamento.
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Resposta do Planalto à paralisação dos controladores de vôo, que teriam quebrado a hierarquia militar, foi tratada ontem em Plenário por vários senadores

Oposição critica postura do governo no “apagão” aéreo
a ser ameaçados de prisão pelo Comando da
Aeronáutica, mas o presidente Lula autorizou a
negociação. Os senadores Mão Santa, Heráclito
Fortes, Arthur Virgílio, José Agripino, César
Borges e Cícero Lucena criticaram a forma como
o governo conduziu as negociações – defendida
por Wellington Salgado. Para os senadores da
oposição, o presidente da República desrespeitou
a hierarquia e a disciplina militares.
José Agripino

César Borges
MoreiraMariz

RooseweltPinheiro

RooseweltPinheiro

Arthur Virgílio

Heráclito Fortes
RooseweltPinheiro

Mão Santa

do Departamento de Controle do Espaço Aéreo
da Infraero, brigadeiro Jamon Cardoso. O acordo
que o governo fechou com os controladores prevê
um novo modelo de controle aéreo civil, a desmilitarização gradual da categoria, o pagamento
de uma gratiﬁcação e a criação de um plano de
carreira para os funcionários do tráfego aéreo,
entre outras medidas.
Ainda na sexta-feira, os controladores chegaram

MoreiraMariz

A

paralisação dos controladores de tráfego
aéreo na última sexta-feira impediu a
realização de vôos em várias partes do
país. O presidente Lula, que se encontrava nos
Estados Unidos, designou o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, para negociar em nome
do governo com a categoria. Também participaram da reunião de negociação o comandante da
Aeronáutica, brigadeiro Juniti Saito, e o diretor

“As Forças Armadas
foram humilhadas
e ofendidas”

Quem quebrou a
hierarquia foi o
presidente Lula

Executivo precisa
definir os rumos do
controle de tráfego

Se a Câmara não
instalar CPI, Senado
deve investigar crise

“Acordo não pôs fim
à crise aérea, que
ainda pode piorar“

A atuação do presidente Lula
na condução da crise do setor
aéreo foi criticada por Mão Santa (PMDB-PI), que comentou o
motim dos controladores de vôo
da Aeronáutica.
Na opinião do senador, as Forças Armadas foram “humilhadas
e ofendidas” pelo fato de a negociação que buscou o ﬁm da paralisação ter sido realizada diretamente entre os controladores de
vôo e o ministro do Planejamento,
Paulo Bernardo.
– As Forças Armadas repousam
sobre duas verdades, a disciplina
e a hierarquia, e ambas foram
quebradas – aﬁrmou.
Mão Santa destacou que, logo
após a negociação, o Comando
da Aeronáutica divulgou nota na
qual propõe “que os controladores passem a exercer, independentemente da gestão militar,
o controle do tráfego aéreo de
natureza civil, a partir da criação
de um novo órgão, diretamente
subordinado ao Ministério da
Defesa”.
A nota também diz que “o Alto
Comando da Aeronáutica, diante
da gravidade da atitude adotada
pelos controladores, destaca a
importância da manutenção dos
princípios basilares da hierarquia
e da disciplina e reaﬁrma a coesão
da Força Aérea sob a autoridade
de seu comandante”.

Na opinião de Heráclito Fortes
(DEM-PI), o presidente Lula,
na sexta-feira, “desautorizou”,
por telefone, o comandante da
Aeronáutica, Juniti Saito, que
havia determinado a punição dos
controladores de vôo grevistas.
Para o senador, Lula teria entrado em contradição, ao declarar, ontem, que os controladores
“foram irresponsáveis”, que quebraram a hierarquia militar, e que
a greve é “criminosa”.
– Quem quebrou a hierarquia,
por telefone, foi o presidente da
República. Acreditar no Programa de Aceleração do Crescimento
quando não temos segurança jurídica para atrair empresas estrangeiras, e na segurança aérea quando se envolve de maneira perigosa
a aviação internacional que cruza
todo dia o céu do Brasil, deixando
à deriva fatos que podem gerar
catástrofes, é irresponsabilidade.
É crime – acusou.
Heráclito também criticou as
autoridades do setor aéreo, que
teriam proposto resolver a crise
contratando controladores de vôo
dos Estados Unidos, em dólares,
quando um dos problemas está nos
baixos salários dos brasileiros.
Em aparte, Osmar Dias (PDTPR) apontou “a incompetência
da Agência Nacional de Aviação
Civil [Anac]” para orientar os
passageiros nos aeroportos.

O líder do PSDB, Arthur Virgílio (AM), cobrou do presidente
Lula uma deﬁnição quanto aos rumos do controle do tráfego aéreo,
que será desmilitarizado em 22
aeroportos, depois de um acordo
entre o governo e os representantes do setor para pôr ﬁm à greve
da categoria. O governo anunciou
para hoje a edição de medida
provisória pela qual 1,5 mil dos
2,4 mil militares controladores
de vôo passarão para a área civil,
entre outras medidas.
– Mas Lula decidiu manter
Waldir Pires no cargo de ministro
da Defesa por mais dois meses,
e o ministro tem dito que pouco
importa o tempo de duração do
“apagão”, uma declaração absurda – aﬁrmou.
Virgílio defendeu a instalação
da comissão parlamentar de inquérito destinada a apurar o “apagão”
aéreo e a crise na aviação comercial. Ele registrou que em São
José dos Pinhais (PR) um homem
morreu de infarto depois de dois
dias tentando embarcar num vôo,
e lembrou episódio em que um
passageiro agrediu a socos uma
funcionária da empresa BRA, em
aeroporto do Rio de Janeiro.
O senador destacou ainda manchete do jornal O Globo, advertindo que o fim da greve dos
controladores não acaba com a
crise nos aeroportos.

