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Paim preside reunião 
em que a CDH aprova 
audiência conjunta sobre a 
transposição de águas

Senado vai 
divulgar gastos 
com verbas 
indenizatórias
Página da Casa na internet deve revelar 
despesas com hospedagem, aluguel, 
combustível, divulgação e consultoria

Odiretor-geral do Senado, Agaciel Maia, 
anunciou ontem que, em três semanas, 
o site da Casa na internet começará a 

divulgar a destinação dada pelos senadores à verba 
indenizatória de R$ 15 mil mensais. Os gabinetes 
estão sendo treinados para alimentar a página com 
essas informações, que se resumem aos montantes 
em cada grupo de despesas, como faz a Câmara 
dos Deputados. A verba indenizatória, criada pela 
Comissão Diretora em 2003, é utilizada no pagamento 
de despesas relacionadas com o exercício da atividade 
parlamentar. Página 4

Comissões preparam debate  
sobre transposição de águas

Quatro comissões do Se-
nado vão realizar na quinta-
feira audiência pública sobre 
a transposição de águas do 

rio São Francisco – progra-
ma que abrange sete estados 
e vem enfrentando forte 
polêmica. Página 8

Serys chama atenção para 
fórum em Brasília sobre 
mudança climática Página 7

Mesquita Júnior defende 
exploração racional  
da Amazônia Página 7

Garibaldi Alves (ao centro da mesa, entre Mozarildo e César Borges) atendeu questionamento de Heráclito Fortes (E) 

Requerimento da CPI dos Cartões será refeito
O requerimento de Romero Jucá para cria-

ção de uma CPI destinada a investigar o uso 
de cartões corporativos deverá ser refeito, 
segundo anunciou ontem Garibaldi Alves. 
O presidente do Senado tomou a decisão 
em resposta a questionamento de Heráclito 
Fortes, que citou informações da imprensa 
de que o documento havia sido modificado 

à mão para incluir o número de integran-
tes da CPI e o prazo de funcionamento da 
comissão. Os gastos do governo federal 
com cartões corporativos geraram ontem 
intenso debate no Plenário. Senadores do 
governo e da oposição manifestaram-se a 
favor da investigação do caso por uma CPI. 
Páginas 2 e 3

Temas como desmatamento e queimadas na Amazônia serão discutidos em fórum que começa no dia 19
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PRESIDÊNCIA DA SESSÃO

A sessão de ontem do Senado Federal foi presidida pelos 
senadores Garibaldi Alves e Alvaro Dias

A sessão de hoje, às 9h, é de caráter não-deliberativo, destinada apenas 
a pronunciamentos de parlamentares. Entre os senadores inscritos para 
discursar na tribuna estão Gilvam Borges (PMDB-AP), Eduardo Suplicy 
(PT-SP) e Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR). 

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

Sessão não-deliberativa

O presidente do Senado, Gari-
baldi Alves Filho, deverá colocar 
em discussão na reunião de líderes 
agendada para a próxima terça-
feira, às 11h, o pedido de abertura 
de uma comissão parlamentar 
de inquérito (CPI) destinada a 
investigar gastos com cartões de 
crédito corporativos. De acordo 
com a secretária-geral da Mesa, 
Cláudia Lyra, esse costuma ser 
o procedimento mais comum na 
instalação de CPIs.

O pedido de abertura da comis-
são foi protocolado na Secretaria 
Geral da Mesa na tarde de quar-
ta-feira pelo líder do governo, 
Romero Jucá (PMDB-RR). 

Depois de protocolado, o re-
querimento deve ser lido no 
Plenário e publicado no Diário do 
Senado. A partir daí é calculada a 
proporcionalidade para distribui-
ção das vagas na CPI de acordo 
com a quantidade de senadores 
que cada partido possui.

A Presidência envia, então, 

ofícios pedindo que os líderes 
indiquem os nomes que deverão 
integrar a comissão. Uma vez 
indicados esses nomes, o presi-
dente designa os parlamentares 
que formarão a CPI. A primeira 
reunião é presidida pelo parla-
mentar presente mais idoso, que 
coordena a eleição do presidente 
da comissão. Uma vez eleito, o 
presidente assume a direção dos 
trabalhos e designa o relator.

Investigação tem 
apoio do governo  

e da oposição 
Senadores que integram o Blo-

co de Apoio ao Governo e tam-
bém representantes da oposição 
manifestaram apoio ao pedido 
de criação de uma CPI destina-
da a investigar o uso de cartões 
corporativos. Cristovam Buarque 
(PDT-DF) afirmou ontem estar 
“feliz” por ter sido o governo a 
tomar a iniciativa.

O senador disse esperar que, 
além da apuração das denúncias 
de mau uso dos cartões corpora-
tivos, haja punição de eventuais 
culpados por gastos irregulares. 
Cristovam afirmou que os par-
lamentares não podem deixar o 
governo tentar abafar nenhuma 
investigação – se houver qual-
quer intenção nesse sentido – e 
que, por isso, o relator da CPI 
não pode ser um senador do 
bloco de apoio ao governo.

Cristovam sugeriu que a CPI 
seja tornada mista – com parla-
mentares do Senado e da Câmara 
dos Deputados. Na opinião do 
senador, isso daria “mais gran-
deza” à comissão. 

Eduardo Suplicy (PT-SP) afir-
mou que publicará também na 
internet seus gastos de gabinete, 
que, segundo ele, não chegam a 
um terço dos R$ 15 mil mensais 
a que tem direito. O senador 
considerou a iniciativa do go-
verno de pedir a criação da CPI 
para investigar os gastos com 
cartões corporativos “uma ini-
ciativa positiva e extremamente 
saudável”. 

O senador Romeu Tuma (PTB-
SP) disse acreditar que há fatos 
importantíssimos a serem apu-
rados. Como exemplo citou a 
informação de que um segurança 
ligado à Presidência da Repúbli-
ca teria comprado, entre outros 
bens, uma esteira para fazer 
exercícios físicos.

Valter Pereira quer 
extinguir cartão 

corporativo
Valter Pereira (PMDB-MS) 

considerou acertada a decisão 
da Liderança do Governo no 
Senado de requerer a criação de 
uma CPI para investigar o uso 
dos cartões corporativos, não 
somente no governo Lula, mas 
também no período  Fernando 
Henrique Cardoso.

– Mas as investigações devem 
começar pelo governo Lula até 
chegar à gestão Fernando Hen-
rique Cardoso, período em que 
os cartões corporativos foram 
criados – aconselhou Valter 
Pereira, em entrevista à Agência 
Senado. 

O senador, no entanto, de-
fendeu a extinção dos cartões 
corporativos em todos os níveis 
da administração pública. Para 
ele, os cartões representam 
“uma porta aberta ao abuso e 
à corrupção”. Por isso diz que 
gastos com viagens, e demais 
despesas de servidores públicos, 
devem ser feitos de acordo com 
normas contidas na Lei das 
Licitações e Contratos Públicos 
(Lei 8.666/93).

Valter Pereira também negou 
que a criação da chamada CPI 
dos Cartões, no Senado, seria 
uma tentativa de abafar as inves-
tigações no atual governo. 

Transparência 
Já o senador Leomar Quinta-

nilha (PMDB-TO), que também 
falou à Agência Senado, entende 
que o uso dos cartões corpo-
rativos deve ser investigado, 
embora, conforme lembrou, o 
governo federal tenha disponibi-
lizado os gastos na internet.

Quintanilha defendeu a con-
tinuidade do uso dos cartões 
corporativos, já que, no entender 
do senador, essa forma de paga-
mento “é racional, moderna e 
transparente”.

Raupp lembra  
que TCU já está 

apurando o caso
O líder do PMDB no Senado, 

Valdir Raupp (RO), questionou 
a necessidade de investigação, 
por meio de uma CPI, do uso 
indevido do cartão corporativo, 
uma vez que a investigação já 
vem sendo feita pelo Tribunal 
de Contas da União (TCU), ins-
tância em que poderia avançar 
ainda mais.

