
Apesar do acordo 
entre oposição 
e governo, 
a proposta 
orçamentária 
teve de ser 
submetida a 
votação nominal 
no Plenário 
do Congresso 
Nacional

Ó r g ã o  d e  d i v u l g a ç ã o  d o  S e n a d o  F e d e r a l

Entre José 
Maranhão (E), 
Osmar Serraglio e 
Inocêncio Oliveira 
(D), Garibaldi 
conclama 
parlamentares 
a lutarem pela 
credibilidade 
do Congresso 
Nacional

Congresso aprova 
o Orçamento: país 
investirá mais 30%

Investimentos diretos do governo federal, fixados inicialmente em  
R$ 28,8 bilhões, sobem para R$ 37,3 bilhões, incluindo obras do PAC

Exatamente três meses após a extinção 
da CPMF pelo Senado, o Congresso  

aprovou ontem o Orçamento da União 
para este ano. Deputados e senadores 
ajustaram as contas públicas com redu-
ção de despesas e reestimativa de recei-
tas. Mesmo com os cortes, a proposta vai 
à sanção presidencial com 30% a mais 
de investimentos diretos do Executivo, 

em relação à versão original.
Aprovado em sessão presidida pelo 

senador Garibaldi Alves, o Orçamento 
da União não contém mais o Anexo de 
Metas e Prioridades, que gerou protes-
tos da oposição, a qual entendia que 95 
emendas individuais de parlamentares 
colocadas nesse documento privilegia-
vam seus autores. Páginas 2 a 4

Debate reúne Cristovam Buarque, Maria José Delgado Fagundes e Stalimir Vieira (D)

Publicidade incentiva consumo 
de álcool, afirmam senadores

Em audiência pública, 
Cristovam Buarque e Iná-
cio Arruda advertiram que 
a publicidade estimula o 
consumo de bebidas e remé-

dios. Projetos de Marcelo 
Crivella e Mesquita Júnior 
proíbem a propaganda de 
bebidas alcoólicas em rádio, 
TV e cinema. Página 8

Ato público lota o Auditório Nereu Ramos, da Câmara: projeto aguarda decisão

Manifestantes cobram votação de 
projeto contra trabalho escravo
Os presidentes do Senado 

e da Câmara, parlamentares 
e autoridades compareceram 
ao ato que pediu a aprova-
ção, pelos deputados, de 

proposta que combate o 
trabalho escravo. Garibaldi 
Alves disse que o Senado 
apoiará toda iniciativa que 
coíba a exploração. Página 6
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CPI quer ouvir 
ex e atual 
ministro

CPI dos Cartões  
deve ouvir  na terça-
feira ex-ministro de 
FHC. Página 7

Amorim teme 
que conflito  

se alastre

Ministro das Rela-
ções Exteriores de-
põe em comissão do 
Senado. Página 5
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PRESIDÊNCIA DA SESSÃO

A sessão de ontem do Senado Federal foi presidida por 
Gerson Camata, César Borges, Papaléo Paes, Osmar Dias, 
Augusto Botelho, Gilvam Borges, Wellington Salgado e 
Serys Slhessarenko

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

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

Às 10h, senadores e deputados prestam homena-
gem  à memória do cardeal dom Aloísio Lorschei-
der, em sessão solene do Congresso Nacional.

Às 14h, a sessão é deliberativa. A primeira ma-
téria da pauta, de 44 itens, é o projeto de decreto 
legislativo (PDL 11/08) que aprova a Programação 
Monetária para o quarto trimestre de 2007. Ainda 
na ordem do dia, a discussão de propostas de 
emendas constitucionais (PECs) que eliminam o 
voto secreto, nos casos da cassação de mandato 
parlamentar, e que reduzem a maioridade penal. 

Plenário homenageia Lorscheider

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional (CRE) analisa, às 10h, as indicações dos 
diplomatas Virgílio Moretzsohn de Andrade, Luiz 
Felipe Mendonça Filho e Carlos Alberto Simas 
Magalhães para exercerem o cargo de embaixador 
do Brasil, respectivamente, no Marrocos, em El 
Salvador e na Polônia.

Indicação de embaixadores na CRE 

Em audiência pública às 9h, a Comissão de Di-
reitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) 
debate o exame de ordem para bacharéis em Direito 
obterem o registro na OAB. Deverá comparecer o 
ministro da Educação, Fernando Haddad. Também 
serão votados requerimentos de audiência pública 
para ouvir autoridades brasileiras e espanholas 
sobre normas de ingresso no Brasil e Espanha.

Propostas de procedimento para a tramitação 
do projeto de lei (PLC 119/06) que cria a Supe-
rintendência do Desenvolvimento Sustentável do 
Centro-Oeste (Sudeco) serão analisadas a partir das 
11h30 pela Comissão de Desenvolvimento Regio-
nal e Turismo (CDR). O projeto está em análise na 
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e deverá, 
em seguida, ser analisado pela CDR.

CDR discute propostas sobre Sudeco

CDH debate exame da OAB

Audiência em votação na CRA

A Comissão de Agricultura e Reforma 
Agrária se reúne às 10h para analisar requeri-
mento de Kátia Abreu (DEM-TO) propondo a 
realização de audiência pública conjunta com 
a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abasteci-
mento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos 
Deputados sobre o endividamento rural.

Previsão é que o governo federal terá neste ano uma arrecadação de R$ 687,5 bilhões em impostos e contribuições

Congresso aprova Orçamento de 2008 
três meses depois da extinção da CPMF
O Congresso aprovou ontem o Orça-

mento da União para 2008, exatamente 
três meses após a extinção da CPMF pelo 
Senado, o que obrigou os deputados e se-
nadores a suspenderem o exame da pro-
posta orçamentária para adaptá-la a uma 
redução de R$ 39,2 bilhões nas receitas 
federais. As contas foram ajustadas com 
reestimativa das receitas e cortes em 
pessoal, projetos e programas.

O projeto não contém mais o Anexo 
de Metas e Prioridades, que gerou pro-
testos do PSDB, por considerar que as 
95 emendas individuais colocadas no 
documento privilegiavam seus autores. 
Os tucanos ameaçaram obstruir a vota-
ção caso essa parte não fosse eliminada. 
Ao final, os R$ 534 milhões do anexo 
foram redistribuídos entre os 26 estados 
e o Distrito Federal.

Desde o primeiro dia deste ano, a 
máquina pública vinha funcionando 
normalmente, apesar de não ter ainda 
Orçamento. Pela legislação, o governo 
pode liberar por mês 1/12 do projeto 
orçamentário. Só não pode destinar 
verbas para novos investimentos, o 
que incomodava o governo, que vinha 
pressionando o Congresso para votar o 
Orçamento.

A proposta recebeu na Câmara 404 
votos favoráveis e 12 contrários, com 
uma abstenção. No Senado, 53 senadores 
votaram sim; três pediram mais tarde a 
inclusão de seus nomes na lista dos vo-
tantes, a favor. A oposição recomendou 
o voto favorável, cumprindo acordo 
feito com líderes do governo prevendo 
a exclusão do Anexo de Metas.

Representando a bancada da saúde, o 
deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS) 
sustentou que “este é o pior orçamento” 
do setor nos últimos anos. Com o fim 
da CPMF, a saúde perdeu quase R$ 4 
bilhões.

O Orçamento aprovado prevê que o 
governo federal terá neste ano uma ar-
recadação, em impostos e contribuições, 
de R$ 687,5 bilhões. Esses recursos 
bancarão os gastos da União, como os 
de pessoal e de encargos sociais (R$ 
137,5  bilhões), benefícios do INSS (R$ 
199,4 bilhões), juros e encargos da dívi-
da pública (R$ 152,2 bilhões) e outros. 
A saúde ficará com R$ 48,4 bilhões, a 
educação, com R$ 24,7 bilhões e os pro-
gramas de seguro-desemprego e abono, 
com R$ 19,3 bilhões.

