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Homenagem a José Martí, líder 
da independência cubana

Com a presença do presidente da Assembléia Po-
pular de Cuba, deputado Ricardo Alarcón, o Con-

gresso homenageou os 155 anos de nascimento do 
líder da independência cubana, José Martí. 3

Observado por Garibaldi Alves (E), Ricardo Alarcón (D) agradece apoio à libertação de cinco cubanos presos nos EUA

Plenário aprova empréstimos 
para estados e municípios
Rio Grande do Sul, que terá US$ 1,1 bi do Bird, é o principal beneficiário das decisões do Senado, que acolheu 
também criação da Secretaria de Assuntos Estratégicos e imposto menor para caminhoneiro paraguaio

Plenário discute duas propostas de emenda constitucional: a que aumenta recursos para a educação e a que modifica a composição do Conselho Nacional de Justiça

O Plenário do Se-
nado aprovou 
ontem cinco em-

préstimos para estados 
e municípios. O maior 
deles autoriza o governo 
do Rio Grande do Sul a 
contratar US$ 1,1 bilhão 
com o Banco Internacio-
nal para Reconstrução e 
Desenvolvimento (Bird). 

Os senadores acolhe-
ram também projeto 
que reduz o Imposto de 
Renda cobrado dos ca-
minhoneiros paraguaios 
que prestam serviços a 
empresas brasileiras. 

Outra proposta aprova-
da cria, na estrutura da 
Presidência da República, 
a Secretaria de Assuntos 
Estratégicos, dirigida por 
Mangabeira Unger. 5

Reunião de líderes ontem: novo encontro define hoje propostas prioritárias

Congresso é convocado 
para analisar novos vetos

O presidente do Se-
nado, Garibaldi Alves, 
convocou para amanhã 
sessão do Congresso 
para votar uma lista de 
mais de cem vetos do 
presidente da República 
a projetos aprovados 

pelo Legislativo.
No Senado, Garibaldi 

acredita que será possí-
vel votar projetos impor-
tantes na sessão de hoje, 
que terá pauta definida 
por reunião de líderes 
marcada para as 15h. 3

Comissão de Orçamento deve votar hoje a LDO

Vaga na universidade a aluno da rede pública

Reuniões de Serys Slhessarenko com lideranças partidárias produzem acordo sobre 
pontos polêmicos do projeto de lei que orientará elaboração do Orçamento. 8

Projeto de Ideli Salvatti aprovado 
ontem pela Comissão de Educação 
reserva pelo menos metade das vagas 
em instituições federais de ensino 

superior e de educação profissional e 
tecnológica para estudantes que te-
nham cursado integralmente o ensino 
fundamental em escolas públicas. 6

Na reunião 
presidida por 

Cristovam Buarque 
(E), Comissão de 

Educação aprovou 
diversos projetos
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Agenda
A agenda completa, incluindo o número de cada proposição, está disponível 

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

Energia nuclear é 
tema de audiência

Às 9h, a Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inova-
ção, Comunicação e Infor-
mática (CCT) debate o de-
senvolvimento tecnológico 
da energia nuclear com o 
presidente da Comissão 
Nacional de Energia Nu-
clear, Odair Dias Gonçalves, 
entre outros convidados.

CMO vota LDO
A Comissão Mista de 

Orçamento (CMO) se 
reúne, às 14h30, para 
votar o relatório final 
do projeto da Lei de 
Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO) para 2009.

RN na pauta de Garibaldi
O presidente do Senado, Garibaldi 

Alves, recebe, às 11h, o presidente do 
BB, Antônio Lima Neto. Às 12h, tem au-
diência com o prefeito de Natal, Carlos 
Eduardo, e a governadora do Rio Grande 
do Norte, Wilma Faria. Ele almoça com o 
presidente da Assembléia de Cuba, depu-
tado Ricardo Alarcón, e, às 16h, preside 
a ordem do dia.

Normas para 
criar municípios

Às 10h, a Comissão de 
Constituição, Justiça e Ci-
dadania (CCJ) volta a exa-
minar o substitutivo com 
regras que visam permitir 
a criação, a incorporação, 
a fusão e o desmembra-
mento de municípios.

Crianças no cultivo 
de fumo no Paraná

A Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Par-
ticipativa (CDH) realiza, às 
14h30, audiência pública 
para conhecer a realidade 
do trabalho de menores 
no cultivo das folhas de 
fumo no Paraná.

Venda de terra em 
Manicoré em análise

O processo de venda de 
terras na Amazônia, espe-
cialmente em Manicoré 
(AM), será analisado, às 9h, 
em reunião da Comissão 
de Agricultura e Reforma 
Agrária (CRA). Em seguida, 
será votado projeto de estí-
mulo à pecuária intensiva.

Rastreamento de 
medicamentos

Reunião, às 11h, da Co-
missão de Assuntos Sociais 
(CAS) analisa 14 propostas, 
entre elas o projeto que 
estabelece o rastreamento 
da produção e do consumo 
de medicamentos por meio 
do controle eletrônico por 
código de barra.

Às 14h, a sessão 
plenária é delibera-
tiva. O primeiro item 
da pauta é o projeto 
de decreto legislati-
vo (PDS 11/08) que 
aprova a Programa-
ção Monetária para 
o quarto trimestre 
de 2007.

A Subcomissão temporária 
que acompanha as ativida-
des do Fórum das Águas das 
Américas e do Fórum Mundial 
da Água se reúne, às 14h30, 
para decidir se realiza debate 

com representantes de órgãos 
públicos, universidades e do 
terceiro setor sobre a neces-
sidade de aprimoramento 
da legislação nacional sobre 
recursos hídricos.

Audiência pública da Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE), às 14h, 
discute o projeto (PLS 266/07) que 
dispõe sobre o local de recolhimento 
do Imposto sobre Serviços (ISS) nas 
operações de arrendamento mercan-
til com representantes de instituições 
financeiras e dos municípios.

A Comissão de Serviços de 
Infra-Estrutura (CI) discute, às 
10h, a situação do porto de 
Luís Correia (PI) e a sua possí-
vel inclusão no Programa de 
Aceleração do Crescimento. 
Wellington Dias, governador 
do Piauí, e Pedro Nascimento, 
ministro da Secretaria Especial 
de Portos, devem participar.

CPI da Pedofilia busca acordo com Google
Em reunião, às 9h, com Alexandre Hohagen, diretor-presidente 

do Google no Brasil, Thiago Tavares Nunes de Oliveira, presidente 
da Safernet Brasil, e Sergio Gardenghi Suiama, procurador da 
República em São Paulo, a CPI da Pedofilia busca concluir enten-
dimentos acerca do termo de ajuste de conduta com medidas 
para impedir divulgação de conteúdo pedófilo pelo Orkut.

Plenário

Aperfeiçoamento da lei sobre recursos hídricos

Porto de Luís Correia 
recebe atenção da CI

CAE debate recolhimento do 
ISS em operação mercantil

OS ESTABELECIMENTOS qUE 
comercializam pilhas e baterias  
podem ser obrigados a receber, 
dos consumidores, as unidades 
usadas – para posterior reco-
lhimento por fabricantes ou 
importadores. É o que determi-
na projeto de Gerson Camata 
(PMDB-ES) aprovado ontem na 
Comissão de Meio Ambiente, 
Defesa do Consumidor e Fisca-
lização e Controle (CMA).

O relator da proposta (PLS 
714/07), Renato Casagrande 
(PSB-ES), acrescentou emenda 
responsabilizando fabricantes 
e importadores de pilhas e ba-
terias pela destinação final, e 
ambientalmente adequada, do 

material recolhido.
Casagrande observou que o 

gerenciamento do lixo tem cla-
ras implicações tanto de ordem 
ambiental quanto de saúde pú-
blica. E ressaltou a possibilidade 
de contaminação de solos e 
mananciais por metais pesados 
e outros componentes tóxicos 
das pilhas e baterias.

A proposta segue para a 
Comissão de Assuntos Sociais 
(CAS), na qual receberá decisão 
terminativa.

Mudanças climáticas
A CMA aprovou também o 

requerimento de Fátima Cleide 
(PT-RO) para a realização de 

audiência sobre mudanças climá-
ticas, com o depoimento do pro-
fessor Luiz Carlos Baldicero Mo-
lion, da Universidade Federal de 
Alagoas. Ele defende uma tese 
contrária aos estudos em voga, 
ao afirmar que a Terra passará 
por um período de resfriamento 
nos próximos 20 anos. 

Casagrande, que também 
subscreveu o requerimento, 
disse que a defesa de uma tese 
que contraria uma das grandes 
preocupações do momento – o 
aquecimento global – merece 
ser exposta na comissão e deve 
suscitar grande interesse na opi-
nião pública e, especialmente, 
nos senadores.

Projeto que faculta ao Ins-
tituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) e aos municípios a 
definição de uma nova forma 
para corrigir monetariamente 
o montante das dívidas previ-
denciárias, com a adoção do 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), foi 
apresentado por Antônio Car-
los Valadares (PSB-SE).

