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CPI da Petrobras inicia trabalhos 
e convida secretário da Receita
Dirigente do órgão deve falar na próxima terça-feira, às 14h, sobre suposta manobra da estatal para  
reduzir impostos devidos, da ordem de R$ 4,3 bilhões, conforme denúncia da própria fiscalização

Romero Jucá 
(E) apresenta 

à comissão, 
presidida por 

João Pedro, 
seu plano de 

trabalho para as 
investigações

Por acordo entre 
governistas e opo-
sicionistas, a CPI da 

Petrobras aprovou na 
manhã de ontem o plano 
de trabalho apresenta-
do pelo relator, Romero 
Jucá. O primeiro a depor 
na comissão parlamentar 
de inquérito, em reunião 
marcada para terça-feira, 
a partir das 14h, será o 
secretário interino da 
Receita Federal, Otacílio 
Dantas Cartaxo. 3

Representação contra Arthur Virgílio gera polêmica

Renan (foto) 
lê documento 

que acusa 
Virgílio de 

abusar de suas 
prerrogativas 

e praticar 
ilicitude

Arthur Virgílio 
diz que 
devolve ao 
Senado gasto 
com servidor 
que fez curso 
de cinema no 
exterior

Representação do PMDB contra Arthur Virgí-
lio, por suposta quebra de decoro parlamentar, 
provocou polêmica e causou a interrupção da 

sessão do Plenário por alguns minutos, ontem 
à tarde. Em resposta, Virgílio citou denúncias 
contra Renan Calheiros, que fez a leitura do 

documento. Vários senadores se solidarizaram 
com o líder do PSDB; a posição do PMDB foi 
defendida por Wellington Salgado. 4 e 5

Preocupados com a ampliação da pre-
sença militar norte-americana na Colôm-
bia, integrantes da Comissão de Relações 

Exteriores encontraram-se ontem à noite 
com o presidente colombiano Álvaro 
Uribe, na Base Aérea de Brasília. 8

Risco de corrida armamentista na 
América do Sul preocupa senadores

Álvaro Uribe (E) conversa com senadores da Comissão de Relações Exteriores na Base Aérea de Brasília

Presos podem 
ter direito a 
ensino médio 
e fundamental

Produção de 
biocombustível 
deve evitar 
desmatamento

Projeto que obriga 
os presídios a ofere-
cerem cursos destina-
dos à formação nos 
ensinos fundamental 
e médio foi aprovado 
ontem pelo Plenário 
do Senado. Como foi 
alterada, a proposta 
voltará ao exame dos 
deputados. Recebe-
ram também aprova-
ção cinco projetos de 
decretos legislativos 
acolhendo acordos 
internacionais. 2

Projeto aprovado 
ontem pela Comis-
são de Infraestrutura 
determina parâme-
tros para a produção 
de biocombustíveis, 
como a observância 
de critérios socioam-
bientais, entre eles 
a não utilização de 
trabalho infantil ou 
escravo. De acordo 
com a proposta, deve 
ser evitado também 
o desmatamento de 
florestas. 7
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A agenda completa, 
incluindo o número de cada 

proposição, está disponível na 
internet, no endereço  

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

Plenário realiza 
sessão destinada a 
pronunciamentos

A sessão às 9h é não 
deliberativa, destinada 
a pronunciamentos de 
senadores. Entre os ins-
critos, estão Paulo Paim 
(PT-RS), Flexa Ribeiro 
(PSDB-PA) e João Pedro 
(PT-AM).

Agenda

O PlEnÁRIO DO Senado apro-
vou ontem, em turno suplemen-
tar, projeto de lei que obriga os 
presídios a oferecerem cursos 
destinados à formação nos 
ensinos fundamental e médio, 
integrados ao sistema escolar 
de cada estado. Como a pro-
posta, de iniciativa da Câmara, 
recebeu alterações no Senado,  
a matéria voltará ao exame dos 
deputados.

O projeto (PlC 95/02) estabe-
lece que os cursos sejam minis-
trados nas modalidades de edu-
cação de jovens e adultos ou de 
educação a distância. A iniciativa 
ainda torna obrigatória a oferta 
de cursos e programas de educa-
ção profissional aos presos.

Os senadores também apro-
varam ontem, em turno suple-
mentar, outros três projetos da 
Câmara que, por terem sido 
alterados no Senado, voltarão 
para análise daquela Casa. En-
tre essas propostas, está o PlC 

59/06, que obriga os planos e 
seguros de saúde a fornecerem 
bolsas de colostomia e mecanis-
mos similares como coletores de 
urina e sondas urinárias.

A relatora na Comissão de 
Assuntos Sociais (CAS), senadora 
Rosalba Ciarlini (DEM-Rn), que é 
médica, explicou no substitutivo 
que a colostomia é uma deri-
vação intestinal feita por pro-
cedimento cirúrgico. Quando 
o caso exige tal procedimento, 
o paciente deve utilizar coletor 

de fezes, ou bolsa de 
colostomia, material des-
cartável que será trocado 
todos os dias.

Por sua vez, o PlC 48/08 
regulamenta a contagem 
de prazo prescricional no 
protesto extrajudicial. A 
proposição estabelece 
que o início do prazo 
será a data de registro 
do processo, resolvendo o 
problema do hiato entre 

a data de protocolo do protesto 
e a de seu efetivo registro.

Já o PlC 1/09 obriga a de-
sinfecção e esterilização dos 
instrumentos e utensílios utili-
zados por barbeiros, manicures, 
pedicures, tatuadores e aplica-
dores de piercings. O objetivo 
é proteger os usuários desses 
tipos de serviços contra o risco 
de inoculação de agentes de 
doenças infectocontagiosas, 
como a Aids e a hepatite (dos 
tipos B e C).

Cinco projetos de decreto 
legislativo acolhendo atos in-
ternacionais foram aprovados 
ontem pelo Plenário do Sena-
do. O primeiro, PDS 283/08, 
ratifica o texto consolidado da 
convenção internacional para a 
prevenção da poluição por na-
vios – adotada pela Organização 
Marítima Internacional (IMO), 
em londres, em novembro de 
1973 – e seu protocolo, de 1978, 
com emendas de dezembro de 
2003 a abril de 2004.

Outro projeto é o PDS 319/09, 
que aprova o texto da con-
venção entre o Brasil e o Peru 
para evitar dupla tributação 
e prevenir a evasão fiscal com 
relação ao Imposto de Renda. A 
convenção foi celebrada, em 17 
de fevereiro de 2006, em lima.

Também foi acolhido o PDS 
388/09, que aprova o texto do 
memorando de entendimento 
entre o Brasil e a Venezuela no 
campo da cooperação científica 
e tecnológica. O acordo foi as-

sinado, em 14 de fevereiro de 
2005, em Caracas. Em seguida, o 
Plenário aprovou o PDS 393/09, 
que acolhe o texto do Protocolo 
de Cooperação da Comunidade 
dos Países de língua Portuguesa 
no Domínio da Defesa, assinado 
em Praia (Cabo Verde), em 15 de 
setembro de 2006.

O último projeto (PDS 395/09) 
aprova o acordo de cooperação 
técnica entre Brasil e Ruanda, 
envolvendo instituições dos 
setores público e privado.

Tião Viana (PT-AC) pediu que 
seja publicado nos Anais do 
Senado editorial do jornal O 
Estado de S. Paulo da última 
quarta-feira, que aplaude o pre-
sidente do Tribunal de Contas 
da União (TCU), ministro Ubira-
tan Aguiar, por ter provocado 
no governo um debate sobre 
a qualidade do funcionalismo 
público do país. 

O ministro sugeriu a institui-
ção de uma escola para ensinar 
noções de gestão ao funciona-
lismo.

A ideia de Ubiratan foi rejei-
tada pela Diretoria de Comu-
nicação e Pesquisa da Escola 
nacional de Administração Pú-
blica (Enap), para a qual não há 

necessidade de se criar mais uma 
estrutura para treinar pessoal.

– O editorial reconhece o 
valor do Tribunal de Contas da 
União, instituição fortemente 
criticada, mas a meu ver muito 
mais incompreendida. Esse edi-
torial é um despertar para uma 
consciência crítica mais justa e 
racional sobre a instituição – 
afirmou o senador.

O editorial também cita en-
trevista do secretário de Gestão 
do Ministério do Planejamento, 
Marcelo Viana, publicada pelo 
jornal Valor Econômico na qual 
o secretário afirma que o go-
verno atacou os dois problemas 
apontados com frequência no 
serviço público – salários baixos 

e falta de pessoal. Porém, o 
serviço público ainda não é bom 
porque, em primeiro lugar, a 
capacitação não é tratada pelo 
governo como necessidade 
estratégica, mas como prêmio 
para os bons servidores.

Em segundo lugar, as funções 
de controle são favorecidas, en-
quanto se dá pouca importância 
às funções de execução.

A passagem de 107 anos da 
Revolução Acreana foi come-
morada, ontem, por Geraldo 
Mesquita Júnior (PMDB-AC).

O dia em que o Acre foi ane-
xado ao território brasileiro, 
recordou o senador, é também a 
data nacional da Bolívia, na qual 
foi proclamada a independência 
daquele país. 

– A Revolução Acreana deu-se 
através do confronto de serin-
gueiros brasileiros, milhares 
deles chefiados por Plácido 
de Castro, um gaúcho, infeliz-
mente contra o povo boliviano 
– relatou.

