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Centrais: momento econômico favorece 
a redução da jornada de trabalho

Representantes das centrais 
sindicais avaliam que o atual 
momento econômico e social 
que o País atravessa favorece a 
aprovação da redução da jornada 
de trabalho de 44 para 40 horas 
semanais, como previsto em pro-
postas em tramitação na Câmara. 
O assunto foi debatido ontem 
por parlamentares, sindicalistas 
e representantes de empresas 
durante comissão geral do Ple-
nário. As centrais entregaram ao 
presidente Arlindo Chinaglia do-
cumento com mais de 1,5 milhão 
de assinaturas pedindo a redução 
da jornada sem diminuição dos 
salários. Chinaglia disse que vai 
priorizar pessoalmente a votação 
das propostas. 

Conselho de Ética escolhe relator e 
instaura processo contra deputado 

Paulo Pereira da Silva

O presidente Arlindo Chinaglia 
marcou para a manhã de hoje a vo-
tação da regulamentação da Emenda 
29, que prevê mais recursos para a 
saúde. Mas como as MPs 425/08 a 
431/08 devem voltar para a pauta 
da sessão extraordinária, a oposição 
continuará a obstruir os trabalhos.  A 
presença das medidas na pauta, mesmo 
não trancando os trabalhos, permite 
a apresentação de requerimentos de 
inversão da ordem, contribuindo para o 
atraso nas votações. Ontem, o Plenário 
aprovou  crédito extraordinário de R$ 
1,8 bilhão a ministérios. A matéria vai 
ao Senado.  Página 3

Relatório da CPMI dos Cartões não 
prevê indiciamentos; oposição diz

 que apresentará texto paralelo

Representantes de traba-
lhadores e aposentados mani-
festaram preocupação com o 
fi nanciamento da Previdência 
Social dentro da reforma tributá-
ria. A proposta do governo prevê 
a redução de 20% para 14% da 
contribuição dos empregadores 
ao INSS. Em audiência ontem 
na comissão especial que ana-
lisa a proposta, o presidente da 
Central Geral dos Trabalhado-
res (CGT), Antonio Fernandes 
dos Santos Neto, defendeu a 
compensação da redução da 
alíquota sobre a folha por uma 
incidência sobre o faturamento 
ou o lucro das empresas. Diretor 
da CUT, José Lopez Feijó pro-
pôs que a contribuição patronal 
incida sobre o faturamento.

Sindicatos temem 
perda de recursos 

para a Previdência

Exposições e eventos 
culturais marcam 

os 100 anos da 
imigração japonesa 

Sperafi co elogia 
renegociação, mas 

critica falta de apoio 
ao agronegócio     

Debatedores defendem  
indicadores sociais e 

econômicos adaptados 
à realidade local

Genoíno ressalta 
ações do movimento 

estudantil contra 
ditadura em 68             
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Chinaglia marca sessão extraordinária para votar Emenda 29

Página 7

Chinaglia discute votação com deputados rafael Guerra, da Frente da saúde, e Henrique Fontana, líder do governo
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Tesouro
A Comissão de Finanças e Tributação tem reunião mensal 

com o secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin, para 
discutir a execução orçamentária da União. Sala da Presidência 
da Comissão, às 9h

Petróleo
As comissões de Minas e Energia e de Desenvolvimento 

Econômico, Indústria e Comércio debatem as perspectivas 
para o setor de petróleo e gás e o impacto econômico das 
recentes descobertas de campos de petróleo no Brasil. 
Plenário 14, às 10h

Meio ambiente
A Comissão Mista Especial de Mudanças Climáticas discute 

a elaboração do Plano Nacional sobre Mudanças do Clima. Sala 
19 da Ala Alexandre Costa, no Anexo II do Senado, às 10h

Relações Exteriores
A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional 

debate com o ministro de Defesa, Nelson Jobim, a reserva in-
dígena Raposa Serra do Sol e o fluxo migratório brasileiro para 
países vizinhos e outros países. Plenário 3, às 11h

Remédios
A Comissão de Defesa do Consumidor debate o abuso nos 

reajustes de preços de medicamentos. Plenário 8, às 14h

Aviação
A Comissão de Turismo e Desporto discute a conjuntura da 

aviação civil brasileira. Plenário 5, às 14h

Reforma tributária
A Comissão Especial da Reforma Tributária ouve tributa-

ristas, professores especialistas e técnicos do Ipea e da FGV. 
Plenário 11, às 14h

Quilombos
A Comissão de Direitos Humanos e Minorias discute comu-

nidades remanescentes de quilombos. Plenário 9, às 14h

Telecomunicaçõe s
As comissões de Ciência e Tecnologia; e de Defesa do Con-

sumidor discutem a fusão das operadoras Oi e Brasil Telecom, 
a atuação da Anatel no caso. Plenário 13, às 14h30

O Grupo Parlamentar 
Brasil-Japão lança hoje o 
Movimento Origami do 
Centenário para a construção 
do painel “Sonho Brasileiro”, 
às 15 horas no auditório Ne-
reu Ramos. Os participantes 
são convidados a incluir 
sua dobradura (instruções 
serão distribuídas no local) e 
escrever um desejo para ser 
depositado na urna.

O Movimento Origa-
mi do Centenário é uma 
realização conjunta do 
Instituto Paulo Kobayashi 
e do Congresso Nacional, 
cujo coordenador geral é 
o deputado William Woo 
(PSDB-SP). “Queríamos 
uma iniciativa que en-
volvesse um maior número de 
pessoas e fosse acessível a toda 
população”, explica Woo. O 
painel será formado por meio 
milhão de origamis e, depois de 
pronto, retratará a bandeira dos 
dois países.   

Já o Museu da Câmara dos 
Deputados está organizando as 
exposições “Bandeira branca na 

Câmara lança painel em comemoração 
aos 100 anos da imigração japonesa

terra roxa” e “Projeto Origami” 
para homenagear os 100 anos do 
início da imigração japonesa no 
Brasil. A primeira acontecerá de 
9 de junho a 30 de agosto, no ga-
binete da Presidência da Câmara, 
com a apresentação de quadros 
de célebres pintores radicados e 
naturalizados no Brasil. A segunda 
será nos dias 16 a 20 de junho, 

no Espaço do Servidor, onde 
duas atividades independentes, 
ligadas à cultura japonesa, irão 
interagir ao mesmo tempo. 

