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A primeira representação política do Brasil Surgiu com o
Decreto de 16 de fevereiro de 1821, do Rei Dom João VI

O presidente da Câmara, Mi-
chel Temer, recebeu, ontem, das
mãos dos líderes da Marcha dos
100 Mil, um abaixo-assinado
com cerca de 1 milhão e 300 mil
assinaturas, pedindo a instalação
da CPI para investigar irregula-
ridades no processo de privatiza-
ção da Telebrás e o enquadra-
mento do presidente da Repúbli-
ca em crime de responsabilida-
de. Michel Temer ressaltou o ca-
ráter democrático da manifesta-
ção popular e prometeu dar uma
resposta breve à sociedade, fun-
damentada no Regimento Inter-
no da Câmara e na Constituição
Federal. “A sociedade encami-
nhou seus pleitos à instituição
que representa o povo, que é a
Câmara dos Deputados, e terá
uma resposta pautada pelas leis
da democracia”, disse.

Participaram da solenidade
líderes e parlamentares dos par-
tidos de oposição da Câmara e
do Senado, os presidentes de
honra do PT, Luís Inácio Lula da
Silva; do PCdoB, João Amazo-

A manifestação de
ontem na Esplanada

dos Ministérios desmentiu
as previsões de
radicalização, e esse
fato contribui para o
fortalecimento das
instituições e para
consolidar o perfil
democrático do governo
do presidente Fernando
Henrique Cardoso. Essa
foi a avaliação feita, da
tribuna, pelo líder do
governo no Congresso ,
Arthur Virgílio, para quem
a oposição “tem a obriga-
ção de preservar as regras
do jogo democrático e
combater qualquer iniciati-
va golpista”.  Arthur
Virgílio afirmou que, na
economia, as previsões
“catastrofistas”  não se
confirmaram e que, ao
contrário, já há sinais de
recuperação, com o fim da
recessão.
 Para o deputado Geraldo
Simões (PT-BA), a
Marcha dos Cem Mil
constituiu “um marco na
história, em busca de um
rumo sensato para o
Brasil”. Ainda para o
deputado petista, o
movimento deseja por fim
“às políticas neoliberais e
antipatrióticas de
Fernando Henrique
Cardoso”, e expressa a
reação de uma população
“que não suporta mais um
governo que entrega o país
ao capital estrangeiro e
governa para os
especuladores
internacionais”.

Páginas 3 e 5

Temer recebe abaixo-assinado para CPI da Telebrás

nas; do PSB, Miguel Arraes,
além de governadores, líderes
sindicais, estudantes e membros
do MST e de diversos movimen-
tos sociais. O presidente do PT,
deputado José Dirceu (SP), en-
tregou o abaixo-assinado ao pre-
sidente da Câmara, salientando

que o fazia em nome de mais de
um milhão de brasileiros. “O
Brasil precisa desta CPI e deste
protesto de milhões de brasilei-
ros que querem uma mudança de
rumos no país”, acrescentou.

A Marcha dos 100 Mil reu-
niu manifestantes de todo o país,

ontem, em frente ao Congresso
Nacional, e teve como objetivo,
segundo os seus organizadores,
além de pedir a abertura da CPI
da Telebrás,  protestar contra a
política econômica do governo e
cobrar programas de combate ao
desemprego.      Páginas 2, 3 e 5

A Comissão de Econo-
mia, Indústria e Comércio
aprovou o projeto de lei
complementar 29/99, do
deputado Luciano Pizzato
(PFL-PR), que dá direito a
um seguro obrigatório para
os compradores de imóveis
em construção que forem
vítimas de falência de imo-
biliárias e incorporadoras.
O projeto altera o artigo 20
do decreto lei 73/66 e defi-
ne que o seguro beneficia-

O lixo tecnológico produzido
pelas indústrias deverá receber um
tratamento especial. A Comissão de
Economia, Indústria e Comércio
aprovou o substitutivo do deputa-
do João Fassarella (PT-MG) ao PL
4.178/99, do deputado Paulo Paim
(PT-RS), que disciplina a coleta,

Comissão aprova seguro para
compradores de imóvel

rá o comprador adimplente
com indenização correspon-
dente ao montante que tenha
pago durante a fase de cons-
trução do imóvel. O relator
da proposta, deputado Ju-
randil Juarez (PMDB-AP),
considerou pert inente o
exemplo da construtora En-
col, citado pelo autor, que
prejudicou mais de 30 mil
famílias. O projeto agora
será apreciado pelo Plenário
da Câmara.           Página 8

Projeto disciplina coleta
do lixo tecnológico

tratamento e destinação final desse
tipo de lixo, que compreende, além
de aparelhos eletrodomésticos e ele-
troeletrônicos, os seus componen-
tes, incluindo baterias, pilhas e pro-
dutos magnetizados. O projeto re-
cebeu apoio de entidades ambien-
talistas e do Ibama.          Página 7

Sessão homenageia 150 anos do
abolicionista Joaquim Nabuco

Página 6

O deputado José Dirceu e o presidente de honra do PT, Lula, entregam a Temer o abaixo-assinado

Salú Parente
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O presidente da Câmara, Mi-
chel Temer, recebeu os repre-
sentantes das entidades da so-
ciedade civil e dos partidos po-
líticos que patrocinaram a Mar-
cha a Brasília, afirmando que
considera o abaixo-assinado e
as reivindicações nele contidas
“como um pleito da sociedade
em favor de melhores condições
institucionais, o que é um obje-
tivo de todos, tanto da socieda-
de quanto do governo”.

O presidente da Câmara
ressaltou o caráter democrá-
tico da manifestação popular,
toda ela conduzida sob o im-
pério da lei e da ordem, afir-
mando que o acontecimento
deve ser mais um passo na
consolidação definitiva das
instituições do País. Deve ser
também uma forma de evitar
que se repita a alternância de
ciclos onde 20 ou 30 anos de
democracia são seguidos por
outros tantos anos de autori-

tarismo. Ele defende que a
democracia deve ser perma-
nente no País.

Michel Temer afirmou que
sua resposta às reivindicações
a ele encaminhadas através do
abaixo assinado será pautada
pelo Regimento Interno da Câ-
mara e pela Constituição Fe-
deral, e que será dada com a

“Senhores presidentes de
partidos, senhores governadores,
senhores ex-governadores, se-
nhores líderes partidários, senho-
res senadores, senhores deputa-
dos federais, senhores represen-
tantes da sociedade civil que aqui
se acham, senhores e senhoras.
Eu quero, em primeiro lugar, di-
zer que recebo esta manifestação
que pede uma Comissão Parla-
mentar de Inquérito com o de-
ver institucional e a tarefa, como
presidente da Câmara dos Depu-
tados, de encaminhar os pleitos
de deputados e, especialmente,
encaminhar o pleito daqueles
que se manifestam nas ruas.

Eu vejo que há aqui núme-
ro significativo, muito expres-
sivo, de assinaturas de cidadãos
que, na verdade, por trás desta
festa, pedem a melhoria insti-
tucional das condições do País.
Isto, na verdade, é o que pe-
dem. Pleito que todos nós pedi-
mos. Pleito que, certamente, não
está, digamos assim, afastado
daquilo que o governo deseja,
que é conseguir o desenvolvi-
mento, o pleno emprego.

De modo que, neste momento,
recebo este pleito como uma ma-

nifestação da Câmara e das ruas,
porque o reflexo do movimento nas
ruas se dá exatamente na Câmara
dos Deputados. De modo que, ao
recebê-los, quero dizer que vou
examinar, naturalmente, segundo
os critérios regimentais e constitu-
cionais, a possibilidade de dar se-
qüência a esta matéria.

Mas eu quero saudar, se me
permitem, especialmente esta
movimentação democrática, esta
movimentação feita debaixo do
império da lei e da ordem. Eu te-
nho recebido, ao longo desta se-
mana, de alguns organizadores do
movimento, a afirmação mais se-
gura, mais certa, convicta, de que
o movimento será, como deve ser,
pautado pela lei e pela ordem.

Eu vejo que, até o presente
momento, meio dia e vinte e cin-
co, há uma absoluta organização
do movimento. Nós temos de sau-
dar este movimento democrático,
esta manifestação que visa, natu-
ralmente, a obter resultados com-
patíveis ou incompatíveis com o
desejo desse ou daquele, mas que
tomará o seu rumo, como acabei
de dizer, com o despacho da Pre-
sidência da Câmara pautado pelo
regimento e pela Constituição.

Ao saudá-los, portanto, eu
quero, em nome da Câmara dos
Deputados, que tem tantos repre-
sentantes aqui, de todos os con-
gressistas, enfim, dos senhores
senadores que aqui se acham, eu
quero dizer da satisfação que nós
temos por estarmos num movi-
mento ordeiro, pacífico, que não
enseja, ainda que minimamente,
aquilo que o simples código cons-
titucional brasileiro tem revelado
ao longo do tempo, ou seja, 20 a
30 anos de democracia e 20 a 30
anos de autoritarismo.

No instante em que nós con-
sigamos, como estamos conse-
guindo, organizar nas ruas, como
os senhores conseguiram, um
movimento, permitam-me a re-
petição, ordeiro, pacífico, dentro
dos limites da lei, nós estamos
fazendo ressaltar a democracia.

Seguramente, vamos entrar
no século XXI com a demons-
tração de que todo o Brasil é ca-
paz de conviver num clima e
num ambiente democrático. Por
isso, eu quero cumprimentar os
senhores e dizer que, em brevís-
simo tempo, eu darei uma res-
posta a esta reivindicação. Mi-
nhas saudações.”

Pela liderança do PT, o de-
putado João Coser (ES) parabe-
nizou a população brasileira pela
manifestação de ontem, que con-
siderou exemplar, apesar de o
governo, segundo frisou, “ter
tentado desqualificar a Marcha
dos Cem Mil, chamando-a de
movimento sem rumo”. “Sem
rumo está o governo que, surdo
e cego, não consegue ver nem
ouvir as reivindicações de di-
versas categorias que, nos últi-
mos meses, têm vindo a Brasí-
lia apelar por mudanças em suas
respectivas áreas”, disse, ao ci-
tar especialmente as manifesta-
ções do MST, dos agricultores
e dos pequenos e micro empre-
sários. Segundo ele,  a reivindi-
cação do protesto é bem clara:
que o governo mude o rumo de
sua política econômica, passan-
do a priorizar o setor produtivo
para, assim, gerar mais empre-
gos. A intenção dos manifestan-
tes, como destacou o parlamen-
tar, é também de mobilizar e
sensibilizar o Congresso Naci-

onal para que instaure CPI para
investigar denúncias de corrup-
ção nas privatizações e, em es-
pecial, na Telebrás.

Arlindo Chinaglia (PT-
SP), por sua vez, criticou o lí-
der do governo na Câmara, de-
putado Arnaldo Madeira
(PSDB–SP), por suas declara-
ções a respeito da Marcha dos
Cem Mil. Segundo ele, o de-
putado tucano e outros repre-
sentantes da base governista
classificaram o movimento
como “um golpe”. “Este mo-
vimento é uma tentativa de di-
minuir o desespero dos brasi-
leiros e a injustiça”, disse.

Lincoln Portela (Bloco
PST-MG) disse que a Marcha
dos 100 mil representa o direito
do povo à expressão. Ele criti-
cou o presidente Fernando Hen-
rique por “tentar calar a voz do
povo”, afirmando que “o brasi-
leiro, persistente e teimosamen-
te bom, vencerá todos os golpes
praticados por essa direita terrí-
vel contra a Nação brasileira”.

maior brevidade possível. Ele
entende que a sociedade enca-
minhou seus pleitos à institui-
ção que representa o povo, que
é a Câmara dos Deputados, e
terá uma resposta pautada pe-
las leis da democracia.

Nos documentos recebi-
dos por Michel Temer, con-
tendo mais de um milhão de

assinaturas, foram solicita-
dos a abertura de uma CPI
para investigar irregularida-
des na privatização da Tele-
brás e o enquadramento do
presidente da República por
crime de responsabil idade.
“Em nome de mais de um
milhão de brasileiros, entre-
go ao presidente Michel Te-

Plenário

Michel Temer recebe representantes da Marcha
mer, que nos honrou com sua
presença, este abaixo-assina-
do, que é a vontade do povo
brasileiro”, afirmou o presi-
dente nacional do PT, José
Dirceu, na abertura do even-
to. “O Brasil precisa desta
CPI e deste protesto de mi-
lhões de brasileiros que que-
rem uma mudança de rumos
no país”, completou.

A cerimônia contou com a
presença dos líderes e parla-
mentares das bancadas de
oposição da Câmara e do Se-
nado, além de várias lideran-
ças polít icas nacionais dos
partidos oposicionistas, como
o presidente de honra do PT,
Luís Inácio Lula da Silva, o
presidente do PCdoB, João
Amazonas, o presidente do
PSB, Miguel Arraes, e o pre-
sidente da CUT, Vicentinho,
além de representantes dos
movimentos sindical, estu-
dantil e dos sem-terra.