Mesquita Júnior mencionou 
episódio ocorrido na manhã 
daquele dia 6 de agosto de 
1902, em que, assinalou, Plácido 
de Castro, ex-oficial do exército 
federalista, teria ido com suas 
tropas até um destacamento 
boliviano e acordado seu co-
mandante, que, surpreso e ator-
doado, teria dito que era cedo 
para a festa, em referência à 
Proclamação da Bolívia, ouvindo 
do brasileiro que não se tratava 
de festa, mas de revolução. 

O parlamentar cumprimentou 
os acreanos, os brasileiros e tam-
bém os bolivianos pela data de 
ambas as comemorações.

Mário Couto (PSDB-PA) pediu 
que a governadora do Pará, 
Ana Júlia Carepa, respeite o 
povo paraense e passe a beber 
em casa. O senador comentou  
reportagem do jornalista Gui-
lherme Araújo, publicada pelo 
Diário do Pará, segundo a qual a 
governadora tem se sentado “à 
mesa de um bar repetidamente, 
todas as semanas, para beber 
bebida alcoólica publicamente”. 
Para ele, trata-se de uma “atitu-
de altamente condenável”. 

– Se eu estivesse pedindo 
para a senhora beber mais, 
seria ruim. não estou pedindo 
para a senhora beber mais, 
nem para deixar de beber. Beba 
na sua casa, governadora. Seja 
prudente, respeite os paraenses 
que estão morrendo no meio da 
rua, governadora – disse, desa-
fiando-a a processar o jornalista, 
caso a notícia seja caluniosa.

Para Mário Couto, “na hora 
em que alguém que tem um 
mandato de governador senta 
à mesa comum de um bar e 
consome bebida alcoólica, essa 
pessoa está faltando com o 
respeito àqueles que confiaram 
nela”. Ele pediu à governadora 
que procure uma outra maneira 
de se divertir, na qual não falte 
com o respeito ao povo.

De acordo com o senador, 12 
pessoas morrem a cada fim de 
semana na região metropoli-
tana de Belém, vítimas da vio-
lência. Disse também que cinco 
municípios do interior do estado 
foram tomados por bandidos.  
Mário Couto lembrou ainda 
a morte, em período recente, 
de 200 bebês na Santa Casa de 
Belém, fato que, segundo ele, 
deveria ter gerado uma comis-
são parlamentar de inquérito 
na assembleia legislativa do 
estado. 

Em aparte, Eduardo Azeredo 
(PSDB-MG) manifestou sua in-
dignação com a representação 
apresentada pelo PMDB no 
Conselho de Ética e Decoro Par-
lamentar contra o líder do PSDB, 
senador Arthur Virgílio (AM). 
Para Mário Couto, a represen-
tação não mexe apenas com o 
líder, mas com toda a bancada 
do partido.

Projeto aprovado ontem, que prevê ainda educação profissional para presos, volta  
à Câmara, juntamente com outros três acolhidos em votação suplementar

Presídios deverão oferecer 
cursos fundamental e médio

Rosalba relatou proposta sobre colostomia

Aprovado acordo para reduzir poluição por navios

Tião Viana elogia TCU, “uma 
instituição incompreendida”

Viana comenta editorial de jornal 
sobre capacitação de servidores

Mário Couto lembra violência e  
morte de recém-nascidos no Pará

Senador parabeniza a Bolívia pelo 
aniversário de sua independência

Mesquita Júnior 
comemora 107 
anos de revolução

O senador Jayme Campos 
(DEM-MT), em discurso reali-
zado na quarta-feira, rendeu 
homenagem aos militantes de 
todos os partidos, em especial 
do seu, o Democratas. Ele disse 
que visitou recentemente o 
interior de Mato Grosso, onde 
pôde testemunhar a preocupa-
ção do cidadão comum com a 

política e o seu entusiasmo com 
a participação política.

– Ao contrário do que mui-
tos fatalistas pregam, eles não 
adquiriram ojeriza à política. 
Em vez disso, eles querem re-
vitalizar meios para influenciar 
a gestão pública. Eles anseiam 
por participar da formulação 
de estratégias governamentais 

– ressaltou o senador.
Jayme Campos salientou que 

a inserção da sociedade no 
debate político passa pelo for-
talecimento dos partidos e pela 
militância partidária. Para o 
senador, os militantes, que “em-
punham bandeiras e carregam 
cartazes”, são o sustentáculo da 
democracia.

– [Os militantes partidários] 
são a estrutura humana que 
mantém de pé as instituições 
políticas nacionais. A militância 
é o sangue que corre nas veias 
da democracia – afirmou.

Jayme Campos foi  cum-
primentado por Mão Santa 
(PMDB-PI) e Paulo Paim (PT-RS) 
pelo pronunciamento.

Jayme Campos destaca papel da militância partidária na democracia

Jayme Campos diz que cidadãos 
mantêm interesse pela política

Mário Couto critica 
governadora “por 
beber em público”
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A CPI DESTInADA a investigar 
irregularidades na Petrobras 
aprovou na manhã de ontem, 
por unanimidade, o plano de 
trabalho apresentado pelo 
relator, senador Romero Jucá 
(PMDB-RR). O acordo que via-
bilizou a aprovação ocorreu 
após o relator decidir adiar 
a discussão de requerimento 
da oposição para que seja 
convocada a ex-secretária da 
Receita Federal lina Maria 
Vieira, recentemente demiti-
da do cargo, assim como de 
outros 65 requerimentos aos 
quais havia concedido parecer 
contrário. no total, foram apre-
sentados 88 requerimentos. 

De acordo com a agenda 
aprovada, o primeiro a depor 
na CPI, em reunião marcada 
para a próxima terça-feira, a 
partir das 14h, será o secretário 
interino da Receita Federal, 
Otacílio Dantas Cartaxo. Ele vai 
falar sobre suposta manobra da 
Petrobras para reduzir impostos 
devidos, da ordem de R$ 4,3 
bilhões, conforme denúncias 
da própria Receita. Ficou acer-
tado também que a estatal e o 
Ministério da Fazenda deverão 
encaminhar ao colegiado todos 
os documentos relativos às de-
núncias sobre o uso de artifícios 
contábeis.

no dia 18 de agosto, deverão 
ser ouvidos o diretor-geral da 
Agência nacional do Petróleo, 
Gás natural e Biocombustíveis 
(AnP), Haroldo lima, e outros 
cinco diretores do órgão. Eles fa-
larão sobre desvios de royalties 
e supostas fraudes envolvendo 

pagamentos a usineiros.
Em data ainda a ser marcada, 

falarão à CPI o presidente da 
Petrobras, José Sergio Gabrielli, 
e mais três diretores da estatal, 
sobre indícios de superfatura-
mento na construção de uma 
refinaria em Pernambuco.

Planejamento
O plano de trabalho elabo-

rado por Jucá está dividido em 
sete itens, a começar pelas inves-
tigações de indícios de fraudes 
nas licitações para reforma de 
plataformas de exploração de 
petróleo e denúncias de irregu-
laridades no uso de verbas de 
patrocínio estatal.

Constam ainda do roteiro 
o aprofundamento de inves-
tigações sobre supostas irre-
gularidades nos contratos de 
construção de plataformas; in-
dícios de superfaturamento na 
construção da refinaria Abreu 
e lima; desvio de dinheiro de 
royalties; e fraudes envolvendo 
pagamentos, acordos e indeni-

zações feitos pela AnP.
O presidente nacional do 

PSDB, senador Sérgio Guerra 
(PE), disse que o partido não 
contribuirá para que a maior 
empresa brasileira seja trans-
formada em um “campo de luta 
política ou de confrontação”. 
Para ele, os trabalhos da CPI 
devem ser conduzidos “com 
muita prudência, limitando-se 
aos fatos que originaram a sua 
criação”. 

Todos os senadores presentes 
à reunião também pediram 
cautela nas investigações, a 
exemplo do líder do DEM, José 
Agripino (Rn). Ele reconheceu 
que a CPI reúne condições para 
encontrar novos rumos para a 
estatal.

O senador Fernando Collor 
(PTB-Al) sugeriu que no relató-
rio final da CPI sejam incluídas 
recomendações para que a Pe-
trobras tenha um novo modelo 
administrativo, com o objetivo 
de torná-la moderna e trans-
parente.

Dirigente interino da Receita deverá falar ao colegiado sobre suposta manobra da estatal 
para reduzir impostos devidos, da ordem de R$ 4,3 bi, segundo denúncia da fiscalização

CPI da Petrobras ouve na 
terça secretário da Receita

O senador Jefferson 
Praia (PDT-AM) mani-
festou, em discurso, 
preocupação com “a 
perigosa tolerância à 
corrupção no Bra-
sil” e citou dados de 
pesquisa do sociólogo 
Alberto Almeida, que 
motivou o lançamen-
to do livro A Cabeça 
do Brasileiro. 

Entre outros aspec-
tos, o sociólogo ques-
tionou entrevistados sobre a diferença entre o 
“jeitinho” e corrupção. Segundo o senador, a 
pesquisa mostrou que ampla maioria dos entre-
vistados já admitiu ter dado algum “jeitinho” 
em benefício de si mesmo ou em proveito de 
algum parente e amigo. O sociólogo concluiu 
que, quanto mais distante do dia-a-dia das pes-
soas comuns, maior é a probabilidade de elas 
tacharem um comportamento como corrupção. 