A primeira exposição 
apresentará 16 telas e uma 
escultura de dez artistas 
japoneses, tais como Tomie 
Otake, a dama da pintura 
no Brasil, e Manabu Mabe, 
pioneiro do abstracionismo no 
Brasil.Devem comparecer, entre 
outros, os presidentes da Câma-
ra, Arlindo Chinaglia, e do 
Senado Federal, Garibaldi 
Alves Filho; e o presidente 
do Grupo Parlamentar 
Brasi l-Japão, deputado 
Hidekazu Takayama. 

História
Em 18 de junho de 1908, 

chegou ao porto de Santos, tra-
zendo 165 famílias para trabalhar 
nos cafezais do oeste paulista, o 
navio Kasato Maru, considerado 
pela historiografia oficial o pri-
meiro  navio a aportar no Brasil 
com imigrantes japoneses. Hoje, 
o País abriga a maior população 
japonesa fora do Japão. São cerca 
de 1,5 milhão de pessoas.

O ministro Joaquim Barbosa, 
do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), concedeu liminar no último 
dia 29 para manter o deputado 
Juvenil (PRTB-MG) no cargo 
até que o tribunal julgue recurso 
apresentado contra a decisão do 
TRE-MG, que cassou o mandato 
do parlamentar no mês passado. 
O deputado já encaminhou a 
decisão do TSE à Mesa Diretora 
da Câmara, pedindo que a Casa 
aguarde o julgamento de seu re-
curso pela Justiça Eleitoral.

O TRE-MG cassou o diploma 
do deputado, eleito pelo PT, em 
razão de acusações de abuso 
na captação e gasto ilícito de 
recursos na campanha eleitoral. 
Segundo o juiz relator no TRE, 

Liminar do TSE mantém deputado Juvenil no cargo
Tiago Pinto, no processo foi 
revelada a disparidade entre os 
valores de campanha declarados 
à Justiça Eleitoral e os efetivados, 
ou seja, a existência de caixa 
dois, tornando o pleito eleitoral 
desequilibrado. 

Em 25 de abril, o TRE enviou 
oficio ao presidente da Câmara 
dos Deputados comunicando a 
publicação do acórdão com a 
decisão para que fosse diplo-
mado o primeiro suplente da 
coligação “A Força do Povo” (PT/ 
PMDB/PRB/PC do B) no lugar do 
deputado cassado.

Juvenil Alves ajuizou então 
ação cautelar no TSE, pedindo 
que fosse concedido efeito sus-
pensivo a outro recurso também 

ajuizado naquela corte, para ficar 
no cargo até o julgamento desta 
ação. Ao conceder a liminar, o 
ministro Joaquim Barbosa res-
saltou que os recursos eleitorais 
não têm efeito suspensivo. No 
entanto, as peculiaridades do caso 
indicam ser prudente não executar 
de imediato a decisão da Corte 
Regional, tendo em vista que o 
recurso ordinário, que possibilita 
o reexame de fatos e provas, está 
em trâmite no TSE e próximo de 
ser analisado. 

Além disso, o ministro informa 
na decisão que a matéria de prova 
e as circunstâncias em que as 
provas foram produzidas estão 
pendentes de apreciação no 
Supremo Tribunal Federal.
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Deputados da base e da oposição debateram durante todo o processo 
de votação de ontem a possível criação da uma nova CPMF

O Plenário aprovou ontem a 
Medida Provisória 424/08, que 
concede crédito extraordinário 
de R$ 1,8 bilhão a diversos 
ministérios. A matéria será 
votada ainda pelo Senado. 
Desse total, R$ 944 milhões 
destinam-se ao Ministério da 
Defesa para aplicar, principal-
mente, em obras nos aeroportos 
administrados pela Empresa 
Brasileira de Infra-Estrutura 
Aeroportuária (Infraero).

Entre as obras da Infraero 
custeadas com R$ 556,8 mi-
lhões, estão a construção da 
segunda pista do aeroporto 
internacional Viracopos-Cam-
pinas (SP) e as obras em aero-
portos cujos projetos integram 
o Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC).

O Comando da Aeronáutica 
ganha R$ 135 milhões para a 
compra de três aeronaves des-
tinadas ao transporte de auto-
ridades e Indústria de Material 
Bélico do Brasil (Imbel) conta 
com R$ 195 milhões. Outros 
R$ 185 milhões são alocados 
na Presidência da República 
para ampliar a participação da 
União em Companhias Docas 

de diversos estados a fim de 
continuar obras de melhorias 
em portos brasileiros.

Para o Ministério da Integra-
ção Nacional, a MP, aprovada 
com parecer favorável do depu-
tado Colbert Martins (PMDB-
BA), concede R$ 205 milhões 
para ações como a implantação 
de sistema de abastecimento de 
água no estado do Rio Grande 
do Norte e desenvolvimento da 
agricultura irrigada nos estados 
de Alagoas, Ceará e Piauí.

No âmbito do Ministério dos 
Transportes, R$ 169 milhões 
atenderão a despesas como 
estudos para implantação do 
trem de alta velocidade entre as 
cidades de São Paulo e  Rio de 
Janeiro; estudos ambientais e de 
viabilidade sobre a construção 
da ferrovia Leste-Oeste, ligando 
o litoral da Bahia ao estado de 
Rondônia em um total de três 
mil quilômetros; e serviços de 
contrução e manutenção de 
trechos rodoviários, além da 
construção de terminais fluviais 
na região Norte.

Morro do Alemão
A maior parte dos R$ 65 

milhões alocados no Minis-

tério da Justiça destinam-se a 
despesas como implementação 
de infra-estrutura de segu-
rança pública para garantir 
a pacificação necessária à 
execução de obras do PAC e 
das futuras ações preventivas e 
sócio-educativas do Programa 
Nacional de Segurança Pública 
com Cidadania (Pronasci) no 
“Complexo do Alemão”, na 
cidade do Rio de Janeiro.