O Senado deve investigar as
causas do “apagão” aéreo, caso
a Câmara dos Deputados demore
para instalar uma CPI com essa
ﬁnalidade. Essa é a avaliação de
José Agripino (DEM-RN), que
comentou ontem os transtornos
provocados com a greve dos
controladores de tráfego no ﬁm
de semana. Segundo ele, a crise
é resultado da “incompetência
administrativa” do governo do
presidente Lula.
– Tenha coragem, presidente, e
recomende aos líderes do governo que apóiem a criação da CPI.
Vamos aguardar a decisão do
Supremo, mas não vamos esperar
indeﬁnidamente no Senado.
Agripino condenou a forma
como foi apresentada a proposta
de desmilitarização do controle
do tráfego aéreo. No seu entender,
o governo falhou ao lidar com os
controladores e promoveu a quebra
da hierarquia militar ao suspender
a ordem de prisão de 18 controladores de vôo. O senador ainda
afirmou que o governo retém
verbas do Fundo de Prevenção ao
Controle Aéreo, que, segundo ele,
poderiam contribuir para a realização de obras de infra-estrutura
nos aeroportos e para a compra de
equipamentos de segurança.
– Há R$ 550 milhões previstos
no Orçamento, e só liberaram um
por cento, para obras mínimas.

A crise no setor aéreo brasileiro
não acabou e pode piorar, advertiu César Borges (DEM-BA). Segundo o senador, os controladores
do espaço aéreo do país estão
trabalhando sem comando, em
um esquema de auto-gestão.
Ele classiﬁcou como incrível a
notícia de que o presidente Lula
receberia, hoje, os controladores
que promoveram um motim no
Cindacta-1, em Brasília.
– Cadê o ministro da Defesa e
o comandante da Aeronáutica?
Ocorrendo essa negociação, o
presidente Lula estará dando um
golpe ﬁnal na hierarquia militar
do país. Ele estará demonstrando acreditar que a organização
sindical é superior à das Forças
Armadas. Essa sucessão de quebra de hierarquias foi o fato que
alimentou a ousadia dos amotinados – assinalou.
Na avaliação de César Borges,
a culpa da crise é da Agência Nacional de Aviação Civil
(Anac), da Empresa Brasileira
de Infra-Estrutura Aeroportuária
(Infraero), do Comando da Aeronáutica, do ministro da Defesa, e,
sobretudo, do presidente Lula.
O senador aﬁrmou que apenas
ontem, depois de mais de seis
meses do início do chamado “apagão”, o presidente da República
encomendou um levantamento
completo da situação.
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Rosalba cobra medidas contra
discriminação salarial da mulher

Wellington Salgado (PMDBMG) defendeu o governo das
críticas feitas ontem no Senado à
condução da crise no setor aéreo,
mas admitiu que houve quebra
da hierarquia militar em função
do acordo do governo com os
controladores de vôos.
O acordo citado prevê, entre
outras medidas, a desmilitarização de 22 aeroportos. Vários
senadores criticaram a solução
negociada pelo governo, que
será transformada em medida
provisória.
– Lula tem pulso e a ministra
Dilma Rousseff também. Entendo
que estamos perto do ﬁm para
a crise. No entanto, sei que nas
Forças Armadas a hierarquia é
respeitada – aﬁrmou.
Em apartes, Mão Santa (PMDBPI), presidindo a sessão, e César
Borges (DEM-BA) sustentaram
a tese de que a Constituição foi
descumprida na troca de atribuições relativas ao comando do
tráfego aéreo.

A preocupação com a quebra
da autoridade da Aeronáutica, que
teria havido na crise do sistema de
controle de tráfego aéreo brasileiro, foi manifestada pelo senador
Cícero Lucena (PSDB-PB). Em
pronunciamento realizado ontem,
ele criticou a intervenção do governo, que impediu a punição dos
sargentos controladores de vôo
e passou a cheﬁa desse controle
para os civis.
– Saímos do “apagão” dos vôos
para o “apagão” das autoridades
– observou. O senador pela Paraíba alertou para a inconstitucionalidade de mudar as regras
do controle do tráfego aéreo por
meio de medida provisória, ao
invés de lei complementar.
O parlamentar indagou como
se posiciona a Aeronáutica no
epísódio, que envolve, segundo
observou, um setor “tão estratégico para a nação”. Ele ressaltou
que um importante debate sobre
o assunto movimentará hoje o
Plenário do Senado.

Virgílio propõe voto de aplauso
para programa da TV Senado

Amazônia

Também ontem,Virgílio disse que não se importaria de

“pagar 10 mil micos” para
defender a Amazônia. O senador se referia a discurso feito
por ele na última terça-feira,
em que denunciou a empresa
Arkhos Biotech por pedir a internacionalização da Amazônia.
Ele relatou que, posteriormente,
foi informado de que a empresa
é ﬁctícia e foi utilizada em uma
campanha publicitária da Companhia de Bebidas das Américas
(AmBev).
– Terrível seria ter uma notícia
desse porte e não fazer nada. Fiz
o que me cabia, e ﬁco mais tranqüilo por esse ataque ser virtual.
Mas o de Elias não era virtual
– disse, referindo-se ao sueco
Iohan Elias, também denunciado pelo senador por defender a
tomada da Amazônia.

