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Plenário delibera sobre extensa pauta depois de desobstruir ordem do dia com votação de MPs e projeto de conversão

Senado muda lei das 
zonas de exportação

Proposta que teve apenas um voto contrário vai à sanção presidencial. 
Senadores do governo e da oposição aplaudem iniciativa

Sarney (à esq., com Heráclito) pede esforço para criar ZPEs

ZPEs são instrumento para o desenvolvimento, diz Renan

OPlenário do Senado aprovou 
ontem projeto que altera a 
legislação tributária, cam-

bial e administrativa das chamadas 
zonas de processamento de expor-
tação (ZPEs) – distritos industriais 
que abrigam empresas beneficiadas 
com isenção de impostos e ampla 
flexibilidade cambial, sob a condi-
ção de que destinem a maior parte 
da produção ao mercado externo. A 
aprovação da proposta foi viabili-
zada por acordo entre senadores da 
oposição e da base governista, com a 
participação do ministro da Fazenda, 
Guido Mantega. Uma comissão da 
Casa deverá acompanhar a imple-
mentação do entendimento entre 
Legislativo e Executivo. Página 4

Vítimas de acidente em Goiânia 
comparecem a votação no Senado

Após o resultado, Tuma (E) cumprimenta Quintanilha, ao lado de Adelmir Santana

Adiadas normas 
para classificar 

programas de TV
O secretário Nacional 

de Justiça, Antonio Carlos 
Biscaia, anunciou mais 15 
dias de prazo para analisar 
as sugestões à portaria 
que trata da classificação 
indicativa de programas de 
TV. Página 8

Senadores criticam 
novos índices de 

produtividade rural
A proposta de mudança 

nos índices de produtivi-
dade rural foi defendida 
ontem por representantes 
do Incra e do Ipea e critica-
da pelos senadores Osmar 
Dias, Jonas Pinheiro e 
Kátia Abreu. Página 7

Mais vítimas do césio 137 
podem receber indenização

 A Comissão de 
Justiça aprovou 
projeto que amplia o 
número de pessoas a 
serem indenizadas. 
Página 6

Projeto aprovado previne danos da exposição ao sol
A instituição de uma po-

lítica nacional para prevenir 
a exposição indevida ao sol 
foi aprovada ontem pela Co-

missão de Assuntos Sociais 
e vai ao exame do Plenário. 
Incidência de câncer de pele  
preocupa. Página  6

Quintanilha preside Conselho  
de Ética, que se reúne na terça

O senador Leomar Quin-
tanilha foi eleito ontem à 
noite presidente do Con-
selho de Ética e Decoro 
Parlamentar. Ele substituiu 
Sibá Machado, que havia 
renunciado na terça-feira. 
Como primeiras medidas no 
cargo, Quintanilha convidou 
Renato Casagrande para 

relatar o processo contra o 
presidente do Senado, Re-
nan Calheiros, e convocou 
nova reunião do colegiado 
para terça-feira. Casagrande 
prometeu responder hoje se 
aceita ou não. Quintanilha 
foi eleito por 9 votos, contra 
6 dados ao líder do PSDB, 
Arthur Virgílio. Página 3
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Em seminário internacional que debateu futuro dos combustíveis fósseis, Marconi Perillo 
defende investimentos em ciência e tecnologia “para aproximar a indústria da academia”

Especialista aponta carvão  
como fonte de energia do futuro

CPI do Apagão Aéreo 

A Comissão Parlamentar de Inqué-
rito do Apagão Aéreo deve votar 11 
requerimentos, a partir das 11h. Em 
seguida, será apresentado o segundo 
relatório parcial sobre informações e 
dados já coletados pela CPI.

Região amazônica

A Comissão de Relações Exterio-
res (CRE) discute, às 10h, o processo 
de desenvolvimento da região ama-
zônica. Está convidada para o debate 
a secretária-geral da Organização do 
Tratado de Cooperação Amazônica, 
Rosalía Arteaga Serrano.

Na agenda da sessão delibera-
tiva do Plenário, às 14h, constam 
projetos que aprovam textos de 
acordos entre Brasil e Portugal, 
facilitando a circulação de pes-
soas, e entre Brasil e Croácia, no 
campo da veterinária.

A agenda completa, incluindo o número de 
cada proposição, está disponível  

na internet, no endereço
www.senado.gov.br/agencia/agenda.aspx

Plenário realiza sessão 
deliberativa às 14h

A Subcomissão Permanente dos 
Biocombustíveis, da Comissão de 
Agricultura e Reforma Agrária, 
realiza audiência às 10h a fim de 
discutir propostas para o Programa 
Nacional de Produção e Uso de 
Biodiesel na Região Nordeste.

Produção e uso de 
biodiesel no Nordeste

Às 11h, a Comissão de Desen-
volvimento Regional e Turismo 
(CDR) debate políticas de desen-
volvimento para as diversas regiões 
brasileiras em audiência pública 
com o ministro da Integração Na-
cional, Geddel Vieira Lima. 

Ministro e CDR debatem 
desenvolvimento

Durante o seminário interna-
cional O Papel dos Combustíveis 
Fósseis na Sustentabilidade e 
Segurança Energética, ocorrido 
ontem, o presidente da Comissão 
de Serviços de Infra-Estrutura 
(CI), Marconi Perillo (PSDB-GO), 
defendeu um amplo debate sobre 
o futuro da matriz e da segurança 
energética do país e a cooperação 
dos diversos setores intelectuais.

O encontro – realizado em 
parceria pela CI e pela Comissão 
de Minas e Energia da Câmara 
(presidida pelo deputado José 
Otávio Germano) – discutiu o 
papel dos combustíveis fósseis 
no cenário mundial nas próximas 
décadas; o desenvolvimento tec-
nológico; aspectos das mudanças 
climáticas; e a relação do Brasil 
com esses temas. 

De acordo com Marconi, essas 

são questões estratégicas para defi-
nir o desenvolvimento sustentável 
do país e a segurança energética.

– Sem energia, estagnamos. 
Precisamos investir em ciência 
e tecnologia, senão perderemos 
em produtividade. É preciso apro-
ximar a indústria da academia 
– destacou o senador.

No seminário, a representan-
te da Agência Internacional de 
Energia (IEA), Barbara Mckee, 
afirmou que há uma expectativa 
para os próximos 30 anos de que 
a demanda de crescimento de ener-
gia aumente cerca de 52%. 

Segundo ela, o acesso à energia 
é fundamental para diminuir a 
pobreza, e uma solução para esse 
acesso seria uma ampla utilização 
do carvão – “mais barato do que 
outros combustíveis, disponível 
em abundância, com custo viável 

e boa distribuição geográfica”.
Quanto aos efeitos causados 

pelo carvão ao meio ambiente, 
Barbara lembrou que 92% da 
energia elétrica produzida nos 
EUA vêm do carvão e disse que 
a captura e o armazenamento do 
gás com segurança sob o solo 
seriam uma solução para eliminar 
as emissões de CO2. O desafio, de 
acordo com ela, será fazer isso a 
baixo custo com uma tecnologia 
inovadora.

O seminário contou ainda com 
a participação do secretário de 
Energia Elétrica do Ministério de 
Minas e Energia, Ronaldo Schuck; 
do secretário de Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação, Guilher-
me Pereira; do senador Sérgio 
Zambiasi (PTB-RS); e de repre-
sentantes de Alemanha, Noruega, 
Japão e Estados Unidos.

Raupp diz temer que 
hidrelétricas não 
saiam do papel

A possibilidade de as usinas 
hidrelétricas do complexo dos 
rios Madeira (RO) e Xingu (PA) 
não saírem do papel, diante das 
dificuldades em relação à conces-
são das licenças ambientais para 
sua construção, foi levantada por 
Valdir Raupp (PMDB-RO). A seu 
ver, se essa ameaça se concretizar, 
a única alternativa para “a já anun-
ciada crise de energia elétrica no 
Brasil, em futuro próximo”, será 
a construção de usinas nucleares 
– ambientalmente mais limpas que 
as termelétricas a diesel e a carvão, 
mas de custo elevado.

Essa possibilidade já estaria 
sendo estudada pelo governo, disse 
Raupp. Segundo ele, o presidente 
Lula enfatizou, em discurso em São 
Paulo, que as hidrelétricas da re-
gião Norte “são as principais obras 
do Programa de Aceleração do 
Crescimento para o setor elétrico”, 
e a ministra da Casa Civil, Dilma 
Rousseff, deu até prazo para o iní-
cio das obras das hidrelétricas.

