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Saída de Michel Temer e eleição
direta são pedidas em Plenário
R

epercutiram no
Senado as gravações que envolvem
o presidente Michel Temer e o senador Aécio
Neves. Da tribuna, parlamentares defenderam
que Temer precisa deixar
o governo — por renúncia, cassação ou impeachment. Para muitos dos
parlamentares, a saída da
crise será a convocação
de eleições diretas.
Ainda ontem, inte-

grantes da Rede e do
PSOL apresentaram ao
Conselho de Ética do Senado pedido de cassação
de Aécio. O senador foi
gravado pedindo R$ 2
milhões ao empresário
Joesley Batista.
O presidente da República, por sua vez, até
as 18h de ontem já era
alvo de oito pedidos de
impeachment apresentados por parlamentares à
Câmara dos Deputados.

Roque Sá/Agência Senado

Senadores de oposição se alternaram na tribuna
e protocolaram pedidos de impeachment do
presidente da República e de cassação de Aécio Neves

Ao lado de Vanessa Grazziotin, Randolfe Rodrigues fala à imprensa após apresentar pedido de cassação de Aécio Neves

Líderes indicarão membros Discussões da reforma
do Conselho de Ética
trabalhista são suspensas

Aécio defende lisura
de todos os seus atos

Senadores cobraram a rápida formação do
Conselho de Ética do Senado, que ainda não
dispõe de integrantes. A ação apresentada
pelo PSOL e pela Rede ao Conselho de Ética
pedindo a cassação de Aécio Neves só poderá
ser analisada depois que o colegiado for instalado. Os integrantes precisam ser indicados
pelos líderes partidários.

Por meio de nota, o senador Aécio Neves se
defendeu das acusações afirmando que está
absolutamente tranquilo quanto à correção
de todos os seus atos. Na nota, o senador também diz que sua relação com o empresário
Joesley Batista é estritamente pessoal, sem
envolvimento com o setor público.

O relator da reforma trabalhista em duas comissões do Senado, Ricardo Ferraço, afirmou
que, diante da atual crise política, a tramitação
do projeto do governo que altera a CLT está suspensa. De acordo com o senador, é preciso priorizar a solução da crise institucional. “O calendário de discussões está suspenso”, anunciou.
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Uma exposição de fotos
no Senado, sobre os 20 anos
de atuação da Auditoria Fiscal do Trabalho no combate
ao trabalho escravo, foi visitada por Paulo Rocha, Paulo
Paim, Regina Sousa e o ex-senador João Pedro. 4

Aeronáutica quer mais verbas para controle de tráfego e para satélites
Pedro França/Agência Senado

Exposição destaca
importância da
fiscalização contra
trabalho escravo

Em audiência na Comissão de Relações Exteriores, o
comandante da Aeronáutica,
Nivaldo Rossato, disse ontem
que os cortes de verbas e as
restrições orçamentárias que
atingem a Força Aérea começam a degradar o sistema
de controle de tráfego aéreo

no Brasil e a prejudicar sua
confiabilidade. Também alertou para a necessidade de o
país modernizar sua frota de
aviões-radares, que fazem vigilância de fronteiras, e investir
mais em pesquisas espaciais e
satélites. Ele recebeu o apoio
dos senadores da comissão. 4

Comandante da Aeronáutica, Nivaldo Rossato,
e Fernando Collor debatem sobre soberania
nacional e projetos estratégicos da Força Aérea
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Votações em Plenário ontem foram suspensas para dar lugar a discursos sobre as denúncias de corrupção do presidente da República e do senador Aécio Neves. Até o fim do dia, foram protocolados oito pedidos de impeachment contra Temer e um de cassação de Aécio, mas o Conselho de Ética do Senado ainda não foi instalado para iniciar os trabalhos este ano

Pedidos para saída de Michel Temer e realização de eleições movimentam Plenário

“Não há outra saída para o Brasil
que não seja através
das eleições diretas”,
disse Vanessa Graz
ziotin (PCdoB-AM).
A senadora defendeu alteração no
dispositivo constitucional que prevê
eleição indireta para
presidente no caso
de impedimento do
titular do cargo nos
dois últimos anos do
mandato.

