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Entre as dificuldades que os

prefeitos que tomam posse em

1º de janeiro enfrentarão estará

a escassez de recursos para im-

plementar novas ações e progra-

mas. A Câmara analisa diversos

projetos que propõem novas

fontes de recursos para as pre-

feituras ou modificam a gestão

desses recursos. Entre as propos-

tas de emenda à Constituição

(PEC) que tramitam na Casa,

há o aumento da participação

dos municípios na distribuição

da arrecadação do ICMS, a am-

pliação do limite de gastos com

a folha de pagamento e percen-

tuais mínimos de aplicação de

recursos em saneamento básico.

Referenciais como popula-

ção, área do município e malha

rodoviária municipal são critéri-

os novos de rateio sugeridos pela

Câmara discute novas fontes

de receita para municípios

Cavalcanti:

denúncias contra

deputados devem

ser apuradas

Debate transmitido ao vivo pela TV Câmara e pela Rádio Câmara dis-
cutiu a palmada na educação das crianças. Os convidados - deputados
Eduardo Barbosa e Angela Guadagnin, ambos pediatras; o promotor
de Defesa da Criança e do Adolescente do DF, Anderson Pereira de
Andrade; e a professora Maria Amélia Azevedo, coordenadora do La-
boratório de Estudos da Criança da Universidade de São Paulo – disse-
ram ser contra esse tipo de punição. Entretanto, a professora Maria
Amélia destacou que os castigos são permitidos, já que fazem parte do
processo de desenvolvimento da criança.

Procuradoria Parlamentar acionará

jornal por danos morais

União do PDT com PPS em 2004

PEC 47/99, do deputado Pom-

peo de Mattos (PDT-RS), para o

repasse de parcela do ICMS aos

municípios. Para ele, municípios

que tenham em seu território

grandes investimentos, como

pólos petroquímicos ou hidrelé-

tricas, geram valor adicionado no

imposto que teria de ser expur-

gado com a distribuição dos ex-

cedentes entre todos os partíci-

pes, proporcionalmente às suas

populações. Sobre o mesmo

tema, a PEC 330/01, do deputa-

do Paulo Gouvêa (PL-RS), pro-

põe o aumento da repartição do

ICMS com os municípios de 25%

para 35% da arrecadação.

De maneira geral, as propo-

sições pretendem melhorar o

acesso dos municípios aos recursos.

Conheça as propostas acessando o

site www.agencia.camara.gov.br.

O PDT e o PPS estudam a

possibilidade de união ainda nes-

te ano. O presidente do PPS, de-

putado Roberto Freire (PE), lem-

brou que os partidos têm afinida-

de na sua origem e podem formar

uma grande força política de es-

querda. “Toda essa política que em

grande parte da história nos apro-

xima oferece a possibilidade de dis-

cutirmos a hipótese de fusão”, afir-

mou. O deputado Pompeo de Mat-

tos (PDT-RS) também vislumbra

a possibilidade da união partidá-

ria. “Seria um partido de oposição

ao Governo Lula, mas não de opo-

sição ao Brasil”. Para ele, PDT e

PPS juntos podem criar uma pers-

pectiva de poder para a eleição pre-

sidencial de 2006.

CCJC aprova

prisão temporária

para crime de

colarinho branco

Deputados

seguem em

missão para

investigar fronteira

Integrantes da Comissão
Parlamentar de Inquérito

(CPI) da Biopirataria
visitarão algumas áreas

da fronteira do Brasil com
o Paraguai, o Peru e a

Bolívia, como a cidade de
Cruzeiro do Sul (AC), a

fim de participar de
operações de investiga-
ção ao lado do Exército,

da Polícia Federal, do
Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos

Recursos Naturais
Renováveis (Ibama), além

de outros órgãos públi-
cos. Segundo o deputado

Sarney Filho, autor do
requerimento da visita,

serão priorizadas as
ações de intensificação

de vigilância da fronteira,
de patrulhamento nas
calhas dos rios, e de
apoio aos órgãos de
segurança pública e

outros órgãos civis de
fiscalização fazendária e

ambiental. A operação
visa também fiscalizar a

exploração ilegal de
madeira.