– É bom lembrar, então, que já 
decorreu um razoável espaço de 
tempo sem que as previsões mani-
festadas pelas autoridades dessem 
sinal de estar avançando. Agora, 
a greve do Ibama deverá levar a 
definição a um prazo ainda maior 
– lamentou o senador.

Preocupado com licenças ambientais, 
Raupp aponta para alternativa nuclear

Barbara Mckee, Ronaldo Schuck, Sérgio Zambiasi, Marconi Perillo, José Otávio Germano e Guilherme Pereira participam do evento
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Flexa Ribeiro (PSDB-PA) 
defendeu a aprovação de proje-
to de sua autoria para permitir 
que os recursos do Fundo de 

Universalização dos Serviços 
de Telecomunicações (Fust) 
possam ser aplicados também 
na universalização da telefonia 

móvel (celular). O projeto (PLS 
311/07) tramita na Comissão 
de Desenvolvimento Regional 
e Turismo (CDR).

Flexa Ribeiro defende uso do Fust na ampliação da telefonia móvel 
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O senador Sibá Machado 
(PT-AC) apontou ontem, 
em discurso, a “falta de 
compartilhamento” da res-
ponsabilidade pela tomada 
de decisões importantes, 
como a escolha do relator 
do processo contra o pre-
sidente do Senado, Renan 
Calheiros, como uma das 
razões que o levaram a re-
nunciar à presidência do 
Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar. 

– Entendo eu que não 
é esse o caráter dos co-
legiados do Parlamento. 
Há, em todos eles, uma 
responsabilidade comum 
e compartilhada entre os 
membros – assinalou.

Sibá mencionou tam-
bém, como motivo, a “in-
compreensão, por parte da 
oposição, da condução dos 
trabalhos”. Além disso, 
considerou que o processo 
foi “contaminado por in-
teresses que extrapolaram 
o objeto da representação 
encaminhada pelo PSOL”.    

O senador ressaltou o 
seu esforço pela condução 
correta do processo a fim de 
que as decisões do conselho 
tivessem credibilidade. Ele 

citou, nesse sentido, o seu 
empenho para que os do-
cumentos apresentados por 
Renan fossem periciados 
por órgãos competentes e 
também a sua concordância 
com o aprofundamento das 
investigações, o que não 
teria sido possível até o 
momento devido à renúncia 
do relator.

Quanto ao fato de não ter 
sido escolhido um relator 
da oposição, após o afasta-
mento de Epitácio Cafeteira 
(PTB-MA) e de Wellington 
S a lgado (PMDB -MG) , 
Sibá Machado lembrou que 
o próprio Regimento Inter-
no do Senado prevê que os 
relatores ad hoc devem ser 
do mesmo partido ou bloco 
do relator titular.

Sibá: faltou compartilhamento de 
responsabilidade para decisões

Sibá explica por que deixou 
direção do Conselho de Ética

A líder do PT no Senado, 
Ideli Salvatti (SC), elogiou 
o desempenho de Sibá Ma-
chado na presidência do 
Conselho de Ética, princi-
palmente pelo seu empenho 
em “agregar esforços e con-
gregar procedimentos para 
que o trabalho do conselho 
se pautasse pela justiça, pela 
legalidade e pela credibi-
lidade”. 

Ideli, que iniciou a série 
de apartes a Sibá, concordou 
com o argumento do sena-
dor de que a contaminação 
do processo contra o pre-
sidente do Senado, Renan 
Calheiros, no conselho, e 
a disputa partidária invia-
bilizaram a condução dos 
trabalhos do colegiado. 

Criticando o ambiente 
de partidarização política 
em torno do processo, Tião 
Viana (PT-AC) parabenizou 

o ex-presidente do conselho 
por não haver se afastado do 
Regimento do Senado na 
condução dos trabalhos.

 O líder do PSDB,  Arthur 
Virgílio (AM), reconhecen-
do erros cometidos por seu 
próprio partido na apre-
ciação do processo contra 
o presidente do Senado,  
declarou seu respeito à de-
cisão de Sibá.  

Manifestaram ainda apoio 
a Sibá os senadores Moza-
rildo Cavalcanti (PTB-RR), 
Valter Pereira (PMDB-MS), 
Jarbas Vasconcelos (PMDB-
PE), Eduardo Suplicy (PT-
SP), Augusto Botelho (PT-
RR), Fátima Cleide (PT-RO) 
e Mão Santa (PMDB-PI).

Renan Calheiros também 
parabenizou Sibá por con-
duzir com isenção, transpa-
rência e correção os traba-
lhos do conselho.

Senadores elogiam a conduta 
do ex-presidente do colegiado

O presidente do Senado, 
Renan Calheiros, disse 
que o julgamento da repre-
sentação encaminhada ao 
Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar contra ele deve 
ser técnico, concentrado 
nas provas por ele apresen-
tadas, e não político.

– Não adianta o Conse-
lho de Ética fingir que está 
cumprindo seu papel ou 
tentar cumprir seu papel e 
não fazê-lo na plenitude, e 
ficar nessa zona cinzenta, 
que não é boa nem para a 
democracia, nem para o Se-
nado, nem para mim, nem 
para o Brasil. É importante 
que tudo se esclareça, tudo, 
absolutamente tudo.

Ele argumentou que o 
jurista “Rui Barbosa já 
dizia que, num julgamento 
político, primeiro vem a 
sentença e depois se arro-
lam as provas, sejam elas 
quais forem”. E alertou:

– Isso não pode aconte-

cer no Estado que estamos 
vivendo.

Renan também voltou a 
comentar as denúncias da 
imprensa contra ele.

– Toda grande mentira 
aumenta a chance de o povo 
acreditar nela, isso era o 
que marcava o fascismo. O 
Brasil democrático que nós 
queremos não comporta 
isso – afirmou.

Antes de ir ontem para 
o Senado, Renan esteve no 
Palácio do Planalto, onde 
conversou com o presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva. 
Ao se referir à representa-
ção do PSOL, o presidente 
do Senado reafirmou que 
apresentou todos os docu-
mentos que comprovam 
sua inocência ao Conselho 
de Ética e que não existe ali 
nenhuma prova capaz de in-
criminá-lo. De acordo com 
a assessoria de imprensa do 
senador, ele comunicou que 
a Casa está funcionando 

normalmente, apesar da 
crise política que enfrenta, 
e que nada vai interferir no 
seu papel constitucional de 
legislar. 

Ministério Público
O procurador-geral da 

República, Antonio Fer-
nando de Souza, que teve 
sua recondução ao cargo 
aprovada ontem pelo Se-
nado, disse não possuir 
até o momento elementos 
para abrir investigação con-
tra Renan. Afirmou ainda 
que teve acesso apenas às 
informações veiculadas 
pela imprensa. “Notícia 
não é prova. O Ministério 
Público não pode adotar 
condutas açodadas que 
possam gerar expectativa 
de ilegalidades”, explicou.

Ele deixou claro, no en-
tanto, que não se furtará a 
tomar providências, se ne-
cessárias, “em um momen-
to adequado”. E ressaltou: 
“As  provas não fogem”.

Renan: “Julgamento não deve ser político”

Calmon entrega 
CDs com gravações 

de conversas 
O advogado de Môni-

ca Veloso, Pedro Calmon 
Mendes, entregou ao Con-
selho de Ética ontem à noi-
te seis CDs que, segundo 
ele, contêm conversas de 
sua cliente com o senador 
Renan Calheiros e com 
o funcionário da Mendes 
Júnior, Cláudio Gontijo, 
que comprovariam as rela-
ções entre o presidente do 
Senado e Gontijo.

– As gravações compro-
vam a origem do dinheiro. 
Comprovam tudo que o 
conselho quer saber – afir-
mou. Calmon sustentou 
que não mentiu em seu 
depoimento ao conselho 
quando foi questionado 
sobre supostas gravações 
feitas por Mônica. “Disse 
apenas que os documentos 
que estavam circulando 
em Brasília eram falsos”, 
assinalou ele.

Almeida Lima: 
advogado mentiu  
em depoimento 
Almeida Lima (PMDB-

SE) comentou ontem, em 
Plenário, reportagem do 
Jornal Nacional que, se-
gundo ele, desmentiu de-
poimento do advogado 
Pedro Calmon Mendes 
ao Conselho de Ética. O 
senador lembrou que o ad-
vogado negou a existência 
de dossiê com gravações 
de conversas entre Mônica 
Veloso e Cláudio Gontijo. 