Rosalba Ciarlini lembra Celina Viana,
primeira mulher a se alistar eleitora

de Poderes deste Senado Federal
excluído do cômputo dos votos
dados ao então eleito senador José
Augusto Bezerra de Medeiros os
sufrágios femininos de suas conterrâneas mossoroenses e norterio-grandenses – registrou.
Rosalba Ciarlini citou recente
pesquisa do Instituto Brasileiro
de Geograﬁa e Estatística (IBGE)

demonstrando que, embora as
mulheres brasileiras tenham
aumentado sua participação no
mercado de trabalho, sua remuneração ainda é cerca de 30%
inferior à dos homens, mesmo as
mulheres tendo, em média, um
ano a mais de escolaridade. Cerca
de 55% das mulheres no mercado
de trabalho têm o ensino fundamental completo, acrescentou,
enquanto entre os homens esse
percentual é de menos de 45%.
A senadora disse ainda que, de
acordo com a Síntese dos Indicadores Sociais do IBGE, 30% dos
homens ocupados ganham salário
mínimo, enquanto que, entre as
mulheres ocupadas, 50% ganham
salário mínimo.
– É preciso uma intervenção
enérgica do poder público para
coibir a discriminação na remuneração entre homens e mulheres
– cobrou a parlamentar.

Antonio Carlos pede que Senado
intervenha pelo Incor de Brasília
Antonio Carlos Magalhães
(DEM-BA) fez ontem um apelo
ao presidente do Senado, Renan
Calheiros, para que interceda
junto ao presidente da República
pela liberação dos recursos do
Instituto do Coração (Incor) de
Brasília, que corre o risco de ser
fechado. Segundo o parlamentar,
há recursos do orçamento do Senado destinados à instituição que
estão contingenciados.
O Incor Brasília é parcialmente
ﬁnanciado por órgãos públicos federais como o Senado e a Câmara

dos Deputados. De acordo com o
senador, a crise do Incor de São
Paulo, mantido pela Fundação
Zerbini, pode afetar a unidade do
Distrito Federal.
– Seria uma tristeza fechar o
Incor, não só pelas pesquisas que
faz do ponto de vista cardiológico, mas pelas muitas vidas que
têm sido salvas aqui – disse.
Crise no setor aéreo

Antonio Carlos criticou o presidente Lula por ter desautorizado
o comandante da Aeronáutica,
que havia decretado a prisão dos

Maciel saúda
transformação do
PFL em Democratas
Em discurso no Plenário,
Marco Maciel (DEM-PE) saudou o que ele classificou de
“refundação do PFL”, agora
chamado de Democratas. A
transformação foi oﬁcializada
em convenção do partido na
semana passada, que elegeu
o novo presidente, deputado
Rodrigo Maia (RJ).
De acordo com Maciel, o

RooseweltPinheiro

Brasil enfrenta
um “apagão de
autoridades”

Em seu primeiro discurso no
Senado, Rosalba Ciarlini (DEMRN) reaﬁrmou seu compromisso
com as reivindicações das mulheres brasileiras. Para a senadora,
o Congresso precisa trabalhar
contra o “tratamento subalterno”
das mulheres na família, no casamento, no trabalho e em outras
atividades econômicas e sociais.
Ela lembrou algumas ﬁguras
históricas do Rio Grande do Norte, como a escritora e educadora
Nízia Floresta, considerada “a
pioneira do feminismo no Brasil”, e Ana Floriano, sua tataravó.
Disse ainda que a primeira mulher
brasileira a se alistar eleitora “foi
a mossoroense e rio-grandense
Celina Guimarães Viana”, que foi
também a primeira a votar, nas
eleições gerais de 1928.
– O pioneirismo do voto feminino em Mossoró foi nacionalmente
contestado, havendo a Comissão

GeraldoMagela

Governo busca
solução para crise
no setor aéreo

A direção da TV Senado e os
proﬁssionais que trabalharam
no programa Senado Repórter
– O Desaﬁo da Água serão comunicados do voto de aplauso
proposto pelo líder do PSDB,
senador Arthur Virgílio (AM).
Virgílio solicitou a homenagem à equipe pela conquista
do segundo lugar, na categoria
Televisão, da quinta edição do
Prêmio Docol/Ministério do
Meio Ambiente de Jornalismo,
cuja premiação ocorreu no
dia 27 de março. O programa
mostrou como a poluição e o
desperdício estão ameaçando
as reservas de água em todas
as regiões do país.

Em seu primeiro discurso, senadora pelo Rio Grande do Norte destaca presença feminina
na política e no mercado de trabalho, mas lamenta perfil da renda das trabalhadoras

MoreiraMariz

CélioAzevedo
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Wellington Salgado
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Partido busca responder às demandas
do século 21, ressalta Marco Maciel

partido terá duas plataformas
principais – direitos humanos
e meio ambiente – e trabalhará
com cinco “bandeiras prioritárias”: emprego, segurança,

Segundo Antonio Carlos, crise do Incor
de São Paulo pode afetar unidade do DF

controladores de vôo rebelados na
greve da última sexta-feira. Para o
senador, “a quebra da disciplina e
da hierarquia nas Forças Armadas
é prenúncio péssimo para qualquer governo”.