Íntegra do discurso de Michel Temer
Para Coser, manifestação foi por mudança
imediata nos rumos da política econômica

 Temer discursa diante dos líderes da oposição durante a entrega do abaixo- assinado que pede a abertura da CPI

Salú Parente
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O deputado Arthur Virgílio
(PSDB-AM), líder do governo
no Congresso Nacional, afir-
mou que a manifestação orga-
nizada pela oposição ontem em
Brasília consolida o perfil de-
mocrático do governo do presi-
dente Fernando Henrique Car-
doso.  O respeito ao direito de
protesto, segundo ele, confirma
a convivência democrática
como uma das principais carac-
terísticas políticas de Fernando
Henrique Cardoso desde sua
primeira gestão. Ele elogiou o
comportamento dos líderes de
oposição que mantiveram os
compromissos acertados com o
governo, promovendo uma ma-
nifestação pacífica e ordeira.

As reações dos líderes do go-
verno no Congresso Nacional
durante a semana, segundo Ar-
thur Virgílio, foram provocadas
pela intenção de alguns setores
da  oposição em estimular um

movimento pela desestabilização
das instituições democráticas. O
resultado da manifestação, em
sua análise, desmentiu as previ-
sões de radicalização e contri-
buiu para o fortalecimento das
instituições democráticas no
país. O deputado assinalou que
o presidente Fernando Henrique
Cardoso, eleito para seu segun-
do mandato com uma vantagem
de 13 milhões de votos sobre o
segundo colocado, sempre mani-
festou seu compromisso com a
estabilidade econômica e institu-
cional do país e tem governado
para atingir este objetivo.

Arthur Virgílio acredita que
mesmo os líderes de oposição
reconhecem a importância de
que a estabilidade institucional
deve ser preservada e o respeito
ao mandato conferido pelo voto
popular deve ser garantido.  Ele
reafirmou a importância de que
o mesmo princípio que norteou

a convivência entre governo e
oposição na manifestação de
ontem esteja presente no deba-
te parlamentar, garantindo ao
país as reformas estruturais e os
mecanismos legais para a con-
solidação da retomada do de-
senvolvimento brasileiro.

As previsões catastrofistas,
segundo ele, não se confirma-
ram e a economia já apresenta
sinais de recuperação. Ele cita
como exemplo pesquisa do
IBGE divulgada este mês que já
aponta queda dos índices de
procura por emprego. “Tecnica-
mente, já nãos estamos mais
numa situação de recessão”,
afirmou. O líder do governo
lembrou que até mesmo a pre-
visão de queda de 4% nas taxas
de crescimento foi revertida e as
primeiras estimativas já apon-
tam índices positivos de 1 pon-
to percentual para este ano e de
até 6% para 2000.

O deputado, no entanto, reba-
teu com veemência as críticas de
parlamentares da oposição que o
apartearam em plenário, argu-
mentando que o dever pela pre-
servação das instituições demo-
cráticas é de todo cidadão brasi-

leiro. A oposição, segundo ele,
tem a obrigação de preservar
as regras do jogo democrático
e combater qualquer iniciativa
golpista. Arthur Virgílio criti-
cou, por exemplo, a manifes-
tação de apoio do presidente de
honra do Partido dos Trabalha-
dores ao presidente da Vene-
zuela, Hugo Chavez, cujo com-
portamento compromete o re-
gime democrático.

O comportamento de al-
guns setores da esquerda no
governo João Goulart, cujo
desfecho foi a instauração de
uma ditadura militar no país,
foi lembrado por Arthur Virgí-
lio como um alerta aos que es-
timulam iniciativas golpistas.
A estabilidade institucional, em
sua opinião, é um pré-requisito
indispensável para que a demo-
cracia continue garantindo a
toda a sociedade o direito ao
debate e à manifestação.

Pela liderança do PCdoB, o de-
putado Aldo Rebelo (SP), depois
de considerar o movimento vitori-
oso  ressaltou que a Marcha não
pode ser avaliada como uma ação
pessoal contra o presidente Fernan-
do Henrique, mas à política que
vem penalizando o conjunto da
população. “Já tivemos manifesta-
ções maiores, mas esta certamente
foi uma das mais significativas por-
que reuniu reivindicações comuns
do empresário, do trabalhador, do
desempregado, da dona de casa e
do agricultor”, afirmou o parlamen-
tar. Ele ainda elogiou a postura de
alguns parlamentares da base go-
vernista que, segundo disse, man-
tiveram o bom senso, reconhecen-
do o direito e a legitimidade da mar-
cha. “As instituições são permanen-
tes, mas o governo é passageiro.
Portanto, devemos sempre manter
o bom senso e a estabilidade. É isto
que deseja o povo”, acrescentou.

O líder do PSDB, deputado Aé-
cio Neves (MG), destacou o caráter

democrático e ordeiro. “Hoje é um
dia significativo para oposição e si-
tuação. A manifestação pacífica com-
prova os ganhos do processo demo-
crático”, disse, apesar de mostrar frus-
tração pela falta de alternativas con-
cretas que ajudem o presidente Fer-
nando Henrique a encontrar soluções
para os problemas nacionais. Na vi-
são de Aécio Neves, o movimento
concentrou-se em discussões vazias
e perdeu a oportunidade de unir for-
ças no sentido de superar tais dificul-
dades. Para ele, o momento é de ul-
trapassar os limites partidários, esque-
cer o radicalismo ideológico e enfren-
tar com coragem o desafio de tornar
o Brasil um país melhor. “O governo
tem um projeto líquido e transparen-
te de volta ao crescimento econômi-
co, já procurou o apoio das oposições,
mas sem sucesso”, afirmou, depois
de avaliar o desempenho da econo-
mia. “Teremos um crescimento mai-
or do que o previsto no início do ano,
o que significa redução do desempre-
go, aumento da renda e melhoria da

qualidade de vida do povo brasilei-
ro”, revelou o líder.

“Estou de alma lavada. Depois
de tanto terrorismo, finalmente o
povo veio a Brasília de forma pací-
fica e alegre, declarou o deputado
Padre Roque (PT-PR) ao come-
morar a Marcha dos 100 mil, e acu-
sar o governo de temer a manifesta-
ção por causa dos sacrifícios impos-
tos à população. Segundo o parla-
mentar, milhares de pessoas de “rou-
pas surradas” vieram protestar con-
tra o desemprego, a falta de refor-
ma agrária, as “reformas  impostas
de fora para dentro que acabaram
com os direitos conquistados em
anos de luta”. Ele defendeu uma de-
mocracia de “gente realizada”, bem
empregada, de aposentados bem tra-
tados em vez do que chamou de “de-
mocracia formal” imposta pelos
meios de comunicação de massa.
Padre Roque afirmou ainda que o
povo não precisa de golpe porque
“já recebeu golpes demais, com seus
direitos restringidos e a deturpação

dos índices inflacionários. O povo
não quer é ser enganado de novo”.

Para Luís Carlos Hauly
(PSDB-PR), o movimento, ainda
que realizado sem violência e con-
frontos, comprovou a falta de um
ideal comum entre os partidos opo-
sicionistas. Solidarizando-se com o
presidente Fernando Henrique, o
deputado pediu respeito à vontade
do povo refletida nas urnas. “Foi o
voto popular que elegeu FHC e isto
não pode ser mudado”, disse Hauly,
para quem a Marcha dos 100 mil
acabou transformada em uma con-
venção das esquerdas, ao contrário
do que se fazia supor. Ele lamentou
a falta de proposta de seus organi-
zadores e também de reivindicações
populares. “A expectativa era de que
os manifestantes chegassem a Bra-
sília propondo mudanças estruturais,
econômicas e políticas, mas nada
disso ocorreu”.

Pedro Eugênio (PSB-PE) expli-
cou o sentido do movimento como
uma reação popular às desigualdades

sociais impostas pelo governo.
Para ele, o governo perdeu o rumo,
quando cedeu a interesses que con-
trariam a vontade da  população.
“O PIB de 98 foi menor que o de
97, a renda per capta do brasilei-
ro está decrescendo, o desempre-
go aumentando e também a mi-
séria”, disse o deputado, ao des-
tacar  ainda também que 64% dos
gastos públicos vêm sendo cana-
lizados para o pagamento dos ju-
ros da dívida externa.

Pedro Wilson (PT-GO) tam-
bém comemorou o resultado da
mobilização, dizendo que a data fi-
cará marcado na história do Brasil e
de Brasília. “Todos vieram de ma-
neira pacífica reforçar a falta de ru-
mos do governo”, ressaltou. Para ele,
a manifestação trouxe milhares de
pessoas que vieram dizer ao gover-
no que querem mudanças em vez da
política do FMI. “Quando se trata de
amparar bancos há dinheiro, mas
quando se fala em investir na educa-
ção, na saúde não há”, protestou.

Marcha dos Cem mil

Arthur Virgílio diz que manifestação
consolida perfil democrático do governo

Deputados destacam caráter pacífico e ordeiro do movimento

Deputado Arthur Virgílio



ECONOMIA4 - Brasília, 27 de agosto de 1999 Jornal da Câmara

Plenário

Em defesa um sistema pre-
videnciário mais justa, o depu-
tado Medeiros (PFL-SP) anun-
ciou a apresentação de propos-
ta de emenda constitucional
para proteger as aposentadori-
as de até R$ 700,00 das novas
medidas do governo para o
setor privado. Para ele, a pro-
posta do ministro Waldeck
Ornellas, de modificar o atual
modelo, prejudica o trabalha-
dor. “O caminho apresentado
pelo governo não é de mudan-

ça, pois tira direitos adquiridos
pelo trabalhador ao longo de
anos de luta. Trata-se de uma
proposta vergonhosa e selva-
gem, na medida em que sacri-
fica especialmente o cidadão
de baixa renda, ferindo-lhe a
dignidade”, avaliou. Medeiros
ainda citou o déficit de R$ 10
bilhões no INSS que, somado
ao déficit público, R$ 21 bi-
lhões; dos estados, R$ 13 bi-
lhões; e o dos municípios, R$
2 bilhões, somam R$ 46 bi-

lhões. Um número, segundo
ele, astronômico, que exige
medidas urgentes, mas não as
sugeridas pelo ministro. “Con-
voco o Congresso a repudiar
o projeto do governo e a apro-
var um projeto que proteja os
direitos conquistados pelo ci-
dadão”, apelou.

Pela proposta do governo,
segundo Medeiros, um traba-
lhador que pelas antigas re-
gras se aposentaria com RS
400,00, passaria a ter seus

As conquistas da informá-
tica foram destacadas pelo de-
putado Antônio Carlos Kon-
der Reis (PFL-SC), ao ressal-
tar que tais avanços, embora
estejam apenas em fase de ini-
ciação no Brasil, já consegui-
ram render bons frutos, espe-
cialmente na área da educa-
ção, onde os programas do go-
verno tem sido fundamentais

Medeiros tem proposta alternativa
para aposentadoria do setor privado

proventos reduzidos para R$
320,00. Para ele, a diferença
de R$ 80,00 é bastante signi-
ficativa, levando em conside-
ração o valor do salário míni-
mo.  O deputado ainda lem-
brou os 2 milhões de desem-
pregados só na grande São
Paulo para defender que a pro-
posta não altera esse quadro.
“Pelo contrário, vai acabar
gerando mais desemprego e
mais encargos sociais para
quem emprega”, disse.

Konder Reis elogia avanços na educação com informática

A prorrogação do
contrato de redução do
IPI (Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados)
para automóveis novos
foi condenada pelo de-
putado Regis Cavalcan-
te (PPS-AL), que clas-
sificou a medida uma
atitude de fraqueza do
governo. Segundo ele,
“a maioria da população
depende dos recursos
dos impostos e é uma fa-
lácia dizer que a medi-
da gerará empregos”,
defendendo que ela ape-
nas privilegia “meia dú-
zia”. Cavalcante citou
o fato de o Brasil ser o
País com maior con-
centração de renda do
mundo, onde os 10%
mais ricos detêm a
mesma riqueza que
40% dos mais pobres,
para justificar o au-
mento da preocupação
dos políticos quanto
“às atitudes contraditó-
rias na tomada de de-
cisões do governo”.

O deputado Luiz Carlos
Hauly (PSDB – PR), ao consta-
tar que, após inúmeros planos
econômicos mal sucedidos,
como o Plano Collor e o Plano
Bresser, a tão esperada estabili-
dade e o fim da inflação não
aconteceram, afirmou que o País
precisa concluir as mudanças
iniciadas pelo governo do pre-
sidente Fernando Henrique, para
poder continuar a crescer na fai-
xa de 6% a 7% ao ano. Ele re-
conheceu que, mesmo com o
Plano Real, o País continua com
problemas, mas que, a seu ver,
serão superados com o conjun-
to de reformas apoiadas pelo
PSDB , como a reforma da Pre-
vidência, do sistema político e
também do Judiciário.