A crise do Brasil foi
provocada por uma
“conspiração política” que culminou
com o impeachment
de Dilma, disse Paulo Rocha (PT-PA).
O senador admitiu
que os governos do
PT enfrentaram problemas na economia
que atrapalharam o
desenvolvimento do
país, mas disse que
nada justifica a expulsão do partido do
poder. Ele defendeu
a renúncia de Temer
e a convocação de
eleições diretas.
— A saída é consultar o povo.

Reguffe propõe
aprovar PEC
que autoriza
eleições diretas
Reguffe (sem partido-DF) defendeu
a aprovação da PEC
67/2016, de sua autoria, que prevê eleições diretas em caso
de impedimento
do presidente da
República e do vice
até o terceiro ano do
mandato.
Para ele, a realização de eleições
diretas abre uma
saída para a crise e
pacifica o país.

Havendo a renúncia ou o impedimento de Temer, Regina
Sousa (PT-PI) não
crê que uma eleição
indireta para escolher o sucessor devolverá paz ao país.
— Haverá revolta
nas ruas. Os presidentes da Câmara
e do Senado devem
encaminhar propostas pela eleição direta — recomendou.
Ela disse que uma
manifestação convocada para o domingo será suficiente
para barrar qualquer
acordo por uma eleição indireta.

Em dois dias, Câmara recebeu oito ações pelo impeachment

Rede e PSOL requerem a cassação de Aécio Neves

Desde a divulgação das denúncias, oito pedidos de impeachment do presidente Michel
Temer haviam sido formalizados
à Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados, até as 18h
de ontem. Caberá ao presidente
da Câmara, deputado Rodrigo
Maia, analisar a admissibilidade
dos pedidos. Se algum for aceito,
será criada uma comissão especial para analisar o assunto.
Na noite de quarta-feira, dois
pedidos foram apresentados —
um pelo deputado Alessandro
Molon (Rede-RJ) e outro pelo
deputado JHC (PSB-AL). Ontem outros seis pedidos foram
protocolados.
Um deles é assinado pelo
senador Randolfe Rodrigues
(Rede-AP) e pelo partido Rede
Sustentabilidade. No documento, Randolfe argumenta que,
segundo reportagens, Temer
teria participado na “compra
do silêncio de Eduardo Cunha”
e que “se valeu do cargo público,
sua envergadura institucional e
sua influência e trânsito sobre
as estruturas de Estado para
favorecer-se, obstar a sua própria
responsabilização criminal e a de
terceiros aliados”.
O pedido aponta que houve
atentado à probidade na administração, porque Temer procedeu de modo “incompatível com
a dignidade, a honra e o decoro
do cargo”. Define também que
houve atentado ao livre exercício

Representantes da Rede e do
PSOL apresentaram ao Conselho de Ética do Senado um
pedido de cassação do senador
Aécio Neves. A ação é baseada
nas gravações feitas pelo dono
da empresa JBS Joesley Batista
nas quais Aécio pede R$ 2 milhões de propina para pagar sua
defesa na Operação Lava Jato.
— As razões para a cassação
do mandato são os notórios
acontecimentos de que se tem
conhecimento desde ontem
[quarta] envolvendo o senador,
entre eles lavagem de dinheiro,
corrupção ativa e obstrução da
Justiça. Não existe condição
alguma para que o senador
continue exercendo o mandato,
tanto é que o Supremo Tribunal
Federal hoje [ontem] pediu o
afastamento dele — declarou
Randolfe Rodrigues (Rede-AP).
No pedido, os partidos citam
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Perda de mandato
Outro pedido de impeachment
apresentado ontem é assinado
por PT, PDT, PCdoB, Rede, Psol
e PSB. Os senadores Paulo Paim
(PT-RS), Fátima Bezerra (PT-RN),
Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM),
Paulo Rocha (PT-PA), João Capiberibe (PSB-AP) e Randolfe,
além de deputados, participaram
da entrega do documento na
Câmara.
Os parlamentares conclamaram a população a ocupar as ruas
para pedir a saída do presidente
e novas eleições. Muitos dos
presentes gritavam “Fora, Temer” e “Diretas já” enquanto os
senadores e deputados falavam
sobre o pedido de impeachment.
Para Fátima, já está comprovado o crime de responsabilidade
por parte de Temer, e a delação
dos donos da JBS revela claramente o presidente da República
dando aval para a compra do