educação, saúde e habitação. O
senador informou que a legenda
busca “responder às demandas
do século 21” e acrescentou que
o conselho político, composto
por “notáveis do partido”, terá
como uma de suas tarefas a indicação do candidato do DEM à
Presidência da República.
– Naturalmente, o partido
continua fiel a seu passado.
Continuamos a adotar a liberdade por princípio, a igualdade
de oportunidades como ﬁm e a
participação como forma de agir
– destacou Maciel.
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Comissões debatem amanhã
a compra do grupo Ipiranga

Paim espera que negócio
não provoque demissões
Paulo Paim (PT-RS) espera
que a aquisição das Empresas Petróleo Ipiranga pelo
consórcio formado pela Petrobras, pelo Grupo Ultra e
pela Braskem não provoque
demissões e a redução nos
vencimentos dos funcionários
do pólo petroquímico de Rio
Grande (RS). Essa expectativa
foi transmitida ontem em Plenário pelo senador, ao comentar
reunião realizada em seu gabinete entre os representantes dos
investidores e dirigentes sindicais, na quarta-feira passada.
– A reunião foi agendada a
nosso pedido para que, num
diálogo franco e transparente,
pudéssemos ter a garantia de
que essa macronegociação realizada pelas empresas traga um
mínimo de garantia para o Rio
Grande do Sul, para a cidade
de Rio Grande e para os trabalhadores do pólo petroquímico
– disse.
Participaram do encontro o
diretor de Abastecimento da
Petrobras, Paulo Roberto Costa; o presidente da Braskem,

da Ultrapar Participações (controladora das empresas Oxiteno,
Ultragás e Ultracargo), Pedro
Wongtschowski.
Também deverão comparecer
o presidente do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Petroquímicas de Triunfo
(RS), Carlos Heitor Rodrigues;
o presidente da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul,
Frederico Antunes; o gerente do
Gabinete da Presidência da Petrobras-BSB, Carlos Alberto Figueiredo; o presidente do Sindicato
dos Trabalhadores em Comércio
de Minério e Derivados de Petróleo (Sitramico), Ângelo Martins;
e o presidente do Sindicato dos
Trabalhadores na Indústria da
Destilação e Refinação de Petróleo de Rio Grande (Sinpetro),
José Marcos Olioni.
A reunião ocorrerá na sala 2 da
Ala Nilo Coelho.

semana passada com integrantes
dos sindicatos dos trabalhadores
do setor e representantes das
três empresas, e ﬁzeram acordo
sobre três pontos: não haverá
demissões; as compradoras farão investimentos da ordem de
R$ 700 milhões nas atividades
da Ipiranga; e os trabalhadores
participarão do grupo de trabalho formado para acompanhar
os próximos acontecimentos da
aquisição.
Visando discutir as questões
relativas à compra, foram convidados para a reunião de amanhã
o presidente da Petrobras, José
Sérgio Gabrielli; o presidente do
Conselho de Administração da
Companhia Brasileira de Petróleo
Ipiranga, João Pedro Gouveia
Vieira Filho; o presidente da Petroquímica Brasileira de Classe
Mundial (Braskem), José Carlos
Grubisch; e o diretor-presidente

José Carlos Grubisich; o presidente do Grupo Ultra, Pedro
Wongtschowski; o presidente
do Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias Petroquímicas
de Triunfo (Sindipolo), Carlos
Eitor Rodrigues; o presidente
do Sindicato dos Petroleiros
do Rio Grande do Sul (Sindipetro/RS), José Marcos Olioni;
o presidente do Sindicato dos
Trabalhadores no Comércio de
Minérios e Derivados de Petróleo no Rio Grande do Sul (Sitramico/RS), Ângelo Martins;
o prefeito de Rio Grande, Janir
Branco; e o deputado federal
Tarcisio Zimmerman (PT-RS).
– A intenção inicial da Petrobras é criar um grupo de trabalho multidisciplinar para que
possam averiguar os produtos
de maior valor agregado que
poderão vir a ser processados
pela empresa, como o biodiesel e o nafta, impulsionando
o crescimento tão desejado
– aﬁrmou.
Cinema

Em seu pronunciamento,
Paim anunciou ainda algumas

GeraldoMagela

A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
(CDH) promove amanhã, a partir
das 10h, em conjunto com a
Comissão de Assuntos Sociais
(CAS), audiência pública para
debater a compra do Grupo Ipiranga pelo consórcio formado
pela Petrobras, Ultra e Braskem.
O negócio foi oﬁcializado no dia
19 de março por um valor estimado em US$ 4 bilhões.
O requerimento para a realização do debate é de autoria do
presidente da CDH, Paulo Paim
(PT-RS), e dos senadores Pedro
Simon (PMDB-RS) e Sérgio
Zambiasi (PTB-RS), que temem a
diminuição dos postos de trabalho
no Pólo Petroquímico de Porto
Alegre e na reﬁnaria do município
de Rio Grande a partir da aquisição do grupo Ipiranga.
Os três parlamentares pelo Rio
Grande do Sul reuniram-se na

Paulo Paim espera “um mínimo de
garantia para o Rio Grande do Sul”

reivindicações encaminhadas
a ele por exibidores cinematográﬁcos de pequeno porte, que
também estiveram reunidos
com o parlamentar na última
quarta-feira.
De acordo com Paim, os exibidores reclamaram da pirataria, da suposta falta de controle
na emissão de carteiras estudantis e de diﬁculdades para o
cumprimento da chamada cota
de tela, que deﬁne por quanto
tempo os ﬁlmes nacionais ocuparão as salas de exibição.
– A diﬁculdade está em adquirir as cópias. E, então, temos
um impasse, pois aqueles que
não cumprem a cota ficam
sujeitos a multas que podem
chegar a R$ 2 milhões – assinalou o parlamentar.