Transplantes: relatório de CPI

propõe mudanças no sistema

O relatório final da CPI do

Tráfico de Órgãos, elaborado

pelo deputado Pastor Pedro

Ribeiro, traz os resultados de

seis meses de investigações de

denúncias e audiências com

especialistas e autoridades de

saúde brasileiras. As conclu-

sões, que deverão ser votadas

na próxima semana, vão des-

de o pedido de indiciamento

de médicos envolvidos em ir-

regularidades até sugestões le-

gislativas, como uma profun-

da revisão da Lei de Trans-

plantes, e também de altera-

ções na estrutura federal de

gestão para a área. Página 3

A Procuradoria Parlamentar

da Câmara ingressará com uma

ação de indenização por danos

morais contra o Jornal do Brasil

em razão dos prejuízos causados

à imagem do Legislativo pela re-

portagem Planalto paga mesada

a deputados, publicada em se-

tembro pelo diário e desmenti-

da pela instituição. “Se a Câma-

ra obtiver vitória, a indenização

será doada a instituições de ca-

ridade”, informou o procurador,

deputado Luiz Antonio Fleury.

No dia 28, a Justiça concedeu

direito de resposta à Câmara,

mas o jornal poderá recorrer da

decisão. Há uma nota do presi-

dente João Paulo Cunha sobre

o assunto. Página 2
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Antes, as coisas passavam em branco, por achar que era
bobagem brigar com a imprensa. Mas não estamos brigando.
Estamos procurando a verdade Luiz Antonio Fleury

A Procuradoria Parlamentar

da Câmara entrará com uma

ação de indenização por danos

morais causados à Câmara dos

Deputados pelo Jornal do Brasil

em razão da reportagem publi-

cada na edição de 24 de setem-

bro.  A reportagem teve chama-

da na capa com o título Planal-

to paga mesada a deputados e foi

desmentida pela Casa, que in-

gressou com representação cri-

minal junto à Procuradoria-

Geral da República contra o Jor-

nal do Brasil e os autores da

matéria. “Se a Câmara obtiver

vitória, a indenização será doa-

da a instituições de caridade”,

informou o procurador da Casa,

Câmara entra com ação contra JB

Luiz Antonio Fleury

deputado Luiz Antonio Fleury

(PTB-SP).

Ele afirmou que, antes de

recorrer à Justiça, a Procurado-

ria pediu ao jornal que publi-

casse uma retratação, diante

dos desmentidos das principais

fontes dos jornalistas que assi-

navam a matéria, mas o diá-

rio não tomou conhecimento.

“O mais grave é que a matéria

saiu às vésperas da eleição, e,

como não identificava os

eventuais beneficiários, vários

deputados que eram candida-

tos tiveram essa matéria usa-

da contra eles. Houve um pre-

juízo efetivo à imagem da Câ-

mara”, assinalou. O procura-

dor ressaltou que a determina-

ção da Presidência da Câma-

ra em agir com vigor no caso

foi essencial para que o erro

cometido pelo jornal fosse re-

parado na Justiça. “Houve

uma resposta imediata do pre-

sidente João Paulo, no senti-

do de tomar as providências.

Isso se deve à atuação pessoal

da Presidência”, avaliou.

Para Fleury, a decisão da

Mesa Diretora de pedir a repa-

ração judicial ajuda a fortale-

cer a atuação da própria mí-

dia. “Antes, as coisas passavam

em branco, por achar que era

bobagem brigar com a impren-

sa. Mas não estamos brigando.

Estamos procurando a verdade,

que também é o papel principal

da imprensa. E isso fortalece a

democracia”, concluiu.