– Uma CPI surge de um 
embate político entre governo 
e oposição. Ao contrário do 
governo passado, neste gover-
no o peso de ambos está mais 
equilibrado, o que tem favore-
cido a criação de mais CPIs. 
Se for instalada a CPI, vamos 
investigar – disse Raupp, para 
quem o Congresso tem apurado 
responsabilidades, a exemplo 
das CPIs dos Correios, do 
Mensalão e dos Sanguessugas, 
lembrando que esta última 
citou 72 parlamentares em seu 
relatório final. 

Raupp questionou ainda o 
escopo de investigação da CPI 
proposta, lembrando que foi 
divulgado pela imprensa que 
somente o estado de São Paulo 
teria gasto, no ano passado, R$ 
106 milhões com o uso de car-
tão corporativo. De acordo com 
o senador, estados e até mesmo 
prefeituras teriam que ser inclu-
ídos nas investigações.

O senador informou ainda 
que na próxima terça-feira a 
bancada do PMDB deverá se 
reunir para decidir se o partido 
fará indicação de candidatos a 
presidente e relator da CPI ou 
se apenas indicará nomes para 
compô-la. Lembrou a posição 
de centro do partido que, em-
bora componha a coalizão de 
governo, está entre o PT, de 
um lado, e PSDB e DEM, de 
outro. 

Pedido de CPI dos 
Cartões será discutido 

na terça com líderes

Diversos passos precedem instalação de comissão 
parlamentar de inquérito no Senado 

Líder do governo, Romero Jucá  
protocolou requerimento na quarta-feira 
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O presidente do Senado, Gari-
baldi Alves, anunciou ontem em 
Plenário que deverá ser refeito o 
requerimento de autoria do sena-
dor Romero Jucá (PMDB-RR) 
para a abertura de uma comissão 
parlamentar de inquérito (CPI) 
destinada a investigar o uso dos 
cartões corporativos. O ques-
tionamento partiu do senador 
Heráclito Fortes (DEM-PI), que 
levantou a questão de ordem.

– Vou mandar o original do do-
cumento ao senador Romero Jucá 
para que tome as providências 
solicitadas – disse Garibaldi.

Prazo
Heráclito Fortes citou infor-

mação da imprensa de que o 
documento original havia sido 
modificado à mão para a inclusão 
do número de integrantes da CPI 
e do prazo de funcionamento da 
comissão. Um funcionário do 

Senado teria dito que, nesse caso, 
a rasura não seria preocupante. 
Heráclito pediu prudência a 
Jucá, para evitar questionamentos 
posteriores e sugeriu que o reque-
rimento fosse refeito.

– Nós, que o assinamos, o 
fizemos sem rasura, o que não 
significa dizer que o senador 
Romero Jucá não possa refazê-lo. 
Não fica bem a informação de que 
rasura nesta Casa não é problema 

– declarou Heráclito.
Em entrevista, Eduardo Su-

plicy (PT-SP) informou, pouco 
antes, que Romero Jucá, líder 
do governo no Senado, já havia 
acrescentado os dados que falta-
vam para validar o requerimento 
que solicita a criação da comissão 
parlamentar de inquérito que tem 
por objetivo investigar o uso in-
devido de cartões de crédito cor-
porativo. Na avaliação de Suplicy, 

as alterações não prejudicariam a 
instalação da comissão.

Jucá, segundo Suplicy, entre-
gou à Secretaria Geral da Mesa 
documento informando que o 
prazo da CPI será de 90 dias, 
podendo ser prorrogado por igual 
período, e que o seu funciona-
mento terá um custo estimado de 
R$ 100 mil. A  CPI será composta 
por 11 senadores titulares e igual 
número de suplentes. 

Garibaldi: requerimento da CPI dos cartões será refeito

Informações devem 
incluir gastos feitos 

pela Presidência
Lembrando que a solicitação 

vem sendo feita desde 2005, Al-
varo Dias (PSDB-PR) pediu ao 
presidente do Senado, Garibaldi 
Alves, que encaminhe o seu re-
querimento de informações sobre 
os gastos feitos por integrantes 
do governo federal com cartões 
corporativos, inclusive aqueles 
realizados pela Presidência da 
República.

O senador sugeriu que seja 
dado um prazo de dez dias para 
que o governo responda ao re-
querimento. Caso as informações 
continuem a ser negadas, assina-
lou Alvaro, a Presidência da Casa 
deve tomar as medidas judiciais 
cabíveis, uma vez que o não-cum-
primento da solicitação configura 
crime de responsabilidade.

Alvaro também pediu que seja 
dado prosseguimento à tramitação 
do projeto de decreto legislativo 
que torna sem efeito o decreto do 
governo que aumentou a alíquota 
do IOF.

Em resposta, Garibaldi disse 
que, na próxima reunião da Mesa, 
o relator do requerimento de 
informações, César Borges (PR-
BA), apresentará o parecer sobre 
a matéria. E anunciou que já está 
providenciando a publicação do 
projeto de decreto legislativo.

TCU pedia há quatro 
anos que Executivo 

corrigisse o mau uso
Flexa Ribeiro (PSDB-PA) citou 

acórdãos do Tribunal de Contas 
da União (TCU) de 2004 e 2005 
com orientações para que órgãos 
do Executivo corrigissem o mau 
uso dos cartões corporativos e 
lamentou que nada tenha se mo-
dificado desde então. Ele criticou 
o decreto do governo federal, di-
vulgado esta semana, com regras 
para a utilização desses cartões.

– O TCU há quatro anos chama 
a atenção para que se corrija o uso 
dos cartões. Não é possível que o 
presidente Lula venha baixar um 
decreto só agora, em 2008, e que 
não soluciona o problema.

O parlamentar afirmou que o 
PSDB não é contra o uso dos 
cartões corporativos, mas sim 
“contra o mau uso deles”. 

O senador também parabenizou 
Garibaldi Alves pelo discurso na 
sessão de abertura dos trabalhos 
do ano legislativo.

– Faça exatamente aquilo com  
que vossa excelência se compro-
meteu no pronunciamento. Faça 
com que as medidas provisórias 
sejam regulamentadas. Faça com 
que votemos os vetos. Faça com 
que o Congresso Nacional  seja 
independente do Poder Executivo 
e consiga legislar em benefício da 
população brasileira.

Decisão do presidente do Senado atende a questão de ordem levantada por Heráclito Fortes, que alegou ter sido o documento rasurado

Alvaro: não-atendimento do pedido 
configura crime de responsabilidade

Heráclito observa que Lula não 
poderá dizer que não sabia de nada

“Uma espécie de 
bolsa-família para 
os privilegiados”
Heráclito Fortes (DEM-PI) 

sustentou em Plenário, e em 
entrevistas, que as notícias 
dos jornais sobre os gastos  
com cartões corporativos  
“dão a entender que eles 
são uma espécie de bolsa-
família para os privilegiados 
do governo”. Afirmou que o 
presidente da República “não 
poderá dizer desta vez que 
não sabia de nada”, pois há 
meses a oposição pede expli-
cações sobre os cartões.

Ele tachou de incoerente 
a atitude do governo sobre 
os cartões, já que em um 
momento a ministra da Casa 
Civil diz que os gastos “são 
normais” e, logo depois, o 
líder no Senado pede uma 
CPI sobre esses gastos.

Heráclito elogiou a nota  do 
chefe do Centro de Comuni-
cação Social da Aeronáutica, 
brigadeiro-do-ar Antonio 
Carlos Moretti Bermudez, 
especificando despesas da 
Força Aérea com cartões. Se-
gundo o senador, a explicação 
foi rápida e esclarecedora, 
mostrando que os gastos se 
referem a parqueamento, 
abastecimento e manutenção 
de aeronaves em viagens pre-
sidenciais internacionais.