Investimentos
O Orçamento sai do Congresso com 

quase 30% a mais de investimentos 
diretos do governo federal do que o 
inicialmente previsto. O Ministério do 
Planejamento havia proposto que, para 
essa finalidade, fossem destinados R$ 
28,8 bilhões. O valor aprovado subiu 
para R$ 37,3 bilhões, incluindo as obras 
do Programa de Aceleração do Cresci-
mento (PAC).

A proposta será agora encaminhada à 
sanção do presidente da República.

Nos últimos dias, o coordenador de 
receitas da Comissão Mista de Orçamen-

to (CMO), senador Francisco Dornelles 
(PP-RJ), verificou que a arrecadação do 
Imposto de Importação ficará em R$ 750 
milhões acima do projetado há um mês, 
considerando-se os números da Receita 
Federal de janeiro e fevereiro. O dinheiro 
foi usado pelo relator-geral, deputado 
José Pimentel (PT-CE), para atender 
reivindicações da oposição.

Assim, o Ministério da Agricultura 
passou a contar com mais R$ 450 mi-
lhões para compra de alimentos dentro 
da política de preços mínimos. Um 
corte nas obras do Judiciário de R$ 65 
milhões foi eliminado, e o programa de 
construção de sistemas de abastecimento 
de água potável dos municípios com 
menos de 50 mil habitantes ganhou mais 
R$ 91 milhões.

O Rodoanel de São Paulo voltou a 
contar com R$ 224 milhões, cortados 
por equívoco nas votações na Comissão 
de Orçamento. E evitou-se um corte de 
R$ 450 milhões no ressarcimento que a 
União faz aos estados pelas perdas de 
ICMS nas exportações (Lei Kandir). 
Esses repasses, como em 2007, serão de 
R$ 5,2 bilhões em 2008.

Garibaldi Alves (que cumprimenta o deputado Michel Temer) presidiu a sessão em que se votou o Orçamento
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O projeto de Orçamento 
da União para 2008 será 
enviado ao presidente da 
República, para sanção, 
com investimentos diretos 
do governo federal de R$ 
37,3 bilhões – um au-
mento de R$ 8,5 bilhões 
(29,5%) comparando-se 
com a proposta que o Mi-
nistério do Planejamento 
enviou ao Congresso.

Esse aumento foi obtido 
mesmo depois dos cortes 
feitos pelo relator-geral, 
deputado José Pimentel 
(PT-CE), para adequar o 
projeto ao fi m da CPMF. 
Durante o exame da pro-
posta orçamentária, os 
parlamentares constata-
ram que vários impostos 
terão arrecadação muito 
superior ao projetado pelo 
governo em agosto, quan-
do a matéria foi enviada 
aos deputados e senado-
res. Para fechar a conta, o Con-
gresso decidiu fazer um corte 
de R$ 2,82 bilhões nos gastos 
das empresas estatais.

Reestimativa
O fim da CPMF ocorreu 

quando a Comissão Mista de 
Orçamento (CMO) já havia 
votado quase toda a proposta. 
No dia 15 de dezembro, quan-
do a discussão orçamentária 
foi suspensa no Congresso, o 
relator-geral tinha destinado aos 
dez relatores setoriais, para que 
aceitassem emendas dos parla-
mentares, mais de R$ 10 bilhões 
por conta da reestimativa das 
receitas. Depois de negociações 
com o Executivo, o Judiciário, 
o Legislativo e o Ministério 
Público, o relator anunciou no 
dia 19 de fevereiro um corte de 
R$ 12,22 bilhões para equilibrar 
receitas e despesas. A área mais 
atingida foi o custeio da máqui-
na pública, que perdeu R$ 6,77 
bilhões. Pimentel cortou pela 
metade os gastos da União com 
novos servidores.

Por último, o relator cortou 
em R$ 1,97 bilhão os inves-
timentos diretos do governo. 
Mesmo assim, eles atingirão 
valor recorde, se forem total-
mente executados. A maior 
fatia fi ca com projetos de in-
fra-estrutura, especialmente 
do Programa de Aceleração do 
Crescimento. Os investimentos 
públicos federais, somando os 
diretos e os das estatais, atingi-
rão em 2008 R$ 99,4 bilhões.

Mesmo com cortes após o fim da CPMF, projeto do Orçamento prevê R$ 37,3 bilhões para investimentos diretos do governo, graças a reestimativas de receitas

Investimentos têm aumento de R$ 8,5 bilhões

Depois de ter cortado todos os 
aumentos de salário do funciona-
lismo retroativos a 2007, o relator-
geral do projeto do Orçamento, 
deputado José Pimentel, reservou 
verbas para que o Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Ges-
tão volte a negociar, neste ano, 
reajustes com as categorias que 
saíram prejudicadas. Pimentel 
cortou, só no Executivo, R$ 2,06 
bilhões, relativos a valores ne-
gociados ao longo de 2007, mas 
que não chegaram a ter projetos 
aprovados pelo Congresso.

Para os novos aumentos, o 
Orçamento está reservando R$ 
3,45 bilhões, que deverão ser di-

recionados não só à reestruturação 
de cargos, funções e carreiras do 
funcionalismo civil, mas também 
aos militares e aos servidores do 
Plano Geral de Cargos do Poder 
Executivo, o “carreirão”. A folha 
salarial da União está passando de 
R$ 127 bilhões em 2007 para R$ 
137,5 bilhões neste ano.

Estão reservados R$ 126 mi-
lhões para bancar um possível 
acréscimo do teto do funcionalis-
mo, correspondente ao salário de 
ministros do Supremo Tribunal 
Federal (STF), fixado em R$ 
24.500 desde janeiro de 2006. A 
decisão desse reajuste depende de 
aprovação de projeto na Câmara e 

no Senado, e provoca impacto em 
todo o Judiciário, onde os salários 
têm como parâmetro os venci-
mentos de ministros do STF

Para equilibrar as contas pú-
blicas depois do fi m da CPMF, 
Pimentel decidiu ainda cortar à 
metade as verbas que o Orçamento 
reserva em 2008 para contratação 
de novos servidores por concurso 
público. Os recursos originais de 
R$ 1,89 bilhão foram encolhidos 
para R$ 948 milhões. 

Conforme explicação do relator, 
os concursos podem ser realiza-
dos, mas a posse dos aprovados 
não deve ocorrer neste primeiro 
semestre.

Senadores e deputados reúnem-se no Plenário da Câmara em sessão do Congresso que aprovou o projeto de Orçamento para 2008

Relator reservou verbas para negociar com servidores

Oposição promete 
obstruir votações 
de MPs no Senado 
Os líderes do PSDB e do DEM 

no Senado, Arthur Virgílio (AM) 
e Jose Agripino (RN), anuncia-
ram ontem, durante a sessão do 
Congresso Nacional que votou 
o Orçamento 2008, a decisão de 
obstruir todas as votações de me-
didas provisórias encaminhadas 
pelo Executivo a partir de agora.

Segundo Arthur Virgílio, seu 
partido deve criar obstáculos à 
apreciação de medidas provisó-
rias e a quaisquer outras matérias 
que sejam en-
tendidas como 
lesivas ao país.

– O PSDB 
tem uma clara 
definição por 
obstruir todas  
medidas pro-
visórias daqui 
para frente. Se 
o governo tem 
uma patrola, 
que patrole en-
tão a minoria no Senado. Daqui 
para frente, não passa mais ne-
nhuma medida provisória sem 
encontrar uma encarniçada trin-
cheira, uma brigada armada por 
nós – afi rmou, acrescentando que 
o PSDB não participará mais de 
reuniões no gabinete da Presidên-
cia do Senado para discutir pautas 
de votação.

Compromisso 
 Cobrando do presidente da Se-

nado, Garibaldi Alves, o compro-
misso assumido ao candidatar-se 
para presidir a Casa, referente à 
criação de novos procedimentos 
para a análise 
d e  m e d i d a s 
p rov i sór ias , 
José Agripino 
condicionou 
as votações no 
Plenário a no-
vas regras para 
MPs. O assunto 
está sendo exa-
minado pela 
Câmara  dos 
Deputados.

