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Lei facilitaria 
combate à 
dengue

Agentes encarre-
gados do combate à 
dengue não conse-
guem visitar 40% das 
residências do Rio de 
Janeiro, por recusa 
dos proprietários ou 
por se encontrarem 
fechadas. O fato foi 
citado em audiência 
no Senado como 
exemplo da necessi-
dade de uma lei que 
facilite o combate à 
doença. Página 7

No Plenário, senadores de diferentes partidos ressaltam a importância da Zona Franca

Uma homenagem à Zona 
Franca pelos 40 anos

Considerada por 
Arthur Virgílio como 
“um empreendimento 
que deu certo”, a Zona 

Franca de Manaus re-
cebeu homenagem do 
Plenário, que celebrou 
seus 40 anos. Página 8

Em debate, cota para apoiar 
produção audiovisual brasileira

Participantes de au-
diência pública na Co-
missão de Educação 
apoiaram ontem o es-

tabelecimento de uma 
política de cotas para a 
produção audiovisual 
brasileira. Página 6

Representantes de entidades participam de audiência presidida por Arns (4º à dir.)

Isenções dadas pela 
União prejudicam 

municípios
 A “generosidade” do go-

verno federal em conceder 
isenções e benefícios nos 
impostos que constituem a 
base da receita tributária dos 
municípios foi apontada, 
durante debate em subco-
missão do Senado, como 
um dos agravantes da crise 
enfrentada pelas prefeituras. 
Página 2 

Sibá renuncia 
ao Conselho  

de Ética
Sibá Machado 

renunciou ontem à 
noite à presidência 

do Conselho de Éti-
ca. De acordo com a 

assessoria do sena-
dor, ele abriu mão 

também da condição 
de membro titular 
do colegiado, que 

tem reunião marcada 
para hoje a fim de 

julgar representação 
contra Renan Calhei-

ros. Página 5

Na audiência da CPI do Apagão Aéreo, Álvaro Pequeno (E), Demostenes Torres, Sérgio Guerra, Renato Pereira e Georges Ferreira

Brigadeiro vê risco ao 
controle de tráfego aéreo

Falta de investimento compromete qualidade do sistema, segundo especialista;  
outros depoentes defendem mudança da tecnologia de radar para a de satélite

Desde 1995, o Brasil não aplica os 
recursos necessários nos órgãos que 
administram o espaço aéreo brasileiro. 

Essa afirmação foi feita ontem pelo major-bri-
gadeiro-do-ar Renato Pereira, ex-secretário-
geral da Organização Internacional de Aviação 

Civil. Na CPI do Apagão Aéreo, ele sugeriu 
a migração para a tecnologia CNS/ATM (de 
controle de tráfego aéreo por satélite) – posição 
defendida também pelo professor de Direito 
Aeronáutico Georges Ferreira e pelo brigadei-
ro Álvaro Pequeno. Página 3
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Presidente de confederação afirma que aumentaram as 
responsabilidades dos municípios com serviços essenciais

Prefeituras querem 
novas regras para 

divisão de tributos

Combustíveis fósseis em debate

O seminário internacional O Papel dos Com-
bustíveis Fósseis na Sustentabilidade e Segurança 
Energética começa às 8h30. O evento tem a parti-
cipação  da Comissão de Infra-Estrutura (CI). Às 
19h, na Biblioteca Luiz Viana Filho, será realizado 
o lançamento do livro JK, segundo a CIA e o SNI, 
do jornalista Luiz Edmundo Continentino Porto.

Classificação indicativa para TV

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) debate 
em audiência pública, às 9h, a classificação indica-
tiva de obras destinadas à TV. Foram convidados a 
subprocuradora-geral da República Ela Wiecko e os 
presidentes da Ordem dos Advogados do Brasil, Ce-
zar Britto, e da Associação Brasileira de Emissoras 
de Rádio e Televisão (Abert), Daniel Slaviero.

O Plenário do Senado tem sessão 
deliberativa às 14h para votar um 
projeto de lei de conversão e três 
medidas provisórias. Ontem, não 

houve acordo para deliberação em 
torno dessas matérias – adiada por 
falta de quórum. O Projeto de Lei 
de Conversão 17/07, originário da 

Medida Provisória 361/07, cria 
cargos em comissão DAS e institui 
auxílio para algumas categorias de 
servidores.

Pauta do Plenário continua obstruída por medidas provisórias

A recondução de Antonio Fernan-
do de Souza ao cargo de procurador-
geral da República será analisada, às 
10h, pela Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania (CCJ). Em se-
guida, o colegiado analisa o projeto 
que aumenta a pena para o tráfico de 
drogas em escolas. A Subcomissão 

Temporária de Resíduos Sólidos 
debate às 14h os problemas decor-
rentes dos depósitos de lixo ao ar 
livre – os lixões.

Na pauta de 14 itens da Comissão 
de Assuntos Sociais (CAS), que se 
reúne às 11h, está substitutivo a 
projeto da Câmara que dispõe sobre 
a Política Nacional de Orientação, 

Combate e Controle dos Efeitos 
Danosos da Exposição ao Sol à 
Saúde. Às 14h30, a Comissão Mista 
de Orçamento (CMO) analisa rela-
tórios, avisos e mensagens.

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

Efeitos danosos do sol à saúde

A Comissão de Agricultura e Re-
forma Agrária (CRA) promove às 
11h audiência pública sobre os ín-
dices de produtividade rural. Foram 

convidados para debater o assunto 
o representante da Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil, 
Leôncio Brito; o presidente do 

Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária (Incra), Rolf 
Hackbart; e pesquisadores da Em-
brapa e do Ipea, entre outros.

Recondução do procurador-geral da República

A CPI do Apagão Aéreo debate às 10h, em reunião 
reservada, a autorização para a operação de linhas aé-
reas acima da capacidade do Sistema de Controle do 
Espaço Aéreo Brasileiro (Sisceab) e dos aeroportos. 

Foram convidados os presidentes da Agência Nacional 
de Aviação Civil (Anac), Milton Zuanazzi, e da Infrae-
ro, tenente-brigadeiro-do-ar José Carlos Pereira, entre 
outras autoridades.

Apagão aéreo

Produtividade rural

O presidente da Con-
federação Nacional de 
M u n i c í p i o s  (C N M ) , 
Paulo Roberto Ziulkoski, 
defendeu ontem, em au-
diência no Senado, nova 
definição das competên-
cias dos entes federa-
tivos e a destinação da 
arrecadação tributária 
conforme as suas res-
ponsabilidades, como forma de 
resolver a situação de penúria em 
que se encontram as prefeituras.

No debate, promovido pela 
Subcomissão Permanente de 
Assuntos Municipais, Ziulkoski 
chamou a atenção para a diferen-
ça crescente entre a arrecadação 
da União, dos estados e dos muni-
cípios e suas atribuições. Ele des-
tacou que, a partir da Constituição 
de 1988, as responsabilidades 
dos municípios com os serviços 
essenciais têm aumentado, ao 
passo que a União vem elevando 
sua arrecadação.

Ziulkoski observou que os 
prefeitos precisam obedecer os 
limites impostos pela Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, enquanto o 
Congresso Nacional ainda não 
aprovou o limite para a dívida 
da União e nenhum governador 
foi punido por acumular restos a 
pagar em excesso. 

Participaram do debate os sena-
dores Cícero Lucena (PSDB-PB), 
presidente da subcomissão, Gari-

baldi Alves Filho (PMDB-RN), 
Rosalba Ciarlini (DEM-RN), 
Jayme Campos (DEM-MT ) e 
Flexa Ribeiro (PSDB-PA).

Promessas
Em discurso no Plenário, Cí-

cero Lucena disse que Paulo 
Roberto Ziulkoski ampliou o 
conhecimento dos parlamentares 
sobre as dificuldades enfrentadas 
pelos municípios. O senador 
lembrou que, quando da última 
Marcha dos Prefeitos a Brasília, o 
presidente Lula prometeu aumen-
tar os repasses para o FPM, mas 
não cumpriu o compromisso. 

Cícero Lucena ressaltou que foi 
igualmente esquecida a promessa 
do líder do governo, Romero Jucá 
(PMDB-RR), de resolver a ques-
tão da remuneração das prefeituras 
pelo transporte escolar, com medi-
da provisória ou projeto de lei.