A Câmara dos Deputados ganhou direito de resposta à notícia

Planalto paga mesada a deputados, publicada pelo Jornal do Brasil na

edição de 24 de setembro. O juiz substituto da 4ª Vara Federal Cri-

minal do Rio de Janeiro, Alexandre Berzosa Saliba, determinou na

quinta-feira passada (28) que o jornal publicasse, no prazo de 24

horas, o direito de resposta assinado pelo presidente da Câmara,

João Paulo Cunha. No texto, o presidente da Câmara atesta ser

falsa a informação de que o governo federal havia montado um

esquema de distribuição de verbas e cargos no Congresso, confor-

me noticiou o jornal. A sentença determinou ainda pagamento de

multa no valor de R$ 250 mil por dia, caso houvesse o descumpri-

Casa obtém direito de resposta
mento da decisão. O jornal poderá recorrer da decisão.

Para o procurador parlamentar, Luiz Antônio Fleury, a senten-

ça procura resgatar a imagem da Casa. “É uma decisão histórica,

porque, pela primeira vez, a Câmara dos Deputados, por meio da

Procuradoria Parlamentar, ingressou com ação dessa natureza e

obteve uma decisão favorável”, afirmou ele, para quem a decisão

fortalece a imagem da Câmara “que foi duramente atingida por

uma reportagem que não tinha qualquer suporte”. Fleury afirmou

que a matéria se apoiava no eventual depoimento de duas pessoas,

o deputado Miro Teixeira e a senadora Heloísa Helena. “Mas os

dois desmentiram as declarações”, lembrou.

“É falsa a informação de que o Go-
verno Federal havia montado no Con-
gresso Nacional um ‘esquema’ de dis-
tribuição de verbas e cargos para pre-
miar partidos da bancada governista fi-
éis ao Planalto. Divulgada pelo Jornal
do Brasil na primeira página de sua edi-
ção da sexta-feira, 24 de setembro de
2004, sob o título “Planalto paga mesa-
da a deputados”, e na página A3 sob
título “Miro denuncia propina no Con-
gresso”, a ‘notícia’ mentirosa não foi des-
mentida nas edições subseqüentes do
jornal e causa constrangimento a todos
os 594 parlamentares – notadamente,
àqueles que votam ou votaram a favor
de projetos do Governo Federal. Cerca
de 70 deles são candidatos a prefeito
em suas cidades de origem e a falsa
denúncia, apresentada sem um único
documento que a comprove e sem a
sustentação de uma única fonte de in-
formação que assuma tal acusação,
serve a pelo menos um dos lados da
luta política que se trava em cada uma
dessas cidades.

O deputado Miro Teixeira (PPS-
RJ), que os textos do Jornal do Brasil
sugerem ter sido a principal fonte da
falsa informação, negou com firmeza ter
dito o que foi publicado no periódico. Eis
o que afirmou Miro em nota oficial divul-
gada pela internet poucas horas depois
de o texto do JB ter ido ao ar no sítio

Íntegra da carta enviada ao Jornal do Brasil na época da publicação da matéria, que será usada no direito de resposta

eletrônico do jornal, na madrugada do dia
24 de setembro:

‘São falsas as referências a mim atri-
buídas pelo Jornal do Brasil de hoje, sob
o título ‘Miro denuncia propina no Congres-
so. Entre 15 e 20 horas de ontem recebi,
em meu telefone celular, três ligações da
sucursal de Brasília do JB, e repeti, insis-
tentemente, que não subscrevia as de-
núncias, pedindo-lhes que colocassem tal
declaração entre aspas, o que não foi fei-
to. Contestei a informação que me encon-
trara com um Procurador da Republica
para falar sobre o assunto, o que também
foi ignorado pelo JB. Esclareci que deixei
a liderança do governo para ter liberdade
de votar contra a Medida Provisória que
criava a contribuição previdenciária dos
aposentados. É falsa qualquer outra ver-
são sobre minha saída de tão honroso car-
go. Finalmente, afirmei e reafirmo agora
que eu ou qualquer outro parlamentar que
tivesse prova do que vem sendo chama-
do de ‘mensalão’ teria o dever levar a de-
núncia ao Sr. Presidente da República.’

O desmentido do deputado do PPS,
ex-ministro do governo do Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva e ex-líder do governo
na Câmara dos Deputados, não foi publi-
cado em sua íntegra nem na edição do dia
seguinte do Jornal do Brasil nem em sua
página eletrônica na internet.