O senador explicou que as 
dívidas dos municípios com o 
INSS, suas fundações e autar-
quias, são quitadas atualmente 
com base na Lei 11.196/05, em 
até 240 prestações mensais. No 
entanto, advertiu, a correção 

dos débitos pela taxa refe-
rencial do Sistema Especial de 
Liquidação e Custódia (Selic), 
para títulos federais, acrescida 
mensalmente de juros adicio-
nais de 1%, poderá inviabilizar 
o funcionamento de 70% das 
prefeituras nos próximos cinco 
anos.

– É imprescindível corrigir 
em tempo hábil essa distorção. 
E nada melhor do que possi-
bilitar que o próprio INSS e os 
municípios, de comum acordo, 
possam resolvê-la antes que as 
dívidas sejam impagáveis.

Valadares citou estudo em 
que o economista François Bre-

maeker, do Instituto Brasileiro 
de Administração Municipal 
(Ibam), aponta um exagerado 
crescimento da dívida previ-
denciária, após um período 
de dois ou três mandatos mu-
nicipais.

Comissão de Meio Ambiente aprova proposta que visa evitar a contaminação de solos 
e mananciais por metais pesados e outros componentes tóxicos das pilhas e baterias

Projeto obriga comércio  
a receber baterias usadas

Também foi acatado pela CMA requerimento de audiência com professor alagoano que acredita num resfriamento global

Mudança na correção de dívidas municipais

“O desprezo, o pouco caso 
e a injustiça” com que são 
tratados os servidores dos ex-
territórios federais motivaram 
protesto do senador Papaléo 
Paes (PSDB-AP). Ele lembrou a 

aprovação, em abril, da Medi-
da Provisória 401/07, que deu 
origem à Lei 11.663/08, a qual 
dispõe sobre a remuneração 
dos integrantes da Polícia Mi-
litar, do Corpo de Bombeiros e 
dos delegados da Polícia Civil 
do Distrito Federal.

– Nada a objetar quanto ao 
fato de se dar um salário digno 
a essas categorias, mas, por 
um dever de justiça, o mesmo 
tratamento deve ser dado aos 
servidores do antigo Distrito 
Federal, Rio de Janeiro, bem 
como aos servidores dos ex-

territórios, hoje transformados 
em estados – disse.

quando as unidades da 
Federação eram territórios, 
os servidores tinham vínculo 
com a União, afirmou Papaléo. 
“Como podem agora esses 
mesmos servidores serem tra-
tados de forma diferenciada, 
serem discriminados pelos 
mandatários que ajudaram a 
eleger?”, questionou.

Em apartes, Augusto Botelho 
(PT-RR) e Mão Santa (PMDB-PI) 
parabenizaram Papaléo pelo 
discurso.

Papaléo defende servidor de ex-território

Papaléo quer isonomia com o DF

Valadares defende acordos com INSS
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Casildo Maldaner volta ao Senado

Com pauta liberada, líderes definem às 15h de hoje lista de propostas prioritárias para 
votação, que pode incluir nova regra para precatórios e Fundo de Combate à Violência

O PRESIDENTE DO Senado, Gari-
baldi Alves Filho, informou que 
o Congresso Nacional se reúne 
amanhã para votar mais de cem 
vetos totais ou parciais do pre-
sidente da República a projetos 
aprovados pelo Legislativo.

Indagado se está tendo pouco 
êxito na análise de vetos, Gari-
baldi respondeu:

– É, não estou tendo muito 
êxito. É uma coisa que está indo 
devagar. Pretendo votar o má-
ximo possível até o fim do ano. 
Afinal, foi um compromisso que 
temos que cumprir.

Garibaldi disse ainda conside-

rar con veniente que o Senado 
vote logo projetos como os re-
lacionados à Desvinculação de 
Receitas da União (DRU), o da 
maioridade penal e o do voto 
aberto na cassação de mandato 
parlamentar.

Para que isso seja possível, foi 
retirada provisoriamente a urgên-
cia do projeto que regulamenta a 
atividade de sacoleiro (PLC 27/08), 
que trancava a pauta. O projeto 
voltará a tramitar em urgência na 
próxima semana.

Os líderes também decidiram 
deixar para o final da sessão de 
hoje a leitura de quatro novas 

medidas provisórias, que passa-
rão a trancar a pauta.

Assim, na sessão de amanhã 
deve prosseguir a análise da 
PEC 96/03, que retira os recursos 
destinados à área da educação 
do cálculo da DRU.

Nova reunião de líderes, às 
15h, deve definir o exame das 
PECs que tratam dos precatórios, 
da criação do Fundo de Com-
bate à Violência e da redução 
da maioridade penal, além do 
projeto que estabelece piso 
salarial para os professores e o 
que cria cargos em universidades 
federais.

Com o propósito de estreitar os laços de ami-
zade entre Brasil e China, He Guoqiang, membro 
do Comitê Permanente do Partido Comunista da 
China, convidou o presidente do Senado, Garibaldi 
Alves, a visitar seu país. Em conversa no gabinete 
da Presidência da Casa, He Guoqiang disse que 
faz parte da política chinesa intensificar a parceria 
estratégica com países como o Brasil, até como 
forma de continuar crescendo.

– Ainda temos uma tarefa muito pesada pela 
frente. Precisamos aprender com as experiências de 
todos os países, inclusive do Brasil – afirmou ele.

Ao lado de Alvaro Dias (PSDB-PR), 2º vice-presi-
dente do Senado, Garibaldi ressaltou a relevância 
que o governo do Brasil atribui à parceria sino-
brasileira e o quanto acha importante impulsionar 
o intercâmbio com o povo chinês.

Eles conversaram ainda sobre o grupo parla-
mentar Brasil-China, criado em 2006 para facilitar 
o intercâmbio cultural, científico e comercial entre 
os dois países.

Confrontado ontem com a 
informação de que o Senado se 
encaminha para ter quase um 
terço de sua composição for-
mada por suplentes, Garibaldi 
Alves disse que a modificação 
das regras para a suplência de 
senadores é assunto de propos-
ta e tem que ser enfrentado.

– Os titulares, de fato, têm 
melhores condições de votar, 
mas os suplentes, quando aqui 
chegam, também estão investi-
dos do mandato. A presença dos 
suplentes não provoca qualquer 
alteração nas votações. A situa-

ção dos suplentes está sendo 
enfrentada através daquela pro-
posição que está tramitando. 
Não há outra maneira de tratar 
esse problema – declarou.

Mudanças nas regras para a 
suplência de senador já foram 
aprovadas pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidada-
nia (CCJ) e aguardam inclusão 
na ordem do dia do Plenário. 
Elas estão previstas em substitu-
tivo a sete propostas de emenda 
à Constituição que tramitam em 
conjunto.

Com as posses de Casildo 

Maldaner (PMDB-SC) na vaga 
do senador Raimundo Colombo 
(DEM-SC) e de Marco Antonio 
Costa (DEM-TO) no lugar de Ká-
tia Abreu (DEM-TO), que acaba 
de licenciar-se, sobe para 19 o 
número de suplentes. 

Em razão das eleições de 
outubro, o número ainda pode 
crescer. Pelo menos três sena-
dores devem afastar-se para 
se candidatar: Patrícia Saboya 
(PDT-CE), candidata em Fortale-
za; Marcelo Crivella (PRB-RJ), no 
Rio de Janeiro; e Almeida Lima 
(PMDB-SE), em Aracaju.

O Congresso homenageou 
ontem o líder da independência 
cubana, José Martí, em sessão 
solene que contou com a presen-
ça do presidente da Assembléia 
Nacional do Poder Popular de 
Cuba, deputado Ricardo Alarcón 
de quesada. A luta de Cuba pela 
independência, desde o domínio 
espanhol até os dias de hoje, foi o 
tema predominante da sessão.

Também participou da ho-
menagem aos 155 anos de 
nascimento de José Martí o em-
baixador de Cuba, Pedro Núñez 
Mosquera.

Martí nasceu em 28 de ja-
neiro de 1853 e foi morto por 
tropas espanholas aos 42 anos. 
Viveu como exilado nos Estados 
Unidos, onde escreveu sobre a 
amea ça para toda a América La-
tina representada pela expansão 
do poder norte-americano.

A sessão foi requerida pelos 
senadores José Nery (PSOL-PA), 
João Pedro (PT-AM), Inácio Arru-
da (PCdoB-CE) e Eduardo Suplicy 
(PT-SP), e pela deputada Vanessa 
Grazziotin (PCdoB-AM).

Suplicy defendeu o fim do 
bloqueio econômico dos Estados 
Unidos a Cuba e a derrubada do 
muro, construída pelo governo 
Bush, que separa os Estados 
Unidos do México e de toda a 

América Latina. 
Já o presidente do Senado, 

Garibaldi Alves, disse que Martí 
ofereceu a sua vida à causa da 
independência, e destacou a 
colaboração que Cuba presta ao 
Brasil nas áreas de educação e 
saúde. “O Brasil também pode 
contribuir em áreas importantes 
para Cuba, por meio de coope-
ração técnica e investimentos em 
infra-estrutura”, acrescentou.

A proximidade e a identifi-
cação cultural entre Cuba e os 
outros países da América Latina, 
segundo Garibaldi, já havia sido 
percebida por José Martí. 