Renan Calheiros, que 
presidia a sessão da Casa 
naquele momento, recu-
sou-se a comentar o assun-
to, porém disse estar sendo 
submetido a “intimidações 
e chantagens que não dese-
jaria a nenhum inimigo”.

Almeida Lima diz que Calmon 
negara a existência de dossiê

Em disputa com o líder 
do PSDB, Arthur Virgílio 
(AM), o senador Leomar 
Quintanilha (PMDB-TO) 
foi eleito ontem à noite, por 
9 votos a 6, presidente do 
Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar do Senado, 
em substituição a Sibá 
Machado (PT-AC), que 
renunciou na terça-feira. 
Como primeiras medidas 
no cargo, Quintanilha con-
vidou Renato Casagrande 
(PSB-ES) para relatar o 
processo contra o presi-
dente do Senado, Renan 
Calheiros, e convocou nova 
reunião do colegiado para 
terça-feira, às 18h.

Casagrande comprome-
teu-se a responder se aceita 
a relatoria em reunião que 
terá com Quintanilha ainda 
hoje pela manhã. Tanto o 
nome do presidente como 
o do possível relator fo-
ram saudados por vários 
senadores como dignos de 
confiança, inclusive por 
Virgílio e José Agripino 
(RN), líder do DEM, par-

tido que se aliou ao PSDB 
com vistas à eleição.

– Estou consciente das 
responsabilidades que as-
sumo – declarou o novo 
presidente do conselho ao 
tomar posse no cargo, por 
volta das 22h30. Na apre-
sentação de sua candidatu-
ra, Quintanilha comprome-
teu-se “a cumprir seu dever 
com serenidade e humilda-
de e buscar a verdade nua 
e crua” na investigação das 
denúncias contra Renan. O 
senador também pediu a 
colaboração de todos “para 
resgatar a credibilidade do 

Senado”.
Nos seus cumprimentos 

ao novo presidente, Virgí-
lio, que anunciou sua volta 
à suplência, disse que a 
responsabilidade de Quin-
tanilha é muito grande, es-
pecialmente em se tratando 
de um membro do PMDB, 
mesmo partido de Renan. 
Já Agripino abriu “crédi-
to de confiança” ao novo 
presidente, mas previu que 
ele (e possivelmente Casa-
grande) terá uma “missão 
duríssima pela frente”, a 
começar pela definição da 
pauta de trabalhos.

Quintanilha toma posse  
no Conselho de Ética

Tuma e Adelmir ouvem Quintanilha: promessa de trabalhar com isenção

Declarando-se “consciente das responsabilidades” , novo presidente pede a Casagrande que relate processo contra Renan e marca reunião para terça-feira
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O Plenário aprovou no 
início da noite de ontem, 
em votação simbólica, o 
projeto que faz alterações 
na lei que criou as zonas de 
processamento de exporta-
ção (ZPEs), estabelecendo, 
entre outras coisas, como 
serão cobrados os impostos 
das indústrias instaladas 
nesses distritos. As ZPEs, 
criadas no governo José 
Sarney, abrigam empresas 
beneficiadas com isenção 
de impostos, sob a con-
dição de que destinem a 
maior parte da produção ao 
mercado externo. 

O projeto (PLS 146/96) 
recebeu apenas um voto 
contrário – do senador 
Flávio Arns (PT-PR) –, 
o qual disse temer que 
as empresas incentivadas 
possam prejudicar as de-
mais indústrias do país. 
O presidente do Senado, 
Renan Calheiros, saudou a 
aprovação da proposta.

O projeto nasceu no 
Senado em 1996, sendo 
remetido à Câmara, onde 
tramitou por nove anos. Lá, 
recebeu várias emendas, as 
quais foram agora votadas 
pelos senadores. Para via-
bilizar a aprovação, o re-
lator do texto na Comissão 

de Assuntos Econômicos, 
Tasso Jereissati (PSDB-
CE), chegou a um acordo 
com os outros senadores e 
com o ministro da Fazenda, 
Guido Mantega.

O entendimento prevê 
que o presidente da Repú-
blica fará cinco vetos ao 
projeto, enviando a seguir 
ao Congresso uma medida 
provisória que completará 
o acordo. Essa negociação 
evitou que os senadores 
fizessem mudanças nas 
emendas introduzidas pelos 
deputados, o que levaria 
novamente a matéria ao 
exame da Câmara. Uma 
comissão de senadores 
acompanhará os desdobra-
mentos do acordo.

Entre os itens previstos 

na futura medida provisória 
está a alteração da base de 
cálculo para tributação da 
parcela da produção que 
poderá ser comercializada 
no mercado interno, me-
dida que busca garantir a 
isonomia entre as empresas 
das ZPEs e as demais em-
presas nacionais.

Também deverá ser ve-
tada emenda que buscava 
garantir às empresas das 
ZPEs instaladas fora das 
áreas da Sudene e da Su-
dam carência de cinco anos 
para pagamento de Imposto 
de Renda. Já as instaladas 
nas regiões beneficiadas 
pelas duas superintendên-
cias terão dez anos de ca-
rência para pagamento de 
Imposto de Renda.

Acordo que permitiu a votação das mudanças nas zonas de exportação prevê cinco vetos ao texto e a edição de medida provisória com as correções negociadas

O procurador-geral da República (E) e o senador Valter Pereira, na CCJ

A mensagem do presi-
dente da República recon-
duzindo ao cargo de pro-
curador-geral da República 
Antonio Fernando Barros e 
Silva de Souza foi aprovada 
ontem em Plenário, com 53 
votos favoráveis, 2 contrá-
rios e duas abstenções. O 
procurador-geral já havia 
sido aprovado pela manhã 
na Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania 
(CCJ), por unanimidade.

Antonio Fernando Bar-
ros e Silva de Souza é 
cearense, tem 59 anos. Foi 
das mãos dele que saiu o 
relatório sobre o escândalo 
do mensalão. Ao falar aos 
membros da CCJ, foi en-
fático: pretende continuar, 
ao longo do seu segundo 
mandato, exercendo plena-
mente a função “com inde-

pendência, imparcialidade 
e o rigor que todos esperam 
do titular do cargo”.

Em resposta ao senador 
Antônio Carlos Valadares 
(PSB-SE), Antonio Fernan-
do defendeu a manutenção 
das escutas telefônicas, 
após decisão judicial, des-
de que sejam para uso nas 
investigações criminais ou 
instrução processual penal. 
O contrário, observou, se-
ria um incentivo ao crime 
organizado. 

Antonio Fernando revelou 
ainda que está fazendo ges-
tões junto ao governo para 
que sejam ampliados os 
mecanismos de segurança 
do material colhido durante 
as investigações. Para ele, as 
gravações, sonoras ou em 
vídeo, somente devem ser 
usadas em juízo.

Aprovada recondução de 
Antonio Fernando à PGR

Plenário aceita 
embaixadores para 

Paquistão e Panamá 
O Plenário aprovou on-

tem as mensagens do presi-
dente da República com in-
dicações de Carlos Eduardo 
Sette Câmara da Fonseca 
Costa para ocupar o cargo 
de embaixador do Brasil 
na República Islâmica do 
Paquistão; e de Eduardo 
Prisco Paraíso Ramos para 
embaixador no Panamá.

O Senado fará agora a 
comunicação à Presidência 
da República. A indicação 
de Carlos Eduardo, relatada 
por Serys Slhessarenko (PT-
MT), foi aprovada com 53 
votos favoráveis, um contrá-
rio e uma abstenção. Já Pa-
raíso Ramos, cuja indicação 
foi relatada por Mão Santa 
(PMDB-PI), foi aceito por 
47 senadores e recebeu dois 
votos contrários.

Indicação de Mário 
Diamante para 

Ancine é acatada
A indicação de Mário 

Diamante para o cargo de 
diretor da Agência Nacional 
do Cinema (Ancine) foi 
aprovada ontem em Plená-
rio com 42 votos favoráveis, 
quatro contrários e uma 
abstenção. Flávio Arns (PT-
PR) assinalou que Diamante 
“teve participação muito 
boa” durante audiências em 
comissões do Senado.

Na Comissão de Educa-
ção (CE), também ontem, a 
indicação foi acolhida por 
unanimidade. Até o mo-
mento, Diamante ocupava o 
cargo de superintendente de 
Desenvolvimento Econô-
mico da Ancine. Durante a 
sabatina na CE, ele afirmou 
que irá  trabalhar para tornar 
a indústria brasileira do au-
diovisual auto-sustentável.