A reportagem publicada no JB na últi-
ma sexta-feira, justamente quando se ini-

ciava a reta final das campanhas eleito-
rais em todos os municípios brasileiros,
que se baseia em dados mentirosos e em
acusações apócrifas, não tem uma única
fonte identificada no texto. Um suposto
deputado do PP teria afirmado, off the re-
cords, segundo o texto, que “nunca nin-
guém veio me oferecer nada, mas existe”.
Referia-se ao que o jornal adjetiva por
“mensalão”. O texto da falsa reportagem
afirma, ainda, que um procurador da Re-
pública teria ouvido o Deputado Miro Tei-
xeira relatar-lhe o que o jornal classifica
como “esquema”. Tal procurador, se é que
existe, não se dispôs a refazer as acusa-
ções sem a proteção do anonimato, não
iniciou nenhum procedimento investigató-
rio – o que seria natural se tivesse, de fato,
notícia acerca de irregularidades envolven-
do deputados que votam com o Governo
– nem voltou a ser referido pelo veículo de
imprensa nos dias subseqüentes à divul-
gação da falsa denúncia.

O Presidente da Câmara dos Depu-
tados, no âmbito de suas atribuições, pe-
diu à Corregedoria Geral da Câmara que
investigasse a suposta denúncia do Jor-
nal do Brasil – mesmo que ela se tenha
revelado falsa em razão dos desmentidos
que recebera desde as primeiras horas
de sua divulgação. Tal procedimento fa-
zia-se necessário para que não pairassem
dúvidas acerca do vigor da indignação da
Casa e de seu presidente em razão da

acusação generalizada que causou pre-
juízo contundente e objetivo à honra e à
biografia política de todos os parlamen-
tares – sobretudo daqueles que votam
ou já votaram com teses e projetos que
combinam com os projetos do Governo
Federal.

Ao solicitar o presente direito de res-
posta, que deve ser publicado antes do
pleito do dia 3 de outubro, a Câmara dos
Deputados tenta ver restaurada a ima-
gem e a honorabilidade dos parlamen-
tares que a integram. Imprensa livre,
soberana e independente para investi-
gar as mazelas da administração públi-
ca é pré-requisito para a consolidação
das instituições democráticas. Há qua-
se 21 anos, quando em janeiro de 1985
elegeu Tancredo Neves Presidente da
República em uma jornada histórica do
Congresso Nacional, o Parlamento Bra-
sileiro deu o rumo que toda a nossa so-
ciedade deveria tomar. Esse é o cami-
nho que desejamos seguir e, para tal, é
necessário que a Imprensa seja livre,
soberana e independente – mas tam-
bém responsável e transparente. Ata-
ques apócrifos e indiscriminados con-
tra a honra dos parlamentares configu-
ram-se algo injusto e inaceitável.”

JOÃO PAULO CUNHA
Presidente
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CPI encerra trabalhos com uma série de sugestões legislativas, pedidos
de indiciamento e investigação, além de propostas de reestruturação do
sistema de segurança e controle de transplantes no PaísC
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O relatório da CPI do Tráfico de Órgãos suge-
re 17 alterações na Lei de Transplantes, em vigor
desde 1997.

Embora considere que a legislação brasileira
sobre transplantes se situe entre as mais avança-
das e rigorosas do mundo (por exigir a realização
de teste confirmatório de morte encefálica, quan-
do a maioria dos países exige apenas o teste clíni-
co), o relator sugere o aperfeiçoamento no proto-
colo para a realização do teste de apnéia. Esse
teste é fundamental para o diagnóstico da morte
encefálica.

O relatório resgata a possibilidade de a pessoa
manifestar em vida a doação de seus órgãos. Pelo
novo texto, mesmo a família sendo contrária, a
doação será realizada se a pessoa tiver manifes-
tado em vida o desejo de doar seus órgãos. Esse
desejo deverá ser expresso por meio de docu-
mento subscrito por duas testemunhas e regis-
trado em cartório. A família, no entanto, continua-
rá tendo o direito de acompanhar o processo de
diagnóstico da morte encefálica. Para garantir
maior transparência no processo de retirada dos
órgãos, o relatório propõe que, no documento de
autorização da família, seja especificado o órgão
que está sendo doado.