– Por isso ele falava das Nações 
de Nuestra América – afirmou.

João Pedro avaliou que José 
Martí, com sua produção lite-
rária, foi o escritor mais lido da 
América Latina em sua época. 
José Nery lembrou aspectos 
da biografia de Martí e “suas 
relações com os desafios latino-
americanos de hoje, de luta con-
tra a pobreza, pela justiça social 
e pela independência política, 
econômica e cultural”.

Inácio Arruda citou o Manifes-
to de Montecristi, texto de José 
Martí escrito em 25 de março de 
1895, em que o autor “expunha 
com clareza as metas gerais da 
almejada revolução nacional”.

Durante a sessão solene do 
Congresso em homenagem a 
José Martí, o presidente da As-
sembléia Nacional do Poder Po-
lular de Cuba, deputado Ricardo 
Alarcón de quesada, agradeceu 
o apoio dos parlamentares bra-
sileiros à luta pela libertação dos 
cinco cubanos presos nos Estados 
Unidos há dez anos sob a acu-
sação de espionagem. Alarcón 
fez uma comparação entre a 
situação desses cinco presos e as 
torturas sofridas por José Martí 
nas mãos dos colonizadores 
espanhóis.

Gerardo Hernández, René 
González, Ramón Labañino, An-
tonio Guerrero e Fernando Gon-
zález foram detidos em 1998, 
nos Estados Unidos, acusados de 
espionagem a favor do governo 
cu bano em instalações militares 
americanas e em organizações 
de exilados cubanos nos EUA. Em 
2002, foram condenados por um 
tribunal de Miami a penas que 
vão de 15 anos de reclusão até 
prisão perpétua.

O Tribunal de Apelação de 
Atlanta, em agosto de 2005, 
considerou que os acusados 
não haviam tido um processo 
justo e imparcial. O caso, entre-
tanto, continua em tramitação 

na Justiça. Alarcón disse que 
recentemente uma comissão de 
juízes norte-americanos chegou 
à conclusão de que os cubanos 
não cometeram nenhum ato con-
tra a segurança dos EUA.

Sobre José Martí, o deputado 
cu bano afirmou que o herói foi 
o primeiro a recomendar aos la-
tino-americanos que não caís sem 
na tentação de participar de um 
mercado comum com os Estados 
Unidos. A questão econômica 
e monetária já era considerada 
por Martí o principal obstáculo à 
in dependência latino-americana. 
Para Alarcón, a frase “Conquista-
remos a Justiça”, escrita por Mar-
tí numa carta a um amigo filho 
de escravos cubanos, é a síntese 
do pensamento do herói.

– Essa frase pode resumir o 
programa radical revolucionário 
que o povo cubano se empenha 
em continuar – observou. 

O deputado cubano também 
manifestou pesar pela morte da 
ex-primeira-dama Ruth Cardoso. 
Ele destacou que as relações 
atuais entre Brasil e Cuba são 
“ótimas”.

Ao encerrar a sessão, Inácio 
Arruda expressou o apoio da 
Frente Parlamentar de Amigos 
de Cuba.

Herói cubano José Martí é 
homenageado pelo Congresso 

Luta pela independência de Cuba é lembrada em homenagem a José Martí

Alarcón agradece brasileiros por 
apoio a cubanos presos nos EUA

O ex-deputado federal Casildo Malda-
ner (SC), do PMDB, tomou posse ontem 
como suplente do senador Raimundo 
Colombo (DEM-SC), que se licenciou do 
cargo por 121 dias para acompanhar as 
eleições municipais em Santa Catarina.

Maldaner, que já foi senador entre 
1995 e 2003, destacou a descentralização 
administrativa do atual governo catari-
nense e disse que vai sugerir a discussão 
do tema nas comissões do Senado.

Ele afirmou que irá propor a criação 
de um Fundo Nacional de Defesa Civil e 
a amortização de gastos do ensino supe-
rior com o Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS). O senador também 
defendeu investimentos em educação e 

pesquisa.
Maldaner deixa o comando do 

Banco Regional de Desenvolvi-
mento do Extremo Sul (BRDE), 
em Santa Catarina. Antes, foi 
vice-governador do esta-
do, vereador e deputado 
estadual.

Ele recebeu as bo-
as-vindas dos senado-
res Neuto de Conto 
(PMDB-SC), Valdir 
Raupp (PMDB-
RO), Ideli Sal-
vatti (PT-SC) e 
Valter Pereira 
(PMDB-MS).

Mais de cem vetos devem 
ser analisados amanhã

Membro do PC diz que China 
quer intensificar parceria

Garibaldi (D) e Guoqiang trocam presentes no Senado

Garibaldi: Casa enfrentará debate sobre suplência

Maldaner já listou suas prioridades no Senado
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O diretor-presidente do 
Google Brasil, Alexandre 
Hohagen, deve participar hoje, 
às 9h, de audiência pública 
na Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Pedofilia. O 
objetivo da reunião é concluir 
entendimentos para a assina-
tura de termo de ajustamento 
de conduta (TAC) prevendo 
medidas para impedir divulga-
ção de conteúdo pedófilo por 
meio do site Orkut, pertencen-
te ao Google.

A audiência pública, propos-
ta pelo relator do colegiado, 
senador Demostenes Torres 
(DEM-GO), também deve con-
tar com a presença de Sérgio 
Suiama, procurador da Repú-
blica no estado de São Paulo, 
e Thiago Tavares de Oliveira, 
presidente da SaferNet Brasil, 
entidade formada por espe-
cialistas ligados à defesa dos 
direitos humanos e que recebe 
denúncias sobre prática de 
pedofilia pela internet. 

Compromisso
Esta é a segunda convoca-

ção de Hohagen pela CPI da 
Pedofilia. No início de abril, o 
diretor-presidente do Google 
falou aos senadores sobre as 
denúncias de existência de 
fotos contendo pornografia 
infantil entre os álbuns fe-
chados do Orkut. Na ocasião, 
Hohagen assumiu o compro-
misso de atender às demandas 
do Ministério Público quanto 
ao fornecimento de infor-
mações sobre álbuns citados 
nas denúncias e à adoção de 
filtros para combater a ação 
de pedófilos. A nova convo-
cação do dirigente do Google 
foi motivada por dificuldades, 
apontadas pelo Ministério 
Público, de entendimento em 
torno desse compromisso, a ser 
formalizado com a assinatura 
do TAC.

Em nota divulgada ontem, 
a empresa Google anunciou 
um pacote de medidas com o 
objetivo de impedir o uso do 
provedor pelos pedófilos e 
para assegurar a cooperação 
legal e tecnológica com as au-
toridades brasileiras. Confor-
me declara Hohagen na nota, 
o Google estaria “pronto para 
assinar os acordos de coopera-
ção com o Ministério Público e 
a SaferNet”. 

A reunião da comissão parla-
mentar de inquérito será reali-
zada na sala 2 da Ala Senador 
Nilo Coelho.

A POLêMICA EM torno do pro-
jeto que institui o Depoimento 
Sem Dano (DSD) para crianças 
e adolescentes vítimas de 
abuso sexual, prática adotada 
pela Justiça no Rio Grande 
do Sul e debatida ontem em 
audiência pública, levou a se-
nadora Lúcia Vânia (PSDB-GO) 
a adiar a apresentação de seu 
relatório. Ela relata a proposta 
(PLS 35/07) na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cida-
dania (CCJ), e sua intenção era 
votá-la a tempo de comemorar 
os 18 anos de promulgação 
do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), ocorrida 
em 13 de julho de 1990. 

Em princípio, Lúcia Vânia 
se diz favorável à instituição 
do DSD, mas confessou ter 
ressalvas, como o uso desse 
instrumento numa situação de 
falta de profissionais treinados, 
o temor de um possível aumen-
to no número de depoimentos 
de crianças, mesmo quando 
não são necessários, ou sua 
requisição como testemunha 
de outros crimes que não os 
de abuso sexual. A senadora 
mencionou o caso Isabella Nar-
doni e o propósito de se ouvir o 
irmão de 3 anos da menina, na 
tentativa de elucidar se foram 
os pais que a jogaram pela 
janela do apartamento. 

– Acredito que precisamos 
ouvir mais, debater mais. O 
projeto é importante, inovador, 
complexo, por isso precisamos 
de algumas salvaguardas que 
devem ser colocadas – disse. 

O projeto é fruto do traba-
lho da Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito da Explo-
ração Sexual, que atuou em 
2003 e 2004, e baseia-se em 
experiência do juiz da 2ª Vara 
de Infância e Juventude de 
Porto Alegre, José Antônio 
Daltoé Cesar, que participou 
da audiência pública. Nos 
processos de sua comarca, ele 
instituiu o DSD, com a inqui-
rição da criança ou do adoles-
cente vítima de abuso sexual 
ocorrendo em sala distinta 
de onde se ouve o acusado, 
intermediado por profissional 
treinado, e com transmissão 
ao vivo do depoimento. A ví-

tima é ouvida após avaliação, 
para saber se pode e se deseja 
prestar esse testemunho. 