MP reforça controle 
aéreo e cria auxílio 

educacional
O Senado aprovou a me-

dida provisória que instituiu 
o Auxílio de Avaliação Edu-
cacional para os servidores 
que participarem de proces-
sos de avaliação realizados 
pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira 
(Inep) ou pela Coordena-
ção de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior 
(Capes) do Ministério da 
Educação.

A MP 361/07 – aprovada 
na forma do projeto de con-
versão (PLV 17/07) – tam-
bém autorizou o aumento 
de 60 para 160 o número de 
controladores de vôo que o 
Ministério da Defesa pode 
contratar e criou gratifica-
ções temporárias para co-
ordenar as ações do governo 
nos Jogos Pan-Americanos 
do Rio de Janeiro. 

Agripino pede 
prazo maior para 

pescadores
José Agripino (DEM-

RN) cobrou do líder do 
governo, Romero Jucá 
(PMDB-RR), uma posição 
sobre pedido de pescadores. 
Eles querem a prorrogação 
do prazo para que possam 
se adequar às medidas que 
proibiram a utilização de 
redes e de compressores de 
ar para pesca da lagosta.

Os senadores Tasso Je-
reissati (PSDB-CE), Rena-
to Casagrande (PSB-ES), 
Mão Santa (PMDB-PI), 
Edison Lobão (DEM-MA), 
Gerson Camata (PMDB-
E S ) ,  R o s a l b a  C i a r l i n i 
(DEM-RN), Garibaldi Al-
ves Filho (PMDB-RN) e 
Heráclito Fortes (DEM-PI) 
manifestaram apoio ao 
pleito dos pescadores.

Jucá informou que o go-
verno disponibilizou R$ 6 
milhões para financiar os 
pescadores que quiserem 
adquirir os covos (únicas 
armadilhas permitidas), 
e sugeriu a instituição de 
uma comissão para nego-
ciar junto ao governo.

Agripino alertou que, se 
não forem tomadas provi-
dências, a oposição reagirá 
com medidas “drásticas”, 
como obstruir votações.

Senado acolhe regras para 
facilitar instalação de ZPEs 

Jereissati defende acordo firmado entre senadores e o ministro Mantega

O senador José Sarney 
(PMDB-AP) afirmou que 
a aprovação do projeto que 
facilita a implantação das 
zonas de processamento de 
exportação (ZPEs) levará 
o Brasil, em alguns anos, 
a um novo patamar, mais 
competitivo e lucrativo, no 
comércio mundial. Tam-
bém a senadora Roseana 
Sarney (PMDB-MA) co-
memorou a aprovação do 
projeto e destacou a eleva-
da capacidade de geração 
de empregos das ZPEs. 

O líder do governo, sena-
dor Romero Jucá (PMDB-
RR), destacou o acordo que 
levou à aprovação do texto. 
Já Papaléo Paes (PSDB-
AP) ressaltou a importância 
da nova legislação para a 
industrialização do Amapá 
e Heráclito Fortes (DEM-

PI) comemorou o fato de 
uma ZPE ser instalada na 
cidade de Parnaíba. 

Para Lúcia Vânia (PSDB-
GO), a medida concretizará 
uma aspiração regional. 
Em nome do Tocantins, o 
senador Leomar Quintani-
lha (PMDB) registrou que 
o senador Tasso Jereissati 
foi feliz em seu parecer à 
matéria aprovada, “procu-
rando equacionar questões 
fundamentais dessa lei”.

Garibaldi Alves (PMDB-
RN) manifestou o agrade-
cimento do seu estado com 
a aprovação da proposta. O 
senador Francisco Dornel-
les (PP-RJ) fez referência 
ao senador e ex-presidente 
Sarney, ao agradecer a 
possibilidade de implanta-
ção de uma ZPE no Porto 
de Sepetiba, no Rio de 

Janeiro.
Aloizio Mercadante 

(PT-SP) lembrou, como 
presidente da Comissão 
de Assuntos Econômicos 
(CAE), a dificuldade para 
o entendimento sobre a 
aprovação da matéria com 
as modificações feitas na 
Câmara e avaliou que “as 
ZPEs trarão competitivi-
dade onde o Brasil ainda 
não tem”. Nessa mesma 
linha, Marconi Peril lo 
(PSDB-GO) sustentou que 
as ZPEs hoje beneficiam 
104 países.

Também saudaram a de-
cisão os senadores Edison 
Lobão (DEM-MA),  Ar-
thur Virgílio (PSDB-AM), 
Jayme Campos (DEM-
MT ), Eduardo Azeredo 
(PSDB-MG) e Inácio Ar-
ruda (PCdoB-CE).

Medida ampliará competitividade do país
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Relator da CPI do Apagão Aéreo e presidente da Infraero  
defendem investimentos na melhoria do controle aéreo nacional 

A CPI do Apagão Aéreo 
promoveu ontem reunião 
reservada para discutir se 
houve autorização para 
funcionamento de linhas 
aéreas acima da capacidade 
de gerenciamento dos ae-
roportos. O relator da CPI, 
Demostenes Torres (DEM-
GO), disse que até o fim de 
julho devem ser realizadas 
revisões e redistribuições 
de horários de vôos, espe-
cialmente nos aeroportos 
de São Paulo e Brasília, os 
mais congestionados. 

– Há várias empresas com 
vôos nos mesmos horários, 
assim não há controladores 
nem pistas suficientes. Há 
uma limitação até de tempo 
– frisou Demostenes.  

Na reunião, foi discutido 
ainda um relatório secre-
to da Aeronáutica sobre a 
situação do controle aéreo 
nacional. Demostenes res-
saltou que o documento tra-
ça um cenário “ruim” e que 
é necessário principalmente 
haver investimentos na ma-
nutenção e na atualização 
tecnológica do sistema. 

– Há equipamentos obso-
letos, que funcionam bem, 
mas sem recursos começam 
a dar problema de manuten-
ção – salientou o relator.

O senador defendeu ain-
da a necessidade de o Mi-
nistério da Defesa “assumir 
seu papel” e montar uma 
política aeronáutica para o 

país, de forma que os bra-
sileiros possam voar com 
tranqüilidade e segurança. 

– Hoje faltam recursos, 
falta infra-estrutura, falta 
coordenação – assinalou. 

Demostenes propôs tam-
bém que a Organização de 
Aviação Civil Internacional 
(Oaci) realize auditoria 
independente sobre a segu-
rança de vôo no Brasil. Na 
opinião do senador, isso é 
imprescindível para que o 
país recupere sua credibi-
lidade internacional e os 
brasileiros tenham tranqüi-
lidade para voar. 

O presidente da Infraero, 
tenente-brigadeiro-do-ar 
José Carlos Pereira, falou 
com a imprensa ao fim 
do encontro. O brigadeiro 
defendeu a necessidade 
de mais investimentos no 
controle aéreo nacional, 
especialmente em recursos 
humanos, tanto no sentido 

de mais qualificação dos 
funcionários quanto no de 
aumento do número de pes-
soas trabalhando no setor. 

Pereira observou que não 
há excesso de linhas aéreas 
no Brasil, e que apenas é 
preciso melhorar sua dis-
tribuição. Informou que, 
somente a partir de outubro 
de 2005, o Brasil passou 
a ter um gerenciamento 
nacional das linhas aéreas 
e que isso vem facilitando 
a organização. 

Além de Pereira, foram 
ouvidos o presidente da 
Agência Nacional de Avia-
ção Civil (Anac), Milton 
Zuanazzi; o diretor do De-
partamento de Controle 
do Espaço Aéreo (Decea), 
major-brigadeiro-do-ar Ra-
mon Borges Cardoso; e o 
representante do Ministério 
da Defesa, major-briga-
deiro-do-ar Jorge Godinho 
Barreto Neves.

Demostenes: horários de 
vôos e linhas devem mudar

A reestruturação, no 
âmbito do Ministério do 
Trabalho e Emprego, da 
carreira de seguridade so-
cial e do trabalho foi apro-
vada ontem, sob a forma do 
PLC 22/06, pela Comissão 
de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ) do Se-
nado. Esse projeto de lei, 
de autoria da Presidência 
da República, ainda terá 
de ser votado no Plenário 
da Casa.