A Agência Espacial Bra-
si leira (AEB), v inculada 
ao Ministério da Ciência e 
Tecnologia, conta com R$ 
40 milhões para desenvolver 
a infra-estrutura de lança-
mentos de satélites no Centro 
Espacial de Alcântara (CEA), 
o que dará condições ao Brasil 
de atender ao tratado com a 
Ucrânia nesse sentido.

O Ministério das Cidades 
deve usar os R$ 166 milhões 
para executar, em caráter 
emergencial, obras de sanea-
mento, infra-estrutura urbana 
e transporte ferroviário urbano 
de passageiros, além melhorar a 
gestão de programas finalísticos 
contemplados no PAC. (Edu-
ardo Piovesan)

A manutenção na pauta de 
ontem da regulamentação da 
Emenda 29 provocou a reação 
dos partidos de oposição. Logo 
no início da Ordem do Dia, o lí-
der do DEM, deputado Antonio 
Carlos Magalhães Neto (BA), 
questionou a Mesa Diretora 
por colocar na pauta apenas a 
MP 424/08 e a Emenda 29. Ele 
defendeu que constassem da 
lista de votações todas as MPs 
que ultrapassaram os 15 dias de 
prazo de vigência, como ocorreu 
em sessões passadas.

O presidente Arlindo Chi-
naglia argumentou que a pauta 
seguiu os procedimentos do 
acordo realizado em Plenário, 
na semana passada, e que deci-
diu ontem mesmo sobre o adia-
mento da votação da Emenda 
29 para hoje. Líder da Minoria, 
o deputado Zenaldo Coutinho 
(PSDB-PA) confirmou o teor 
do acordo.

Nova CPMF
Vencida a polêmica, os de-

putados da oposição centraram 

Deputados voltam a divergir sobre novo tributo

os ataques na Contribuição 
Social da Saúde (CSS), em-
butida pela base governista no 
substitutivo da Emenda 29, que 
a base aliada pretende apro-
var. O líder do PPS, deputado 
Fernando Coruja (SC), disse 
que a regulamentação aprovada 
pelo Senado apenas cumpre o 
diz a Constituição, que obriga 
a adoção de um percentual 
mínimo de gastos em saúde. 
“A Constituição não diz em 

momento algum que deve ser 
criado um novo tributo para 
custear a saúde”, observou.

Na mesma linha, o deputado 
Dr. Pinotti (DEM-SP) citou 
dados publicados ontem pela 
imprensa, segundo os quais 
entre 1999 e 2008, houve uma 
redução nos gastos em saúde, 
por parte da União, de 8,5% 
para 6,3% do orçamento. “Com 
a regulamentação que queremos 
aprovar, apenas recuperamos o 

que foi perdido”, disse.
O deputado Duarte No-

gueira (PSDB-SP) acredita que 
a proposta de criar a CSS seria 
uma “revanche” do Poder Exe-
cutivo contra o Legislativo, por 
este haver acabado com a CPMF 
no ano passado. Segundo ele, 
entre janeiro e abril deste ano, 
o governo arrecadou mais de R$ 
33 bilhões acima do esperado, o 
que representa quase um ano de 
CPMF, que em 2007 arrecadou 
cerca R$ 40 bilhões. 

Pela liderança do Psol, o 
deputado Chico Alencar (RJ) 
defendeu a discussão da CSS no 
âmbito dos debates da reforma 
tributária, que tramita na Câ-
mara. “Mais de 800 emendas já 
foram apresentadas à reforma 
tributária, algumas inclusive 
criando novos tributos, como o 
imposto sofre fortunas. Vamos 
discutir a contribuição sobre 
movimentação financeira den-
tro da reforma, e não de forma 
separada”, observou.

Fernando de Fabinho 

(DEM-BA) chamou o Governo 
Lula de “perverso”, por incenti-
var a base aliada na Câmara a 
propor um novo imposto justa-
mente em ano eleitoral. Segundo 
ele, para a população, quem está 
propondo a CSS não é o governo, 
mas a Câmara, que deverá arcar 
com mais esse desgaste. 

O deputado Ricardo Barros 
(PP-PR), vice-líder do governo, 
defendeu a aprovação de novos 
recursos para a saúde. Segundo 
ele, além de garantir integral-
mente o dinheiro da CSS para 
o SUS, a base aliada pretende 
definir o quanto será investido 
em saúde a cada ano. 

Também em defesa da apro-
vação da CSS, José Genoíno 
(PT-SP) lembrou que os par-
tidos que apóiam o governo na 
Câmara tiveram a coragem de 
propor um instrumento para 
financiar a saúde. Segundo ele, 
aprovar mais recursos para o 
setor, sem definir de onde virá 
o dinheiro, é irresponsabilidade. 
(Roberto Seabra)

Base aliada defende 
importância da MP 

Nos debates em Plenário, o relator da MP 424/08, 
deputado Colbert Martins, defendeu a aprovação da 
medida, principalmente em razão dos recursos que serão 
destinados  para as obras em rodovias. “Serão recursos para 
manutenção principalmente no período de chuvas, quando 
os buracos aumentam em muitas rodovias”. Segundo ele, 
a MP é importante para o andamento de obras do Plano 
de Aceleração do Crescimento, que, se não tiverem este 
aporte, terão dificuldades para execução.

Eduardo Valverde (PT-RO) citou a importância da 
MP 424/08 para o transporte aquaviário, especialmente na 
região Norte. Segundo ele, muitas atividades ribeirinhas 
dependem da funcionalidade dos portos aquaviários, 
previstos nas obras do PAC. “Esta medida prevê a desti-
nação de R$ 5 milhões  para a construção de um porto 
fluvial na cidade de Porto Velho, que, pela primeira vez, 
terá um porto fluvial para o embarque de passageiros e 
de cargas.”, explicou. 

Já o líder da Minoria, Zenaldo Coutinho voltou a cri-
ticar o uso de MPs para tratar de crédito extraordinário. 
“É uma medida sem relevância, sem urgência e absoluta-
mente inconstitucional”, disse. Para ele, a aprovação da 
MP seria uma “declaração da subordinação do Legislativo 
ao Poder Executivo”. (RS)

Plenário aprova crédito de R$ 1,8 bilhão para ministérios

LayCer ToMaz
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Deputados regis de oliveira, relator da comissão, e Dagoberto, 
presidente, durante audiência com presidente da oaB

Inocêncio solidariza-se
com o clube Náutico e 
a PM de Pernambuco

O deputado Inocêncio 
Oliveira (PR-PE) manifestou 
solidariedade ao Clube Náuti-
co Capiberibe de Pernambuco 
e à Polícia Militar do estado, 
em razão dos acontecimen-
tos de domingo passado em 
jogo com o Botafogo do Rio 
de Janeiro. 

