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Concursados 
devem ser 
chamados
pelo Senado  2

Douglas Cintra 
assume vaga 
de Armando 
Monteiro  2

Nova revista Em Discussão! 
aborda espionagem na internet 

Comissão quer ouvir candidatos à 
Presidência sobre política externa

Senadores vão 
debater política 
de crédito rural 
com bancos
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Senado já atingiu 90% da meta de 
economia de gastos, diz Renan
Programa de Racionalização prevê 
que Casa deixe de gastar 
R$ 300 milhões entre 2013 e 2014. 
Presidente do Senado diz que
“novos tempos exigem parcimônia”

O presidente do Senado, Renan 
Calheiros, anunciou ontem que 
a meta de redução de gastos 

a ser atingida no fi m do ano já está 
quase cumprida. Para cortar R$ 300 
milhões em dois anos, a Casa diminuiu 
número de funcionários comissionados, 
aumentou a carga horária dos 
servidores, extinguiu serviço médico e 
reviu contratos, entre outras medidas. 
Segundo Renan, intenção é seguir 
“fazendo mais por menos”.  3

Renan, entre Flexa Ribeiro e Jorge Viana,
fala sobre a redução de gastos na Casa:

“Vamos gastar menos em 2014 que em 2013”

Acir Gurgacz preside reunião 
da Comissão de Agricultura que 
aprovou requerimento de audiência

Presidente da CRE, Ricardo Ferraço diz que debates trarão “oportunidade única”

lançada ontem, a 21ª edição da 
revista Em Discussão! foi elabora-
da com base no relatório da CPI 
da Espionagem, que apresenta 
diagnóstico preciso da vulnera-

bilidade da internet e propostas 
para reforçar a segurança das 
redes de informática nacionais. 
O lançamento ocorreu na Comis-
são de Relações Exteriores.  2

Ricardo Ferraço sugeriu 
e a Comissão de Relações 
Exteriores aprovou a pro-

moção de audiências para 
debater as propostas de 
cada candidato.  4

A Comissão de Agricultura e Reforma 
Agrária vai convidar representantes 
de bancos e do Tribunal de Contas da 

União para a audiência. Agenda faz par-
te das atividades de acompanhamento 
da política de crédito rural.  4

Vanessa Grazziotin fala na reunião da CRE 
para o lançamento da revista: segundo ela, 
a publicação transforma “temas complexos 
em conteúdo acessível para todos” 
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Com o afastamento de Ar-
mando Monteiro (PTB-PE) 
do Senado para disputar o 
governo de Pernambuco nas 
eleições de outubro, tomou 
posse ontem o primeiro 
suplente Douglas Cintra, 
também do PTB. Em Plenário, 
ele assinou o termo de posse 
e fez o juramento previsto no 
Regimento Interno.

Natural de Caruaru (PE), 
Douglas Maurício Ramos 
Cintra nasceu em 1966 e 
é empresário do ramo de 

 supermercados.
Eleito em 2010, Armando 

tem mandato no Senado até 
31 de janeiro de 2019.

O Senado pode anunciar 
nova convocação de apro-
vados em concurso para 
vagas de analista legislativo. 
A informação foi dada pelo 
primeiro-vice-presidente da 
Casa, Jorge Viana, ontem. 
Viana respondeu a apelo de 
Eduardo Suplicy (PT-SP), que 
falou em nome de aprovados 
no último concurso de ana-
lista legislativo que estão na 
expectativa de nomeação. 
A validade do concurso se 
encerra neste mês.

Segundo Suplicy, após dois 
anos do concurso, teriam 
surgido mais de 100 vagas, o 

que permitiria convocar pelo 
menos mais 40 candidatos no 
cadastro de reserva. 

— A Mesa (do Senado) 
ainda tomará uma decisão 
nos próximos dias, a tem-
po de não vencer o prazo. 
 Entendemos que há uma 
necessidade de chamar 
concursados além das vagas. 
Não vai dar para  atender 
a todos, mas vai estar bem 
distribuído pelas diferentes 
áreas que estão hoje carentes 
de profissionais. Os cargos 
vagos hoje são em virtude de 
aposentadoria e mortes de 
servidores — explicou.