– A Convenção Internacional 
sobre os Direitos da Criança 
e do Adolescente assegura à 
criança a oportunidade de ser 
ouvida nos processos que lhe 
dizem respeito. Ela tem a opor-
tunidade, e falará se quiser, 
mas temos que garantir esse 
direito – explicou Daltoé. 

Entendimento
Também defendeu a apro-

vação do projeto a represen-
tante da Sociedade de Psiquia-
tria do Rio Grande do Sul, a 
promotora de Justiça Veleda 
Dooke, que ressaltou a pro-
teção psicológica à vítima na 
experiência de DSD naquele 
estado, para garantir à criança 
ou adolescente o entendi-
mento de que ela não será a 
responsável pela condenação 
de pais e parentes, mas, sim, 
de que alguém ofendeu seus 
direitos e merece ser punido. 
Veleda frisou o trabalho de 
acolhimento e consulta feito 
às crianças para saber se po-
dem e devem falar a respeito 
da experiência traumática.

Já o representante da Sub-
secretaria de Promoção dos 
Direitos da Criança e do Ado-
lescente da Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República (SEDH), 
Fernando Carvalho, anunciou 
o apoio da secretaria às expe-
riências em vigor em outros 

estados, como Rio Grande do 
Norte e Acre.

Segundo informou, o órgão 
abriu edital para o financia-
mento de propostas nesse 
sentido. A SEDH também reali-
zará pesquisa de avaliação das 
experiências, tanto nacionais 
quanto internacionais, cursos 
de capacitação de técnicos e 
discussões aprofundadas do 
tema no 3º Congresso Mun-
dial de Enfrentamento da 
Exploração Sexual de Crianças 
e Adolescentes, a ser realiza-
do em novembro, no Rio de 
Janeiro.

Preocupação ética
A integrante da Comissão 

Nacional de Direitos Humanos 
do Conselho Federal de Psico-
logia, Esther Arantes, mencio-
nou a preocupação ética dos 
profissionais de psicologia em 
relação à técnica de “extração 
da verdade” aplicada às víti-

mas no DSD.
– Não se pode usar técnicas 

de psicologia para obter pro-
vas. É uma função desvirtuada 
do psicólogo na inquirição – 
declarou.

Estherla ainda manifestou 
preocupação com o estabele-
cimento de uma idade mínima 
para a inquirição de crianças 
e compartilhou a preocupa-
ção da senadora Lúcia Vânia 
de amplitude exagerada da 
proposição, que permite a 
inquirição para crimes além 
dos sexuais. 

A presidente do Conse-
lho Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente 
(Conanda), Maria Luiza Mou-
ra, anunciou que o conselho 
discutirá o projeto em sua pró-
xima plenária, mas lembrou 
que o órgão já se posicionou, 
anteriormente, contrário à 
participação de crianças em 
processos judiciais.

Eduardo Suplicy (PT-SP) e 
Marina Silva (PT-AC) apoia-
ram o debate a respeito do 
assunto. Marina pediu que se 
encontre uma solução rápida 
para evitar a exposição de 
crianças e adolescentes em 
audiências, tratados como 
adultos e constrangidos pela 
presença do agressor. Os sena-
dores Flexa Ribeiro (PSDB-PA), 
Eduardo Azeredo (PSDB-MG) e 
Magno Malta (PR-ES) também 
estiveram na reunião, coorde-
nada pelo presidente da CCJ, 
Marco Maciel (DEM-PE). 

Senadora Lúcia Vânia decide adiar apresentação de relatório para que se ampliem as discussões a respeito  
de projeto que institui o Depoimento Sem Dano para crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual

Debate revela divergências sobre 
depoimento de criança em processo

O Plenário do Senado apro-
vou ontem mais dois nomes 
para compor a comissão ex-
terna de juristas que irá ela-
borar um projeto de reforma 
do Código de Processo Penal: 
Antonio Corrêa e Tito Souza 
do Amaral. A comissão passa 
assim a ser composta, além 
deles, por Antonio Magalhães 
Gomes Filho, Eugênio Pacelli 
de Oliveira, Fabiano Augusto 
Martins Silveira, Félix Valois 

Coelho Júnior, Hamilton Car-
valhido, Jacinto Nelson de 
Miranda Coutinho e Sandro 
Torres Avelar. 

Antonio Corrêa é professor 
de Direito Civil e juiz federal 
de 1ª instância. Antonio Maga-
lhães Gomes Filho é professor 
titular de Direito Processual 
Penal na Faculdade de Direito 
da Universidade de São Pau-
lo (USP); Eugênio de Olivei-
ra, procurador do Ministério 

Público Federal e professor 
universitário; Fabiano Silveira, 
consultor legislativo de carreira 
do Senado; Félix Valois Coelho 
Jr., advogado e professor de 
Direito Penal; Hamilton Car-
valhido, ministro do Superior 
Tribunal de Justiça; Jacinto de 
Miranda Coutinho, advogado 
e procurador do estado do 
Paraná; Sandro Torres Avelar, 
presidente da Associação Na-
cional dos Delegados de Polícia 

Federal; e Tito Souza do Ama-
ral, promotor do Ministério 
Público de Goiás.

Estudiosos
A comissão será instalada no 

dia 9 de julho. O presidente 
do Senado, Garibaldi Alves, 
ao constituí-la, buscou desig-
nar profissionais e estudiosos 
do direito processual penal 
brasileiro, bem como tentou 
obter a representatividade 

das instituições relacionadas 
à área incluindo membros da 
magistratura, do MP, da polícia 
judiciária e da advocacia.

O Código de Processo Penal 
data de outubro de 1941, e 
foi editado por decreto-lei no 
Estado Novo. Sofreu apenas 
alterações pontuais recentes 
– Leis 11.689, 11.690 e 11.719, 
todas de junho de 2008 –, pois 
tem resistido a tentativas de 
reforma mais abrangente. 

Na CCJ, José Antônio Daltoé, Fernando Luiz Carvalho, Veleda Dooke, Marco Maciel, Maria Luzia Moura e Esther Arantes 

Lúcia Vânia, relatora: “Acredito que  
devemos ouvir mais, debater mais”

Comissão para reforma do Código de Processo Penal tem dois novos integrantes

Termo de conduta 
do Google pode 
ser definido hoje
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O PLENÁRIO DO Senado apro-
vou ontem cinco empréstimos 
para estados e municípios. O 
maior deles autoriza o governo 
do Rio Grande do Sul a tomar 
emprestado US$ 1,1 bilhão do 
Banco Internacional para Re-
construção e Desenvolvimento 
(Bird), destinado ao programa 
de Sustentabilidade Fiscal para 
o Crescimento do estado.

Segundo Pedro Simon (PMDB-
RS), o dinheiro servirá para pagar 
o serviço da dívida do estado, 
que foi federalizada durante 
o governo Fernando Henrique 
Cardoso. Na última sexta-feira, o 
senador liderou uma vigília em 
Plenário, com apoio de Heráclito 
Fortes (DEM-PI) e Gim Argello 
(PTB-DF), para aguardar que 
o Executivo enviasse à Casa a 
mensagem aprovada ontem, au-
torizando o empréstimo ao Rio 
Grande do Sul (MSF 128/08).

O governo de Minas Gerais 
também foi autorizado a con-
trair empréstimo junto ao Bird, 
no valor de US$ 976 milhões, 
para financiar parcialmente 
o Programa de Parceria para 

o Desenvolvimento de Minas 
Gerais II. Os recursos, segundo 
o senador Eduardo Azeredo (PS-
DB-MG), servirão para concluir a 
ligação, por asfalto, entre todos 
os 853 municípios mineiros.

Três prefeituras também fo-
ram beneficiadas com a votação 
de ontem. A de Teresina poderá 
contrair empréstimo no valor de 
até US$ 31,1 milhões junto ao 

Banco Interamericano de Desen-
volvimento (BID) para financiar 
ações no Programa Lagoas do 
Norte. A prefeitura de Ipatinga 
(MG) foi autorizada a tomar 
emprestados US$ 19,2 milhões 
junto ao Fundo Financeiro para 
o Desenvolvimento da Bacia do 
Prata (Fonplata). O dinheiro vai 
financiar parcialmente o Projeto 
de Desenvolvimento Urbano, 

Social e Ambiental de Ipatinga, 
“ajudando a melhorar a quali-
dade de vida de uma cidade que 
sofreu muito com a poluição 
causada pela atividade siderúr-
gica”, segundo Azeredo.

Já a prefeitura de Toledo (PR) 
poderá contratar operação de 
crédito no valor de US$ 7,3 
milhões com o BID para obras 
sociais e de infra-estrutura. 

O Rio Grande do Sul foi autorizado a realizar operação de crédito com o Bird no valor de US$ 1,1 bilhão, destinado a 
pagar dívida com a União. Minas Gerais e as cidades de Teresina, Ipatinga e Toledo também foram beneficiados

Senado aprova empréstimos externos 
para dois estados e três municípios

Para o senador, até agora Minc ainda 
não fez nada além de “conversa fiada”

O senador Sérgio Guerra (PSDB-
PE) rebateu ontem a declaração 
do ministro do Meio Ambiente, 
Carlos Minc, de que Pernambuco 
é “um desastre do desastre” na 
área ambiental, ao apresentar o 
resultado da Operação Engenho 
Verde, que autuou todas as 24 
usinas do estado e aplicou mul-
tas de R$ 120 milhões. Segundo 
o ministro, os usineiros esta-
riam desmatando ilegalmente 
e promovendo “uma lambança 
generalizada com apoio político 
e impunidade”.