O líder do DEM também fi r-
mou posição.

– Quero deixar muito claro  
que, com relação às MPs, o proce-
dimento do meu partido será este 
[de obstrução]. Procedimento do 
qual não arredaremos o pé. Desde 
já, fi que o governo federal ciente 
que não há nenhuma hipótese de 
aceitarmos, sem que passemos a 
obstruir, lei de mordaça que impe-
ça discussão de qualquer matéria 
– disse Agripino. 

Arthur Virgílio

José Agripino

Parâmetros macroeconômicos
usados no Orçamento

Barril de petróleo 
(média do ano) US$ 90$

Dólar ao final de 
dezembro de 2008 R$ 1,80$

Produto interno 
bruto (PIB) do ano   R$ 2,81 tri$

Inflação projetada 
para o ano (IPCA) 4,20%$

Crescimento da 
economia em 2008   5,0%$

Veja os grandes números do 
Orçamento para
2008 (em R$ bilhões)

Receitas primárias da União 
(inclusive INSS) 687,5$
Gasto com pessoal e encargos sociais 137,5$
Benefícios da Previdência (INSS) 199,4$
Transferências constitucionais a estados e municípios 123,9$
Juros e encargos da dívida pública 152,2$
Saúde 48,4$
Educação 24,7$
Abono e seguro-desemprego 19,3$
Bolsa Família 10,3$
Construção e recuperação de rodovias federais 8,2$
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Garibaldi pede esforço pela 
credibilidade do Legislativo

Senador conclama líderes a assumirem sua responsabilidade e deixarem de 
lado “questões menores” em nome da recuperação da imagem do Congresso

Na sessão conjunta de 
votação do Orçamento para 
2008, o presidente do Con-
gresso, senador Garibaldi 
Alves Filho, conclamou 
os líderes a assumirem 
suas responsabilidades e 
deixarem de lado “questões 
menores” em nome da re-
cuperação da credibilidade 
do Legislativo.

Na avaliação de Gari-
baldi, o embate travado na 
sessão do Senado de terça-
feira – que chegou a ser 
interrompida duas vezes e 
culminou na aprovação, já 
na madrugada de ontem e 
sem a presença da oposi-
ção, da medida provisória 
que criou a TV Brasil – foi 
“deplorável e constrange-
dor”. Ele ressaltou que não 

cabe apenas ao presidente 
da Casa garantir a ordem 
dos trabalhos.

– Atire a primeira pedra 
quem se julgar totalmente 
isento. Todos nós pecamos. 
Não é só o presidente que 
conduz a sessão, mas tam-
bém o Plenário, os líderes, 
os que têm mais responsa-
bilidade.

Garibaldi respondeu a 
uma dura intervenção do 
líder do PSDB no Senado, 
Arthur Virgílio (AM), que, 
em protesto pela forma 
“desrespeitosa” com que 
considerou que o governo 
teria encaminhado a vota-
ção da TV pública, afirmou 
que não participaria mais 
de nenhuma reunião de 
lideranças no gabinete da 

Presidência do Senado. 
– Não queremos mais 

interlocução com Romero 
Jucá [PMDB-RR] – disse  
Virgílio, em protesto pela 
decisão do líder do governo 
de apresentar parecer pela 
rejeição de uma MP para 
acelerar a votação da TV.

Garibaldi se referiu a  
Virgílio como um “bravo” 
e o convocou a se juntar em 
sua luta pela “afirmação 
do Parlamento perante a 
sociedade”. 

– Vamos votar as MPs 
que atravancam a pauta 
da Câmara e do Senado. 
Vamos votar os vetos en-
calhados. E, já que estamos 
votando o Orçamento, va-
mos votar a reformulação 
do sistema orçamentário.

Jucá: aprovação 
foi momento de 

afirmação da base
“Fomos para o embate e 

vencemos. Era o momento 
de votar a TV pública, por-
que a MP tinha prazo para 
cair e o Orçamento não 
tem”, afirmou o líder do 
governo, Romero Jucá.

O senador disse que a 
aprovação da TV Brasil foi 
um momento de afirmação 
do poder da base de sus-
tentação do governo, mas 
que não precisa ser sempre 
assim. Segundo ele, a dis-
posição do governo não é a 
do confronto, mas sim a do 
entendimento.

Por sua vez, Tião Viana 
(PT-AC) considerou que 
os líderes dos partidos da 
base saíram fortalecidos 
da sessão que aprovou a 
criação da TV pública.

João Pedro exalta 
votação da MP  

que criou TV Brasil
Para o senador João Pe-

dro (PT-AM), a aprovação 
da TV Brasil pelo Senado 
representou um grande 
passo “no sentido de o país 
se tornar mais democrático, 
moderno e comprometido 
com o seu povo, a sua his-
tória e a sua cultura”.

– Quem tem medo da 
TV pública tem medo da 
sociedade civil – resumiu 
o senador, argumentando 
que as televisões estatais 
são comuns em países de-
senvolvidos.

João Pedro parabenizou 
o presidente da Casa, Ga-
ribaldi Alves, pelo pulso 
“firme e enérgico” com que 
conduziu a sessão do Sena-
do que se prolongou pela  
madrugada de ontem.

Casagrande sugere 
agenda positiva 
para o Senado

Renato  Casagrande 
(PSB-ES) sugeriu ontem 
a adoção de uma agenda 
possível para o Senado, 
proposta que reformula o 
documento que já apresen-
tou ao presidente da Casa, 
Garibaldi Alves, contendo 
uma agenda positiva.

O senador lembrou que 
a Câmara já deu início aos 
debates sobre a reforma tri-
butária, que considera uma 
agenda positiva. Por isso, 
na sua opinião, “o Senado 
deveria destacar alguns  
projetos de interesse da 
sociedade que já estão tra-
mitando, para compor sua 
agenda, e não se contentar 
com enfrentamento político 
entre parlamentares de opo-
sição e do governo”.

Patrícia Saboya 
critica redução da 
maioridade penal
Patrícia Saboya (PDT-

CE) voltou a se manifestar, 
da tribuna, contra a pro-
posta de redução da idade 
penal. A senadora avaliou 
que “antecipar para 16 anos 
a maioridade penal pode 
parecer uma saída fácil, 
mas não é”.

Como exemplo das im-
plicações adversas dessa 
medida, Patrícia citou a li-
cença para dirigir veículos, 
que também ficaria anteci-
pada, num momento em 
que a sociedade brasileira 
está tão preocupada com o 
grande número de aciden-
tes de trânsito envolvendo 
jovens.

Cristovam elogia 
suplemento do 

Jornal do Senado 
Cris tovam Buarque 

(PDT-DF) parabenizou, 
em discurso, o sistema 
de Comunicação da Casa 
pela edição de um caderno 
especial sobre educação, 
publicado segunda-feira no 
Jornal do Senado. 

O parlamentar disse que 
o encarte foi feito com 
base num ciclo de audi-
ências promovidas no ano 
passado pela Comissão 
de Educação (CE). “Esse 
caderno especial ajudará a 
dar consciência em relação 
aos problemas existentes e 
às soluções de que a gente 
precisa”, afirmou.

Romero Jucá afirma que a posição  
do governo é a do entendimento

João Pedro elogia Garibaldi pelo 
“pulso firme” ao presidir sessão

Casagrande defende inclusão de 
projetos de interesse da sociedade

Patrícia Saboya adverte para as 
implicações adversas da medida

Cristovam: caderno especial ajuda  
a entender problema da educação

O senador Aloizio Mer-
cadante (PT-SP) comemo-
rou ontem o crescimento 
de 5,4% da economia bra-
sileira em 2007. O índice, 
preliminar, foi registrado 
pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE). Ele ressaltou que 
nas últimas duas décadas 
o crescimento foi menor 
que 2% ao ano e que o re-
sultado conclusivo poderá 
apresentar ainda um melhor 
desempenho do país.