Flexa Ribeiro afirma que decreto baixado 
agora por Lula não soluciona o problema

Paim recomenda cuidado para não 
banalizar investigação parlamentar

Quem errou no 
uso deve pagar 

por seu ato
Paulo Paim (PT-RS) afir-

mou que há muito tempo o 
governo já deveria ter tomado 
a providência de investigar o 
mau uso dos cartões corpo-
rativos. Para o senador, não 
há nada demais na criação 
de uma CPI, mas é preci-
so tomar cuidado para não 
banalizar esse instrumento 
legislativo. 

O parlamentar disse que o 
governo fez uma “opção polí-
tica e ética” ao requerer a CPI 
dos cartões. “Se teve erro, 
alguém terá de pagar por isso 
e pronto”, observou.

Paim também anunciou a 
aprovação de três requeri-
mentos importantes na Co-
missão de Direitos Humanos 
e Participação Legislativa 
(CDH). O primeiro solicita 
uma audiência pública para 
debater a situação dos direi-
tos humanos no Brasil. Outro 
trata de audiência sobre a 
transposição do rio São Fran-
cisco. O terceiro pede audi-
ência pública para apurar os 
fatos divulgados sobre a Ope-
ração Condor. Paim sugeriu 
que um dos enfoques seja a 
recente denúncia de que o 
ex-presidente João Goulart 
teria sido assassinado.

Dinheiro gasto daria para concluir porto 
marítimo no Piauí, sustenta Mão Santa

11 mil cartões nas 
mãos de servidores  
é “uma molecagem”

Mão Santa (PMDB-PI) afirmou 
ser “uma molecagem” a existên-
cia de mais de 11 mil cartões cor-
porativos nas mãos de integrantes 
do governo. Os 15 milhões de 
dólares que, segundo o parla-
mentar, foram despendidos com 
cartões no atual governo dariam 
para concluir as obras do porto de 
Luís Corrêa, no Piauí. 

– Há muita podridão no seu 
governo, Luiz Inácio – disse o 
senador, da tribuna.

Mão Santa citou discurso de 
Lula no qual este alerta para a 
necessidade de cuidados na utili-
zação dos cartões corporativos.

No mesmo pronunciamento, 
o senador mencionou pesquisa 
encomendada pela Assembléia 
Legislativa de Alagoas segundo 
a qual apenas 1% das 2.000 pes-
soas ouvidas disseram confiar na 
classe política.

– Uma lástima! Mas lástima 
maior ainda vem quando só 7% 
dão credibilidade à Justiça. Isso 
não pode continuar – afirmou 
Mão Santa, salientando que o 
presidente do Senado, Garibaldi 
Alves, “deu um passo na morali-
zação da política em nosso país, 
com o pronunciamento firme” na 
sessão solene de abertura dos tra-
balhos do Congresso Nacional.
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O diretor-geral do Sena-
do, Agaciel Maia, infor-
mou ontem que, em três 
semanas, a Casa começará 
a divulgar, em sua página 
na internet, os gastos dos 
senadores com a verba 
indenizatória de R$ 15 
mil mensais a que cada um 
tem direito para despesas 
com hospedagem, aluguel, 
combustível, divulgação e 
consultoria.

– O que nós vamos fazer 
é adotar o mesmo proce-
dimento da Câmara: agrupar 
em itens e divulgar os valores 
– afirmou o diretor-geral.

Lembrado por um jornalista 
de que a divulgação desses gas-
tos ocorre no momento em que 
o Congresso discute a criação 
de uma CPI para investigar os 
cartões corporativos do Poder 
Executivo, Agaciel disse que 
não se manifestaria sobre essa 
coincidência, visto ser apenas 
um técnico.

– Isso é uma decisão política 
e, como eu não sou político, 
não posso comentar isso. O 
que eu posso garantir é a parte 
operacional, é a execução do 
procedimento de colocar a ver-
ba indenizatória dos senhores 
senadores na página do Senado 
na internet. Por isso eu posso 
responder.

O diretor do Senado informou 

que não é possível colocar na 
rede mundial de computadores 
os gastos retroativos a 2007.

– Houve uma decisão da Mesa 
diretora e a divulgação vai ser a 
partir de agora. Então nós vamos 
cumprir a decisão da Mesa. As 
despesas que irão para a página 
do Senado na internet são as do 
mês de fevereiro de 2008 – ex-
plicou Agaciel, ao acrescentar 
que houve uma decisão de se 
implantar o procedimento.

– A gente só pode divulgar a 
partir da implantação. 

Na mesma entrevista, o dire-
tor disse que cada gabinete está 
sendo treinado para alimentar 
a página do Senado com essas 
informações, e que não serão exi-
bidas as notas comprobatórias de 
despesas. O objetivo é divulgar o 
volume de recursos empregados 
nas despesas, exatamente como 

faz a Câmara.
Agaciel Maia chamou a 

atenção para o fato de que 
o senador efetua a despesa 
com dinheiro do próprio 
bolso e, só depois, é ressar-
cido do gasto, mediante a 
apresentação de notas.

– Os procedimentos, os 
critérios serão todos iguais 
aos que a Câmara vem ado-
tando. Primeiro, o senador 
gasta, apresenta o docu-
mento fiscal e depois é que 
ele recebe o ressarcimento 

desses valores.
Despesas 

A verba indenizatória foi insti-
tuída no Senado em 30 de janeiro 
de 2003, por ato da Comissão 
Diretora, para ser utilizada no 
pagamento de despesas relacio-
nadas ao exercício da atividade 
parlamentar. De acordo com 
esse ato (ATC 03/03), os gastos 
incluem aluguéis de imóveis, 
veículos ou equipamentos, ma-
terial de expediente para escri-
tório, com locomoção e outras 
despesas vinculadas ao exercício 
parlamentar. 

Depois de realizadas as despe-
sas, os senadores encaminham 
pedido de ressarcimento à Pri-
meira Secretaria do Senado, junto 
com as notas comprobatórias. O 
órgão confere esses documentos 
e, verificando sua consistência, 
autoriza o ressarcimento.

Conforme o diretor-geral do Senado, despesas de até R$ 15 mil relacionadas ao exercício 
da atividade parlamentar começarão a ser divulgadas na internet em três semanas

Agaciel diz que procedimento será o mesmo da Câmara

Divulgação de gastos com verba 
indenizatória já tem data marcada

O corregedor do Senado, Ro-
meu Tuma (PTB-SP), disse 
ontem em entrevista que ex-
pedirá documentação pedindo 
informações a diversos órgãos 
do governo a respeito de inves-
tigações que estejam sendo feitas 
sobre atos do senador Lobão 
Filho (DEM-MA). Os processos 
correspondem a averiguações so-
bre denúncias de suposto uso de 
terceiros para ocultar sociedade 
em uma distribuidora de bebidas 
acusada de sonegação fiscal.

Lobão Filho assumiu a vaga 
como suplente do pai, Edison 
Lobão, que foi nomeado ministro 
de Minas e Energia. Tuma afir-
mou que solicitará informações 
à Receita Federal, à Polícia Fe-

deral, ao Ministério Público e à 
Polícia do Maranhão.

– É obrigação moral da Corre-
gedoria investigar as denúncias 
e pedir informações aos órgãos 
que já investigam o senador 
– frisou o corregedor.

Romeu Tuma salientou que 
o Código de Processo Penal dá 
prazo de 30 dias para que essas 
solicitações sejam respondidas, 
mas destacou que esse prazo 
pode ser prorrogado a pedido 
dos órgãos que fazem as inves-
tigações.

Tuma observou ainda que 
investigará “tudo que existir” 
contra o novo senador. Como 
exemplo, citou denúncias de que 
Lobão Filho deveria cerca de R$ 

6 milhões à Receita Federal e 
informações de que teria usado 
uma empregada doméstica como 
sócia oculta, a fim de sonegar im-
postos. De acordo com o jornal 
Folha de S. Paulo, Lobão Filho 
é acusado também de ser sócio 
oculto em empresa de bebidas 
e de cometer irregularidades ao 
vender uma emissora de TV no 
interior do Maranhão.