Sérgio Guerra disse que Minc 
estabeleceu um confronto com 
os pernambucanos, e que o meio 
ambiente precisa de alguém 
responsável e não de “um cara 
alegre”. O senador sugeriu que o 
ministro trabalhe, pois ainda não 
foi além de “conversa fiada”. 

– Chega desses animadores de 
meia-tigela. Respeite os pernam-
bucanos – disse o senador.

Guerra pede que 
Minc respeite 
pernambucanos

O senador Expedito Jú-
nior (PR-RO) agradeceu a 
intervenção do presidente 
do Senado, Garibaldi Alves, 
junto ao Supremo Tribunal 
Federal (STF), em favor de 
uma resolução aprovada 
pelo Senado relativa ao 
extinto Banco do Estado de 
Rondônia (Beron).

Em dezembro de 2007, o 
Senado aprovou a Resolu-
ção 34/07, que determinou 
a suspensão dos pagamen-
tos da dívida do Beron com 
a União. A dívida, porém, 
continuou a ser cobrada, 
o que levou a Advocacia 
do Senado a ingressar com 
mandado de segurança no 
STF para garantir o cumpri-
mento da resolução. A ação 
aguarda julgamento pelo 
Plenário do tribunal.

Expedito disse que o di-
nheiro cobrado mensal-
mente do governo estadual, 
entre R$ 10 e 12 milhões, 
poderia ser empregado nas 
área de saúde, educação, se-
gurança e infra-estrutura.

Expedito quer 
suspensão da 
dívida do Beron

Senador agradeceu ação de 
Garibaldi junto ao Supremo

Foi aprovado pelo Plená-
rio projeto (PLC 71/08) que 
reduz o Imposto de Renda 
cobrado dos caminhoneiros 
paraguaios que prestam 
serviços a empresas brasilei-
ras, equiparando a situação 
daqueles profissionais à dos 
seus colegas brasileiros.

Emenda do relator na Co-
missão de Assuntos Econô-
micos (CAE), senador Anto-
nio Carlos Júnior (DEM-BA), 
altera os cálculos em con-
formidade com as tabelas 
progressivas do Imposto de 
Renda. Dessa forma, obede-
cendo às tabelas previstas 
na Lei 11.482/07, o imposto 
para o ano-calendário 2008 
terá alíquota zero para a 
primeira faixa da base de 
cálculo – até R$ 1.372,81; 
alíquota de 15% para a 
faixa de R$ 1.372,82 até R$ 
2.743,25; e de 27,5% para a 
faixa acima de R$ 2.743,25.

O Plenário aprovou ontem 
o projeto de lei (PLC 72/08) 
que cria, na estrutura da Pre-
sidência da República, a Secre-
taria de Assuntos Estratégicos, 
dirigida pelo professor Man-
gabeira Unger e encarregada 
de propor políticas públicas 
de longo prazo. Votaram 
contra os líderes do PSDB e do 
DEM e os senadores Geraldo 
Mesquita Júnior (PMDB-AC) 
e Mozarildo Cavalcanti (PTB-
RR). O projeto será enviado à 
sanção presidencial.

Sete senadores questiona-
ram a criação da secretaria, 
por já existirem o Ministério 
do Planejamento e o Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplica-
da (Ipea). Alvaro Dias (PSDB-
PR) afirmou que o governo 
federal “engordou demais 
na administração Lula”. Para 
Flexa Ribeiro (PSDB-PA), o 
Ipea “agora está submetido” 
à nova secretaria.

Só Eduardo Suplicy (PT-SP) 

defendeu a secretaria.
José Agripino (RN), líder do 

Democratas, lembrou que o 
governo tentou criar a secre-
taria por medida provisória, 
rejeitada pelos senadores. 
Mário Couto (PSDB-PA) disse 
que o governo federal já tem 
22.245 cargos comissionados 
e que o governo Lula criou 86 
secretarias, ministérios e insti-
tutos. Papaléo Paes (PSDB-AP) 
ressaltou que Mangabeira Un-
ger havia chamado o governo 
Lula de “corrupto”.

Mozarildo Cavalcanti sus-
tentou que o governo Lula 
“não pára de aumentar gas-
tos”. Já para Rosalba Ciarlini 
(DEM-RN), o governo “diz que 
não tem dinheiro para a saú-
de, mas tem para criar novos 
ministérios e secretarias”. Ro-
mero Jucá (PMDB-RR), relator 
na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, informou 
que a secretaria custará, por 
ano, R$ 6,1 milhões.

“Uma construção supraparti-
dária, mostrando que quando 
os interesses de um estado ou 
da União estão em jogo, todos 
trabalham juntos.” Assim Paulo 
Paim (PT-RS) definiu o acordo 
firmado para colocar em vota-
ção a mensagem, aprovada on-
tem em Plenário, que autoriza 
o governo do Rio Grande do Sul 
a contrair empréstimo no valor 
de US$ 1,1 bilhão.

– É um fato inédito. Trata-se 
do maior empréstimo da histó-
ria do Rio Grande. É a primeira 

vez que um estado brasileiro 
contrata uma operação de cré-
dito nesse montante para pa-
gamento de dívida com a União 
dentro dessa modalidade.

De acordo com o senador, as 
negociações para tal empréstimo 
já vinham sendo feitas há muitos 
anos, desde outros governos. 
Os parlamentares da bancada 
gaúcha participaram dessas ne-
gociações.

Paim explicou que os recursos 
serão utilizados para pagamen-
to da dívida do Rio Grande do 

Sul junto à União – atualmente 
calculada em aproximadamente 
R$ 33 bilhões – e permitirão uma 
redução nessa dívida em torno 
de R$ 200 milhões por ano.

– O estado terá vinte anos para 
pagar com juros menores. Atual-
mente o estado desembolsa cer-
ca de 18,5% para pagamento da 
dívida, o que está mais ou menos 
na faixa dos R$ 33 bilhões. Com 
o empréstimo, o percentual de 
desembolso será reduzido de 
18,5% para em torno de 13% a 
15% – explicou.

Caminhoneiro 
paraguaio pagará 
menos imposto

Com críticas, Secretaria de 
Assuntos Estratégicos é aprovada

Paim comemora acordo que beneficiou o RS

O Plenário do Senado 
realizou ontem a primeira 
sessão de discussão de duas 
propostas de emenda à 
Constituição: a PEC 96/03, 
que exclui os recursos des-
tinados à educação do cál-
culo da Desvinculação de 
Receitas da União (DRU), 
o que, na prática, permite 
um aumento dos recursos 
para o setor; e a proposta 
(PEC 22/06) que modifica 
a composição do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ).

Para aprovar uma PEC, 
são necessários dois turnos 
de votação, antecedidos, o 
primeiro, por cinco sessões 
de discussão e, o segundo, 
por três sessões. Esse rito 
deve ser realizado tanto no 
Senado como na Câmara. 
Durante a primeira sessão 
de discussão das PECs, ne-
nhum senador se apresen-
tou para discuti-las.

Proposta exclui 
da DRU recursos 
para educação

Plenário acata mensagens do Executivo com autorizações para empréstimos a serem contraídos junto ao Bird e ao BID

Paim considerou inédita a autorização 
para empréstimo de US$ 1,1 bilhão
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O senador César Borges (PR-
BA) festejou, em discurso, o 2 
de Julho de 1823, “a data da 
independência popular do Bra-
sil”, quando as forças brasileiras 
finalmente conseguiram, com o 
apoio da esquadra do almirante 
inglês Thomas Cochrane, depor o 
governador da Bahia, Madeira de 
Melo, fiel aos portugueses. 

Ele lembrou que, ao contrário 

da idéia “um tanto idílica” de que 
a independência do Brasil ocorreu 
em 7 de setembro de 1822 “com 
apenas um grito”, a independên-
cia teve muito sangue na Bahia. 
A data, disse, é comemorada todo 
ano no estado, quando autori-
dades se juntam ao povo em um 
desfile pelas ruas de Salvador.

César Borges lembrou que a 
independência na Bahia teve 

expressiva participação popular, 
especialmente dos negros, e lan-
çou a idéia do fim da escravidão. 
A história, acrescentou, registra 
os nomes de duas heroínas da 
independência – a da abadessa do 
Convento da Lapa Joana Angélica 
(assassinada pelos portugueses) e 
de Maria quitéria de Jesus. Esta 
cortou os cabelos e vestiu-se de 
homem para lutar.

Conforme o senador, ques-
tões levantadas há 185 
anos na Bahia, como a 
participação das clas-
ses populares, dos 
negros e das 
m u l h e r e s 
na políti-
ca, con-
t inuam 
atuais.

