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Barbosa Neto propõe suspender
privatizações no setor elétrico

O 2º vice-presidente da
Câmara, deputado Barbosa
Neto (PMDB-GO), apre-
sentou projeto de lei suspen-
dendo, por dois anos, o pro-
cesso de privatização das
empresas do setor de ener-
gia elétrica. Ele alega que a
presente crise no forneci-
mento de eletricidade deve-
se à escassez de chuvas e
não à falta de estudos de pre-
visibilidade quanto à capa-
cidade de geração das usinas
hidrelétricas, mas, diante do
problema, há motivos para

incertezas quanto ao acerto ou
não da decisão de privatizar as
empresas do setor.

“A dúvida quanto à valida-
de da opção pela privatização
nos recomenda repensar esta
alternativa para que, analisan-
do todas as conveniências e
deméritos, possamos definir se
é ou não efetivamente conve-
niente o prosseguimento do
programa de privatização no
tocante aos empreendimentos
destinados à produção, trans-
missão e distribuição de ener-
gia elétrica”, justifica. Deputado Barbosa Neto

Fidelidade partidária em debate
na comissão de reforma política

A fidelidade par-
tidária será um dos
principais temas a
serem discutidos no
próximo semestre
pela Comissão Es-
pecial de Reforma
Política, cujo relator
é deputado João Almeida
(PSDB-BA). Estudo feito pela
secretaria da comissão se po-
siciona contra a sugestão do PL
4.592/01, do Senado Federal,

que amplia para quatro
anos o prazo de filia-
ção exigido para se
concorrer a cargo ele-
tivo, ainda quando
aplicada apenas a par-
tir da segunda filiação
partidária, por conside-

rá-la uma restrição de direitos,
cabível apenas para ocupantes
de cargos do Executivo.

O documento analisa os
motivos que podem levar um

político a mudar de legenda,
considerando legítimas as mu-
danças por desacordo ideoló-
gico com a direção do partido
e diante da disputa por espa-
ço político. O estudo questio-
na, no entanto, a mudança de
partido quando implica na
transferência dos benefícios
que a lei concede e que depen-
de do número de membros de
cada agremiação em uma
Casa Legislativa.

“Em geral, isso se constitui
no simples uso, como moeda
de troca, das prerrogativas que
o parlamentar pode levar con-
sigo ao mudar de partido”, opi-
na o documento, ao sugerir que
o número de parlamentares de
cada agremiação, para efeitos
de distribuição de cargos e van-
tagens, seja fixado de acordo
com o resultado eleitoral ou
com a diplomação, já que o
efeito é o mesmo.     Página 2

O deputado Marcio Fortes
(PSDB-RJ) destacou a impor-
tância da criação da Frente Par-
lamentar de Energia Elétrica,
que centralizará, na Câmara, o
debate sobre a melhoria da dis-
tribuição, geração e transmis-
são de energia, permitindo a
realização de seminários, sim-
pósios e outros eventos que sir-
vam para a apresentação de pro-
postas sobre o setor, inclusive
a elaboração de projetos de lei.
“A crise de energia, e mais es-
pecificamente o racionamento
e as alterações promovidas na

Fortes destaca
importância da frente

parlamentar de energia
legislação brasileira referente
ao setor energético, motivaram
inúmeras modificações na vida
do cidadãos, tornando-se fun-
damental a intervenção do Po-
der Legislativo para acompa-
nhar as ações do governo fede-
ral”, disse. Entre os principais
propósitos que inspiraram a cri-
ação da frente parlamentar, o
deputado destacou a importân-
cia de um fórum permanente de
debates sobre a questão ener-
gética, principalmente aquelas
afetas ao Congresso Nacional.
Página 3

Seguridade Social vota em agosto
redução de imposto para preservativo  Página 4

Rubens Bueno e
Max Rosenmann
protestam contra
privatização

da Copel
Página 3

Marçal Filho
ressalta uso do
bagaço da cana
como fonte de

energia
Página 3
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O enfraquecimento de par-
tidos políticos no Brasil tem
sido um tema bastante discu-
tido nos últimos tempos. Sua
ocorrência tem sido colocada
por estudiosos do tema como
possível responsável por pro-
blemas na consolidação da
democracia representativa, na
legitimação do Poder Legis-
lativo e no agendamento me-
diático do campo político.
Polêmicas sobre esses temas
alimentam as discussões so-
bre um ponto importante da
reforma política: a fidelidade
partidária. Juntamente com
coligações partidárias, este
será um dos assuntos a serem
discutidos no início do pró-
ximo semestre pela Comissão
Especial de reforma política,
cujo relator é deputado João
Almeida (PSDB-BA).