– Acho que chegou o momento 
em que a palavra dada deve ser 
cumprida – frisou Lucena, que 
foi aparteado por Flexa Ribeiro 
e Garibaldi Alves.

A Comissão de Educação (CE) 
reúne-se às 10h para analisar a indi-
cação do cineasta Mário Diamante 
para diretor da Agência Nacional 

do Cinema (Ancine). Já a Comissão 
de Ciência e Tecnologia (CCT) 
discute, a partir das 8h45, projetos 
de decreto legislativo e projeto de 

lei que determina a informação 
do valor energético de produtos 
apresentados em propagandas de 
alimentos e bebidas.

Indicação para diretor da Ancine

Cícero Lucena (D) ouve exposição de Paulo Ziulkoski
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Para Camata, “o brigadeiro Juniti 
Saito mostrou que sabe mandar”

Camata elogia 
condução da  
crise por Lula

Gerson Camata (PMDB-
ES) cumprimentou ontem, 
em Plenário, o presidente 
Lula por ter autorizado o 
comandante da Aeronáu-
tica, Juniti Saito, a intervir 
na crise dos controladores 
aéreos. Segundo ele, a atu-
ação do brigadeiro ajudará 
a restabelecer os padrões de 
disciplina que devem reger 
as Forças Armadas.

– O brigadeiro mostrou 
que sabe mandar. Imedia-
tamente, ele aplicou os 
códigos de disciplina mi-
litar, prendeu aqueles que 
se amotinaram, tomou as 
providências necessárias.

Expedito Júnior: boa parte do 
problema decorria de gestão

Expedito Júnior 
apóia medidas  
da Aeronáutica 

Ao congratular-se com 
a atuação do comandante 
da Aeronáutica, tenente-
brigadeiro Juniti Saito,  no 
episódio da crise do espaço 
aéreo brasileiro, Expedito 
Júnior (PR-RO) opinou 
que o sucesso das medidas 
anunciadas pelo coman-
dante para conter a crise 
nos aeroportos demonstrou 
que boa parte do problema 
era de gestão. O senador 
lamentou que há três meses 
Saito tenha sido desautori-
zado ao defender a adoção 
de soluções semelhantes 
quando os controladores 
de vôo paralisaram suas 
atividades.

Especialistas defendem, em audiência pública na CPI do Apagão Aéreo, adoção do sistema de controle de tráfego aéreo por satélite

Professor quer 
mudança de 
tecnologia

O professor de Direito 
Aeronáutico Georges de 
Moura Ferreira destacou 
que o Brasil sempre foi 
considerado no “topo da 
linha” da aviação civil 
internacional. Ele lem-
brou ontem, na reunião da 
CPI, que o país foi um dos 
primeiros a participar das 
convenções internacionais 
que normalizaram essa 
modalidade de transporte 
e teve papel importante nas 
decisões sobre o assunto. 

O professor conside-
ra que o Brasil deveria 
migrar para a tecnologia 
CNS/ATM (de controle de 
tráfego aéreo por satélite), 
apesar das dúvidas so-
bre deixar tanto poder nas 
mãos dos Estados Unidos, 
pois esse país controla o 
sistema. Para o especialis-
ta, nesse setor de satélites, 
“a soberania já não existe”. 
Ele citou como exemplos 
tecnologias como a utili-
zada no sistema bancário, 
a de telefonia celular e a 
de TV a cabo, que depen-
dem de satélites de países 
estrangeiros. 

Georges Ferreira enfati-
zou que o Brasil tem muito 
espaço para crescer em 
termos de aviação civil. 

Empresária
No início da reunião, o 

presidente da CPI, senador 
Tião Viana (PT-AC), co-
municou que a empresária 
Silvia Pfeiffer apresentou 
atestado médico informan-
do que não poderia compa-
recer à comissão.

O senador afirmou que o 
Senado enviaria uma junta 
médica para verificar “as 
reais condições de saúde” 
da empresária. Ela come-
çou a depor na semana 
passada e fez diversas de-
núncias de irregularidades 
envolvendo a empresa de 
que era sócia e a Infraero, 
mas sentiu-se mal e inter-
rompeu o depoimento.

Na reunião de ontem da 
Comissão Parlamentar de 
Inquérito do Apagão Aéreo, 
o major-brigadeiro-do-ar 
Renato Cláudio Costa Pe-
reira, ex-secretário-geral da 
Organização Internacional 
de Aviação Civil (Oaci), 
afirmou que, desde 1995, 
o Brasil não aplica os re-
cursos necessários para 
equilibrar a necessidade 
de investimento nos órgãos 
que administram o controle 
do espaço aéreo. Por isso, o 
sistema está em “desequilí-
brio”, o que é perigoso, na 
opinião do especialista. 

O major afirmou que o 
Brasil sempre teve um sis-
tema de Primeiro Mundo, 
mas que a falta de investi-
mentos está colocando essa 
qualidade em risco. 

– É muito perigoso. Tra-

ta-se de uma atividade 
complexa, sofisticada, que 
lida com tecnologia de 
ponta. O Brasil teve capa-
cidade de implementar um 
dos melhores sistemas de 
controle do espaço aéreo do 
mundo, mas a administra-
ção desse sistema tende a 
se deteriorar se não receber 
recursos adequados ao lon-
go do tempo para cumprir 
seu planejamento de longo 
prazo. Isso causa um risco 
incrivelmente aumentado 
de termos problemas.

Atualização
O major-brigadeiro-do-

ar destacou que a Oaci 
é como um Parlamento 
que cuida da aviação civil 
mundial, especialmente 
das normas de segurança. 
Ressaltou que o Brasil 
hoje continua respeitado 

pelos outros países pelo 
que sempre representou 
na atividade de transporte 
aéreo internacional e do-
méstico. Mas o especialista 
se preocupa com a “leitura 
que se está fazendo lá fora” 
das crises contínuas ligadas 
à administração e ao geren-
ciamento do espaço aéreo 
brasileiro.  

O especialista defendeu 
a necessidade de o Brasil 
integrar-se às novas tecno-
logias que estão surgindo 
para o controle de tráfego 
aéreo, do sistema CNS/
ATM. Segundo o espe-
cialista, essas tecnologias 
representam a “última pa-
lavra em segurança”, por 
permitirem um controle 
aéreo com menos atuação 
humana e maior ação dos 
computadores.

Brigadeiro vê “perigo” no 
controle do espaço aéreo

O brigadeiro-do-ar Ál-
varo Pequeno, presidente 
da comissão CNS/ATM, 
defendeu a importância 
da instalação de novas 
tecnologias que, na práti-
ca, substituem o sistema 
de radar pelo de satélites. 
O CNS/ATM é um siste-
ma de gerenciamento de 
tráfego aéreo que é a sigla 
da nomenclatura em inglês 
para Comunicações, Nave-
gação, Vigilância e Gestão 
de Tráfego Aéreo.

O brigadeiro informou 
que essa tecnologia co-

meçou a ser estudada no 
mundo em 1991, quando 
os especialistas perceberam 
que os modelos antigos de 
controle aéreo não teriam 
condições de atender à de-
manda do século 21. 

– Em termos tecnológi-
cos, trata-se de sistemas 
baseados em satélite e em 
tecnologia terrestre. Une 
as tecnologias antigas, as 
terrestres (de radar), com 
as baseadas em satélites 
– afirmou.

Sobre a preocupação de 
que a tecnologia CNS/ATM 

concentre muito poder nas 
mãos dos Estados Unidos, 
que teriam o controle dos 
satélites do sistema, o espe-
cialista frisou que poderia 
ser criada “uma constela-
ção internacional de saté-
lites” para essa modalidade 
de gerenciamento.

Álvaro Pequeno ressaltou 
ainda acreditar que a deci-
são de dar uma gratificação 
aos controladores de vôo 
gerará uma crise, porque 
torna o salário desses sar-
gentos maior do que o de 
superiores hierárquicos.