Roseana relata projeto que apóia
pequenos produtores de cana
A senadora Roseana Sarney
(PMDB-MA) pretende relatar
o mais brevemente possível, na
Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), o projeto do senador
Renan Calheiros (PMDB-AL)
que autoriza a criação do Programa de Apoio aos Pequenos e
Médios Fornecedores de Canade-Açúcar. A iniciativa prevê o
acesso de pequenos plantadores
ao crédito bancário, desde que
não utilizem mão-de-obra escrava
ou infantil nem degradem o meio
ambiente.
A senadora já pediu à Consultoria Legislativa do Senado
um estudo sobre o projeto (PLS
392/03), que volta a ser examinado no momento em que
o presidente Lula retorna dos
Estados Unidos dizendo que o
biocombustível pode alavancar o
desenvolvimento dos países mais
pobres do planeta.
O presidente do Senado, que
apresentou há quatro anos esse
projeto, está otimista sobre o
potencial do Brasil na liderança
do etanol e do biodiesel, mas em
artigo publicado em sua página
na internet alerta para os desaﬁos

JoséCruz

Senadores do Rio Grande do Sul querem evitar diminuição dos postos de trabalho
no Pólo Petroquímico de Porto Alegre e na refinaria do município de Rio Grande
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Roseana Sarney diz que pretende
apresentar logo seu parecer à CAE

que o país ainda tem pela frente.
“Antes de tornar-se grande
fornecedor internacional, o Brasil
precisa enfrentar vários desaﬁos,
entre eles a manutenção de estoques reguladores de álcool durante
a entressafra, a garantia de abastecimento do mercado doméstico e
a deﬁnição de uma política oﬁcial
para o setor.” No mesmo artigo,
intitulado “Pé atrás e olhos bem
abertos”, Renan reconhece que a
parceria entre os dois países pode
ser vantajosa para os brasileiros,
mas observa que a situação do
Brasil nesse cultivo é bem melhor
que a dos Estados Unidos.

Ferro e ácido fólico poderão
ser adicionados a farinhas
A Comissão de Agricultura e
Reforma Agrária (CRA) marcou
reunião para amanhã com o objetivo de analisar uma pauta com
oito itens, entre eles projeto de lei
da Câmara que obriga a adição
de ferro e de ácido fólico às farinhas de trigo, milho e mandioca
produzidas e comercializadas no
território nacional, inclusive as
destinadas ao uso industrial.
Segundo justiﬁcação da proposta (PLC 85/06), a adição
desses nutrientes às farinhas é
recomendada pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) e pela
Organização Pan-Americana de
Saúde (Opas), com o objetivo de
prevenir má-formação congênita
em fetos, anemia em crianças e
problemas na gravidez.
O relator Pedro Simon (PMDBRS) lembra que o custo da adição
do ferro e do ácido fólico às farinhas é baixo – cinco centésimos
de centavo de real por quilo de
alimento fortiﬁcado –, mas pode
salvar vidas.
Cooperativa

Também está na pauta da CRA
projeto de lei da Câmara (PLC
82/06) que objetiva caracterizar
os atos cooperativos como aqueles praticados entre a cooperativa
e seus sócios ou entre cooperati-

vas associadas, quando vinculados às atividades dos sócios e sob
a responsabilidade proﬁssional
deles, desde que atendam ao
objeto social e à ﬁnalidade da
sociedade.
Pela proposta, os atos praticados entre sócios e cooperativas
não caracterizam operações de
mercado nem contrato de compra
e venda de produtos e serviços,
e os negócios de mercado realizados por conta dos sócios não
implicam, para a cooperativa,
prestação de serviços a terceiros,
receita, faturamento ou qualquer
vantagem patrimonial.
Para o relator Leomar Quintanilha (PMDB-TO), que apresentou
parecer favorável à matéria, essa
deﬁnição vai ao encontro da interpretação do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), que entende “que
os atos praticados tão-só com os
associados não estão sujeitos à
incidência de tributos”.
A comissão deve votar também amanhã dois requerimentos
de Joaquim Roriz (PMDB-DF)
para que seja realizada audiência
pública sobre o programa de
biocombustível brasileiro, com
os ministros de Minas e Energia,
Silas Rondeau, e da Ciência e
Tecnologia, Sérgio Rezende.
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Comissão analisa denúncia sobre falta de atendimento a pacientes com doenças
crônicas, que precisam de medicamentos não incluídos na lista do Ministério da Saúde