O relator da propos-
ta, senador Romero Jucá 
(PMDB-RR), destacou que 
por meio dela se extinguem 

2.191 cargos e, ao mesmo 
tempo, são criados outros 
1.951. Ele declarou que 
a matéria “reestrutura a 
nomenclatura de diversos 
cargos, exatamente para 
modernizar o Ministério do 
Trabalho”.

– Isso vai melhorar a 
forma de organização ad-
ministrativa dessa pasta 
– observou.

Judiciário
Outro item acolhido 

pela CCJ foi o substitutivo 
apresentado pelo senador 
Pedro Simon (PMDB-RS) 
ao PLC 6/07. Por meio 

desse substitutivo, “ficam 
suspensos todos os prazos, 
audiências e quaisquer 
intercorrências processuais 
nos dias compreendidos 
entre 20 de dezembro e 6 
de janeiro” e também em 
diversos feriados.

O objetivo de Simon foi 
proteger os interesses dos 
advogados e das partes que 
eles defendem, para que os 
prazos, por exemplo, não 
sejam prejudicados pela 
morosidade do Judiciário 
nessas datas. O projeto 
ainda terá de ser votado no 
Plenário do Senado.

CCJ aprova reestruturação em ministério

José Carlos (E), Demostenes, Tião Viana, Zuanazzi e Ramon Cardoso

Plenário vota medidas como a que estimula importações

A criação da Secretaria 
de Comunicação Social da 
Presidência da República 
foi aprovada ontem pelo 
Senado, na forma da Me-
dida Provisória 360/07. A 
matéria seguiu à promul-
gação. De acordo com a 
proposta, a mudança busca 
promover maior eficiência 
e eficácia na execução das 
políticas de comunicação 
institucional e divulgação 
social do governo e a im-
plementação de programas 
informativos, consolidando 
em um mesmo órgão a 
competência para coorde-
nar e supervisionar todas 
as ações nessas áreas, que 
estavam sob a responsabili-
dade da Secretaria Geral da 
Presidência da República. 

O PSDB, representado 
pelo senador Tasso Jereis-
sati (CE), firmou posição 
contrária à criação da se-

cretaria, especialmente em 
relação à atribuição de co-
ordenação da implantação 
do sistema brasileiro de 
televisão pública. 

O líder do DEM, José 
Agripino (RN), disse que 
a secretaria foi criada para 
abrigar a rede de televisão 
pública, com o custo de R$ 
350 milhões, e votou contra 
a aprovação da MP. 

O presidente Renan Ca-
lheiros explicou que, uma 
vez proclamado o resultado 
da votação, o Democratas e 
o PSDB poderiam apenas 
encaminhar declaração de 
voto à Mesa do Senado. O 
líder do governo, senador 
Romero Jucá (PMDB-RR), 
garantiu que o governo 
quer debater a televisão 
pública com o Congresso 
Nacional para que não seja 
criada uma T V “chapa 
branca”.

Senado aprova Secretaria de 
Comunicação da Presidência

O Plenário do Senado 
aprovou ontem a medida 
provisória (MP 363/07) que 
permite ao Tesouro Nacio-
nal financiar a exportação 
de bens e serviços a países 
que têm limites de acesso 
ao crédito para operações 
de comércio exterior por 
causa de seu baixo nível 
de renda. A proposição 
altera a Lei 10.184, que 
dispõe sobre a concessão  
de financiamento vinculado 
à exportação de bens ou 
serviços nacionais. 

As operações financiadas 
pelo Tesouro com base na 
MP 363/07 serão direcio-
nadas aos países em desen-
volvimento com os quais o 
Brasil tem intensificado o 
comércio exterior. Por não 
obterem financiamento jun-
to a bancos multilaterais, 
organismos financeiros e 
agências de crédito, esses 

países não conseguem as 
condições  necessárias para 
importar bens e serviços 
brasileiros.

Durante a discussão da 
MP, o relator da matéria, 
Francisco Dornelles (PP-
RJ), defendeu sua aprova-
ção. Na opinião do senador, 
a medida possibilitará o 
aumento das exportações 
brasileiras para países me-
nos desenvolvidos, tornan-
do mais competitivas as 
empresas nacionais.    

Já o líder do PSDB, Ar-
thur Virgílio (AM), ma-
nifestou sua preocupação 
com a possibilidade de o 
Programa de Financiamen-
to a Exportações (Proex) 
passar a ser uma fonte de 
financiamento para empre-
endimentos não sustentá-
veis e para países que não 
conseguem captar recursos 
no mercado internacional.

Medida viabiliza exportação 
a países com limite de crédito

Acolhida MP que 
elevou mínimo 

para R$ 380
O Plenário aprovou on-

tem a medida provisória 
que reajustou o valor do 
salário mínimo para R$ 
380, a partir de 1º de abril. 
Apesar de reconhecer o 
mérito das propostas, o 
relator, senador Tião Via-
na (PT-AC), rejeitou duas 
emendas que propunham 
um reajuste maior que 
os 8,57% conferidos ao 
mínimo pela MP 362/07. 
A matéria vai agora à pro-
mulgação. 

Ao defender a MP, Tião 
Viana apontou o impacto 
do reajuste do mínimo so-
bre a recuperação do poder 
de compra da população 
e a redução da pobreza 
no país. 

Apesar do apelo do lí-
der do DEM no Senado, 
José Agripino (RN),  o 
relator rejeitou emenda 
do deputado Felipe Maia 
(DEM-RN) que garantiria 
um acréscimo de R$ 10 ao 
mínimo. Tião Viana deci-
diu não incorporar essa 
emenda com o argumento 
de que teria sido aprovei-
tada em projeto de lei do 
Poder Executivo.

Livro mostra JK sob 
a ótica de serviços 

de inteligência
O jornalista Luiz Edmun-

do Continentino Porto lan-
çou ontem o livro intitulado 
JK, segundo a CIA e o SNI. 
Nele, o autor relembra fatos 
políticos vividos pelo ex-
presidente desde a tentativa 
de impedir sua candidatura 
até a edição do Ato Institu-
cional 5, em 1968, por meio 
do qual o governo militar 
suspendeu as garantias 
democráticas vigentes no 
país, inclusive com o fecha-
mento do Congresso por 
quase um ano e a cassação 
de parlamentares. 

A obra foi lançada na 
Biblioteca Acadêmico Luiz 
Viana Filho, por iniciativa 
do senador Paulo Duque 
(PMDB-RJ). Os fatos nar-
rados no livro têm como 
base documentos produzi-
dos pelo Serviço Nacional 
de Informações (SNI), ex-
tinto no governo do ex-pre-
sidente Fernando Collor, 
e pela Agência Central de 
Inteligência Americana 
(CIA).

Ge
rald

o M
ag

ela

Ge
rald

o M
ag

ela



6 Brasília, quinta-feira, 28 de junho de 2007

Osmar sugere comissão para 
identificar possíveis doadores

Osmar Dias quer  
eficiência na 

captação de órgãos
O senador Osmar Dias 

(PDT-PR) apresentou on-
tem em Plenário projeto 
com o objetivo de aperfei-
çoar a lei que estabelece 
normas para a captação de 
órgãos destinados a trans-
plantes.

A proposta torna obri-
gatória, em hospitais com 
mais de 80 leitos que 
mantenham unidades de 
emergência ou unidades 
de terapia intensiva (UTI), 
a constituição de comissão 
de captação e doação de ór-
gãos, composta por profis-
sionais da instituição com 
a finalidade de identificar 
possíveis doadores.

Proposta aprovada em comissão determina o fornecimento, pelo                
SUS, de protetor e filtro a trabalhador que se expõe a raios solares

Os senadores da Comis-
são de Assuntos Sociais 
(CAS) aprovaram ontem 
parecer favorável a pro-
jeto de lei da Câmara que 
institui a Política Nacional 
de Orientação, Combate e 
Controle dos Efeitos Da-
nosos da Exposição ao Sol 
à Saúde. A proposta, de 
autoria da então deputada 
Laura Carneiro, recebeu 
substitutivo elaborado pelo 
relator, senador Papaléo 
Paes (PSDB-AP), que será 
enviado agora ao Plenário.

A  p ro p o s i ç ã o  ( P LC 
111/05) cria a Campanha 
Nacional de Prevenção da 
Exposição Indevida ao Sol, 
com dois objetivos: cons-
cientizar o cidadão sobre os 
riscos e as conseqüências 
da exposição indevida ao 
sol e implementar as medi-
das necessárias para facili-
tar ou possibilitar o acesso 
ao protetor, bloqueador ou 
filtro solar. 