A luta con-
tra o racismo 
é internacio-
nal, afirmou 
ontem Paulo 
Paim (PT-RS) 
ao registrar 

decisão da Justiça francesa 
de condenar à prisão a pes-
soa que, no ano passado, fez 
comentários racistas sobre a 
ministra de Direitos Humanos 
do país, Christiane Taubira.

Paim também afirmou que 
a Copa foi um sucesso no to-
cante à luta contra o racismo.

— Não vimos um episódio 
de racismo contra negros, ger-
mânicos ou argentinos. Claro 
que há uma disputa, natural, 
entre Argentina e nós, em 
matéria de futebol, mas uma 
disputa de alto nível — disse. 

R u b e n 
F i g u e i r ó 
(PSDB-MS) 
afirmou on-
tem que a 
derrota da 
Seleção pode 

contribuir para o povo ter 
um olhar mais severo sobre 
os problemas do país. Na 
opinião dele, os brasileiros 
questionarão cada vez mais 
o legado da Copa.

Para ele, é essencial que as 
informações sobre a Copa 
sejam divulgadas com trans-
parência para a popula-
ção avaliar o resultado dos 
 investimentos.

— Não podemos prejulgar, 
mas os sinais não são bons. Os 
indicadores da economia não 
são satisfatórios — afirmou.

Ana R ita 
(PT-ES) afir-
m o u  q u e 
o s  n ú m e -
ros da Copa 
do Mundo 
 e n c h e m  o 

Brasil de orgulho: o país re-
cebeu mais de 1 milhão de 
turistas de 202 países, que 
gastaram em média U$ 3 mil 
por pessoa.

Ela ressaltou, ainda, o fato 
de a grande maioria dos es-
trangeiros ter avaliado positi-
vamente a receptividade dos 
brasileiros, o transporte até os 
locais dos jogos e o conforto 
e a segurança dos estádios. 
Isso tudo, frisou a senadora, 
contraria o pessimismo que 
tomava conta da mídia antes 
do Mundial.

A agenda completa, incluindo o número de  
cada proposição, está disponível na internet,  

no endereço http://bit.ly/agendaSenado
AgendA

Confira a íntegra das  
sessões no Plenário:  

http://bit.ly/plenarioOnline

Confira a íntegra das  
sessões nas comissões:  

http://bit.ly/comissoesOnline

SeSSão on-line 

A TV Senado transmite a partir das 9h, segundo o Regimento Interno e o 
Ato 21/2009 da Comissão Diretora, a sessão plenária. As reuniões podem 
ser  acompanhadas ao vivo pela internet (www.senado.leg.br/tv) e, em Brasí-
lia,   pela TV Senado Digital, nos canais 51.1 a 51.4.

TV Senado

 `Plenário  discursos
9h A sessão é não deliberativa, dedicada a pronunciamentos e comunicados da Mesa.

O SENADO lANçOU ontem 
nova edição da revista Em 
Discussão!, que traz como 
tema a governança global da 
internet e o sistema de segu-
rança cibernética no Brasil. A 
edição foi elaborada a partir do 
trabalho efetuado pela Comis-
são Parlamentar de Inquérito 
(CPI) da Espionagem.

O lançamento foi feito em 
reunião da Comissão de Re-
lações Exteriores e Defesa 
Nacional (CRE), presidida por 
Ricardo Ferraço (PMDB-ES), 

que também foi o relator da 
CPI. Para ele, a revista ajuda a 
divulgar o extenso e minucioso 
trabalho feito pela comissão.

A senadora Vanessa Grazzio-
tin (PCdoB-AM), que presidiu 
a CPI, também ressaltou a im-
portância do trabalho feito pela 
publicação, ao transformar 
temas complexos em conteúdo 
acessível para todos.