Doação em vida
O relatório aumenta as exigências para doações

de tecidos, órgãos e partes do corpo vivo. De acor-
do com a proposta, a autorização judicial só será
concedida após a comprovação da sanidade física
e mental do doador. Além disso, ele terá de ser in-
formado sobre as conseqüências e riscos da retira-
da das partes do seu corpo e deverá assinar um
termo de doação. Durante o processo, terá que fi-
car comprovado que não houve qualquer tipo de
retribuição monetária, material ou de outra espécie.

CPI propõe mudanças no sistema de transplantes
Deverá ser votado na pró-

xima terça-feira, dia 9, o re-

latório final da CPI do Tráfi-

co de Órgãos, elaborado pelo

deputado Pastor Pedro Ribei-

ro (PMDB-CE). Após seis

meses de investigação sobre a

atuação de organizações cri-

minosas, a CPI concluiu por

uma série de sugestões aos po-

deres Legislativo e Executivo

como forma de aperfeiçoar a

atual estrutura de transplan-

tes no País, acabando com

brechas que têm facilitado a

criação de esquemas ilegais.

O documento sugere 17

alterações para aperfeiçoar a

Lei dos Transplantes (9.434/

97); lista uma série de reco-

mendações ao Poder Executi-

vo; solicita ao Ministério Pú-

blico o indiciamento de oito

médicos; sugere a aprovação

de quatro projetos de lei que

já tramitam na Câmara e re-

comenda à Polícia Federal o

aprofundamento das investi-

gações sobre os casos Paulo

Pavesi, Athaíde Patreze e

Operação Bisturi, em Per-

nambuco.

Entre as  sugestões  ao

Executivo, está a de promo-

ver a doação e retirada dos

órgãos de doador-cadáver

que não precisem necessari-

amente do diagnóstico de

morte encefálica.

Ao Ministério da Saúde, a

CPI faz a advertência de que

está permitindo, de forma

consciente, a importação de

córneas, o que é crime. Assim,

pede ao ministério que encer-

re imediatamente essas im-

O Ministério Público e o Ministério da Saúde deve-
rão ser informados da doação.

Córneas
O documento inclui um artigo na Lei dos Trans-

plantes proibindo a aquisição e venda de tecidos
para transplantes no Brasil e no exterior, mas per-
mitindo o pagamento, por parte do receptor, dos
custos de transporte, impostos e conservação do
material. A lei atual não deixa claro o que pode e o
que não pode ser pago na aquisição de córneas.

O relator alega que dados do próprio Ministério
da Saúde indicam que brasileiros têm adquirido re-
gularmente córneas no exterior, pagando entre 200
dólares e 1mil dólares. “No Brasil, onde aproxima-
damente 1 milhão de pessoas morrem anualmen-
te, é constrangedor constatar que cidadãos sejam
obrigados a importar córneas”, explicou Pastor Pe-
dro Ribeiro. Segundo ele, a proposta fornecerá em-
basamento legal para que sejam ampliadas as do-
ações de córneas.

A CPI também sugere a aprovação de quatro
projetos de lei que tramitam na Câmara sobre o
assunto: o PL 4.165/04, o PL 7.398/03, o PL
7.398/02 e o PL 2.558/92. O primeiro traz novas
diretrizes para o funcionamento da lista única de
espera, tratando da divulgação periódica de da-
dos sobre doações e a posição na fila de trans-
plantes. O segundo estabelece documentos e pro-
cedimentos para o pedido de autorização judicial
para a doação de órgãos de pessoa viva, a fim de
coibir o tráfico de órgãos. O terceiro propõe políti-
cas públicas para coibir o tráfico de seres huma-
nos e o último regulamenta a necropsia como for-
ma de diagnóstico médico e de investigação mé-
dico-legal. Também foi proposto que todos os cri-
mes previstos na Lei de Transplantes sejam con-
siderados hediondos.