Para o 2º vice-presidente 
da Câmara, “bairrismo, dis-
criminação e clubismo anti-
nordestino” são ingredientes 
que estão vindo à tona no 
episódio, desencadeado por 
“cenas de agressão protagoni-
zadas pelo atleta botafoguen-
se André Luis”. 

Inocêncio considerou ina-
ceitáveis “as manobras” do 
Superior Tribunal de Justiça 
Desportiva (STJD) e de se-
tores esportivos, no sentido 
de incriminar as instituições 
pernambucanas envolvidas nos 
acontecimentos. Ainda segun-
do o deputado, a PM cumpriu “à 
risca” a missão que lhe cabe, 
de manter a ordem pública, “e 
é descabido penalizar o Clube 
Náutico com a perda de mando 
de campo, interdição do estádio 
ou multa financeira”. 

Tais hipóteses, avaliou, re-
presentam uma inversão da or-
dem natural dos fatos, ao trans-
formar a vítima em agressora, 
como se fosse responsável 
“pelo desequilíbrio emocional 
ou má conduta profisssional 
do jogador carioca” .      

Em Plenário, o líder do PT, 
Maurício Rands (PE), afir-
mou que os pernambucanos 
estão preocupados com as 
possíveis decisões que po-
dem ser tomadas pelo STJD. 
Ele também considerou que 
o tribunal está prejulgando e 
sendo injusto com os aconte-
cimentos ocorridos no jogo. “O 
Clube Náutico Capibaribe não 
cometeu nenhum desrespeito, 
o desrespeito foi cometido 
pelo jogador do Botafogo, que 
agrediu a torcida e o próprio 
juiz”, disse.

OAB propõe medidas para agilizar 
processos de foro privilegiado

O presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), 
Cezar Brito, defendeu ontem a 
discussão no Congresso de for-
mas que tornem mais eficientes 
os julgamentos de processos 
contra dirigentes públicos, juízes 
e parlamentares que têm direito 
a foro privilegiado. A OAB tam-
bém propôs a distinção em duas 
categorias para o foro especial: 
o criminal e o cível. 

No aspecto criminal, a 
entidade considera justa a 
manutenção da prerrogativa 
como forma de proteger o cargo 
do dirigente e o mandato do 
parlamentar. O argumento, 
acordado desde 2006 pela 
instituição, é que, de outra 
forma, qualquer cidadão do 
País pode, por exemplo, entrar 
com ação contra o presidente 
da República. A fim de evitar 
a insegurança jurídica, a OAB 
entende que as decisões devem 
ser concentradas nas instâncias 
superiores, para evitar o dano 
irreparável ao julgado. 

No âmbito cível, a OAB se 
posiciona contra a manuten-
ção do foro especial, porque 
qualquer decisão do juiz nessa 
matéria é passível de reparação, 

através de recursos judiciais.
Essas sugestões foram apre-

sentadas na audiência pública 
da Comissão Especial sobre o 
Fim do Foro Privilegiado. 

Margem à impunidade 
Para o presidente da OAB, 

as cortes especiais não estão 
estruturadas para julgar com 
rapidez os processos de foro 
privilegiado, situação que dá 
margem à impunidade. Cezar 
Brito defende soluções alter-
nativas para acelerar esses 
processos, como criar um juiz 
específico de instrução no 
Tribunal Superior.

Na opinião do dirigente, 
persiste na sociedade a imagem 
da falta de julgamento desses 
processos pelas cortes de Justiça 
superiores. “O erro não está em 
ter foros especiais, mas no fato 
de que esses foros especiais não 
julgam. Os dados são alarman-
tes: o Supremo Tribunal Federal 
não julgou ninguém nesses últi-
mos anos.” Brito assinalou que 
o Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) tem um percentual de jul-
gamento muito pequeno, mesmo 
com os Tribunais de Justiça. “Na 
nossa avaliação, o grande erro 
está em que esses tribunais não 

têm aparelhamento para instruir 
esses processos.” 

Sem definição 
Já o representante Associa-

ção dos Juízes Federais do Brasil 
(Ajufe), Fernando Batista de 
Mattos, disse que a entidade 
ainda não tem uma posição 
definida sobre a manutenção do 
foro especial. Para o represen-
tante da Ajufe, a PEC 130/07 
não ataca a lentidão dos pro-
cessos. Ele sugeriu a discussão 
e aprovação pelo Congresso de 
mais projetos que acelerem os 
processos judiciais. 

O relator da PEC do Foro 
Privilegiado, deputado Regis de 
Oliveira (PSC-SP), adiantou 
que seu parecer vai garantir às 
autoridades que elas poderão 
ser processadas sem que haja 
invasão de sua privacidade. O 
relator assegurou ainda que não 
haverá privilégio algum e que 
o texto também vai garantir 
celeridade dos processos. 

A comissão fará hoje uma 
última reunião apenas entre os 
deputados para o relator con-
cluir seu parecer. Na quarta-fei-
ra da próxima semana, o texto 
será apresentado oficialmente 
para análise e votação.

O deputado José Genoíno 
(PT-SP) destacou em Plená-
rio a importância do legado 
da geração de 1968 para o 
País. Na visão do deputado, o 
movimento de 68 foi político, 
ideológico e cultural, e teve na-
quela geração, particularmente 
no movimento estudantil – do 
qual participou –, uma vanguar-
da social e política. “Aquela 
geração marcou a história do 
Brasil na busca do caminho 
transformador pela liberdade, 
pela construção de uma socie-
dade justa”, afirmou.