Especialista defende sistema de satélite

Rebaixamento 
traria perdas 

políticas
O relator da CPI do Apa-

gão Aéreo, senador Demos-
tenes Torres (DEM-GO), 
questionou os especialis-
tas presentes à reunião de 
ontem sobre os riscos de 
o Brasil ser rebaixado de 
categoria por organismos 
internacionais de aviação. 
O major-brigadeiro-do-
ar Renato Cláudio Costa 
Pereira, ex-secretário da 
Organização de Aviação 
Civil Internacional (Oaci), 
afirmou que decisões como 
essa “são também políticas,  
não apenas técnicas”. 

O brigadeiro criticou 
especificamente o fato de 
o Brasil ser agora repre-
sentado na Oaci por um 
diplomata, e não mais por 
um oficial da Aeronáutica, 
como anteriormente. Se o 
Brasil perdesse o status de 
“país de Primeiro Mundo” 
em termos de aviação civil 
teria grandes perdas políti-
cas dentro da Oaci, anali-
sou Renato Pereira. Caso o 
rebaixamento acontecesse, 
o Brasil não poderia mais 
fazer parte da alta hierar-
quia da instituição nem 
indicar membros para suas 
comissões, por exemplo. 

O brigadeiro sugeriu, 
respondendo ainda a ques-
tionamentos do relator, que 
a Oaci seja chamada a fazer 
uma auditoria independen-
te sobre a segurança de 
vôo nacional. Para  Renato 
Pereira, essa seria uma 
forma confiável de analisar 
o sistema. 

O senador Mário Couto 
(PSDB-PA) questionou o 
motivo pelo qual apenas 
depois do acidente com 
o Boeing da Gol come-
çaram os problemas nos 
aeroportos brasileiros. O 
brigadeiro Renato Pereira 
afirmou que o acidente foi 
um catalisador e que antes 
os problemas aconteciam, 
mas não chamavam tanta 
atenção.

Tião Viana (C) preside reunião; à mesa, Álvaro Pequeno (E), Mário Couto, Renato Pereira e Georges Ferreira

Em reunião reservada, 
com o objetivo de concluir 
a segunda fase de suas 
investigações, a CPI do 
Apagão Aéreo discute, 
hoje, às 11h, os problemas 
relacionados à autorização 
de vôos em número supe-

rior à capacidade do Siste-
ma de Controle do Espaço 
Aéreo Brasileiro (Sisceab) 
e dos aeroportos. 

Estão convidados para 
a reunião o presidente da 
Anac, Milton Zuanazzi; 
o diretor-geral do Depar-

tamento de Controle do 
Espaço Aéreo (Decea), 
major brigadeiro-do-ar 
Ramon Borges Cardoso; 
o presidente da Infraero, 
tenente-brigadeiro-do-ar 
José Carlos Pereira; e o di-
retor do Departamento de 

Política de Aviação Civil 
do Ministério da Defesa, 
Rigobert Lucht. A partir 
das 14h30, o colegiado 
se reúne novamente para 
ouvir o superintendente de 
serviços da Anac, Mário 
Roberto Gusmão Paes.

CPI discute 
capacidade  
de controle
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Pesar pela morte 
de sobrinho de 

João Pedro
Os senadores Arthur 

Virgílio (PSDB-AM), 
Flávio Arns (PT-PR) e 
Ideli Salvatti (PT-SC) 
subscreveram requeri-
mento de voto de pesar 
pelo falecimento do 
universitário Bruno da 
Costa Colares, aos 22 
anos, no último final de 
semana, em Manaus. O 
estudante era sobrinho 
do senador João Pedro 
(PT-AM) e cursava o 
último ano de Admi-
nistração.

Os três parlamen-
tares expressaram à 
família do universitá-
rio seu sentimento de 
amizade, respeito e 
solidariedade.

A falta de quórum levou 
o presidente do Senado, 
Renan Calheiros, a sus-
pender ontem as votações 
em Plenário. A decisão 
foi motivada por pedido 
de verificação de quórum 
feito pelo senador Herá-
clito Fortes (DEM-PI) , 
que argumentou que algu-
mas propostas em pauta 
precisariam ser mais bem 
explicadas. Assim, ficou 
adiada a votação do projeto 
de lei de conversão (PLV 
17/07) à medida provisória 
(MP 361/07) que instituiu 
o Auxílio de Avaliação 
Educacional (AAE), criou 
cargos em comissão no 
governo federal, ampliou 
o número de contratações 

de controladores de tráfego 
aéreo e permitiu a reeleição 
de reitor e vice-reitor de 
universidades federais. 

O líder do governo no 
Senado, Romero Jucá 
(PMDB-RR), e a líder do 
Bloco de Apoio ao gover-
no, Ideli Salvatti (PT-SC), 
até tentaram convencer 
Heráclito a prosseguir com 
a votação, lembrando acor-
do feito entre governo e 
oposição, semana passada, 
para votar as quatro MPs 
vencidas que trancavam a 
pauta. Heráclito manteve-
se irredutível e informou 
que a falta de acordo para 
votação foi comunicada 
pelo líder do DEM no Se-
nado, José Agripino (RN).

Sem quórum nem acordo, 
votações de MPs são suspensas

Colocar a serviço da 
segurança nacional uma 
autarquia multidisciplinar, 
identificada com todos 
os segmentos sociais, ri-
gorosamente ética, que 
sistematize e unifique a 
formação dos seus quadros, 
respeitando as peculiari-
dades regionais e locais. 
A proposta, que autoriza 
o governo a criar a Escola 
Nacional de Segurança 
Pública e Proteção Social, 
foi apresentada ontem pelo 
senador Renato Casagran-
de (PSB-ES).

Vinculada ao Ministério 
da Justiça, a escola desen-
volveria pesquisas para 
aperfeiçoar os métodos de 
diagnóstico da violência, 
proporia soluções e tra-
balharia na qualificação e 
humanização dos agentes 
públicos responsáveis pela 
política nacional de segu-
rança pública. Casagrande 
enviou cópia da proposição 
ao ministro da Justiça, Tar-
so Genro.

– A criação da ENSP será 

eficaz preventivamente, 
permitindo a melhoria da 
atuação coordenada de 
todos os operadores da área 
de segurança. Produzirá 
também efeitos positivos 
na melhoria da atuação re-
pressiva, na medida em que 
a coordenação de atuação 
das diferentes instituições 
e corporações resultará em 
maior efetividade no com-
bate ao crime – disse. 

Para o senador, a proposta 
é um passo para solucionar 
problemas estruturais que 
impedem um trabalho mais 
produtivo do Estado no 
combate à criminalidade.

Casagrande propõe Escola 
Nacional de Segurança Pública

Para Casagrande, autarquia seria 
ligada ao Ministério da Justiça

A introdução efetiva, na 
legislação de cada país, dos 
direitos da infância ratifi-
cados internacionalmente 
por meio da Convenção dos 
Direitos da Infância e a ela-
boração de códigos e nor-
mas especiais que garantam 
a proteção da criança e do 
adolescente. Essas foram as 
principais sugestões da re-
presentante da organização 
não-governamental Save 
The Children – Suécia, An-
gels Simon, ao comentar as 
recomendações do Comitê 
dos Direitos da Criança, da 
Organização das Nações 
Unidas, durante o 1o En-
contro Parlamentar Latino-
Americano pela Infância. O 
evento terminou ontem, na 
Câmara. 

O encontro, promovido 
pela Save The Children 
em parceria com a Frente 
Parlamentar em Defesa 
dos Direitos da Criança e 
do Adolescente no Con-
gresso e com a Comissão 
de Direitos Humanos da 
Câmara, teve como objeti-
vo municiar os governos e 
parlamentos dos países da 
América Latina empenha-
dos na luta em defesa dos 
direitos da criança e do ado-
lescente. O comitê da ONU 
recomenda ao Estados e aos 
Parlamentos a aprovação 
de medidas legislativas e 
políticas públicas voltadas 
à proteção da infância e a 
revisão constante da legis-
lação e das ações públicas 
sobre o tema.

Encontro discute medidas  
para proteger a infância

Não houve melhorias na 
carreira, lamenta Flávio Arns

Servidores do 
Incra têm o 

apoio de Arns
Flávio Arns (PT-PR) 

afirmou em discurso 
que são justas as rei-
vindicações dos servi-
dores do Instituto Na-
cional de Colonização 
e Reforma Agrária (In-
cra), em greve em todo 
o país desde o início 
deste mês. Ele lamen-
tou que os funcionários 
estejam reivindicando 
melhorias de carreira 
negociadas no ano pas-
sado e não implantadas 
pelo governo.