Givaldo Carimbão (PSB-
AL), por sua vez, criticou o re-

latório preliminar da Proposta de
Emenda Constitucional 175-A
, que propõe a reforma do siste-
ma tributário nacional, por acre-
ditar que o País está perdendo a
oportunidade de implantar me-
canismos de tributação mais jus-
tos e eficientes. O modelo pro-
posto, segundo ele, não muda a
base conceitual, além de man-
ter intocados os principais pro-
blemas como a carga excessiva
de impostos e a sonegação. Gi-
valdo Carimbão lembrou que o
sistema tributário brasileiro con-
ta com quase 60  impostos, im-
pondo obstáculos ao sistema
produtivo. A concentração de
renda, a centralização do siste-
ma e a oneração excessiva dos
assalariados, segundo ele, não
foram modificados. Ele lembra
que o próprio secretário da Re-

ceita Federal, Everardo Maciel,
admite que a sonegação fiscal
no país atinge anualmente mais
de R$ 800 bilhões, o que repre-
senta  um real sonegado para
cada um real arrecadado.

Edinho Bez (PMDB-SC)
pediu pressa na reforma tribu-
tária e também na reestruturação
do sistema financeiros nacional.
“Enquanto a reforma não vem a
arrecadação cresce e avança so-
bre a produção”, disse o deputa-
do ressaltando que a contraparti-
da desse quadro é o aumento do
desemprego. Depois de afirmar
que o atual sistema concentra re-
ceita nas mãos da União, em de-
trimento de estados e municípi-
os, Edinho Bez defendeu a ado-
ção de novos instrumentos para
permitir também a desconcentra-
ção de renda.

Hauly considera reformas essenciais
para o desenvolvimento do País

à adaptação dos alunos à nova
realidade mundial. “Ao longo
de décadas, a escola brasileira
se manteve à parte dos avan-
ços tecnológicos. Contudo, o
esforço do governo Fernando
Henrique no sentido de mu-
dar este quadro tem sido in-
questionável. São vários pro-
gramas, entre eles a TV-Es-
cola, que estão melhorando a

qualidade de ensino e estimu-
lando alunos e professores”,
afirmou o parlamentar. Segun-
do Konder Reis, a intenção do
ministro da Educação, Paulo
Renato, é melhorar ainda mais
o ensino público, valorizar o
profissional do magistério e,
conseqüentemente, acabar
com a imagem que o Brasil tem
de País dos analfabetos.

Regis Cavalcanti
condena redução

do IPI para
carros novos

Arnaldo Faria de Sá (PPB-
SP) solicitou ao presidente da
Casa, de acordo com o Ato nº
177 da Mesa, que prorrogue
por mais quatro sessões, até
03 de setembro, o prazo qua-
lificado para a apresentação
de emendas ao projeto de lei
n.º 1.527/99 enviado pelo Po-
der Executivo, com pedido de
urgência, que propõe impor-
tantes alterações no custeio
dos benefícios do Regime
Geral da Previdência Social,
da Previdência Pública do
INSS. Ele informou que o pe-
dido de prorrogação foi feito
em razão da discussão do cré-
dito rural e da marcha dos
cem mil, “que ocupará as
atenções dos demais parla-
mentares”.

Roberto Argenta (PFL-RS)
defendeu projeto de lei de sua
autoria que dá às empresas
um desconto de um salário
mínimo mensal, durante um
ano, na importância devida ao
PIS e ao Cofins, para cada
novo emprego diretamente
gerado pela mesma. O parla-
mentar considera que o incen-
tivo não implicará  aumento de
custos para o governo, já que
ele deixará de embolsar cer-
ca de 1,56 salário mínimo a
título de seguro-desemprego
por cada trabalhador contra-
tado. “O trabalhador brasilei-
ro não quer esmolas, mas sim
oportunidades de trabalhos”,
justificou.

Ricardo Berzoini (PT-SP)  cri-
ticou a queda na qualidade do
serviço prestado pelo Uniban-
co, a demissão de centenas
de funcionários, o tratamento
dispensado aos remanescen-
tes e o aumento das tarifas
bancárias que, em última aná-
lise, está prejudicando os cli-
entes da instituição. “É impos-
sível aceitar tal comportamen-
to de uma instituição financei-
ra que, além de ter recebido
recursos do Proer em 95 para
sanar suas dificuldades, obte-
ve incentivos para comprar o
Banco Nacional e ainda pre-
tende participar do privatiza-
ção de outros bancos estadu-
ais”, protestou.

César Bandeira (PFL-MA) ,
ao destacar que o Maranhão,
atualmente, é um dos esta-
dos que mais cresce no Nor-
deste, criticou a revista Veja,
o Jornal do Brasil e a Folha
de S. Paulo por publicarem
notícias, segundo ele, des-
cabidas, ao definir o seu es-
tado como o campeão em
pobreza no Brasil. “O Mara-
nhão, cujas contas, incluin-
do débitos com folha de pa-
gamento, estão rigorosa-
mente em dia, tem o seu en-
dividamento menor que os
decorrentes da Lei Camata”,
afirmou. O deputado repu-
diou as insinuações publica-
das nos meios de comunica-
ção e disse que o Maranhão
é hoje um estado modelo.

Curtas
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O deputado Geraldo Simões
(PT-BA) saudou a Marcha dos
cem mil que chegou a Brasília,
afirmando que ela é um marco na
história em busca de um rumo
sensato para o Brasil. Ele apelou
pela sensibilidade do Congresso
Nacional, informando que o ob-
jetivo maior do movimento é
mostrar que o neoliberalismo  de
FHC está afetando a população.
Segundo ele, a marcha é o inicio
de um movimento democrático e
civilizado de uma população que
não suporta mais um governo que
entrega o País ao capital estran-
geiro e governa para os especu-
ladores internacionais. “A Mar-
cha deseja pôr fim às políticas
neoliberais e antipatrióticas de
Fernando Henrique Cardoso”,
disse o deputado.

O deputado baiano clamou
pela  reflexão de seus pares,  ao
explicar que os problemas sócios

A reforma política começa
muito mal com a aprovação,
pelo Senado Federal, da propos-
ta que proíbe coligações parti-
dárias. Essa é a opinião do de-
putado Luciano Bivar (PSL-
PE), que alertou a Casa para a
improcedência desta proposta,
por achar que ela sinaliza para
a implantação de uma verdadei-
ra “ditadura” partidária no País.
“O que foi aprovado violenta a
Constituição e o sagrado dever

Confúcio Moura (PMDB-
RO) citou o debate entre o
governo e os parlamentares
pela autoria e desenvolvimen-
to de uma política de comba-
te a miséria e a pobreza no
Brasil. Ele disse não acredi-
tar que se poderá erradicar ou
mesmo controlar a pobreza
através de um simples proje-
to, ou mesmo se criar um
novo imposto, para este fim,
na situação de crise em que
vive a economia do País. Na
sua opinião, a luta contra a
miséria passa pela honestida-
de e probidade administrati-
va dos governos federal, es-
tadual e municipal, pelo com-
bate a sonegação de impos-
tos, e pelo crédito facilitado e
barato para o trabalhador in-
formal e micro-empresário
entre outros.

Salatiel Carvalho (PMDB-
PE) criticou o ministro da Jus-
tiça, José Carlos Dias, por ter
declarado  à revista Veja que
é a   favor da descriminaliza-
ção da maconha. Na opinião
do parlamentar, o ministro, ao
emitir sua opinião sobre as-
sunto tão polêmico, prestou
um desserviço à população e
ao governo. “É contraditório
verificar que, enquanto a Po-
lícia Federal enfrenta inúme-
ras dificuldades para comba-
ter o tráfico de entorpecentes,
seu chefe-maior, apresenta-
se favorável ao consumo de
drogas. Sua postura é, no
mínimo irresponsável”, criti-
cou Carvalho.

Dr. Heleno (PSDB-RJ)  regis-
trou o resultado, segundo ele,
positivo, da convenção do
PSDB na cidade de Duque de
Caxias, onde foi eleito o novo
diretório municipal. Na opi-
nião do parlamentar, é a pri-
meira vez que um partido po-
lítico realiza a convenção em
praça pública, reunindo mais
de cinco mil militantes, o que
demonstra a participação do
povo na vida política da cida-
de e a preocupação do pre-
feito em resgatar a cidadania

Themístocles Sampaio
(PMDB-PI) apresentou indi-
cação sugerindo ao ministro
das Minas e Energias, Rodol-
pho Tourinho, que ofereça ao
Estado do Piauí um plano de
eletrificação rural. Ele cha-
mou atenção para a importân-
cia do abastecimento regular
de energia elétrica em vários
municípios do Estado, entre
eles Campo Largo e Matias
Olímpio entre outros, ressal-
tando que isto gerará mais
empregos, além de dar con-
dições para construção de
escolas, hospitais e o conse-
qüente desenvolvimento e
progresso dessas regiões.

O deputado Dr. Hélio
(PDT- SP) chamou a atenção
para uma crise socioeconômica
que está acontecendo na cidade
de Campinas, estado de São
Paulo. Ele disse que a crise gira
em torno da desconfiança da
população com a administração
municipal. O parlamentar ques-
tionou os argumentos do gover-
no municipal para justificar re-
centes ações, que resultaram na
concessão, pela mesma, do sa-
neamento básico por 30 anos e
do serviço de coleta do lixo ur-
bano por 20 anos para empre-
sas do setor. Dr. Hélio destacou
que, em atendimento à vonta-
de da população, colocou-se ao
lado desta e contra a continui-
dade de atos lesivos ao patri-
mônio público, pois os dois
setores, tanto o saneamento
quanto a coleta de lixo, pouco
representam no déficit que a ci-
dade apresenta. “Se as conces-
sões forem aprovadas pela Câ-
mara Municipal, procurarei o
poder Judiciário para resolver
a situação”, ameaçou. Por fim,
ao avaliar a Marcha dos cem
mil, o deputado disse que a ma-
nifestação por si só mostra sua
importância, acontecendo de
forma ordeira e pacata, e que
ela marca um sentido histórico
para o Brasil.

O deputado Saulo Pedrosa
(PSDB-BA) chamou atenção
para a questão da renda na
agricultura, que na sua opi-
nião vem se reduzindo nas
últimas décadas. Ele disse
que a renda é o fato gerador
que motiva o homem ao tra-
balho, e que, com ela, o tra-
balhador alimenta sua famí-
lia, veste, educa e dá saúde.
Pedrosa citou o Estudo de Gi-

Plenário

Geraldo Simões: Marcha aponta novo rumo para o País

Deputado Geraldo Simões

econômicos dos brasileiros come-
çaram quando o Brasil passou a
subscrever, sem reservas , o Con-
senso de Washington, que batia
de frente com o modelo de desen-
volvimento brasileiro, em parti-
cular com a liberdade de ação que

o País desejava manter para pros-
seguir em seu modelo de indus-
trialização. “A partir desse mo-
mento, passou-se a admitir que
nossa política macroeconômica
fosse definida nas condições es-
tabelecidas pelos credores” disse
o deputado, frisando que o Brasil
não pode mais continuar parado,
aguardando instruções do FMI,
sem ressalvas.

Segundo o deputado, ao lon-
go desses quatro anos e meio de
governo FHC,  esse modelo “sub-
serviente de governar” tomou for-
mas mais tangíveis nos pressu-
postos econômicos que deram
embasamento ao Plano Real,  ma-
nifestando-se em alarmantes ín-
dices de desemprego, quebradei-
ra de empresas e do Estado. “Nes-
se período, as forças vivas de nos-
sa sociedade que tentaram reagir
foram sufocadas”, disse o depu-
tado, citando como exemplo a

greve dos petroleiros. Para ele os
brasileiros, ao apoiarem a marcha
dos sem terra, já emitiam ao go-
verno os primeiros sinais de que
desejava mudanças. “Agora eles
resolveram com determinação
manifestar sua insatisfação com
a política excludente de FHC”,
observou.

O deputado manifestou sua
esperança de que o Brasil tome
um novo rumo, a partir desse
acontecimento- a Marcha dos
cem mil - e rompa com o neoli-
beralismo “desmedido” que, na
sua opinião, gera a má distribui-
ção de riquezas, mercados sem
controle social, crescente  e asfi-
xiante dívida externa e a grave
crise generalizada da sociedade
brasileira que se verifica no mo-
mento. “Ainda é possível rever-
ter esse modelo econômico cru-
el. Vamos realizar essas mudan-
ças”, conclamou o deputado.

Luciano Bivar condena fim
das coligações partidárias

do cidadão de praticar sua filo-
sofia política, no âmbito da op-
ção partidária”, advertiu.

Segundo o parlamentar, o pro-
jeto aprovado no Senado repre-
senta um retrocesso político, por-
que manda para o “lixo” valores
democráticos que o País recupe-
rou diante do mundo, além de tor-
nar o presidente da República “re-
fém” dos grandes partidos. “O
que querem os grandes partidos?
Cassar um direito constitucional,

usando o pretexto de que os pe-
quenos partidos sujeitam o gover-
no a freqüentes crises?” indagou.
Para o deputado, nada mais falso
do que esse argumento, pois, em
sua opinião, os pequenos partidos
não impedem ou confundem as
ações da maioria parlamentar, ao
contrário, “essas agremiações têm
constituído, ao longo da história
moderna do Brasil, inquestioná-
vel instrumento de governabilida-
de”. concluiu.