Genoíno acrescentou que, 
ao lado das reivindicações 
concretas das universidades, 
como as lutas pela reforma 
universitária e pela autonomia 
dessas instituições, o movi-
mento estudantil incorporou 
no seu ideário as lutas contra 
a ditadura militar e pelo socia-
lismo, em uma época na qual o 

José Genoíno homenageia legado
do movimento estudantil de 1968

mundo atravessava revoluções. 
O deputado observou que o fi-

nal da década de 60 foi um período 
de intensa ebulição política, mas 
foi também uma época de contes-
tação cultural e comportamental. 
Ele acredita que não foi por acaso 
que aquela geração influenciou 
decisivamente o comportamento 
dos estudantes universitários, 
cuja frase mais significativa era: é 
proibido proibir. “Mas era proibido 
proibir no sentido amplo da palavra 
revolução, revolução no sentido do 
conteúdo, da mudança profunda 
que acontecia no Brasil”, disse. 

Censura e homenagem 
Genoíno lembrou que, após o 

Ato Institucional nº 5, a geração 
de 68 foi “emparedada”, impedida 
de ter uma alternativa política 
e democrática para continuar 
lutando pelos seus ideais. “Boa 
parte dela se manifesta em opo-
sição armada ao regime militar, 
com atos de heroísmo, bravura, 

coragem política e de muita ge-
nerosidade”, avaliou. 

O deputado ressaltou que o 
endurecimento do regime militar, 
com a violência institucionalizada, 
exílio, tortura e desaparecimentos 
políticos, deixaram marcas pro-
fundas na luta pela democracia 
brasileira. “Temos que olhar essas 

marcas sempre com a idéia de 
pensar o presente e o futuro, 
para buscar lições de quanto 
é importante a luta pela demo-
cracia, pela liberdade, pela dis-
puta política democrática, pela 
organização e manifestação 
do povo, dos trabalhadores, 
dos estudantes, pela livre 
organização partidária, como 
tem ocorrido nesses 24 anos 
de democracia”, concluiu.

Para Genoíno, o Partido 
dos Trabalhadores deu uma 
contribuição decisiva para a 
luta pela democratização do 
País, tanto no movimento so-
cial como no movimento po-
lítico. Honestino Guimarães, 
líder estudantil desaparecido, 
e Helenira Rezende de Sou-
za Nazareth, que morreu 
na Guerrilha do Araguaia, 
foram homenageados pelo 
deputado como símbolos da 
geração de 68. 

Inocêncio oliveira

José Genoíno

J. BaTIsTa
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O presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia, anunciou que 
vai mediar pessoalmente as negociações para a votação das 
propostas sobre a redução da jornada de trabalho, que devem 
ser priorizados, em razão do apoio popular à medida. Pouco 
antes da comissão geral no Plenário, Chinaglia recebeu das 
centrais sindicais um abaixo-assinado com mais de 1,5 milhão 
de assinaturas pedindo a redução da jornada de trabalho sem 
redução dos salários. 

Centrais apontam momento positivo para redução
Dirigentes das principais 

centrais sindicais foram 
unânimes na avaliação de 
que o País atravessa um 
momento que propicia a 
redução da jornada máxima 
de trabalho de 44 para 40 
horas semanais.  Os sindica-
listas participaram ontem de 
comissão geral no Plenário 
da Câmara, que discutiu o 
tema, abordado em diversos 
projetos na Casa.. Os princi-
pais são os PLs 7663/06, do 
deputado Daniel Almeida 
(PCdoB-BA); 160/07, do 
deputado Marco Maia 
(PT-RS); e 2381/07, do deputado 
Ricardo Berzoini (PT-SP), que 
tramitam em conjunto.

Para o presidente da Central 
Única dos Trabalhadores (CUT), 
Arthur Henrique da Silva Santos, 
este é o melhor momento para apro-
var a redução da jornada porque 
nos últimos anos todos os setores 
da economia obtiveram ganhos. A 
diminuição das horas trabalhadas, 
na avaliação da CUT, é uma forma 
de dar ao trabalhador tempo para 
atividades como qualificação pro-
fissional, lazer e cultura.

Além da CUT, participaram 
dos debates a Força Sindical; 
a Central dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras do Brasil (CTB), 
a União Geral dos Trabalhadores 
(UGT), a Nova Central Sindical 
dos Trabalhadores (NSCT) e a 

Central Geral dos Trabalhadores 
do Brasil (CGTB). 

Mercado para os jovens
Diretor do Departamento 

Intersindical de Assessoria Parla-
mentar (Diap), Antônio Augusto 
Queiroz também ressaltou o mo-
mento oportuno para a redução da 
jornada e citou estudo mostrando 
que isso significará a abertura de 3 
milhões de novos postos de traba-
lho, formais e informais, e deverá 
permitir a inclusão produtiva de 
jovens no mercado. 

O Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Sócio-
Econômicos (Dieese) calcula um 
aumento de apenas 2% no custo 
médio da produção com a redução 
da jornada de trabalho, já que dos 
anos 90 para cá houve um ganho 
médio de produtividade de cerca 

de 130%. Segundo o diretor do 
Dieese, Clemente Ganslúcio, a 
redução da jornada de 48 para 44 
horas, garantida pela Constituição 
de 1988, teve efeitos positivos para 
o emprego e para a economia, e o 
mesmo poderia ocorrer agora. 

Custo da produção
Representantes do setor indus-

trial que participaram dos debates 
criticaram a proposta. O diretor de 
Relações Institucionais da Confede-
ração Nacional da Indústria (CNI), 
Marco Antonio Reis Guarita, disse 
que a França discute exatamente o 
contrário, pois a redução da jornada 
não resolveu os problemas naquele 
país. Para o diretor,  deveria ser 
reforçada a negociação entre em-
pregados e patrões, que em muitos 
casos já tem levado à diminuição 
das horas trabalhadas. Para o re-

presentante da Federação Brasileira 
de Bancos, Magnus Ribas, a legis-
lação trabalhista não deve igualar 
todos os setores da economia, e 
os acordos e convenções coletivas 
oferecem condições muito acima 
das exigências legais. 