César Borges festeja o 2 de Julho, data da independência da Bahia

César Borges lembra participação popular no movimento

Orlando Silva (foto) foi recebido por 
Garibaldi e pelo presidente da CMO

O presidente do Senado, 
Garibaldi Alves Filho, recebeu 
ontem o ministro do Esporte, 
Orlando Silva, que pediu a apro-
vação de projeto que destina 
crédito suplementar de R$ 85 
milhões para apoiar a candi-
datura do Brasil como sede das 
Olimpíadas de 2016. O projeto 
deverá ser examinado hoje pela 
Comissão Mista de Orçamento 
(CMO). Segundo o ministro, 
Garibaldi prometeu colocar a 
matéria em votação no Plenário 
do Congresso Nacional já na 
próxima semana.

Acompanhado de conhecidos 
atletas, Orlando Silva também 
visitou o presidente da CMO, 
deputado Mendes Ribeiro Filho 
(PMDB-RS), que prometeu todo 
o esforço do colegiado para 
garantir rápida tramitação ao 
projeto de lei.

– Temos recebido missões 
impossíveis e estamos conse-
guindo chegar lá – declarou o 
parlamentar.

A levantadora de vôlei Fer-
nanda Venturini e o iatista Mar-
celo Ferreira, respectivamente 
medalha de bronze e de ouro, 
estavam na comitiva. O grupo 
contou com o reforço do ex-
jogador Bernard Rajzman, da 
geração de prata do voleibol 
brasileiro, e integrante da Co-
missão Nacional de Esporte.

Ministro pede a 
votação de crédito 
para Olimpíadas

Metade das vagas nas federais pode 
se destinar a alunos da rede pública
Proposta aprovada em decisão terminativa pela Comissão de Educação prevê, dentro da reserva de matrículas 
para egressos de escola pública, cotas para negros e índios; pessoas com deficiência também serão beneficiadas

OS ESTUDANTES qUE tenham 
cursado integralmente o ensino 
fundamental em escolas públi-
cas terão direito a pelo menos 
metade das vagas oferecidas por 
instituições federais de ensino 
superior e de educação profis-
sional e tecnológica. A medida é 
prevista em projeto da senadora 
Ideli Salvatti (PT-SC) aprovado 
ontem em decisão terminativa 
pela Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte (CE).

De acordo com a proposta 
(PLS 546/07), essas vagas deve-
rão ser preenchidas, em cada 

curso e turno, por estudantes 
que se declarem negros e índios 
em igual proporção à partici-
pação destes na população da 
unidade da Federação onde se 
localize a instituição de ensino. 
Emenda do relator, Paulo Paim 
(PT-RS), determina que pessoas 
com deficiência terão acesso às 
vagas reservadas independente-
mente do fato de terem cursado 
a educação básica em escolas 
públicas.

O texto original do projeto 
estabelecia a reserva de vagas 
apenas nas escolas federais de 

educação profissional e tecno-
lógica. A inclusão de instituições 
de ensino superior, sugerida, 
durante o debate por Marconi 
Perillo (PSDB-GO), foi pronta-
mente aceita pela autora e pelo 
relator do projeto.

– Este é um dia muito feliz 
para a bancada da educação – 
celebrou Ideli.

A comissão aprovou também 
em votação terminativa projeto 
(PLS 44/08) de Gerson Camata 
(PMDB-ES), relatado por Paim. 
que define 2009 como o Ano da 
Educação Profissional e Tecno-

lógica e  23 de setembro como 
o Dia Nacional dos Profissionais 
de Nível Técnico. 

Entre os projetos acolhidos 
em decisão terminativa está 
o PLS 733/07, de Paulo Duque 
(PMDB-RJ), que institui a come-
moração anual, em 26 de julho, 
do Dia Nacional do Arqueólogo, 
cujo relator foi o senador Antô-
nio Carlos Valadares (PSB-SE). 
Igualmente em decisão conclu-
siva foi aprovada proposta (PLS 
455/07) de Marconi que autoriza 
o Executivo a criar a Escola Téc-
nica Federal de Iporá (GO).

Os diretores das escolas públi-
cas de educação básica de todo 
o país deverão ser escolhidos 
por meio de eleições diretas, 
segundo estabelece projeto de 
Ideli Salvatti aprovado ontem, 
em decisão terminativa, pela 
Comissão de Educação. O man-
dato será de até dois anos, com 
direito a reeleição.

A proposta (PLS 344/07) foi 
acolhida na forma de substitu-
tivo da relatora, senadora Fáti-
ma Cleide (PT-RO), que aceitou 

diversas sugestões feitas por 
senadores durante o debate. 
Uma delas, de Marconi Perillo, 
excluiu a expressão “preferen-
cialmente” do dispositivo sobre 
eleições.

Segundo a proposição, os di-
retores serão escolhidos dentre 
profissionais de educação, com 
participação da comunidade 
escolar, constituída por profes-
sores, funcionários, estudantes e 
seus responsáveis. Os candidatos 
deverão receber, antes da elei-

ção, cursos de capacitação em 
gestão educacional.

Também foi aprovado em 
decisão terminativa o projeto 
(PLS 11/08) do senador Expedito 
Júnior (PR-RO) que estimula a 
abertura dos estabelecimentos 
públicos de ensino nos fins de 
semana, feriados e períodos de 
recesso letivo. 

Nesses períodos, de acor-
do com a proposta, que teve 
como relator Eduardo Azeredo 
(PSDB-MG), serão desenvolvidas 

“atividades culturais, esportivas 
e de reforço escolar, bem como 
a oferta de alimentação aos 
estudantes”.

Outro projeto acolhido pelos 
senadores da Comissão de Edu-
cação, em decisão terminativa, 
foi o PLS 712/07, de Flávio Arns 
(PT-PR), que institui a Semana 
Nacional de Acessibilidade e 
Valorização da Pessoa com 
Deficiência, a ser comemorada 
anualmente entre os dias 4 e 10 
de dezembro.

Eleição direta para escolha de diretor no ensino básico
Entre os projetos aprovados pelos senadores da Comissão de Educação, está o que estimula a abertura de escolas nos fins de semana, feriados e recessos letivos
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A CONCESSãO DE crédito rural 
poderá ficar mais fácil para os 
pe cu a ristas que substituírem a 
tradicional pecuária extensiva 
pelo sistema intensivo de produ-
ção, e para os proprietários que 
ado tarem o sistema orgânico na 
agropecuária. A proposta foi 
aprovada ontem pela Comissão 
de Assuntos Econômicos (CAE), 
que acolheu substitutivo de Os-
mar Dias (PDT-PR) a dois proje-
tos de lei, um de João Tenório 
(PSDB-AL) e outro de Antônio 
Carlos Valadares (PSB-SE).

A proposta segue agora para 
votação em decisão terminativa 
na Comissão de Agricultura e 
Re forma Agrária (CRA), que, por 
sugestão do presidente da CAE, 
Aloizio Mercadante (PT-SP), 
poderá apreciá-la na reunião 

de hoje.
O substitutivo altera o artigo 

48 da Lei 8.171/91, que dispõe 
sobre crédito rural. O projeto 
de João Tenório (PLS 474/07) 
es timula a pe cuária intensiva. 
Já a proposta de Valadares (PLS 
555/07) traz benefícios à produ-
ção agropecuária orgânica.

Ao acolher as duas matérias 
num único substitutivo, Osmar 
Dias explicou que a pecuária 
in tensiva reduz a pressão sobre 
as áreas de floresta e aumenta 
a produtividade. quanto aos 
sistemas orgânicos, o relator 
afirmou que se trata de conciliar 
economia e ecologia.

Mercadante lembrou que o 
subs titutivo vai em direção à 
res ponsabilidade do Brasil em 
au mentar sua safra e contribuir 

para a produção de alimentos.
Segundo João Tenório, a troca 

pe lo sistema intensivo de pecuá-
ria poderá liberar até 43 milhões 
de hectares de terras para a 
pro  du ção de alimentos. Já Vala-
dares destacou a preocupação 
mun dial com a redução do uso 
de agrotóxicos na agricultura.

Para Gerson Camata (PMDB-
ES), o projeto estimula a pecu-
á ria intensiva e incentiva a pro -
dução de grãos. Renato Ca sa-
gran de (PSB-ES) lembrou que a 
proposta vai reduzir a utilização 
de produtos químicos nas lavou-
ras. Jayme Campos (DEM-MT) 
observou que é preciso buscar 
linhas de financiamento aos 
pe cuaristas brasileiros, “quase 
todos falidos por falta de uma 
política nítida” para o setor.

Crédito mais fácil para quem 
adotar a pecuária intensiva
Proposta aprovada ontem pela CAE, e que será votada ainda hoje na CRA, também 
garante benefício aos produtores que optarem pelo sistema orgânico na agropecuária

Por unanimidade e em de-
cisão terminativa, a Comissão 
de Assuntos Econômicos (CAE) 
aprovou projeto de lei (PLS 
95/08) da senadora Ideli Salvatti 
(PT-SC) que autoriza o Poder 
Executivo a instituir o Fundo 
Nacional de Desenvolvimento 
dos Museus (FNDM).