Já o diretor da Secretaria de 
Comunicação Social do Se-
nado, Davi Emerich, destacou 
que o site da revista recebe, 

em média, 2,2 mil visitas por 
dia. Isso se deve, segundo ele, 
à alta qualidade dos debates 
promovidos pelos senadores 
nas comissões.

O editor-chefe da revista, 
João Carlos Teixeira, destacou 
o relatório da CPI, que faz diag-
nóstico preciso da vulnerabi-
lidade da internet e apresenta 
propostas para reforçar as redes 
de informática nacionais e 
aperfeiçoar o Sistema Brasileiro 
de Inteligência, responsável 
por garantir a segurança.

Revista aborda espionagem 
e segurança cibernética
Lançada ontem, nova edição da revista Em Discussão! foi elaborada a partir dos debates na CPI  
da Espionagem e das propostas para diminuir a vulnerabilidade das redes de informática no país 

Suplente de armando Monteiro, 
douglas Cintra toma posse 

Senado pode convocar mais 
aprovados no último concurso

Paulo Paim: Copa foi 
sucesso também na luta 
contra o racismo

Ruben Figueiró questiona 
política econômica e 
legado do Mundial 

ana Rita diz que números 
do torneio enchem o  
Brasil de orgulho

Editor da revista, João Carlos Teixeira faz apresentação ao lado do diretor da Secom, Davi Emerich, e do senador Ferraço 

Douglas Cintra (D) faz o juramento 
em Plenário durante a posse
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luiz Henri-
que (PMDB-
SC) sugeriu 
que os can-
d i d a t o s  à 
Presidência 
debatam nas 
campanhas 

eleitorais a autonomia univer-
sitária e a queda da qualidade 
das universidades públicas 
do país.

Na opinião do senador, os 
reitores deveriam ser esco-
lhidos a partir do mérito e 
não como ocorre atualmente, 
por meio de eleição direta 
envolvendo professores, fun-
cionários e estudantes.

Para ele, a democratização 
universitária surgida em 1988 é 
a causa da queda na qualidade 
das universidades brasileiras.

Em discur-
so da tribuna, 
Anibal Diniz 
(PT-AC) tam-
bém saudou 
a realização 
da 66ª Reu-
nião Anual da 

Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência (SBPC), 
que ocorrerá de terça-feira 
a domingo, no campus da 
Universidade Federal do 
Acre (Ufac), em Rio Branco. O 
senador ressaltou que pesqui-
sadores renomados do Brasil e 
do exterior estarão presentes.

— O evento é considerado o 
maior e o mais importante da 
ciência nacional e conta com 
o apoio do governo do estado 
do Acre e da prefeitura de Rio 
Branco — informou Anibal.

Eduardo Su-
plicy (PT-SP) 
relatou, on-
tem, a partici-
pação dele no 
15° Congresso 
Internacional 
da Rede Mun-

dial de Renda Básica, em Mon-
treal, no Canadá, entre os dias 
27 e 29 de junho. O congresso 
reuniu especialistas de 30 pa-
íses para debater experiências 
sobre transferência de renda.

Suplicy contou que, além 
dele, apenas dois brasilei-
ros participaram do evento: 
Antonio Prado, da Comissão 
Econômica para a América 
latina (Cepal), e a professora 
Maria Ozanira da Silva e Silva, 
da Universidade Federal do 
Maranhão.

Jorge Viana (PT-AC) desta-
cou a 66ª Reunião da Socieda-
de Brasileira para o Progresso 
da Ciência (SBPC) em Rio 
Branco, entre os dias 22 e 27 
deste mês, e cumprimentou a 
presidente da SBPC, Helena 
Nader, e o governador do esta-
do, Tião Viana, pela iniciativa.  

— Os hotéis do Acre estão to-
mados, as difi culdades de voo 
já são evidentes. É a primeira 
vez que nós temos a presença 
de um evento que vai reunir 
milhares de pessoas — disse. 

Segundo ele, o tema da 
reunião, que será “Ciência 
e tecnologia em uma Ama-
zônia sem fronteira”, chama 
a atenção para que o Brasil 
possa fazer um melhor uso 
do conhecimento técnico e  
científi co e invista no setor.