Corregedor pode ter dados das 
investigações sobre Lobão Filho

Tuma: pedido de informações à Receita,  
à Polícia Federal e ao Ministério Público

Diversos projetos que benefi-
ciam o consumidor estão na pauta 
da Comissão de Ciência, Tecno-
logia, Inovação, Comunicação e 
Informática (CCT), que inicia suas 
atividades deste ano na próxima 
quarta-feira.

Entre as matérias a serem vota-
das encontra-se projeto da sena-
dora Serys Slhessarenko (PT-MT) 
que exige a divulgação clara de in-
formações sobre todos os encargos 
financeiros relativos a pagamentos 
parcelados ou financiados de pro-
dutos adquiridos pelo consumidor 
– além da taxa mensal de juros, o 
número e o valor das prestações, 
o montante do preço a prazo e à 
vista (PLS 293/07).

Outra proposição, modificando 
o Código de Defesa do Consu-
midor, é de autoria de Renato 
Casagrande (PSB-ES). O senador 
propõe que a oferta e a apresenta-

ção de produtos ou serviços asse-
gurem informações claras sobre 
suas características, qualidades, 
eficiência e consumo energético, 
e sobre os riscos que apresentam 
à saúde e segurança dos consumi-
dores (PLS 220/07).

Requerimentos
Compõe ainda a pauta requeri-

mento de Romeu Tuma (PTB-SP) 
que solicita a realização de audi-
ência pública destinada a debater 
os desafios e as perspectivas dos 
radiodifusores no processo de mi-
gração para a TV digital. Já Mar-
celo Crivella (PRB-RJ) apresentou 
requerimento que pede audiência 
para discutir a implementação 
do programa de biodiesel urbano 
para o país.

A CCT também analisará 15 
projetos de decreto legislativo que 
concedem autorização para emis-
soras de rádio e televisão.

TV digital e biodiesel estão na pauta da CCT, presidida por Wellington Salgado

Comissão de Ciência analisa projetos 
que beneficiam os consumidores

Uma sessão especial para ho-
menagear o escritor Machado de 
Assis, cuja morte completa cem 
anos em 2008, deve ser proposta 
por Marco Maciel (DEM-PE). 
Ele comunicou ao Plenário que 
pretende apresentar requerimento 
com esse objetivo, apoiado por 
outros senadores. No ano passa-
do, Maciel propôs projeto, que já 
se transformou em lei, instituindo  
2008 como o “Ano Nacional de 
Machado de Assis”.

O senador informou ainda 
que a Academia Brasileira de 
Letras criou uma comissão com 
a finalidade de programar even-
tos para cultuar a memória “do 
mais citado escritor brasileiro, 
sobretudo por suas admiráveis 
incursões nos mais diferentes 
gêneros literários”.

Conforme Maciel, apesar de 
nunca ter exercido atividade po-
lítica, Machado de Assis sempre 
demonstrou interesse pelos pro-
blemas nacionais, “analisando-os 

lucidamente, por vezes de forma 
irônica ou humorada e, às vezes, 
pessimista, usando a ‘pena da 
galhofa e a tinta de melancolia’, 
porém sem jamais migrar para 
o território do insulto ou da 
agressão”.

Prova do interesse de Machado 
de Assis pelo Brasil e suas insti-
tuições, de acordo com o senador, 
pode ser encontrada nas análises 
contidas no livro Velho Senado, 
do escritor.

Marco Maciel quer sessão especial 
para homenagear Machado de Assis

Maciel destaca que este é o ano do 
centenário da morte do escritor
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Discurso de Garibaldi Alves na reabertura dos trabalhos legislativos reacende  
debate sobre suspensão pelo Executivo de leis aprovadas pelos parlamentares

Quase 900 vetos presidenciais 
aguardam votação no Congresso 
O presidente do Senado, Gari-

baldi Alves Filho, tem reiterado 
– como fez na quarta-feira – que 
uma de suas prioridades é a 
votação dos vetos presidenciais, 
que já chegam a 885 na pauta do 
Congresso Nacional. Mas esse 
número pode aumentar, pois há 
outros vetos ainda não incluídos 
na ordem do dia porque não fo-
ram lidos em Plenário.

Para que haja a apreciação dos 
vetos, é necessária a realização 
de reunião conjunta da Câmara 
dos Deputados e do Senado. No 
entanto, a última vez em que esse 
tipo de votação aconteceu foi em 
14 de dezembro de 2005. 

Antigos e polêmicos
O mais antigo entre os itens que 

estão na pauta é de 1994, quando 

o então presidente Itamar Franco 
vetou integralmente um projeto 
de lei (PLC 34/94) que tratava 
da profissão de desenhista. E o 
mais recente é do ano passado, 
quando o presidente Lula vetou 

parcialmente uma matéria (PLV 
29/06) sobre o plantio de orga-
nismos geneticamente modifi-
cados (OGMs) em unidades de 
conservação.

Entre os vetos mais polêmicos 
de Lula estão os que se referem à 
recriação da Sudene e da Sudam. 
Nos dois casos, o presidente res-
tringiu fontes de financiamento 
dessas instituições.

Para rejeitar um veto presiden-
cial, são necessários os votos da 
maioria absoluta de cada uma 
das Casas do Congresso: 257 na 
Câmara e 41 no Senado. A vota-
ção é secreta. Quando um veto é 
rejeitado, a respectiva matéria é 
enviada ao presidente da Repúbli-
ca – a quem, nesse caso, só cabe 
promulgá-la. 

Garibaldi Alves promete reunir o 
Congresso para examinar vetos

O senador Mo-
zarildo Cavalcanti 
(PTB-RR) propôs 
ontem uma pauta 
com dez itens para 
debate no Senado 
em 2008. Inspirado 
pelo pronuncia-
mento de Garibaldi 
Alves Filho na rea-
bertura dos trabalhos 
legislativos, na quar-
ta-feira, Mozarildo 
criticou a incapaci-

dade do Legislativo para cumprir o seu papel.
A pauta de Mozarildo inclui uma reforma 

tributária ampla que reduza a carga de impostos; 
a realização de um ajuste fiscal; a retomada da 
reforma política; a regulamentação das medidas 
provisórias, reduzindo sua edição ao estritamente 
necessário; a redução do número de cargos comis-
sionados e do número de ministérios; a regula-
mentação da aplicação do orçamento impositivo; a 
reforma do Código de Processo Penal; e a redução 
em 50% no número de parlamentares nas câmaras 
de vereadores, assembléias legislativas, Câmara 
Distrital e Câmara dos Deputados.

Ao comentar o 
pronunciamento de 
Garibaldi Alves Fi-
lho na sessão solene 
de quarta-feira, o 
senador Valter Pe-
reira (PMDB-MS) 
criticou o excesso 
de medidas provisó-
rias (MPs) enviadas 
pelo Executivo ao 
Legislativo. Para 
ele, os dispositivos 
constitucionais que 

legitimam a edição de MPs pelo governo federal 
se tornaram anacrônicos, criando dificuldades para 
o funcionamento da democracia brasileira. 

– Assistimos ao longo dos anos à produção 
massiva de MPs que não se identificam com a 
vontade do legislador constituinte. Infelizmente, o 
legislador ordinário hoje pouco tem podido fazer 
para colocar as MPs nos exatos termos em que 
foram inspiradas – disse. 

Valter Pereira considerou que a fala de Garibal-
di deve ser tomada como um roteiro, uma agenda 
afirmativa que possibilite o resgate da prerrogativa 
do Congresso Nacional de elaboração de leis.

Mozarildo sugere pauta para 
debate no Senado este ano

Valter Pereira elogia postura 
de Garibaldi sobre as MPs

Cristovam Buarque (PDT-DF) 
elogiou o discurso de Garibaldi 
Alves Filho na reabertura dos 
trabalhos do Congresso.