Jefferson Praia citou trecho de um discurso de 
seu antecessor no Senado, Jefferson Péres, que 
morreu no ano passado, em que ele lamentou 
que exista “um elo íntimo e fatal entre o ‘jeiti-
nho’ nosso e a corrupção dos outros”. Jefferson 
Praia aponta os caminhos para romper esse elo: 
a família, na formação do caráter dos filhos; a 
escola, na transmissão de valores éticos e cívicos 
às crianças e jovens; e a comunidade em que 
se vive e trabalha, bem como todas as demais 
instituições.

O senador Paulo 
Paim (PT-RS) afirmou, 
sobre a decisão do 
Ministério Público Fe-
deral de pedir o afas-
tamento, por improbi-
dade, da governadora 
do Rio Grande do Sul, 
Yeda Crusius, “que 
se investigue tudo e 
prevaleça a verdade, 
doa a quem doer”. 
Ele também registrou 
que o número mínimo 

de assinaturas para a instalação de uma CPI na 
assembleia legislativa do estado foi conseguido.

– É com tristeza que trato desse assunto. Pude 
constatar na internet que os principais jornais 
do Rio Grande do Sul convergem em suas man-
chetes no dia de hoje e, assim, [isso] me faz crer 
que o estado atravessa a pior crise institucional 
da sua história – afirmou Paulo Paim.

O senador pelo Rio Grande do Sul também 
comemorou a divulgação, pelo ministro da 
Educação, Fernando Haddad, da intenção do 
governo de reduzir, para 3,5% ao ano, os juros 
do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 
para todos os cursos de graduação. 

Paim comunicou que, na manhã de ontem, foi 
realizada a primeira rodada de negociações na 
busca de um acordo para aprovar, na Câmara 
dos Deputados, o fim do fator previdenciário e 
a equiparação do índice de reajuste do salário 
mínimo com os benefícios de aposentados.

O senador Mão Santa (PMDB-
PI) comentou ontem, em Plená-
rio, matéria do jornal O Globo 
intitulada “Estagiário denuncia 
suposto esquema no Piauí”. Ele 
explicou que o ex-estagiário 
Jaylles Ribeiro Fenelon de-
nunciou repasses irregulares 
e contratos sem licitação no 
âmbito da Empresa de Gestão 
de Recursos do Estado do Piauí 
(Emgerpi), que coordena as 
obras no estado.

Mão Santa explicou que as 
acusações incluem supostos 
depósitos que teriam sido feitos 
em contas “de parentes e pes-
soas ligadas a candidatos do PT 
em prefeituras no interior”. A 
Polícia Federal já abriu inquérito 
sobre o caso. A diretora-presi-
dente da Emgerpi, lucile Mou-
ra, foi afastada do cargo logo 
depois que agentes da Polícia 
Federal prenderam um policial 
militar e um cinegrafista que 
estariam vigiando Jaylles, su-
postamente a mando do chefe 

de segurança da Emgerpi, acres-
centou o parlamentar. Segundo 
o senador, o policial militar não 
estava usando uniforme e por-
tava um revólver calibre .38 sem 
registro. O senador ressaltou 
que o ex-estagiário estimou em 
R$ 120 milhões o montante de 
obras sem licitação.

Em aparte, o senador Herácli-
to Fortes (DEM-PI) afirmou que 
as denúncias precisam ser inves-
tigadas, inclusive pelo Tribunal 
de Contas da União (TCU).

Heráclito Fortes (DEM-PI) 
apontou ontem o fracasso do 
programa de produção de bio-
diesel a partir da semente de 
mamona implantado no Piauí 
pelo governo federal por meio 
da empresa Eco Diesel, com 
recursos do Banco nacional de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social (BnDES). Ele disse que 
as duas usinas instaladas estão 
fechadas e os pequenos pro-
dutores de mamona estão pas-
sando dificuldades. O senador 
pediu que o Ministério Público 
apurasse o caso e sugeriu que 
uma comissão permanente do 
Senado convoque os responsá-
veis por “essa tramoia”. 

– nós estamos vivendo essa 
orgia com dinheiro público 
sendo derramado de maneira 
irresponsável – disse.

A Eco Diesel no Piauí, segundo 
o senador, tem a participação de 
Daniel Birman, da Ecogreen So-
lutions, uma holding com sede 
no estado de Delaware, nos 
Estados Unidos, e a participação 
de uma terceira empresa, a PT 
Global Investiment Fund, com 
sede nas Ilhas Caymã.

Teresina
Heráclito também denunciou 

que, durante as comemorações 
do 150º aniversário de Teresi-
na, o PT espalhou pela cidade 
outdoors em que se “apropria” 
de obras públicas. O senador 
disse que, entre essas obras, 
está a Ponte do Sesquicentená-
rio, segundo ele, uma iniciativa 
parlamentar “estimulada pela 
questão humana” do Centro de 
Recuperação das Pessoas com 
Deficiência (Ceid).

Outra obra “apropriada” pelo 
PT, segundo Heráclito Fortes, é 
a construção da antiga Escola 
Técnica Federal, que foi levada 
adiante por governos sucessivos. 
Ele também citou o Pronto-
Socorro de Teresina, obra que 
começou em sua administração 
como prefeito.

– na época, realizamos 70% 
da obra que também tem a par-

ticipação de emendas parlamen-
tares. É, portanto, uma obra 
coletiva. não pode o Partido 
dos Trabalhadores do Piauí, de 
maneira irresponsável, leviana 
e criminosa, passar um calote 
na fé da opinião pública – afir-
mou.

Heráclito considerou esse tipo 
de ação “um crime e um des-
respeito a Teresina”, cobrando 
providências da Justiça.

Ceará 
O senador Tasso Jereissati 

(PSDB-CE) disse, em aparte, 
que está ocorrendo o mesmo 
em relação às três usinas de 
mamona instaladas no Ceará. 
Ele lembrou ter denunciado, 15 
dias após a inauguração de uma 
usina em Quixadá, que “aquilo 
era uma farsa”. Jereissati reve-
lou que a usina, que pertence 
à Petrobras, está usando soja 
importada, porque o uso da 
mamona é inviável.

O senador Flexa Ribeiro 
 (PSDB-PA) disse que os para-
enses estão “passando pelo 
mesmo sofrimento com o mo-
delo lamentável de gestão do 
Partido dos Trabalhadores [PT]”. 
Ele citou supostos desvios de 
recursos praticados pelo PT, 
com o aparelhamento da má-
quina estatal no Pará e com a 
falida empresa Amafruta, sob 
a responsabilidade de Jorge 
lorenzetti, então churrasqueiro 
do presidente luiz Inácio lula 
da Silva. Segundo Flexa Ribeiro, 
foram desviados cerca de R$ 50 
milhões por lorenzetti.

Jucá apresenta o plano de trabalho do colegiado, que teve aprovação unânime

Paim defende investigação 
no governo gaúcho

Jefferson Praia lamenta 
tolerância com corrupção

Praia aborda pesquisa 
sobre “jeitinho” brasileiro

Paim: estado passa por pior 
crise institucional da história

Mão Santa comenta denúncia de 
corrupção no governo piauiense

Mão Santa: estagiário apontou fraude 
de R$ 120 milhões em contratos

Senador diz que produtores de 
mamona passam por dificuldades

Heráclito aponta fracasso do 
programa do biodiesel no Piauí

Jos
é C

ruz
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Documento contra senador tucano não é iniciativa isolada de um senador, mas do PMDB, segundo Wellington Salgado. Em resposta à representação, Virgílio leu uma série de denúncias publicadas contra o líder peemedebista

Renan defende  
cassação do 
mandato de 

Arthur Virgílio 
alegando quebra 

de decoro 
parlamentar

Virgílio: “Fui 
culpado por curso 
feito às custas do 

Senado, sou réu 
confesso, mas não 
participo de clube 

da mentira” 

O líDER DO PMDB no Senado, Renan 
Calheiros (Al), leu ontem em Plenário 
representação de seu partido contra o 
líder do PSDB, Arthur Virgílio (AM). O 
documento propõe a cassação do man-
dato do senador amazonense por quebra 
de decoro parlamentar. O argumento é 
que Arthur Virgílio quebrou o decoro por 
várias razões, tendo “praticado cliente-
lismo” e provocado prejuízos aos cofres 
públicos. E que o próprio senador tucano 
reconheceu seus erros aos colegas, “mas 
mesmo assim teria mentido em Plenário”. 
Entre as acusações, está a de ter autoriza-
do servidor comissionado de seu gabinete 
a se afastar do trabalho para estudar e 
morar no exterior, sem prejuízo da remu-
neração paga pelo Senado, incluindo o 
recebimento de horas extras.

A representação é assinada pela presi-
dente nacional do PMDB (em exercício), 
deputada íris de Araújo (GO), e utiliza 
trechos de discurso de Virgílio feito em 29 
de junho e de matéria da revista IstoÉ.

O presidente do Conselho de Ética, 

senador Paulo Duque (PMDB-RJ), terá 
dois dias úteis, a partir da publicação 
da representação no Diário do Senado 
Federal, para informar se aceita ou não 
a investigação.

A representação pede o afastamento de 
Virgílio também pelo fato de o senador 
ter utilizado recursos do Plano de Saúde 
Parlamentar acima dos limites previstos 
no tratamento de pessoa de sua família, 
bem como pelo recebimento de doação do 
ex-diretor-geral do Senado Agaciel Maia 
para pagamento de gastos dele e de sua 
família em Paris, na França.

