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Jayme Campos, João Leão, Walter Pinheiro e José Maranhão na Comissão de Orçamento: texto da LDO ainda pode ser modificado

Comissão aprova LD0 e 
analisa 565 destaques

Conselho de Ética define 
alvos da investigação

O Conselho de Ética 
decidiu investigar a 
evolução patrimonial 
do presidente do Sena-
do, Renan Calheiros, 
entre 2002 e 2006 e as 
obras realizadas pela 
empresa Mendes Jú-
nior com recursos da 
União no mesmo perí-

odo. O anúncio foi feito 
ontem pelo presidente 
do colegiado, Leomar 
Quintanilha. Ao che-
gar ao Senado, à tarde, 
Renan disse que sua 
inocência será “sobe-
jamente comprovada” 
por meio de documen-
tos. Página 4

Base de apoio ao governo e “bancada da saúde” devem medir forças em  
torno de reajuste de 15% proposto na tabela de serviços prestados ao SUS

AComissão Mista de Orçamento 
aprovou ontem o substitutivo do 
deputado João Leão à proposta da 

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 
2008. Agora, Leão e técnicos do colegiado 
analisam 565 destaques para votação em 
separado, por meio dos quais parlamentares 
descontentes tentam aprovar emendas recu-
sadas pelo relator. A maioria das emendas 

determina que o governo execute alguma 
obra no próximo ano. 

A intenção do presidente da comissão, 
José Maranhão, é colocar os destaques em 
votação na terça-feira. Um dos pontos po-
lêmicos a serem decididos é o reajuste de 
15% proposto para os serviços prestados ao 
Sistema Único de Saúde (SUS). O governo 
pretende derrubar a alteração. Página 3

Casagrande, Quintanilha e Marisa estiveram na Polícia Federal em busca de colaboração

Luiz Carlos (Senai), Juçara Vieira (CNTE), Cristovam Buarque, Fredric Litto (Abed), Fernando Palácios (reitor): reflexão sobre a escola brasileira na Comissão de Educação

Especialistas põem em xeque o modo brasileiro de educar
A escola tradicional não 

é suficiente para a forma-
ção profissional. O Brasil 
precisa ensinar o estu-
dante a pensar o futuro. 
Críticas e recomendações 
como essas foram ouvidas 
em debate na Comissão de 
Educação. Página 8

Gim diz que assume 
a vaga de Roriz 

Gim Argello, primeiro 
suplente de Joaquim Roriz, 
que renunciou ao mandato, 
anunciou, por meio de sua 
assessoria, que assumirá ca-
deira no Senado. Página 4

Viana fala em 
miniconstituinte  
A dificuldade em apro-

var a reforma política pode 
empurrar o país para uma 
miniconstituinte que defina 
o assunto. A advertência é de 
Tião Viana. Página 5
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PRESIDÊNCIA DA SESSÃO

A sessão de ontem do Senado Federal foi presidida pelos se-
nadores Efraim Morais, Romeu Tuma e Mão Santa

Brasília, sexta-feira, 6 de julho de 2007

A líder do Bloco de Apoio 
ao Governo, Ideli Salvatti 
(PT-SC), comemorou o 
índice de crescimento da 
produção industrial divulga-
do pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE) referente ao mês de 
maio, que foi de 1,3%.

A senadora destacou que 
entre os setores que mais 
cresceram estão aqueles que 
mais se queixam da valori-
zação do real em relação ao 
dólar: o de calçados e o de 
têxteis. “Esse crescimento 
é resultado do aumento da 
renda, da massa salarial, do 
poder de compra da popula-
ção, que, por muito tempo, 
foi precário”, analisou.

Ideli observou que o 
crescimento da produção 
industrial em maio foi pu-
xado pela produção de bens 

de capital, isto é, máquinas 
e implementos que são 
usados em outras indústrias 
– o que sinaliza que outros 
setores também apostam no 
crescimento.

A senadora assinalou 
que o estado que represen-
ta também passa por um 
momento de recuperação 

econômica. Segundo Ideli, 
Santa Catarina exportou 
21,1% a mais no primeiro 
semestre de 2007 que no 
mesmo período do ano 
passado – um resultado 
melhor do que a média na-
cional, que registrou cres-
cimento de 19,9%. Além 
disso, segundo a senadora, 
na região Sul, 80% dos 
trabalhadores contam com 
cobertura previdenciária, o 
que demonstra alto índice 
de trabalhadores com em-
prego formal.

Em aparte, Augusto Bo-
telho (PT-RR) lembrou que 
a economia vem crescendo 
ininterruptamente nos últi-
mos 15 meses, de forma que 
seria possível esperar um 
aumento do produto interno 
bruto (PIB) superior ao já 
previsto, que é de 4,5%.

A agenda completa, incluindo o número de cada  
proposição, está disponível na internet, no endereço 

www.senado.gov.br/agencia/agenda.aspx

Efeitos do aquecimento sobre o Pantanal

Às 9h, a Comissão Mista Especial das Mudanças Climáticas 
reúne-se em audiência pública para debater os reflexos do 
aquecimento global para o Pantanal. A reunião será realizada na 
Assembléia Legislativa de Mato Grosso do Sul e contará com a 
presença de ambientalistas e parlamentares do estado.

O senador João Pedro 
(PT-AM) registrou o fale-
cimento, na quarta-feira, 
do sindicalista e militante 
político Francisco do Nas-
cimento Nogueira, funda-
dor do PT no Amazonas. 
Nogueira foi vítima de 
acidente de carro enquanto 
se deslocava em viatura do 
Instituto Nacional de Colo-
nização e Reforma Agrária 
(Incra), na BR-319, para se 
encontrar com trabalhado-
res rurais de Rondônia.

– Quero prestar minha so-
lidariedade ao povo do mu-
nicípio de Careiro Castanho 
(terra natal de Nogueira) e 
dizer que meu coração está 
lá, ao lado de seus familia-
res e dos demais sindicalis-
tas – declarou.

João Pedro também pe-
diu a transcrição nos Anais 
do Senado do editorial do 
Jornal do Brasil de on-

tem, intitulado “Resgate 
do sonho carioca”, e que 
destaca os R$ 3,32 bilhões 
em investimentos federais 
para obras de urbanização 
no Rio de Janeiro. Na sua 
avaliação, a união entre o 
governo federal e o esta-
dual para realização dessas 
melhorias, às vésperas dos 
Jogos Pan-Americanos de 
2007, “merece aplausos do 
povo brasileiro”.

O primeiro aniversário da 
morte de Dante de Oliveira, 
deputado autor da emenda 
constitucional propondo 
que as eleições para pre-
sidente da República que 
deveriam se realizar em 15 
de novembro de 1984 fos-
sem diretas, foi lembrado 
ontem por Arthur Virgílio 
(PSDB-AM).

Em seu discurso, o se-
nador criticou a manuten-
ção de uma ação judicial 
movida pelo procurador 

da República José Pedro 
Taques contra Dante. Nesse 
processo, Virgílio foi arro-
lado como testemunha de 
defesa do ex-deputado. 

Para ele, a decisão do 
procurador de manter a ação 
após a morte de Dante e 
transferir a cobrança de in-
denização por danos morais 
à viúva, a deputada Thelma 
de Oliveira, “não é um gesto 
honesto nem ético.”

– Eu me pergunto se 
alguém com largueza de 

coração poderia continuar 
com uma questão mera-
mente pelo dinheiro. Isso 
é injusto com alguém que 
faz parte da história do país 
– protestou.

Virgílio também apelou 
pela recuperação da estrada 
que liga o município de 
Boca do Acre (AM) a Rio 
Branco. Segundo informou, 
a não-realização dessa obra 
estaria inviabilizando a me-
lhoria do sistema elétrico 
na região.