Um estudo feito pela se-
cretaria da comissão avalia
que a mudança de partido po-
lítico durante o mandato ele-
tivo tem motivações e conse-
quências diversas dependen-
do de onde se situa o parla-
mentar, se no Poder Executi-
vo ou no se no Poder Legis-
lativo. No Executivo, ela
acarretaria a transformação
radical do quadro político da
circunscrição eleitoral (fede-
ral, estadual ou municipal).
Isto porque todos os recursos
à disposição de um dos pode-
res são transferidos para novo

quadrante partidário, diferen-
te do que resultou da vontade
dos eleitores nas urnas. Para-
lelamente, no Legislativo, ne-
nhum agente pode ocasionar,
por si só, efeito parecido.
Com base nisso, o estudo se
posiciona contra a sugestão
do PL 4.592/01, do Senado
Federal, que amplia para qua-
tro anos o prazo de filiação
exigido para se concorrer a
cargo eletivo, ainda quando
aplicada apenas a partir da se-
gunda filiação partidária, por
considerá-la uma restrição de
direitos, cabível apenas para
ocupantes de cargos do Exe-
cutivo e ainda assim se não
houver alternativa melhor.

Vários são os motivos que po-
dem levar um político a mudar de
legenda. Entre eles estão o desacor-
do ideológico com a direção do
partido e disputas por espaço polí-
tico, considerados legítimos, e a
transferência, de um partido para o
outro, dos benefícios que a lei faz
depender do número de membros
que cada agremiação detém em
uma Casa Legislativa, que acaba
sendo um motivo questionado.
“Em geral, isso se constitui no sim-
ples uso, como moeda de troca, das
prerrogativas que o parlamentar
pode levar consigo ao mudar de
partido”, opina o estudo da secre-
taria da comissão. Para evitar este
tipo de prática, o documento suge-
re que nenhum partido obtenha be-
nefícios legalmente concedidos às
agremiações partidárias em função

do espaço que ocupa na Casa, como
resultado da adesão de parlamen-
tar eleito sob outra legenda. Desta
forma, o número de parlamentares
de cada agremiação, para efeitos de
distribuição de cargos e vantagens,
deve ser fixado de acordo com o
resultado eleitoral ou com a diplo-
mação, já que o efeito é o mesmo.
Além disso, é preciso que sejam
perdidos todos os benefícios e po-
sições adquiridos sob uma legenda
após a transferência para outra.

O estudo destaca que a legisla-
ção eleitoral vem evoluindo neste
sentido. Um dos avanços importan-
tes, parte da Lei dos Partidos Polí-
ticos (Lei n.º 9.096/95), foi o fim
da possibilidade de se obter ou per-
der vantagens, em função da cir-
culação de parlamentares pelas
agremiações e a perda do cargo

ocupado em decorrência da propor-
ção partidária, pelo parlamentar que
deixar o partido pelo qual se ele-
geu. Esta última esbarra, entretan-
to, na norma constitucional que fixa
dois anos de mandato para os mem-
bros da Mesa. “Daí a necessidade
de uma pequena alteração do dis-
positivo constitucional para permi-
tir que até os membros da Mesa per-
cam nela seus lugares ao abando-
narem os partidos sob cuja legen-
da os alcançaram”, sugere o estu-
do, acrescentando ainda que a Lei
dos Partidos deve ser sustentada
por mudanças  no texto do Regi-
mento Interno da Câmara, para re-
forçar o que lá está dito sobre a
perda de lugar na Mesa e esclare-
cer que o mesmo critério será apli-
cado para a perda de cargo nas co-
missões.