Saulo Pedrosa avalia causas
do empobrecimento no campo

ovenardi, sob o título “Porque
são pobres os campesinos?”,
que trata das causas estruturais
da riqueza, e considerou que a
atividade agrícola se identifica
como uma profissão, ou seja, “o
agricultor é um profissional
pobre da agricultura, vive de
seu trabalho, e é pobre porque
investe todos os seus recursos
e sua força de  trabalho na pro-
dução”, disse. Ele avaliou, ain-

da, que o agricultor busca no
êxodo rural uma alternativa
para correr atrás da riqueza
que lhe foi subtraída e que
está acumulada nas cidades.
O parlamentar ressaltou que
em menos de 50 anos o Bra-
sil passou de uma sociedade
rural para uma sociedade ur-
bana, e avaliou que esta é a
causa estrutural da grande
crise vivida pela agricultura.

Dr. Hélio alerta
para crise na região

de Campinas
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Câmara homenageia os 150 anos de
nascimento de Joaquim Nabuco

A Câmara realizou sessão so-
lene, ontem, para homenagear os
150 anos de nascimento de Joa-
quim Nabuco. Em nome da  pre-
sidência, o deputado Severino
Cavalcanti (PPB-PE) ressaltou a
vida de Joaquim Nabuco, carac-
terizando-o como uma das maio-
res expressões do movimento
abolicionista brasileiro e que de-
dicou sua existência à denúncia
das imposturas contra a raça ne-
gra e à elevação dos escravos à
condição de cidadãos. Hei de de-
votar a minha vida a serviço da
generosa raça, dizia ele, que de
fato notabilizou-se como um dos
próceres do movimento abolicio-
nista, da liberdade e dos direitos
civis no Brasil”, lembrou

Autor do requerimento da ses-
são, o deputado Ricardo Fiuza
(PFL) destacou a trajetória ímpar
do homenageado, marcada pelos
seus ideais de liberdade e  luta pela
abolição da escravatura no Brasil.

“Privilegiado o País que teve
Joaquim Nabuco. Privilegiado
meu Estado, Pernambuco, que ao
Brasil deu Nabuco. Mais prilegia-
do ainda são aqueles que não es-
quecem o seu exemplo  e seguem
a lucidez de suas convicções”,
disse Fiuza, lembrando que não
celebra apenas o político per-
nambucano, o estadista, o diplo-
mata, o escritor, o jornalista, o
esteta e o aristocrata que foi

Nabuco, mas o grande militante
da liberdade e  o grande comba-
tente pela igualdade no País.

Ricardo Fiuza disse  ainda
que os políticos atuais precisam
reaprender com Nabuco, a ética
da vida pública que ele pregou e
praticou, porque isso enriquece-
ria o debate político, elevaria o
nível da agenda e preveniria al-
guns dos males que correm o ris-
co de agravar as patologias so-
ciais que hoje atingem a Nação.

Para o parlamentar pernambu-
cano, reverenciar a memória de
Joaquim Nabuco é seguir as lições
de civismo, grandeza e espírito
público que ele deixou,  como
Minha Formação,  obra na qual
expressa que  “da política não trou-
xe nenhuma decepção, nenhum
amargor, nenhum ressentimento.

“Muitos de nós podemos es-
tar vivendo a fase de nossas me-
tamorfoses. Porém quantos de
nós poderemos dizer o mesmo,

quando voltarmos à planície de
onde viemos e contemplarmos
novamente, como simples cida-
dãos, as angústias e as agruras
de nosso tempo? Certamente la-
mentaremos o tempo perdido e
as obras inacabadas que se per-
deram nos desvãos de nossa de-
sesperança. Mas, seguramente,
nos restará o consolo de algum
dia termos sido companheiros
espirituais de Joaquim Nabuco,
o brasileiro que mais sublimou a
atividade política deste País com
seu talento, seu engenho, sua
grande e sua imensa dedicação à
mais nobre de todas as causas, a
causa da liberdade, da qual a ni-
guém é lícito deserdar”, disse.

 Também prestaram homena-
gem a Joaquim Nabuco os depu-
tados Saulo Pedrosa (PSDB-
BA), Armando Monteiro
(PMDB-PE),  Fernando Ferro
(PT-PE), Caio Riela (PTB-RS)
e Aldo Rebelo (PCdoB-SP).

Silas e Eber  Silva registram o transcurso do Dia do Soldado
Ao homenagear o dia  do sol-

dado brasileiro,  comemorado re-
centemente, o deputado Silas
Brasileiro (PMDB-MG) pediu à
sociedade que reflita sobre a im-
portância deste profissional para
a manutenção da ordem pública,
e criticou aqueles que pretendem
desacreditar a Polícia Militar, di-
ante do ocorrido em Eldorado
dos Carajás.

Para o deputado, o julgamen-
to dos comandantes da PM se
transformou num evento políti-

co, do qual muitos quiseram ti-
rar proveito e desacreditar a ins-
tituição. Como resultado, acres-
centou, “os verdadeiros réus não
foram julgados”.

“Julgou-se não os comandan-
tes da PM, mas a própria insti-
tuição, o que não é justo. Não
estamos defendendo a cultura da
morte, afinal, a vida é o maior
bem a ser protegido. Mas a PM
agiu na defesa de um outro bem
que é a propriedade, também
garantida pela Constituição”,

lembrou Si las Brasi leiro.
“Honro a Polícia Militar, e a ela
rendo minhas homenagens e re-
conhecimento!”.

Eber Silva (PDT– RJ) dis-
se que a data chegou como um
grito de alerta para o País des-
pertar para seus problemas soci-
ais. Na sua avaliação, “o Brasil
precisa de mais soldados dentro
de muitos exércitos, por exem-
plo o exército da área social, pois
o FMI acabou com o nosso ba-
talhão nesta área”. Ele acusou o

governo do presidente Fernando
Henrique Cardoso de levantar
uma falsa bandeira que diz “toda
criança na escola”, e alertou que,
na verdade, as crianças estão nas
ruas, pedindo dinheiro nos si-
nais, “aguardando para serem
recrutadas pelo exército do nar-
cotráfico”. Por fim, Silva afir-
mou que alguns estados estão
lutando pelas causas sociais, es-
pecificamente o Rio de Janeiro,
através de seu governador, An-
thony Garotinho.

Roberto Jefferson (PTB-RJ)  re-
gistrou a morte do ex-deputado
federal Adolfo de Olivedira, e des-
tacou sua atuação política desde
quando era vereador pela cidade
de Petrópolis. “Na Assembléia Na-
cional Constituinte, atuou como re-
lator-adjunto do deputado Bernar-
do Cabral, representando o PL
pelo Rio de Janeiro”, lembrou. Oli-
veira exerceu ainda mandatos nas
legislaturas de 1963, 1967 e 1971,
além de ter ocupado o cargo de
secretário-geral de administração
no governo estadual.

Aníbal Gomes (PMDB-CE)  la-
mentou o falecimento do poeta
Manoel Nicodemos Araújo, ocor-
rido em Acaraú, no Ceará. Segun-
do o deputado, o poeta publicou
23 livros, entre poesias, romances
e textos históricos, sempre enal-
tecendo sua terra e demonstran-
do o amor que sentia pelo Ceará.
Gomes disse que Nicodemos Ara-
újo, de origem humilde, conseguiu
chegar à vida pública se elegen-
do vereador de Acaraú. Depois, foi
presidente da Câmara Municipal
da cidade e secretário municipal,
chegando a ocupar o cargo de pre-
feito, interinamente.

Feu Rosa (PSDB-ES)  elogiou o
prefeito de Serra, Sérgio Vidigal,
por sua iniciativa de pedir à Câ-
mara Municipal  a criação de uma
CPI contra a violência naquele mu-
nicípio. O parlamentar também pa-
rabenizou o novo presidente da
Associação Brasileira das Empre-
sas de Transporte Rodoviário, In-
termunicipal, Interestadual e Inter-
nacional de Passageiros (Abrati),
Oscar Conte.

Clementino Coelho (PSB-PE)
registrou a  festa da padroeira  de
Petrolina, Nossa Senhora Rainha
dos Anjos, ocorrida recentemen-
te, o que, segundo ele, coincidiu
com os 75 anos da instalação da
diocese local e os 70 anos da inau-
guração da catedral neogótica.
“Ergamos a Casa de Deus e tudo
crescerá em torno dela, disse dom
Antônio Malan”. Esse episódio, se-
gundo  o deputado, pode servir de
exemplo para os políticos. “Se nós,
representantes do povo, alimentar-
mo-nos da fé e da vontade de
transformar as situações de injus-
tiça, teremos um mundo menos in-
feliz”, afirmou.

Deputado Ricardo Fiuza
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Com o crescimento acelera-
do de operações de compra e
venda via Internet, surge a pre-
ocupação de regulamentar o co-
mércio eletrônico. Para discu-
tir o tema, a Comissão de Ciên-
cia e Tecnologia, Comunicação
e Informática promoverá, nos
próximos dias 1 e 2 de setem-
bro, o seminário Dimensões
Legais e Normativas do Comér-
cio Eletrônico e Arbitragem
Comercial Internacional, no
auditório Nereu Ramos. O
evento contará com a participa-
ção da Organização das Nações
Unidas – ONU, dos Ministéri-
os da Ciência e Tecnologia e das
Relações Exteriores e do depu-
tado Dr. Hélio (PDT-SP), entre
outros. ”O ponto mais impor-
tante é mostrar que o Brasil não
pode deixar de ter regulamen-
tação nesta área, já que todos os
países vêm se preocupando com

A Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática limpou
a pauta dos pedidos de
concessões. Foi aprovada
a renovação da concessão
das seguintes empresas de
radiodifusão: Fundação
João XXIII – Rádio por
um mundo melhor (MG);
Rádio Emboabas de Mi-
nas Gerais (MG); TV Glo-
bo de Juiz de Fora (MG);
Sociedade Rádio Difuso-
ra Lucélia (SP); Socieda-
de de Radiodifusão Capi-
vari (SP); Rádio Difuso-
ra da Campanha (MG);
Rádio Itaporanga (SP);
Rádio e Televisão Iguaçu
(PR); Ibirá Radiodifusão
(SP); Organização Gua-
ratubana de Comunica-
ções (PR); Rádio FM de
Miraguaí (RS); Empresa
Mutum de Comunicações
(MT); Valente Propagan-
da e Publicidade (GO);
Sistema Goiano de Tele-
comunicação (GO); Fun-

A Comissão de Econo-
mia, Indústria e Comércio
aprovou o substitutivo do de-
putado João Fassarella (PT-
MG) ao PL 4.178/98, do de-
putado Paulo Paim (PT-RS),
que disciplina a coleta, trata-
mento e destinação final do
lixo tecnológico.

Apoiada por entidades
ambientalistas e contando
com a aprovação do Ibama,
a proposição responsabili-
za os fabricantes pela co-
leta, transporte, tratamen-
to, reciclagem dos apare-
lhos eletrodomésticos ou
eletroeletrônicos e seus
componentes, incluindo
baterias e pilhas e produ-
tos magnetizados. Os pro-
dutores também deverão
promover campanhas de
esclarecimento sobre os
riscos à saúde e ao meio
ambiente, provenientes da
destinação inadequada des-
se tipo de material.

Comissões

Seminário discutirá comércio eletrônico
isso, além do que estarmos em
18.º lugar em quantidade de
usuários de Internet no mundo
todo e sermos os primeiros na
América Latina”, avaliou Dr.
Hélio, autor do PL 1.483/99,
que trata do assunto.

No seu projeto, Dr. Hélio
institui a fatura eletrônica e a as-
sinatura digital nas transações
de comércio eletrônico, a ser
autenticada e reconhecida por
órgão público. O deputado ar-
gumenta que o avanço das tec-
nologias de informação, carac-
terizado pelo novo tipo de co-
mércio, introduziu um paradig-
ma nas transações comerciais
globais e na vida do cidadão
comum. Segundo ele, isso abre
um grande campo para a cria-
ção de  empregos por valores
agregados locais e incremento
de renda, desde que haja uma
lei disciplinar para o setor. “É

importante ver perspectivas de
novos trabalhos para milhares de
pessoas com conhecimento de
computador, capazes de fazer
dele um escritório de trabalho e
facilitando a vida das micro e
pequenas empresas”, justificou.

Para Dr. Hélio, o comércio
eletrônico acaba barateando a
prestação de serviço das peque-
nas empresas, possibilitando-lhes
atender a um grande mercado
consumidor em potencial, dada a
extensão do País. “Temos duas
categorias de desempregados, a
dos sem qualificação e a dos for-
mados, de maneira que este tipo
de comércio dá aos egressos da
universidade e aos autônomos a
chance de um novo trabalho”,
afirmou o deputado, lembrando
que a previsão é de que o merca-
do eletrônico deverá consumir
US$ 300 bilhões nos próximos
cinco anos, no mundo inteiro.