Líder do Bloco de Apoio ao Governo observa que os setores calçadista e têxtil 
se queixam da valorização do real, mas estão entre os que mais cresceram

Ideli destaca crescimento 
da produção industrial

João Pedro lamenta morte de 
sindicalista no Amazonas

Ideli: aumento de 1,3% em maio é 
resultado da melhoria na renda

Virgílio lembra autor de emenda das Diretas Já

Jayme Campos recorda um ano da 
morte do ex-governador de MT

A sessão de hoje, às 9h, 
será não-deliberativa. Sem 
a votação de matérias da 
ordem do dia, é destinada 
a discursos dos senadores, 
comunicações da Mesa di-
retora, leitura de proposi-
ções e outros assuntos de 

interesse parlamentar. Entre 
os primeiros inscritos como 
oradores, estão Serys Slhes-
sarenko, Marco Maciel, 
Heráclito Fortes, Edison 
Lobão, Geraldo Mesquita 
Júnior, Mão Santa e Moza-
rildo Cavalcanti.

Plenário tem sessão não-deliberativa

Jayme Campos 
homenageia

Dante de Oliveira
Jayme Campos (DEM-

MT) prestou uma home-
nagem ao ex-governador 
de Mato Grosso Dante 
Martins de Oliveira pelo 
aniversário de um ano de 
sua morte. Dante de Oli-
veira entrou para a história 
do país quando, eleito de-
putado federal em 1982, 
apresentou proposta de 
emenda visando restabele-
cer as eleições diretas para 
presidente da República.

A matéria foi derrubada 
na Câmara, mas inspirou o 
movimento pelas Diretas 
Já em todo o país e abriu o 
caminho para a vitória de 
Tancredo Neves no Colégio 
Eleitoral em 1985.

– Dante foi um sopro 
de esperança e alegria que 
iluminou caminhos no cre-
púsculo da ditadura militar. 
Foi um vanguardista cuja 
coragem e ousadia o dis-
tinguiram da maioria dos 
políticos de sua geração 
– disse Jayme Campos.

Em apartes, Mão Santa 
(PMDB-PI), Serys Slhes-
sarenko (PT-MT), Garibaldi 
Alves Filho (PMDB-RN) e 
Efraim Morais (DEM-PB) 
apoiaram a homenagem.

João Pedro registra que Francisco 
Nogueira fundou o PT do estado
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Para garantir a decisão final na terça-feira, relator e técnicos da CMO devem analisar 565 destaques 
de parlamentares que desejam votar em separado emendas rejeitadas na fase preliminar

Comissão aprova relatório da LDO, mas 
ainda vai decidir sobre tabela do SUS
A Comissão Mista 

de Orçamento aprovou 
ontem o substitutivo 
do deputado João Leão 
(PP-BA) ao projeto da 
Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO) para 
2008. Serão examinados 
na próxima semana 565 
destaques para votação 
em separado, nos quais 
os parlamentares des-
contentes tentam apro-
var suas emendas não 
aceitas pelo relator.

O relator e os técnicos da Comissão 
de Orçamento têm quatro dias para 
examinar cada um dos destaques 
apresentados. O presidente da CMO, 
senador José Maranhão (PMDB-
PB), quer colocá-los em votação na 
terça-feira. 

O relator incluiu várias erratas no 
seu substitutivo à LDO. Uma delas 
concede reajuste de 15% para todos os 
serviços que o governo paga aos hospi-
tais que atendem pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS). O aumento da tabela 
do SUS foi incluído pelo relator por 
pressão dos parlamentares da chamada 
“bancada da saúde” e não conta com o 
apoio do governo. Como não existem 
recursos para aumentar a verba total 
do setor, João Leão decidiu consultar 

o Ministério da Saúde, pois o reajuste 
poderá retirar cerca de R$ 3 bilhões de 
programas da área, especialmente da 
Fundação Nacional de Saúde (Funasa). 
O aumento pode ser derrubado na terça 
pelos parlamentares fiéis ao governo, 
caso eles tenham mais votos que a 
“bancada da saúde”.

Outra errata aprovada junto com 
o substitutivo aumentou em R$ 1,46 
bilhão os recursos que o governo 
poderá retirar do superávit primário 
de 2008 (usado no pagamento de 
juros da dívida pública) e gastar em 
obras prioritárias do Projeto Piloto de 
Investimentos Públicos (PPI). Com 
isso, o governo poderá excluir até 
R$ 13,8 bilhões do superávit de R$ 
78,8 bilhões previsto para o ano que 

vem e gastar em obras 
do PPI. Leão também 
usou erratas para rever 
alguns pontos do seu 
relatório, a pedido de 
parlamentares. Em uma 
delas, ele amenizou a 
proibição de se liberar 
ao longo de 2008 ver-
bas da lista de “restos 
a pagar” oriundos de 
emendas de 2005 e 
2006. Agora, poderão 
ser liberadas, desde que 
a obra ou o serviço já 

tenha começado e recebido anterior-
mente dinheiro federal. 

Ainda nas erratas aprovadas, o re-
lator determinou que todas as verbas 
dirigidas à construção de imóveis da 
União em 2008 deverão se limitar a 
70% do que está sendo gasto neste ano. 
O dinheiro economizado será destina-
do à implantação e melhoria de escolas 
técnicas de ensino profissional.

Deve ser decidido na votação em se-
parado um item da LDO que obriga as 
entidades privadas de serviço social e 
de formação profissional vinculadas 
ao “Sistema S” (Sesi, Senac, Sesc, 
Senai e Sebrae) a colocarem na 
internet informações sobre contri-
buições recebidas e onde gastaram 
o dinheiro, região por região.

Zambiasi (à esq., em pé), Jayme Campos e João Leão (à dir., sentados) na comissão

O presidente do Senado, Renan Calheiros, recebeu 
ontem um grupo de deputados, acompanhados do 
presidente do Serviço Brasileiro de Apoio à Micro 
e Pequena Empresa (Sebrae), Paulo Okamotto, e do  
senador Adelmir Santana (DEM-DF), presidente do 
Conselho Deliberativo do Sebrae. Eles pediram agilidade 
na tramitação, no Senado, do projeto que altera a Lei 
Geral da Micro e Pequena Empresa, ampliando o prazo 
de adesão ao Simples Nacional ou Supersimples. O 
substitutivo do deputado Luiz Carlos Hauly ao projeto 
de Lei Complementar 79/07 foi aprovado pela Câmara 
na última terça-feira e enviado ao Senado. 

Entre as alterações na Lei Geral da Micro e Pequena 
Empresa propostas pelo projeto está a ampliação, 
por duas semanas, do prazo de adesão ao Simples 
Nacional. O projeto altera ainda a data do primeiro 
pagamento, de 15 de agosto para o último dia útil do 
mesmo mês. Pelo texto da Lei Geral, a adesão vai de 
2 a 31 de julho. A proposta também ajusta o período 
de cobertura do parcelamento de débitos permitido 
pela lei. Hoje, empresas optantes do Simples Nacional 
podem parcelar débitos tributários vencidos até 31 
de janeiro de 2006. A proposta amplia a abrangência 
do parcelamento contemplando, inclusive, débitos 
vencidos até 31 de maio de 2007.

Deputados defendem mais prazo 
para adesão ao Supersimples

A Associação dos Consultores Legislativos e dos 
Consultores de Orçamentos do Senado Federal (Alesfe) 
promoveu, ontem, debate sobre a medida provisória que 
desmembra o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em duas 
instituições, criando o Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade.

A mudança está prevista no Projeto de Lei de 
Conversão 19/07 (proveniente da MP 366/07). Presente à 
reunião, o senador Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC) 
considerou oportuna a discussão, já que, segundo ele, o 
fracionamento do instituto pode resultar em prejuízos.

Ao avaliar o resultado do debate, o consultor 
legislativo do  Senado, Ivan Dutra Faria, destacou a 
importância da presença de um senador e o fato de 
se disponibilizar aos servidores do Ibama um espaço 
para discussão do assunto, “uma vez que o movimento 
grevista encontra-se isolado”. Os funcionários estão 
em greve desde 14 de maio, em protesto contra a MP 
366. Para os funcionários, a medida foi “proposta de 
forma autoritária e sem diálogo com a sociedade” e será 
responsável pela “fragmentação do meio ambiente” no 
país. Ivan Faria também se disse satisfeito com o alto 
nível das discussões, predominantemente técnicas, sem 
características passionais.