– O senador Arthur Virgílio abusou 
de suas prerrogativas constitucionais e 
praticou séria ilicitude no exercício do 
mandato, ao favorecer terceiro com ver-
ba pública e usurpar atribuições da Mesa 
diretora, deferindo licenças remuneradas 
para funcionário comissionado estudar 
e morar na Europa, segundo o próprio 
representado – disse Renan.

Renan também criticou os partidos 
de oposição do Senado, acusando-os de 

padecerem de “complexo de maioria”, 
devido à pretensão de vencerem todas 
as disputas travadas na Casa, mesmo sem 
terem votos suficientes.

– A minoria do Senado Federal é a única 
do mundo com complexo de maioria. Por 
isso, as coisas aqui, no Senado, chegaram 
aonde estão – afirmou.

Renan defendeu ainda o presidente 
Sarney das acusações contidas nas re-
presentações oferecidas contra ele ao 
Conselho de Ética.

Tasso Jereissati
Após Renan Calheiros concluir a leitura 

do texto, Tasso Jereissati (PSDB-CE) pediu 
a retirada do Plenário de pessoa que se 
manifestava favoravelmente à represen-
tação do PMDB. Renan criticou a atitude 
do parlamentar cearense, censurando-o 
por fazer parte da “minoria com complexo 
de maioria”. Iniciou-se, então, troca de 
acusações entre os senadores, o que levou 
o presidente do Senado, José Sarney, a 
suspender a sessão por alguns minutos.

DEnúnCIAS PUBlICADAS nOS últimos 
anos contra o líder do PMDB, Renan Ca-
lheiros, foram listadas por Arthur Virgílio 
em resposta à representação lida pelo 
próprio Renan contra ele.

O líder do PSDB afirmou que optava por 
uma resposta política. A resposta técnica, 
acrescentou, apresentará ao Conselho de 
Ética. Virgílio disse assumir a culpa por 
ter permitido que um assessor fizesse um 
curso de cinema no exterior sem deixar 
de receber a remuneração pelo Senado, 
principal acusação na representação.

– Aliás, estou estornando aquele di-
nheiro – declarou o líder do PSDB, que 
também citou no pronunciamento de-
núncias contra José Sarney.

Entre as denúncias citadas por Virgílio 
contra Renan, estão a de que a pensão da 
filha que o senador alagoano teve fora do 
casamento era paga por uma empreiteira; 
de que ele contratou diversos assessores 
“fantasmas” que não dão expediente em 
seu gabinete; de que Renan avisou ao 
ex-diretor-geral do Senado Agaciel Maia 

sobre uma busca e apreensão a ser realiza-
da no gabinete deste pela Polícia Federal; 
de que o senador utilizou notas fiscais 
falsas para comprovar venda de gado que 
justificassem a posse de recursos para fazer 
face a suas despesas; e ainda de que rece-
beu propina para facilitar tramitação de 
proposições autorizando o funcionamento 
de estações de rádio.

– São fatos muito mais graves do que 
o menino que foi estudar cinema lá fora. 
Esse foi um erro brutal, um erro meu, mas 
sou réu confesso, não participo desse clube 
da mentira – afirmou.

O líder do PSDB disse que, embora Sar-
ney negue que seu neto tenha interme-
diado operações de crédito consignado 
no Senado, o próprio neto teria confir-
mado essa atividade. Afirmou também 
que Sarney, apesar de ter dito que nunca 
processou jornalistas, na verdade o fez.

Virgílio afirmou que o presidente do 
Senado tem de ser “um magistrado” e, 
exatamente porque Sarney está sendo 
acusado, não pode manter essa posição.

A Renan, Virgílio propôs que ambos 
abram totalmente seu sigilo bancário. 
Propôs também que o Senado divulgue 
as passagens utilizadas por todos os 
gabinetes. E disse não abrir mão de que 
Agaciel Maia seja demitido do Senado “a 
bem do serviço público”. 

O líder do PSDB afirmou que não irá 
abordar nenhum dos integrantes do Con-
selho de Ética para tratar da representação 
contra ele. E disse que pedirá ao líder 
do Democratas, José Agripino (Rn), que 
substitua com senadores do partido todos 
os integrantes do PSDB no Conselho de 
Ética, “para que não haja nada parecido 
com compadrio e haja absoluta isenção 
a meu respeito”. Virgílio ainda lembrou 
que Tião Viana (PT-AC) apresentou proje-
to que visa acabar com a necessidade de 
representações terem maioria para serem 
investigadas no Conselho de Ética. Afir-
mou também que ele próprio pretende 
apresentar projeto para impedir que par-
lamentares que respondam a processo por 
improbidade façam parte do conselho.

Renan lê representação do 
PMDB contra Arthur Virgílio

Virgílio lista denúncias 
contra líder do PMDB

Para Guerra, 
Sarney 
perdeu 
autoridade 
para presidir 
Senado

Falando em nome do seu partido, o 
PSDB, Sérgio Guerra (PE) prestou “irres-
trita e total solidariedade” ao senador 
Arthur Virgílio (PSDB-AM) e afirmou 
que a representação apresentada ao 
Conselho de Ética pelo PMDB contra 
Virgílio é “precária, dispensável, calami-
tosa e criminosa”. na sua avaliação, a 
crise ainda vai se perpetuar por muitos 
anos se não houver mudanças radicais 
no Senado.

– não dá para continuar com o Sena-
do assim. O presidente Sarney não tem 
autoridade ou liderança para presidir o 
Senado – disse Sérgio Guerra.

Ele também criticou o senador Renan 
Calheiros (Al), que leu, em nome do 
PMDB, a representação contra Arthur 
Virgílio:

– Absolutamente deplorável a atitude 
do senador Renan aqui hoje. ler aquela 
representação, de maneira absoltamen-
te insincera, não ajuda nem à biografia 
dele, nem ao conceito dele – afirmou 
Sérgio Guerra.

Sérgio Guerra diz que 
denúncia é “precária”

Pedido 
contra 
Virgílio foi 
decisão do 
partido, diz 
Wellington

“não pensem que chegarão aqui, 
atacarão um presidente, eleito pelo 
PMDB, que tem toda história, e achar 
que vamos ficar calados.” Da tribuna 
do Plenário, o senador Wellington Sal-
gado (PMDB-MG) comunicou que seu 
partido não está disposto a aceitar si-
tuações que teria aceito antes. Agora, 
disse, “doa a quem doer e chore quem 
chorar, reclame quem reclamar”, posi-
ções firmes serão tomadas.

Wellington Salgado afirmou que o 
líder do PMDB, Renan Calheiros (Al), 
apenas cumpriu seu dever quando leu 
a representação apresentada ao Con-
selho de Ética contra o senador Arthur 
Virgílio (PSDB-AM).

– O partido decidiu que a repre-
sentação não poderia ser lida por 
ninguém do Conselho de Ética. Sobrou 
para o líder Renan Calheiros, que 
sofreu um ataque direcionado, como 
se a culpa fosse dele. A representação 
não foi uma posição isolada de um 
senador, mas sim do partido.

Wellington: “Não 
ficaremos calados”

Marconi: 
“Virgílio teve 
coragem e 
hombridade 
para admitir 
sua culpa”

Moção da bancada do PSDB prestan-
do “solidariedade irrestrita” a Arthur 
Virgílio foi lida por Marconi Perillo 
(GO). no documento, os senadores 
tucanos acusam “um grupo de insul-
sos” de ameaçarem e intimidarem 
o líder do seu partido, por meio de 
representação protocolada pelo PMDB 
no Conselho de Ética.

– O que vemos aqui contra o sena-
dor Arthur Virgílio fere de morte a 
democracia; é um um esforço hercúleo 
da maioria para calar a minoria; um 
esforço sobre-humano de amordaçar 
quem exerceu o mais legítimo direito 
no Estado democrático, que é o de agir 
de acordo com a própria consciência 
em favor da preservação da imagem 
do Senado e da República.

Marconi afirmou que Virgílio “já 
tem gravado na história da vida repu-
blicana deste país um lugar na galeria 
dos homens lúcidos e autênticos, que 
tiveram a coragem de admitir os pró-
prios erros”.

Marconi lê moção da 
bancada do PSDB

“O ambiente 
parece não 
ter mais 
diálogo”, 
afirma 
Tião Viana

Tião Viana (PT-AC) expressou inte-
gral solidariedade ao líder do PSDB, 
Arthur Virgílio (AM), objeto de repre-
sentação encaminhada ao Conselho 
de Ética e Decoro Parlamentar pelo 
líder do PMDB, Renan Calheiros (Al), 
que o acusa de quebra de decoro 
parlamentar.

Viana disse que qualquer processo 
de intimidação ou violência políti-
ca praticada contra Arthur Virgílio 
fará com que a bancada do PT fique 
solidária ao senador tucano. O petista 
acrescentou que ele e Arthur Virgílio 
muitas vezes atuaram em campos 
opostos, mas ressaltou que “é impor-
tante preservar os valores individuais 
para ser respeitado”.

– Tivemos momentos difíceis, mas 
sempre nos respeitamos. Agora, saí-
mos do aceitável. não há mais racio-
nalidade, é enorme a tristeza com o 
que vivemos aqui. O caminho poderia 
ser outro, mas o ambiente parece não 
ter mais diálogo.