Segundo o substitutivo, 
por meio de leis específi-
cas, o poder público reduzi-
rá as alíquotas dos tributos 
que incidem sobre esses 
produtos, que integrarão o 
equipamento de proteção 
individual do trabalha-
dor exposto ao sol por 
força de suas atribuições.  
A iniciativa determina que 
essas substâncias serão  
fornecidas ao usuário do 
Sistema Único de Saúde 
(SUS) portador de doença 
causada ou agravada pela 
exposição ao sol.

Advertência 
Estabelece a proposta 

que o poder público vei-
culará nos meios de co-
municação campanha es-
pecífica durante o período 
de férias escolares. Prevê 
ainda que os fabricantes 
deverão acrescentar ad-
vertência nas embalagens 
ou etiquetas de produtos 
associados à exposição ao 

sol e na publicidade dessas 
mercadorias.

Papaléo observa no pa-
recer que o câncer de pele 
constitui uma grave questão 
de saúde pública que mere-
ce ser objeto de políticas e 
programas de controle, já 
que pode ocorrer em pes-
soas saudáveis após serem 
expostas ao sol, inclusive 
por razões de trabalho. Ele  
lembra que o tratamento 
da doença traz custos con-
sideráveis para as pessoas 
acometidas, seus familiares 
e os sistemas de saúde.

O senador ressalta a gra-
vidade de doenças como 
alergias, queimaduras e 
alterações imunológicas, 
surgidas ou agravadas com 
a exposição ao sol. Papaléo 
lembra que, no caso do lú-
pus eritomatoso sistêmico, 
os médicos aconselham que 
o doente não se exponha 
aos raios solares para não 
agravar seu quadro.

Política para prevenir efeito 
danoso do sol passa na CAS

Projeto que estabelece 
regras para a prática de es-
portes radicais ou de aven-
turas, de autoria do senador 
Efraim Morais (DEM-PB), 
recebeu parecer favorável 
da Comissão de Assun-
tos Sociais, com emendas 
apresentadas pelo relator 
substituto, Cícero Lucena 
(PSDB-PB). A matéria vai 
ao exame do Plenário.

O projeto (PLS 403/05) 
exige a comprovação de 
qualificação específica de 
instrutores e demais pro-
fissionais responsáveis pela 
preparação dos locais e 
operação de equipamentos 

e institui o certificado de 
comprador, a ser emitido 
em favor de profissional 
autônomo ou entidade ha-
bilitada a prover a oferta 
de esportes radicais ou de 
aventura.

Em defesa da proposta   
Efraim argumenta que têm 
sido noticiados acidentes 
muito graves, inclusive 
com mortes, envolvendo 
principalmente jovens na 
prática de esportes radi-
cais como bungee jump 
e rapel. Ele observa que 
especialistas, desportistas 
e autoridades governa-
mentais “têm demonstrado 

crescente preocupação com 
a lacuna na regulamentação 
da matéria”.

Os estabelecimentos res-
ponsáveis pela comercia-
lização de equipamentos 
para a prática desses espor-
tes e dos insumos utilizados 
na montagem dos equipa-
mentos ficam obrigados, de 
acordo com o projeto, a exi-
gir do adquirente, quando 
for o caso, a apresentação 
do certificado de compra-
dor. A inobservância dessa 
exigência sujeita o infrator 
ou responsável legal a pena 
de detenção de seis meses a 
dois anos, e multa.

Comissão aprova regras para esporte radical
Iniciativa acolhida pela CAS, em reunião presidida por Rosalba Ciarlini, visa evitar doenças como câncer de pele

Trabalhadores atingidos por acidente em Goiânia acompanham votação 

Proposta que amplia o 
número de pessoas com 
direito a indenização por 
terem sido expostas à radia-
ção do césio 137, durante 
acidente ocorrido há 20 
anos em Goiâna, foi apro-
vada ontem pela Comissão 
de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ) do Sena-
do. A proposta ainda terá 
de ser analisada na Comis-
são de Assuntos Sociais 
(CAS) da Casa, para ir ao 
Plenário.

A iniciativa (PLC 27/04) 
inclui entre os beneficiados 
todos os “servidores e em-
pregados públicos, civis 
ou militares, que em pleno 
exercício de suas atividades 
foram expostos à radia-
ção do césio, desde que 

apresentem documentos 
de comprovação médico-
científica ou submetam-se 
a exame para comprovação 
como vítimas do acidente, 
devendo-se igualmente 
anotar o tipo de seqüela que 
impede ou limita o desem-
penho profissional”.

O relator, senador Mar-
coni Perillo (PSDB-GO), 
destacou que “centenas de 
vítimas foram indenizadas 
pelo estado de Goiás, e 
agora chegou a hora de a 
União arcar com suas res-
ponsabilidades”.

A votação foi acompa-
nhada por ex-funcionários 
do Consórcio Rodoviário 
Intermunicipal (Crisa), 
que alegam serem vítimas 
daquele acidente.

 Mais vítimas do césio 137 
podem receber indenização

A Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática 
(CCT) aprovou ontem pa-
recer favorável a projeto de 
lei do senador Osmar Dias 
(PDT-PR) que altera as 
restrições à propaganda de 
medicamentos. Pela propo-
sição, deverá ser substituída 
a advertência de “A persisti-
rem os sintomas, o médico 
deverá ser consultado” pela 
expressão “Consultar um 
médico antes de consumir 
qualquer medicamento”.

O relator do projeto (PLS 
328/06), senador Augusto 
Botelho (PT-RR), concor-

dou com a tese do autor, 
segundo a qual a adver-
tência em vigor induz à 
automedicação.

A CCT aprovou, ainda, 
projeto exigindo que nas 
propagandas de alimentos 
e bebidas seja informado o 
valor energético dos produ-
tos (PLS 121/05).

 A relatora, senadora Ma-
ria do Carmo Alves (DEM-
SE), acatou dispositivos 
do voto em separado da 
senadora Ideli Salvatti (PT-
SC), a fim de incluir, nas 
propagandas, o percentual 
do produto que deve ser 
ingerido diariamente.

Projeto altera frase de 
advertência em remédio

Zambiasi pede ampliação do 
número de cirurgias pelo SUS

Zambiasi defende 
mais atenção para 

obesidade mórbida
Sérgio Zambiasi (PTB-

RS) prestou solidariedade 
aos cerca de 1 milhão de 
brasileiros que sofrem de 
obesidade mórbida e defen-
deu a ampliação da oferta 
de cirurgias de redução do 
estômago pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS). 

O senador agradeceu ao 
ministro da Saúde, José 
Gomes Temporão, por re-
ceber hoje o ex-obeso mór-
bido Cristiano Pinto dos 
Santos, que realizou uma 
caminhada de cinco meses 
entre Cachoeirinha (RS) 
e Brasília, com o fim de 
chamar atenção das autori-
dades para o problema.
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Na avaliação do senador 
Francisco Dornelles (PP-
RJ), o estabelecimento do 
regime de livre concorrên-
cia proporcionou ao mer-
cado nacional de seguros 
o ingrediente que faltava 
para se igualar aos mer-
cados das economias mais 
desenvolvidas. O senador 
fez a afirmação ao analisar, 
em Plenário, a quebra do 
monopólio estatal no setor 
de resseguros, a partir da 
sanção da Lei Complemen-
tar 126/07 pelo presidente 
da República. 

– O seguro e a previdên-
cia constituem a solução 
moralmente justa para um 
dos mais angustiantes pro-
blemas da sociedade: a in-
certeza em relação ao futu-
ro. Sob a ótica econômica, 
a importância do seguro 
não pode ser subestimada 
e efetivamente não o é nas 
economias desenvolvidas 
– afirmou. 

Dornelles observou que, 
sem a proteção e o controle 
proporcionados pelo segu-
ro, ninguém se arriscaria 
a construir prédios, ope-
rar indústrias e contratar 
trabalhadores. Paralelo a 
isso, acrescentou, o setor 
tem a função essencial 
de formar, incrementar e 
gerir poupança doméstica 
de longo prazo, auxiliando 
o desenvolvimento econô-
mico e social do país.

A proposta do Instituto 
Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária (Incra) 
para os novos índices de 
produtividade rural foi dis-
cutida ontem em audiência 
pública realizada pela Co-
missão de Agricultura e Re-
forma Agrária (CRA), sob 
a presidência do senador 
Expedito Júnior (PR-RO). 
Os senadores Osmar Dias 
(PDT-PR), Jonas Pinheiro 
(DEM-MT) e Kátia Abreu 
(DEM-TO) se manifesta-
ram contrários à mudança.