Consultores do Senado realizam 
debate sobre MP que divide Ibama 

Lobão comemora aprovação da 
proposta por comissão da Câmara

Projeto de Lobão 
revitaliza rio 

Itapecuru, no MA
O senador Edison Lobão 

(DEM-MA) comemorou a 
aprovação, pela Comissão 
de Meio Ambiente da Câ-
mara dos Deputados, de 
projeto de sua autoria que 
autoriza o governo federal 
a elaborar e implantar o 
projeto de revitalização 
do rio Itapecuru, no Mara-
nhão. Com mais de mil qui-
lômetros de extensão, o rio 
liga o estado de norte a sul 
e constitui a principal bacia 
hidrográfica maranhense, 
cobrindo uma área de quase 
53 mil quilômetros quadra-
dos e beneficiando metade 
da população do estado. 

Desde 2002, quando 
apresentou o projeto, Lobão 
alertava para a necessidade 
de recuperação desse ecos-
sistema, apontado como 
fundamental para o desen-
volvimento do Maranhão 
e da região Nordeste, mas 
que vem sofrendo agres-
sões ao longo dos anos 
como o desmatamento de 
suas margens e a poluição 
por esgoto doméstico.

Mão Santa registra 
críticas de médicos 
à situação da saúde

Mão Santa (PMDB-PI) 
leu ontem, em Plenário, tre-
chos de carta enviada por 
entidades representativas 
de médicos e profissionais 
da saúde no Piauí endereça-
da aos parlamentares bra-
sileiros. No documento, as 
entidades afirmam estarem 
insatisfeitas com a atual 
situação da saúde pública 
naquele estado. 

O senador disse que os 
médicos brasileiros “ga-
nham mal” e que a tabela 
de repasses do Sistema 
Único de Saúde (SUS) 
para os profissionais da 
saúde está com os valores 
defasados.

Sibá: Ministério do Trabalho faz 
vistorias “com muitas dificuldades”

Rigor ao fiscalizar 
trabalho no setor 

sucroalcooleiro
O senador Sibá Machado 

(PT-AC) pediu ao governo 
maior rigor na fiscalização 
das relações das empresas e 
empregados do setor sucro-
alcooleiro. Sibá reportou-se 
à audiência da Subcomissão 
dos Biocombustíveis, onde 
debateu-se a expansão da 
produção da cana-de-açúcar 
no país a partir da demanda 
internacional pelo etanol e 
o comportamento das em-
presas produtoras com seus 
funcionários. Ele denunciou 
que o Ministério do Traba-
lho tem feito vistorias para 
levantar a situação, “mas 
com muitas dificuldades”.

Mozarildo: Polícia Federal planeja 
expulsar agricultores de reserva 

Mozarildo teme 
ação da PF contra 

produtores de arroz
Mozarildo Cavalcanti 

(PTB-RR) disse ontem que 
a Polícia Federal está plane-
jando expulsar produtores de 
arroz localizados na borda 
da reserva indígena Raposa 
Serra do Sol, em Roraima. 
Ele afirmou que moradores 
da região já foram transfe-
ridos contra a vontade para 
outras localidades. Confor-
me o senador, os produtores 
ocupam apenas 15 mil dos 
1,72 milhão de hectares 
da reserva, e contribuem 
significativamente para a 
economia do estado.

– A permanência desses 
produtores não afeta em 
nada a vida dos índios.
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O Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar do Senado investiga-
rá a evolução patrimonial do pre-
sidente da Casa, Renan Calheiros, 
entre 2002 e 2006, bem como as 
obras realizadas pela empresa 
Mendes Júnior com recursos do 
Orçamento da União no mesmo 
período. A informação foi pres-
tada ontem pelo presidente do 
colegiado, Leomar Quintanilha 
(PMDB-TO), após reunião com 
Renato Casagrande (PSB-ES) 
e Marisa Serrano (PSDB-MS), 
relatores do processo por quebra 
de decoro movido pelo PSOL 
contra Renan. 

Almeida Lima (PMDB-SE), 
que também é relator da matéria, 
esteve ausente por problemas 
de saúde. A reunião teve como 
finalidade definir o cronograma 

de trabalho do colegiado.
Quintanilha também informou 

que o Conselho de Ética facul-
tará ao presidente do Senado a 
oportunidade de se manifestar 
– pessoalmente ou por intermé-
dio de outra pessoa. O senador 
por Tocantins disse ainda que, 
além dessas medidas, o colegiado 
deverá contar com a perícia da 
Polícia Federal (PF) em todos 
os documentos apresentados por 
Renan. Solicitação nesse sentido 
foi apresentada ontem pelo presi-
dente do conselho à PF.

Esclarecimentos
Na opinião do senador Renato 

Casagrande, a presença de Renan 
Calheiros no Conselho de Ética 
ou a resposta que ele puder ofe-
recer aos integrantes do colegiado 
em relação às investigações será 

essencial e poderá esclarecer 
dúvidas. Mais importante do que 
isso, no entanto, segundo Casa-
grande, são as provas documen-
tais, o resultado da perícia que 
será realizada pela Polícia Federal 
e as investigações internas.

O prazo para a conclusão das 
investigações em curso no cole-
giado, ressaltou Leomar Quin-
tanilha, dependerá do tempo 
necessário para que os peritos 
concluam seus trabalhos. Ele 
afirmou que esses profissionais 
deverão ter tempo que necessita-
rem para que possam apresentar 
resultados conclusivos. Quanto 
à possibilidade de o conselho 
trabalhar durante o recesso parla-
mentar, o presidente do colegiado 
disse que essa decisão cabe aos 
líderes da Casa.

A partir do momento em que 
receber “toda a documentação 
necessária”, referente à defesa 
do presidente do Senado, Renan 
Calheiros, a Polícia Federal po-
derá fazer uma perícia completa 
nesses papéis em um prazo de 20 
dias. Essa informação foi prestada 
no início da tarde de ontem pelo 
presidente do Conselho de Ética 
e Decoro Parlamentar, senador 
Leomar Quintanilha, após en-
contro com o diretor-geral da 
Polícia Federal, delegado Paulo 
Lacerda.

Também participaram da reu-
nião na PF os senadores Marisa 
Serrano e Renato Casagrande, 
relatores do processo contra Re-
nan. Os parlamentares destaca-
ram que, na terça-feira, o conse-
lho pedirá à Mesa do Senado que 
formalize a solicitação à Polícia 
Federal para continuidade dos 
trabalhos de perícia. Também 
pedirá ao presidente da Casa o 
envio dos documentos que ainda 
faltam.

– A perícia é fundamental para 
que possamos emitir um juízo 
sobre o processo – declarou Casa-

grande, acrescentando que “a PF 
vai fazer o serviço completo den-
tro de suas possibilidades legais”. 
Ele disse ser “de interesse de Re-
nan” uma perícia conclusiva.

Marisa Serrano afirmou que 
o conselho “depende da colabo-
ração do presidente do Senado 
para obter os documentos que 
faltam”.

Receita Federal
Ao ser questionado se a Recei-

ta Federal ajudará o conselho a 
analisar a evolução patrimonial 
de Renan, Renato Casagrande 

respondeu que isso “é bem pro-
vável”.

– Ainda não tomamos essa 
decisão, mas na conversa com a 
Polícia Federal e na reunião da 
manhã de hoje [ontem] avaliamos 
que, no decorrer do processo, 
certamente a Receita poderá ser 
acionada por nós – disse Casa-
grande.

Segundo Marisa Serrano, o 
Conselho de Ética busca definir 
o cronograma de trabalho e agi-
lizar as investigações em curso 
no colegiado.

A assessoria do empresário 
Gim Argello, 1º suplente do 
ex-senador Joaquim Roriz, 
confirmou ontem, em nota à 
imprensa, que ele assumirá o 
mandato de senador pelo Distri-
to Federal. Roriz renunciou na 
noite de quarta-feira, depois 

que a Mesa do Senado acolheu 
representação do PSOL por 
quebra de decoro.

Em gravações feitas pela Po-
lícia Civil do DF e divulgadas 
pela imprensa, Roriz aparece 
conversando com Tarcísio 
Franklin de Moura, ex-pre-

sidente do Banco de Brasília 
(BRB), sobre a divisão de R$ 
2,2 milhões sacados naquele 
banco – quantia que, segundo 
a revista Veja, teria sido usada 
para o suborno de juízes.