O senador lembrou 
que os servidores che-
garam a promover uma 
paralisação nacional de 
40 dias em 2006, sendo 
criada, como resultado, 
uma mesa interminis-
terial de negociações, 
a qual apresentou as 
bases para um plano de 
carreira para os funcio-
nários do Incra. 

O pessoal do Incra 
argumenta que os seus 
salários são muito bai-
xos comparados aos 
dos servidores do Mi-
nistério da Agricultura. 
Os servidores querem 
também a recompo-
sição da força de tra-
balho da autarquia, 
pois cerca de 70% dos 
funcionários têm mais 
de 50 anos e caminham 
para a aposentadoria.

Arns comunicou ain-
da ter enviado ofícios, 
por meio da Comissão 
de Assuntos Sociais do 
Senado, aos ministé-
rios do Planejamento, 
do Desenvolvimento 
Agrário e da Agricul-
tura e à Casa Civil, 
pedindo um “desfecho 
justo e rápido” para as 
negociações. 

– A valorização do 
funcionalismo público 
é fundamental para que 
tenhamos um Estado 
forte e eficiente.

Frente Parlamentar, comissão e ONG promovem evento na Câmara

O relator-geral da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) para 2008, deputado 
João Leão (PP-BA), apre-
sentou ontem seu parecer 
às centenas de emendas 
apresentadas pelos depu-
tados e senadores ao seu 
relatório preliminar.

Ele decidiu incluir no 
relatório um item que extin-
gue todos os restos a pagar 
de 2005 e 2006, só permitin-
do que o governo federal li-
bere em 2008 dinheiro para 
emendas orçamentárias de 
2007 cujas obras ou servi-
ços tenham sido contratados 

ao longo deste ano.
– Vamos acabar com essa 

história de executar até 
três orçamentos ao mes-
mo tempo. O que não for 
contratado até o dia 31 de 
dezembro deste ano não 
poderá ser pago em 2008 
– afirmou João Leão.

O relator acolheu uma 
emenda que obriga o go-
verno a investir na revitali-
zação do rio São Francisco 
e em projetos para a região 
na mesma proporção dos 
gastos com as obras de 
transposição.

O documento prevê ain-

da que o governo poderá 
executar por mês um doze 
avos do Orçamento de 2008 
caso o Congresso não vote o 
Orçamento, incluindo os in-
vestimentos, neste ano. “Só 
não poderá liberar dinheiro 
para novos investimentos”, 
informa o deputado.

O presidente da Comis-
são Mista de Orçamento 
(CMO), senador José Ma-
ranhão (PMDB-PB), quer 
examinar o relatório até 
7 de julho na comissão, o 
que permitirá ao Congresso 
votar a proposta até o dia 
17, antes do recesso.

Relator quer extinguir os 
restos a pagar no Orçamento

“Vamos acabar com essa história de executar até três orçamentos ao mesmo 
tempo”, afirma autor de parecer que deve ser examinado até 7 de julho

Ao fazer um relato do 
trabalho realizado pela Sub-
comissão de Marcos Regu-
latórios, Delcidio Amaral 
(PT-MS) afirmou que o 
grande desafio do Brasil será 
a infra-estrutura e que, para 
o país crescer, é necessário 
definir marcos regulatórios 
que dêem tranqüilidade aos 
investidores estrangeiros.

O senador, que preside a 
subcomissão, pediu a apro-

vação de projeto do ex-se-
nador Rodolpho Tourinho, 
em tramitação na Câmara, 
que propõe um marco regu-
latório para a produção de 
gás natural.

Delcidio anunciou ainda 
a realização de audiência 
com o ministro da Secre-
taria Especial de Portos, 
Mauro Pedro Britto, para 
debater a infra-estrutura ae-
roportuária e de transporte 

aquático. Outra audiência 
deverá ser convocada para 
tratar da situação das rodo-
vias e ferrovias no país.

Grande desafio do Brasil é a 
infra-estrutura, diz Delcidio

Delcidio: país precisa definir 
marcos regulatórios para crescer 
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“O que importa é que 
eu não me intimidarei, eu 
resistirei até o fim”. Com 
essa afirmação, o presi-
dente do Senado, Renan 
Calheiros, respondeu a 
perguntas de jornalistas 
ontem, ao chegar ao Con-
gresso Nacional. Indagado 
sobre a notícia de que o 
PSOL pretende lançar no 
Rio de Janeiro uma cam-
panha com o lema “Fora, 
Renan Calheiros”, ele se 
disse vítima de um “esqua-
drão da morte moral”.

– As pessoas, sem ter 
prova, anunciam a sen-
tença e depois ficam sem 

saber o que fazer, porque 
não têm o que apresentar à 
sociedade – observou. 

Renan destacou que está 
conversando com os líde-
res partidários para que 
a Casa faça os esforços 
necessários para votar as 
matérias que aguardam 
deliberação.

– O importante é que  
aproveitemos estas duas 
semanas para garantir a 
produtividade do Senado 
– frisou. 

Indagado ainda se há 
condições de o Congresso 
Nacional votar a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 

antes do recesso parlamen-
tar, o senador respondeu 
que todo o empenho está 
sendo feito nesse sentido.

– É preciso aguardar que 
a Comissão Mista de Or-
çamento vote a LDO, para 
que possamos preparar sua 
votação pelo Congresso 
– explicou.

Renan se diz vítima de um 
“esquadrão da morte moral”

Renan busca acordo com líderes 
para votar projetos em pauta

Valter Pereira (PMDB-
MS) disse da tribuna que 
deixou o Conselho de Éti-
ca e Decoro Parlamentar 
para se dedicar à Comissão 
de Constituição, Justiça 
e Cidadania (CCJ ),  da 
qual é vice-presidente. O 
presidente da CCJ, An-
tonio Carlos Magalhães 
(PFL-BA), pediu licença 
médica.

O parlamentar observou 
que “veio em boa hora” a 
afirmação do senador Re-
nan Calheiros, conforme 
notícia do Jornal do Brasil, 
sustentando que “não se 
sentiu traído por qualquer 
dos aliados cujos votos 
contava na última reunião 
do Conselho de Ética”. 

– No momento em que o 
processo for encaminhado 

a este Plenário, estarei aqui 
para discuti-lo e votá-lo. 
Até lá, terei à disposição 
todos os elementos de 
convicção e o meu juízo de 
valor devidamente conso-
lidados. Não será a ceguei-
ra do passionalismo ou a 
sedução do corporativismo 
que vai balizar o meu voto 
– disse Valter Pereira.

Valter Pereira explica por que 
saiu do Conselho de Ética

Valter Pereira informa que se 
dedicará à Comissão de Justiça

Eduardo Suplicy (PT-SP) 
explicou por que, embora 
tenha se colocado à dis-
posição para ser relator 
da representação contra o 
senador Renan Calheiros 
no Conselho de Ética, não 
foi escolhido para a fun-
ção. Conforme informou, 
a bancada do seu partido 
decidiu deixar a relatoria 
para outra agremiação, já 
que o PT tinha a presidên-
cia do conselho.

Antes do anúncio da de-
cisão do senador Sibá Ma-
chado (PT-AC) de deixar 
a presidência do conselho, 
Suplicy fez um apelo para 
que o colega continuasse 
no cargo e realizasse seu 
trabalho “com isenção e 
responsabilidade”.

O senador por São Paulo 
pediu, mais uma vez, que 
o presidente do Senado 
compareça à reunião do 

Conselho de Ética, mar-
cada para hoje, e dê o seu 
depoimento. 

– Acho que, se ele vier 
a fazer isso, as condições 
mudam significativamente 
em benefício dele próprio 
– disse. 

Em aparte, o senador José 
Nery (PSOL-PA) também 
pediu a Sibá Machado que 
não deixasse o Conselho 
“acéfalo, sem presidência 
e sem relatoria”.