Rodrigo Rol-
lemberg (PSB-
DF) registrou 
a insatisfação 
do povo com 
a qualidade 
dos serviços 
do governo do 

Distrito Federal. No ponto de 
vista dele, o “apagão de ges-
tão” no DF é agravado pelo 
aparelhamento partidário da 
máquina pública e pela falta 
de clareza nas prioridades de 
investimento.

— A recuperação da capa-
cidade de planejamento do 
governo do Distrito Federal 
passa por uma ampla reforma 
na estrutura administrativa, 
com a adoção de um modelo 
de gestão baseado em metas e 
resultados — disse o senador.

O PRESIDENTE DO Senado, Re-
nan Calheiros, anunciou ontem 
que a direção da Casa já alcançou 
mais de 90% da meta de econo-
mia para o período 2013–2014. 
O objetivo do Programa de Ra-
cionalização é deixar de gastar 
R$ 300 milhões ao longo dos 
dois anos.

— Os novos tempos exigem 
parcimônia, notadamente com 
os recursos públicos. É isto que 
estamos buscando: melhorar a 
qualidade do gasto sem prejuízo 
da produção e da fi scalização le-
gislativa. Vamos gastar neste ano 
menos do que no ano passado 
— afi rmou Renan em discurso 
no Plenário.

Ele exemplificou citando as 
despesas de custeio do Senado, 
que, em junho deste ano, foram 
R$ 10 milhões inferiores às de 
junho de 2013.

— Aprofundamos e conso-
lidamos as economias que já 
havíamos feito no ano passado. 
O Senado é a única instituição 
brasileira que está fazendo esse 
esforço de qualifi car os seus gas-
tos públicos.

No discurso, Renan enumerou 
as medidas que o Senado tomou 
para reduzir gastos e custeios, 
como a eliminação do 14º e do 
15º salário dos senadores (eco-
nomia de R$ 4,3 milhões por 
ano) e a extinção de 630 funções 
comissionadas, 30% do total (o 
que preservou R$ 9,6 milhões).

Ele também citou a adoção da 
jornada corrida de sete horas 
para os funcionários do Senado, 
em vez de seis. Segundo ele, a 
medida resultou numa maior 
disponibilidade de servidores 
e na adição de 50 mil horas à 
jornada anual, evitando novas 
contratações.

O presidente do Senado ressal-
tou o cancelamento de contratos 

com terceirização de mão de obra 
e a redução dos valores. No total, 
foram reduzidos 25% dos traba-
lhadores terceirizados na Casa. 

Os contratos emergenciais 
foram proibidos e os gastos com 
material de consumo, como 
combustíveis, foram reduzidos 
à metade, informou. 

Rede pública de saúde
Renan Calheiros lembrou ainda 

a extinção do serviço médico, o 
envio dos profi ssionais de saúde 
do Senado para a rede do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e a doação 
de 6 mil medicamentos e 34 mil 
materiais perecíveis, como agu-
lhas, gazes e seringas. 

Na Gráfi ca, houve redução dos 
impressos e suspensão dos kits de 
informática enviados às câmaras 
municipais, o que levou a uma 
economia de R$ 6,8 milhões.

Na avaliação de Renan, o Se-
nado é a instituição pública mais 
transparente do Brasil. A criação 
da Secretaria da Transparência e 
do Conselho de Transparência 
ajudou, segundo ele, no reforço 

do controle público.
— É a primeira vez que isso 

acontece no Brasil. Um conselho 
externo fi scalizando as ações de 
um dos Poderes. O controle so-
cial nos ajuda a corrigir erros, a 
eliminar vícios e desperdícios e a 
aperfeiçoar distorções — afi rmou 
Renan.