Na opinião de Mercadan-
te, o Brasil está numa pers-
pectiva de crescimento 
sustentável, que atinge todo 
o território nacional. Esse 
desenvolvimento, em sua 
opinião, deve-se, entre ou-
tros fatores, ao crescimento 
de 6,5% da indústria de 
transformação e ao produto 
interno bruto (PIB), que 
atingiu 6% nos dois últi-
mos trimestres. Segundo o 
parlamentar, também con-
tribuiu para esse resultado 
positivo a estabilização da 
inflação, resultado da ges-
tão eficiente por parte do 
Banco Central, disse.

Mercadante destacou ain-
da os superávits comerciais 
obtidos pelo governo de 
Luiz Inácio Lula da Silva. 
O resultado, afirmou, per-

mitiu que o Brasil gerasse 
reservas cambiais em torno 
de US$ 190 bilhões, que 
hoje são uma “âncora mui-
to segura nessa turbulência 
financeira internacional”.

O senador também de-
fendeu investimentos na es-
trutura viária do país para 
dar suporte ao crescimento 
da indústria automotiva. 
E propôs a melhoria dos 
sistemas de transportes 
urbanos, especialmente 
dos trens de alto desem-
penho.

– Tivemos mais de 3 mi-
lhões de veículos vendidos 
no ano passado, mas não 
temos os investimentos 
em vias para suportar o 
ritmo de crescimento da 
indústria automotiva. No 
meu estado, os congestio-
namentos diários chegam 
a 190 quilômetros.

A líder do PT no Sena-
do, Ideli Salvatti (SC), 
manifestou satisfação com 
os dados divulgados pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) 
indicando que o produto in-
terno bruto (PIB) brasileiro 
cresceu 5,4% em 2007.

– Esse crescimento do 
PIB além das expectati-
vas está alicerçado no in-
vestimento e no aumento 
do consumo das famílias 
– afirmou Ideli.

Para a senadora, o dado 
mais importante é que essa 
expansão é conseqüência 
das políticas públicas e de 
distribuição de renda ado-
tadas pelo presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva.

Conforme a parlamentar 
por Santa Catarina, as ex-
pectativas para 2008 são 
de continuidade no cres-
cimento da economia. A 
previsão, segundo alguns 

indicadores, ressaltou Ideli, 
é que o crescimento chegue 
a 7%. O segundo mandato 
do presidente Lula seria, 
assim, afirmou, um período 
de “novo milagre econô-
mico”.

– Esse é efetivamente um 
milagre econômico, bene-
ficiando os que mais preci-
sam, que é o compromisso 
que o presidente assumiu 
desde o seu primeiro man-
dato e está conseguindo 
cumprir – concluiu a líder.

Índice é preliminar e pode ser 
maior, afirma Aloizio Mercadante

Mercadante comemora os 5,4% 
de crescimento da economia

Segundo Ideli, crescimento 
beneficia os que mais precisam

Expansão econômica é resultado 
das políticas públicas, diz Ideli
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Osmar Dias (PDT-PR) 
insistiu na aprovação de 
uma reforma tributária que 
tenha por meta principal a 
diminuição dos impostos. 
Para ele, a proposta enca-
minhada pelo governo ao 
Congresso não irá atender 
às expectativas, uma vez 
que não reduz as chamadas 
despesas correntes, incluin-
do gastos com pessoal.

Com isso, observou Os-
mar, a tendência é que se 
registre um novo cresci-
mento do percentual da 
carga tributária em relação 
ao produto interno bruto 
(PIB), que atualmente está 
em torno de 37%. E previu 
que, se alguma coisa não 

for feita, “o país poderá 
amargar, ao longo dos anos, 
taxas entre 41% a 45% do 
PIB”. O senador entende 
que a reforma tributária, 
em exame na Câmara, só 
beneficia um lado: o pró-
prio governo federal. 

Para o governo Lula, as Farc são um 
grupo que começou atuando politicamente, 
mas, “depois, seguiu por outra senda”, 
afirmou o ministro Celso Amorim. “Não 
há, da parte do governo, tolerância com 
relação a seqüestros, terrorismo e narcotrá-
fico”, garantiu.

Fernando Collor (PTB-AL) e Jarbas 
Vasconcelos (PMDB-PE) cobraram 
explicações sobre suposta neutralidade do 
Brasil em relação às Farc, conforme disse 
ao jornal francês Le Figaro o assessor para 
Assuntos Internacionais da Presidência, 
Marco Aurélio Garcia. Mão Santa (PMDB-
PI) chegou a dizer que recebeu denúncias 
de envolvimento das Farc com o PT.

No entender de Heráclito Fortes (DEM-
PI), as posições de Garcia não espelham a 
linha diplomática do governo.

Indagado por Flexa Ribeiro (PSDB-
PA) e Marcelo Crivella (PRB-RJ) sobre 
classificação dada pelo governo às Farc (se 
grupo terrorista, beligerante ou criminoso), 
Amorim explicou que essa classificação 
não é feita formalmente para não atrapalhar 
estratégias diplomáticas ou humanitárias. 
Em resposta a Romeu Tuma (PTB-SP), o 
ministro observou que há cooperação com 
a Colômbia para evitar a presença das Farc 
no Brasil.

Governo não compactua 
com as Farc, diz ministro

O ministro Celso Amorim disse ontem 
que está sendo encaminhada uma saída 
diplomática para as divergências entre o 
Brasil e a Espanha acerca do tratamento 
dado a viajantes brasileiros pelas auto-
ridades da imigração espanhola. Segun-
do Amorim, o ministro das Relações 
Exteriores espanhol, Miguel Moratinos, 
prometeu suavizar as medidas aplicadas  
aos brasileiros que chegam àquele país.

Os ministros conversaram pela manhã, 
dois dias após as eleições que recondu-
ziram ao cargo o primeiro-ministro Luiz 
Rodrigues Zapatero. Foi combinada 
uma reunião de trabalho para tratar do 
assunto “para pouco depois da Páscoa”. 
De acordo com Amorim, o problema já 
vinha sendo tratado duas semanas antes 
dos episódios de deportação de brasi-
leiros que desembarcaram em Madri ou 
passavam pelo aeroporto daquela capital. 
Na opinião do chanceler, é preciso “des-
dramatizar essa questão com a Espanha”.

Respondendo a Eduardo Suplicy (PT-
SP), Amorim disse que é preciso aumen-
tar o número de consulados, de forma a 
atender melhor à população de brasilei-
ros no exterior, que aumentou muito nos 
últimos anos. “Nossa ação consular está 
aquém do necessário”, admitiu.

Espanha promete suavizar 
tratamento a brasileiros

Flávio Arns 
homenageia 

Pestalozzi  
 A Associação Pes-

talozzi de Niterói, que 
completa 60 anos de 
criação, recebeu home-
nagem de Flávio Arns 
(PT-PR). O senador 
lembrou que as come-
morações se estende-
rão por todo o ano.

– A associação é um 
exemplo de organi-
zação da sociedade 
a favor de uma cau-
sa, buscando oferecer 
apoio e oportunidades 
de desenvolvimento 
às pessoas com defi-
ciência e suas famílias 
– afirmou.

Augusto saúda 
expansão do 
Cefet em RR 

A inauguração, na 
sexta-feira, do novo 
bloco de saúde do Cen-
tro Federal de Educa-
ção Tecnológica (Ce-
fet), em Roraima, foi 
registrada por Augusto 
Botelho (PT-RR). O 
senador disse que so-
mente no ano passado 
destinou R$ 500 mil de 
emendas ao Orçamento 
para a nova unidade.

Augusto defendeu 
maior divulgação da 
necessidade de for-
mação de técnicos nas 
áreas de saúde e de 
agricultura.

Papaléo 
comemora o Dia 
do Bibliotecário

Papaléo Paes (PSDB-
AP) comemorou o Dia 
do Bibliotecário. Ins-
tituída pelo Decreto 
federal 84.631/80, a 
data foi escolhida em 
homenagem ao enge-
nheiro, bibliotecário, 
escritor, poeta e jor-
nalista Manoel Bastos 
Tigre, que nasceu no 
Recife em 12 de março 
de 1882. 