Outra alteração necessária se-
ria na Lei das Eleições. A norma
que regula a distribuição do tem-
po para propaganda gratuita no
rádio e na televisão já fixa um pa-
râmetro do começo ao fim da le-
gislatura, independente das altera-
ções na composição partidária,
entretanto a lei dá brecha para uma
distribuição que não decorra dire-
tamente das urnas, mas possa ser
modificada entre a eleição e a pos-
se. O ideal, segundo o estudo, é
que a aferição da proporcionalida-
de passe a identificar-se com a re-

gra geral estabelecida no Regi-
mento, ou seja, o critério da diplo-
mação, que contempla a vontade
popular. O documento chama
atenção ainda para o fato de que
os partidos políticos dispõem de
mecanismos legais e estatutários
para expulsarem os filiados que
desrespeitem as diretrizes legiti-
mamente estabelecidas pelos ór-
gãos partidários, após processo em
que seja assegurada ampla defesa.
“Nesses casos, todas as garantias
aqui dadas aos partidos políticos
seriam preservadas: nem o parti-

do perderia as prerrogativas que
adquiriu no momento da eleição,
nem o parlamentar expulso pode-
ria manter os cargos que ocupava
em decorrência da filiação parti-
dária”, propõe o estudo.

No caso do Poder Executivo,
o texto sugere a mudança de filia-
ção exigida para que um ocupan-
te de cargo eletivo no referido po-
der possa concorrer em eleições
para quatro anos e a eliminação,
na Lei dos Partidos, da repetição
indevida da regra em um segundo
diploma legal

Reforma política deve impor fidelidade partidária
Novas regras para mudanças de partido

Diplomação pode determinar propaganda pelo rádio e TV

Deputado João Almeida
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O deputado Marcio For-
tes  (PSDB-RJ) destacou a
importância da criação da
Frente Parlamentar de Ener-
gia Elétrica, que centraliza-
rá, na Câmara, o debate so-
bre a melhoria da distribui-
ção, geração e transmissão
de energia, permitindo a re-
alização de seminários, sim-
pósios e outros eventos que
sirvam para a apresentação
de propostas sobre o setor,
inclusive a elaboração de
projetos de lei. “A crise de
energia , e mais especifica-
mente o racionamento e as
alterações promovidas na le-
gislação brasileira referente
ao setor energético, motiva-
ram inúmeras modificações
na vida dos cidadãos, tor-
nando-se fundamental a in-
tervenção do Poder Legisla-
t ivo para acompanhar as
ações do governo federal”,
disse o deputado.

Entre os principais pro-
pósitos que inspiraram a cri-
ação da frente parlamentar,
Marcio Fortes colocou em

destaque a im-
portância de um
amplo e perma-
nente fórum de
debates sobre a
questão energéti-
ca ,  pr inc ipa l -
mente  aquelas
afetas  ao Con-
gresso Nacional.
Também o acom-
panhamento  e
avaliação da atu-
ação das empre-
sas  públ icas  e
privadas, visan-
do a defesa dos
interesses nacio-

por Marcio Fortes como ob-
jetivos da Frente Parlamentar
de Energia Elétrica. “Hoje es-
tamos em plena fase de raci-
onamento voluntário de ener-
gia elétrica, o que nos permi-
te afirmar que jamais se fez
tão necessária no Brasil como
agora a presença atuante do
Congresso Nacional neste
episódio, e é sob estes aspec-
to que resolvemos fixar esta
Frente”, acrescentou.

A crise no setor de
energia elétrica tem esti-
mulado alguns estados a
procurar outras fontes al-
ternativas de geração de
energia. Mato Grosso do
Sul, por exemplo, está
buscando no bagaço de
cana-de-açúcar fonte para
a co-geração de energia. A
iniciativa que parte do
Grupo José Pessoa foi
apresentada pelo deputa-
do Marçal Filho (PMDB-
MS), ao destacar a impor-
tância  do investimento do
Grupo na usina, cuja con-
clusão está prevista para

o próximo ano.
O empreeandimento está

sendo instalado na fazenda
Santa Olinda e tem potencial
para atender a uma cidade de
até 15 mil habitantes e na opi-
nião do parlamentar o poten-
cial a ser produzido pela usi-
na tem capacidade para abas-
tecer a maioria dos pequenos
municípios do país que atu-
almente sentem reflexos da
crise no fornecimento de
energia. “É por isso que apro-
veito esse pronunciamento
para reforçar a necessidade de
aproveitamento de outras fon-
tes de energia que não a pro-

vinda da água. Ao benefi-
ciar o bagaço da cana, o
Grupo José Pessoa dá bom
exemplo de como podemos
proceder esse direciona-
mento da questão energéti-
ca”, destaca.