Aperfeiçoamentos na Lei de Transplantes

O relatório solicita ao Minis-
tério Público o indiciamento dos
médicos Álvaro Lanhez, Odilon
Trefligio Netto, Celso Roberto
Frasson Scafi, Cláudio Rogério
Carneiro Fernandes, Gustavo
Abreu, Sandra Fiorentini, José Luiz
Gomes da Silva e José Luiz Bon-
fitto. A CPI  alega que os médicos
realizaram procedimentos de
transplantes e captação de órgãos
em desacordo com as normas da
Lei de Transplantes.

O texto também prevê o en-
caminhamento ao Ministério
Público Federal de uma lista sigi-
losa com nomes de pacientes,
médicos e funcionários do Minis-
tério da Saúde envolvidos na co-
mercialização ilegal de córneas.

À Polícia Federal, o texto reco-
menda o aprofundamento das in-
vestigações sobre as circunstânci-
as da morte do menino Paulo Pa-
vesi e  o possível esquema de lava-
gem de dinheiro por empregados da
Santa Casa de de Poços de Caldas
(MG). O relatório faz a mesma re-
comendação à Polícia Federal so-
bre o caso Athaíde Patreze, apre-
sentador que contou que recebe-
ra a proposta do médico Elias Da-
vid Neto, do Hospital Sírio-Libanês
(São Paulo), de comprar um rim
destinado a transplante, por 100
mil dólares. O relatório também
sugere à Polícia Federal o acom-
panhamento das investigações
pela Interpol sobre a quadrilha que
atuava em Pernambuco.

Investigação de casos

dos, órgãos e partes, após a mor-
te, poderá ser efetuada indepen-
dentemente do consentimento ex-
presso da família se, em vida, o fa-
lecido a isso não tiver manifestado
sua objeção”. O artigo é incompa-
tível com a Lei de Transplantes, que
exige o consentimento familiar.

Ao Ministério da Saúde, a CPI
propõe a elaboração de uma polí-
tica nacional de transplantes, com
foco no fortalecimento do Sistema
Nacional de Transplantes. Entre as
medidas estão o repasse de recur-
sos para que os hospitais possam
comprovar o diagnóstico de mor-
te encefálica e, ainda, para a ma-
nutenção de redes de doadores e
centrais de captação de órgãos e
implementação das comissões in-
tra-hospitalares em todos os ser-
viços que realizem transplantes,
entre outros.

O controle das irregularida-
des e crimes cometidos na área
de transplantes ocupa boa par-
te das sugestões da CPI ao Exe-
cutivo. Assim, é solicitado à Pre-
sidência da República que o
Disque-Denúncia da Secretaria
Especial de Direitos Humanos
esteja disponível e divulgue essa
disponibilidade para receber de-
núncias sobre esse tema. Ao Mi-
nistério da Justiça, o relatório su-
gere a criação de um banco de
dados para documentar e siste-
matizar denúncias sobre tráfico
nacional e internacional de ór-
gãos. Recomenda ainda a ela-
boração de uma política nacio-
nal de prevenção e repressão
do tráfico.

A CPI pede a revogação do
artigo 14 do Decreto 2.268/97,
que diz que “a retirada de teci-

Executivo deve reforçar controle

O relator, Pastor Pedro Ribeiro, e o presidente da CPI, Neucimar Fraga

SALÚ PARENTE
portações e solicita o indiciamen-

to dos funcionários envolvidos

com o esquema comercial.

O relatório também suge-

re três novos projetos de lei,

sendo um deles com as alte-

rações propostas à Lei de

Transplantes. Outro regula-

menta o prontuário médico e

as comissões responsáveis por

sua revisão e o terceiro torna

hediondos os crimes previstos

na Lei dos Transplantes.