O senador home-
nageou ainda os ser-
vidores da Biblioteca 
Acadêmico Luiz Viana 
Filho, do Senado.

Osmar quer reforma tributária 
que diminua os impostos

Para Osmar Dias, proposta em 
exame só beneficia o governo

A precariedade dos por-
tos da Bahia tem gerado 
gargalos ao desenvolvi-
mento do estado, segun-
do afirmou César Borges 
(PR-BA). Ao destacar o 
crescimento de 5,4% do 
produto interno bruto em 
2007, o senador apelou ao 
governo federal para que 
amplie os investimentos em 
infra-estrutura no estado, 
“responsável por 57% de 
tudo que é exportado pela 
região Nordeste”.

– O país quer e deseja 
crescimento com igualda-
de, mas é preciso que os 
investimentos cheguem ao 
Nordeste – ressaltou César 
Borges.

De acordo com o sena-
dor, as deficiências dos 
portos baianos obrigam os 
exportadores a buscarem 
saídas em estados vizi-
nhos. César Borges pede 
a melhoria dos portos de 
Salvador, Ilhéus e Aratu.

César Borges cobra mais 
investimentos na Bahia

César Borges quer melhoria na 
infra-estrutura de seu estado

Eduardo Suplicy (PT-
SP) pediu a aprovação 
de requerimento de sua 
autoria solicitando ao 
Senado Federal que con-
clame o Congresso dos 
Estados Unidos a derru-
bar o veto do presidente 
George Bush ao projeto 
de lei que impede as 
autoridades americanas 
de usarem técnicas de 
tortura contra presos. 
A proposta deverá ser 
votada na Comissão de 
Relações Exteriores e 
Defesa Nacional (CRE) 

e, depois, seguir para o 
Plenário.

Suplicy ressaltou que 
o dirigente do Comitê de 
Inteligência do Senado 
americano, Jay Rockfel-
ler, manifestou-se contra 
a tortura. Rockfeller teria 
afirmado, na ocasião, 
que “o uso das técnicas 
duras se voltará um dia 
contra os Estados Uni-
dos. A retaliação é uma 
lei mundial. O que nós 
fizermos aos outros, eles 
farão contra nós – e ainda 
de maneira pior”. 

Suplicy pede ao Congresso 
dos EUA que derrube veto

Ministro das Relações Exteriores afirma no Senado que solução para as  
divergências na América do Sul está num esforço contínuo de diálogo

Integrantes da Comissão de Relações Exteriores acompanham o depoimento de Celso Amorim (foto menor)

Conflito entre Colômbia e 
Equador “deve ser contido”
O ministro das Relações 

Exteriores, embaixador 
Celso Amorim, admitiu 
ontem no Senado que o 
conflito entre a Colômbia, 
o Equador e a Venezuela é 
“poroso e pode filtrar para 
outros países”, razão pela 
qual “deve ser contido”.

De acordo com o minis-
tro, a solução para as di-
vergências, a longo prazo, 
está num esforço contínuo 
e sistêmico de diálogo. A 
curto prazo, entretanto, 
como destacou, o melhor 
seria apostar na vigilância 
do cumprimento de acor-

dos e na investigação do 
ataque desferido contra in-
tegrantes das Farc (Forças 
Armadas Revolucionárias 
da Colômbia) por militares 
colombianos em território 
equatoriano no dia 1º de 
março.

Questionado sobre um 
suposto tratamento des-
favorável à Colômbia por 
parte da diplomacia brasi-
leira, Celso Amorim disse 
que o Brasil procurou se-
guir princípios e tratados, 
mas evitou esquentar ainda 
mais o clima político.

– Não queremos isolar 

a Colômbia. Não estamos 
desatentos, mas algumas 
coisas têm que ser feitas 
em silêncio – declarou o 
ministro.

Para Celso Amorim, as 
grandes manifestações po-
líticas sobre o assunto já 
foram feitas e estão conti-
das na resolução da OEA 
e na Declaração do Grupo 
do Rio, emitidas na semana 
seguinte ao episódio em 
que foram mortos Raul 
Reyes – até então o segun-
do homem na hierarquia da 
guerrilha – e mais 16 mem-
bros da organização.
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Com o lema “Reforma 
agrária, por justiça social e 
soberania popular”, traba-
lhadores rurais, integrantes 
de movimentos sociais e 
entidades da sociedade civil 
participaram, ontem, de um 
ato pela rápida aprovação 
da proposta de emenda à 
Constituição que combate 
o trabalho escravo.

A PEC 438/01 determi-
na que as terras onde haja 
trabalho escravo sejam de-
sapropriadas – sem indeni-
zação ao proprietário – para 
fins de assentamento de 
famílias beneficiadas pela 
reforma agrária.

A proposta já foi aprova-
da no Senado e em primeiro 
turno na Câmara. Porém, a 
votação em segundo turno 
está suspensa desde 2004. 
Por ter sido alterada, se 
aprovada na Câmara, a PEC 
voltará para o Senado.

Participaram do encontro 
os presidentes do Senado, 
Garibaldi Alves Filho, e da 
Câmara, Arlindo Chinaglia; 
o ministro do Trabalho, 
Carlos Lupi; o ministro-
chefe da Secretaria Especial 
de Direitos Humanos da 
Presidência, Paulo Vanuchi; 
o ministro do Desenvolvi-
mento Agrário, Guilherme 

Cassel; o ministro do Tri-
bunal Superior do Trabalho 
Milton de Moura França; o 
procurador-geral do Traba-
lho, Otávio Brito Lopes; e 
os senadores Eduardo Su-
plicy (PT-SP), Sibá Macha-
do (PT-AC), Ideli Salvati 
(PT-SC), Geraldo Mesquita 
Júnior (PMDB-AC), Rena-
to Casagrande (PSB-ES), 
Paulo Paim (PT-RS) e Flá-
vio Arns (PT-PR).

Os presidentes das sub-
comissões contra o trabalho 
escravo também estiveram 
presentes: senador José 
Nery (PSOL-PA) e deputa-
do Paulo Rocha (PT-PA).

Manifestantes defendem 
PEC contra trabalho escravo

Proposta que destina à reforma agrária terras onde se verifique 
trabalho escravo aguarda votação desde 2004 na Câmara

O Senado está empenha-
do em aprovar qualquer 
iniciativa capaz de coibir 
a exploração do ser huma-
no, afirmou o presidente 
da Casa, Garibaldi Alves, 
no Ato Nacional contra o 
Trabalho Escravo.

– Não estou aqui para 
dizer que o Senado já cum-
priu seu dever com relação 
à PEC 438, mas para dizer 
que há muitos desafios ain-
da pela frente – declarou.

Garibaldi disse que ainda 
há muitos projetos em tra-

mitação prevendo punições 
para a exploração indigna 
do trabalho, mas observou 
que o mais importante ago-

ra é a intensa cooperação 
que existe entre Senado e 
Câmara para que essas pro-
posições sejam votadas.

Garibaldi diz que se unirá ao presidente da Câmara para agilizar votação

Serys quer mais mulheres candidatas
“Precisamos conquistar a sociedade dos direitos iguais”, 

disse Serys Slhessarenko (PT-MT) – foto –, ao convocar as 
mulheres brasileiras a se candidatarem aos cargos de verea-
dora e prefeita nas eleições municipais de 2008.

A senadora afirmou que, em 2000, foram eleitos 53 mil 
vereadores e 7 mil vereadoras. No mesmo ano, elegeram-
se 5.241 prefeitos contra 318 prefeitas. Em 2004, 45 mil 
vereadores eleitos eram homens e 6 mil mulheres. Para as 
prefeituras, foram eleitos 5.075 homens e 404 mulheres. “É 
pouco. É muito pouco”, lamentou.

Fátima Cleide reivindica juizado
Em Rondônia, alguns juízes chegam a arquivar 70% dos 

processos sobre violência contra a mulher, afirmou Fátima 
Cleide (PT-RO) – foto. Segundo a senadora, isso é um incen-
tivo ao crime e um desestímulo à denúncia.