César José de Oliveira, 
representante do Incra, 
lembrou que os índices 
de produtividade rural são 
os mesmos há 32 anos 
e, de acordo com a Lei 
8.629/93, devem ser atuali-
zados. Guilherme Delgado, 
pesquisador do Instituto 
de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), também 
argumentou a favor da 
atualização.

A proposta do Incra ajus-
ta as medidas de rendimen-
tos de 38 produtos vegetais 
e os índices de lotação para 
a pecuária. César Oliveira 
explicou que a proprie-
dade produtiva é aquela 
que, explorada econômica 
e racionalmente, atinge, 
simultaneamente, grau de 
utilização da terra igual ou 
superior a 80% e grau de 

eficiência na exploração 
igual ou superior a 100%, 
segundo índices fixados por 
órgão federal competente. 

Esse modelo, porém, foi 
criticado por Kátia Abreu. 
Ela argumentou que os 
índices de produtividade 
da propriedade rural ne-
gam o próprio direito da 
propriedade. 

– Ninguém vai pressio-
nar a indústria automobi-
lística por ter diminuído a 
produção de carros porque 
a demanda diminuiu. Mas, 
se o agricultor diminuir sua 
produção, pode perder sua 
propriedade – protestou a 
senadora.

Osmar Dias considerou 
“um absurdo” que o agro-
pecuarista perca o direito 
sobre sua propriedade por 
não ter condições de inves-
tir para atender aos critérios 
mínimos da produtividade 

exigidos pelo Incra. O as-
sessor da Embrapa, Eliseu 
Alves, também acredita 
que os índices propostos 
não atendem ao princípio 
da racionalidade econômi-
ca e da sustentabilidade. 

Ao manifestar sua po-
sição contrária à proposta 
em debate, o representante 
da Confederação Nacional 
da Agricultura (CNA), Le-
ôncio Brito, afirmou que o 
objetivo do Incra é aumen-
tar o estoque de terras para 
desapropriação.

A CRA aprovou reque-
rimento de João Ribeiro 
(PR-TO) e Expedito Júnior 
para que seja realizado 
debate, com representan-
tes da Embrapa, sobre o 
PLS 260/07, que institui a 
Política Nacional de Inte-
gração Lavoura-Pecuária. 
A matéria é de autoria de 
Expedito Júnior.

O destino do lixo produ-
zido pela população é ina-
dequado em cerca de 70% 
dos municípios brasileiros. 
A afirmação foi feita ontem 
pelo presidente da Associa-
ção Brasileira de Empresas 
de Tratamento de Resíduos, 
Diógenes Del Bel, em au-
diência que discutiu os 
problemas ambientais de-
correntes dos lixões. 

O debate foi promovido 
pela Subcomissão Tempo-
rária sobre o Gerenciamen-
to de Resíduos Sólidos, 
ligada à Comissão de Meio 
Ambiente, Defesa do Con-
sumidor e Fiscalização e 
Controle (CMA). 

A subcomissão é presi-
dida pelo senador Cícero 
Lucena (PSDB-PB), autor 
do requerimento para a 
realização da audiência, 
juntamente com Augusto 
Botelho (PT-RR). 

Assim como Diógenes 
Del Bel, José Dantas de 
Lima, representante da 
Associação Brasileira de 
Engenharia Sanitária e Am-
biental, defendeu a adoção 
de uma política nacional 
de resíduos sólidos, como 
forma de compatibilizar as 
competências federais, esta-
duais e municipais quanto à 
destinação do lixo domésti-
co e industrial.

A Comissão Mista de 
Orçamento (CMO) decidiu 
ontem questionar o Tribu-
nal de Contas da União 
(TCU) sobre a recomenda-
ção para que o Congresso 
volte a liberar verbas para 
a construção de trecho da 
BR-319, que vai de Manaus 
à divisa do Amazonas com 
Rondônia. A CMO acom-
panhou voto do relator, 
senador Jayme Campos 
(DEM-MT), o qual estra-
nhou a recomendação do 
TCU apesar da existência 
de problemas ambientais 
não resolvidos. 

Na mesma reunião, a 
comissão rejeitou reque-

rimento que solicitava ao 
tribunal a relação dos pro-
cessos de irregularidades 
investigadas na Infraero. 
Líderes da base do gover-
no recomendaram o voto 
contrário ponderando que 
o Congresso já tem duas 
CPIs investigando a crise 
aérea, inclusive a Infraero. 

O presidente da CMO, 
senador José Maranhão 
(PMDB-PB),  convocou 
reunião para a próxima 
quarta-feira destinada a 
iniciar a votação do relató-
rio final do deputado João 
Leão (PP-BA) ao projeto da 
Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO) para 2008. 

Gerson Camata (PMDB-
ES) anunciou que pretende 
apresentar emenda ao pro-
jeto de reforma política (PL 
1.210/07) que tramita na 
Câmara, para propor que 
cada estado possa determi-
nar a forma de escolha de 
seus representantes. 

– O país disporia de uma 

variedade de modelos que 
certamente levaria ao aper-
feiçoamento do sistema 
político – defendeu. 

Camata irá sugerir ainda, 
segundo informou, que os 
eleitores tenham a opção 
de “vetar” candidatos ao 
dar “votos negativos” aos 
componentes das listas 

indicadas pelos partidos. 
Pela proposta, o “campeão 
de votos negativos” de cada 
estado não poderia disputar 
eleições por um período de 
dez anos.  

A discussão sobre a re-
forma do sistema político 
e eleitoral foi iniciada no 
Congresso há cerca de dez 

anos. No texto que os de-
putados podem votar esta 
semana estão o voto em lis-
ta fechada para candidatos 
em eleições proporcionais 
(deputados distrital, esta-
dual e federal, e vereador), 
o financiamento público de 
campanhas, a instituição 
da cláusula de barreira e 

a criação de federações de 
partidos.

O senador informou que 
o jornal A Gazeta e a TV 
Gazeta, de Vitória, irão 
promover seminário para 
discutir formas de repre-
sentação, com especialistas 
e parlamentares do Brasil, 
da Alemanha e da Itália.

Expedito Júnior 
apóia luta dos 

servidores do Incra 
O senador Expedito 

Júnior (PR-RO) apelou 
ao governo para que aten-
da às reivindicações dos 

funcionários do Incra, em 
greve desde 21 de maio, e 
envie ao Congresso uma 
medida provisória para 
reestruturar a carreira 
dos servidores do órgão. 
Ele destacou seu apreço 
à autarquia, “responsável 
pela criação do estado 

de Rondônia”. Expedito 
lembrou que os servido-
res do Incra estão há 12 
anos sem reajuste salarial. 
Segundo informou, a pri-
meira proposta apresen-
tada pelo governo ficou 
muito aquém das neces-
sidades da categoria.

CMO questiona liberação de 
verba para obra em rodovia

Concorrência beneficia mercado 
nacional de seguros, diz Dornelles

Dornelles elogia 
fim do monopólio 

de resseguros

Representantes do Incra e do Ipea defendem mudanças, condenadas por 
Osmar Dias, Jonas Pinheiro, Kátia Abreu e por assessores da Embrapa e CNA

Senadores criticam novos 
índices de produtividade rural

País precisa definir política 
para lixo, dizem especialistas

Camata: estados devem determinar forma de escolha de seus representantes

Gerson Camata anuncia emenda 
ao projeto de reforma eleitoral

Entre Diógenes Del Bel (D) e José Lima, Cícero Lucena coordena debate 

Expedito Júnior (à mesa, no centro) preside audiência pública na CRA
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Paulo Paim (PT-RS) se 
disse indignado com os 
atos, classificados pelo 
senador como racistas, 
praticados na Universida-
de Federal do Rio Gran-
de do Sul (UFRGS), que 
está debatendo a adoção 

de quotas raciais em seu 
vestibular. Segundo Paim, 
há pichações no campus 
universitário ofendendo 
os negros. Durante o dis-
curso, Paim leu artigo 
publicado pelo jornalista 
Paulo Santana criticando 

o racismo. 
– Demonstraremos toda 

a nossa solidariedade à 
universidade e a nossa in-
dignação contra a postura 
desses grupos nazistas e 
fascistas, que estão enver-
gonhando o povo gaúcho 

– assinalou Paim, referin-
do-se a visita que ele e a 
deputada Maria do Rosário 
(PT-RS) planejam fazer ao 
reitor da UFRGS.