Economia aprova
regras para lixo

tecnológico

Concessões para radiodifusão
dação Nossa Senhora do
Rocio (PR); Sociedade
Rádio Princesa (PR); Di-
ário de Suzano Radiodifu-
são (SP); Sistema de Co-
municação Rio Bonito
(TO); Gazeta Comunica-
ções (RS); Rede União de
Rádio e Televisão (CE);
Sistema Goiano de Tele-
comunicação (TO); Rádio
Correio do Vale (PB);
Brasil Amazônia Comuni-
cação e Empreendimentos
(PA); MR Radiodifusão
(MA); Sistema Excelsior
de Comunicação (SP);
Universidade Santa Cecí-
lia – Unisanta (SP); Rá-
dio Alvorada FM de Sali-
nas (MG); TM – TV Tele-
comunicações;  Rádio
Clube FM Iturama (MG);
Prefeitura Municipal de
Capinópolis (MG); Fun-
dação Sara Nossa Terra
(PR); Empresa de Comu-
nicação PRM (SP); e So-
ciedade Vale do Araguaia
de Comunicação (TO).

Programação TV Câmara
AGENDA

HORÁRIO Sexta-feira  27/08

07:30 Palestra: A vida afetiva à luz da psicologia junguiana, suas crises e soluções
08:30 Documentário histórico: Tradição Ocidental - Os déspotas esclarecidos (série)
09:00 Plenário com prorrogação para Sessão Solene em Homenagem ao

Grupo “ Autênticos do MDB” (ao vivo)
13:00 Thomas Farkas: Ensaio
13:30 Clip Art: Heróis
14:00 Comissão de Constituição e Justiça: Projeto de Lei sobre Anistia Dívida

Rural ( gravado 24/08)
17:00 Filme: O Varredor (Cantinflas)
19:30 TV Câmara entrevista: dep. Ricardo Maranhão (Self service nos postos

de gasolina); dep. Agnelo Queiroz (Verbas para o esporte olímpico)
20:00 Thomas Farkas: Ensaio
20:30 Clip Art: Heróis
21:00 Documentário histórico: Tradição Ocidental - Os déspotas esclarecidos (série)
21:30 Jornal da Câmara
22:00 Brasil em Debate: dep. Moroni Torgan e Dom Moacir Grechi (CPI do

Narcotráfico)
22:30 Filme: Filme: O Varredor (Cantinflas)
00:30 TV Câmara entrevista: dep. Ricardo Maranhão (Self service nos postos de

gasolina); dep. Agnelo Queiroz (Verbas para o esporte olímpico)
(reapresentação)

01:00 Jornal da Câmara
01:30 Documentário histórico: Tradição Ocidental - Os déspotas esclarecidos

(série)
02:00 Brasil em Debate: dep. Moroni Torgan e Dom Moacir Grechi (CPI do

Narcotráfico) (reapresentação)
02:30 Palestra: A vida afetiva à luz da psicologia junguiana, suas crises e soluções
03:30 Reapresentação de Sessão Plenária ou Comissão

Sábado   28/08

07:30 Palestra: Alimentos que curam
08:30 Documentário histórico: Tradição Ocidental - O Iluminismo (série)
09:00 Brasil em Debate: dep. Moroni Torgan e Dom Moacir Grechi (CPI do

Narcotráfico) (reapresentação)
09:30 Sessão Solene em Homenagem aos 150 de nascimento de Joaquim

Nabuco (gravado 25/08)
12:30 TV Câmara entrevista: dep. Ricardo Maranhão (Self service nos postos de

gasolina); dep. Agnelo Queiroz (Verbas para o esporte olímpico) (reapresentação)
13:00 Thomas Farkas: Subterrâneos do Futebol
13:30 Clip Art: Família
14:00 Comissão Especial do Código Civil Audiência pública com Ministro do

Supremo Tribunal Federal, Moreira Alves (gravado 25/08)
17:30 Jazz: “Reed Royalty”
18:30 Rios do Mundo: “ O Canal de Kiel”
19:00 Tribuna Especial
19:30 TV Câmara entrevista: dep. Gustavo Fruet (Políticas urbanas); dep. Inácio

Arruda (Políticas urbanas)
20:00 Thomas Farkas: Subterrâneos do Futebol
20:30 Clip Art: Família
21:00 Documentário histórico: Tradição Ocidental - O Iluminismo (série) 21:30

A Semana na Câmara
22:00 Brasil em Debate: dep. Ricardo Fiuza (Avaliação do Governo FHC)
22:30 Jazz: “Reed Royalty”
23:30 Rios do Mundo: “ O Canal de Kiel”
00:00 Tribuna Especial
00:30 TV Câmara entrevista: dep. Gustavo Fruet (Políticas urbanas); dep. Inácio
Arruda (Políticas urbanas) (reapresentação)
01:00 A Semana na Câmara
01:30 Documentário histórico: Tradição Ocidental - O Iluminismo (série)
02:00 Brasil em Debate: dep. Ricardo Fiuza (Avaliação do Governo FHC)

(reapresentação)
02:30 Palestra: Alimentos que curam
03:30 Reapresentação de Sessão Plenária ou Comissão

Domingo   29/08
07:30 Palestra: O que é psicossomática
08:30 Documentário histórico: Tradição Ocidental - O Iluminismo e a sociedade (série)
09:00 Brasil em Debate: dep. Ricardo Fiuza (Avaliação do Governo FHC)

(reapresentação)
09:30 Comissão de Economia – Audiência pública para debater tributação sobre

capitais internacionais / Taxa TOBIN (gravado 24/08)
12:30 TV Câmara entrevista: dep. Gustavo Fruet (Políticas urbanas); dep. Inácio

Arruda (Políticas urbanas) (reapresentação)
13:00 Thomas Farkas: Cheiro e Gosto / A Morte do Boi
13:30 Clip Art: Amizade
14:00 Plenário: Sessão Solene em Homenagem ao “Grupo Autêntico do MDB”

(gravado 27/08)
17:30 Filme “King Kong”
19:30 TV Câmara entrevista: dep. Francisco Garcia (Projeto de Desenvolvimento

da Amazônia)
20:00 Thomas Farkas: Cheiro e Gosto / A Morte do Boi
20:30 Clip Art: Amizade
21:00 Documentário histórico: Tradição Ocidental - O Iluminismo e a sociedade (série)
21:30 A Semana na Câmara
22:00 Brasil em Debate: dep. Saulo Pedrosa (Alimentos transgênicos); dep.

Ursicino Queiroz (Orçamento Saúde)
22:30 Filme “King Kong”
00:30 TV Câmara entrevista: dep. Francisco Garcia (Projeto de Desenvolvimento

da Amazônia) (reapresentação)
01:00 A Semana na Câmara
01:30 Documentário histórico: Tradição Ocidental - O Iluminismo e a sociedade (série)
02:00 Brasil em Debate: dep. Saulo Pedrosa (Alimentos transgênicos); dep.

Ursicino Queiroz (Orçamento Saúde) (reapresentação)
02:30 Palestra: O que é psicossomática
03:30 Reapresentação de Sessão Plenária ou Comissão

Programação sujeita a alterações sem aviso antecipado, devido às sessões
plenárias que podem ser prorrogadas ou convocadas extraordinariamente
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As pequenas empresas distribui-
doras de combustíveis têm dificul-
dade para atuar no Brasil. Fraudes,
falta de fiscalização e acusações de
dumping foram alguns dos obstá-
culos apontados pelos deputados de
cinco comissões permanentes da
Câmara após ouvirem em audiên-
cia pública o diretor da Agência Na-
cional do Petróleo, Luiz Augusto
Horta Nogueira, o diretor do Depar-
tamento de Proteção e Defesa do
Consumidor do Ministério da
Justiça, Nelson Farias Lins
D’Albuquerque Junior, e o secretá-
rio de Acompanhamento Econômi-
co do Ministério da Fazenda, Clau-
dio Monteiro Considera, além de
diversos representantes dos setores
de distribuição, comércio e transpor-
tes de combustíveis.

O comércio irregular e a adulte-
ração nos combustíveis no Brasil
foram denunciados por parlamen-
tares e expositores que reconhece-
ram a necessidade de uma maior
atuação da ANP, na fiscalização e
no controle das empresas que atu-
am no setor. O deputado Luciano

Os compradores de imóveis
em construção que forem víti-
mas de falência de imobiliárias
e incorporadoras terão direito a
um seguro obrigatório  para
compensar eventuais prejuízos.
É o que prevê o o projeto de lei
complementar 29/99, do depu-
tado Luciano Pizzato (PFL-PR),
aprovado na Comissão de Eco-
nomia, Indústria e Comércio e
que será apreciado pelo Plená-
rio da Câmara. O projeto, que
altera o artigo 20 do decreto lei
73/66, institui que o seguro be-
neficiará o comprador adim-
plente com indenização corres-
pondente ao montante que te-
nham pago durante a fase de
construção do imóvel. O paga-
mento da indenização, confor-
me o texto, faculta à seguradora
habilitação junto à respectiva
massa falida da incorporadora
ou imobiliária.

O deputado Simão Sessim
(PPB-RJ) informou que, em au-
diência com o presidente da
Agência Nacional do Petróleo,
David Zylberstajn, o Executivo
garantiu que também está preo-
cupado com a possibilidade de
que os postos self service criem
problemas sociais, com amplo
desemprego dos frentistas. De
acordo com Sessim, existe inclu-
sive a possibilidade de ser suspen-
sa a instalação de novos postos
pelo sistema.

Entre os assuntos abordados

Deputados querem mais espaço para
pequenas distribuidoras de combustíveis

Pizzato (PFL-PR), um dos autores
do requerimento da sessão, depois
de lamentar a ausência do presiden-
te da ANP, David Zilberstajn, con-
siderou um desrespeito ao Poder
Legislativo o descaso da ANP com
as comissões e a audiência públi-
ca convocada para discutir um
problema da maior magnitude e
que diz respeito aos interesses de

160 milhões de brasileiros.
Ele criticou a desestruturação da

Agência Nacional do Petróleo, o
fechamento de postos de fiscaliza-
ção em alguns estados da federação
e o desinteresse por parte da Advo-
cacia Geral da União na defesa dos
interesses da Nação, citando o caso
em que a Esso ganhou uma ação
para não pagar o Confins, devido à

ausência do Advogado da União na
audiência em que seria decidida a
questão. O deputado Celso Russo-
mano (PPB-SP)  pediu o encami-
nhamento de uma representação por
parte dos parlamentares, pedindo o
enquadramento do Advogado da
União faltoso.

Russomano também questionou
a atuação de algumas distribuidoras
que, na sua opinião, não respeitam
as regras do mercado e praticam
uma concorrência desleal que no fim
prejudica sensivelmente o consumi-
dor nacional de combustíveis.

Também autor do requerimen-
to de convocação, o deputado Ri-
cardo Maranhão (PSB-RJ) disse
que, como engenheiro aposentado
e presidente da Associação dos En-

genheiros da Petrobrás, conhece a
fundo as causas que levaram às cri-
ses que hoje se abatem sobre o setor
de distribuição de combustíveis.
Denunciou que a Petrobrás é respon-
sável também pelo domínio que as
grandes distribuidoras exercem so-
bre o setor porque se recusa a fazer
as ligações para as pequenas distri-
buidoras que querem se estabelecer
no mercado.

Ele repudiou a campanha que
vem sendo feita contra as pequenas
distribuidoras que estão levando
grande parte da culpa nos casos de
adulteração de combustíveis, garan-
tindo que hoje existe no Brasil uma
sonegação da ordem de R$ 20 bi-
lhões, praticada pelas grandes dis-
tribuidoras.

O parlamentar também questi-
onou o sistema de self  service nos
postos de combustíveis, afirmando
que os equipamentos, além de se-
rem verdadeiras sucatas, promovem
o desemprego em massa no setor e
podem levar a demissão de cerca de
350 mil frentistas.

Por sua vez, a deputada Telma
de Souza (PT-SP) denunciou que a
Agência Nacional do Patróleo irá
prejudicar milhares de pequenos e
médios proprietários de postos de
combustíveis, ao permitir que as dis-
tribuidores operem postos próprios
e retirem do mercado centenas de
famílias que hoje trabalham na base
da economia familiar na exploração
de postos de combustíveis.

Economia aprova seguro obrigatório
para compradores de imóveis

Em sua justificação, Pizzato
sublinha a inexistência de instru-
mentos que garantam os recursos
dos compradores em caso de fa-
lência das empresas responsáveis
pela construção. “Nosso projeto
visa preencher esta lacuna”, expli-
cou. “Todos se lembram do caso
recente envolvendo a Encol, uma
incorporadora de renome, com
atuação nacional, e dos milhares
de compradores que por ela foram
prejudicados”, exemplificou. Piz-
zato acrescentou que a exigência
de que o comprador esteja com o
pagamento em dia para ter acesso
ao pagamento do seguro se fez
necessária “porque também exis-
tem situações nas quais as dificul-
dades das empresas decorrem da
impontualidade de seus clientes”.