– Nós estávamos precisando 
daquilo; estávamos precisando 
não apenas de um discurso 

que tivesse o conjunto de uma 
visão e de uma proposta capaz 
de trazer o Congresso, e não 
apenas o Senado, para o ce-
nário nacional, para o cenário 
político; sair desta situação que 
vivemos, de um Poder inócuo 

– isso vossa excelência disse 
com clareza –, como também 
da palavra firme sua em defesa 
desta Casa. Há momentos aqui 
que a gente sente tristeza, há 
momentos que sente orgulho. 
Ontem, senti orgulho.

Mozarildo lamenta incapacidade 
do Legislativo de cumprir seu papel

Valter Pereira critica excessos na 
edição de medidas provisórias 

Cristovam aplaude “palavra firme em defesa da Casa”

O senador César Borges (PR-
BA) afirmou que pretende lutar 
para que o Pólo Petroquímico 
de Camaçari, na Bahia, não 
continue a perder indústrias, 
como vem ocorrendo. Disse 
ainda que também coloca como 
prioridade em 2008 lutar pelo 
Centro Industrial de Aratu, que, 
como Camaçari, precisa de 
uma política pública que possa 
manter suas indústrias, gerando 
emprego e renda.

– Receio que, se tais políti-
cas não forem adotadas com 
urgência, a Bahia possa sofrer 
um retrocesso industrial. Esse é 
um ano de eleições municipais 
e, apesar disso, não podemos 
deixar que o embate político 
coloque em segundo plano as 
necessidades dos nossos mu-
nicípios – comentou.

César Borges apoiou o pro-
nunciamento do presidente do 
Senado, Garibaldi Alves, que, 
na reabertura dos trabalhos 

do Congresso, pediu aos par-
lamentares uma agenda para 
resolver os problemas que 
se acumulam pela falta das 
reformas político-partidária e 
tributária.

O senador baiano recomen-
dou a Garibaldi que convoque 
os líderes partidários para 
preparar uma agenda visando 
discutir e votar “os grandes 
problemas da nação”.

César Borges cobra política para  
evitar que Bahia perca indústrias

César Borges coloca como prioridade 
defesa de pólos de Camaçari e Aratu

A consolidação da Fundação 
Universidade Federal do Pampa 
(Unipampa) foi comemorada 
por  Sérgio Zambiasi (PTB-RS). 
O senador observou que a auto-
nomia se concretizou no final do 
ano passado com a aprovação, 
pelo Senado, de projeto de lei da 
Câmara (PLC 84/07) que separou 
a Unipampa da Universidade Fe-
deral de Santa Maria (UFSM).

Zambiasi ressaltou que a apro-
vação do projeto contou com o 
apoio das bancadas gaúchas da 
Câmara e do Senado. Ele recor-
dou ainda que o senador Paulo 
Paim (PT-RS) relatou a matéria na 
Comissão de Educação e o colega 
Pedro Simon (PMDB-RS) foi o 
relator na Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania.

– Naquele histórico 18 de de-
zembro de 2007, estivemos todos 
aqui e contamos com a unânime 
aprovação desta Casa republica-
na, com manifestações de grande 
apoio à expansão do sistema 
público de educação superior no 
Brasil – afirmou Zambiasi, ao 
lembrar a aprovação do projeto 
em votação simbólica no Plenário 
do Senado.

Com a publicação da lei, frisou 
o parlamentar gaúcho, a Unipam-
pa passou a existir efetivamente 
como universidade pública fede-
ral, efetivando as garantias legais 
de “autonomia didático-científica, 

administrativa e de gestão finan-
ceira e patrimonial para realizar 
de forma indissociável o ensino, 
a pesquisa e a extensão”.

Na opinião de Sérgio Zambiasi, 
a Unipampa é fruto da “política 
de expansão e renovação das 
instituições federais de educação 
superior”. O senador acrescentou 
que a universidade já conta com 
30 cursos em funcionamento, 
com 2.400 alunos e 170 mestres 
e doutores, além de 135 servi-
dores técnico-administrativos. 
Em breve, destacou, a Unipampa 
oferecerá também cursos de pós-
graduação. 

Ele lembrou ainda que a univer-
sidade possui campi nas cidades 
de Alegrete, Bagé, Caçapava do 
Sul, Dom Pedrito, Itaqui, Jagua-
rão, Sant’Ana do Livramento, 
São Borja, São Gabriel e Uru-
guaiana.

Zambiasi comemora consolidação 
da Unipampa com apoio de bancadas

Zambiasi observa que a Unipampa já  
conta com 30 cursos em funcionamento

Le
op

old
o S

ilv
a

Mo
rei

ra 
Ma

riz
Ge

ral
do

 M
ag

ela

Ge
ral

do
 M

ag
ela

Ge
ral

do
 M

ag
ela



6 Brasília, sexta-feira, 8 de fevereiro de 2008

Para senador, manutenção da estrutura do bloco comercial se deve, em grande parte, ao chefe do governo brasileiro

O presidente da Representa-
ção Brasileira no Parlamento 
do Mercosul, senador Geraldo 
Mesquita Júnior (PMDB-AC), 
elogiou ontem, em Plenário, o 
presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva por incluir na mensagem 
anual ao Congresso Nacional uma 
demonstração de compromisso 
com a consolidação do bloco.

– Justiça seja feita, deve-se em 
grande parte ao presidente Lula 
a manutenção da estrutura do 
Mercosul. O avanço do bloco, 
ainda que lento, conta com o 
empenho pessoal e a persistência 
do presidente, que já teve, inclusi-
ve, a paciência de ouvir diversas 
chacotas a respeito do futuro do 
Mercosul – disse o senador, em 
entrevista à Agência Senado.

Na mensagem, Lula informou 
que em abril deste ano, segundo  
o Banco Central, deverão ter 

início os pagamentos em moedas 
locais – e não mais em dólares 
– das operações de comércio 
exterior entre Brasil e Argentina. 
Ele destacou também a aprova-
ção dos primeiros 16 projetos 
do Fundo para a Convergência 
Estrutural do Mercosul (Focem), 
destinado a apoiar os menores 

países do bloco, e o lançamento 
do Corredor Interoceânico Brasil-
Chile-Bolívia.

– A implantação do corredor 
interoceânico será uma ação de 
enorme relevo para o contexto da 
integração regional – avaliou.

Mesquita Júnior ressaltou o 
anúncio feito por Lula de que o 

governo brasileiro, ao assumir em 
julho a presidência pro tempore 
do Mercosul, pretende dar novo 
impulso às negociações do acordo 
de associação do bloco com a 
União Européia.

Cooperação
 A mensagem indica ainda que 

o Brasil tratará do convênio de 
cooperação com a Rússia e de 
consultas sobre “eventual inte-
resse” em negociações comerciais 
com a Coréia do Sul.

O senador registrou a previsão 
feita por Lula de que o Parla-
mento do Mercosul “aumentará 
a segurança jurídica do processo 
de integração”. O parlamentar la-
mentou, porém, a distância exis-
tente entre o novo parlamento, 
cuja primeira sessão ocorreu em 
maio de 2007, em Montevidéu, e 
os chefes do Poder Executivo dos 
países que integram o bloco.

Mesquita Júnior: Lula fortalece o Mercosul

Augusto Botelho (PT-RR) 
afirmou ontem, em Plenário, que 
não há risco de epidemia de febre 
amarela no país. Ele comentou a 
corrida da população aos postos 
de saúde em busca da vacina, 
que tem validade de dez anos e 
imuniza dez dias depois de sua 
aplicação.

O parlamentar elogiou a ação 
do Ministério da Saúde pela 
distribuição de 11 milhões de va-
cinas por todos os estados, desde 
o ano passado, e pela implemen-
tação de barreiras sanitárias nas 
áreas de risco, protegendo estados 
e municípios.

Augusto Botelho lembrou que 
a febre amarela urbana e a febre 
amarela silvestre são a mesma 
doença, transmitida por mosquitos 
(vetores) diferentes. Salientou que 
não há casos do tipo urbano no 
Brasil desde 1942. Informou ainda 
que, desde aquele ano, vem caindo 
o número de ocorrências de febre 

amarela silvestre, embora tenha 
havido 25 casos confirmados, com 
13 óbitos, desde dezembro do ano 
passado.