Viana se diz solidário 
com senador tucano

No Brasil, o 
condenado 
é quem 
denuncia o 
crime, diz 
Alvaro

Segundo 
Cristovam, 
licença deve 
ser “decisão 
exclusiva de 
Sarney”

A representação protocolada pelo 
PMDB contra Virgílio foi uma “in-
justiça e um descalabro”, afirmou 
Alvaro Dias (PSDB-PR). Para o senador 
paranaense, o líder do seu partido não 
pode ser marcado com o carimbo da 
desonestidade, nem acusado de co-
nivência com o erro. Alvaro disse que 
a representação contra Virgílio não 
se deve a irregularidades que o líder 
tucano possa ter praticado, mas fruto 
do “modelo em vigor no Brasil nos últi-
mos anos: a prática de condenar quem 
denuncia o ilícito, e absolver quem o 
cometeu; de condenar quem denuncia 
a corrupção e absolver o corrupto; de 
condenar quem denuncia o criminoso e 
absolver quem comete o crime”. Outra 
prática recorrente, disse ainda, é a de 
que existe o crime, mas não se encon-
tra quem errou; e ainda há a terceiriza-
ção das responsabilidades. Segundo o 
senador, “esse ensinamento se iniciou 
com o presidente lula e José Sarney é 
um de seus alunos”.

Cristovam Buarque (PDT-DF) leu em 
Plenário carta assinada por lideranças 
da oposição e por alguns parlamenta-
res de partidos que integram a base 
do governo sugerindo o afastamento 
de José Sarney (PMDB-AP) da Presi-
dência do Senado. O afastamento se 
daria, pelo menos, durante o período 
em que o Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar investigar as denúncias 
de irregularidades que teriam sido 
cometidas pelo parlamentar.

Segundo o documento, a licença, 
uma “decisão exclusiva” de Sarney, 
seria considerada um “gesto histó-
rico em defesa do Senado e de sua 
biografia pessoal”. A apuração das 
irregularidades, com credibilidade, é 
essencial para “reafirmar a dignidade 
do Senado”, diz ainda o texto.

Conforme Cristovam Buarque, Sar-
ney não conseguirá trazer a aclamada 
paz ao Parlamento, como o presidente 
do Senado afirmou quarta-feira, mes-
mo com toda a sua experiência.

Alvaro Dias considera 
representação injusta

Cristovam lê carta 
que pede afastamento

Por meio de nota, senador esclarece que o genro de Agaciel Maia e o ex-servidor
do gabinete de Roseana, citado na representação do PSOL, são pessoas diferentes

EM nOTA DIVUlGADA ontem 
pela Secretaria de Imprensa da 
Presidência do Senado, o pre-
sidente da Casa, José Sarney, 
esclareceu que de fato não 
conhece Rodrigo Miguel Cruz, 
que trabalhava no gabinete 
da então senadora Roseana 
Sarney. O senador explica que 
essa é a pessoa relacionada na 
denúncia que o PSOl proto-
colou contra ele no Conselho 
de Ética. 

A nota esclarece que Rodri-
go luiz lima Cruz, genro do 
ex-diretor-geral Agaciel Maia, 
não foi citado na representa-
ção daquele partido. Desde 
o discurso feito terça-feira, 
em Plenário, pelo presidente 
do Senado, vários órgãos da 
imprensa vêm publicando foto 
de Sarney no casamento da 
filha de Agaciel com Rodrigo 
luiz lima Cruz, afirmando que 
o genro do ex-diretor-geral 
seria a pessoa que Sarney diz 
desconhecer. Eis a nota:

Nota à Imprensa
“A propósito de informações 

divulgadas hoje [quarta-feira] 
pela imprensa sobre o seu 
discurso de ontem no Senado 
Federal, o senador José Sarney, 
presidente do Senado Federal, 
presta os seguintes esclareci-
mentos:

1) “Os nomes de pessoas 
nomeadas para o Senado Fe-
deral, por mim relacionadas 

em meu discurso, são aquelas 
constantes das representações 
levadas ao Conselho de Ética. 
O fundamental, a esse respei-
to, foi demonstrar que não se 
tratava de nomeações feitas 
por mim, não me cabendo, 
portanto, responsabilidade 
sobre elas. O artigo 5º da 
Constituição estabelece que 
nenhuma responsabilidade vai 
além do acusado, ou seja, não 
se transfere a outrem. Esse é o 
problema legal que se discute 
no Conselho de Ética. Além 
disso, refuto as insinuações de 
nepotismo cruzado, citando 
mais uma vez as testemunhas 
disponíveis. A bem da verdade, 
não se deve dar às ilações a 
aparência de fatos; 

2) de fato, não conheço o 
Sr. Rodrigo Miguel Cruz, que 
trabalhava no gabinete da 

senadora Roseana Sarney. É 
este que está relacionado na 
denúncia do PSOl, que se ba-
seia em O Estado de S. Paulo. O 
genro do Sr. Agaciel chama-se 
Rodrigo luiz lima Cruz e nem 
foi citado na representação;

3) em relação ao Sr. luiz Can-
tuária, trata-se de pessoa que 
nunca conheci com esse nome, 
e sim como lucas Barreto, 
como é conhecido por todos 
no Amapá o ex-deputado 
federal e ex-candidato a pre-
feito. não é mais funcionário 
do Senado; 

4) quanto a José Adriano 
Sarney, expliquei no discurso, 
com documentos, toda a sua 
relação com o HSBC e deste 
com o Senado. O resto são con-
siderações pessoais e ilações 
sem importância, que não me 
cabe contestar.”

Sarney reafirma que não 
conhece ex-funcionário

Falando no Plenário, José Sarney apresenta o argumento contido na nota

Arthur Virgílio (PSDB-AM) 
afirmou ontem que o discur-
so feito por José Sarney para 
rebater as acusações contra 
ele foi vago, contraditório e 
não respondeu questões fun-
damentais, “como a censura 
contra o jornal O Estado de S. 
Paulo”. O líder do PSDB no Se-
nado também disse que “cada 
dia a mais de permanência de 
Sarney na Presidência da Casa 
significa um dia a mais de 
agudização desta crise”.

Ao comentar a represen-
tação que o PMDB (partido 
de Sarney) apresentou no 
Conselho de Ética, acusando-o 
de quebra de decoro, Arthur 
Virgílio ressaltou que esse 
procedimento é, na verdade, 
uma represália a suas atitudes 
e às de seu partido.

O senador lembrou que o 
presidente do Conselho de 
Ética, Paulo Duque (PMDB-RJ), 
decidiu arquivar na véspera 
(terça-feira) duas representa-
ções e três denúncias contra 
o presidente do Senado, mas, 
em contraste, o próprio Du-
que teria dito que “haveria 
consistência” na representa-
ção contra o líder do PSDB.

Virgílio afirma 
que discurso de 
Sarney foi vago

José nery (PSOl-
PA) contestou ontem 
à noite, em Plenário, 
as afirmações de José 
Sarney relacionadas 
a um ex-funcionário 
do Senado que teria 
sido contratado por 
meio de ato secreto. 
José nery disse que 
Sarney “faltou com 
a verdade”.

na quarta-feira, 
ao se defender de uma série 
de acusações, Sarney havia 
declarado que não conhecia 
Rodrigo Cruz – mencionado na 
representação do PSOl como 
uma das pessoas contratadas 
pela Casa por meio de ato 
secreto. no entanto, vários ór-
gãos de imprensa divulgaram 
ontem uma foto em que o 
presidente do Senado aparece 
no casamento de Rodrigo luiz 
lima Cruz, genro do ex-diretor-
geral da Casa Agaciel Maia. 
Sarney, então, informou por 
meio de uma nota que havia 
se referido a uma outra pessoa, 
de nome semelhante: Rodrigo 
Miguel Cruz, que trabalhou no 
gabinete da então senadora 
Roseana Sarney.

– Repudiamos tal afirmação. 

Sarney está tentando desqua-
lificar nossa representação – 
declarou José nery. 

O senador reiterou que o 
funcionário citado pelo partido 
“é o genro de Agaciel Maia, 
que foi nomeado e demitido 
por meio de atos secretos, que 
trabalhou na Direção-Geral do 
Senado e do qual Sarney foi 
padrinho de casamento”.

O presidente do Senado, no 
entanto, voltou ao Plenário 
– onde José nery discursava – 
para contestá-lo, repetindo os 
argumentos que havia apre-
sentado em sua nota.

– Os dois nomes, Rodrigo 
Cruz, não foram nomeados por 
mim – afirmou Sarney, sendo 
novamente contestado pelo 
senador oposicionista.

 Segundo José Nery, senador 
“faltou com a verdade”

Nery: “Sarney tenta desqualificar representação”
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Demostenes Torres (DEM-GO) 
disse ontem, em Plenário, que 
o Senado chegou a um ponto 
extraordinariamente baixo e 
precisa dar um basta à situação 
em que está envolvido. Segundo 
o senador, a sessão de ontem 
talvez tenha sido a mais degra-
dante já presenciada por ele no 
Senado. Falando pouco depois 
da dura discussão entre Tasso 
Jereissati (PSDB-CE) e Renan 
Calheiros (PMDB-Al), Demos-
tenes conclamou os senadores 
a dar fim a essa clima de con-
frontação.

– nós não podemos ficar 
passando vexame diariamen-
te – disse o senador. – É isso o 
Senado Federal? ninguém está 
preocupado com o que vai acon-
tecer, com o que a população 
está pensando de nós? Qual é 
a imagem que temos? Somos 
um bando de “fouchés”, figu-
ras menores; figuras que vêm 
aqui com o único objetivo do 
enriquecimento pessoal e não 
para defender os interesses da 
sociedade; figuras que traba-
lham nos bastidores; figuras que 
querem, sim, a desmoralização 
da Casa? – indagou ele.