O relator do texto, Jurandil
Juarez (PMDB-AP), considerou
pertinente, em seu relatório, o
exemplo citado pelo autor, lem-

brando que a Encol prejudicou
mais de 30 mil famílias. Ele ex-
plicou a introdução de dois dis-
positivos em sua emenda modi-
ficativa – um que dispensa a
comprovação do pagamento em
rede bancária, ampliando-o a
qualquer forma de comprovação,
e outro que obriga à correção
monetária do montante a ser res-
tituído ao comprador. “”Não há
porque exigir que os depósitos a
serem ressarcidos sejam apenas
os efetuados por meio da rede
bancária. É comum em negócios
da espécie o financiamento pró-
prio, pelo incorporador, median-
te assinatura de promissórias”, in-
formou. No outro caso, Juarez
acredita ser “uma exigência de
eqüidade” que o valor a ser res-
sarcido corresponda ao que foi
pago, “devidamente contemplado
de correção monetária, o que não
está explícito no projeto”.

Sessim garante que ANP não
quer verticalizar distribuição

pelo deputado estava ainda a pro-
posta de verticalização do segmen-
to da distribuição de combustíveis.
A proposta foi apresentada por
consultor contratado pelo ANP,
mas, de acordo com o deputado,
não conta com a concordância do
presidente da agência. O receio do
setor é que, se realizado, esse pro-
cesso colocaria em risco 25 mil
postos, hoje em mãos de peque-
nos e médios empresários nacio-
nais, que passariam para as cinco
grandes empresas que dominam
90% do mercado no Brasil.

Lelo

Os deputados criticaram a ausência da Agência Nacional de Petróleo
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Plenário
CURTAS

Ao analisar como paradoxal
a situação do setor agrícola, a
deputada Celcita Pinheiro (PFL–
MT) explicou que, de um lado
colhem-se safras recordes em
quantidade e qualidade de diver-
sos produtos e, de outro, o pro-
dutor rural está cada vez mais fa-
lido. Ela informou que as reivin-
dicações dos produtores rurais
estão arroladas em uma Agenda
Positiva criada pela CNA e pela
Famato, fato que reativa o Con-
selho Nacional de Política Agrí-
cola. “O Conselho é a garantia do
direito à propriedade e à renego-
ciação das dívidas agrícolas”, dis-

se. Ela acrescentou, ainda, que a
essa renegociação foi anexada
uma proposta do Mato Grosso re-
querendo o penhor da safra como
garantia única do custeio, além de
novos limites de liberação de cus-
teio para a soja, até R$ 300 mil e
a fixação de preço de sustentação
para a soja. Celcita finalizou, res-
saltando a importância do Mato
Grosso para a agricultura e a agro-
pecuária nacional.

Caio Riela (PTB-RS) tam-
bém reforçou a postura favorável
a uma política agrícola mais equi-
valente à importância do homem
do campo. Segundo ele, a situa-

ção é grave e as soluções impror-
rogáveis, e em conseqüência, o
governo chegou ao momento de-
cisivo. “Não adianta tentar pro-
telar. A pressão está forte. São os
caminhoneiros, os agricultores,
os funcionários da saúde, os es-
tudantes, todos exigindo uma
mudança dos rumos do País. Se
não houver um consenso, o go-
verno será nocauteado”, advertiu.

Já Walter Pinheiro  (PT-
BA)  disse que a ausência de
uma política eficaz de incenti-
vo à agricultura é a razão de
fundo das reivindicações dos
agricultores. Para o deputado,

não pode mais ser protelada a
adoção de medidas para soluci-
onar o problema. “O governo
deve aproveitar o momento e
criar uma nova política agríco-
la. E esta Casa também tem que
se posicionar. Afinal, se o pro-
jeto de renegociação da dívida
dos agricultores for aprovado,
mais de 30 mil empregos serão
gerados somente na região ca-
caueira da Bahia” – acrescen-
tou. Para ele, a pressão dos pro-
dutores não é por privilégios,
mas por um tratamento digno e
compatível com a retomada do
desenvolvimento do Brasil.

Deputados querem definição de
nova política agrícola para o País

O deputado Henrique
Fontana (PT-RS) defendeu a
renegociação das dívidas dos
produtores rurais até um limi-
te de R$ 200 mil na dívida
principal. Segundo ele, os ban-
cos não podem cobrar as taxas
de juros e os tipos de honorári-
os que estão cobrando. O de-
putado afirmou que 25% da dí-
vida dos produtores são dívidas
que não vêm de juros da remu-
neração do capital emprestado,
mas sim de honorários e taxas
que levam as dívidas a inviabi-
lizar a agricultura.

Fontana disse que é preci-
so questionar “o verdadeiro
paraíso da especulação finan-
ceira que atinge todas as ati-
vidades produtivas e não so-
mente a agricultura”. Ele ci-
tou o exemplo de um agricul-
tor que pegou um financia-
mento de R$ 61 mil, em 1992,
para comprar uma máquina
colheitadeira, sendo que, no
ano passado, seu débito já ti-
nha subido para R$ 1 milhão
e 52 mil. “Ficamos nos per-
guntando o que levou essa dí-
vida de R$ 61 mil para R$ 1

milhão e 50 mil e se todos os
cálculos de juros que os ban-
cos cobram são justos, legais,
constitucionais e morais”,
questionou.

Fernando Coruja (PDT-
SC) defendeu a importância
de se levar o projeto de lei que
trata das dívidas dos agricul-
tores à deliberação do Plená-
rio, pois o tema é de impor-
tância nacional. “A agricultu-
ra brasileira está quebrada em
função da imprevisibilidade a
qual os diversos planos eco-
nômicos condenaram o setor
agrícola”. Como pode um
agricultor comprar um trator,
pagar 50% da dívida e ainda
dever dois ou três tratores?”,
questionou o deputado, ao
afirmar ser imprescindível
que o Plenário discuta o redi-
mensionamento destas dívi-
das, lembrando que, “enquan-
to os produtores agrícolas se
afundavam em dívidas, os
bancos tinham lucros altíssi-
mos”. “Isto prova que o di-
nheiro do produtor rural tem
sido transferido para o siste-
ma financeiro”, argumentou.

Pestana e Coruja atribuem
endividamento dos agricultores

à especulação dos bancos
O deputado Carlos Cury

(PPB-RO) conclamou os con-
gressistas a se unirem em fa-
vor de projetos que estimulem
os empresários a investir no
Brasil, gerando emprego, ren-
da e resgatando a cidadania do
povo. Em sua opinião, os in-
vestimentos no setor produti-
vo estão diminuindo e, em
conseqüência, os salários es-
tão congelados e os postos de
emprego sendo reduzidos.
“Neste País, o cidadão sempre
corre o risco de acordar de-
sempregado, como ocorreu
com os funcionários das Lo-
jas Brasileiras”, lembrou o
parlamentar, lamentando que
a fiscalização trabalhista pena-
lize os empresários, mas não
reconheça a importância de
seu papel para a manutenção
da qualidade de vida dos tra-
balhadores.

De acordo com o deputa-
do, os empresários reconhe-
cem suas dívidas para com o
fisco, mas não têm como pa-
gar. “O Congresso Nacional
precisa reconhecer a impor-

tância da função empresarial
e encontrar saídas que redu-
zam a quantidade de impostos
a serem pagos pela categoria
a fim de aumentar os investi-
mentos no setor”, apelou.

Gerson Gabrielli (PFL-
BA) , por sua vez, apelou ao
governo federal para que seja
sensível aos apelos dos pe-
quenos e micro empresários e
encontre uma solução para o
saneamento de suas dívidas.
Para ele, o Cadin - Cadastro
de Inadimplência do Banco
Central - tornou-se o algoz
destes empresários, que se en-
contram sem condições de
operar, humilhados pelas co-
branças das dívidas. “Só que-
remos trabalhar e produzir em
paz”, afirmou, alertando que
cerca de dois milhões dos 4,5
milhões que compõem a ca-
tegoria aguardam uma solu-
ção do governo federal. “Os
empresários não querem o
perdão da dívida, mas apenas
novas regras, mais adequadas
à atual realidade da economia
brasileira”, destacou.

Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR)
avaliou que dois terços dos pro-
blemas dos proprietários rurais
são conseqüência do problema
da invasão das terras. Ele disse
considerar a questão das dívidas
uma situação que aflige o setor
há muito tempo. “No Brasil, o di-
reito à propriedade foi violentado
nos últimos anos e me parece
que um país que quer prosperar
não pode deixar de observar
esse aspecto”, ponderou o par-
lamentar, ao defender a obser-
vância do Estado de Direito, com
o respeito ao direito de proprie-
dade previsto na Constituição.

Gonzaga Patriota (PSB-PE)  cri-
ticou o atraso no pagamento dos
R$ 42,00 das frentes de emer-
gências nas regiões do Nordes-
te afetadas pela seca, que acu-
sou o governo de “estar brincan-
do com a fome e a miséria do
povo”. Segundo ele, o tema da
seca foi discutido na Executiva
do PSB na qual seu nome foi in-
dicado para disputar a prefeitura
de Petrolina nas próximas elei-
ções municipais. “Vamos fazer
um congresso estadual em ou-
tubro e outro nacional em novem-
bro. Se Deus quiser, a partir de
2001, teremos em Petrolina um
prefeito que não pertence ao gru-
po que a domina há mais de cem
anos”, observou.

Eurípedes Miranda (PDT-RO)
elogiou a mobilização dos cami-
nhoneiros, destacando “a orga-
nização, a espontaneidade, a
tranqüilidade e o espírito de res-
ponsabilidade, em oposição à re-
ação arrogante e insegura do go-
verno federal”. “A postura do go-
verno reflete seu caráter revan-
chista contra qualquer setor pro-
dutivo que ouse discordar de sua
desastrada política econômica”,
acusou o parlamentar, acrescen-
tando que o movimento deu uma
lição de coragem, civismo e ca-
pacidade de reação ao governo.

Caio Riela (PTB-RS)  informou
ter começado, recentemente, no
Rio Grande do Sul, a campanha
Agricultura Familiar: Bom para o
Brasil, melhor para você,  cujo ob-
jetivo é esclarecer o que é a agri-
cultura familiar e quais suas con-
tribuições para o País. Disse o
parlamentar que a campanha, or-
ganizada pela Federação dos
Trabalhadores da Agricultura no
Rio Grande do Sul, também pre-
tende diminuir a distância entre
o campo e a cidade.

Cury e Gabrielli alertam para
endividamento do empresariado
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O deputado Léo Alcântara
(PSDB-CE) defendeu a criação
de programas que tirem do
campo os menores que são
obrigados a ajudar no sustento
da família. Para ele, a Bolsa-
escola é um dos instrumentos
mais significativos e que deve-
ria ser estendido a todo o País.

Ele apresentou o resultado
dos estudos, promovidos pela

Léo Alcântara quer  programa
contra o trabalho infantil

Unicef, no qual aponta o núme-
ro de trabalhadores mirins em
todo o mundo e os índices no
Brasil, manifestando seu repú-
dio ao que ele chamou de aten-
tado contra a vida desses jo-
vens.

“Em todo o mundo, 250 mi-
lhões de crianças precisam tra-
balhar. No Brasil, os números
chegam a três milhões e oito-

centos mil, entre 10 e 14 anos;
e 320 mil, entre cinco e nove
anos de idade. Estes jovens fi-
carão marcados física e psico-
logicamente e jamais sairão do
ciclo vicioso que os paga mal
por serem jovens, inexperien-
tes e não terem estudo”, ava-
liou Alcântara. “O trabalho in-
fantil é o filho bastardo do de-
semprego e da miséria”, disse.

Ao registrar a Semana Naci-
onal dos Excepcionais, o deputa-
do Vicente Caropreso (PSDB-
SC) manifestou-se preocupado
com as conseqüências  dos novos
critérios de repartição dos recur-
sos federais da Assistência Soci-
al para as unidades da Federação.
Sobre o tema, Caropreso pediu a
transcrição nos anais de relatório
da representante de Santa Catari-
na no Fórum Nacional de Gesto-
res Municipais de Assistência
Social, Iriz Barg Piazera. O do-
cumento demonstra que os novos

critérios resultarão em perdas de
recursos para os estados das re-
giões Sul, Sudeste, Norte e Cen-
tro-Oeste, e ganhos para os esta-
dos do Nordeste, exceto Rio
Grande do Norte .

O deputado catarinense en-
dossou as reivindicações do Fó-
rum Nacional, referentes à manu-
tenção dos tetos financeiros dos
municípios e apoio à proposta da
Secretaria de Assistência Social,
de ampliar os valores orçamentá-
rios da União para novos atendi-
mentos, alocação de novos recur-

sos financeiros pelo governo fe-
deral para a incorporação de no-
vos municípios aos serviços de
ação continuada; a garantia de or-
çamento específico para a segu-
ridade social na reforma tributá-
ria, com a destinação mínima de
5% para a assistência social; e
substituição do decreto de regu-
lamentação da Lei 9.720, que en-
gessa utilização de recursos e não
permite a autonomia dos municí-
pios e conselhos municipais na
destinação dos mesmos no âmbi-
to do município.