Destinado a apoiar projetos 
de criação, construção, restaura-
ção e modernização de prédios, 
sítios e monumentos, o fundo 
contaria com recursos orçamen-
tários, além de contribuições 
e doações de pessoas físicas e 

jurídicas. Os recursos também 
seriam destinados à valorização 
dos profissionais, melhoria da 
gestão e aquisição de acervos.

Para o relator, Gim Argello 
(PTB-DF), o projeto tem por 
meta preservar a memória bra-
sileira. O senador informou que 
existem hoje no país cerca de 
2.500 museus.

A crise nas finanças do gover-
no do Rio Grande do Sul, devido 
ao elevado déficit das contas 
públicas, será tema de audiência 
pública na CAE. A data ainda 
será marcada.

Ideli Salvatti, autora do reque-
rimento de audiência aprovado 
ontem, convidou para o debate 
as seguintes autoridades gaú-
chas: o vice-governador, Paulo 
Feijó; o secretário da Fazenda, 
Aod Cunha de Moraes Júnior; a 
secretária em exercício de Pla-
nejamento e Gestão, Ana Maria 
Viana Severo; o presidente do 
Banco do Estado do Rio Gran-
de do Sul (Banrisul), Fernando 
Guerreiro de Lemos; e a diretora 
do Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran), Estella Maris 
Simon.

Mercadante (D) sugeriu que a CRA aprecie ainda hoje a proposta, que poderá então ser enviada à Câmara dos Deputados

Comissão aprova fundo de apoio a museus

Alvaro Dias: governo contingenciou 
93% dos recursos aprovados para ANP

Proposta reduzirá a pressão sobre 
áreas de floresta, segundo Osmar Dias

O senador Alvaro Dias (PSDB-
PR) considerou preocupante o 
contingenciamento de recursos 
do Orçamento Geral da União 
para as agências reguladoras em 
2008. Segundo informou, cerca 
de R$ 6,4 bilhões, de um total 
de R$ 8,5 bilhões autorizados, 
estão congelados, ou seja, 75% 
não podem ser aplicados. Para o 
senador, o quadro é alarmante, 
“uma vez que o contingencia-
mento compromete a função 
regulatória do Estado, pondo 
em risco o usuário e dando sinais 
negativos para o mercado”.

Conforme enfatizou, a Asso-
ciação Brasileira de Agências de 
Regulação (Abar) vem protestan-
do contra o fato, argumentando 
que a legislação é clara quanto à 
destinação das taxas resultantes 
do trabalho regulador.

– As verbas têm aplicação es-
pe cífica e obrigatória por lei, 
não podendo sofrer contin gen-
ciamento – disse, destacando 
que a Agência Nacional do 
Petróleo (ANP), responsável 
pela fiscalização dos postos de 
combustíveis, tem 93% dos re-
cursos bloqueados. Na Agência 
Nacional de Telecomunicações 
(Anatel), dos R$ 2,8 bilhões au-
torizados, R$ 2,5 bilhões estão 
contingenciados, informou.

Alvaro Dias também defen-
deu a inclusão na pauta da 
sessão do Congresso Nacional, 
que amanhã apreciará vetos, 
de projeto de lei que trata da 
complementação da aposen-
tadoria do pessoal do extinto 
Departamento de Correios e 
Telégrafos (DCT). O PSDB votará 
contra o veto.

Senadores da Comissão de 
Agri cultura e Reforma Agrária 
(CRA) foram conclamados on-
tem por Osmar Dias (PDT-PR) a 
aprovarem o substitutivo que 
ofereceu a dois projetos que 
ampliam a concessão do crédito 
rural. O texto foi aprovado na 
Comissão de Assuntos Econômi-
cos (CAE) e será analisado pela 
CRA em decisão terminativa (ver 
matéria ao lado).

Um dos projetos (PLS 474/07), 
de autoria do senador João Te-
nório (PSDB-AL), beneficia com 
o crédito rural a substituição da 
pecuária extensiva pela intensi-
va. Conforme Osmar Dias, o es-
tímulo reduzirá a pressão sobre 
áreas de floresta e aumentará a 
produtividade.

O senador calcula que 70% 
dos 210 milhões de hectares de 
pastagens de todo o país estão 
degradadas. Pelo menos parte 
dessa área, avalia, pode ser in-
corporada ao sistema produtivo, 
“tornando o Brasil capaz de 
contribuir definitivamente para 
a redução da crise de alimentos 
e de energia”, salientou o par-
lamentar.

O outro projeto (PLS 555/07), 
do senador Antônio Carlos Va-
ladares (PSB-SE), permite a in-
clusão do produtor de alimento 
orgânico entre os beneficiados 
pelo crédito rural.

De acordo com Osmar Dias, a 
produção orgânica é hoje uma 
exigência mundial para a pre-
servação da saúde, por ser livre 
de agrotóxicos. Cerca de 130 mil 
produtores do Paraná já traba-
lham com a cultura orgânica, 
ressaltou o senador.

Alvaro alerta para 
congelamento de 
verbas de agências

Osmar Dias quer 
votar logo projeto 
sobre crédito rural

O senador Gerson 
Camata (PMDB-ES) 
disse ontem que o 
presidente Lu la acer-
tou ao optar pela 
defesa, na próxima 
reunião do G-8, nos 
dias 7 e 8 de julho, 
de proposta de ação 
coordenada dos go-
vernos para conter 
a especulação nos 
mercados futuros de 
commodities de ali-
mentos, metais e pe tróleo.

– Sem a ação coordenada do grupo 
que reúne os sete países mais desenvol-
vidos mais a Rússia, é pouco provável 
que essa especulação deixe de estimu-
lar um ciclo negativo de pressão de alta 
nos preços, com impactos em todo o 
planeta – afirmou.

Camata ressaltou 
que a especulação com 
commodities vem cres-
cendo especialmente 
na Bolsa de Chicago, 
centro mundial desse 
tipo de negociação. 
Ele observou que, de-
vido à alta dos preços, 
já foi detectado movi-
mento de migração de 
outros ativos financei-
ros para o mercado de 
commodities.

Para o senador, Lula não pode es-
quecer de enfatizar que a política de 
subsídios e barreiras tarifárias imposta 
ao comércio de alimentos pelos Estados 
Unidos e pela União Européia afeta a 
produção e distribuição internacional, 
dificultando a existência de um sistema 
mais justo de mercado.

Depois de ter parti-
cipado no fim de se-
mana da reunião do 
Parlamento do Mer-
cosul, na Argentina, 
o senador Neuto de 
Conto (PMDB-SC) cri-
ticou o que chamou 
de “visão equivocada” 
dos países desenvolvi-
dos sobre a produção 
de álcool combustível 
no Brasil e sua ligação 
com a de vastação da 
Amazônia. Os críticos, disse o senador, 
desconhecem que o clima da Amazônia 
não serve para a produção de cana, 
devido à elevada umidade.

Ele salientou que os preços dos ali-
mentos têm subido pela conjugação 
de fatores como aumento do consumo 

mundial, elevação dos 
pre ços do petróleo, 
re dução dos estoques 
e altos gastos com 
sub sídios pelos países 
ricos. O açúcar tem 
um subsídio de 75% 
na Europa e o milho, 
de 35% nos Estados 
Unidos, exemplificou. 
Neuto de Conto con-
corda que o uso do 
milho para pro dução 
de etanol nos Estados 

Unidos tem contribuído para o aumen-
to dos preços dos alimentos.

– O álcool de cana não pressiona nem 
a Amazônia nem os preços dos alimen-
tos. O Brasil usa apenas 2% do seu terri-
tório no plantio de cana para produção 
de álcool e açúcar – salientou.

Gerson Camata apóia iniciativa para 
conter especulação de commodities

Produção de álcool não pressiona 
a Amazônia, diz Neuto de Conto

Camata defende ação coordenada dos 
países ricos contra alta dos preços

Neuto de Conto: umidade da Amazônia 
é incompatível com a cana-de-açúcar
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Agripino cobra publicação trimestral da Carta de Conjuntura do Ipea

“O farol apaga a luz”, adverte José Agripino

O senador José Agripino 
(DEM-RN) manifestou on-

tem preocupação com a 
decisão do presidente do 

Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada 

(Ipea) de não mais 
publicar trimes-

tralmente a 
C a r t a  d e 

Conjuntu-
ra – o que 

a entidade fazia desde 1980 – e 
passar a publicá-la apenas uma 
vez por ano. Ele também disse 
estar preocupado com as medi-
das que o governo tem tomado 
para evitar o retorno da inflação. 
A Carta de Conjuntura reúne 
vários dados que mostram como 
está a economia do país naquele 
momento e que servem de base 
para projeções futuras. 

– Na medida em que a con-

juntura econômica do Ipea não 
vai mais ser publicada, o farol 
apaga a luz. O farol que conduz 
os navegantes ao melhor rumo 
se apaga. Com medo de quê? 