Ao usar a expressão “ban-
do de fouchés”, Demostenes 
referia-se ao político francês 
Joseph Fouché (1759-1820), que 

é notório pela arte da sobrevi-
vência política. Fouché entrou 
para a história por sua falta de   
compromissos outros que não 
os consigo próprio, estando 
sempre ao lado dos grupos mais 
fortes.

O senador comentou a repre-
sentação ao Conselho de Ética 
e Decoro Parlamentar apresen-
tada pelo PMDB contra Arthur 
Virgílio (PSDB-AM), lida pelo 
líder do partido, Renan Calhei-
ros. na opinião de Demostenes 
Torres, “a representação é des-
qualificada e não tem qualquer 
fundamento”.

Ele aconselhou Virgílio a pro-
cessar o PMDB porque no docu-
mento haveria uma insinuação 
de que ele se beneficiaria de 
parte do salário pago às pessoas 
contratadas em seu gabinete.

A sessão de ontem do Senado Federal foi presidida por José Sarney • Mão Santa • Paulo Paim • 
Romeu Tuma • Marconi Perillo

SEIS PARlAMEnTARES DA 
Comissão Mista Permanente 
sobre Mudanças Climáticas 
participarão da 15ª Confe-
rência das Partes da Con-
venção das nações Unidas 
sobre Mudança do Clima 
(COP 15), que será realizada 
em dezembro, em Copenha-
gue, na Dinamarca. O envio 
de delegação, sugerido pela 
presidente da comissão, se-
nadora Ideli Salvatti (PT-SC), 
foi aprovado em reunião 
ontem.

Segundo explicou Ide-
li, a COP 15 terá o papel 
fundamental de aprovar 
documento de consenso que 
substituirá o Protocolo de Kyoto. 
Ao lembrar avanços já obtidos 
na redução dos gases que pro-
vocam o efeito estufa e que 
contribuem para o aquecimento 
global, a senadora destacou a 
necessidade de aprofundamen-
to de acordos internacionais 
sobre o clima.

O relator da comissão, deputa-
do Colbert Martins (PMDB-BA), 
prometeu concluir seu relatório 
com uma proposta a ser apresen-
tada pelo Parlamento brasileiro 
na conferência. O documento 
será votado na comissão e, pos-
teriormente, encaminhado à 
presidência do Congresso.

Para o deputado Sarney Filho 
(PV-MA), o Brasil poderá ter um 
papel relevante na conferência 
de Copenhague, principalmen-
te se for possível assumir um 
compromisso governamental 
de reduzir as emissões de gases 

que provocam o aquecimento 
global.

– O governo brasileiro já ado-
tou, livremente, compromissos 
para reduzir as queimadas e o 
desmatamento. Um segundo 
foco de aquecimento global 
vem do gás metano emitido 
pelo rebanho bovino. Se o Brasil 
assumir compromissos públicos 
de reduzir a emissão de gases 
prejudiciais ao meio ambiente, 
ele terá condições de influenciar 
a China e a índia nessa mesma 
direção, tornando-se protago-
nista internacional desse esforço 
– enfatizou.

Debates
A Comissão sobre Mudanças 

Climáticas aprovou ainda a reali-
zação de uma audiência pública, 
no próximo dia 14, na Assem-
bleia legislativa de Santa Cata-
rina, para debater os desastres 
naturais que têm ocorrido no 

estado. Autora do requerimento 
para realização da audiência, 
Ideli observa que o estado é um 
dos campeões de desmatamento 
da Mata Atlântica.

A comissão aprovou também 
oito requerimentos de realiza-
ção de audiência pública ou de 
pedidos de informações, entre 
eles, uma solicitação do deputa-
do Jorge Khoury (DEM-BA) para 
um debate em Salvador com o 
objetivo de avaliar a devastação 
da Mata Atlântica na região 
nordeste.

Já a senadora Marina Silva 
(PT-AC) propôs que Tasso Re-
sende de Azevedo, consultor do 
Ministério do Meio Ambiente, 
seja convidado a falar sobre 
o mecanismo de redução das 
emissões por desmatamento e 
degradação. A discussão, disse, 
contribuirá para definir a posi-
ção do Brasil na conferência de 
Copenhague.

O senador Romeu Tuma (PTB-
SP) comunicou ao Plenário ter 
apresentado um requerimento 
à Comissão Mista Permanente 
de Mudanças Climáticas para 
a abertura de investigação 
profunda sobre o envio de lixo 
não reciclável ao Brasil. Tuma 
disse que a Inglaterra jogou 
toneladas de lixo desse tipo nos 
portos brasileiros e deve pagar 
por essa ação.

– não podemos abrir as por-
tas do Brasil naquilo que diz 
respeito à degradação do meio 
ambiente para não virarmos a 
lixeira do mundo – alertou o 

senador.
no discurso, Romeu Tuma 

relatou ter participado do 
Congresso Internacional sobre 
Aquecimento Global, que foi 
realizado em Belo Horizonte, 
na última segunda-feira, com 
a presença do governador de 
Minas Gerais, Aécio neves.

Tuma destacou trechos do 
discurso pronunciado por Aé-
cio na ocasião, em que este 
afirmou que o Brasil não pode 
permitir que o desmatamento 
e as queimadas respondam por 
percentuais tão altos das emis-
sões de gases de efeito estufa 

nessa região do planeta.
O senador registrou a presen-

ça, no encontro, do presidente 
do State of the World Forum, 
Jim Garrison, e do representan-
te das Organizações Globo, José 
Roberto Marinho.

Tuma pede investigação sobre 
envio de lixo inglês ao Brasil

Tuma: “Não podemos abrir as portas 
para virarmos a lixeira do mundo”

Parlamentares participarão 
de conferência sobre clima

Comissão de Mudanças Climáticas enviará seis representantes à conferência da ONU,  
em Copenhague, que deve aprovar documento em substituição ao Protocolo de Kyoto

Ideli, ao lado de Martins, solicitou debate em Santa Catarina sobre desastres naturais

O líder do DEM, José Agripino 
(Rn), voltou a defender a pro-
posta de licença do presidente 
do Senado, José Sarney, como 
forma de garantir isenção à 
investigação das denúncias con-
tra o senador pelo Amapá. Para 
Agripino, quem assinar a propos-
ta mostrará ao Brasil o que pensa 
e o que deseja para a Casa.

– O papel está pronto para 
quem quiser assinar. não se 
trata de maioria ou minoria, 
mas da dignidade do Senado – 
disse o senador, em referência às 
afirmações de que o pedido de 
licença e de investigação é uma 
estratégia ilegítima da minoria 
para ganhar o poder.

Para o líder do DEM, os con-
flitos na tarde de ontem no Ple-
nário do Senado mostram que o 
assunto está sendo discutido no 
foro inadequado.

– Impõe-se a discussão no 
Conselho de Ética, onde não 
pode haver o arquivamento das 
representações contra o pre-
sidente José Sarney – afirmou 
Agripino, que lamentou o teor 

e o tom do pronunciamento do 
líder do PMDB, senador Renan 
Calheiros (Al).

Agripino solidarizou-se com o 
líder do PSDB, senador Arthur 
Virgílio (AM), contra quem o 
PMDB entrou com represen-
tação no Conselho de Ética e 
Decoro Parlamentar. Para o 
líder do DEM, Virgílio é um dos 
melhores homens públicos do 
Brasil e tem se notabilizado por 
sua coragem cívica.

– Tenho confiança de que jun-
tos vamos vencer esse desafio 
– disse ao líder do PSDB.

Líder do DEM volta a defender 
licença do presidente do Senado

Para Agripino, afastamento garantiria 
isenção às investigações das denúncias

Segundo Demostenes, representação 
contra Virgílio não tem fundamento

Demostenes pede um basta 
às confrontações no Senado
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Os dois depoentes ouvidos 
ontem pela CPI da Pedofilia 
negaram envolvimento com a 
rede de exploração sexual de 
menores em Catanduva (SP). O 
empresário José Emanuel Vol-
pon Diogo disse que se tornou 
suspeito porque seu carro foi 
confundido com o usado por 
pedófilos e que, em abordagem 
da polícia, omitiu que havia 
estacionado na frente de uma 
escola na companhia da amante 
para preservar o casamento. Já 
o médico Wagner Rodrigo Brida 
Gonçalves atribuiu seu suposto 

envolvimento à descrição que 
crianças fizeram da casa em que 
sofreram abusos, o que levou a 
polícia a examinar a residência 
de sua família naquela cidade.

O senador Romeu Tuma (PTB-
SP) destacou que o depoimento 
à CPI tem a finalidade de es-
clarecer fatos e não de conde-
nar os depoentes. José nery 
(PSOl-PA) enfatizou que não 
foi o trabalho da comissão que 
colocou Catanduva no cenário 
da pedofilia, mas sim os crimes 
contra crianças e adolescentes 
praticados na cidade.

Comissão 
debate registro 
de agrotóxicos

O descumprimento do prazo 
legal para registro de agrotó-
xicos levou o senador Gilberto 
Goellner (DEM-MT) a pedir 
audiência pública sobre a ques-
tão à Comissão de Agricultura 
e Reforma Agrária (CRA). A 

comissão agendou o debate 
para a próxima terça-feira, às 
9h30.

Goellner sugeriu a participa-
ção do diretor-presidente da 
Agência nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), Dirceu Rapo-

so de Mello, e de representan-
tes do Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento e 
do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos natu-
rais Renováveis (Ibama). 