O senador elogiou o discurso 
feito quarta-feira pelo presidente 
do Senado, Garibaldi Alves Filho 
– que no momento dirigia os tra-
balhos do Plenário –, na sessão 
solene de abertura das atividades 
do Congresso.

Augusto afirma que não há risco de 
epidemia de febre amarela no país

Augusto lembra esforço do Ministério 
da Saúde na distribuição de vacinas

Ao chamar a atenção para o 
crescimento dos casos de dengue 
no país, o senador Tião Viana 
(PT-AC) disse que os governantes 
precisam estar preparados para 
combater a proliferação da do-
ença. Apenas em 2007, lembrou, 
foram registrados mais de 559 mil 
casos de dengue no Brasil.

– Casos registrados, o que quer 
dizer que o número foi muito 
maior, porque a maioria não tem 
registro formalizado.

Viana salientou que no ano 
passado foram confirmados 1.541 
casos de febre hemorrágica, 
resultando em 158 mortes. Men-
cionou outros “momentos ruins” 
enfrentados pelo Brasil, como em 
2002, quando se registraram 721 
mil casos de dengue.

O senador, que é médico, ad-
vertiu que os governantes e a 
população devem ter o máximo 
cuidado para prevenir a prolifera-
ção da doença. Para isso, alertou, 

são necessários grandes investi-
mentos em saneamento básico e 
projetos de educação sanitária e 
ambiental.

Tião Viana adiantou que preten-
de convidar o ministro da Saúde, 
José Gomes Temporão, para 
debater políticas públicas contra 
a dengue, a tuberculose e a malá-
ria, em audiência na Comissão de 
Assuntos Sociais (CAS).

Tião Viana alerta para crescimento 
 dos registros de dengue no Brasil

Tião Viana pede investimentos em 
saneamento e projetos educacionais

Cristovam Buarque (PDT-DF) 
disse ontem que 2008 marca 
três fatos históricos que, em sua 
visão, não se completaram: os 
200 anos da chegada da corte 
portuguesa ao Brasil; os 120 
anos da proclamação da Abo-
lição da Escravatura; e os 60 
anos da Declaração dos Direitos 
Humanos.

O senador explicou que a vin-
da da corte, embora tenha sido 
importante, não transformou a 
colônia periférica em um país 
central. A Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, assi-
nalou, não foi terminada, uma 
vez que “ainda vivemos em um 
mundo machista, em um mundo 
que despreza as crianças, em um 

mundo que não dá os direitos 
corretos a cada etnia”. E a Abo-
lição da Escravatura foi menos 
ainda completada, frisou.

– Depois de 120 anos, ainda 
não colocamos os filhos dos 
escravos em escolas que tenham 
a qualidade daquelas dos filhos 
dos senhores da casa-grande. 
Não há abolição da escravatura 

enquanto a escola dos filhos da 
casa-grande for diferente da es-
cola dos filhos da senzala.

Para Cristovam Buarque, os 
pleitos municipais deste ano são 
o momento para se debater essas 
três datas, “mesmo que se diga 
que a eleição municipal é para 
se discutir assuntos puramente 
locais”.

Para Cristovam, três grandes fatos históricos não se completaram

Azeredo exalta a 
 obra de Hélio Garcia

Eduardo Azeredo (PSDB-
MG) homenageou em discur-
so o ex-governador mineiro 
Hélio Garcia pela  participa-
ção no processo de redemo-
cratização do país no final dos 
anos 80. Garcia, hoje afastado 
da vida política, governou 
Minas Gerais entre os anos 
1984/1987 e 1991/1995.

No campo da infra-estru-
tura, o senador mencionou 
o empenho de Hélio Garcia 
na realização das obras de 
duplicação da rodovia Fernão 
Dias, que liga Belo Horizonte 
a São Paulo. Citou ainda, en-
tre outras iniciativas do então 
governador, a canalização de 
córregos na capital mineira.

Jonas lamenta a 
morte de ex-prefeito 

Jonas Pinheiro (DEM-MT) 
lamentou, em discurso, a 
morte de Bento Machado 
Lobo, engenheiro agrônomo 
que foi prefeito de Cuiabá, 
deputado federal e estadual. 
Ele estava internado em um 
hospital da capital, quando 
sofreu parada cardiorrespira-
tória na última terça-feira.

Segundo o senador, Ma-
chado Lobo foi também 
secretário de Agricultura do 
estado e presidente da Fede-
ração da Agricultura e Pecuá-
ria de Mato Grosso (Famato). 
Jonas Pinheiro disse que a 
atuação do agrônomo à frente 
dessas entidades o levou a 
entrar para a política.

Cícero Lucena elogia  
entidade religiosa
Cícero Lucena (PSDB-PB) 

homenageou a organização 
religiosa Canção Nova, que 
completou 30 anos de ativi-
dades este mês. Ele afirmou 
que a instituição católica 
vem contribuindo com a so-
ciedade brasileira por meio 
de projetos de apoio à po-
pulação e de divulgação das 
idéias cristãs.

O senador informou ter vi-
sitado, no ano passado, a sede 
da Comunidade Católica 
Canção Nova, em Cachoeira 
Paulista (SP). A entidade foi 
criada em 1978 pelo monse-
nhor Jonas Abib, passando a 
divulgar suas idéias por rádio 
e televisão a partir de 1980.

Idéia da integração começou nos anos 60
A integração latino-

americana é um sonho 
perseguido desde o 
início dos anos 1960, 
com o tratado que es-
tabeleceu a Associação 
Latino-Americana de 
Livre Comércio (Alalc). 

A Declaração de 
Iguaçu, assinada 
em 1985 por Brasil e 
Argentina, deu origem a 
uma comissão bilateral.

Em 1988, os dois países 
firmaram o Tratado de 
Integração, Cooperação 
e Desenvolvimento. 

Paraguai e Uruguai 
aderiram ao esforço e os 
quatro países se torna-
ram, em 1991, signatários 
do Tratado de Assun-
ção, que estabelecia o 
Mercosul.

Em 1996, a Bolívia e 

o Chile adquiriram o 
status de membros 
associados. O ingresso 
da Venezuela no grupo 
ainda depende da apro-
vação dos parlamentos 
brasileiro e paraguaio.
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Mais uma etapa do Fórum de 
Mudanças Climáticas ocorrerá 
em Brasília, nos dias 19, 20 e 
21 deste mês. A senadora Serys 
Slhessarenko (PT-MS) conclamou 
os parlamentares brasileiros a 
participarem do evento, que reúne 
legisladores do mundo todo para 
debater os problemas do clima e 
oferecer subsídios às reuniões do 
G8 com os cinco mais importantes 
países emergentes (o chamado 
Mais Cinco – Brasil, China, Índia, 
México e África do Sul).

Temas como desmatamento, 
créditos de carbono e biocombus-
tíveis serão discutidos no auditório 
do Itamaraty por 130 parlamenta-
res. De acordo com a senadora, a 
meta maior dos encontros é chegar 

a um acordo, dentro da ótica dos 
parlamentares, sobre mudanças 
climáticas pós-2012. Ao final 
das rodadas, uma declaração de 
consenso será elaborada e, em ju-

nho, vai ser apresentada no Japão 
aos participantes do Diálogo aos 
Chefes de Estado do G8. 

– Este é um momento bastante 
estratégico para discutirmos ques-
tões importantes para o Brasil e 
incluí-las nas recomendações dos 
legisladores do G8 Mais Cinco 
– disse Serys, que lembrou a 
necessidade de o Brasil mostrar o 
quanto tem avançado em relação 
aos biocombustíveis e às demais 
energias renováveis, e assumir 
as dificuldades com relação ao 
desmatamento. 

Será a primeira vez que o fórum 
se reúne em um país do Mais 
Cinco. No ano passado, foram 
realizados fóruns nos Estados 
Unidos e na Alemanha.