silêncio de Eduardo Cunha.
Na avaliação de Randolfe,
Temer agravou a crise política
brasileira ao decidir não renunciar. O senador tachou o governo
de “imoral, ilegítimo e corrupto”
e disse que a oposição não vai
permitir nenhum tipo de votação
nos Plenários do Senado e da
Câmara até que Temer não seja
mais presidente.
Já Vanessa afirmou que o Brasil quer que o presidente “saia
daquela cadeira que não lhe
pertence”.
O pedido de impeachment
defende que seja decretada a perda do mandato de Temer e que
ele seja inabilitado para exercer
função pública por oito anos. O
argumento é que o presidente
interferiu nos trabalhos da Justiça
e atentou contra a probidade
administrativa.
O pedido é assinado também
pelos professores Marcelo Pinto
Neves e Beatriz Gonçalves de
Rezende, pelo integrante do MST
Alexandre José da Conceição e
pelos cidadãos Maria Perpétua
de Almeida, Raimundo Araújo e
Carlos Roberto de Barros.
Houve ainda um segundo
pedido feito por Alessandro
Molon, outro pelo deputado João
Gualberto (PSDB-BA) e mais sete
parlamentares do PSDB, um do
deputado Diego Garcia (PHSPR) e outro apresentado por um
deputado estadual.
Com Agência Câmara

as gravações com o pedido
feito pelo senador e também
um vídeo em que Frederico
Pacheco de Medeiros, indicado
por Aécio, recebeu o dinheiro.
As notas tinham numeração
controlada e tiveram todo o
caminho monitorado. O destino final, diz o documento, foi
uma conta de empresa ligada
ao senador Zeze Perrella.

Crimes
Segundo o texto, o pedido de
dinheiro configura crime de
corrupção passiva. O depósito
do dinheiro em uma empresa
que não pertence a Aécio aponta para o crime de lavagem de
dinheiro, segundo o pedido.
Já a participação de mais de
quatro envolvidos no esquema
configuraria a existência de
uma organização criminosa.
Além da abertura do processo

Marcos Oliveira/Agência Senado

do Poder Judiciário, tendo em
vista a prática de embaraço a
investigação de infração penal.
Em Plenário, Randolfe disse
que a renúncia seria a melhor
saída, mas que protocolizou o
pedido de impeachment para
cumprir sua obrigação.
— Impeachment é um processo
traumático. A solução estaria na
vontade popular. Deveríamos
votar a proposta de emenda
constitucional que estabelece
eleições diretas já — propôs.

Valente, Randolfe e Molon levam ao Conselho de Ética pedido contra Aécio

de cassação, o documento pede
uma cópia das provas que estão
em poder do STF e a oitiva de
envolvidos no processo. São
eles os irmãos Wesley e Joesley Mendonça Batista, donos
da JBS; o diretor da empresa
Ricardo Saub, que teria intermediado a negociação; o
senador Perrella; e o servidor
Mendherson Lima, do gabinete
de Perrella, que teria feito o
transporte do dinheiro.
O deputado Ivan Valente
(PSOL-SP) lembrou que Aécio
foi protagonista do processo de
impeachment da presidente
Dilma Rousseff, em 2016. Na
visão do deputado, alguém
pego pedindo propina para empresários não merece continuar
no Congresso. Para o deputado
Alessandro Molon (Rede-RJ),
os diálogos são estarrecedores
e a conduta é incompatível com
o mandato de senador.
Para que o processo seja
aberto, o conselho precisa
ser instalado. Randolfe disse
esperar que o presidente do
Senado, Eunício Oliveira, cobre
dos líderes a indicação dos
integrantes.
Além da cassação de Aécio,
a Rede e o PSOL defendem o
impeachment do presidente
Michel Temer e apresentaram
ontem pedido com esse fim.
Para Molon, é preciso devolver
ao povo o direito de escolher,
pelo voto, o presidente.

Solução é
desistência ou
cassação, afirma
Ana Amélia
Ana Amélia (PPRS) apontou a renúncia de Temer ou
a cassação da chapa
Dilma-Temer como
saídas para a crise. A
senadora disse que
o melhor seriam as
eleições diretas, mas
seguindo a Constituição. Para Ana
Amélia, é preciso
cautela para não
haver um “jeitinho
brasileiro” também
nessa situação.