Desde que entrou em vigor a Lei 11.340/06 (Lei Maria 
da Penha), lembrou, foram criados juizados especiais em 14 
estados para tratar desse tipo de crime, mas Rondônia não está 
entre eles. Fátima Cleide informou que, em 2007, encaminhou 
ofício ao presidente do Tribunal de Justiça do estado solicitan-
do um juizado em Porto Velho, mas não obteve resposta.

“Senado apoiará toda iniciativa contra exploração”

Sibá planeja homenagens a Chico 
Mendes nos 20 anos de sua morte

Sibá pede desapropriação de terras onde houver irregularidades
O confisco de terras onde 

haja utilização de mão-de-
obra escrava foi defendido 
por Sibá Machado (PT-AC). 
O senador afirmou que os 
empresários do agronegócio 
ainda não se conscienti-
zaram quanto à questão 
do trabalho escravo, como 
aconteceu com os da in-
dústria. 

Sibá registrou a realiza-
ção, no Congresso Nacio-
nal, de ato pela aprovação 
da chamada PEC do Traba-
lho Escravo. Ele disse que, 
apesar de o país possuir 
uma agricultura considera-
da moderna, ainda vive uma 
relação de escravidão com 
seus trabalhadores. 

O senador apelou às con-

federações e associações do 
setor de agricultura para não 
aceitarem em seus quadros 
pessoas que empreguem 
trabalho escravo em suas 
propriedades. Destacou 
ainda que o mercado inter-
nacional já possui norma 
que impede o comércio 
de produtos resultantes da 
adoção dessa prática.

Também ontem, Sibá  
Machado acompanhou a 
presidente da Fundação 
Chico Mendes, Helenira 
Mendes – filha do seringuei-
ro, sindicalista e ambien-
talista assassinado quando 
ela tinha quatro anos –, em 
visita a Garibaldi Alves.

No encontro com o pre-
sidente do Senado, Hele-

nira e Sibá disseram que 
pretendem homenagear 
Chico Mendes nos 20 anos 
de sua morte, e que dese-
jam que o julgamento que 
pôs na prisão os assassinos 
do líder ambientalista seja 
visto como a data em que, 
finalmente, no Brasil, a 
Justiça passou a se mover 
com  mais celeridade.

Paim quer recompor benefícios  
e extinguir fator previdenciário

Paim apela por 
projetos em favor 
dos aposentados
Paulo Paim (PT-RS) 

pediu aos aposentados e 
pensionistas que se “con-
centrem” na luta pela apro-
vação de duas propostas de 
sua autoria. O PLS 58/03 
visa garantir que os apo-
sentados recebam o mesmo 
percentual de reajuste apli-
cado ao salário mínimo, e 
o PLS 296/03 extingue o 
fator previdenciário do cál-
culo das aposentadorias.

Em apartes, Geraldo 
Mesquita Júnior (PMDB-
AC), Tião Viana (PT-AC), 
Augusto Botelho (PT-RR), 
Expedito Júnior (PR-RO) e 
Francisco Dornelles (PP-
RJ) manifestaram apoio ao 
discurso.

Paim comemorou ainda 
a aprovação, na madrugada 
de ontem, do projeto que 
cria a TV pública. Confor-
me o parlamentar, a nova 
emissora  não discriminará 
nenhum setor da sociedade 
e será mais um espaço de-
mocrático, “como é a TV 
Senado”.

Projeto de Flexa Ribeiro visa 
“garantir municípios viáveis”

Regras para 
criação de 
municípios

A aprovação de pro-
jeto de sua autoria que 
objetiva “garantir mu-
nicípios viáveis, com 
plenas condições de 
sustentação econômi-
ca, sem obedecer a 
critérios políticos ou 
pessoais”, foi defendi-
da por Flexa Ribeiro 
(PSDB-PA).

A proposta (PLS 
60/08-Complementar) 
regulamenta a Emenda 
à Constituição 15/96, 
que retirou dos esta-
dos, e deu à União, o 
poder de criação de 
municípios. Flexa Ri-
beiro explicou que a 
regulamentação esta-
belece prazo e proce-
dimentos para criação, 
incorporação, fusão e 
desmembramento de 
municípios, reconhe-
cendo as exigências da 
população e as diferen-
ças de renda em cada 
região do país.

Segundo Mão Santa, o governo 
federal e o PT “estão mentindo”

Mão Santa: obras 
federais no Piauí 
estão inacabadas
As obras federais no Piauí 

estão inacabadas,  afirmou 
Mão Santa (PMDB-PI), 
citando 22 delas, entre as 
quais o porto de Luís Cor-
reia, a Estrada de Ferro 
Central Piauí, a ponte de 
Luzilândia e a Universidade 
do Delta do Parnaíba. O 
senador contestou afirma-
ção feita nesta semana, em 
Plenário, por Sibá Machado 
(PT-AC), de que o governo 
está investindo no estado.

Mão Santa citou ainda 
a paralisação das obras 
da fábrica de leite em pó, 
do metrô de superfície, do 
pronto-socorro, do porto 
seco e da ponte de Teresina; 
do hospital universitário, 
da Estrada do Cerrado, da 
Hidrelétrica Boa Esperan-
ça, da Transnordestina, da 
ponte que ligará o Mara-
nhão à cidade de Uruçuí e 
do Aeroporto Internacional 
de Parnaíba, entre outras.

Ele acusou o governo 
federal e o PT de mentirem 
a respeito dessas obras.
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Entre os que devem comparecer à comissão de inquérito estão 
 a ex-ministra Matilde Ribeiro e os ministros do Esporte e da Pesca

A realização, na manhã 
de ontem, de sessão deli-
berativa do Senado levou 
ao adiamento, para quar-
ta-feira, da reunião da CPI 
das Organizações Não-
Governamentais (ONGs) 
que deveria ouvir o diretor 
da Editora Universidade de 
Brasília (UnB), Alexandre 
Lima, e o presidente do 
Conselho Superior da Fun-
dação de Empreendimentos 
Científicos e Tecnológicos 
(Finatec), Antônio Manoel 
Dias Henriques.

Alexandre Lima vai 
prestar esclarecimentos 
sobre a liberação de R$ 
14 milhões, destinados a 

pagamento de serviços de 
terceiros, para a Fundação 
de Apoio ao Desenvolvi-
mento Científico e Tec-
nológico da Saúde, que 
também recebeu verbas da 
editora dirigidas aos pro-
gramas Identidade Étnica 
e Patrimônio Cultural dos 
Povos Indígenas.

Já Antônio Manoel de-
verá oferecer explicações 
relativas às denúncias de 
uso de recursos públicos 
da Finatec, no total de R$ 
470 mil, para mobiliar o 
apartamento funcional que 
era ocupado pelo reitor da 
Universidade de Brasília, 
Timothy Mulholland.

Romeu Tuma (PTB-SP) 
apelou ao governador 

de São Paulo, José Serra, 
para que aumente o salário 
dos policiais e assegure à 
corporação do estado me-
lhor estrutura e mais equi-

pamentos, com a finalidade 
de recuperar rapidamente 
a dignidade da categoria.  
   Na opinião do senador, 
essas medidas podem con-
tribuir para diminuir a cor-
rupção dentro da polícia. 
Caso contrário, observou, o 
problema poderá dominar 
cada vez mais as estruturas 
da corporação, o que tem 
acontecido em vários esta-
dos. Os policiais paulistas, 
segundo o parlamentar, re-
cebem o penúltimo pior sa-
lário da categoria no país.  
  Tuma fez essas declara-
ções durante homenagem 
ao ex-delegado geral da 
Polícia de São Paulo Jorge 
Miguel, que morreu na 
última quarta-feira, aos 
74 anos.