César Borges quer exigir comprovação de
capacidade técnica e psicológica

Porte de arma por
autoridades poderá
ter nova regra
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE)
examina hoje projeto de lei do
senador César Borges (DEMBA) que estabelece a exigência
de comprovação da capacidade
técnica e da aptidão psicológica
das autoridades públicas com
direito a porte de arma de fogo.
Segundo Borges, essa iniciativa é
absolutamente razoável, pois, se
é verdade que algumas categorias
devem ter assegurado o porte de
arma de fogo, não menos acertada
é a exigência de comprovação de
requisitos mínimos para o manuseio de um instrumento tão letal
e perigoso.
“Entendemos que a autorização
para o porte de arma de fogo não
pode ser automática, sob pena de,
a pretexto de dourar as prerrogativas de determinadas categorias,
colocar em risco a segurança dos
cidadãos”, diz o autor na justiﬁcação do projeto.
De acordo com a Lei 10.826/03
(Estatuto do Desarmamento), à
qual César Borges pretende acrescentar mais um artigo, poderão
andar armados, entre outros, os
responsáveis pela garantia da
segurança pública, integrantes
das Forças Armadas, policiais,
agentes de inteligência, agentes
de segurança privada e guardas
municipais. A proposta (PLS
212/05) de César Borges recebeu parecer contrário do senador
Romeu Tuma (PFL-SP). Se aprovada, será apreciada em caráter
terminativo pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJ), não necessitando de votação no Plenário do Senado, a não
ser em caso de recurso.
Da pauta da CRE constam
ainda outras 14 matérias, entre
as quais, o Requerimento 20/07,
de autoria do senador Fernando
Collor (PTB-AL), propondo
que o Ministério das Relações
Exteriores seja conclamado a
reivindicar a realização no Rio,
em 2012, da III Conferência
Mundial do Meio Ambiente e
Desenvolvimento.

A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) realiza amanhã,
às 15h, reunião administrativa
para debater a regulamentação
de medicamentos e dosagens
estabelecida pelo Ministério da
Saúde para fornecimento gratuito
a portadores de doenças graves e
crônicas.
Além dos senadores integrantes
da comissão, também deverão
participar do encontro representantes do Ministério da Saúde,
do Ministério Público Federal e
do Movimento pela Vida – Brasil
Mostra sua Cara. A proposta da
reunião é do senador Flávio Arns
(PT-PR), a partir de denúncia do
Movimento pela Vida de falta
de atendimento a pacientes com
doenças graves e crônicas que
necessitam de medicamentos
que não constam das portarias do
Ministério da Saúde.
Segundo o movimento, esses
doentes vinham conseguindo
gratuitamente os medicamentos
pelo Sistema Único de Saúde
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Distribuição de medicamentos a
doentes graves é tema de debate

Flávio Arns lembra que a saúde é um
direito de todos e dever do Estado

(SUS), por meio de ações judiciais. Como o Supremo Tribunal
Federal (STF) decidiu limitar esse
fornecimento aos medicamentos
que constam das portarias do
Ministério da Saúde, ﬁcou inviabilizado recurso ao Ministério
Público para que promovesse
ação com o objetivo de exigir do
SUS a distribuição gratuita dos
medicamentos não-relacionados
nas portarias.
Conforme Flávio Arns, a especiﬁcação de medicamentos e a

limitação de dosagens deﬁnidas
por portarias do ministério não
podem sobrepujar o princípio
maior, estabelecido na Constituição federal, de que a saúde é
um direito de todos e dever do
Estado.
– Entendo que não cabe às normas infraconstitucionais limitar
a obrigatoriedade do Estado de
fornecer medicamentos aos pacientes acometidos por doenças
graves apenas aos medicamentos constantes das portarias do
Ministério da Saúde – observou
o senador.
De acordo com o Movimento
pela Vida, o rol dos medicamentos contidos nas portarias editadas
pelo Ministério da Saúde não
atende a todas as doenças graves
e, quando isso ocorre, não inclui
todos os medicamentos necessários aos tratamentos.
A denúncia contra o Ministério da Saúde será analisada na
sala de reuniões dos senadores,
na Biblioteca Acadêmico Luiz
Viana Filho.

Ministros falam sobre a superação do racismo
A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) reúne-se hoje, às
14h, para debater, em audiência
pública, questões relacionadas
ao racismo e ao preconceito.
Para discutir o assunto, a
comissão convidou os ministros
da Justiça, Tarso Genro; da
Educação, Fernando Haddad;
de Relações Exteriores, Celso
Amorim; da Secretaria Especial
de Direitos Humanos, Paulo

Vannuchi; e da Secretaria Especial de Políticas de Promoção
da Igualdade Racial, Matilde
Ribeiro.
O evento, intitulado Superação do Racismo, da Violência e
do Preconceito, é uma iniciativa
do presidente da CDH, senador
Paulo Paim (PT-RS), e terá
como foco o atentado a estudantes africanos da Universidade
de Brasília (UnB).
Também foram convidados

para participar do debate o
reitor da UnB, Timothy Martin
Mulholland; o presidente da
Fundação Cultural Palmares,
Zulu Araújo; e a superintendente regional do Departamento de
Polícia Federal no Distrito Federal, Valquíria Souza Teixeira
de Andrade.
A audiência pública está
prevista para começar às 14h,
na sala 2 da Ala Nilo Coelho,
no anexo II do Senado.