Ge
ral

do
 M

ag
ela

/A
gê

nc
ia 

Se
na

do

Ge
ral

do
 M

ag
ela

/A
gê

nc
ia 

Se
na

do

Ma
rco

s O
liv

eir
a/

Ag
ên

cia
 Se

na
do

Wa
lde

mi
r B

arr
eto

/A
gê

nc
ia 

Se
na

do

eduardo Suplicy relata 
participação em congresso 
sobre renda mínima 

Jorge Viana destaca 
reunião da SBPC em Rio 
Branco semana que vem

Rollemberg aponta 
“apagão de gestão”
no distrito Federal

luiz Henrique sugere a 
presidenciáveis tema da 
autonomia universitária

anibal diniz saúda a 
realização de evento 
científico no acre
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Senado já cumpriu 90% da meta de cortar gastos
Renan afirmou que a Casa está perto de chegar à economia de R$ 300 milhões no período 2013–2014. Funções comissionadas e salários extras de senadores foram extintos

Ao analisar a atuação legislativa do Senado em 
2013 e no primeiro semestre de 2014, Renan Ca-
lheiros afi rmou que os períodos foram produtivos, 
principalmente quanto a políticas públicas voltadas 
para as classes menos favorecidas.

Como exemplo, citou a ampliação dos direitos 
dos trabalhadores domésticos, o Estatuto da Juven-
tude, a regulamentação da profi ssão de vaqueiro, 
o Plano Nacional de Educação, os royalties do 
petróleo para educação e saúde e a aposentadoria 
especial para pessoas defi cientes.

Em relação a 2014, Renan Calheiros disse que, 
mesmo sendo um ano atípico por conta da Copa 
do Mundo e das eleições gerais, já houve um tra-
balho produtivo e de qualidade. Ele lembrou que 
foram aprovadas propostas importantes, como a 
universalização da defensoria pública, o Marco 
Civil da Internet, a abertura de crédito para o 
Fies e a indenização para os chamados soldados 
da borracha.

Para o segundo semestre, o presidente se com-
prometeu a colocar em votação, a partir de agosto, 
a mudança na indexação das dívidas dos estados,  
o novo Código de Processo Civil e a reforma da lei 
de licitações (lei 8.666/1993).

Presidente avalia como 
produtiva atuação da Casa

Renan explica o programa de economia do Senado: “a única instituição que qualifica os seus gastos públicos”

Medida eConoMia
Eliminação do 14º e do 15º salário R$ 4,3 milhões
Extinção de 63 funções comissionadas (cerca de 3% do total) R$ 9,6 milhões
Ampliação da jornada de trabalho + de R$ 55 milhões
Fim da distribuição de kits de informática às câmaras municipais R$ 6,8 milhões
Contingenciamento de atas de registro de preço R$ 13,4 milhões
Fim do contrato de clipping de notícias R$ 1,5 milhão
Redução de gastos com diárias e passagens R$ 1,7 milhão
Aplicação de decisão do TCU sobre o teto salarial dos servidores R$ 1,3 milhão
oUTRaS MedidaS
Cessão de profi ssionais do serviço médico ao SUS e doação de equipamentos hospitalares e remédios 
Extinção de cargos, diretorias, secretarias e fusão de estruturas administrativas
Expressiva redução de impressos na Gráfi ca
Proibição de nomeações e bloqueio de mais de 16 cargos
Fixação de taxa de ocupação dos imóveis ocupados por não senadores
Economia de 15% no maior contrato da Casa (mão de obra para a Comunicação Social)
Redução dos valores de sete contratos e extinção de dois
Redução de 25% dos terceirizados contratados pelo Senado Federal

Redução de gastos no Senado
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Candidatos à Presidência debaterão no Senado
Os senadores aprovaram pedido para audiências na CRE com os candidatos a presidente nas eleições deste ano. O objetivo é conhecer as propostas deles para a área internacional

A COMISSãO DE Relações Ex-
teriores (CRE) aprovou, ontem, 
requerimento para a realização de 
audiências públicas com os candi-
datos à Presidência da República 
nas eleições de 2014. A intenção 
é conhecer os planos deles para a 
política externa.