Na nota, a assessoria afirma 
que Argello “lamenta o fato de 

assumir o mandato de senador 
da República para substituir, de 
forma intempestiva, o senador 
Joaquim Roriz”, e diz que ele 
vai respeitar o “compromisso 
firmado com a população do 
Distrito Federal nas últimas 
eleições”.

Gim Argello 
assume mandato, 
diz assessoria

Ao chegar ao Senado na tarde 
de ontem, o presidente da Casa, 
Renan Calheiros reiterou sua 
inocência e disse que “seja no 
Conselho [de Ética], seja no Ple-
nário do Senado” sua inocência 
será “sobejamente comprovada” 
por meio da documentação já 
apresentada.

– Em nenhum momento pedi o 
direito de presunção de inocên-
cia. Inverti o ônus da prova; fiz 
sempre a prova contrária. Estão 
aqui todas as provas, inclusive 
aquelas a que vocês se referem 

– afirmou Renan, que mostrou 
aos repórteres um documento 
com o título “O Dossiê Ignorado 
– A defesa do senador Renan 
Calheiros”, quando perguntado se 
apresentaria novas provas de sua 
inocência no processo movido 
contra ele no Conselho de Ética 
e Decoro Parlamentar.

O colegiado deverá solicitar a 
Renan, até a próxima terça-feira, 
mais documentos para comple-
mentar a sua defesa e esses do-
cumentos deverão ser periciados 
pela Polícia Federal.

Em reunião na tarde de ontem, 
Leomar Quintanilha e os relato-
res Renato Casagrande e Marisa 
Serrano decidiram conceder ao 
presidente do Senado e ao PSOL, 
partido autor da representação, a 
possibilidade de apresentarem, 
até terça-feira, novos quesitos 
para a perícia, que deverá ser 
completada pela Polícia Federal. 
O terceiro relator, senador Almei-
da Lima, que não compareceu ao 
Congresso ontem por motivos 
de doença, participou da reunião 
pelo sistema telefônico de viva-
voz. 

– Estamos questionando a 
quem representou e ao represen-
tado se eles têm alguma coisa a 
mais para ser esclarecida. Isso 
tem que ser feito para que não 
incorramos na possibilidade de 
anular o processo no futuro – dis-
se Casagrande. 

Os relatores informaram que 
ainda não concluíram o levan-
tamento dos documentos ne-
cessários à complementação da 
perícia. Casagrande ressaltou que 
a relação deverá estar pronta na 
segunda-feira e que o presidente 
do conselho deverá solicitar esses 
documentos formalmente a Re-
nan até terça-feira. O presidente 
do Senado terá um prazo de cinco 
dias para encaminhar a comple-
mentação de sua defesa.  

Marisa Serrano informou que o 
conselho quer agir com cautela, 
para garantir que nenhum erro 
seja cometido. 

Casagrande esclareceu que 
o relatório do senador Epitácio 
Cafeteira (PTB-MA), relator 
original do processo, e também os 
votos apresentados em separado 
estão prejudicados, ou seja, não 
valem mais. 

Quintanilha anuncia que o presidente do Senado terá oportunidade de se manifestar no Conselho de Ética e complementar a documentação em sua defesa

Conselho de Ética do Senado 
define alvos da investigação

Casagrande (E), Quintanilha e Marisa em entrevista após reunião na Polícia Federal

Conselho pede à PF perícia completa em documentos

Renan Calheiros é abordado por jornalistas em sua chegada ao Senado Federal

Senador reafirma ter apresentado 
prova documental de sua inocência

PSOL e Renan terão até terça-feira 
para acrescentar novos elementos
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O senador Heráclito Fortes 
(DEM-PI), que também integra 
o Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar, disse ontem que 
“chegou a hora de corrigir os er-
ros”. Ele declarou que se manteve 
em silêncio, como um observador 
dos acontecimentos, sem emitir 
opinião sobre o processo envol-
vendo o presidente do Senado, 
Renan Calheiros, porque terá que 
atuar como juiz, e “julgador não 
fala, vota”. 

Ressaltando que a indicação 
para assumir uma vaga no Con-
selho de Ética está longe de ser 
um prêmio, sendo mais uma 
responsabilidade e um ônus para 
qualquer parlamentar, Heráclito 
lembrou que o colegiado ainda 
não teve a oportunidade de anali-
sar os fatos e julgar. Ele salientou 
que as reuniões realizadas foram 
para eleger e substituir presidente, 
escolher e substituir relatores, e 
que a “opção inovadora de um 
triunvirato” deixa dúvidas quanto 
à sua eficácia, referindo-se à esco-
lha de comissão relatora.

– Fica a impressão de que, 
mais uma vez, vamos errar nessa 
questão – observou. 

Já o senador Eduardo Suplicy 

(PT-SP) disse acreditar que a 
comissão de três relatores poderá 
realizar um trabalho de qualidade 
e equilibrado, pois cada um dos 
senadores representa segmentos 
diferentes.

Heráclito criticou o que cha-
mou de partidarização do Con-
selho de Ética e da investigação, 
e avaliou que “o erro está na 
maneira como o processo está 
sendo conduzido”. 

Um dos relatores da comissão, 
Renato Casagrande (PSB-ES), 
afirmou que aceitou o convite 
como uma missão. 

– Vamos analisar o processo 
com justiça para resgatar a credi-
bilidade do Senado – concluiu.

Heráclito diz que chegou a hora de 
corrigir erros no Conselho de Ética

Heráclito critica a condução do processo  
e a “partidarização” da investigação

Ao comentar pesquisa realizada 
pela Universidade de São Paulo 
(USP) atestando o descrédito da 
população com a classe política, 
o senador Valter Pereira (PMDB-
MS) cobrou do Congresso uma 
postura mais firme e ágil na apu-
ração de denúncias de corrupção 
e desvio de verbas públicas en-
volvendo parlamentares.  

Destacando conclusão do es-
tudo da USP sobre a fragilização 
de pilares essenciais à democra-
cia – o Congresso e os partidos 
políticos –, Valter Pereira alertou 
para a necessidade de os políticos 
não se deixarem influenciar pelo 
corporativismo no julgamento 
de seus pares, se perdendo em 
“elucubrações e hesitações”.

– A crise que se instalou com 
as denúncias contra os dois sena-
dores [Renan Calheiros (PMDB-
AL) e Joaquim Roriz (PMDB-
DF)] tem se revelado um forte 
insumo para a escalada de descré-
dito desta Casa. A restauração do 
conceito da instituição depende 
de como será o desfecho de toda 
essa crise – disse.

Valter Pereira considerou acer-
tada a decisão da Mesa de de-
volver o processo contra Renan 
ao Conselho de Ética e Decoro 

Parlamentar. Ele observou que 
qualquer decisão diferente acar-
retaria mais desgastes ao Senado 
Federal.

Comentando a renúncia de 
Joaquim Roriz, Valter Pereira 
julgou a atitude do correligioná-
rio fundamental para reduzir as 
tensões que vêm perturbando a 
tranqüilidade da Casa.

Ao final de seu pronunciamen-
to, o senador por Mato Grosso 
do Sul denunciou abusos supos-
tamente cometidos pela juíza de 
direito de Cassilândia (MS) que, 
após afastar o prefeito e o vice-
prefeito da cidade, suprimiu a 
Câmara de Vereadores e designou 
um outro juiz de direito para as-
sumir a prefeitura.

Valter pede seriedade na apuração 
de denúncias contra parlamentares

Valter Pereira alerta para o descrédito da 
população brasileira com a classe política

Garibaldi Alves Filho (PMDB-
RN) lamentou ontem em Plenário 
a falta de consenso político que 
impediu à Câmara votar, nesta 
semana, a proposta de reforma 
política já aprovada no Senado. 

– A Câmara rejeitou a reforma 
política, o que a levou à estaca 
zero. Os líderes partidários ten-
taram construir um consenso em 
torno de algumas propostas, mas 
a Casa não foi receptiva ao apelo 
da importância de dotarmos o 
país de novas regras político-
eleitorais. Na verdade, está em 
curso um processo que se arrasta 
há mais de uma década, entre 
avanços e recuos – considerou o 
parlamentar.