Suplicy: PT decide ceder 
relatoria a outro partido

Suplicy sugere a Renan que 
compareça ao Conselho de Ética

Cirurgia em Cafeteira será para 
retirada de líquido do cérebro

Cafeteira deverá 
ser operado em 

São Paulo 
Internado desde domingo 

no Hospital Sírio-Libanês, 
em São Paulo, o senador 
Epitácio Cafeteira (PTB-
MA) deverá ser submetido 
a cirurgia para drenagem 
de líquido no cérebro, con-
seqüência de uma queda 
sofrida em casa. De acordo 
com boletim médico divul-
gado ontem pelo hospital, 
Cafeteira está bem e se 
alimenta normalmente. 
Porém, a equipe médica 
que atende o senador optou 
por restabelecer o estado 
clínico geral do paciente 
antes da cirurgia, que deve 
ser realizada entre sete e 
dez dias.

O senador passou mal e 
desmaiou em sua casa no 
último dia 17 e, já com pro-
blemas gastrointestinais, 
foi internado no Hospital 
Santa Luzia, em Brasília, 
de onde saiu no dia seguin-
te para ficar sob cuidados 
em casa. Não apresentando 
melhoras, ele foi internado 
em São Paulo. 

Desde sua primeira in-
ternação, Cafeteira está 
afastado da relatoria da 
representação feita pelo 
PSOL ao Conselho de Ética 
do Senado, que pede ao 
órgão que investigue se o 
presidente da Casa, Renan 
Calheiros, faltou com o de-
coro parlamentar. Em seu 
parecer, Cafeteira sugere o 
arquivamento do caso.

3,8 x 4,1 Dornelles elogia Lula pela recondução do procurador-geral da República
Ao cumprimentar o pre-

sidente Luiz Inácio Lula 
da Silva pela recondução 
de Antonio Fernando de 
Souza ao cargo de procu-
rador-geral da República, o 
senador Francisco Dornel-
les (PP-RJ) opinou ontem  
que o Ministério Público 
Federal (MP) é um dos 

órgãos mais relevantes da 
administração pública, no 
contexto do estado demo-
crático. Por esse motivo, 
ele disse que o titular do 
MP deve ter como carac-
terísticas a competência, a 
cultura, a dignidade, a fir-
meza, a imparcialidade, a 
serenidade e o bom senso.

– O direito é o bom 
senso codificado. Aquele 
que é desprovido de bom 
senso não tem condições 
para elaborar, interpretar 
e aplicar a norma jurídica. 
Perguntado sobre uma 
determinada investigação, 
Antonio Fernando respon-
deu que um procurador 

não fala, um procurador 
escreve nos autos. Falando 
sobre o sucesso da chama-
da Operação Hurricane, o 
procurador-geral afirmou 
que ela só foi bem sucedida 
graças ao sigilo mantido 
durante toda a fase investi-
gatória – disse o senador.

Na avaliação de Dor-

nelles, Antonio Fernando 
preenche todos os requisi-
tos para o cargo. O senador 
observou que, nos dois 
anos em que desempenha a 
função, o procurador-geral 
conquistou o respeito e a 
confiança não apenas do 
mundo jurídico, mas de 
toda a sociedade. 

Conforme assessoria, senador alegou que se sentia sozinho para resolver 
questões que seriam também tarefa do colegiado, como escolha do relator

Sibá deixa presidência 
 do Conselho de Ética

O senador Sibá Macha-
do (PT-AC) renunciou à 
presidência do Conselho 
de Ética e Decoro Parla-
mentar do Senado na noite 
de ontem. O pedido foi 
protocolado na Secretaria 
Geral da Mesa pouco antes 
das 21h. De acordo com 
o assessor de imprensa 
de Sibá, Erlando Alves, o 
senador também abriu mão 
de continuar como membro 
titular do conselho.

Segundo a assessoria do 
parlamentar, ele alegou ter 
se sentido sozinho para de-
liberar sobre questões que, 
na sua avaliação, seriam 
também da competência do 
colegiado, como a escolha 
do relator do processo a 
respeito do presidente do 
Senado, Renan Calheiros. 

Sibá ouviu a bancada do 
PT antes de deixar o órgão, 

informou o gabinete. A 
maioria dos senadores do 
partido teria concordado 
com a decisão. O parlamen-
tar entregou o documento 
em que comunica sua re-
núncia à secretária-geral da 
Mesa, Cláudia Lyra.

O vice-presidente do co-
legiado, Adelmir Santana 
(DEM-DF), já foi avisado 

da decisão, conforme Cláu-
dia Lyra.

Sibá havia anunciado à 
tarde que poderia renunciar 
à direção do colegiado se 
os trabalhos não seguissem 
“dentro da normalidade” 
ou caso não se chegasse a 
nenhuma decisão na pró-
xima reunião, marcada 
para hoje.

O senador tinha manifes-
tado a intenção de colocar 
hoje em votação o rela-
tório de Epitácio Cafetei-
ra (PTB-MA) – que está 
afastado para tratamento 
de saúde. Depois de pedir 
a indicação de nomes aos 
líderes partidários e fazer 
algumas consultas pesso-
ais, Sibá não encontrou um 
substituto, uma vez que o 
relator ad hoc, Wellington 
S a lgado (PMDB -MG) , 
também renunciou.

Sibá comunicou decisão ontem à 
noite à Secretaria Geral da Mesa

Dornelles: Antonio Fernando tem 
a confiança de toda a sociedade
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Modelos do Canadá e de alguns países da Europa são apontados como 
exemplos para mudanças na legislação brasileira de proteção ao setor

Cota para audiovisual recebe 
apoio em debate no Senado
O estabelecimento de 

uma política nacional de 
cotas para a produção au-
diovisual brasileira foi de-
fendido ontem pelo presi-
dente da Agência Nacional 
do Cinema (Ancine), Ma-
noel Rangel. Em audiência 
pública sobre o projeto 
que estabelece regras para 
a produção de conteúdo 
brasileiro para distribuição 
por meio eletrônico, ele 
citou o Canadá como bom 
exemplo a ser seguido.

– Para cada canal estran-
geiro das televisões por as-
sinatura, é assegurado que 
exista um canal canadense. 
Além disso, todos os países 
europeus exigem cotas de 
produção nacional – in-
formou Rangel durante a 
audiência, promovida pela 
Comissão de Educação 
(CE) e pela Subcomissão 
Permanente de Cinema, 
Teatro, Música e Comuni-
cação Social.

Flexa Ribeiro (PSDB-
PA), autor do projeto de lei 

em discussão (PLS 280/07), 
quis saber se os debatedores 
consideravam necessária 
a inclusão no texto de um 
dispositivo que garantisse a 
presença de produções na-
cionais na programação das 
emissoras de televisão. 

Também demonstraram 
simpatia pela implantação 
de uma política de cotas o 
presidente da Associação 
Brasileira de Concessioná-
rias de Serviço Telefônico 
Fixo Comutado (Abrafix), 
José Fernandes Pauletti, e 
o presidente da Associação 
Brasileira de Emissoras de 
Rádio e Televisão (Abert), 
Daniel Pimentel Slaviero. 
Para Slaviero, no entanto, 
antes deveria ser debatida 
a limitação da produção 
audiovisual a brasileiros, 
como estabelece o projeto. 

Presente à audiência, 
Antônio Carlos Valada-
res (PSB-SE) defendeu a 
busca de mecanismos que 
ajudem a difusão de filmes 
nacionais pelos meios de 

comunicação eletrônicos.
O diretor-executivo da 

Associação Brasileira de 
Televisão por Assinatura 
(ABTA), Alexandre Annen-
berg, defendeu a ampliação 
da possibilidade de partici-
pação de capital estrangeiro 
nas empresas de televisão a 
cabo – hoje restrita a 49%. 
Ele observou que não existe 
limite para a participação 
de capitais externos em 
empresas de telefonia – que 
pretendem ingressar no 
negócio de televisão por 
assinatura – e nas empresas 
de televisão que utilizam 
satélites ou microondas.

Também esteve presente 
à audiência – que foi pre-
sidida por Gilvam Borges 
(PMDB-AP) e Flávio Arns 
(PT-PR) – o presidente da 
Associação dos Integrantes 
do Projeto Global Info 
– Rede Global Info, Jorge 
de la Rocque, entidade 
que congrega provedores 
independentes de internet 
de todo o Brasil.