A lei dos Agrotóxicos (lei 

4.974/02) dá prazo de 120 
dias para a avaliação técnico-
científica do produto. O se-
nador advertiu que eventuais 
atrasos nesse processo podem 
inviabilizar empreendimentos 
e investimentos no setor.

Projeto de Valdir Raupp – que objetiva atestar ao mercado mundial a produção sem 
desmatamento, trabalho infantil ou escravo – é aprovado na CI e segue para a CMA

A PRODUçãO DE biocombustí-
veis deverá ser realizada com a 
observação de critérios socioam-
bientais, como a não utilização 
de trabalho infantil ou escravo, 
e evitando o desmatamento de 
florestas ou vegetação nativa. A 
determinação está prevista em 
matéria aprovada pela Comissão 
de Serviços de Infraestrutura (CI), 
que segue para a Comissão de 
Meio Ambiente, Defesa do Con-
sumidor e Fiscalização e Controle 
(CMA), em decisão terminativa.

Segundo o autor do proje-
to (PlS 213/09), Valdir Raupp 
(PMDB-RO), embora o Brasil de-
tenha uma das mais avançadas 
tecnologias para a produção de 
biocombustíveis, essa produção 
tem sido alvo de críticas, “muitas 
vezes destituídas de fundamen-
to”. Para o senador, a medida 
mais eficaz para combater essa 
propaganda que prejudica o 
Brasil é elaborar uma legislação 

determinando a produção em 
conformidade com adequados 
padrões socioambientais.

O relator Gilberto Goellner 
(DEM-MT) lembrou que o mer-
cado mundial, especialmente 
o europeu, vem cada vez mais 
exigindo dos produtores de 
biocombustíveis a adoção e a 
prática de critérios socioambien-
tais em sua cadeia produtiva. 
“Essas garantias, para a grande 
maioria dos que as exigem, de-
vem ser atestadas por meio de 
mecanismos confiáveis, capazes 
de assegurar que a utilização de 
processos agroindustriais para a 
produção desses combustíveis 
não contrarie princípios do 
desenvolvimento sustentável”, 
disse em seu voto favorável.

Transporte
A CI também aprovou pedido 

de informações ao ministro dos 
Transportes sobre as providên-

cias adotadas pela empresa 
pública Valec Engenharia, Cons-
truções e Ferrovias, vinculada 
ao ministério, com relação a 
acórdão do Tribunal de Contas 
da União (TCU). 

no documento, o TCU comu-
nica à Valec a necessidade da 
apresentação de novos estudos 
de viabilidade técnica, econô-
mica e ambiental e dos demais 
documentos sobre a concessão 
de serviço de transporte ferrovi-
ário de passageiros por meio de 
trens de alta velocidade (TAV) a 
ser implantados na ligação entre 
as capitais dos estados do Rio de 
Janeiro e São Paulo. O pedido de 
informações foi solicitado em 
resposta ao Aviso 9/09 do TCU, 
informando ao Senado que a Va-
lec, após ter enviado ao tribunal 
documento relativo ao primeiro 
estágio da obra, alterou parte do 
trajeto do TAV sem ter enviado 
dados sobre o novo traçado.

Produção de biocombustíveis 
com critérios socioambientais

O óleo diesel utilizado na 
produção agrícola e na produ-
ção de energia elétrica poderá 
ficar isento da Contribuição de 
Intervenção no Domínio Econô-
mico (Cide-Combustíveis). É o 
que prevê proposta aprovada 
pela Comissão de Serviços de 
Infraestrutura (CI).

A matéria, já aprovada na 
Comissão de Agricultura (CRA), 
segue agora para análise da Co-
missão de Assuntos Econômicos 
(CAE), em decisão terminativa.

O objetivo do projeto (PlS 
597/07), segundo o autor, Mar-
coni Perillo (PSDB-GO), é criar 
condições econômicas para a 
viabilização de duas atividades: 
a geração de energia elétrica e 
a produção agrícola.

– Além da influência direta 
benéfica para os consumidores 
de menor renda, a medida será 

também muito importante no 
aumento da competitividade 
das exportações agrícolas, mi-
norando em parte as perdas de-
correntes da recente valorização 
do câmbio – justificou.

Parágrafo incorporado ao 
texto prevê que, no caso de re-
venda ou qualquer alteração da 
destinação do óleo diesel isento 
da Cide, o adquirente fica sujeito 
ao pagamento do imposto, mais 
multa de mora e juros. 

O relator, Efraim Morais (DEM-
PB), afirmou que o preço do die-
sel tem grande impacto no custo 
da geração das termelétricas e 
também da produção agrícola. 
Seu parecer, favorável, foi lido 
por Jayme Campos (DEM-MT), 
relator ad hoc na CI.

Militares
na reunião de ontem, a CI ain-

da rejeitou projeto elaborado 
pela CAE que amplia o período 
de cessão de militares da Aero-
náutica à Agência nacional de 
Aviação Civil (Anac). Pelas regras 
em vigor, os militares ficarão 
cedidos à agência até 2011.

Para a relatora, senadora 
Serys Slhessarenko (PT-MT), a 
proposta (PlS 186/09) é inconsti-
tucional, pois, além de interferir 
na autonomia administrativa 
da Anac, contraria o Estatuto 
dos Militares. O projeto segue 
para exame na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidada-
nia (CCJ).

na mesma reunião, a CI apro-
vou a realização de audiência 
pública para debater o marco 
regulatório para exploração 
do petróleo na camada pré-sal. 
O debate está previsto para 
outubro.

CI acata isenção para diesel usado na agricultura

Senadores Fernando Collor (D) e Eliseu Resende durante reunião da Comissão de Serviços de Infraestrutura

Franklin Gonçalves, Zimmermann, Valadares e Sarah Misrael em debate na CCJ

Representantes do Executivo 
no setor de energia confir-
maram ontem, em audiência 
na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ), o 
interesse do governo na ex-
clusão de cinco distribuidoras 
estaduais de energia elétrica 
federalizadas desde a década de 
1990 do Programa nacional de 
Desestatização (PnD). Segundo 
o secretário-executivo do Minis-
tério de Minas e Energia (MME), 
Márcio Zimmermann, essas 
empresas devem ser fortalecidas 
para compor futuro braço da 
Eletrobrás. 

As concessionárias operam em 
Rondônia (Ceron), Acre (Eletro-
acre), Alagoas (Ceal), Amazonas 
(Ceam) e Piauí (Cepisa).

A audiência foi proposta 
por Marina Silva (PT-AC), com 
o objetivo de debater projeto 
que propõe a retirada das cinco 
distribuidoras do PnD. Apre-
sentado pela senadora Fátima 
Cleide (PT-RO), o PlS 51/04 
recebeu recomendação pela 
aprovação do relator, Antônio 
Carlos Valadares (PSB-SE). A 
matéria será votada na CCJ em 
decisão terminativa. 

Sarah Misrael lachter, repre-
sentante do Banco nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social (BnDES), órgão secretário 
do PnD, disse que não há sequer 
necessidade de aprovação de 
lei para exclusões de empresas 
do programa. Segundo ela, 
basta apenas um decreto pre-
sidencial. 

O diretor de distribuição da 
Eletrobrás, Flávio Decat, disse 
que as empresas passam atual-
mente por uma “revolução” em 
termos gerenciais, o que pode 
ser medido pela reversão de um 
prejuízo conjunto de 1,2 bilhão 
em 2007, para lucro de R$ 53 
milhões no ano passado. 

Jayme Campos (DEM-MT) 
pediu a Zimmermann esclare-
cimento sobre a inexistência de 
previsão de eclusas nos projetos 
para aproveitamento de energia 
em rios, inclusive de hidrelétricas 
planejadas para seu estado. O se-
cretário-executivo do MME disse 
que a construção de hidrelétricas 
favorece a navegabilidade dos 
rios, mas que as eclusas depen-
dem de planejamento comple-
mentar, sob responsabilidade do 
Ministério dos Transportes.

Governo defende exclusão de 
distribuidoras de energia do PND
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Na CPI da Pedofilia, empresário 
e médico contestam acusações

Magno Malta, ao lado de Romeu Tuma (D), preside reunião do colegiado
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PREOCUPADOS COM A am-
pliação da presença militar 
norte-americana na Colômbia, 
cinco senadores da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa 
nacional (CRE) encontraram-se 
ontem com o presidente co-
lombiano Álvaro Uribe na Base 
Aérea de Brasília. 

Eduardo Azeredo (PSDB-MG), 
Pedro Simon (PMDB-RS), Herá-
clito Fortes (DEM-PI), Eduardo 
Suplicy (PT-SP) e Flexa Ribeiro 
(PSDB-PA) manifestaram seu 
temor a respeito de uma pos-
sível corrida armamentista na 
América do Sul. 

Azeredo, presidente da CRE, 
solicitou o encontro com Uribe 
logo após reunião do colegia-
do, ontem, na qual diversos 
integrantes da Comissão de 
Relações Exteriores demonstra-
ram apreensão com a notícia 
de utilização, por militares dos 
Estados Unidos, de sete bases 

militares na Colômbia, dentro 
de um esforço, segundo o go-
verno colombiano, de combate 
ao narcotráfico. 

O pedido foi feito no momen-
to em que o presidente colom-
biano viajava de Montevidéu 
para o Brasil. E o encontro foi 
confirmado pela embaixada da 
Colômbia logo depois da che-
gada do presidente a Brasília. 
Em apenas uma semana, Uribe 
visitou sete países – Peru, Chile, 
Paraguai, Bolívia, Argentina, 
Uruguai e Brasil – para explicar 
o acordo. 