Serys destaca fórum mundial 
sobre mudanças do clima

Senadora conclama parlamentares brasileiros a participarem, nos dias 19, 20 e 21 deste 
mês, em Brasília, de debate que subsidiará reuniões do G8 com países emergentes

Serys: momento é estratégico para debate 
de questões importantes para o Brasil

A escola de samba Beija-Flor 
– que foi campeã do carnaval 
do Rio de Janeiro neste ano 
com um enredo que trata, entre 
outros temas, dos 250 anos 
de Macapá, comemorados na 
segunda-feira – foi cumpri-
mentada por Gilvam Borges 
(PMDB-AP).

O samba-enredo fala de “Ma-
capaba”, uma variação do tupi 

que significa região que tem 
muitas palmeiras bacabas.

O senador, que disse ter acom-
panhado desde criança o cresci-
mento de Macapá, afirmou que 

a cidade “ainda é humana por 
excelência”.

Apesar disso, lamentou, a 
capital do Amapá tem sido 
“afligida por muitas mazelas, 
fruto da falta de compromisso 
de alguns daqueles que a admi-
nistram”.

Em apartes, Paulo Paim (PT-
RS) e Eduardo Suplicy (PT-SP) 
cumprimentaram a escola de 
samba e a população de Macapá. 
Suplicy lembrou que, em São 
Paulo, a vencedora do carnaval 
deste ano foi a Vai-Vai, que 
tratou sobre educação, com o 
samba “Vai-Vai acorda Brasil”.

Gilvam elogia enredo vitorioso que 
homenageou os 250 anos de Macapá

Desmatamento...

O que vai entrar em pauta

...créditos de carbono e... ...biocombustíveis... 

...estão entre os temas a serem discutidos no auditório do Itamaraty por 130 parlamentares no período de 19 a 21 próximos

Autoridades locais de Petrópolis não 
apresentaram projetos, denuncia Crivella

Crivella lamenta que recursos de sua emenda não tenham sido utilizados
O senador Marcelo Crivella 

(PRB-RJ) lamentou ontem a mor-
te de cidadãos no Rio de Janeiro 
em decorrência das fortes chuvas 
que vêm caindo no estado. Ele 
também criticou as autoridades 
locais de Petrópolis, município 
fluminense, que não apresentaram 
projetos para a construção de 
moradias e, por isso, o dinheiro 
destinado a esse fim por meio de 

uma emenda do parlamentar teve 
que voltar aos cofres do Tesouro 
Nacional. 

– Um milhão de reais voltou 
porque os projetos não foram 
apresentados – queixou-se o 
parlamentar.

Crivella disse ainda que assinou 
o requerimento de criação da co-
missão parlamentar de inquérito 
que vai investigar o uso dos car-

tões corporativos por integrantes 
do governo federal. Ele frisou que 
o cartão é um bom instrumento e 
que o mau uso deve ser punido. 
Classificou como “uma infâmia” 
as acusações de que há uma rou-
balheira generalizada.

Outro ponto lembrado pelo 
senador foi o alto número de 
medidas provisórias editadas pelo 
Executivo, muitas vezes sobre te-

mas que já estão sendo debatidos 
em projetos em tramitação no 
Congresso, como é o caso da MP 
que impede a venda de bebidas 
alcoólicas nas estradas, assunto 
de proposição do próprio Crivella 
que se encontra na Câmara. Ele 
observou que o “atropelo” ocorre 
de maneira contumaz, tirando 
dos parlamentares “o gosto pelo 
legislar”.

Raupp ressalta importância da obra para o 
estado e para acelerar crescimento do país

Raupp comemora 
confirmação de 
leilão de hidrelétrica

Valdir Raupp (PMDB-RO) 
classificou de “boa notícia” a 
confirmação para maio do leilão 
da segunda hidrelétrica – a de 
Jirau – a ser construída no rio 
Madeira, em Rondônia. Com o 
leilão em dezembro de 2007 da 
Usina de Santo Antônio, cuja 
construção deve ser iniciada até 
agosto deste ano, é esperada 
a geração de quase 6.500 
megawatts de energia elétrica 
nos próximos anos.

– É um bom começo para 
pôr fim ao fantasma do apagão. 
Espero que não encontremos 
mais pela frente obstáculos que 
atrasem ainda mais a construção 
dessa obras – afirmou Raupp.

O senador disse ser 
sua intenção continuar 
“acompanhando com atenção 
e interesse” o andamento 
desses projetos, não só por 
estarem situados em Rondônia, 
mas também por serem de 
importância para as metas do 
Programa de Aceleração do 
Crescimento, que dependem 
fundamentalmente da geração 
de energia elétrica e da infra-
estrutura de rodovias e portos. 

– No que se refere ao 
crescimento econômico, não há 
meio mais estratégico do que 
a disponibilidade de energia – 
disse Raupp, que vê as notícias 
e boatos sobre um eventual 
apagão elétrico como sinal de 
que, nessa matéria, o país tem 
“andado no fio da navalha”.

Mesquita Júnior 
propõe exploração 
racional da Amazônia

Geraldo Mesquita Júnior 
(PMDB-AC) defendeu 
ontem, em Plenário, a 
adoção de uma política 
de exploração racional da 
Floresta Amazônica “com 
respeito e atenção aos seres 
humanos que ali vivem”. A 
proposta do representante 
do Acre é que essa política 
seja precedida de “um 
gigantesco inventário dos 
recursos” daquela área, com 
a participação dos institutos 
de pesquisa e ciência e das 
universidades.

– O desmatamento está 
ocorrendo e a causa é a 
gulodice de grupos e pessoas 
que vêem a Amazônia como 
provedora de produtos in 
natura – afirmou Mesquita 
Júnior, que reclamou 
assistência para os pequenos 
produtores ainda presos a 
antigas formas de plantio e 
sem condições de recuperar 
áreas degradadas.

Na avaliação do senador, 
a região pode abrigar uma 
série de atividades integradas 
– desde o extrativismo até a 
produção de grãos e o corte 
de madeiras. O parlamentar 
louvou a iniciativa do 
senador Cristovam Buarque 
(PDT-DF) de propor 
audiências públicas com 
o objetivo de discutir o 
aproveitamento da Floresta 
Amazônica. 

Mesquita Júnior pede “respeito e atenção 
aos seres humanos que vivem na região”
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A transposição de águas do 
rio São Francisco será tema de 
audiência pública promovida pela 
Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa (CDH) 
na próxima quinta-feira, às 9h. O 
requerimento do senador Eduardo 
Suplicy (PT-SP) para realização 
do debate foi aprovado ontem 
pela comissão. O objetivo da dis-
cussão, disse ele, é esclarecer os 
parlamentares sobre o Projeto de 
Integração do Rio São Francisco 
com as Bacias Hidrográficas do 
Nordeste Setentrional.

Suplicy explicou que o progra-
ma abrange sete estados e deve 
atingir cerca de 16 milhões de 
trabalhadores rurais. Para ele, a 
dimensão social e financeira do 
projeto de transposição deve ser 

esclarecida para que seja possível 
uma melhor análise das dotações 
orçamentárias previstas para o 
empreendimento.

O presidente da CDH, Paulo 
Paim (PT-RS), concordou que 
o assunto não está claro o sufi-
ciente, seja para a população ou 
para os parlamentares. Cristovam 
Buarque (PDT-DF) disse estar 
surpreso pelo fato de o Senado 
ainda não ter estabelecido dis-
cussão sobre a transposição do 
rio São Francisco, uma vez que 
o assunto vem sendo debatido no 
país há cerca de um ano, lembrou 
o parlamentar. 

A audiência será realizada com 
as comissões de Relações Exte-
riores e Defesa Nacional (CRE), 
de Serviços de Infra-Estrutura 

(CI) e de Desenvolvimento Re-
gional e Turismo (CDR).