O texto deverá ser votado

pela CPI no dia 9 de novem-

bro, terça-feira. Após aprova-

do, cópias do relatório serão

encaminhadas aos ministérios

da Saúde; Justiça; Relações

Exteriores; Tribunal de Justi-

ça de Minas Gerais; Tribunal

de Justiça de São Paulo; Mi-

nistério Público Federal; Mi-

nistério Público de São Pau-

lo; Assembléia Legislativa de

Pernambuco, Polícia Federal;

Interpol; e Conselho Federal

de Medicina.
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Integrantes

da Comissão Par-

lamentar de In-

quérito (CPI) da

Biopirataria visi-

tarão algumas

áreas da frontei-

ra do Brasil com

o Paraguai, o

Peru e a Bolívia, como a cida-

de de Cruzeiro do Sul (AC).

A intenção é participar de ope-

rações de investigação ao lado

do Exército, da Polícia Federal,

do Instituto Brasileiro do Meio

Ambiente e dos Recursos Na-

turais Renováveis (Ibama),

além de outros órgãos públicos.

Segundo o deputado Sar-

ney Filho (PV-MA), autor do

requerimento de visita apro-

vado na semana passada, se-

rão priorizadas as ações de in-

tensificação de vigilância da

fronteira, de patrulhamento

Na sua avaliação, isto evitará que todos os
parlamentares sejam colocados sob suspeição, o que
agrava ainda mais a crise de credibilidade da Câmara

Severino exige que deputado

revele nomes de acusados

Severino Cavalcanti

O deputado Severino Caval-

canti (PP-PE) exigiu que o deputa-

do Paulo Lima (PMDB-SP) divul-

gue os nomes dos parlamentares

da Casa  que o deputado paulis-

ta acusa de envolvimento em cri-

me de extorsão contra empresári-

os, autoridades e pessoas investiga-

das por Comissões Parlamenta-

res de Inquérito.

Observou o deputado per-

nambucano que, quando se acu-

sa, é necessário apurar as denún-

cias, sob pena de pessoas injusta-

mente envolvidas serem massacra-

das por crimes ou atos que não co-

meteram. Na sua avaliação, isto

evitará que todos os parlamenta-

res sejam colocados sob suspeição,

o que agrava ainda mais a crise de

credibilidade da Câmara.

Cavalcanti considerou grave

a afirmação do deputado Paulo

Lima que, em entrevista ao jor-

nal Folha de S. Paulo, disse ter

feito a acusação por terem ten-

tado ligar seu nome ao esque-

ma de fraude de combustíveis.

“Se não bastasse o imperativo

ético a ditar a conduta dos parla-

mentares no Congresso Nacional,

o exercício da democracia e a con-

vivência democrática os membros

constituídos dos poderes (Execu-

tivo, Legislativo e Judiciário) es-

tariam sem dignidade, respeito e

responsabilidade no trato da coi-

sa pública”, declarou Cavalcanti,

afirmando ser esta a mais legíti-

ma forma de atender aos recla-

mos do povo brasileiro: “colocan-

do tudo a limpo”.

Servidor público

Severino Cavalcanti home-

nageou ainda todos os servido-

res públicos do País pela passa-

gem do Dia do Servidor Públi-

co. “Sabemos das dificuldades

enfrentadas por todos, abnega-

dos e dedicados servidores da

causa pública. A vocês e aos

seus familiares rendo as minhas

homenagens”, disse, ao garan-

tir estar convencido de que a

Nação, os estados, os municípi-

os e os poderes constituídos pre-

cisam investir na carreira do ser-

vidor público, qualificando-o,

cada vez mais, para as importan-

tes atividades que exercem, ofe-

recendo oportunidade de ascen-

são profissional por mérito pes-

soal e garantindo a todos uma

remuneração justa e digna.

PFL na Bahia
O resultado das eleições
na Bahia, na análise do
deputado Paulo Maga-

lhães (PFL-BA), comprova
o progresso que o estado

obteve sob o comando do
PFL que, ressaltou, con-
quistou 335 prefeituras.