João Capiberibe
(PSB-AP) classificou
de gravíssimas as
denúncias contra
Temer. Para ele, as
consequências na
economia serão fortes, com mais instabilidade, desemprego e falências.
— Não havia dúvida: a marcha da
insensatez do impeachment nos levaria a
isso, a uma crise mais
profunda.

Viana sugere
que Conselho
da República
aponte caminho
A instalação do
Conselho da República, para elaborar
uma saída viável
frente ao eventual
afastamento de Temer, foi proposta por
Jorge Viana (PT-AC).
— Em casos de instabilidade, o artigo
90 da Constituição
prevê que se regulamente, se façam
as indicações e se
componha o Conselho da República.

Roque de Sá/Agência Senado

Geraldo Magela/Agência Senado

Geraldo Magela/Agência Senado

Marcos Oliveira/Agência Senado

Geraldo Magela/Agência Senado

Vanessa critica
escolha pelo
Congresso de
novo presidente

Lindbergh diz
que decisão
deve atender
vontade popular

Medeiros:
PT muda de
discurso após
últimas notícias

O governo Temer
acabou e não há solução aceitável que não
passe pela vontade
popular, disse Lindbergh Farias (PT-RJ).
— Quem não aceita eleições diretas
tem medo de Lula
voltar ao poder.
O senador questionou o fato de o
ministro da Fazenda,
Henrique Meirelles,
ter presidido o conselho da JBS.

Segundo José Medeiros (PSD-MT), o
PT mudou de discurso após os últimos
acontecimentos. O
senador disse que
o PT aprendeu uma
lição: a Lava Jato não
é uma perseguição
contra Lula e os petistas, mas à corrupção.
— Estão falando
que se houver eleição
indireta será golpe.
Que golpe? É o que
está na Constituição.

Renúncia seria
cenário menos
danoso, avalia
Cristovam
Para Cristovam
Buarque (PPS-DF), o
caminho menos danoso à população em
relação ao cenário
político atual é a renúncia do presidente
Temer. Ao defender
mudança na Constituição para haver
novas eleições diretas, Cristovam disse
que esse é o desejo
das pessoas, porque
a classe política está
sob suspeita.

Senadores pedem rápida instalação do
Conselho de Ética para apurar denúncia

Reforma trabalhista é suspensa e
oposição quer barrar a proposta

Depois das denúncias contra
Aécio Neves, senadores cobraram a rápida instalação do
Conselho de Ética do Senado
para apurar o caso.
Randolfe Rodrigues, acompanhado de deputados da Rede e
do PSOL, protocolou representação contra Aécio no Conselho
de Ética. No entanto, para que
o processo possa ser aberto, o
órgão precisa ser instalado. Randolfe espera que o presidente do
Senado, Eunício Oliveira, cobre
dos líderes a indicação dos integrantes. Até agora, só o PDMB
indicou todos os seus membros.
Após as indicações, os nomes
serão votados em Plenário. Se
aprovados, será marcada a instalação do conselho, com eleição
do presidente e do vice.
Otto Alencar (PSD-BA) destacou que o caso Aécio é idêntico
ao que envolveu o ex-senador
Delcídio do Amaral. Paulo Paim
(PT-RS) ressaltou que a instalação do conselho é importante independentemente da denúncia.

Com a crise institucional
“devastadora” do governo, a
tramitação da reforma trabalhista no Senado foi suspensa
e considerada “secundária”,
em nota oficial, por Ricardo
Ferraço (PSDB-ES), relator
do projeto nas Comissões de
Assuntos Econômicos (CAE) e
de Assuntos Sociais (CAS).
O calendário de tramitação
do PLC 38/2017 foi adiado, sem
previsão para a retomada.
Ferraço havia anunciado a
entrega do relatório na CAE para
terça-feira e a apresentação na
CAS para o dia seguinte. A votação em Plenário era prevista
para junho.
Para senadores da oposição,
as reformas trabalhista e da
Previdência estão superadas e
devem ser barradas no Senado.
— Essas matérias acabaram.
O objetivo do golpe foi por
água abaixo — disse Vanessa
Grazziotin.
Paulo Paim entende que os
projetos de reforma não se

João Alberto, último presidente do
colegiado, disse que faltam indicações

Lasier Martins (PDT-RS) lamentou que, em maio, o conselho
ainda não esteja instalado.
— Estamos esperando apenas
as indicações para que, aprovado pelo Plenário, façamos a
eleição da direção do Conselho
de Ética — disse João Alberto
Souza (PMDB-MA), que presidia
o colegiado até o ano passado.
Como o conselho ainda não
está instalado, o prazo para admissibilidade ou não da representação contra Aécio (cinco dias
úteis) ainda não será contado.