Marçal Filho defendeu,
por fim, a ampliação do
Programa de Termelétricas,
em desenvolvimento pelo
Ministério das Minas e
Energia, e repudiou as po-
líticas que excluem as ne-
cessidades estruturais de
cada estado, de cada cida-
de ou mesmo do Distrito
Federal.

O deputado Rubens Bue-
no (PPS-PR) garantiu que os
paranaenses, por intermédio
de suas entidades mais ex-
pressivas, são contrários à pri-
vatização da Copel, a empre-
sa paranaense de eletricidade.
“As federações empresariais,
os partidos políticos, as orga-
nizações sindicais e estudan-
tis e outras entidades da soci-
edade civil, vieram a público
para manifestar sua inconfor-
midade com essa decisão go-
vernamental, que vai inteira-
mente contra os interesses da
população do estado”, adver-
tiu. Rubens Bueno registrou
o encaminhamento à  presi-
dência da Assembléia  Legis-
lativa de um projeto de lei de
iniciativa popular, apoiado
por cerca de 60% dos muni-
cípios paranaenses, suspen-
dendo a venda da empresa.
Ele lembrou que, para apre-
sentação de um projeto des-
se tipo, a legislação pertinen-
te exige um número mínimo
de 63.000 assinaturas, e que,
no caso da Copel, 120.000
paranaenses apoiaram o pro-
jeto. “É o  momento da uni-

dade de propósitos na defe-
sa de interesses absoluta-
mente comuns. A Copel não
pertence ao governo, o go-
verno é apenas mandatário
do povo. E esse povo em
uníssono já disse um estron-
doso não à venda da Copel”,
arrematou.

Max Rosenmann
(PSDB-PR) também protes-
tou contra a privatização da
Copel. “Parece que ela, no
Paraná, tornou-se um remé-
dio para todos os males. O go-
vernador só fala em vender a
Copel, e não em administrar
o estado”, protestou Rosen-
mann que, ao mesmo tempo,
fez um alerta para o proble-
ma da má qualidade da água
que abastece as grandes me-
trópoles brasileiras.

Ele chamou atenção para
o fato de que a população de
Curitiba pode estar consu-
mindo água com agentes can-
cerígenos, devido ao excesso
de cloro. Segundo Max Ro-
senmann, técnicos experien-
tes constataram o excesso de
cloro, mas a pesquisa não tem
caráter oficial.

O deputado Edinho Bez
(PMDB-SC) comemorou os nú-
meros do crescimento que a
economia brasileira apresentou
no primeiro trimestre deste ano.
A preços de mercado, o PIB do
trimestre atingiu R$ 279,6 bi-
lhões, o que representou uma
expansão de 4,13% sobre o pri-
meiro trimestre de 2000, e de
0,26% sobre o último trimestre
de 2000.

Ressaltou Edinho Bez que
todos os setores da economia
apresentaram taxas positivas de
crescimento na comparação en-
tre os primeiros trimestres de
2000 e 2001. Na agropecuária,

o crescimento foi de 1,82%. Na
indústria, o crescimento foi
mais expressivo: 5,09%. E, no
setor serviços, a expansão foi de
2,76%. Todos esses dados são
do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

O setor da indústria que mais
cresceu foi o da extração de mi-
nérios, cuja produção subiu
10,46%. A indústria de transfor-
mação também apresentou bom
desempenho, com crescimento
de 6,63%. A construção civil
teve expansão de 4,18%, en-
quanto os serviços industriais
de utilidade pública ampliaram
seu faturamento em 3,54%.

Frente parlamentar vai cuidar
de questões relacionadas à energia

Mato Grosso do Sul busca novas
fontes de geração de energia

nais e dos consumidores.
Acompanhar e avaliar as

políticas públicas definidas
pelo Poder Executivo para o
setor de energia elétrica, eve-
tualmente propondo ajustes e
aperfeiçoamento, bem como
estudar e elaborar proposi-
ções legislativas ou não que
contribuam para o desenvol-
vimento e melhoria do funci-
onamento desse mercado são
outros caminhos apontados

Deputados protestam contra
Privatização da empresa de

energia do Paraná

Edinho Bez comemora
crescimento do PIB

Deputado Marcio Fortes
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Cem casos de infecção pelo
vírus HIV e 333 casos de doenças
sexualmente transmissíveis são
evitadas a cada um milhão de pre-
servativos consumidos. Com base
nesses dados do Ministério da
Saúde, e no aumento da venda do
produto estimulado pelas campa-
nhas sobre a Aids, a Comissão de
Seguridade Social e Família vai
votar, em agosto, o substitutivo do
deputado Lavoisier Maia (PFL-
RN) ao projeto de lei 2.147/99, do
deputado Sebastião Madeira
(PSDB-MA), que dispõe sobre a
isenção de impostos federais para
preservativos.