Marcos Joaquim Gonçalves 
Alves, da Associação da Infra-Es-
trutura e Indústrias de Base, disse 
que é preciso focar a redução dos 
custos para contratação formal 
e dar maior peso aos acordos e à 
negociação coletiva. O sociólogo 
e consultor trabalhista José Pastore 
ressaltou que a redução da jornada 
só significará aumento de empregos 
se não onerar as empresas e se 
houver trabalhadores especializados 
em número suficiente para suprir 
as eventuais vagas criadas. “De 

Estudo apresentado na comissão geral pelo presidente do 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Marcio Pochmnn, 
indica que 36,4% dos trabalhadores brasileiros cumprem jornada 
de mais de 45 horas semanais. Desses, 32% fazem hora extra, 
o que representa 6 milhões de empregos a menos. Além disso, 
4,5 milhões de pessoas ocupam mais de um posto de trabalho. 
Pochmann defendeu uma jornada mais bem distribuída, com 
remuneração mais justa. Pelos dados do instituto, para que o 
PIB brasileiro chegasse a R$ 2,4 trilhões no ano passado, foram 
necessárias 172 bilhões de horas de trabalho, que ocuparam 89,3 
milhões de trabalhadores, contingente que representa menos 
de 92% do total da força de trabalho nacional. As distorções 
apontadas pelo Ipea, segundo Pochmann, demonstram que 
seria possível ocupar todos os trabalhadores brasileiros com 
uma jornada de 36,6 horas. 

JORNADA DE TRABALHO

outra forma, o risco é de queda do 
emprego”, alertou.

Defesa da redução
O deputado Vicentinho (PT-

SP), relator dos projetos sobre o tema 
na Comissão de Trabalho, discordou 
dos argumentos. Ele ressaltou que, 
na França, o debate gira em torno 
da elevação da jornada máxima de 
36 para 40 horas, mesmo número 
pretendido no Brasil. Já a deputada 
Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) 
contestou a idéia de que defender 
a redução da jornada de trabalho 
seria andar na “contramão da 
história”. Segundo ela, o aumento 
da produtividade, com linhas de 
produção automatizada, mostra 
que a redução é para aumentar 
o número de trabalhadores nas 
empresas.

Durante a comissão geral, o líder do PT, 
deputado Maurício Rands (PE), defendeu que 
a Câmara se concentre nos projetos de lei que 
reduzem a jornada de trabalho para aprová-los 
de forma mais rápida. Para ele, o bom momento 
por que passa a economia brasileira precisa ser 
compartilhado com os trabalhadores, e a melhor 
foram de fazer isso é pela redução da jornada de 
trabalho. José Genoíno (PT-SP) também advertiu 
que a redução dificilmente poderá ser obtida por 
emenda à Constituição e o melhor é buscar, com 
as centrais sindicais e com os lideres partidários, 
uma solução para votar a matéria o quanto antes 
por projeto de lei. Marco Maia (PT-RS) afirmou 
que é preciso igualar o Brasil às maiores nações 
do mundo, que têm jornadas menores.

Na avaliação de Ricardo Berzoini (SP), a 
redução é uma escolha que o Brasil precisa fazer 
para valorizar os trabalhadores. “Pretendemos ser 
um país de mão-de-obra barata ou um país de alta 
tecnologia, onde a mão-de-obra é valorizada?”, 
indagou. A deputada Jô Moraes (PCdoB-MG) 
alertou que o tema nunca terá consenso e, portanto, 

Deputados defendem votação 
da matéria por projeto de lei

Ipea: 36,4 dos trabalhadores têm 
jornada acima de 45 horas

terá que ser viabilizada pela maioria. 
Vontade política
O deputado Paulo Pereira da Silva (PDT-

SP), presidente da Força Sindical, comemorou 
a participação dos trabalhadores na comissão 
geral. “Não me lembro, na história do Brasil, de 
um momento em que os trabalhadores pudessem 
sentar-se neste espaço e discutir suas questões”, 
disse. Para Daniel Almeida (PCdoB-BA), o cená-
rio mudou desde que os constituintes reduziram a 
jornada de 48 para 44 horas, pois surgiram novas 
tecnologias e a produtividade do trabalho cresceu 
“extraordinariamente”.

Mesmo prevendo forte oposição à medida, 
Roberto Santiago (PV-SP) demonstrou otimismo 
com a aprovação das propostas. Vignatti (PT-SC) 
indagou por que a empresa privada não pode aceitar 
a jornada máxima de 40 horas, se o setor público, 
em sua grande maioria, já o adota. A deputada 
Janete Rocha Pietá (PT-SP) defendeu a insta-
lação de uma comissão especial para unificar os 
projetos que tratam do assunto. (Marcello Larcher 
e Mônica Montenegro)

Deputados no plenário discutem benefícios e conseqüências das medidas

saLu PareNTe

saLu PareNTe
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PINGA-FOGO

os deputados debateram ontem as PeCs da reforma com 
representantes de trabalhadores e aposentados

Dilceu Sperafico

O deputado Dilceu Spe-
rafico (PP-PR) elogiou a 
edição da MP 432/08, que 
renegocia R$ 75 bilhões em 
dívidas de agropecuaristas, o 
equivalente a 86% do endi-
vidamento total do setor. Em 
sua avaliação, a boa saúde fi-
nanceira do setor está direta-
mente vinculada ao aumento 
da produção de alimentos e 
biocombustíveis.

Para Sperafico, este é o 
momento ideal para que o 
País se transforme no “celeiro 
do mundo”. “Ano após ano 
viemos batendo recordes de 
produção e exportação de 
carnes, grãos e derivados, 
consolidando nossa condi-
ção de celeiro do mundo”, 
destacou, ao ressaltar que o 

Bancos solidários
Bancos de economia 

solidária foram instalados 
em dez municípios cea-
renses para desenvolver 
a economia de cada um 
deles. A informação é do 
deputado Eudes Xavier 
(PT-CE). De acordo com o 
deputado, a instalação das 
agências foi possível graças 
a um convênio entre o Ban-
co Popular e o Governo do 
estado, “que busca basear 
sua economia no desenvol-
vimento, sem o foco assis-
tencialista”. Os bancos vão 
atender, principalmente, a 
população de baixa renda, 
os aposentados, que têm 
participação significativa 
na economia dos municí-
pios, os agricultores e os 
comerciantes.