Resposta do senador
Nota publicada ontem no Facebook pela assessoria de imprensa do senador Aécio Neves:
O senador Aécio Neves está
absolutamente tranquilo quanto à
correção de todos os seus atos. No
que se refere à relação com o senhor
Joesley Batista, ela era estritamente

pessoal, sem qualquer envolvimento
com o setor público. O senador
aguarda ter acesso ao conjunto das
informações para prestar todos os
esclarecimentos necessários.

Roque de Sá/Agência Senado

Fátima Bezerra
(PT-RN) defendeu
que sejam retiradas
da pauta do Congresso as propostas
de reforma trabalhista e da Previdência, em função das
denúncias contra
Michel Temer. Ela
pediu também eleições diretas para
presidente.
— Não existe possibilidade de esse
governo continuar.

Paulo Paim (PTRS) propôs a realização de eleições
gerais para resolver
a crise. Ele afirmou
que o presidente deveria renunciar, mas,
caso isso não ocorra,
que o Tribunal Superior Eleitoral julgue
a cassação da chapa
Dilma-Temer.
Para Paim, os parlamentares devem
se debruçar sobre a
situação até encontrarem um caminho.
— A saída será
pelo processo que
permita ao povo
escolher o melhor
programa.

Crise deriva da
“insensatez do
impeachment”,
diz Capiberibe

do STF. Caso o tribunal resolva aceitar o pedido do MP, a palavra final será dada pelo
Plenário do Senado. O caso de Aécio também será levado ao Conselho de Ética do Senado, que ainda não foi instalado este ano.

Edilson Rodrigues/Agência Senado

Fátima defende
antecipar as
eleições e
retirar reformas

Regina crê que
eleição indireta
não devolverá
paz ao Brasil

JBS. Ele foi afastado do mandato pelo STF
e licenciou-se da presidência do partido. O
Ministério Público chegou a pedir a prisão,
mas o ministro do STF Edson Fachin negou
e a questão deve ser decidida pelo Plenário

Roque de Sá/Agência Senado

Se comprovado o
suposto diálogo em
que Michel Temer
fala sobre a compra
do silêncio do ex-deputado Eduardo
Cunha, é preciso o
Congresso ter coragem para aprovar
o impeachment do
presidente, disse Lasier Martins (PSDRS). Ele pediu ao
TSE que antecipe o
julgamento da chapa
Dilma-Temer.

Alvaro Dias (PVPR) defendeu ontem, em Plenário, a
renúncia do presidente Temer. Avaliou
que a solução seria
menos traumática
para o país do que
a instauração de
novo processo de
impeachment. Segundo ele, o Brasil
vive “uma tragédia
moral” porque providências não foram
adotadas a tempo.

Paulo Rocha:
crise política
é resultado de
conspiração

drigues (Rede-AP) pela manhã e o segundo
à tarde por vários parlamentares. Seis são
denúncias por crimes de responsabilidade.
Aécio Neves (PSDB-MG) também foi gravado negociando pagamentos com o grupo

Geraldo Magela/Agência Senado

Lasier apoia
afastamento
se denúncia for
comprovada

Paim é a favor
de pleito geral
para resolver
impasse

foram feitos por meio dos irmãos Joesley e
Wesley Batista, do grupo empresarial JBS.
Dos oito pedidos de impeachment contra
Temer, dois têm senadores como signatátios: o primeiro foi feito por Randolfe Ro-

Roque de Sá/Agência Senado

Geraldo Magela/Agência Senado

Telmário Mota
(PTB-RR) abriu
ontem a sessão no
Plenário afirmando
que os três Poderes
precisam encontrar
solução rápida para
a crise política no
país, de modo que a
sociedade não perca
confiança nas instituições. Ele disse que
a delação da JBS na
Lava Jato “demonstra que a Justiça não
é partidária.