– nós manifestamos a preo-
cupação com a chegada de uma 
“guerra fria” à América do Sul. 
O presidente Uribe nos disse 
que não há bases americanas 
em seu país, nem tropas ou 
aviões dos Estados Unidos, mas 
sim um apoio americano. Além 
disso, manifestou o interesse em 
que o Brasil se integre nessa luta 

contra o narcotráfico – relatou 
Azeredo, que, ao receber o pre-
sidente colombiano, ressaltou 
o fato de estarem ali presentes 
senadores de quatro partidos 
políticos diferentes.

Uribe chegou à Base Aérea 
após um encontro de mais de 
duas horas com o presidente 
luiz Inácio lula da Silva, quando 
expôs a ele detalhes a respeito 
do acordo firmado por seu país 
com os Estados Unidos.

Diálogo
Primeiro a comentar o tema 

durante a reunião realizada 
pela manhã na CRE, Pedro Si-
mon lembrou que o presidente 
norte-americano Barack Obama 
retomou o diálogo com a Rússia 
e tem promovido um esforço de 
distensão política em regiões 
como o Oriente Médio. Por 
isso, a seu ver, não faria sentido 
provocar maior tensão política e 

militar na América do Sul.
– Precisamos buscar uma 

fórmula [para o combate ao 
narcotráfico] que não seja a 
utilização de bases militares. 
Em Obama a gente confia, mas 
o que ocorreria com outro presi-
dente? – questionou Simon.

Paz
Suplicy disse ter expressado a 

Uribe seu temor de uma corrida 
armamentista no continente. 
Ele ressaltou ainda, durante o 
encontro, a importância de se 
buscar a paz social na Colômbia 
e a criação, naquele país, de um 
programa de renda básica de 
cidadania. 

Flexa Ribeiro, por sua vez, 
afirmou que o Brasil deve se 
preocupar igualmente com 
acordos para a compra de ar-
mamentos firmados pela Ve-
nezuela, vizinha da Colômbia, 
com a Rússia. 

Fernando Collor (PTB-Al) 
manifestou sua preocupação 
com o acordo de cessão de uso 
aos norte-americanos de bases 
militares na Colômbia. O sena-
dor referiu-se ao que considera 
“situações de instabilidade de 
caráter bélico” que, segundo 
ele, podem ameaçar o clima de 
paz e distensão no continente.

Collor afirmou ter recebido 
informações de que o acordo 
abrangeria sete bases militares, 
o que não seria a maneira mais 
adequada de o presidente dos 
Estados Unidos, Barack Obama, 
incluir a América do Sul na sua 
agenda de política externa. 

– A política externa brasilei-
ra tem cedido a pressões, em 
detrimento dos interesses na-
cionais. A atitude [de Obama] 
vem desmentir as indicações de 
que o novo mandatário norte-
americano estaria disposto a 
inaugurar uma nova era de re-
lacionamento com a América do 
Sul, mais inteligente e solidária 
e menos intervencionista. Pare-
ce que volta a erros do passado 
que tanto prejudicaram a ima-

gem de seu país – frisou. 
Para o senador, Obama está 

empreendendo uma corrida 
armamentista de consequências 
imprevisíveis. Ele disse achar 
que a iniciativa de maior presen-
ça militar na América do Sul não 
corresponde às expectativas de 
fortalecimento da democracia e 
dos valores democráticos.

– O mandatário norte-ameri-
cano faz com que esvaia o clima 
de esperança criado com sua 
eleição e que havia diminuído o 
sentimento antiamericano antes 
prevalecente na América do Sul, 
e que agora tende a retornar – 
advertiu.

Plano Colômbia
Para Collor, os Estados Unidos 

têm, na verdade, desvirtuado o 
chamado Plano Colômbia, que 
desde o ano 2000 serve de apoio 
ao combate ao terrorismo e ao 
narcotráfico. na sua concepção 
inicial, o plano tinha um “im-
portante componente social 
e humanitário”, promovendo 
econômica e socialmente a re-
gião e propiciando o abandono 

gradual da produção de drogas 
ilícitas. 

– não podemos aceitar, de 
outra parte, a atitude volunta-
rista da Colômbia em relação 
aos seus parceiros e vizinhos. Ao 
negociar a presença estrangeira 
em suas bases, não procurou 
o diálogo prévio, não buscou 
expor e explicar suas razões. Só 
agora, depois de avançadas tra-
tativas, entra em contato com 
os países sul-americanos para se 
justificar. não é comportamento 
condizente com a busca da paz 
e da estabilidade, mas sim um 
procedimento que leva à des-
confiança – opinou.

Energia nuclear
O senador afirmou que em 

seu governo na Presidência 
da República (março de 1990 
a setembro de 1992), no que 
chamou de primórdios do Mer-
cosul, patrocinou medidas de 
aumento da confiança para 
desarmar os espíritos e criar uma 
situação de confiança mútua 
entre o Brasil e a Argentina, que 
tinham vivido um longo período 

de rivalidade. Daí nasceram, em 
1991, o acordo para o uso pacífi-
co de energia nuclear que criou 
a Agência Brasileiro-Argentina 
de Contabilidade e Controle, e 
o acordo desse organismo com a 
Agência Internacional de Ener-
gia Atômica, em Viena.

– Creio que agora necessita-
mos de medidas dessa natureza, 
de construção de confiança – 
afirmou.

O senador disse que o pre-
sidente lula “já percebeu os 
danos que as negociações sobre 
as bases podem trazer ao clima 
político da América do Sul e as 
questionou”.

Uma delegação de senadores 
brasileiros visitará o Haiti entre 
os dias 13 e 15 de agosto, com o 
objetivo de acompanhar a atu-
ação de tropas brasileiras junto 
à Missão das nações Unidas 
para a Estabilização do país. A 
Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa nacional (CRE) apro-
vou ontem requerimento nesse 
sentido, apresentado pelo pre-
sidente do colegiado, Eduardo 
Azeredo (PSDB-MG).

A delegação deverá ser com-
posta por quatro senadores 
– João Pedro (PT-AM), Gerson 
Camata (PMDB-ES), José nery 
(PSOl-PA) e Azeredo –, além do 
suplente de senador Eurípedes 
Camargo e de assessores da 
comissão. Todos viajarão a bor-
do de uma aeronave da Força 
Aérea Brasileira, cedida pelo 
ministro da Defesa, nelson Jo-
bim. Durante a reunião, foram 
ainda aprovados um projeto de 
lei e sete projetos de decreto 
legislativo. O PlS 463/08, de 
Sérgio Zambiasi (PTB-RS), per-
mite a isenção do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) 
sobre equipamentos de segu-
rança e de inteligência policial 
adquiridos pelos órgãos de 
segurança pública e pelos ga-
binetes militares da União, dos 
estados e do Distrito Federal. 

O Projeto de Decreto legisla-
tivo 391/09 aprova o protocolo 
de cooperação firmado pelo 
Brasil e pela França para a 
criação de um fórum franco-
brasileiro do ensino superior 
e da pesquisa. O PDS 392/09 
trata de acordo entre Brasil 
e El Salvador para isenção de 
vistos em passaportes comuns. 
O PDS 394/09 aprova acordo de 
cooperação econômica entre o 
Brasil e o Cazaquistão. O PDS 
398/09 refere-se a acordo de 
cooperação na área de defesa 
entre o Brasil e o Equador. 

O PDS 400/09 aprova o Proto-
colo Modificativo do Protocolo 
de Olivos para a Solução de 
Controvérsias do Mercosul. Já 
o PDS 489/09 aprova acordo 
entre o Brasil e a Hungria sobre 
o exercício de atividades remu-
neradas por dependentes de 
diplomatas. E o PDS 510/09 trata 
de acordo do Brasil com o Para-
guai, para o estabelecimento de 
uma faixa non aedificandi (sem 
edificações) em zonas urbanas 
de fronteira.

Repúdio
A comissão acolheu também 

requerimento apresentado pelo 
senador Paulo Paim (PT-RS) de 
voto de repúdio e censura a de-
clarações do cientista James Wat-
son, ganhador do Prêmio nobel 
de Medicina, segundo as quais os 
negros seriam intelectualmente 
inferiores aos brancos.

Foram ainda aprovados re-
querimentos de João Tenório 
(PSDB-Al) e Marina Silva (PT-
AC), que solicitam, respectiva-
mente, voto de solidariedade 
ao escritor Mário Vargas llosa, 
por sua participação em even-
to em defesa de liberdade de 
expressão na Venezuela; e a 
realização de audiência pública 
sobre a atuação das Forças Ar-
madas e da Polícia Federal em 
terras indígenas.

Senadores discutem com Uribe presença 
militar norte-americana na Colômbia

Cinco integrantes da Comissão de Relações Exteriores, preocupados com acordo feito entre a Colômbia e os Estados 
Unidos, solicitaram encontro com o presidente Álvaro Uribe, que também conversou sobre o tema com o presidente Lula

Collor preocupa-se com cessão de uso de bases

Collor: Colômbia não procurou diálogo 
prévio e acordo motiva desconfianças

Flexa Ribeiro (E), Heráclito, Álvaro Uribe, Azeredo, Simon e Suplicy conversam, na Base Aérea, sobre temor de uma possível corrida armamentista na América do Sul

Senadores visitarão 
tropas no Haiti na 
próxima semana
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