De acordo com o autor da pro-
posta, senador Ricardo Ferraço 
(PMDB-ES), presidente da CRE, os 
debates oferecerão uma “oportuni-
dade ímpar” para que a sociedade 
brasileira possa conhecer, de for-
ma mais aprofundada, a visão de 

 mundo, as propostas e estratégias 
com que os candidatos pretenderão, 
caso eleitos, conduzir-se na seara 
internacional.

Acordo com Irã
A CRE aprovou também proposi-

ção que autoriza a isenção de visto 
a autoridades portadoras de passa-
portes diplomáticos para viajarem 
do Brasil para o Irã e vice-versa. 
O projeto (PDS 110/2014) acata 
acordo firmado entre os dois países 
em novembro de 2009 para facilitar 
a movimentação dos diplomatas 

e outras autoridades. O item foi 
inserido extrapauta para a análise 
da comissão a pedido do senador 
Eduardo Suplicy (PT-SP).

— Trata-se de um acordo seme-
lhante ao que temos com outros 
países para facilitar a movimenta-
ção dos diplomatas tanto iranianos 
quanto brasileiros nas suas visitas e 
a simples isenção de vistos para os 
portadores de passaportes diplomá-
ticos, que incluem, inclusive, nós, 
senadores — afirmou Suplicy.

O projeto segue agora para exame 
do Plenário do Senado.

Na reunião da CRE, Ricardo Ferraço, Vanessa 
Grazziotin (PCdoB-AM) e Eduardo Suplicy 
elogiaram criação do novo banco do Brics 
(grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, Chi-
na e África do Sul) e do fundo para situações 
de crise financeira global. Para Ferraço, as 
iniciativas representam “a maior reforma do 
sistema de Bretton Woods”. Vanessa considerou 
a reunião do Brics um marco da história das 
relações internacionais. Suplicy pediu voto 
de aplauso às autoridades dos cinco países.

A CRE leu também três mensagens com 
indicações de embaixadores para o líbano, 
Vietnã e Belarus. As sabatinas devem ocorrer 
na primeira semana de agosto. Jorge Geraldo 
Kadri foi o indicado para o cargo de embai-
xador no líbano. Ele já foi embaixador em 
Guiné-Bissau (2008–2012) e na Polônia (desde 
2012). Marco Antonio Diniz Brandão, atual 
embaixador no Egito, deve exercer o cargo de 
embaixador no Vietnã. Paulo Antônio Pereira 
Pinto foi indicado para a embaixada em Bela-
rus. Desde 2012, ele é chefe do Escritório de 
Representação do Itamaraty em Porto Alegre.

Parlamentares elogiam 
banco e fundo do Brics

Em agosto, comissão vai 
sabatinar 3 diplomatas

O senador 
Pedro Simon 
(PMDB-RS) co-
memorou a de-
cisão dos países 
do Brics (Brasil, 
Rússia, Índia, 
China e África 
do Sul) de criar um banco para 
financiar projetos de infraes-
trutura. Ele elogiou a sugestão 
da presidente Dilma Rousseff 
de que o primeiro beneficiário 
seja a Argentina, que, a seu ver, 
sofre “chantagem” de credores.

Segundo Simon, o banco 
poderá atender necessidades 
e interesses de outros países 
sem depender exclusivamente 
do Banco Mundial.

O senador disse ainda que 
os países do Brics terão ca-
pacidade de aperfeiçoar o 
sistema de governo mundial e 
aumentar a representação dos 
países emergentes no plano 
internacional.

A senadora 
Vanessa Graz- 
ziotin (PCdoB-
AM) comemo-
rou ontem a 
aprovação da 
PEC que pror-
rogou por 50 
anos a Zona Franca de Ma-
naus. A zona franca, disse 
a senadora, se mostrou um 
modelo eficiente de desen-
volvimento regional com pre-
servação do meio ambiente.

Criada em 1957, com vali-
dade de 30 anos, a zona fran-
ca vem sendo, desde então, 
prorrogada continuamente. A 
proposta aprovada na quarta-
-feira assegurou a existência 
do projeto até 2073.