Caropreso condena critérios de repartição
dos recursos para assistência social

O deputado Enio Bacci
(PDT–RS) lamentou o des-
caso do governo federal para
com as linhas de fronteira  no
território brasileiro, e citou o
caso da divisa entre o Brasil
e o Uruguai, especificamen-
te no município de Santana
do Livramento (RS). Ele in-
formou que a vila Thomaz
Albornoz, localizada a 90
quilômetros do município e
fundada em 1985 com o in-
tuito de garantir os limites da-
quela fronteira, encontra-se
abandonada, contando ape-
nas com a presença do casal
de brasileiros Ana Maria e
Sydnei Azevedo, enviado
pela prefeitura, com a missão

de evitar que a vila ficasse
completamente abandonada.

Bacci alertou para o fato
de o Uruguai afirmar que o
limite entre os dois países de-
veria continuar sendo o Ar-
roio do Maneco, o que colo-
caria o terreno onde hoje fica
a vila em território uruguaio,
apesar do acordo firmado no
século passado delimitando
essa fronteira. O parlamentar
parabenizou, ainda, os jorna-
listas Vera Rotta e Paulino
Menezes pela matéria Mer-
cosul, o outro lado da inte-
gração, publicada no jornal
O Estado do Rio Grande do
Sul, onde aborda temas rela-
tivos às linhas de fronteiras.

Governo não cuida da fronteira
do País, denuncia Enio Bacci

O deputado Gilmar Machado
(PT–MG) convidou os parlamen-
tares para participar do IV Con-
gresso Nacional do Movimento
Evangélico Progressista, a se rea-
lizar hoje,  no Centro de Estudos
Sindical e Rural, localizado no
Sítio da Fetaem, Núcleo Bandei-
rante (DF). Ele informou que, de
acordo com a Carta de Apresenta-
ção feita pelo presidente Nacional
da Igreja Assembléia de Deus de
Jundiaí, Cesário Silva, o congres-
so visa colocar em debate temá-
ticas necessárias à criação de al-
ternativas capazes de se contra-
porem ao conjunto de medidas
neoliberais imposto pelo gover-
no federal, avaliar a injustiça so-
cial no País, além de refletir so-
bre  posicionamentos para que os
evangélicos do País possam tam-
bém se situar diante da grave cri-
se por que passa o Brasil.

O deputado Evilásio Farias
(PSB-SP) abordou as causas da
queda do Brasil do 62º para o
79º lugar na classificação mun-
dial da qualidade de vida. Ele
explicou que o índice de desen-
volvimento é calculado de acor-
do com os índices sociais, en-
tre eles a educação, a saúde e a
renda. Farias também disse que
16% da população brasileira,
ou seja, 26 milhões de pessoas,
não têm acesso a condições mí-
nimas de saúde e educação.

O deputado afirmou ainda
que um quarto da população
não tem acesso à água potável
e um terço  vive sem esgoto.
“Além disso, o País é campeão
em concentração de renda”, lem-
brou o parlamentar paulista, ao
criticar a globalização que “pe-
naliza o setor produtivo e bene-
ficia o capital especulativo”.

Lael Varella (PFL-MG)  manifes-
tou solidariedade aos caminhonei-
ros brasileiros que participaram da
greve no início deste mês e listou
uma série de problemas a serem
revistos pelos ministérios compe-
tentes a fim de evitar novas para-
lisações e, conseqüentemente,
novos prejuízos. Segurança para
os caminhoneiros que trafegam
diuturnamente pelas estradas, re-
avaliação dos benefícios dos pe-
dágios,  problema dos quebra-
molas desnecessários,  são al-
guns dos itens citados pelo parla-
mentar que, solucionados, “trarão
a tranqüilidade buscada pelas par-
tes diretamente envolvidas”.

Iédio Rosa (PMDB-RJ)  comuni-
cou o falecimento de Heberto Sal-
les, ocupante da cadeira número
três da Academia Brasileira de
Letras, desde 1971. Na opinião do
parlamentar, Salles foi um dos
grandes autores brasileiros, tendo
escrito obras primorosas da litera-
tura nacional. “Como jornalista,
exerceu importante papel nos Di-
ários Associados e na revista O
Cruzeiro, na melhor fase desse fa-
moso órgão de imprensa”, revelou
Rosa, ressaltando, ainda, suas ati-
vidades como diretor do Instituto
Nacional do Livro e adido cultural
na embaixada brasileira em Paris.

Sérgio Carvalho (PSDB – RO)
pediu apoio ao governo de Ron-
dônia no sentido de recuperar e
dar manutenção à estrada de fer-
ro Madeira-Mamoré. Ele disse que
apenas um pequeno trecho ligan-
do o centro de Porto Velho ao mu-
nicípio de Cachoeira de Santo An-
tônio, além do museu da Estrada
de Ferro, localizado junto ao Rio
Madeira, estão funcionando. Car-
valho lamentou que apenas a As-
sociação dos Amigos da Madeira
- Mamoré, estejam lutando para
sensibilizar os poderes públicos e
a sociedade para conseguir apoio.

Oliveira Filho (PPB – PR)  enalte-
ceu o esforço que a presidente da
Comissão de Educação, cultura e
desporto, deputada Maria Elvira
(PMDB – MG) vem empreenden-
do para a melhoria da educação no
Brasil. Ele ressaltou que a comis-
são vem fazendo inúmeras audiên-
cias públicas para colher sugestões
e críticas para a elaboração do Pla-
no Nacional de Educação e alertou
que se não houver um verdadeiro
investimento, por parte do governo
federal na educação, “não existirá
plano que decole”.

Geraldo Simões (PT-BA)  reve-
lou os motivos da interdição da
BR-101, localizada no Sul da
Bahia, no último dia nove, afir-
mando a  necessidade do gover-
no sensibilizar-se com a situação
em que se encontram as rodovi-
as da região. O parlamentar dis-
se ter alertado as autoridades fe-
derais do péssimo estado de con-
servação da estrada, que resul-
tou em 343 acidentes, 207 feri-
dos e 22 mortes, somente no pri-
meiro semestre deste ano, além
de inúmeros prejuízos materiais
oriundos da dificuldade de esco-
amento da produção.

CURTAS

Gilmar Machado anuncia
congresso evangélico

para debater crise

O deputado Dr. Hélio (PDT
– SP) registrou que, mesmo com
crises diversas no campo e nas
cidades, a sociedade brasileira
prestou homenagem à Turquia,
país em dificuldade em conse-
qüência do terremoto que ma-
tou mais de 12 mil pessoas. Ele
lembrou a figura de uma crian-
ça de três anos  que sobreviveu
146 horas,  quase seis dias,  so-
terrada entre os escombros.  O
parlamentar pedetista chamou a
atenção para o fato de o sobre-
vivente aparecer em nível mun-
dial como modelo de resistên-
cia, “assim como as crianças
brasileiras, que vivem abati-
das pela violência, pela misé-
ria e pelas doenças”.  Dr. Hé-
lio informou, ainda, que o
Congresso daquele País está
instalando uma Comissão
Par lamentar de Inquér i to
(CPI) para definir o respon-
sável por não criar uma forma
de prevenção à catástrofe cau-
sada pelo efeito da natureza.

Qualidade
de vida

Terremoto
na Turquia
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Chinaglia diz que FHC busca
idade mínima de forma indireta
O deputado Arlindo China-

glia (PT-SP) protestou contra a
proposta do ministro da Previdên-
cia, Valdeck Ornellas, que, segun-
do ele, “busca estabelecer nova-
mente a idade mínima para apo-
sentadoria, agora de forma indi-
reta”. De acordo com Arlindo Chi-
naglia, a proposta do ministro es-
tabelece que o homem ou a mu-
lher, ao completar 35 anos ou 30
anos de contribuição - “o que já é
muito difícil no Brasil” - não re-
ceberá os valores correspondentes
ao tempo de contribuição estabe-
lecido pelo Congresso Nacional.

Segundo Chinaglia, o minis-
tro, com esta proposta, busca es-
tabelecer a idade mínima obrigan-
do o homem e a mulher brasilei-
ra a trabalhar durante mais cinco
ou, em alguns casos, mais nove
anos, para poder receber aquilo
que a lei hoje determina. “É in-
constitucional, é injusto, e é mas-
sacrante contra os trabalhadores”,
afirmou o parlamentar. Arlindo
Chinaglia conclamou os colegas
parlamentares para que impeçam
que esta medida progrida no Con-
gresso Nacional.

Base de cálculo
A proposta do governo de

ampliar o período da base de cál-
culo da aposentadoria foi critica-
da pelo deputado Dr. Rosinha
(PT-PR). De acordo com o parla-
mentar, o projeto quer aumentar
gradativamente este período até
que, em 2030, a base do cálculo
sejam os 30 ou 35 anos de contri-
buição do trabalhador, o que, na

sua opinião, reduzirá considera-
velmente os benefícios.

Uma mulher que trabalhe des-
de os 15 anos, e se aposente aos
45, terá o valor de seus benefícios
reduzidos em quase 50%. Portan-
to, terá que trabalhar mais 10 anos
para recuperar o valor perdido”,
explicou Dr. Rosinha. Segundo
ele, a proposição do presidente
Fernando Henrique Cardoso vai
matar de fome o trabalhador.

Também Paulo Paim (PT-
RS) condenou o projeto de refor-
ma da Previdência apresentado
pelo ministro Waldeck Ornellas.
Para Paim, quando se fala de po-
breza tem que se pensar em salá-
rio mínimo, e o do Brasil é o me-
nor praticado em todo o mundo.

Paim questionou o ministro da
Previdência sobre o fator previ-
denciário, um multiplicador de
cálculo que o governo federal
criou para calcular o valor do be-
nefício previdenciário, e citou o
exemplo de uma mulher que co-
meçou a trabalhar com 15 anos
de idade e se aposentaria aos 45
anos, com 30 anos de contribui-
ção. Pelo fator previdenciário,
essa mulher teria que trabalhar,
em média, mais 10 anos.

O governo federal, em sua
opinião, engana o trabalhador
duplamente, pois, além de apre-
sentar a proposta como uma van-
tagem para o contribuinte da Pre-
vidência Social, ainda divulga
que, se o trabalhador  permane-
cer mais tempo na ativa, terá di-
reito a uma aposentadoria maior.

“É uma falácia para reduzir to-
dos os benefícios pagos pelo go-
verno federal e estimular o tra-
balhador a procurar a previdên-
cia privada”, alerta. As mudan-
ças na previdência brasileira, se-
gundo ele, têm o objetivo único
de criar as condições para priva-
tizar todo o sistema.

Confisco
O deputado José Antonio

(PSB-MA) comunicou que o Tri-
bunal de Justiça do Maranhão
julgou uma Ação Direta de In-
constitucionalidade contra uma
lei estadual que determinava o
“confisco” de parte dos proven-
tos dos funcionários estaduais por
meio de contribuição previdenci-
ária. Segundo destacou o depu-
tado, a decisão do TJ segue o ar-
tigo 19 da Constituição e garante
a isenção da contribuição para os
servidores.

José Antonio disse também
que uma matéria do Jornal do
Brasil, publicada na última quin-
ta-feira, sob o título Povo pobre,
País rico, registrou que o maior
índice de pobreza do Brasil é o
do Estado do Maranhão, onde
86% da população está abaixo da
linha de pobreza. O deputado
lembrou que esses dados são de
um estado que, de acordo com a
própria imprensa, foi o que mais
se adequou ao figurino neolibe-
ral do governo federal. “Isso de-
monstra que os ajustes fiscais não
fazem com que os recursos pú-
blicos arrecadados sejam destina-
dos à população”, afirmou.

O deputado B.Sá (PSDB-
PI) defendeu a criação nos es-
tados e municípios de conse-
lhos de saúde e educação que
terão como objetivo acompa-
nhar o trabalho dos prefeitos
nestas áreas. O deputado con-
tou que em visita ao interior
do seu Estado, constatou que
a falta de água em várias regi-
ões ocorre, na maioria das ve-

zes, por culpa dos próprios prefei-
tos. “Eles abusam de suas prerro-
gativas e desviam recursos, inclu-
sive do Fundo Nacional de Valo-
rização do Magistério, o Fundef”,
acusou o parlamentar.

Por outro lado, o deputado res-
saltou que nestas regiões as expec-
tativas de chuvas estão se confir-
mando, o que foi positivo para a
safra de caju. “Esta safra alimenta

17 agroindústrias que recebe-
ram recursos do Banco do Bra-
sil e Banco do Nordeste. Se-
gundo o parlamentar, o progra-
ma de arrendamento habitaci-
onal, juntamente com o traba-
lho desenvolvido por essas
empresas, nesta região, mos-
tra o esforço do governo fede-
ral na luta contra a crise que
atingiu o País.