Projeto determina
que notas fiscais
discriminem tributos
O violonista potiguar Tico da
Costa não sabe, mas, ao comprar
recentemente um violão por R$
250, pagou em tributos 39,97%
deste valor. Ou seja, R$ 99,93. Ele
saberia se já estivesse em vigor
o projeto do senador Renan Calheiros (PMDB-AL) que obriga
a discriminação nas notas ﬁscais
do valor dos impostos incidentes
no consumo de mercadorias e serviços. A proposição é o primeiro
item da pauta da Comissão de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle
(CMA), que tem reunião marcada
para hoje, às 11h30.
Por questões de praticidade, o
relator da matéria (PLS 174/06)
na CMA, senador Leomar Quintanilha (PMDB-TO), apresentou
um texto substitutivo à proposta
original. Uma delas foi a alteração do início da vigência da
lei, que era de 60 dias após a
sua publicação, para seis meses.
Ele excluiu ainda da relação de
tributos que deverão ser computados no cálculo dos tributos
a contribuição social incidente
sobre a folha de pagamento e a
contribuição sobre a movimentação ﬁnanceira, a CPMF.
“Tais controles exigiriam a
construção de um sufocante sistema de custeio em cada entidade
vendedora, o que tenderia a elevar
o custo Brasil na atividade empresarial”, justiﬁca Quintanilha.
Também está na pauta da CMA
o parecer do senador Heráclito
Fortes (DEM-PI) favorável ao
projeto (PLS 294/06) do senador Antonio Carlos Magalhães
(DEM-BA) que obriga a comercialização do pão francês por peso
e por unidades de 50 gramas. O
senador Sibá Machado (PT-AC)
apresentou um voto em separado
pela rejeição da matéria.
“Os principais prejudicados são
os consumidores de baixa renda,
que se dirigem aos estabelecimentos com o dinheiro contado
e podem não conseguir comprar
a quantidade que planejaram”,
argumenta Antonio Carlos.

Comissão vota nome para o Conselho Diretor da Anatel
A Comissão de Serviços de
Infra-Estrutura (CI) vota hoje,
a partir da 14h, mensagem presidencial indicando o advogado
Antônio Domingos Teixeira
Bedran para exercer o cargo de
membro do Conselho Diretor
da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Se for
aprovado pela comissão, o nome
do indicado seguirá para votação
em Plenário.

Antônio Bedran, 62 anos,
especializado em Direito Empresarial, foi presidente do
Conselho de Administração da
Empresa Brasileira de Telecomunicações (Embratel) entre
os anos de 1994 e 1995. Ele
também presidiu o Conselho
de Administração da Telecomunicações de Minas Gerais
(Telemig) de 1995 a 1998.
Compete à Anatel, entre outras

atribuições, implementar a política nacional de telecomunicações, atuar na defesa e proteção
dos direitos dos usuários, ﬁxar a
estrutura tarifária e estabelecer
restrições, limites ou condições
a grupos empresariais para obtenção e transferência de concessões, permissões e autorizações,
de forma a garantir a competição
e impedir a concentração econômica no mercado.
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Com base em estudo da Confederação Nacional de Transportes, senador condena venda de ativos da RFFSA e defende criação de marcos regulatórios para o setor

Ao comentar os resultados
da Pesquisa Ferroviária 2006,
da Confederação Nacional de
Transportes (CNT), publicada na
quinta-feira, o senador Delcidio
Amaral (PT-MS) criticou o processo de desestatização do setor,
ocorrido entre 1996 e 1998.
De acordo com Delcidio, além
de a venda dos ativos da extinta
Rede Ferroviária Federal (RFFSA) ter sido feita a controladores
em condição pré-falimentar ou
sem nenhuma experiência no
ramo ferroviário, o negócio possibilitou a criação de monopólios
por grupos que apenas têm interesse em transportar os produtos
de suas próprias indústrias, sem
preocupação de expandir o acesso
ao transporte ferroviário.
– Acho que o processo de pri-
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Delcidio: privatização das ferrovias levou a monopólio
indo na contramão do que o mundo pratica. As grandes empresas
monopolizam inclusive os terminais portuários – aﬁrmou.
Fretes

Alto valor do frete em trens de carga põe
o Brasil “na contramão”, afirma Delcidio

vatização teve problemas. Há
uma concentração do modal ferroviário nas mãos de poucos, que
têm compromissos especialmente
com o transporte de minérios e
fertilizantes. Portanto, estamos

O senador criticou ainda o fato,
apontado pelo estudo da Confederação Nacional de Transportes,
de as empresas ferroviárias brasileiras cobrarem tarifas consideravelmente mais elevadas do que o
transporte rodoviário. Tal distorção, observou, colocaria o Brasil
em direção contrária ao que se
pratica no mundo inteiro, onde o
transporte ferroviário chega a ser
de três a quatro vezes mais barato
do que o modal rodoviário.
Delcidio alertou para a necessidade de o Congresso elaborar
marcos regulatórios para o setor,
com o objetivo de que sejam

claramente deﬁnidas as características do serviço a ser prestado
pelas concessionárias. Por meio
da regulamentação, segundo ele,
o governo poderia exigir que as
concessionárias, por exemplo,
facilitassem a passagem por suas
malhas dos trens de outras empresas, possibilitando a integração,
hoje praticamente inexistente, das
ferrovias brasileiras.
Referindo-se ao aumento de
20% para 24% da participação
do modal ferroviário na matriz de
transportes brasileira, veriﬁcado
após a privatização, Delcidio
considerou essa melhoria de desempenho das ferrovias como
sendo devida principalmente ao
signiﬁcativo aumento das exportações brasileiras de minério de
ferro, ocorrido na mesma época.

– Nesse crescimento, muito
aquém do desejado, aliás, pode
ter havido eficiência por parte
das concessionárias, mas não
podemos esquecer que estamos
exportando muito mais minério
de ferro. Isso pode ter tido um
peso considerável na alteração
veriﬁcada – observou.
O senador por Mato Grosso
do Sul defendeu ainda a adoção no país de um programa de
planejamento de infra-estrutura
de transportes para os próximos
anos. Isso possibilitaria, em
sua opinião, a concentração de
investimentos na construção de
terminais intermodais, garantindo assim a utilização racional
de todos os tipos de transportes
e, conseqüentemente, o barateamento dos fretes.