Garibaldi Alves chegou a ques-
tionar a importância da adoção da 
reforma política, tendo em vista 
as dificuldades para implantar 

ações de aprimoramento do atual 
sistema eleitoral. Segundo ele, o 
eleitor precisa ser estimulado a 
votar nos partidos, e não mais em 
candidatos.

– Hoje, existe uma unanimi-
dade entre estudiosos, imprensa 
e políticos de que o sistema 

proporcional é anacrônico e gera 
um processo deletério de enfra-
quecimento dos partidos, além 
do que produz vícios e distor-
ções eleitorais. No entanto, toda 
vez que se tentou modificá-lo, 
esbarrou-se na falta de consenso 
e de visão do Parlamento, afun-
dado em interesses corporativos 
e pessoais.

Em aparte, Jayme Campos 
(DEM-MT) considerou oportuno 
o discurso de Garibaldi e disse 
acreditar que o Brasil não está 
“preparado culturalmente” para 
votar em partidos, uma vez que 
em muitos estados prevalecem 
os “caciques políticos”. Jayme 
defendeu ainda a redução do 
número de partidos para o país 
poder pensar na adoção do finan-
ciamento público de campanha, 
um dos itens da reforma.

Garibaldi lamenta falta de consenso sobre a matéria

Para Garibaldi, mudanças esbarram 
em interesses pessoais e corporativos

Mão Santa (PMDB-PI) de-
fendeu da tribuna o ex-senador 
Joaquim Roriz (PMDB-DF), 
que na noite de quarta-feira 
renunciou ao mandato. Para ele, 
a gravação de um telefonema 
em que Roriz trata da partilha 
de mais de R$ 2 milhões não 
passa de “um telefonema entre 
dois amigos ricos”. 

– Seria como R$ 5 mil entre 
mim e o Sibá [Machado (PT-
AC)]. Seria somente a palavra; 
quando pudesse, um devolveria 
ao outro – salientou.  

Mão Santa referia-se ao em-
presário Nenê Constantino, 
como se a conversa gravada 
fosse entre ele e Roriz. Na 
verdade, Nenê é citado na gra-
vação como dono do escritório 
onde seria feita a partilha do 
dinheiro – a ligação era para o 
ex-presidente do BRB Tarcísio 

Franklin. O cheque de R$ 2,2 
milhões também pertenceria a 
Nenê. Lembrando o fato de o 
empresário ser o pai dos dire-
tores da empresa aérea Gol, o 
senador perguntou ao colega 
Heráclito Fortes (DEM-PI), 
que, segundo ele, “entende de 
avião”, quanto custaria uma 
aeronave da empresa. 

Heráclito Fortes preferiu não 
declinar valores “para preservar 
essa empresa, que é um patri-
mônio nacional”. Mão Santa 
ainda leu trecho de um discurso 
em que Roriz agradece a visita 
do papa Bento XVI ao Brasil, a 
escolha do país como sede da 
5ª Conferência do Episcopado 
Latino-Americano e do Caribe e 
a canonização de Frei Galvão.

Mão Santa: telefonema tratava de 
uma operação entre dois amigos ricos

Mão Santa defende 
Roriz e afirma que 

ele  saiu humilhado

Senador considera que obstáculos à votação da proposta poderiam levar à convocação  
de uma miniconstituinte para tratar da representação partidária e do processo eleitoral

Viana acha difícil a Câmara 
aprovar a reforma política

O senador Tião Viana (PT-AC) 
afirmou ontem, em Plenário, que 
os obstáculos para a votação da 
reforma política na Câmara dos 
Deputados poderiam levar à al-
ternativa, “que não é ideal”, de 
uma miniconstituinte a ser eleita 
no próximo ano. Caberia a essa 
assembléia, a seu ver, fixar regras 
definitivas sobre a representação 
partidária e o processo eleitoral.

Lembrando que o Senado já 
aprovou, entre 2004 e 2006, o 
financiamento público de cam-
panha, a cláusula de desempenho 

e outros pontos fundamentais, 
Viana disse que, pelo que pode 
observar, será difícil a aprovação 
da reforma  política na Câmara.

– A cláusula de desempenho, 
sempre que se fala nela, é como se 
batesse na parede e caísse dentro 
da Câmara. Quando vamos para o 
debate sobre fidelidade partidária 
e sobre o fim das coligações pro-
porcionais, temos alguma espe-
rança, mas não temos a conclusão 
da matéria, o avanço do processo 
da reforma, que deve ser bem 
estabelecida no Parlamento.

Tião Viana lembra que Senado aprovou 
pontos fundamentais entre 2004 e 2006
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Collor lembra questões com 
Venezuela e outros países

Collor manifesta preocupação com o futuro do Mercosul
O senador Fernando Collor 

(PTB-AL) disse ontem que o 
Mercosul está em risco e defendeu 
a necessidade de se repensarem as 
normas do bloco comercial, com 
participação ainda mais efetiva 
do país. Ao fazer uma avaliação 
do cenário atual, ele afirmou que, 
além de questões com Venezuela e 
Bolívia, o Brasil tem agora proble-
mas com Colômbia e Paraguai.

No caso da Venezuela, o senador 
observou que o governo daquele 
país “não tem mostrado o respeito 
que é devido a um relacionamento 
entre nações”.

– Hugo Chávez adota atitudes 
provocativas e trata o Mercosul 
com menosprezo. Um exemplo é 
o fato de ele não ter comparecido à 
última reunião, em Assunção, vol-
tando-se para a compra de armas, 

mostrando-se dissociado do verda-
deiro objetivo da integração.

Quanto à Bolívia, Collor entende 
que o Brasil está pagando pela sua 
dependência daquele país. Con-
forme sustentou, daí decorreram a 
absorção da refinaria da Petrobras 
pelo governo de Ivo Morales e o 
racionamento do produto.

Membro da Comissão de Rela-
ções Exteriores e Defesa Nacional, 

ele afirmou que a Colômbia em-
purra as Forças Armadas Revolu-
cionárias (Farc) para as fronteiras 
brasileiras, devido às derrotas que 
os rebeldes vêm sofrendo. Sobre o 
Paraguai, notou que o seu governo 
vem fazendo uma campanha con-
tra suposta hegemonia do Brasil 
na hidrelétrica de Itaipu e pela 
modificação dos contratos daquela 
empresa binacional.

Áreas sob risco social poderão 
 receber mais recursos federais

A Comissão de 
Desenvolvimento 
Regional e Turismo 
(CDR) aprovou on-
tem parecer favorá-
vel a projeto de lei 
complementar do 
senador Renan Ca-
lheiros (PMDB-AL) 
que estabelece prio-
ridade para a aplica-
ção de recursos da 
União em programas 
de caráter regional 
nas áreas com menor Índice de De-
senvolvimento Humano (IDH). Pela 
iniciativa, as políticas de geração de 
emprego e renda deverão contemplar, 
especialmente, as regiões sob risco 
social – violência, criminalidade, 
prostituição e trabalho infantil.

O relator da matéria (PLS 239/03),  
senador Marco Maciel (DEM-PE),  

apresentou emendas 
para adequar a proposta 
ao seu caráter comple-
mentar e recomendou 
o retorno da proposta à 
Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania (CCJ) antes 
de ser examinada na Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE).

A CDR aprovou, 
também, projeto 
(PLS 248/07) da 
senadora Roseana 
Sarney (PMDB-
MA) que autoriza o 
Executivo a promo-
ver a ampliação e a 
internacionalização 
do Aeroporto de 
Barreirinhas (MA).  

A presidente da 
comissão, senadora 
Lúcia Vânia (PSDB-
GO), concedeu vis-
ta coletiva ao PLS 
455/03, de Tasso 
Jereissati (PSDB-
CE), sobre alocação 
de recursos públicos 

administrados pela Caixa Econômica 
Federal e marcou votação para a pró-
xima reunião.