Expedito Júnior (PR-
RO) pediu, da tribuna, ao 
ministro da Defesa, Nelson 
Jobim, que retome as ne-
gociações a fim de definir 
o reajuste dos salários dos 
efetivos das Forças Arma-
das. Ele também solicitou a 
atenção do ministro para o 
exame da situação dos civis 
empregados nas institui-
ções militares, que estariam 
com salário básico fixado 
em R$ 300. 

O senador reivindicou 
ainda maior celeridade no 
acompanhamento de con-
vênios dentro do projeto 
Calha Norte, com muni-
cípios das regiões de fron-

teiras. Segundo Expedito 
Júnior, ações fundamentais 
relacionadas ao programa 
estão emperradas porque 
falta pessoal, nos ministé-
rios, para o exame e a fisca-
lização dos convênios.

Adiado para quarta-feira 
depoimento no caso Finatec

Tuma: São Paulo paga penúltimo 
pior salário da categoria no Brasil

Tuma pede a Serra 
aumento para os 

policiais do estado

Expedito defende reajuste 
salarial nas Forças Armadas

Expedito cobra maior celeridade  
nos convênios do Calha Norte

CPI dos Cartões ouvirá na 
terça ex-ministro de FHC

A CPI Mista dos Cartões 
Corporativos, presidida 
pela senadora Marisa Ser-
rano (PSDB-MS), aprovou 
ontem 12 requerimentos 
para audiência pública e 
um pedido de informação. 
A primeira audiência deve 
ocorrer já na próxima ter-
ça-feira, para ouvir um 
representante do Ministério 
Público no Tribunal de 
Contas da União (TCU) 
e o ex-ministro do Plane-
jamento Paulo Paiva, que 
ocupou o cargo em 1998, 
no governo Fernando Hen-
rique, quando esses cartões 
foram criados.

Também foram acolhidos 
requerimentos convidando 
para audiências o ministro 
da Controladoria Geral da 
União (CGU), Jorge Hage 
Sobrinho, o presidente 
do TCU, ministro Walton 
Alencar Rodrigues, e o 
ministro do Planejamento, 
Paulo Bernardo.

Outros requerimentos 
convidam a ex-ministra  
de Promoção da Igualdade 
Racial Matilde Ribeiro e os 
ministros do Esporte, Or-
lando Silva, e da Secretaria 

Especial de Aqüicultura e 
Pesca, Altemir Gregolin. 
Os três são suspeitos de uso 
irregular de cartões.

Sigilo
Os quatro últimos pedi-

dos aprovados referem-se 
a oitivas de autoridades da 
área de segurança e foram 
votados após parlamen-
tares da base do governo 
e da oposição discutirem 
longamente a respeito da 
necessidade ou não de 
transferência de sigilo so-
bre os dados de gastos de 
funcionários da Presidência 
da República e suas unida-
des gestoras com cartões 
corporativos. Os parla-
mentares decidiram ouvir 
especialistas em segurança 

presidencial antes de deli-
berar sobre o assunto.

Serão então ouvidos o 
ministro-chefe do gabinete 
de Segurança Institucional 
da Presidência da Repúbli-
ca, general Jorge Armando 
Félix; o diretor-geral da 
Agência Brasileira de In-
teligência (Abin), Paulo 
Lacerda; o ex-diretor-geral 
da Abin Mauro Marcelo de 
Lima e Silva; e o ex-minis-
tro-chefe do gabinete da 
Segurança Institucional da 
Presidência da República 
Alberto Mendes Cardoso.

Por determinação da pre-
sidência da CPI, caso o 
convidado não compareça 
à comissão, será automati-
camente convocado.

O requerimento de in-
formações aprovado ontem 
pela CPI dos Cartões Cor-
porativos solicita ao Mi-
nistério do Planejamento 
dados sobre suprimentos de 
gastos do governo federal 
(contas tipo B e cartões 
corporativos), excluídos os 
considerados sigilosos. O 
pedido é do deputado Paulo 
Teixeira (PT-SP).

O sigilo sobre gastos com 
cartões corporativos rea-
lizados por servidores da 
Presidência da República 
foi o tema mais polêmico 
da reunião. Um acordo 
definiu que primeiro serão 
ouvidas autoridades espe-
cializadas em segurança da 
Presidência da República e 
só depois se decidirá sobre 
o requerimento que trans-
fere à CPI informações 
relativas a esses gastos. 

A oposição pretendia 
acolher requerimento dos 
deputados Índio da Cos-
ta (DEM-RJ) e Vic Pires 
Franco (DEM-PA) transfe-
rindo para a CPI os dados 
sigilosos sobre gastos com 
cartão por parte de fun-
cionários da Presidência 
da República e suas uni-
dades gestoras, incluindo 
a Abin. 

Parlamentares da base 
de apoio ao governo posi-
cionaram-se contrários à  
transferência e oposicio-
nistas lembraram que esses 
são os únicos dados que 
não são de conhecimento 
público, uma vez que todos 
os outros gastos de cartões 
encontram-se à disposição 
no Portal da Transparência 
na Internet.

Responsabilidade  
A presidente da comis-

são, senadora Marisa Ser-
rano, garantiu que o cole-
giado cumprirá todos os 
ritos para a preservação das 
informações, caso venham 
a ser transferidas para a co-
missão. Marisa reconheceu, 
entretanto, que, mesmo 
proibindo parlamentares 
de copiar ou fotografar 
documentos, não tem como 
impedir que falem sobre o  
que tiveram acesso. 

– A responsabilidade será 
de cada um. O parlamentar 
assinará um termo de res-
ponsabilidade e enquanto 
examinar os documentos 
sigilosos será acompanha-
do sempre de um servidor 
da CPI. Se forem dados 
sigilosos eletrônicos, terá 
que acessá-los com uma 
senha em um computador 
na sala-cofre da CPI – disse 
a senadora.

 Gerson Camata (PMDB-
ES) defendeu a criação de 
uma CPI destinada a inves-
tigar a ação de movimentos 
sociais que patrocinam 
invasões de terras, prédios 
públicos ou paralisações de 
atividades empresariais. De 
acordo com o parlamentar, 
as ações são comandadas 
pelo Foro São Paulo e, 
ainda, pelas Farc (Forças 
Armadas Revolucionárias 
da Colômbia).

– Há um movimento na-
cional de organismos e, vou 
usar a palavra, subversivos, 
bandidos, para desestabili-
zar a economia do Brasil.

O líder do PMDB, Valdir 
Raupp (RO), propôs um 
pacto entre governo e em-
presários visando zerar o 
processo de desmatamento 
da Amazônia. Para isso, 
segundo ele, é necessário 
suspender as ações repres-
sivas atuais para garantir a 
inexistência de desmata-
mento a partir de agora.

– Vamos baixar uma me-
dida para o desmatamento 
zero. Mas passemos uma 
borracha no passado, por-
que [senão] não vai resol-
ver o problema. Quem já 
derrubou não vai conseguir, 
de uma hora para outra, 
reflorestar.

 Camata: movimento subversivo 
pretende desestabilizar economia

 Camata defende 
CPI para investigar 
ação de invasores

Valdir Raupp propõe acordo  
para desmatamento zero 

Raupp sugere um 
acordo para acabar 

com desmatamento

Sigilo de gastos da Presidência gera polêmica

Marisa Serrano, ao lado do relator Luiz Sérgio, preside comissão
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A Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania 
(CCJ) aprovou ontem, em 
votação simbólica, parecer 
favorável ao projeto de 
lei que amplia a anistia 
concedida a trabalhado-
res da Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos 
(ECT) que realizaram gre-
ves nos últimos anos. Para 
ser confirmada, a matéria 
(PLC 9/08) ainda terá de 
ser votada no Plenário. A 
proposta, da deputada Ma-
ria do Rosário (PT-RS), foi 
relatada pelo senador Iná-
cio Arruda (PCdoB-CE).