Agripino observou que, en-
quanto se sonega aos brasileiros 
essa análise, fomenta-se a espe-
culação financeira e abrem-se 
oportunidades para aqueles 
“que ganham dinheiro com a 
esperteza”. Ressaltou ainda que 

o país vive um momento em que 
todos devem sugerir ao governo 
o que fazer para combater a 
inflação. O senador acrescentou 
que o Executivo não pode negar 
aos brasileiros a informação va-
liosa coletada pelo Ipea.

Agripino também afirmou que 
a taxa de juros alta e a carga 
tributária vêm impedindo que 
brasileiros façam investimentos 
no setor produtivo. 

A situação da Santa Casa de Misericórdia de Belém, onde 
morreram 22 bebês em uma semana, foi lamentada por Mário 
Couto (PSDB-PA). O senador disse que já foi mal interpretado por 
fazer oposição à governadora do Pará, Ana Júlia Carepa. “Hoje 
está aí, evidente e claro, que eu tinha as minhas razões”, 
disse, afirmando que os acontecimentos na Santa Casa 
são resultado de irresponsabilidade e incompetência 
administrativa no governo do estado, e que ele já havia 
alertado para “o desleixo” com que estava sendo 
tratado o local, mas não houve providências. 

– E agora, será que aqueles que devem ser res-
ponsabilizados não vão ser responsabilizados? 

Mário Couto citou vários “escândalos” ocorridos 
nas áreas de saúde e de segurança pública do es-
tado, como o caso da menina de 12 anos presa na 
mesma cela com dezenas de homens.

Flexa Ribeiro (PSDB-PA) atribuiu ao “governo petista do Pará” 
a responsabilidade pela morte de 22 bebês na Santa Casa de Mi-
sericórdia de Belém, na semana passada. O senador lembrou que 
em matérias jornalísticas, e em discursos dele próprio e de Mário 

Couto, foram feitos alertas sobre a probabilidade de a 
tragédia ocorrer, devido a advertências de médicos 

e de servidores do hospital, além de integrantes do 
Ministério Público que visitaram o local e verificaram 
a superlotação, especialmente na ala neonatal.

– Após a intensa repercussão da tragédia, a única 
providência da governadora [Ana Júlia Carepa], 
nesse fim de semana, foi aceitar o pedido de de-
missão do diretor da Santa Casa e designar uma 
comissão multiprofissional para inspecionar a San-

ta Casa e assumir interinamente a sua direção. É 
lamentável. A saúde virou caso de polícia – disse.

Mário Couto lamenta morte de bebêsFlexa Ribeiro faz cobrança a Ana Júlia

Mário Couto pede que os culpados 
sejam responsabilizados pelo caso

Flexa Ribeiro diz que tragédia com 
bebês em Belém foi anunciada

A COMISSãO MISTA de Orça-
mento (CMO) poderá votar 
hoje, em reunião marcada para 
as 14h30, o Projeto de Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
para 2009. Após duas reuniões 
ocorridas ontem com o presiden-
te do colegiado, deputado Men-
des Ribeiro Filho (PMDB-RS), a 
relatora da LDO 2009, senadora 
Serys Slhessarenko (PT-MT), e as 
lideranças partidárias, alguns 
pontos polêmicos do texto co-
meçaram a ser equacionados. 

Vários itens do substitutivo de 
Serys estavam sendo atacados 
pela oposição e dificultando um 

acordo para votação rápida da 
matéria. Entre eles está o artigo 
69, que prevê a possibilidade de 
execução, no ano seguinte, de 
parte do Orçamento caso essa 
lei não seja aprovada até 22 de 
dezembro do ano anterior.

No entanto, a relatora com-
prometeu-se a abandonar a sua 
proposta de execução mensal  
de um doze avos se o Orçamen-
to não for aprovado no prazo 
legal, retornando ao projeto 
original do governo, que prevê 
a execução total de três doze 
avos. 

– O que veio do Executivo foi 

três doze avos. Eu não diria que 
minha decisão é um recuo, mas, 
sim, um avanço. Em primeiro 
lugar, porque se trata de uma 
questão eminentemente políti-
ca. Diria que não vamos precisar 
de três doze avos e um doze avos 
de dinheiro para investimento. 
As autoridades do Congresso 
Nacional vão aprovar a lei orça-
mentária até 22 de dezembro 
– disse a senadora.

Hoje, às 10h, os representan-
tes das lideranças partidárias 
na CMO reúnem-se novamente 
para acertar os detalhes finais 
do acordo. 

Comissão deve votar hoje  
o projeto da LDO para 2009
Representantes das lideranças partidárias reúnem-se na manhã de hoje para discutir 
detalhes finais de acordo sobre alguns pontos polêmicos da peça orçamentária

Na CMO, Mendes Ribeiro (C) e Serys Slhessarenko reúnem-se com representantes das lideranças partidárias

Serys Slhessarenko apresen-
tou ontem ao Plenário um re-
lato da elaboração da proposta 
da LDO para 2009. Como relato-
ra da matéria, ela observou que 
essa peça orçamentária definirá 
os gastos públicos e priorizará 
as ações que serão levadas a 
cabo pelo governo federal por 
meio do Orçamento Geral da 
União. 

A senadora lembrou ainda 
que o trabalho durou pouco 
mais de dois meses, período 
em que os parlamentares en-
carregados de aprimorar a pro-
posta enviada pelo Executivo 
tentaram priorizar o que con-
sideraram “realmente urgente 
e imediato para o Brasil”. Ela 
afirmou que foram analisadas 
quase 3 mil emendas. 

Serys referiu-se também, em 
discurso, à sua participação no 
Fórum Internacional de Parla-
mentares do G8+5, que discute 
mudanças climáticas.

Reunidos em Tóquio, no 
Japão, os parlamentares fecha-
ram o documento que deverá 
ser a base para o protocolo 
que vai suceder o Protocolo de 
Kyoto, que expira em 2012.

Serys aponta prioridade ao “realmente urgente”

O governo brasileiro gasta 
muito e gasta mal os recursos 
que arrecada. Essa é a conclu-
são a que chegou o consultor 
do Senado e professor da Uni-
versidade do Legislativo (Unile-
gis) Marcos Mendes, após fazer 
uma comparação entre 17 paí-
ses da América Latina sobre a 
eficiência do gasto público em 
que o Brasil aparece em 10º 
lugar, bem atrás de Uruguai, 
Chile e Costa Rica.

A constatação foi apresenta-
da, na noite de segunda-feira, 
no Seminário de Políticas Pú-
blicas, realizado no Programa 
Interlegis (Comunidade Virtual 
do Legislativo Brasileiro) como 
parte do Ciclo de Conferências 
da Unilegis 2008.

– A ineficiência 
é irmã gêmea do 
excesso de recur-
sos – afirmou.

Marcos Mendes 
explicou que a ori-
gem do gasto ele-
vado está no mo-
delo adotado no 
Brasil, uma vez que 
o gasto público de-
corre de uma decisão política. 
Acrescentou que o excesso de 
arrecadação estimula o gasto, 
devido às maiores facilidades 
de financiamento.

Saída
A solução estaria, na ava-

liação do consultor, nos me-
canismos à disposição do Po-
der Executivo, como medidas 
provisórias, Desvinculação de 
Receitas da União, contingen-
ciamento, nomeações e outros, 
com a melhoria na gestão dos 
recursos e a instituição de 
mecanismos de partilha mais 
racionais, acabando com as 
“ilhas de privilégios” e mu-
dando os critérios de partilha 
desses recursos.

A cientista política Maria das 
Graças Rua, da Universidade de 
Brasília, afirmou que o país pre-
cisa melhorar seus mecanismos 
de avaliação e monitoramento 
das políticas públicas a serem 
implementadas, o que já existe 
em outros países desde a déca-
da de 70. “O monitoramento é 
como consertar o avião com ele 
voando. No Brasil, existe muito 
acompanhamento e pouco 
monitoramento”, disse.

Marta Teresa da Silva Arre-
tche, cientista política da Uni-
versidade de São Paulo, apre-
sentou seu estudo sobre a falta 
de autonomia dos governos 
subnacionais, como denomina 
as prefeituras municipais bra-
sileiras, dentro de um mode-

lo supostamente 
descentralizado 
de gestão fiscal e 
política.

Embora aparen-
temente os mu-
nicípios tenham 
autonomia para 
arrecadar impos-
tos, estão subme-
tidos à legislação 

federal, lembrou. No caso de 
recolhimento do ISS, a legisla-
ção define o que são serviços 
e, no caso da educação, define 
a aplicação de 25% do Fundo 
de Participação do Município 
(FPM) e, do total, ainda discri-
mina um percentual a ser gasto 
e no que deve ser aplicado.

Leany Lemos, coordenadora 
de Ciência Política da Unilegis, 
foi moderadora dos traba-
lhos. A mesa de abertura foi 
composta pela vice-reitora 
acadêmica Vânia Maione, pela 
diretora-executiva do Instituto 
Legislativo Brasileiro (ILB), De-
nise Ramos de Araújo Zoghbi, 
e pelo diretor-geral adjunto do 
Senado, José Alexandre Lima 
Gazineo.

“Governo gasta muito e gasta 
mal”, diz professor da Unilegis

Para Marcos 
Mendes, origem 
do gasto elevado 
está no modelo 
político adotado 
no país
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