Casa popular
Iran Barbosa (PT-SE) 

registrou a luta do movi-
mento dos trabalhadores 
urbanos de Sergipe, que 
pedem apoio na conquista 
das habitações populares. 
De acordo com o deputado, 
o governo estadual está 
sensível à reivindicação e 
busca alternativas. Barbosa 
também relatou a luta dos 
professores para manter 
o direito de progressão 
automática de carreira, no 
momento em que se obtêm 
níveis mais elevados de 
estudo. Para ele, os pro-
fessores precisam ter esse 
direito assegurado, pois 
investiram energia e sua 
capacidade financeira em 
busca do nível superior para 
oferecer maior qualidade 
de ensino.

Gado na selva
Zonta (PP-SC) criticou o 

ministro do Meio Ambiente, 
Carlos Minc, que apontou 
o gado brasileiro como 
responsável pelo desmata-
mento na Amazônia. Na sua 
avaliação, é vergonhosa 
a posição do ministro de 
caçar bois na selva. Zonta 
afirmou que há dez anos, 
Santa Catarina, Rio Grande 
do Sul e Paraná, receberam 
o certificado de estados 
livres de aftosa. Na época, 
o país exportava cerca de 
um bilhão de dólares. Atu-
almente, o Brasil exporta 
12 bilhões de dólares em 
carnes. Zonta lembrou que 
os estados do Sul oferecem 
ao país todas as alternativas 
de exportação por se man-
terem como área livre de 
aftosa com vacinação. 

Representantes de trabalha-
dores e aposentados que parti-
ciparam de audiência pública 
ontem na Comissão Especial da 
Reforma Tributária revelaram 
preocupação com o financia-
mento da Previdência Social. A 
proposta (PECs 233/08, 31/07 e 
outras) em debate na Câmara 
prevê a redução de 20% para 
14% da contribuição dos patrões 
para o INSS. 

Essa redução seria imple-
mentada ao ritmo de um ponto 
percentual ao ano, a partir do 
segundo ano da aprovação da 
reforma. O presidente da Central 
Geral dos Trabalhadores, Anto-
nio Fernandes dos Santos Neto, 
manifestou apoio à reforma, em 
especial quanto à desoneração da 
folha de pagamentos, que pode 
aumentar a formalização de em-
pregos e o número de vagas. 

Mas ele avalia que a redução 
da alíquota sobre a folha deveria 
ser compensada por uma inci-
dência sobre o faturamento ou 
o lucro das empresas. 

O diretor da Executiva Na-
cional da Central Única dos 
Trabalhadores (CUT), José Lopez 
Feijó, defendeu que a contri-
buição patronal incida sobre o 
faturamento. Ele enfatizou que 

REFORMA TRIBUTÁRIA

Trabalhadores e aposentados temem
desmantelamento da Previdência

a CUT defende uma reforma tri-
butária que desonere o consumo 
e a produção e que os tributos 
passem a incidir mais sobre renda, 
fortuna e patrimônio. 

Desmantelamento
O secretário de Seguridade 

Social da Confederação Brasileira 
de Aposentados e Pensionistas, 
Luís Adalberto da Silva, afirmou 
que a reforma tributária traz um 
sério risco de desmantelamento 
do sistema de seguridade social 
com a extinção do PIS e da Co-
fins, que passarão a compor o IVA 
federal. Silva disse que o sistema 
perde sua pluralidade de fontes 
próprias de financiamento, hoje 
prevista na Constituição. 

Além disso, segundo ele, os 
programas sociais, de Saúde, 
Previdência e Assistência Social, 
o seguro desemprego e a educação 
básica terão de competir por 
recursos da nova base tributária 
(IVA federal, IR e IPI). “O que 
submeterá a Seguridade Social 
a interesses políticos e a maior 
controle orçamentário por parte 
do governo federal.” 

Nova base
Relator da reforma tributária, 

o deputado Sandro Mabel (PR-
GO) argumentou que a reforma 
não pode ser pensada somente 
do âmbito da Previdência Social. 
Segundo ele, a desoneração da 
cesta básica, também prevista 

na proposta, vai deixar mais 
dinheiro no bolso do trabalhador 
e do aposentado. 

Mabel, porém, disse que as 
preocupações dos trabalhadores 
serão levadas em conta. “O go-
verno acredita que, com a nova 
base ampliada de recolhimento, 
a Seguridade estará preservada, 
inclusive com uma fonte de receita 
importante”, afirmou. Segundo ele, 
em simulações feitas pelo governo 
mostram que, se desde 2004 ela 
tivesse sido colocada nessa nova 
base, haveria quase R$ 6 bilhões 
a mais para a Previdência.

Na mesma audiência pública, 
os presidentes da Federação 
Nacional do Fisco Estadual e 
Distrital (Fenafisco), Rogério 
Macanhão, e da Federação Bra-
sileira de Associações de Fiscais 
de Tributos Estaduais (Febrafite), 
Roberto Kupsky, criticaram a 
centralização, pela União, da le-
gislação do ICMS. Por se tratar de 
um imposto estadual, a Febrafite 
acha que uma lei federal poderia 
harmonizar as regras, mas sem 
tirar a autonomia dos estados 
sobre o tributo. Na reunião, o 
presidente Antonio Palocci 
(PT-SP) informou que foram 
apresentadas 485 emendas às 
propostas. (Marise Lugullo)

Dilceu Sperafico elogia MP que renegocia dívida rural
Brasil pode ser 
o único país no 
mundo capaz 
de dobrar a 
produção de 
alimentos até 
2030. 

No entan-
to, o deputado 
criticou a falta 
de apoio ao se-
tor. Ele avalia 
que há uma 
proteção aos 
inimigos do 
agronegócio, como os juros altos, 
a tributação excessiva, a eleva-
ção descontrolada dos custos e 
produção, a falta de garantia de 
renda do produtor e as invasões 
de propriedades. Sperafico acre-
dita que o crescimento do setor 

agropecuário 
trará benefí-
cios a outras 
a t i v i d a d e s 
econômicas, 
como a indús-
tria, o comér-
cio e o setor de 
prestação de 
serviços.

70 emendas
M e s m o 

elogiando a 
medida, Spera-
fico avalia que 

o Congresso deverá aperfeiçoá-
la. Ele estima que os deputados 
deverão apresentar cerca de 70 
emendas ao texto. 

Entre as conquistas previstas 
na MP, o deputado citou a cria-
ção do Fundo de Catástrofes, 

destinado à indenização de 
safras perdidas devido a ad-
versidades climáticas.