Em reunião presidida por Lúcia Vânia (ao lado), CDR 
aprova parecer apresentado por Marco Maciel (E)

Projeto de Renan Calheiros beneficia regiões de menor Índice de Desenvolvimento Humano, 
especialmente as com grande incidência de trabalho infantil, criminalidade e prostituição

Serys: justificativa dos jovens 
pode servir como agravante

Serys: pena severa a agressores de doméstica
Afirmando estar indignada com a agres-

são à doméstica Sirley Dias por quatro 
jovens de classe média, recentemente, no 
Rio de Janeiro, Serys Slhessarenko (PT-
MT) pediu ontem, da tribuna, que os autores 
sejam exemplarmente punidos. Ela disse 
que, além da agressão “bárbara e covarde”, 
os jovens roubaram a bolsa de Sirley. 

– Não basta toda a dificuldade enfrentada 
por essa trabalhadora, que labuta diariamen-

te na busca pela sobrevivência de forma 
digna e honesta? – indagou a senadora.

Serys classificou os agressores como 
“garotões, universitários, ricos, com seus 
carros e roupas da moda”. Lembrou que, 
após serem presos, os quatro rapazes de-
clararam estar se divertindo e alegaram 
ter pensado que Sirley era uma prostituta. 
A seu ver, essa “desculpa” deveria servir 
como agravante.

Mário Couto destaca o aumento de 
ocorrências no interior do estado

Mário Couto alerta para violência no Pará
Mário Couto (PSDB-PA) voltou a fazer 

um “apelo veemente” em prol da segurança 
no Pará e no país. Na avaliação do senador, 
não adianta o governo federal restringir os 
investimentos em segurança a Belém, ca-
pital paraense, quando a violência campeia 
em 143 municípios do interior do estado. 

Com base em dados do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
afirmou que 30 dos municípios mais vio-

lentos do país estão no Pará, concentrados 
nas regiões sul e sudeste do estado. 

– São quase 50 mil assassinatos por ano no 
país, e no Pará, 2.458 foram mortos a bala só 
em 2005. Isso é guerra civil – disse.

Mário Couto citou o caso de Goianésia do 
Pará, onde a violência, especialmente contra 
a mulher, é evidenciada nos quatro estupros 
semanais, sem falar nos assaltos, arromba-
mentos, roubos e tráfico de drogas.

Augusto: ex-ocupantes de cargos 
poderão ter ações arquivadas

Augusto critica 
decisão do STF 

sobre ex-ministro
Augusto Botelho (PT-

RR) afirmou ontem, em 
Plenário, que decisão re-
cente do Supremo Tribunal 
Federal (STF), pela maioria 
de 6 votos a 5, de que não 
caberia o julgamento pela 
Justiça comum de crime de 
responsabilidade atribuído 
ao ex-ministro Ronaldo 
Mota Sardemberg, poderá 
trazer riscos para o funcio-
namento do Judiciário. Com 
a decisão do tribunal, a ação 
de improbidade contra o ex-
ministro foi extinta.

Na avaliação do senador, 
a prevalecer esse entendi-
mento, outros ex-deten-
tores de cargos públicos 
podem conquistar o direito 
de ter arquivadas as ações 
de improbidade pelas quais 
venham a responder. “Com 
todo respeito à tese en-
campada pelos ministros 
Gilmar Mendes e Nelson 
Jobim, os argumentos dos 
ministros vencidos no  jul-
gamento me parecem mais 
fundamentados e mais pró-
ximos daquilo que a socie-
dade brasileira entende por 
verdadeira justiça”, disse. 

A dúvida sobre a ocor-
rência ou não de foro 
privilegiado de função a 
ex-ministro de Estado foi 
levantada na Reclamação 
(RCL) 2.138, proposta pela 
União, em agosto de 2002, 
contra juiz da 14ª Vara do 
Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região.

Virgílio afirma que partido não 
quer no bloco candidato a ditador

Virgílio: PSDB vai 
barrar ingresso 

da Venezuela
O líder do PSDB, senador 

Arthur Virgílio (AM), disse 
ontem que o presidente 
Hugo Chávez “não precisa-
ria ter dito o que disse para 
barrarmos o ingresso da 
Venezuela no Mercosul”.

O senador fez a afirma-
ção ao ler, em Plenário, 
trechos de discurso de Chá-
vez dando um ultimato ao 
Brasil para que, em três 
meses, o governo brasileiro 
ratifique a adesão daquele 
país ao Mercosul.

– O PSDB fará o impos-
sível para impedir a ratifi-
cação do acordo, porque o 
PSDB não quer a compa-
nhia de Hugo Chávez, não 
quer nenhum candidato 
a ditador no nossos cala-
nhares na América do Sul 
– frisou o parlamentar.

Virgílio destacou partes 
do discurso em que Chávez 
chama o chanceler brasi-
leiro, Celso Amorim, de 
impertinente, e afirma que 
a Venezuela não tem que 
se desculpar com nenhum 
país do continente, além 
de manifestar indiferença à 
importância do bloco eco-
nômico sul-americano.

Para Virgílio, nada que 
Hugo Chávez disser poderá 
modificar a impressão de 
que o Mercosul pode conti-
nuar sem a Venezuela. “Ele 
atrasará nossa relação com 
os países desenvolvidos. 
Nós temos é que impedir a 
ratificação do acordo.
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O senador Jefferson Péres (PDT-
AM) sugeriu ontem que a Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional (CRE) não inicie a análise 
do protocolo de adesão da Venezuela 
ao Mercosul até que se esgote o prazo 
estabelecido no “ultimato” feito pelo 
presidente Hugo Chávez ao Congres-
so brasileiro. O líder venezuelano 
ameaçou retirar o pedido de adesão 
de seu país ao bloco se o protocolo 
não for aprovado até setembro.

– Seria extremamente humilhante 
nós apreciarmos o protocolo dentro 
do prazo fixado pelo coronel Chávez 
– disse Jefferson.

O processo de adesão se encontra na 

representação brasileira da Comissão 
Parlamentar Conjunta do Mercosul, 
como informou a Jefferson o presi-
dente da CRE, senador Heráclito For-
tes (DEM-PI). Depois dali, ainda terá 
de passar nas comissões de Relações 
Exteriores da Câmara e do Senado e 
nos Plenários das duas Casas. Para 
Heráclito, o presidente da Venezuela 
estaria tentando “confundir a opinião 
pública”, uma vez que empresários de 
seu país temeriam a competição com 
produtos do Mercosul.

Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE) 
concordou com os argumentos de 
Jefferson e atribuiu a atitude de 
Chávez, de estabelecer o ultimato, à 

“formação autoritária” do presidente 
da Venezuela. Para Vasconcelos, o 
protocolo de adesão só deveria come-
çar a ser apreciado depois de esgotado 
o prazo de três meses.

Eduardo Suplicy (PT-SP) defen-
deu a realização de uma viagem ao 
Brasil de deputados venezuelanos, 
para melhorar o diálogo entre os dois 
países. Ao final da reunião, Mão Santa 
(PMDB-PI) sugeriu que uma delega-
ção de senadores brasileiros fosse a 
Caracas, com o mesmo objetivo. A 
proposta foi contestada por Eduardo 
Azeredo (PSDB-MG), para quem a 
iniciativa política, neste momento, 
deveria caber à Venezuela.

A exigência de visto para 
entrada de turistas estran-
geiros no Brasil poderá 
ser dispensada por meio 
de portaria conjunta dos 
ministérios da Justiça, das 
Relações Exteriores e do 
Turismo. É o que determina 
o PLS 151/05, aprovado on-
tem em decisão terminativa 
na Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacio-
nal (CRE).

Atualmente, a dispensa 
de visto é concedida ape-
nas a turistas provenientes 
de países que também não 
exijam vistos de brasileiros. 
De acordo com a política de 
reciprocidade, são exigidos  
vistos dos cidadãos das 
nações que fazem a mesma 
exigência.

Segundo o relator do 
texto, senador Marco Ma-
ciel (DEM-PE), a regra de 
reciprocidade – embora 
“ardorosamente defendi-
da” pelo Itamaraty – não 
constitui princípio jurídico 
absoluto e pode ser altera-
da unilateralmente. Além 
disso, observou, o projeto 
apenas autoriza – e não 
obriga – o governo a dis-
pensar o visto.