De acordo com Eduar-
do Suplicy (PT-SP), o re-
querimento aprovado pela 
Comissão de Relações Ex-
teriores e Segurança Nacio-
nal (CRE) que convida o 
presidente da Radio Cara-
cas Televisión (RCTV), da 
Venezuela, para falar sobre 
o fechamento da emissora 
de televisão pelo governo 
Hugo Chávez, fere o artigo 
4º da Constituição.

O artigo elenca, em seu 
inciso IV, a não-interven-

ção entre os princípios que 
regem o país em suas rela-
ções internacionais.

O senador Heráclito For-
tes (DEM-PI) sustentou 
que “ao PT não interessa 
mais discutir” a falta de 
liberdade de imprensa na 
Venezuela e observou que o 
próprio Suplicy manifesta-
ra-se favorável a convite da 
CRE ao ex-vice-presidente 
Al Gore, dos Estados Uni-
dos, para vir a Brasília falar 
aos senadores.

Em resposta, Eduardo 
Suplicy ponderou que Al 
Gore falaria de problemas 
climáticos do planeta, “um 
assunto que não tem caráter 
político”.

Suplicy: seria inconstitucional 
convocar presidente da RCTV

Suplicy afirma que requerimento da 
CRE fere relações internacionais

Slaviero (Abert), La Rocque (Rede Global Info), Flávio Arns, Annenberg (ABTA), Rangel (Ancine) e Pauletti (Abrafix)

O sistema eletrônico 
em utilização pelo Ibama 
é eficaz para detectar 
fraudes e emissões irre-
gulares de autorização 
para a exploração flores-
tal, garantiu o diretor-ge-
ral do Serviço Florestal 
Brasileiro, Tasso Rezen-
de de Azevedo, em au-
diência realizada ontem 
na Comissão de Meio 
Ambiente (CMA).

– Graças ao sistema 
eletrônico que identifica 
todos seus usuários, o 
próprio Ibama detectou 
as emissões irregulares 
– declarou Azevedo, que 
compareceu à CMA para 
apresentar o Relatório 
Anual de Gestão das Flo-
restas Públicas de 2006.

A audiência foi requeri-
da por Renato Casagran-
de (PSB-ES) e Fátima 
Cleide (PT-RO). O relató-
rio, segundo Casagrande, 

cumpre seu objetivo de 
prestar contas. 

Em resposta a Garibal-
di Alves (PMDB-RN), 
Azevedo afirmou que não 
há limitações financeiras 
para o Serviço Florestal 
Brasileiro. “O maior li-
mitante é a restrição de 
pessoal”, disse. 

Ainda na reunião de 
ontem, a CMA aprovou 
um requerimento de Ga-
ribaldi – solicitando audi-
ência com a ministra do 
Meio Ambiente, Marina 
Silva, e com o presidente 
do Ibama, Bazileu Mar-
garido – e dois de Expe-
dito Júnior (PR-RO) – um 
para ouvir a superinten-
dente de Furnas Centrais 
Elétricas, Norma Vilela, e 
outro de audiência com o 
presidente da Associação 
dos Servidores do Ibama, 
Jonas Correa, sobre a MP 
366/07.

Os mais de 50 dias de 
paralisação da rede pública 
de ensino na Bahia foram 
criticados por César Bor-
ges (DEM-BA). O senador 
disse que o governo do es-
tado, tendo à frente Jaques 
Wagner (PT), “vive uma 
apatia administrativa, sem se 
mostrar à altura dos desafios 
impostos pela sociedade”.

– É lamentável que isso 
esteja acontecendo. E mais 
lamentável ainda é o fato de 
não se ver uma posição do 
governo do estado em rela-
ção à solução desse grave 
problema – afirmou.

César Borges também 
apontou deficiências no en-
sino universitário na Bahia, 
e destacou que os setores de 
segurança e saúde enfren-
tam dificuldades. 

De acordo com o sena-
dor, o governo de Jaques 
Wagner vem destruindo o 
que foi feito em adminis-
trações passadas – quando, 
segundo ele, a Bahia teve 
grandes avanços em todas 
as áreas – devido à falta 
de disposição em avançar 
na prestação de serviços 
públicos.

César Borges aponta “apatia” 
no governo Jaques Wagner

Borges lamenta paralisação na 
rede pública de ensino do estado

Para Mário Couto, 
Dnit deveria ter 
evitado fraudes
Ao comentar matéria 

publicada pelo jornal pa-
raense O Liberal, sobre 
cancelamento de licitação 
para obra de asfaltamento 
da BR-163 no trecho entre 
Santarém (PA) e Cuiabá, 
Mário Couto (PSDB-PA) 
criticou o Departamento 
Nacional de Infra-Estrutura 
de Transportes (Dnit) “por 
permitir a ocorrência de ir-
regularidades em licitações 
de obras de pavimentação 
de estradas no país”.

De acordo com o parla-
mentar, o cancelamento da 
licitação foi motivado pela 
constatação, pelo Tribunal 
de Contas da União (TCU), 
de direcionamento na lici-
tação da obra. Ele pediu 
aos parlamentares que se 
empenhem em aplicar pe-
nalidades aos responsáveis 
pelas fraudes detectadas.

– Este Congresso precisa 
levar  a sério os relatórios 
do TCU a ponto de, se isso 
não acontecer, começarmos 
a tirar a motivação dos mi-
nistros e dos técnicos do 
órgão – afirmou Couto.

Expedito quer 
ouvir servidores 

do Ibama
Os servidores do Insti-

tuto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Iba-
ma), de acordo com Expe-
dito Júnior (PR-RO), estão 
em uma greve silenciosa 
pelo fato de não aceitarem 
que o órgão seja dividido 
ao meio sem uma discussão 
com a sociedade e com os 
próprios servidores.

A greve ocorre desde que 
o governo editou a Medi-
da Provisória 366/07 (que 
criou o Instituto Chico Men-
des). O senador informou 
que a Comissão de Meio 
Ambiente (CMA) aprovou 
requerimento de sua auto-
ria para ouvir, na próxima 
terça-feira, o presidente da 
Associação Nacional dos 
Servidores do Ibama.

– Queremos que ele ve-
nha trazer esclarecimentos, 
ajudar a nós, senadores, a 
entender o que o governo 
quer com essa MP, que, 
de uma maneira açodada, 
praticamente acaba com o 
Ibama – explicou.

“Relatório sobre florestas 
públicas cumpre sua missão“ 

Tasso Azevedo (E) e Leomar Quintanilha, em audiência na CMA
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Serys Slhessarenko (PT-
MT) lembrou a passagem 
do Dia Internacional contra 
o Uso e o Tráfico de Dro-
gas, celebrado ontem. Ela 
observou que a situação 
nessa área é grave em Mato 
Grosso, estado que teria se 
tornado um corredor de trá-
fico de armas e drogas.

A senadora destacou que, 
mensalmente, gastam-se 
em média R$ 800 com cada 
preso e apenas R$ 600 com 
um aluno do ensino mé-
dio. Ela criticou os países 
desenvolvidos, apontados 
como os principais consu-
midores de drogas.

Paulo Paim (PT-RS) cum-
primentou o presidente 
Lula e o ministro da Edu-
cação, Fernando Haddad, 
pela aprovação do curso 
de Direito da Faculdade 
Zumbi dos Palmares, em 
São Paulo. A instituição 
atende preferencialmente 
afrodescendentes e tem por 
objetivo colocar no merca-
do de trabalho pessoas de 
baixa renda.

O senador também sau-
dou o reitor da univer-
sidade, José Vicente, o 
secretário de Educação 
Superior, Ronaldo Mota, 
e o assessor do ministro, 
Renato Jaguarão.

A situação do Brasil em 
relação à dengue se aproxi-
ma do quadro asiático, que 
é grave, e por isso a doença 
precisa ser colocada como 
prioridade entre as ações de 
saúde no país. O alerta foi 
feito pelo secretário substi-
tuto de Vigilância em Saú-
de, do Ministério da Saúde, 
Fabiano Geraldo Pimenta 
Júnior, durante audiência 
realizada pela Subcomissão 
Permanente de Promoção, 
Acompanhamento e Defesa 
da Saúde, que funciona no 
âmbito da Comissão de As-
suntos Sociais (CAS). 

Na mesma reunião, o se-
cretário-executivo do Con-
selho Nacional de Secre-
tários de Saúde (Conass), 
Jurandi Frutuoso, disse 
que, com as medidas atuais, 
não será possível erradicar 
a dengue no país nos pró-
ximos 30 ou 40 anos. 