B. Sá defende conselhos
de saúde e educação

A deputada Miriam Reid
(PDT-RJ) manifestou preocupa-
ção com a demora da Fundação
Nacional de Saúde em liberar re-
cursos para aquisição de raticida
pela Prefeitura de Macaé. Ela ex-
plicou que houve uma prolifera-
ção dos ratos na cidade e teme
surtos de doenças.  A estimativa,
segundo ela, é de que a popula-
ção dos roedores no município já
seja superior a 550 mil. A requi-
sição da prefeitura à Fundação já
completou um ano e até agora não
foi atendida.

A necessidade, segundo Mi-
riam Reid, é de uma tonelada de
veneno para controlar a popula-
ção de ratos na cidade. Ela infor-
mou que a prefeitura disponibili-
zou R$ 13 mil  para a aquisição de
raticida, mas considera o volume
insuficiente para o combate aos
ratos. Ele pediu apoio à Mesa Di-
retora da Câmara para que os re-
cursos do Ministério da Saúde se-
jam liberados, em função da im-
portância econômica do município
e do risco sanitário, especialmen-
te a de baixa renda.

O Mato Grosso do Sul é des-
taque na agropecuária nacional,
segundo afirmação do deputado
Nelson Trad (PTB-MS). Ele rela-
tou os avanços do setor bovino em
seu estado, destacando a figura de
Antônio Augusto Neto, um dos
maiores  pecuaristas da atualida-
de. “O Mato Grosso do Sul possui
23 milhões de cabeças de gado, o
que o tornou responsável por boa
parte da exportação brasileira”,
registrou o parlamentar, ressaltan-
do que a união Européia é seu
maior mercado importador.

Este resultado é, na opinião
de Trad, conseqüência dos inves-
timentos dos produtores que
acreditam e investem em frigo-
ríficos, em técnicos competentes,
na indústria, no cortume, e nos
vários projetos oriundos do se-
tor pecuário, gerando emprego e
renda para a região. “Antônio
Augusto Neto é um dos desta-
ques entre os investidores do
Sudeste do estado. Sua visão
empresarial é um exemplo a to-
dos os que pretendem investir no
setor”, disse Trad.

Com o propósito de regula-
mentar a profissão de garçom, o
deputado Romeu Queiroz
(PSDB-MG) pediu o apoio dos
parlamentares para projeto de lei
de sua autoria que fixa a jornada
de trabalho desses profissionais
em 30 horas semanais e 120 ho-
ras mensais, com piso salarial de
R$ 340,00, reajustável anualmen-
te, no mês de maio, em percentu-
al equivalente à variação acumu-
lada do Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor – INPC.

Justifica o parlamentar ser
notório o desgaste físico e emoci-
onal a que estão sujeitos os gar-
çons que, não raro, submetem-se
a um trabalho intenso cujas ativi-
dades são desempenhadas em pé,
ao longo dos dias e das noites, no

convívio com pessoas com exi-
gências as mais diversas. “Portan-
to, a proposta pretende fazer jus-
tiça à categoria dos garçons, res-
ponsáveis pelo atendimento, na
área de alimentação e bebidas, à
clientela dos estabelecimentos li-
gados à hotelaria, restaurantes,
bares e assemelhados”, ressaltou.

Em relação as taxas de servi-
ço, o parlamentar explica que a
proposta concede à empresa o
direito de constituir comissão
paritária, com igual número de
representantes do empregador e
dos empregados garçons, para
acompanhamento da regulari-
dade da cobrança e da distribui-
ção destas taxas, que não podem
ser superior a 10% do valor co-
brado na conta.

Romeu Queiroz
quer regulamentar

profissão de garçom

Trad destaca avanço
da pecuária no MS

Miriam Reid pede agilidade
para aquisição de raticida
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Para a deputada Luci Choina-
cki (PT-SC), o governador do
Pará, Almir Gabriel (PSDB), é
um dos responsáveis pela impu-
nidade dos acusados no massacre
de Eldorado dos Carajás. Ela se
disse chocada com a decisão do
júri e com a atitude  passiva do pre-
sidente Fernando Henrique Cardo-
so diante dos fatos. “O conformis-
mo do presidente revela sua coni-
vência com esta farsa armada por
seu governador naquele Estado”,
afirmou a parlamentar.

Luci Choinacki criticou o pre-
sidente FHC também por não dar
a devida importância ao projeto
de renegociação da dívida dos
produtores rurais. Segundo ela, o
presidente está mal assessorado
e por isso desconhece que o pro-
jeto não inclui a dívida dos calo-
teiros e dos depositários infiéis.
“Fernando Henrique precisa de
alguém para alertá-lo de que os
caloteiros e os depositários infi-
éis não fazem parte do projeto. Os
benefícios alcançarão apenas os

micro, pequenos e médios produ-
tores rurais que sustentaram o
Plano Real e, agora, dependem
desta renegociação para continu-
ar seu negócio”, observou, lem-
brando ser impossível sobreviver
com juros de 162% ao ano.

A deputada anunciou que en-
caminhará o projeto à presidên-
cia da República, para que FHC
possa enfim analisar a proposta.

Anulação
O resultado do julgamento

dos acusados do massacre de El-
dorado dos Carajás e o clima de
tensão na aldeia Pinambizinho,
dos índios Guiarani/Kaiová, fo-
ram dois assuntos considerados
preocupantes pelo deputado João
Grandão (PT-MS), para os quais
pediu maior atenção do Ministé-
rio da Justiça. O deputado lamen-
tou a absolvição dos acusados da
chacina de Eldorado dos Carajás,
e defendeu a anulação do julga-
mento, diante da denúncia, apre-
sentada pela vice-prefeita de Be-
lém, Ana Júlia Carepa, de que um

dos jurados, Sílvio Queiroz Men-
donça, recebeu propina para fa-
vorecer os réus.

Quanto à situação da aldeia
Pinambizinho, no município de
Dourados (MS), o parlamentar
alertou o ministro da Justiça, José
Carlos Dias, para a urgente neces-
sidade de intervir a fim de evitar
um confronto entre índios e co-
lonos. Segundo o deputado, a ten-
são sempre esteve presente e se
agravou em 95, quando o minis-
tro Nelson Jobim foi até a aldeia
e assinou portaria reconhecendo
as terras dos índios, inclusive a
parte da área hoje ocupada por 38
colonos.

“A notícia do atual ministro à
aldeia criou um clima de expecta-
tiva, tendo em vista a esperança
de a comunidade solucionar de vez
o problema. Porém o cancelamen-
to da visita revoltou os índios, que
tomaram três funcionários da Fu-
nai como reféns”, informou Gran-
dão, alertando o ministro quanto
à gravidade da questão.

Luci Choinacki responsabiliza Almir Gabri-
el por impunidade no massacre do Pará Uma resolução para o pro-

blema de terras entre índios e
colonos na região da cidade
de Dourados (MS) foi solici-
tada pelo deputado Marçal
Filho (PMDB-MS) ao minis-
tro da Justiça, José Carlos
Dias, que deverá visitar o lo-
cal. “Desde 1995, quando o
governo federal desapropriou
as terras, criou-se um impas-
se”, disse Marçal, citando a
detenção de funcionários do
Estado pelos índios. Segundo

Marçal Filho pede solução para
conflito entre índios e colonos

Feijó acusa ferrovias de não
cumprirem compromissos

ele, na década de 50, o presi-
dente Getúlio Vargas distri-
buiu lotes para a colonização
da região e as terras têm pas-
sado de geração a geração.

O parlamentar defendeu
uma solução que agrade a
ambos os grupos, para o que
pediu ao ministro da Justiça o
mais rápido preparo para dis-
cutir o tema. “Queremos que
ele se inteire do assunto para
solucionarmos rapidamente
essa questão”, ponderou.

O deputado Caio Riela
(PTB – RS) divulgou docu-
mento no qual as Cooperativas
de Habitação Popular  (Coha-
bs) acusam o governo Fernan-
do Henrique Cardoso de estar
tratando com descaso o setor
habitacional. Riela pediu ao
ministro do Trabalho, Francis-
co Dornelles, que tome provi-
dências no sentido de adminis-
trar melhor a distribuição dos
recursos do FGTS para o setor.

Além disso, Riela informou
que a Comissão Nacional de
Cereais, Fibras e Oleaginosas
da Confederação Nacional da
Agricultura solicitou ao gover-
no federal que rejeite a tentati-
va de redução do imposto de
importação de trigo, conforme
posição defendida pela indús-
tria moageira. Porém, ele res-
saltou que, em ofício aos mi-
nistros da Fazenda, da Agricul-
tura, do Desenvolvimento, das
Relações Exteriores e da Câ-

mara do Comércio Exterior, o
presidente da entidade lem-
brou que tal medida contraria
os interesses da produção agrí-
cola nacional e do próprio go-
verno brasileiro, já que fere o
acordo dos países integrantes
do Mercosul.

Por fim, o parlamentar re-
gistrou a manifestação dos ori-
zicultores do seu Estado, que
bloquearam a ponte internaci-
onal que liga a cidade de Uru-
guaiana com a cidade de Paso
de Los Libres na Argentina, e
disse que o protesto teve como
finalidade buscar uma forma
de proteção contra a entrada
do arroz argentino no Brasil,
além de homenagear os 176
anos de emancipação políti-
ca da cidade de Santana do
Livramento, localizada na
fronteira oeste do Rio Gran-
de do Sul, fronteira do Brasil
com o Uruguai, comemorados
no dia 30 de julho passado.

Caio Riela pede melhor
distribuição do FGTS

O modelo de administração
das ferrovias nacionais, principal-
mente da antiga Rede Ferroviá-
ria Federal, foi criticado pelo de-
putado Paulo Feijó (PSDB-RJ),
que acusou as empresas conces-
sionárias de não cumprirem os
compromissos de investimento
no setor.

Segundo ele, no Estado do
Rio de Janeiro, a Ferrovia Cen-
tro-Atlântico “tem sido irrespon-

sável, praticou demissões injus-
tas e não investe nas linhas”. A
situação foi considerada a “pior
de toda a história do transporte
ferroviário” devido ao grande
número de vagões sucateados e à
má conservação da malha.

Feijó pediu ainda ao INSS
que autorize o reajuste de 28,8%,
ganho pelo pessoal da ativa, aos
aposentados e pensionistas, que
não receberam ainda.

O deputado Wellington Dias
(PT-PI) pediu a seus colegas que
rejeitem o PL 24/99, que reorga-
niza a defensoria pública. Para
ele, a proposta, que vai direto ao
Plenário, sem passar pelas comis-
sões, é inconstitucional, já que,
em sua opinião, tira do cidadão
que mais precisa a possibilidade

Falando pela liderança de
seu partido, o deputado Seve-
rino Cavalcanti (PPB-PE) re-
gistrou sua participação no 3º
Encontro de Políticos e Legis-
ladores da América a favor da
vida, realizado em Buenos Ai-
res, Argentina, por iniciativa do
Pontifício Conselho para a Fa-
mília, presidido pelo Cardeal
Alffonso Lopez Trujillo, e com
total apoio do governo argenti-
no, no contexto das celebrações
dos cinqüenta anos da Decla-
ração Universal dos Direitos
Humanos. “Não há direitos hu-
manos sem defesa da vida e da
família”, enfatizou Severino,
acrescentando que estiveram pre-
sentes 250 políticos e legislado-
res, dentre eles o senador Pedro
Simon, o deputado Chico da Prin-
cesa (PSDB–PR) e a deputada
Angela Guadagnin (PT – SP).

Dias prega rejeição do projeto
que altera a Defensoria Pública

de reclamar seus direitos na Jus-
tiça. É que a nova proposição
restringe a figura da defensoria
pública aos tribunais superiores.
“Espero que a proposta seja re-
jeitada e que tenhamos tempo
para discutir a organização des-
te instrumento de defesa da po-
pulação”, disse.

Severino registra
participação em

Encontro  de
Legisladores

O deputado Costa Ferreira
(PFL – MA)  apresentou um proje-
to que disciplina a transmissão,
pelas emissoras de radiodifusão, de
sons e imagens de programas e fil-
mes com cenas de sexo e violên-
cia. Ele justificou a proposta como
uma tentativa de corrigir a interpre-
tação dada ao artigo 5º, inciso IX
da Constituição, que não permite
censura à atividade de informação
sobre a produção intelectual, artís-
tica e de comunicação. Costa Fer-
reira explicou que o objetivo do
projeto não é cercear, mas sim nor-
tear os órgãos de rádio e TV para

que cumpram com suas obrigações
sociais. Para o deputado, os produ-
tores de televisão no Brasil estão
entre os mais competentes do mun-
do mas, contrariando tal competên-
cia, agem restritamente sob o bi-
nômio sexo-violência, evidencian-
do o caráter consciente dos exces-
sos. “O objetivo desta lei é abolir a
ditadura de alguns produtores de
televisão que, a despeito do mal que
produzem, atribuem às suas cria-
ções a intocabilidade. Eles não po-
dem continuar independentes da
Constituição e dos objetivos mais
nobres da sociedade”, arrematou.

Costa Ferreira tem projeto para
controlar sexo e violência na TV