Acordos
A comissão aprovou ain-

da parecer favorável a três 
projetos que referendam 
acordos internacionais. 
O primeiro (PDS 22/07), 
acolhe o texto do proto-
colo sobre Privilégios e 
Imunidades da Autoridade 
Internacional dos Fundos 
Marinhos, que regula as 
atividades de mineração no 
fundo dos oceanos. O se-
gundo (PDS 115/07), apro-
va o acordo firmado entre o 
Brasil e a Alemanha sobre 
co-produção cinematográ-
fica. E o terceiro (116/07), 
referenda o acordo básico 
de cooperação técnica entre 
o Brasil e a Secretaria Geral 
da Organização dos Estados 
Americanos (OEA).

Também foram apro-
vados o PLC 84/06, que 
obriga a apresentação de 
certificados de origem para 
produtos sob investigação 
ou sujeitos a medidas an-
tidumping, e o PRS 27/07, 
que institui o Grupo Parla-
mentar Brasil-Panamá.

Os integrantes brasileiros do Grupo 
Parlamentar Brasil-Guiana deverão 
fazer até setembro uma viagem à ca-
pital daquele país, Georgetown, para 
fortalecer os laços de cooperação bi-
lateral. O anúncio foi feito ontem pelo 
presidente da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional (CRE), 
senador Heráclito Fortes (DEM-PI), 
ao final de uma visita à comissão da 
embaixadora da Guiana, Marilyn 
Cheryl Miles.

A embaixadora disse que seu país 
está disposto a transformar-se em 
uma porta de entrada do Caribe para 
a América do Sul. Ela informou que 
estão sendo discutidos os detalhes da 
operação de financiamento brasileiro 

à pavimentação da rodovia que liga 
a capital de Roraima, Boa Vista, a 
Georgetown. Além disso, observou, 
em breve estará em funcionamento 
uma ponte entre os dois países. E a 
construção de um porto de águas pro-
fundas foi definida como prioridade 
de seu país.

Autor do convite à embaixadora, 
Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR) res-
saltou que o Brasil deve uma “maior 
atenção” à Guiana. Jefferson Péres 
(PDT-AM) lamentou o pequeno in-
tercâmbio entre o Amazonas e o país 
vizinho e Augusto Botelho (PT-RR) 
disse sonhar com a construção de um 
grande alcoolduto de Roraima até o 
porto de Georgetown.

O senador Inácio Arru-
da (PCdoB-CE) ressaltou 
ontem, em discurso no 
Plenário, a importância do 
Mercosul para os países 
sul-americanos. Ele comen-
tou a visita do embaixador 
da Venezuela no Brasil, 
Julio Garcia Montoya, ao 
presidente da Comissão de 
Relações Exteriores e De-
fesa Nacional (CRE).

– Nossas economias e 
relações comerciais têm 
crescido. As relações po-
líticas e sociais precisam 
caminhar no mesmo passo. 
O que nos interessa é a inte-
gração econômica, política 
e social que fortaleça as 
nações da América do Sul 
perante o mundo, porque 
há muitos blocos poderosos 
que não têm interesse nes-
sa integração. Nós temos 
de zelar por ela – disse o 
parlamentar, comentando 
recente impasse quanto ao 
pedido de entrada da Vene-
zuela no bloco.

Energia
Um dos objetivos prin-

cipais do mercado comum, 
na interpretação de Inácio 
Arruda, é a integração ener-
gética dos países-membros, 
cuja principal iniciativa 
pode ser a construção do 
chamado gasoduto do Sul, 
que levaria gás venezuela-
no e boliviano para Argen-
tina, Brasil e outros países 
da região.

– A questão do Mercosul 
é muito mais importante 
do que a retórica circuns-
tancial, momentânea sobre 
um episódio ou outro, seja 
do Parlamento brasileiro, 
do Parlamento venezuela-
no, do líder venezuelano 
Hugo Chávez ou mesmo de 
um membro do Executivo 
brasileiro – afirmou.

Em apartes, os senadores 
Eduardo Suplicy (PT-SP) e 
Heráclito Fortes (DEM-PI) 
elogiaram o pronunciamen-
to do colega cearense.

Senadores condenam ameaça do presidente venezuelano de retirar pedido de adesão ao Mercosul se pleito não for acolhido até setembro

Jefferson: Congresso brasileiro  
deve rejeitar “ultimato” de Chávez

Comissão quer fim 
da exigência de 

visto para turista

“Guiana será porta de entrada do Caribe para a América do Sul”

Em visita à CRE, Marilyn Miles defende uma 
maior integração entre Brasil e Guiana

Integração energética deve ter 
prioridade, ressalta Inácio Arruda

Inácio Arruda pede 
o fortalecimento 

do Mercosul

O embaixador da Venezuela no 
Brasil, Julio Garcia Montoya, afir-
mou que seu país está “totalmente 
disposto” a integrar o Mercosul e 
ressaltou não haver mais nenhum 
impasse. Montoya foi recebido 
ontem pelo presidente da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional (CRE), senador Heráclito 
Fortes (DEM-PI). Também estive-
ram presentes no encontro os sena-
dores Sérgio Zambiasi (PTB-RS), 
Eduardo Suplicy (PT-SP) e Inácio 
Arruda (PCdoB-CE). 

O prazo estabelecido pelo pre-
sidente Hugo Chávez para que o 
Congresso brasileiro aprovasse a 
adesão da Venezuela ao Mercosul 

foi um dos principais assuntos dis-
cutidos na visita. Para demonstrar 
o interesse em aderir ao bloco, o 
embaixador citou o artigo 153 da 
Constituição de seu país, que fala 
em “favorecer a integração latino-
americana e caribenha”. 

Heráclito considerou a reunião sa-
tisfatória e disse esperar que haja um 
diálogo positivo entre os dois países, 
após os esclarecimentos prestados. 
O senador se recusou a dar um prazo 
para avaliar o pedido venezuelano de 

adesão ao bloco, argumentando que 
a questão é delicada e não envolve 
só o aval brasileiro.

– As dificuldades que a Venezuela 
enfrenta em relação ao seu ingresso 
no Mercosul não estão relacionadas 
só ao Brasil. O ideal seria uma pro-
posta de adesão progressiva, com 
um prazo maior para a adaptação 
– ressaltou o senador, citando as di-
ficuldades que a indústria venezue-
lana teria em se adequar às políticas 
tarifárias do Mercosul.

Julio Montoya (20 à dir.) é recebido por Suplicy (E), Heráclito, que preside a CRE, e Inácio Arruda

Embaixador diz não 
haver impasse para  

adesão da Venezuela
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Debate sobre educação expõe críticas 
ao sistema de ensino tradicional

O problema da for-
mação profissional 
não se resolve apenas 
com a escola tradi-
cional. A afirmação 
foi feita ontem pelo 
diretor do Serviço 
Nacional de Apren-
dizagem Industrial 
(Senai) e superinten-
dente operacional do 
Serviço Social da In-
dústria (Sesi) de São 
Paulo, Luiz Carlos de 
Souza, que participou 
de audiência pública na Comissão de 
Educação (CE) com o fim de debater 
idéias e propostas para a educação 
brasileira e o Plano de Desenvolvi-
mento da Educação (PDE). 

De acordo com Souza, 82% dos 
alunos de cursos técnicos do Senai 
saem com emprego garantido no 
mercado de trabalho. Esse fato ocorre 
porque, segundo ele, os cursos são 
voltados para a capacitação profissio-
nal e têm efetiva participação do setor  
industrial, “que cobra esse plano de 
investimento”. O Senai tem hoje 83 
centros tecnológicos e 14 faculdades 
de Tecnologia, estas últimas com o 

objetivo de formar tecnólogos com 
cursos de três anos de duração. O 
diretor informou ainda que o Sesi 
atua na área de educação básica e tem, 
atualmente, 115 mil alunos no ensino 
fundamental.

– O Sesi atua em apoio à indústria 
e ao trabalhador, à sua educação e 
qualidade de vida. Nossos professo-
res têm salários dignos e planos de 
previdência complementar. O Sesi e 
o Senai não são uma escola da elite, 
são escola de elite para filhos dos 
trabalhadores – afirmou Souza.