– Não dá para combater 
a dengue somente com 
campanhas publicitárias 
ou ações isoladas. A luta 
deve ser diária e contar com 
apoio da população – ad-
vertiu Jurandi Frutuoso, 
ao informar que 90% dos 
focos da dengue estão loca-
lizados em residências.

 Por isso, o secretário-
executivo do Conass pregou 
mudanças na estratégia de 

comunicação dos governos 
para que a população seja 
alertada sobre a necessi-
dade de ajudar a resolver 
o problema, a começar por 
ações simples, como não 
deixar água acumulada em 
pneus, baldes e xaxins. 

Recursos
Frutuoso pediu mais re-

cursos para o combate ao 
mosquito Aedes aegypti, 
que transmite a dengue, 
bem como a aprovação, 
pelo Congresso, de uma 
legislação clara que possi-
bilite aos agentes entrar nos 
domicílios para prevenir a 
doença. Conforme revelou, 
pesquisas dão conta de que, 
somente  no estado do Rio 
de Janeiro, 40% das resi-
dências não são visitadas, 
por estarem fechadas ou 
porque os proprietários 

impedem a entrada dos 
agentes alegando motivos 
de segurança.

Para o representante dos 
secretários de Saúde, o com-
bate à dengue ultrapassou 
a área de saúde e envolve 
o crescimento desordena-
do das cidades, já que em 
muitas delas não existe 
água encanada ou esgota-
mento sanitário. Frutuoso 
destacou, como outro fator 
de proliferação da doença, a 
falta de tratamento do lixo.

Já o secretário substituto 
de Vigilância em Saúde 
afirmou que a ocorrência 
da dengue no país “é en-
dêmica e tem caráter epi-
dêmico”. Pimenta Júnior 
defendeu ações integra-
das entre União, estados 
e municípios no combate 
à doença.

Durante a audiência pú-
blica sobre a situação da 
dengue no país, promovida 
ontem pela Subcomissão 
Permanente de Promoção, 
Acompanhamento e Defesa 
da Saúde, o senador Papa-
léo Paes (PSDB-AP) pediu 
mais recursos federais para 
o combate à doença, bem 
como a criação de quadros 
efetivos, e não provisórios, 
dos chamados agentes de 
combate à dengue.

Papaléo, que preside a 
subcomissão e foi o autor 
do requerimento para a 
realização da audiência 
pública, informou que no 
primeiro quadrimestre des-
te ano foi registrado um au-

mento de 20% no número 
de casos de dengue no país 
em relação a igual período 
do ano passado. Para o 
parlamentar, esse fato é 
preocupante. 

O senador informou ain-
da que a situação é mais 
grave na região Centro-
Oeste, com destaque para o 
estado de Mato Grosso do 
Sul. Papaléo Paes também 
se mostrou apreensivo com 
a incidência da dengue por 
ocasião dos Jogos Pan-
Americanos, no Rio de 
Janeiro.

Durante o debate na sub-
comissão, o senador Au-
gusto Botelho (PT-RR) 
defendeu a ampliação do 

número de agentes co-
munitários de saúde no 
combate à dengue. Alertou 
que somente por meio da 
educação da população e 
de melhores condições de 
vida para o cidadão – como 
o acesso ao saneamento 
básico – é que o problema 
poderá ser solucionado.

Rosalba Ciarlini (DEM-
RN) foi enfática ao pedir 
ao Ministério da Saúde 
que considere o combate 
à dengue uma prioridade. 
A senadora solicitou mais 
recursos para o contro-
le da doença e sugeriu 
que medidas preventivas 
cheguem às escolas e às 
universidades. 

Papaléo (C) acompanha relato de Jurandi Frutuoso e Fabiano Pimenta (D)

Osmar Dias (PDT-PR) 
criticou o projeto do gover-
no, enviado à Câmara, que 
muda as regras da quanti-
dade de estagiários permi-
tida em empresas. O texto 
estabelece que eles poderão 
representar no máximo 10% 
do contingente da institui-
ção, sob o argumento de 
que a medida vai propiciar 
mais empregos com carteira 
assinada.

– Se isso for aprovado, vai 
prejudicar cerca de 1 milhão 
de estudantes estagiários em 
nosso país – disse o parla-
mentar, que em 2003 apre-
sentou projeto limitando a 
20% da força de trabalho 
de uma empresa o número 
de estagiários.

O senador ressaltou que 

não é acabando com os está-
gios que se vão qualificar os 
trabalhadores e criar oportu-
nidades de emprego. 

– O governo não quer 
que nenhum senador seja 
autor de uma lei aprovada 
no Congresso. Na verdade, 
o governo não quer que o 
Congresso legisle – disse.

Papaléo Paes 
(PSDB-AP) anunciou 
ontem, em Plenário, 
que apresentou 
projeto autorizando 
o Executivo a criar 
a Escola Técnica de 
Construção Naval no 
município amapaense 
de Santana (PLS 
341/07). A proposta 
encontra-se na 
Comissão de Educação 
(CE) e tem como 
relator o senador Paulo 
Paim (PT-RS), que já 
adiantou ser favorável à 
matéria. 

O senador explicou 
que a escola técnica irá 
aperfeiçoar a vocação 

dos moradores de 
Santana que se dedicam 
à construção de barcos 
de madeira, em áreas 
como a confluência do 
igarapé do Elesbão com 
a desembocadura do rio 
Matapi. 

De acordo com 
Papaléo, o Brasil 
deveria investir com 
rigor no aprimoramento 
de profissionais de 
nível técnico, em vez 
de concentrar esforços 
na oferta de ensino 
superior. A medida, 
disse, iria favorecer 
trabalhadores de baixa 
renda que atuam no 
setor primário.

Em palestra realizada 
ontem na Secretaria de As-
sistência Médica e Social 
(Sams) do Senado, o pro-
fessor da cadeira de Pneu-
mologia da Universidade 
Federal de Minas Gerais, o 
médico José Geraldo Leite 
Ribeiro, elogiou o Progra-
ma Nacional de Imuniza-
ções (PNI), do Ministério 
da Saúde. De acordo com 
o especialista, a iniciativa 
brasileira “é razoável e 
procura atender a todas as 

crianças”, mas ressaltou 
que o programa tem de 
ser ampliado e contemplar 
novas vacinas.

Ribeiro disse que a me-
ningite é um grave pro-
blema de saúde pública no 
país, e informou que 24.276 
casos foram registrados só 
em 2005. Ele enfatizou que 
o governo tem que se mobi-
lizar para vacinar todas as 
pessoas contra a doença, es-
pecialmente crianças com 
menos de um ano.

Médico sugere ampliar 
programa de imunizações

Tráfico de armas e drogas em 
Mato Grosso preocupa Serys

Serys destaca 
dia internacional 
contra as drogas

Paulo Paim elogia conquista da 
Faculdade Zumbi dos Palmares

Paim saúda curso 
de Direito voltado a  
afrodescendentes

Em debate com senadores, representantes do Ministério da Saúde e dos 
secretários de Saúde alertam para gravidade do avanço da doença no Brasil

“Combate à dengue deve ser 
diário e com apoio popular”

Senadores defendem contratação de agentes

“O governo não quer que o 
Congresso legisle”,  acusa Osmar

Osmar teme prejuízo para  
1 milhão de estagiários

Papaléo quer escola técnica 
em Santana, no Amapá
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Criada pelo presidente Juscelino Kubitschek, superintendência que investe em projetos de infra-
estrutura e na interiorização do desenvolvimento deu origem ao Pólo Industrial de Manaus

RENAN CALHEIROS

O presidente do Senado, 
Renan Calheiros, disse 

que a produtividade dos tra-
balhadores do Pólo Industrial 
de Manaus é comparável à dos 
trabalhadores japoneses, e, em 
alguns casos particulares, até su-
perior. O senador observou ainda 
que a competência dos dirigentes 
da Suframa “é peça crucial para 
explicar a força com que o pólo 
chega ao século 21”. Para ele, o 
órgão é essencial para o país e 
responsável pelo crescimento e 
desenvolvimento da região Norte.