O parlamentar também 
lamentou os recentes casos 
de violência envolvendo 

jovens, como os de estu-
dantes que agrediram uma 
empregada doméstica no 
Rio de Janeiro e de uma 
briga de torcedores no 
Rio Grande do Sul que 
terminou com a morte de 
um deles.

Paim manifesta 
indignação com 
atos racistas 

O secretário nacional 
de Justiça, Antonio Carlos 
Biscaia, anunciou ontem, 
em audiência pública na 
Comissão de Direitos Hu-
manos e Legislação Parti-
cipativa (CDH), mais 15 
dias de prazo para analisar 
as sugestões apresentadas 
para a revisão da Portaria 
264/07. A norma trata da 
classificação indicativa de 
programas, filmes e qual-
quer outra obra audiovisual 
exibidos por emissores de 
televisão e outros meios. 

A portaria deveria estar 
sendo aplicada desde maio, 
mas seu cumprimento tinha 
sido adiado por 60 dias, 

a pedido da Associação 
Brasileira de Rádio e Te-
levisão (Abert), que apre-
sentou sugestões baseadas 
em críticas dos veículos de 
comunicação e da classe 
artística. 

Além de estabelecer ho-
rários adequados para a 
assistência de cada faixa 
etária, a portaria fixa que os 
programas exibidos entre 6h 
e 20h devem ser apropria-
dos para qualquer idade. As 
emissoras destacam como 
um dos principais proble-
mas a imposição de horário 
para a exibição de progra-
mas próprios aos diferentes 
fusos do país, como foi 

frisado pelo representante 
da Abert, Evandro Guima-
rães. O novo adiamento dá 
mais tempo para que sejam 
sanadas as divergências, 
manifestadas também pela 
classe artística, que aponta 
possíveis restrições à liber-
dade de expressão. 

César Borges (DEM-
BA), autor do requerimento 
da audiência, alertou para 
o dispositivo da portaria 
que obriga a solicitação, 
por parte das emissoras, de 
dispensa de análise prévia 
dos conteúdos de cada pro-
grama, a partir de sinopses 
que devem ser apresentadas 
ao Ministério da Justiça.

Normas para classificar  
programas são adiadas

Programa 
Nuclear da 

Marinha 
A Comissão de Ci-

ência e Tecnologia 
(CCT) aprovou ontem 
a realização de uma 
audiência pública con-
junta com a Comissão 
de Relações Exterio-
res e Defesa Nacional 
(CRE) para discutir o 
Programa Nuclear da 
Marinha, com a pre-
sença do comandante 
da Marinha, almirante 
Júlio Soares de Moura 
Neto.

O senador Augusto 
Botelho (PT-RR) foi 
designado pela comis-
são para visitar, ama-
nhã, as instalações do 
Centro Tecnológico da 
Marinha, em Sorocaba 
(SP). A instituição é 
responsável pela pes-
quisa e desenvolvi-
mento de sistemas nu-
cleares e energéticos.

Jornada de 
farmacêuticos e 
trabalho infantil

A Comissão de As-
suntos Sociais (CAS) 
vai realizar audiência 
pública para instruir o 
projeto de lei da Câ-
mara dos Deputados 
que dispõe sobre a du-
ração do trabalho dos 
farmacêuticos. Reque-
rimento solicitando a 
audiência, de autoria 
do senador Inácio Ar-
ruda (PCdoB-CE), foi 
aprovado ontem pelo 
colegiado.

Também foi acolhido 
requerimento de audi-
ência pública conjunta 
a ser promovida pela 
Comissão de Educação 
(CE) e pela Comissão 
de Direitos Humanos 
e Legislação Partici-
pativa (CDH) com a 
finalidade de debater 
as causas do aumento 
do trabalho infantil a 
partir de 2004.

Sugestões para revisão de portaria serão analisadas em 15 dias,  
segundo anuncia no Senado o secretário nacional de Justiça

A competência do Mi-
nistério da Justiça para 
regulamentar processo de 
classificação indicativa 
– por faixa etária – para 
programas e filmes vei-
culados pelas emissoras 
de televisão foi um dos 
temas abordados ontem, 
na Comissão de Direitos 
Humanos. O representante 
da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB), Joelson 
Dias, afirmou que julga-
mento recente do Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
afasta a hipótese de que a 
classificação indicativa pos-
sa ser feita pelas próprias 

emissoras, por sistema de 
auto-regulamentação. 

Segundo Joelson Dias, o 
STF fixa que essa compe-
tência é do poder público, 
a ser exercitada pelo Minis-
tério da Justiça, por força 
de artigo do Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 
Mas ressalvou que cabe 
avaliar a hipótese de uma 
interpretação favorável a 
uma competência tripartite, 
por órgão com participação 
do ministério, representan-
tes das emissoras e também 
da sociedade civil. 

O procurador federal 
Marcus Vinícius Gonçalves 

criticou manifestações de 
membros da classe artística 
que, em nome da defesa 
da liberdade de expressão, 
rejeitam qualquer tipo de 
controle e classificação de 
programas exibidos pela 
mídia. Mesmo nas socie-
dade amplamente demo-
cráticas, ressaltou, nenhum 
direito é absoluto.

A líder do PT, Ideli Salvat-
ti (SC), observou que muitos 
pais passam grande parte do 
tempo fora de casa, fican-
do impedidos de exercer o 
papel de acompanhamento 
e controle sobre o que os 
filhos vêem na televisão. 

Debate enfoca competência do ministério 

Paim (C) preside audiência com Guimarães (E), Biscaia, Marcus Vinícius e José Romão, do Ministério da Justiça

“Creio que a consolida-
ção do Mercosul, esforços 
de promoção comercial 
nos principais mercados 
e negociações comerciais 
bilaterais seriam a melhor 
forma de o Itamaraty con-
tribuir para a aceleração do 
crescimento.” A sugestão 
foi feita pelo senador Fer-
nando Collor (PTB-AL) 
logo após analisar o fra-
casso, até o momento, da 
última reunião da chamada 
Rodada de Doha. Ele pediu 
ao presidente Lula que dê 
mais atenção à política ex-
terna do seu governo.

Collor avalia que o Brasil 
entrou nas negociações da 
Rodada de Doha fundamen-
tado em uma “deformação 
ideológica” de ver a rodada 
como uma luta entre o Sul 
pobre e o Norte rico. Outro 
equívoco que teria sido co-
metido foi o de eleger aquele 
fórum da Organização Mun-
dial do Comércio (OMC) 

como única alternativa de 
política comercial. A última 
reunião da rodada se deu em 
Potsdam (Alemanha), na 
semana passada.

O fato de o Brasil ter 
assumido publicamente, 
ao final do encontro, que 
não cogita implantar a Área 
de Livre Comércio das 
Américas (Alca) e que se 
dedicará ao acordo União 
Européia/Mercosul tam-
bém foi considerado como 
falha estratégica.

Collor pede a Lula que dê mais 
atenção à política externa 

Collor vê “deformação ideológica” 
na forma de negociação do Brasil

O senador Eduardo Su-
plicy (PT-SP) analisou on-
tem os dez anos da chamada 
“Era Blair”, no momento 
em que o ex-primeiro mi-
nistro do Reino Unido Tony 
Blair se despede do cargo 
e o transmite ao seu mi-
nistro da Fazenda, Gordon 
Brown, também do Partido 
Trabalhista inglês. 

Suplicy discordou do 
apoio de Blair à invasão do 
Iraque, especialmente por 
ter aceitado os argumentos 
do presidente americano, 
George W. Bush, que ale-
gou a existência de armas 
de destruição em massa 
naquele país. O senador 
reafirmou sua predileção 
pela não-violência na solu-
ção dos conflitos e elogiou 
o trabalho de pacificação 
feito por Tony Blair na 
Irlanda, acabando com a 
guerra entre católicos e 

protestantes.
O parlamentar citou, 

como ponto positivo, a 
criação de uma espécie de 
fundo que garantirá a todos 
os ingleses nascidos recen-
temente uma renda básica 
quando completarem 18 
anos de idade.

Suplicy recebeu apartes 
dos senadores Gerson Ca-
mata (PMDB-ES) e Mão 
Santa (PMDB-PI).

Suplicy analisa “Era Blair” e 
elogia criação da renda básica

Suplicy discorda do apoio dado 
por Tony Blair à invasão do Iraque
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