O presidente da Federação das 
Indústrias do Estado de São Pau-

lo (Fiesp), Paulo 
Skaf, vai lançar um 
novo telecurso para 
a educação integral 
de jovens e adultos, 
com investimentos 
de R$ 20 milhões, 
segundo anunciou 
Souza. Esse tele-
curso funcionará, 
inclusive, para defi-
cientes visuais. 

Escola cartesiana
A presidente da 

Confederação Na-
cional dos Trabalhadores em Edu-
cação (CNTE), Juçara Maria Dutra 
Vieira, também criticou a escola 
tradicional e disse que, atualmente, 
os alunos têm muitos recursos de 
informações, que proporcionam 
atualização constante de dados e con-
ceitos devido às mudanças e avanços 
tecnológicos. Mas os educadores, ob-
servou ela, precisam de uma educação 
continuada para acompanhar os novos 
tempos, além de um piso salarial e 
melhores condições de trabalho.

– Hoje, os alunos aprendem muitas 
coisas, mas ainda estão numa escola 
cartesiana – assinalou Juçara.

Presidida por Cristovam Buarque (C), comissão recebe Souza (E), Juçara, Litto e Palácios

Em audiência pública na Comissão de Educação, especialistas defendem capacitação profissional  
e melhores condições para professores acompanharem mudanças e avanços tecnológicos

Wilson Matos (PSDB-PR) defen-
deu a criação de um sistema nacional 
de avaliação dos professores do 
ensino básico. Ele explicou que esse 
procedimento seria feito, por exem-
plo, de cinco em cinco anos, e teria 
como objetivo analisar o desempenho 
profissional, além dos conhecimentos 
específicos e gerais do professor. 
Segundo o parlamentar, a avaliação 
periódica seria um instrumento eficaz 
para que o professorado ficasse sem-
pre atualizado.

Já o senador Cícero Lucena (PSDB-
PB) destacou a importância de se utili-
zar o ensino a distância para a amplia-
ção do conhecimento e a qualificação 
dos professores e de todos aqueles que 
trabalham na área educacional.

O senador Paulo Duque (PMDB-RJ) 
lamentou a desativação de um pro-
grama educacional considerado por 
ele como ambicioso: os Centros Inte-
grados de Educação Pública (CIEPs), 
criados por Leonel Brizola no Rio de 
Janeiro, nos quais as crianças ficavam 
na escola em tempo integral.

Wilson Matos propõe 
avaliação para professor 

do ensino básico
O presidente da Associação Brasi-

leira de Ensino a Distância (Abed), 
Fredric Michael Litto, fez duras crí-
ticas ao modelo educacional do país, 
ressaltando que a educação brasileira 
se caracteriza “por uma política de 
tutelagem e paternalismo”. Esse 
modelo, segundo ele, torna inviável 
a expansão e o desenvolvimento da 
educação no Brasil.

Litto disse também que existe uma 
mentalidade patrimonialista, com 
decretos, leis e regulamentos que 
delimitam a educação a distância. Cri-
ticou ainda o Ministério da Educação, 
afirmando que os consultores do MEC 
“agem como rolos compressores, 
esmagando a criatividade”.

– O legado colonial português, que 
não deu importância à educação e à 
ciência, é a causa dos problemas da 
educação neste país. Temos que intro-
duzir uma nova disciplina no ensino 
médio, dentro do pensamento sistêmi-
co, que é para saber como estudar o 
futuro, como analisar tendências. Se 
tivéssemos tido isso, não estaríamos 
enfrentando tantos problemas com 

infra-estrutura nos aeroportos, escolas 
etc. – assinalou.

O presidente da CE, senador Cris-
tovam Buarque (PDT-DF), afirmou 
que embora tenha lógica a argumen-
tação sobre a herança portuguesa, já 
faz bastante tempo que o país ficou 
independente.

– Não dá mais para jogar a culpa 
nos pobres dos portugueses. Já deu 
tempo de nos livrarmos dessa herança 
– avaliou Cristovam.

Fernando Antônio Palácios, mem-
bro da Associação Brasileira de 
Reitores das Universidades Estaduais 
e Municipais (Abruem) e reitor da 
Universidade do Pará, disse que há 
registro de forte presença de pro-
fissionais formados retornando às 
universidades. Esse retorno, explicou, 
modifica o antigo perfil do aluno 
egresso do ensino médio. 

O reitor ainda propôs que se destine 
mais recursos para as universidades e 
disse que a Abruem está negociando 
essa questão com o Ministério da Fa-
zenda. Ele entregou à CE documento 
com propostas para a educação.

País adota modelo de “tutelagem e 
paternalismo”, diz presidente da Abed

Gilvam volta a 
pedir a extinção  

do exame da OAB
Gilvam Borges (PMDB-

AP) voltou a defender on-
tem, em discurso no Plená-
rio, a extinção do exame da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB). Para ele, a 
justificativa de que a prova 
impediria a “proliferação 
de cursos sem qualidade” 
não é válida, pois, desde a 
instituição do exame, em 
1994, até 2007, o número 
de cursos de Direito passou 
de 235 para 1.017. 

– A prova não prova nada 
nem impede a proliferação 
desordenada de faculdades 
de Direito. A OAB não tem 
esse poder que diz que tem. 
Essa prova, que pretende 
filtrar quem está apto ou 
não para exercer a carreira 
de advogado, é incons-
titucional e um absurdo 
– enfatizou Gilvam. 

Histórico
O senador registrou que 

os dois primeiros cursos 
de Direito do Brasil, ins-
tituídos por dom Pedro I 
em São Paulo e Olinda, em 
1827, foram criados após 
a elaboração da primeira 
Constituição do país, em 
1824. Em 1995, continuou 
o senador, já existiam 235 
cursos; em 2005, o número 
foi para 861, pulando para 
1.017, em 2007. Só em 
1994, ressaltou Gilvam, a 
Lei 8.906/94 criou o exame 
da OAB.

Gilvam lembrou que um 
projeto de lei do Senado 
(PLS 186/06) de sua auto-
ria acaba com o exame de 
ordem para advogados. O 
senador considera que os 
inúmeros cursinhos que 
preparam os bacharéis para 
o exame constituem uma 
“ciranda de interesses eco-
nômicos”.

Em aparte, o senador 
Valter Pereira (PMDB-
MS) disse discordar com-
pletamente da opinião do 
colega, a qual classificou de 
“grosseiro equívoco”.

Prova não impede proliferação de 
faculdades, afirma Gilvam Borges

Nery defende 
ciência em  

favor da vida
José Nery (PSOL-PA) 

conclamou os participantes 
da 59ª reunião da Socieda-
de Brasileira para o Pro-
gresso da Ciência (SBPC), 
que se realiza em Belém a 
partir deste domingo, a de-
baterem em favor da vida. 
O senador ressaltou que, 
embora o Pará detenha ri-
quezas minerais e culturais, 
problemas como a fome e 
o analfabetismo afetam boa 
parte da população do esta-
do, que também concentra 
casos de trabalho análogo 
à escravidão e assassinatos 
no campo. O tema da reu-
nião da SBPC deste ano 
é “Amazônia: um desafio 
nacional”.

– A Amazônia é sempre 
superlativa. Recursos hí-
dricos estratégicos, reserva 
mundial da biodiversidade  
e povos indígenas e tradi-
cionais com uma história 
tão bela quanto rica. Seria 
de se esperar que os povos 
da Amazônia pudessem 
desfrutar de toda essa rique-
za. Ledo engano – disse.

Hidrelétricas
O senador avalia que o 

projeto de construção de 
mais uma usina hidrelétri-
ca, a de Belo Monte, gera 
intensa polêmica, pois, a 
exemplo de Tucuruí, a obra 
terá um elevado custo social 
e ambiental, ameaçando a 
existência de comunidades 
tradicionais, inclusive de 
diversas nações indígenas 
que habitam a região desde 
tempos imemoriais.

– Como combinar o de-
senvolvimento necessá-
rio e indispensável para o 
progresso de nosso país 
com sustentabilidade? É 
possível uma verdadeira 
sustentabilidade dentro 
dos limites impostos pelo 
capitalismo mundial? Essas 
são algumas das questões 
postas para a sociedade e 
que os estudiosos da SBPC 
irão discutir – concluiu.

José Nery destaca realização, no 
Pará, da 59ª reunião da SBPC
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