Segundo ele, este é o
“maior atestado que o

partido pode apresentar ao
País”. Magalhães destacou

que, sob a administração
do Partido da Frente

Liberal, a Bahia desenvol-
veu seu pólo petroquímico

e seu celeiro de grãos,
além de conseguir que a

Ford instalasse uma fábrica
no estado. “Somente com a

vontade, a abnegação e o
propósito do senador

Antonio Carlos Magalhães,
a Bahia pôde conseguir

tanto progresso. Por isso,
temos a aprovação dos
baianos para continuar

trabalhando. Podemos não
ser a economia mais forte

do País, mas somos o
estado mais respeitado”,

enfatizou.

PINGA-FOGO

A Comissão de Constituição

e Justiça e de Cidadania apro-

vou o Projeto de Lei 1.524/99,

do deputado Antonio Carlos

Biscaia (PT-RJ), que inclui a

fraude em licitação e a lavagem

de dinheiro, conhecidos como

crimes do colarinho branco, en-

tre aqueles que permitem a de-

cretação da prisão temporária do

acusado. Biscaia considera fun-

damental maior rigor na legis-

lação para ajudar no combate

a esse tipo de crime.

O deputado argumenta que

são pouquíssimos, no Brasil, os

casos de condenação por crime

de lavagem de dinheiro. “Ape-

sar de a lavagem de dinheiro es-

tar definida em lei,  sabemos

que a possibilidade de punição

ainda é muito precária; com a

decretação da prisão temporá-

ria, será possível investigar mais

adequadamente”, afirmou. O

projeto está pronto para ser vo-

tado pelo Plenário.

CPI  acompanhará

investigação na fronteira
nas calhas dos rios, e de

apoio aos órgãos de se-

gurança pública e ou-

tros órgãos civis de fis-

calização fazendária e

ambiental. A operação

visa também fiscalizar

a exploração ilegal de

madeira.

Servir de exemplo

No dia 27 de setembro qua-

tro peruanos foram presos por

suspeita de serem os responsá-

veis pela derrubada de pelo me-

nos 100 metros cúbicos de mog-

no em reserva indígena brasi-

leira. “Como a operação pode

servir de exemplo para outras

ações desenvolvidas em nossas

fronteiras, avaliamos que a

CPI deve conhecer de perto a

experiência, para propor aper-

feiçoamentos em termos de le-

gislação e políticas públicas”,

disse o deputado.

Sarney Filho lembra que

a fronteira do Acre com o

Peru é de mais de 1 milhão

de hectares e que nessa fai-

xa, no lado brasileiro, estão

reservas extrativistas, como o

Parque Nacional da Serra do

Divisor e a Reserva Indígena

Ashaninka. A Reserva Asha-

ninka, a cerca de 700 quilô-

metros a oeste de Rio Bran-

co, foi criada em 1987 pela

Fundação Nacional do Ín-

dio (Funai) e ocupa uma

área de 91.200 hectares.

Segundo notícia publicada

no jornal A Tribuna, de Rio

Branco, em 28 de setem-

bro, do lado peruano exis-

te uma área de manejo flo-

restal oferecida pelo gover-

no daquele país para ma-

deireiros internacionais.

A data da viagem ainda

não foi definida.

Crime de colarinho

branco pode dar

prisão temporária

Mais emprego
Ao registrar a contratação

de 1.200 trabalhadores
pela Mercedes-Benz e o
anúncio da abertura de

novos 460 postos de
trabalho, o deputado

Vicentinho (PT-SP) afir-
mou que, há muitos anos,
não ouvia falar em contra-
tação em São Bernardo do

Campo (SP), onde o
objetivo das grandes

empresas era reduzir em
três vezes o número de

trabalhadores e triplicar a
produção. Ele lembrou que

para cada um desses
empregos outros 21

poderão ser criados ao
longo de toda a cadeia
produtiva. O deputado

lamentou, no entanto, que
ainda não se tenha resolvi-

do no Brasil a questão do
salário mínimo nem se

tenha reajustado a tabela
do Imposto de Renda, na

sua opinião, medidas
fundamentais para que se
promova justiça. Vicenti-
nho registrou também o

crescimento dos empregos
no setor agroindustrial.