Para Alvaro,
saída menos
traumática é
a renúncia

Geraldo Magela/Agência Senado

Geraldo Magela/Agência Senado

Telmário Mota
cobra solução
rápida para
instabilidade

a ordem do dia, que foi cancelada.
Temer é acusado de avalizar pagamentos
ao ex-deputado federal Eduardo Cunha
para que ele não firmasse delação premiada com a Polícia Federal. Os pagamentos

Geraldo Magela/Agência Senado

O

Plenário do Senado foi movimentado ontem por discursos exigindo a
renúncia do presidente da República, Michel Temer, e a realização de eleições
diretas. Os pronunciamentos substituíram

Para Ricardo Ferraço, relator em duas
comissões, prioridade é solucionar crise

sustentam no atual cenário.
— Esperamos que um novo
presidente seja eleito, se debruce sobre esse tema e chame a sociedade para o debate — disse.
Para José Pimentel (PT-CE),
o afastamento do presidente de
um partido “é suficiente para
paralisar o trabalho do Congresso”. Já José Medeiros (PSD-MT)
defendeu a suspensão apenas
temporária dos debates.
— Não há clima para reformas
enquanto não vierem à tona
todos os fatos — afirmou.

Nota oficial de Ferraço
A crise institucional que estamos
enfrentando é devastadora e
precisamos priorizar a sua solução,
para depois darmos desdobramento
ao debate relacionado à reforma
trabalhista. Portanto, na condição
de relator do projeto, anuncio que o

calendário de discussões anunciado
está suspenso. Não há como
desconhecer um tema complexo como
o trazido pela crise institucional. Todo o
resto agora é secundário.
Ricardo Ferraço
Senador pelo PSDB-ES
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Falta verba para controle áereo, diz Aeronáutica
Os cortes de verbas e as
restrições orçamentárias que
atingem o controle de tráfego
aéreo nos últimos anos já
afetam a confiabilidade do
sistema no Brasil. O alerta foi
feito pelo comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro
do ar Nivaldo Luiz Rossato, em
audiência pública realizada
ontem na Comissão de Relações Exteriores (CRE).
— A Força Aérea se ressente
da falta de recursos. É relativamente grave. O país parou de
investir enquanto o custeio
não para de aumentar. Isso
acaba degradando em parte
o sistema, a confiabilidade é
prejudicada.
Segundo ele, os recursos
são contingenciados apesar
de serem oriundos de tarifas
com destinação específica,
não provenientes do Tesouro.

Amazônia
O comandante também
reclamou de o Ministério dos
Transportes não estar mais repassando à Força Aérea a parte
equivalente à manutenção da
Comissão de Aeroportos da
Região Amazônica (Comara).
— A Comara está há dois
anos à míngua. Ou voltam
esses repasses ou vamos fechar
a Comara, porque a estrutura
deteriora rapidamente sem
manutenção.
Ele pediu uma ação do

Pedro França/Agência Senado

Confiabilidade do sistema brasileiro já está prejudicada pela falta de investimentos, afirmou ontem o comandante da Força Aérea, que pediu reforço na área espacial

Nivaldo Rossato explica efeitos dos cortes orçamentários no setor, em audiência da Comissão de Relações Exteriores presidida por Fernando Collor (D)

Legislativo ou do próprio Ministério dos Transportes para o
retorno da verba, que chega a
representar R$ 300 milhões por
ano. O setor, segundo Rossato,
está consciente das restrições
orçamentárias, mas acredita
que o país não pode abrir mão
de investir ao menos R$ 100
milhões por ano.
— Talvez seja esse o interesse
de grande parte do mundo, que
deixemos a Amazônia para que
seja transformada numa reserva internacional. Se queremos
nossa presença lá, essa é uma
responsabilidade da Força que
tem que ser dividida com toda
a sociedade brasileira.
O comandante também
pediu atenção urgente para
a necessidade de modernizar
a frota de aviões-radares, que

fazem a vigilância das fronteiras. A quantidade deles, disse,
também vem caindo devido à
falta de investimentos.