Para a CNT, fretes caros reduzem a Estrada de ferro ganha do transporte
competitividade dos trens de carga rodoviário em eficiência energética
O deslocamento lento nas ferrovias brasileiras, abaixo de 50 quilômetros por hora,
muitas vezes é causado pelo fato de as linhas férreas atravessarem centros urbanos,
sendo obstaculizadas pelo tráfego local.
Como principais avanços decorrentes
da privatização da RFFSA, a pesquisa
destaca ganhos de desempenho operacional
nas malhas concedidas, com aumento da
produtividade do pessoal, das locomotivas e dos vagões, bem como a redução de
acidentes e custos de produção.
O sistema ferroviário brasileiro totaliza
29.487 quilômetros de extensão, distribuídos pelas regiões Sul, Sudeste e Nordeste,
atendendo parte do Centro-Oeste e Norte
do país. É composto por 12 malhas, sendo
11 controladas pela iniciativa privada e
uma empresa pública. O minério de ferro
destinado à exportação é o principal produto transportado, responsável por 67% do
volume movimentado.

Em relação ao transporte rodoviário, as
estradas de ferro apresentam o triplo da
eﬁciência energética. De acordo com dados
da empresa ferroviária norte-americana
Union Paciﬁc, a eﬁciência energética das
locomotivas aumentou cerca de 72%, em
cerca de 20 anos. Em 1980, 4,4 litros de
diesel movimentavam, em média, uma
tonelada de carga por 378,35 quilômetros.
Em 2001, a mesma quantidade de combustível já transportava, em média, uma tonelada de carga por 653,66 quilômetros.
No caso de caminhões truques com
capacidade de 15 toneladas, o consumo
de diesel para transportar uma tonelada
por 653,66 quilômetros é de 12,45 litros,
considerando um desempenho médio de
3,5 quilômetros por litro.
Essa é a razão da elevada competitividade dos trens em relação aos caminhões,
principalmente tendo-se em vista que o
gasto de combustível é o principal item
JulioFernandes/MinistériodosTransportes

No estudo realizado pela Confederação
Nacional de Transportes, intitulado Pesquisa Ferroviária CNT 2006, a entidade
detecta falhas nos serviços prestados por 11
empresas concessionárias que passaram a
atuar no setor após a privatização da Rede
Ferroviária Federal, realizada no ﬁm da década de 1990. Mesmo identiﬁcando ganhos
decorrentes da desestatização, a pesquisa
revela entraves existentes no sistema, tais
como valores elevados dos fretes, falta de
terminais intermodais (entre dois ou mais
tipos de transporte), uso de contratos takeor-pay e baixa velocidade de deslocamento
das composições.
A prática de tarifas ferroviárias elevadas
faz com que, no Brasil, o modal seja pouco competitivo em relação ao transporte
rodoviário. Esse fato coloca o país em
situação singular no mundo, onde, em
geral, as linhas férreas apresentam vantagens competitivas em relação às rodovias
para o transporte de determinados tipos
de cargas. Por sua vez, o pequeno número
de terminais intermodais disponíveis no
país impede o oferecimento do serviço de
forma eﬁciente nas cadeias de suprimentos.
Além disso, terminais com infra-estrutura
precária de armazenamento e movimentação de cargas também funcionam como
obstáculo ao aumento da utilização dos
trens-de-ferro.
Nos contratos take-or-pay, caso o cliente
não consiga disponibilizar a quantidade de
carga deﬁnida contratualmente, deverá pagar, mesmo assim, o valor correspondente
ao serviço não utilizado. O uso dessa espécie de contrato no transporte ferroviário
funciona como empecilho à ampliação da
participação do modal na matriz de transporte brasileira.

Sistema ferroviário brasileiro é composto por 12 malhas, sendo 11 controladas por empresas privadas

de custo variável das ferrovias, uma vez
que os gastos com manutenção de vagões
e locomotivas são bem menores que as
despesas com os caminhões.
Nos últimos anos, os fabricantes de trens
e ferrovias reduziram o peso e aumentaram
a capacidade dos vagões a ﬁm de melhorar
a eﬁciência energética e reduzir emissões
de gases. A capacidade média de carga
dos vagões está atualmente próxima de 93
toneladas, 17% acima da capacidade de
vagões fabricados há 20 anos.
De acordo com a Sociedade NorteAmericana de Engenheiros Mecânicos,
se 10% das cargas intermunicipais atualmente transportadas em rodovias fossem
levadas por trens, no mínimo 2,5 milhões
de toneladas de dióxido de carbono seriam
eliminados da atmosfera anualmente. Já a
Associação dos Ferroviários Norte-Americanos calcula que, se apenas 10% das
cargas que circulam em rodovias fossem
direcionadas para os trens, os Estados Unidos economizariam mais de 880 milhões
de litros de combustível por ano.
Tarifas altas

No Brasil, ao contrário do que ocorre no
restante do mundo, as tarifas do transporte
ferroviário são, em muitos casos, superiores aos fretes cobrados por caminhões. A
Ferrovia Centro-Atlântica S/A, por exemplo, chega a cobrar R$ 60 por tonelada
de calcário transportado numa distância
de cerca de 600 quilômetros, enquanto o
mesmo frete sai por R$ 33 quando feito
por caminhão. Deve-se ainda ressaltar que
a própria tarifa homologada pela Agência
Nacional de Transportes Terrestres para o
mesmo produto e a mesma distância – R$
46,74 – está bem acima do valor recebido
pelos caminhoneiros.