Direitos Humanos
A CDH também aprovou re-

querimento de Paulo Paim para a 
realização de audiência pública, na 
próxima terça-feira, às 9h, destina-
da a tratar da situação dos direitos 
humanos no Brasil. O senador 
explicou que o debate foi solici-
tado pelo ministro da Secretaria 
Especial dos Direitos Humanos, 
Paulo Vannuchi, e tem o objetivo 
de colaborar na elaboração de 
um relatório com informações a 
respeito do que o Brasil tem feito 
na área de direitos humanos. O 
documento deverá ser apresentado 
este mês e em abril, no Conselho 
de Direitos Humanos das Nações 
Unidas (ONU).

O senador Eduardo Suplicy (PT-SP) propôs on-
tem a realização de audiência pública em Plenário 
para discutir a transposição de águas do rio São 
Francisco. Ele fez a sugestão ao anunciar a apro-
vação, pela manhã, de requerimento de sua autoria 
na Comissão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa solicitando o debate do assunto.

Ressaltando a importância do tema para a socie-
dade brasileira, Suplicy convidou ainda – apoiado 
pelos senadores Heráclito Fortes (DEM-PI) e Pau-
lo Paim (PT-RS) – o presidente da Casa, Garibaldi 
Alves Filho, para presidir a audiência pública. 

Entre os convidados para o encontro estão o 
ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira 
Lima; o ex-ministro da pasta e deputado Ciro 
Gomes (PSB-CE); o deputado federal Marcon-
des Gadelha (PSB-PB); o bispo dom Luiz Flávio 
Cappio; a atriz Letícia Sabatella, que integra 
o Movimento Humanos Direitos; o gerente do 
Programa São Francisco, do consórcio Logus-
Concremat, Rômulo Macedo; e o presidente do 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, 
Apolo Heringer Lisboa. 

Após o discurso de Suplicy, Garibaldi aceitou 
o convite do senador com a condição de que não 
haja nenhum compromisso marcado na agenda da 
Presidência do Senado.

Durante debate realizado ontem na Comissão de 
Direitos Humanos, Cristovam Buarque (PDT-DF) 
comunicou que vai apresentar requerimento na 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacio-
nal (CRE) com a finalidade de tratar de questões 
relacionadas à Amazônia. Na opinião do senador, 
temas como a falência das políticas públicas para 
a região, bem como os associados à soberania bra-
sileira e à preservação ambiental, precisam estar 
presentes nas discussões do Congresso Nacional.

Cristovam ressaltou que já faz quase 20 anos 
que o assunto foi debatido na Comissão Parla-
mentar de Inquérito da Amazônia. Desde então, 
lembrou o senador, não houve avaliação sobre o 
grau de desmatamento da região, a eficácia das 
políticas públicas e as notícias recorrentes de 
ocupação estrangeira da Amazônia.

O senador Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-
AC) ressaltou ainda estar preocupado com a 
proposta de criação de um tribunal internacional 
para discutir questões relacionadas à Amazônia. 
Na opinião do parlamentar, o assunto deve ser 
tratado pelos brasileiros, levando em consideração 
as necessidades das pessoas daquela região.

– O foco não tem sido o homem, quando se fala 
em queimada, em produção – observou Mesquita 
Júnior.

Suplicy propõe que discussão 
sobre o rio seja em Plenário

Cristovam quer analisar a 
situação da Amazônia

Comissões do Senado vão  
debater transposição de águas

Cristovam Buarque (E), Eduardo Suplicy, Mesquita Júnior e Sérgio Zambiasi durante reunião da Comissão de Direitos Humanos

A recente condenação pela 
Justiça italiana de envolvidos na 
Operação Condor – aliança entre 
regimes militares da América 
Latina, na década de 1970 – e 
as informações divulgadas pela 
imprensa sobre o suposto assas-
sinato do ex-presidente João Gou-
lart serão debatidas em audiência 
pública na Comissão de Direitos 
Humanos (CDH). Requerimento 
nesse sentido, de Cristovam Bu-
arque (PDT-DF), foi aprovado 
ontem pelo colegiado.

Cristovam disse que propôs a 
realização do debate motivado 
pela divulgação, em dezembro, da 
condenação pela Justiça italiana 
de 140 militares e agentes de inte-
ligência que estariam envolvidos 
na Operação Condor. Ele opinou 
que o Brasil não deve extraditar 
os acusados pelo seqüestro e mor-
te dos cidadãos italianos detidos 
na operação. Dos 13 brasileiros 

denunciados pelo juiz italiano, 
apenas quatro estão vivos e de-
verão ser alguns dos convidados 
para a audiência.

– Não temos o direito de es-
conder fatos históricos, devemos 
ouvir tanto os militares como os 
grupos de esquerda que pratica-
vam a luta armada – ressaltou.

Em outro debate serão discu-
tidas revelações feitas pelo ex-
agente do serviço de inteligência 
do governo uruguaio Mario Neira 
Barreiro, que afirma que João 
Goulart teria sido morto por enve-
nenamento, em 1976, a mando do 
regime militar. Barreiro está preso 
em penitenciária de Charqueadas 
(RS). O ex-agente deverá ser 
convidado para a audiência, além 
de João Vicente Goulart, filho de 
Jango, e de integrantes de comis-
são da Assembléia Legislativa do 
Rio Grande do Sul criada para 
investigar o caso.

Durante reunião na Comissão 
de Direitos Humanos, o presiden-
te do colegiado, Paulo Paim (PT-
SP), destacou a importância de a 
disputa entre os pré-candidatos 
dos Democratas à presidência dos 
Estados Unidos estar ocorrendo 
entre um negro e uma mulher.

O senador afirmou que Barack 
Obama e Hillary Clinton estão 
fazendo “um grande debate”.

Já Cristovam Buarque disse 
esperar que Obama, se eleito, 
seja o presidente “de um Estados 
Unidos diferente”.

Eduardo Suplicy observou que 
os dois pré-candidatos democratas 
têm manifestado disposição em 
mudar a prática das relações dos 
Estados Unidos com os outros 
países, apostando no diálogo para 
evitar decisões que levem a con-
flitos e atividades bélicas.

Ainda durante a reunião, os se-
nadores ressaltaram a importância 
de se ampliar a transparência no 
gasto de recursos públicos. Paim 
lembrou que a divulgação do uso 
de verba indenizatória pelos sena-
dores na internet será automática 
a partir deste ano.

Cartões corporativos
Ao mencionar os recentes epi-

sódios de uso indevido de cartões 
corporativos, Paim elogiou a ati-
tude da ex-ministra da Igualdade 
Racial Matilde Ribeiro, a qual, 
conforme o senador, reconheceu 
que houve erro e de imediato 
se demitiu, “demonstrando seu 
caráter e sua força”.

– A ministra se portou com 
dignidade e, mesmo afastada, 
poderá continuar contribuindo 
aos propósitos do ministério 
– concordou Suplicy.

CDH quer esclarecer Operação 
Condor e morte de Jango

Senadores elogiam debate entre 
Barack Obama e Hillary Clinton

Obras no rio São Francisco, suposto assassinato do ex-presidente João Goulart e ocupação estrangeira da Amazônia deverão ser temas de discussão na CDH 

No final da década de 1970, os brasilei-
ros tomaram conhecimento de que o país 
havia sido invadido por um comando 
repressivo de Montevidéu, que seqües-
trou os uruguaios Universindo Rodríguez 
Díaz e Lílian Celiberti, então refugiados 
em Porto Alegre. O que não sabiam é que 
se tratava de mais uma das ações da 
Operação Condor, aliança dos regimes mili-
tares da América do Sul, como Brasil, 
Argentina, Chile, Bolívia, Paraguai e Uruguai, 
para reprimir opositores.

Montada no início dos anos 1970, a 
Operação Condor durou até a redemo-
cratização, na década seguinte. Em fim 
de dezembro de 2007, a Justiça italiana 
condenou 140 militares e agentes de 
inteligência envolvidos na operação.

Pacto durou até a redemocratização

Jos
é C

ruz