Satélite
Outro setor negligenciado cronicamente pelo país,
segundo o comandante da
Aeronáutica, é o de pesquisas
espaciais. O Brasil, informou,
investe somente 0,06% do
PIB na área, cerca de U$ 100
milhões. A Argentina, disse,
tem investido cerca de US$ 1,2
bilhão por ano, 12 vezes mais
que o Brasil.
— A Argentina, a despeito de
ter as mesmas dificuldades que
nós, tem percebido melhor a
potencialidade do espaço —
disse o militar, lembrando que
países como Estados Unidos,

Em visita ontem à exposição
Trabalho Escravo — Auditoria
Fiscal do Trabalho, 20 anos
resgatando a cidadania e a
dignidade dos trabalhadores,
no Senado, os senadores Paulo
Rocha (PT-PA), Paulo Paim
(PT-RS) e Regina Sousa (PTPI) e o ex-senador João Pedro
destacaram a importância da
fiscalização.
— Nossa geração jamais
passará pela vergonha de não
ter lutado — ressaltou Paulo
Rocha.
Regina Sousa lamentou o
fato de o Brasil ainda ter essa
chaga social, com mais de 52
mil trabalhadores resgatados

Edilson Rodrigues/Agência Senado

Senado expõe fotos sobre trabalho escravo

Senadores visitam a mostra de fotografias de auditor fiscal do Trabalho

nas duas últimas décadas.
Organizada pelo Sindicato
Nacional dos Auditores Fiscais
do Trabalho (Sinait), a mostra,
no Espaço Cultural Ivandro
Cunha Lima, é composta
por fotos do auditor fiscal do

Trabalho Sérgio Carvalho. Ele
integra o Grupo Especial de
Fiscalização Móvel, equipe
que atua em todo o país no
resgate de trabalhadores submetidos a condições análogas
às de escravos.
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Rússia, China e Índia investem
ainda mais.
O lançamento do satélite
geoestacionário em 4 de maio
foi um grande passo, na avaliação do comandante. Para
ele, a iniciativa deve melhorar
muito a infraestrutura de comunicação militar e dos serviços de banda larga, inclusive
para a região amazônica. Por
isso, disse, a Força Aérea está
trabalhando em um segundo
satélite dessa modalidade.
— Investir em satélites, não
só o geoestacionário, que ainda
não temos, é fundamental para
aumentar a produtividade na
agricultura e no controle das
fronteiras — explicou.
A efetivação dos caças Grip
pen, uma parceria com a
Suécia, e da parceria público-

-privada visando à gestão da
rede de comunicações integradas da Aeronáutica também
foram destacadas por Rossato
durante a audiência.
O presidente da CRE, senador Fernando Collor (PTC-AL),
disse acreditar que as necessidades básicas de recursos
da Força Aérea precisam ser
providas pelo governo, devido ao caráter estratégico e à
importância para a soberania
nacional. Jorge Viana (PT-AC)
e Ana Amélia (PP-RS) também
manifestaram preocupação
com os investimentos em
pesquisas espaciais. Viana
sugeriu que a CRE tenha como
compromisso suprir a Aeronáutica dos recursos mínimos
demandados, nas emendas ao
Orçamento.

Erramos
Na reportagem “Profissionais querem mudar projeto sobre massoterapeuta” (publicada na página 6 da edição de 17 de maio), faltou registrar a participação do presidente do Conselho Brasileiro de Auto Regulamentação da Massoterapia, Milton
dos Santos, que falou sobre o Código de Ética da profissão, o número de profissionais no Brasil e outras questões relativas ao projeto em debate.

Agenda

A agenda completa, incluindo o número de
cada proposição, está disponível na internet,
no endereço: http://bit.ly/agendaLegislativa

``Plenário Sessão não deliberativa
9h Sessão destinada a discursos.

``ci Debates

10h30 Audiência pública da Comissão de Infraestrutura do Senado a ser realizada na Câmara Municipal de Juína (MT) para tratar da rodovia federal BR-174, com a participação de autoridades federais, estaduais e municipais.

Sessão on-line
Confira a íntegra das
sessões no Plenário:
http://bit.ly/plenarioOnline

Confira a íntegra das
sessões nas comissões:
http://bit.ly/comissoesOnline
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