Se a proposta for aprovada e
virar lei, as camisinhas masculi-
nas e femininas ficam isentas dos
impostos de importação, exporta-
ção e sobre produtos industriali-
zados. A medida visa baratear o
produto, fazendo com que um nú-
mero maior de brasileiros possa
utilizá-lo, evitando doenças e a
infecção pelo vírus da Aids, além
de trabalhar com o preservativo
como um elemento participante do
planejamento familiar.

Ao considerar o crescimento
populacional desordenado e a alta
prevalência de doenças sexual-
mente transmissíveis (DST) - as

chamadas doenças venéreas -
como dois problemas “que asso-
lam o país”, o deputado Sebasti-
ão Madeira lembrou que esses
dois fatores contribuem para a
pobreza do país e o aumento das
disparidades na nossa distribui-
ção de renda. “Nada mais dano-
so para o estágio atual da eco-
nomia que famílias numerosas,
cujos responsáveis não têm os
mínimos recursos para lhes dar
vida com um mínimo de digni-
dade”, disse.

Para Sebastião Madeira, não
adianta falar em educação e saú-
de para o combate à pobreza,
pois tudo fica difícil enquanto a
riqueza global do Brasil crescer
menos do que sua população, o
que implica, em sua opinião,
constante e paulatina piora da
distribuição de renda e torna, tan-
to a saúde quanto a educação,
“verdadeiros sacos sem fundo de
despesas”.

“A proposta busca uma polí-
tica de crescimento populacio-
nal, propiciando que o número
de brasileiros cresça em ritmo
mais lento e ordenado, ao mes-
mo tempo que possibilita uma
redução considerável no núme-
ro de doenças sexualmente trans-

missíveis. É matar esses dois co-
elhos de uma só cajadada”, disse
o parlamentar.

Para justificar a queda da ar-
recadação tributária, Madeira
destacou que essa redução será
compensada pela diminuição dos
gastos de saúde e por melhores
resultados com as despesas da
assistência social.

SUS
A retirada dos impostos fede-

rais dos preservativos foi elogia-
da pelo relator da proposta na
Comissão, deputado Lavoisier
Maia, ao lembrar que essa redu-
ção do custo ao consumidor tam-
bém vai beneficiar o Sistema

Único de Saúde (SUS), que ad-
quire milhões de unidades anual-
mente para a prevenção da Aids
e das doenças sexualmente trans-
missíveis. “Como elemento par-
ticipante do planejamento fami-
liar, o preservativo é valioso para
evitar a gravidez indesejada, e
também integra o rol de insumos
de que lançam mão os programas
com essa finalidade, sem falar de
sua necessidade para evitar doen-
ças. Por isso, é importante tam-
bém negociar, posteriormente, a
redução dos impostos que inci-
dem sobre o produto em outras
esferas do governo”, lembrou
Maia.

TV CÂMARA

O deputado Bispo Rodrigues
(PL-RJ) apresentou  projeto que es-
tende aos portadores de hepatite C
os direitos e garantias existentes para
os portadores do HIV e doentes de
Aids. Com isso, o PL 4.919/01 ga-
rante aos doentes de hepatite C  be-
nefícios dados a doentes de Aids
como a distribuição gratuita de me-
dicamentos.

O parlamentar explicou que a
hepatite C é uma doença insidiosa e
que pode levar à degeneração física
e à morte, surgindo sem sintomas e,
segundo ele, muitas vezes desconhe-
cida de médicos inexperientes ou que
não tenham se atualizado correta-
mente. “Em cerca de 85% dos casos
a doença se torna crônica e pode evo-

luir para cirrose ou câncer de fíga-
do”, informou Rodrigues, ressaltan-
do que estudos diversos estimam
que entre 2,5% a 4,9% da popula-
ção brasileira seja portadora desta
virose e que a maioria das indicações
de transplante de fígado são devidas
aos casos de cirrose dela derivados.
“Assim, diante da magnitude, trans-
cendência e impossibilidade de redu-
tibilidade desta doença, há que tratá-
la com a devida relevância, não ape-
nas no que concerne aos aspectos
médicos, mas também sociais, traba-
lhistas, previdenciárias e fiscais”, de-
fendeu o deputado. O texto foi distri-
buído às Comissões de Seguridade
Social e Família e Constituição e Jus-
tiça e de Redação.