— É um prazo, quase 60 
anos, suficiente para que o 
modelo se consolide, para 
que o modelo continue con-
tribuindo com a economia 
regional — disse a senadora.

M o z a r i l d o 
C a v a l c a n t i 
(PTB-RR) recla-
mou da demora 
da Câmara dos 
Deputados em 
votar projetos 
já aprovados 
pelo Senado. Ele citou alguns 
projetos dele que, analisa-
dos pelo Senado, aguardam 
votação na Câmara há dez 
anos ou mais. Entre eles, o 
que autoriza a instalação 
de colégios militares em Rio 
Branco, no Acre, e em Boa 
Vista, em Roraima.

— Outro é o que cria o Fun-
do de Assistência à Aviação 
Regional. Na Câmara desde 
2002, a proposta prevê que 
um percentual das taxas aero-
portuárias já pagas à Infraero 
constitua esse fundo para que 
especialmente os moradores 
da Região Norte se beneficiem 
— disse o senador.

F e r n a n d o 
Collor (PTB-
Al) destacou 
o projeto, apro-
vado em Plená-
rio na quarta-
-feira, que be-
neficia várias 
categorias de profissionais 
liberais com a ampliação do 
Supersimples (PlC 60/2014). 
Na opinião dele, a proposta 
desburocratiza o sistema 
tributário, combatendo um 
“vício institucionalizado em 
nossa cultura  administrativa”.

Collor avaliou que a “sim-
biose” entre um quadro 
burocrático e um modelo 
legalista resulta em insegu-
rança jurídica, o que é um 
entrave ao crescimento, na 
medida em que fragiliza o 
ambiente de investimentos, 
eleva o custo de produção e 
afeta a competitividade das 
empresas.

C r i s t o v a m 
Buarque (PDT-
DF) cobrou dos 
candidatos à 
P re s i d ê n c i a 
da República 
propostas para 
incentivar o de-
senvolvimento econômico e 
financeiro do país. O senador 
disse que a população está 
ansiosa por ver medidas 
concretas que combatam as 
perdas que resultam da falta 
de investimentos. Cristovam 
citou como exemplo a queda 
no crescimento do produto 
interno bruto (PIB).

— Duas coisas nós devemos 
buscar nos candidatos: que 
eles digam como vão parar 
as perdas que este país sofre 
e como vão melhorar a qua-
lidade de vida do nosso povo. 
Os candidatos precisam dizer 
que medidas práticas preten-
dem adotar — afirmou.

Simon destaca nova 
linha de financiamento 
para emergentes

Vanessa comemora 
prorrogação da Zona 
Franca de Manaus

Mozarildo pede que 
Câmara vote projetos 
para a Região norte

Collor critica excesso 
de burocracia e 
normatização 

Cristovam cobra de 
candidatos ao Planalto 
propostas concretas

Senadores vão discutir crédito rural no país

Senadores Waldemir Moka e Ruben Figueiró durante sessão da CRA de ontem

Os senadores da Comissão 
de Agricultura e Reforma 
Agrária (CRA) aprovaram 
ontem requerimento de audi-
ência com representantes do 
Banco do Brasil, do Banco Na-
cional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) 
e do Banco do Nordeste do 
Brasil (BNB) para discutir o 
crédito rural no país.

Conforme sugestão do 
senador Ruben Figueiró 
(PSDB-MS), que propôs o de-
bate, também será convidado 
representante do Tribunal de 
Contas da União (TCU). O 
parlamentar explicou que a 
audiência pública é parte das 
atividades programadas pela 
CRA para o acompanhamen-
to da política de crédito rural. 

Por sugestão de Figueiró, o 
debate deverá ocorrer após 
as eleições de outubro.

Ainda na reunião de ontem, 
o senador Waldemir Moka 
(PMDB-MS) apresentou  
substitutivo a projetos que 
tratam de benefícios fiscais 
para recuperação de áreas 
desmatadas em propriedades 
rurais.

Senadores da Comissão de Relações Exteriores avaliam oportunidade de conhecer as propostas dos candidatos para a política externa
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