O Senado reali-
zou ontem sessão 
especial para come-
morar os 40 anos da 
Superintendência 
da Zona Franca de 
Manaus (Suframa), 
completados no dia 
28 de fevereiro. 

O requerimento 
para a homenagem 
foi assinado pelos 
senadores Arthur 
Virgílio (PSDB-AM), Jefferson 
Péres (PDT-AM), Alfredo Nas-
cimento (licenciado), José Agri-
pino (DEM-RN), Valdir Raupp 
(PMDB-RO) e Tasso Jereissati 
(PSDB-CE). Eles destacaram a 
importância da Suframa para a 
economia brasileira e para a redu-
ção das desigualdades regionais. 

A superintendência foi criada 
pelo presidente Juscelino Ku-
bitschek, dando origem ao Pólo 
Industrial de Manaus. Segundo o 
Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior 
– órgão ao qual a Suframa é 
vinculada –, em 2006, as 450 
empresas do pólo faturaram 

US$ 22,8 bilhões, 
exportaram US$ 1,5 
bilhão e geraram 103 
mil empregos diretos, 
além de outros 400 
mil indiretos. 

Com a receita da 
arrecadação, a autar-
quia investe em proje-
tos de infra-estrutura 
e de aproveitamento 
das potencialidades 
regionais. Em quatro 

décadas, a Suframa destinou apro-
ximadamente R$ 2,5 bilhões na in-
teriorização do desenvolvimento.

Entre os presentes à sessão es-
tavam Jefferson Mário, represen-
tante do diretor-geral da Agência 
Brasileira de Inteligência (Abin), 
e Flávia Grosso, superintendente 
da Suframa.

Senadores homenageiam  
a Suframa, que faz 40 anos

JOSÉ AGRIPINO

O líder do DEM, José 
Agripino (RN), afirmou 

que a Zona Franca de Manaus é 
hoje um pólo de desenvolvimento 
industrial que beneficia o Brasil 
como um todo e fabrica produtos 
de alta tecnologia. O parlamen-
tar observou que a Suframa é 
um modelo que deu certo. Ele 
também ressaltou que a Zona 
Franca promove projetos na área 
de tecnologia, desenvolvendo ci-
ência, ensino e pesquisa, e ainda 
leva em conta a preservação do 
meio ambiente.

VALDIR RAUPP

V aldir Raupp (PMDB-RO) 
defendeu ações para eli-

minar as desigualdades regionais, 
que, como afirmou, ainda são 
marcantes no país. Nesse sentido, 
o senador considera fundamental 
reforçar as soluções bem-suce-
didas, como o caso do modelo 
de desenvolvimento implantado 
na região Norte. Ele aproveitou 
para registrar os esforços que 
estão sendo desenvolvidos junto 
ao governo, por parlamentares da 
região, para desbloquear recursos 
do orçamento da Suframa.

ROMERO JUCÁ

N a avaliação do senador 
Romero Jucá (PMDB-

RR), a Superintendência da Zona 
Franca de Manaus representou 
sucesso tão absoluto, tanto no de-
senvolvimento econômico quanto 
no social do estado do Amazonas, 
que Roraima também gostaria de 
contar com uma zona franca para 
obter resultados semelhantes. 
O parlamentar reconheceu, no 
entanto, que a autarquia repartiu 
seu progresso com toda a região 
amazônica, inclusive com seu 
estado.

JOÃO PEDRO

O senador João Pedro (PT-
AM) registrou que foi 

com a criação da Zona Franca de 
Manaus que pela primeira vez 
uma classe trabalhadora orga-
nizou-se em sindicato na região 
amazônica. Hoje, lembrou, a 
maioria da mão-de-obra engaja-
da nas linhas de montagem das 
fábricas é formada por mulheres.  
– Impressiona o modo como as 
mulheres da Amazônia se iden-
tificam com esse avançado pro-
cesso tecnológico, que demanda 
paciência, precisão e dedicação.

JOSÉ SARNEY

José Sarney (PMDB-AP) 
aproveitou a sessão especial 

para contestar a idéia de que a 
criação das chamadas zonas de 
processamento de exportação 
(ZPEs) pode gerar competição 
desfavorável aos distritos indus-
triais que operam na área incen-
tivada da Amazônia Ocidental, o 
principal deles em Manaus.  
– A Zona Franca buscava ir para 
o mercado interno, enquanto as 
ZPEs buscam e são exclusiva-
mente destinadas ao mercado 
externo – argumentou o senador.

ARTHUR VIRGÍLIO

Para o líder do PSDB, senador Arthur Virgílio (AM), a Zona Franca é mais do que um vibrante centro 
industrial e comercial. Ela representa, destacou, a plataforma de que a região precisa para expandir 

outras atividades, como o turismo ecológico e o aproveitamento da biodiversidade. 
– Sem a Amazônia, o Brasil é um país viável, mas um país qualquer. Com a Amazônia, ele se torna inédito, 
especial, com possibilidades de desenvolvimento econômico e social únicas – ressaltou.

Discurso de Virgílio em Plenário é traduzido na Língua Brasileira de Sinais

Presidente Lula garantiu implantação da 
área em Bonfim, assinala Mozarildo

Mozarildo apela ao 
governo por área de 
livre comércio em RR

Mozarildo Cavalcanti (PTB-
RR) fez ontem um apelo ao 
governo federal no sentido de 
acelerar a implementação de 
uma área de livre comércio na 
cidade de Bonfim, em Roraima. 
O senador chamou a atenção 
para as repercussões econômicas 
positivas da implantação dessa 
zona de comércio, especialmente 
quando uma área com objetivo 
semelhante, na cidade de Pacarai-
ma, não pôde ser implantada em 
razão de ter sido criada ali uma 
reserva indígena.

– O presidente Lula nos garan-
tiu que a Área de Livre Comércio 
de Bonfim seria implantada em 
pouco tempo – lembrou.

País cresceu a 11% quando Reis Velloso foi 
ministro do Planejamento, diz Mão Santa

Mão Santa pede 
crescimento e critica 
cargos de confiança

Lembrando o piauiense João 
Paulo dos Reis Velloso, “o me-
lhor ministro do Planejamento 
da história deste país”, o senador 
Mão Santa (PMDB-PI) criticou 
os baixos índices de crescimento 
do Brasil. Ele recordou que à 
época em que Reis Velloso foi 
ministro o país cresceu a 11% ao 
ano, “mais do que a China, hoje, 
que cresce de 8% a 10%”.

Mão Santa condenou o fato de 
existirem no Brasil 24 mil cargos 
de confiança no Executivo, de 
livre nomeação, e citou como 
exemplo a Inglaterra, em que o 
primeiro-ministro nomeia apenas 
150 pessoas.

Pólo completa quatro décadas com 
“maturidade e solidez”, afirma Augusto

Augusto Botelho 
saúda Pólo Industrial 

de Manaus
Augusto Botelho (PT-RR), em 

discurso feito ontem no Plená-
rio, homenageou os 40 anos do 
Pólo Industrial de Manaus, que 
durante muitos anos foi chamado 
de Zona Franca de Manaus. O 
parlamentar afirmou que o pólo 
significou, e ainda significa, um 
fator de grande desenvolvimento 
da região Norte. Nova etapa 
do empreendimento está sendo 
antevista com a chegada da TV 
digital e da industrialização do 
gás natural da Amazônia.

De acordo com Augusto Bote-
lho, o pólo completa quatro déca-
das com “maturidade e solidez” 
e a previsão para este ano é que a 
produção atinja US$ 25 bilhões.

Segundo Jucá, áreas de livre comércio já 
estavam previstas desde o governo Sarney

Jucá: governo vai 
implantar áreas em 
cidades de Roraima
O líder do governo no Sena-

do, Romero Jucá (PMDB-RR), 
reafirmou ontem o compromisso 
do governo com a implantação 
das áreas de livre comércio em 
Roraima. Conforme o senador, 
primeiramente será implantada a 
de Bonfim, tão logo seja definida 
a demarcação da terra indígena, e, 
em seguida, a de Pacaraima. Para 
isso, seria necessário, explicou, 
excluir a sede do município de 
Pacaraima da área indígena de 
São Marcos. Ele lembrou que 
essas duas áreas de livre comércio 
já estavam previstas desde o perío-
do em que José Sarney ocupou a 
Presidência da República.
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