Para ampliar o perío-
do abrangido pela anis-
tia, o projeto altera a Lei 
11.282/06. Esse texto legal 
concedeu anistia aos em-

pregados dos Correios que, 
entre 4 de março de 1997 e 
23 de março de 1998, “so-
freram punições, dispensas 
e alterações unilaterais 
contratuais em razão da 
participação em movimen-
to reivindicatório”. Com 
a mudança, o período de 
anistia começa em 5 de ou-
tubro de 1988 e vai até 23 

de fevereiro de 2006.
O senador Inácio Arruda 

argumenta que o projeto 
“amplia o lapso temporal 
para abranger situações 
pretéritas ainda não con-
templadas na anistia par-
cial”, Para ele, “não há 
razão para excluir da anistia 
outros trabalhadores da 
própria ECT”.

Projeto inclui entre os anistiados funcionários da empresa punidos, por 
realizarem greve, entre 5 de outubro de 1988 e 23 de fevereiro de 2006

Comissão amplia anistia 
a grevistas dos Correios

CCJ, presidida por Marco Maciel, aprovou o projeto em votação simbólica

Foi aprovado ontem pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, em 
votação simbólica, parecer da senadora 
Lúcia Vânia (PSDB-GO) pela aprova-
ção de proposta que direciona parte dos 
recursos do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços (ICMS) aos 
municípios alagados por reservatórios 
destinados à geração de energia, mesmo 
que não sediem a respectiva usina. A 
proposta de emenda à Constituição (PEC 
53/05) é de autoria do senador Eduardo 
Azeredo (PSDB-MG).

O parlamentar argumenta que o 
objetivo é acabar com certas distorções. 
Segundo ele, municípios com territó-
rios alagados são prejudicados por não 
pertencerem ao estado arrecadador do 
ICMS. Isso ocorre quando a usina está 
instalada em município diferente do 
alagado.

Conforme a emenda de Lúcia Vânia, 
as parcelas da arrecadação a serem 
destinadas aos municípios pela geração 
de energia serão divididas da seguinte 
forma: metade para aqueles onde estão 
as usinas e metade para os que possuem 
terras alagadas por reservatório.

Durante a discussão, o senador Valter 
Pereira (PMDB-MS) afirmou que a 
PEC promove “a justiça fiscal entre os 
municípios”. Mas questionou se o texto 
deveria ser aprovado em face da proposta 
de reforma tributária apresentada pelo 
governo federal, que altera as regras do 
ICMS.

Benefício para municípios 
alagados por reservatório

A indicação do advogado Marcelo 
Rossi Nobre para o Conselho Nacional 
de Justiça começou a ser examinada 
pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ). Na reunião de ontem, 
o senador Epitácio Cafeteira (PTB-MA) 
apresentou relatório favorável à nome-
ação, encerrando a primeira etapa da 
avaliação.

Marcelo Rossi Nobre é formado em 
Direito pelas Faculdades Metropolitanas 
Unidas (FMU) e tem pós-graduação 
em Direito Societário pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV) de São Paulo. Ele 
foi assessor especial da prefeitura de 
São Paulo na gestão de Marta Suplicy, 
quando chefiou o gabinete do vice-pre-
feito, Hélio Bicudo. Ao ler seu relatório, 
Epitácio Cafeteira lembrou que Marcelo 
Nobre é filho do ex-deputado federal 
Freitas Nobre.

O advogado foi indicado pela Câmara 
dos Deputados, que o elegeu em de-
zembro do ano passado. Marcelo Nobre 
concorreu à indicação com o defensor 
público José Augusto Garcia de Souza. 
Ele obteve 269 votos, Souza, 131.

Conforme o Ato 1/07, da CCJ, a es-
colha é dividida em duas etapas. Na pri-
meira, o relator apresenta sua análise da 
nomeação (como fez Epitácio Cafeteira). 
Na segunda, o indicado é sabatinado. 
Por fim, o relatório é votado. Após essas 
etapas na Comissão de Justiça, a nome-
ação ainda tem de passar por votação no 
Plenário do Senado.

CCJ examina indicação 
para Conselho de Justiça

A estratégia de publi-
cidade praticada hoje no 
país incentiva o consumo 
de bebidas alcoólicas e 
remédios, o que justifica-
ria a adoção de medidas 
para regulamentar o setor, 
opinaram os senadores 
Inácio Arruda (PCdoB-
CE) e Cristovam Buarque 
(PDT-DF). Os parlamenta-
res participaram ontem de 
audiência pública conjunta 
das comissões de Assun-
tos Econômicos (CAE) e 
de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e 
Informática (CCT) sobre os 
limites legais para a regu-
lamentação da propaganda 
comercial.

A gerente de Fiscalização 
de Propaganda da Agência 
Nacional de Vigilância Sa-

nitária (Anvisa), Maria José 
Delgado Fagundes, afirmou 
que o direito à liberdade de 
expressão, assegurado na 
Constituição, não se aplica 
à publicidade comercial. 
Já o vice-presidente do 
Grupo Bandeirantes de Co-
municação, Walter Vieira 
Ceneviva, condenou o con-
trole sobre a propaganda 
comercial. O assessor da 
Associação Brasileira de 
Agências de Publicida-
de (Abap) Stalimir Vieira 
criticou a intervenção no 
mercado publicitário.

Por fim, o vice-presiden-
te da Associação Brasileira 
de Anunciantes (ABA), 
Rafael Sampaio, disse que 
não cabe à Anvisa definir 
normas restritivas à publi-
cidade.

Para senadores, propaganda 
incentiva consumo de álcool

A propaganda de bebi-
das alcoólicas em rádio, 
televisão e salas de cinema 
poderá ser proibida se for 
aprovado projeto (PLS 
86/06) do senador Marce-
lo Crivella (PRB-RJ) que 
institui a restrição. A pro-
posta deverá ser votada em 
conjunto com o PLC 35/00, 
já apensado a outras 12 pro-
posições, todas tratando da 
regulamentação dos limites 
da propaganda comercial, 
abrangendo a publicidade 
de bebidas alcoólicas, ta-
baco, medicamentos, ali-
mentos e embalagens.

Os projetos tramitam 
na Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática 
(CCT).

A proposta de Crivella 

determina ainda que a pro-
paganda comercial de be-
bida alcoólica “não poderá 
associar o produto anun-
ciado à prática de esporte, 
à condução de veículos e 
à condição de maior êxito 
social ou sexual”.

As comissões de Assun-
tos Econômicos (CAE) e 
de Ciência e Tecnologia 
se reuniram ontem para 
debater as propostas. Este 
último colegiado deverá 
realizar outras duas audiên-
cias antes de decidir sobre 
as proposições, relatadas 
pelo senador Romero Jucá 
(PMDB-RR).

Projeto (PLS 182/03) de 
Geraldo Mesquita Júnior 
(PMDB-AC) também proí-
be a propaganda de bebidas 
alcoólicas.

Audiência reuniu representantes do governo e de empresas de publicidade

Projetos de Crivella e Mesquita 
limitam publicidade de bebida 

Para Dornelles, MP atenta 
contra criação de empregos

Dornelles: venda 
de bebida deve 

ser mantida
O senador Francis-

co Dornelles (PP-RJ) 
anunciou ontem ser 
contra a medida pro-
visória que proíbe a 
venda de bebidas al-
coólicas nas rodovias 
federais. Para ele, a 
MP 415/08 “é inconsti-
tucional e atenta contra 
a criação de emprego e 
renda”.

– A medida do go-
verno também não 
apresenta nenhum efei-
to prático, uma vez que 
o cidadão está levando 
de casa a bebida alco-
ólica desejada para 
consumir no trajeto 
– afirmou Dornelles.

Valorização da vida é o tema 
deste ano, lembrou Maciel

Maciel elogia 
Campanha da 
Fraternidade
O senador Marco 

Maciel  (DEM-PE) 
enalteceu ontem a 
Campanha da Frater-
nidade, promovida pela 
Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil 
(CNBB), que este ano 
dá destaque à valori-
zação da vida. Para 
ele, a mensagem trans-
mite princípios éticos 
e exorta a sociedade 
a fazer uma reflexão 
sobre o tema. Maciel 
lembrou que a valo-
rização da dignidade 
humana é preocupação 
permanente da CNBB.
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