Usuários de planos de saúde po-
derão em breve escolher seu próprio
médico, independente de este ser fi-
liado à seguradora. O deputado Ino-
cêncio Oliveira (PE), líder do PFL,
apresentou, no último mês de maio,
o projeto de lei nº 4.660/01, modifi-
cando a Lei 9.656, que dispõe sobre
os planos e seguros privados de as-
sistência à saúde. A proposta deixa
para o usuário a possibilidade de es-
colha do profissional de saúde de sua
preferência, desde que este esteja le-
galmente habilitado e que aceite aten-
der pelo valor dos honorários pagos
pelo plano contratado.

Inocêncio citou dados do Sin-
dicato dos Médicos de Pernambu-
co e da Federação das Cooperati-

vas de Especialidades Médica do
mesmo estado para informar que
40% dos brasileiros possuem pla-
nos ou seguros de saúde. “Os mé-
dicos, no entanto, são credenciados
ao exclusivo critério das operado-
ras, que tanto não levam em conta
a preferência dos destinatários do
plano como até impõem condições
àqueles para manterem o creden-
ciamento, não raro em prejuízo da
qualidade dos serviços prestados”,
enfatizou o parlamentar. Para ele,
a modificação, além de dar maior
confiabilidade ao sistema, dará
maior consistência à relação médi-
co-paciente, podendo, em sua opi-
nião, até mesmo ampliar a cliente-
la dos próprios planos de saúde.

Comissão vota em agosto redução
de impostos para preservativos

Projeto contempla doentes
com hepatite tipo C

Usuários de plano de saúde
poderão escolher médico

Deputado Lavoisier Maia Deputado Sebastião Madeira

Quarta 18/07

7:30 Palestra:
Envelhecimento e
Saúde no Século 21

8:30 Tradição Ocidental (30)
“Ascensão das Cidades
Comerciais”

9:00 Brasil em Debate: Dep.
Sebastião Madeira /
pesquisas para decifrar
o código genético
do homem

09:30 Comissão  Minas e
Energia - Audiência
Pública sobre
“provável” colapso no
fornecimento de
energia elétrica no país,
com a presença do
ministro de Minas e
Energia José Jorge e
diretor-geral da Agência
Nacional de Energia
Elétrica (gravado em 18/04)

13:00 A Arte de Ver
“Expressionismo na
História e na América”

13:30 Comissão de Defesa do
Consumidor - Audiência
Pública sobre o
Racionamento de
Energia Elétrica
(gravado em 09/05/01)

18:00 Palestra:
Envelhecimento e
Saúde no Século 21

19:00 “Nossa Língua
Portuguesa” (programa 10)

19:30 “Cafés e Confeitarias do
Rio Antigo”

20:30 A Arte de Ver
“Expressionismo na
História e na América”

21:00 Tradição Ocidental (30)
“Ascensão das Cidades
Comerciais”

21:30 Olhando Para o Céu (10)
“A Vida do Universo”

22:00 Brasil em Debate: Dep.
Raimundo Gomes de
Matos / PSDB e a
sucessão presidencial

22:30 Comissão Especial
Agência Nacional de
Aviação Civil -
Audiência Pública com
o Embaixador Valdemar
Carneiro Leão (gravado
em 20/06/01)

01:00 Olhando Para o Céu (10)
“A Vida do Universo”

1:30 Brasil em Debate: Dep.
Raimundo Gomes de
Matos / PSDB e a
sucessão presidencial

2:00 Tradição Ocidental (30)
“Ascensão das Cidades
Comerciais”

2:30 Palestra:
Envelhecimento e
Saúde no Século 21

3:30 “Cafés e Confeitarias do
Rio Antigo”

4:30 A Arte de Ver
“Expressionismo na
História e na América”

5:00 Comissão Especial
Agência Nacional de
Aviação Civil -
Audiência Pública com
o Embaixador Valdemar
Carneiro Leão (gravado
em 20/06/01)

7:00 Conexão Sebrae 101