Para Sperafico, outro 
ganho indispensável da MP 
é a garantia de renda para o 
agricultor. O seguro agrícola e 
uma política de preços míni-
mos realista, disse, são antigas 
aspirações da agropecuária 
brasileira, além de necessida-
des urgentes, diante da maior 
instabilidade do clima.

O parlamentar criticou 
ainda o aumento do preço do 
petróleo e seus derivados e ar-
gumentou que a agricultura é 
uma atividade extremamente 
dependente e vulnerável às 
variações nos preços, sofrendo 
aumentos de custos em toda 
a sua cadeia produtiva. 

J. BaTIsTa
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Será votado amanhã o rela-
tório final da CPMI dos Cartões 
Corporativos. Elaborado pelo 
deputado Luiz Sérgio (PT-RJ), 
o relatório foi lido ontem, mas 
os parlamentares da comissão 
pediram mais tempo para ana-
lisar o texto. O documento faz, 
em 139 páginas, uma série de 
sugestões para o aperfeiçoamento 
do uso dos cartões de pagamento 
do governo federal e propõe 
a apresentação de um projeto 
de lei que regule a emissão e a 
utilização desses cartões. Mas o 
texto não sugere nenhum indi-
ciamento e não aborda o caso 
do suposto dossiê com gastos do 
ex-presidente Fernando Henrique 
Cardoso. Para Luiz Sérgio, caberá 
ao Ministério Público decidir 
sobre indiciamentos. 

Entre as sugestões do rela-
tório, estão a diminuição nos 
saques feitos com o cartão, o uso 
de filtros para evitar que o cartão 
seja aceito em determinados 
estabelecimentos, a utilização 
de cartões com chip e a me-
lhoria na prestação de contas. 
O projeto de lei apresentado 

CARTÕES CORPORATIVOS

Texto final será votado amanhã; oposição quer mudanças

Deputado Luiz sérgio não indiciou ninguém no relatório e foi criticado pela oposição

por Luiz Sérgio propõe que os 
saques não poderão ultrapassar 
30% do limite de cada cartão. 
A proposta prevê, ainda, que os 
extratos dos gastos sigilosos da 
Presidência da República sejam 
divulgados um ano depois do fim 
do mandato do presidente.

Relatório paralelo
Parlamentares da oposição 

criticaram o relatório. Sub-re-
latores da CPMI, os deputados 
Carlos Sampaio (PSDB-SP) 
e Índio da Costa (DEM-RJ) 
informaram que apresentarão 
votos em separado ao relatório 

final de deputado Luiz Sérgio. 
Os parlamentares discordaram 
do teor do relatório e adiantaram 
que, em seus votos, pedirão ao 
Ministério Público o indiciamento 
da ministra-chefe da Casa Civil, 
Dilma Rousseff, e de outros 
envolvidos no caso do suposto 
dossiê sobre gastos com cartões 
corporativos do governo Fernan-
do Henrique Cardoso. 

Carlos Sampaio garantiu que 
pedirá ainda o indiciamento de 
outros ministros, como Orlando 
Silva (do Esporte) e Altemir 
Gregolim (da Pesca), além de pre-

tender indiciar vários servidores 
que usam cartões corporativos 
suspeitos de cometer irregularida-
des. Índio da Costa afirmou que 
pedirá indiciamento de ministros 
e servidores por crimes como 
peculato e improbidade. 

Recriação de diárias 
Durante a leitura do rela-

tório, Luiz Sérgio defendeu a 
recriação das diárias para mi-
nistros - um procedimento que 
foi extinto pelo decreto 941, de 
1993. Segundo o deputado, as 
despesas indevidas de ministros 
com cartões corporativos em 
viagem não teriam ocorrido caso 
eles utilizassem apenas diárias. 
Ele informou que as despesas 
com suprimentos de fundos vêm 
caindo desde 2002 (em 2001 e 
2002, atingiram cerca de R$ 
400 milhões e, entre 2003 e 
2007, oscilaram entre R$ 140 
milhões e R$ 200 milhões). 
Nesse período, segundo o relator, 
a diminuição do uso da conta 
tipo B foi acompanhada de 
um aumento do uso de cartão 
corporativo.

Luiz Sérgio ressaltou que os 

saques realizados com os cartões 
chegaram a um valor expressivo 
em 2007, ou mais de R$ 58 mi-
lhões para um gasto total com 
os cartões de R$ 78 milhões (ou 
seja, 75% dos gastos se referem 
a saques na boca do caixa). O 
relator afirmou, no entanto, 
que essas despesas são “com-
preensíveis”, pois ocorreram 
principalmente por causa do 
censo agropecuário do IBGE 
e da atuação na Agência Bra-
sileira de Inteligência (Abin) 
nos Jogos Pan-Americanos do 
Rio de Janeiro. 

O relator considerou eficaz o 
decreto de 2008 que limitou os 
saques com cartão dos órgãos fe-
derais (limite de 30% da despesa 
anual do órgão com suprimento 
de fundos). Luiz Sérgio verificou, 
a partir de consulta ao Siafi, que 
houve redução do percentual de 
saques após a edição do decreto. Os 
saques foram reduzidos em 73% 
(de pouco mais de R$ 11 milhões 
para cerca de R$ 3 milhões) no 
período de janeiro a abril de 2007 
em relação ao mesmo período 
de 2008. (Paula Bittar). 

O Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar escolheu ontem o de-
putado Paulo Piau (PMDB-MG) 
para relatar o processo disciplinar 
contra o deputado Paulo Pereira 
da Silva (PDT-SP), acusado de 
envolvimento no esquema de des-
vio de verbas do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), desvendado em 
operação da Polícia Federal. O 
deputado nega as acusações. 

O relator considerou a situação 
de Paulinho “preocupante”, pois, 
no seu entender, as denúncias 
contra o parlamentar são graves 
e substanciais. “O relatório da 
Polícia Federal (PF) traz dados 
importantes para o processo e 
cabe nesse momento aprofun-
dá-los”, afirmou. De acordo com 
o deputado, se for preciso serão 
colhidas novas informações da 
PF, do Ministério da Justiça e da 
Procuradoria Geral da União. “O 
pedido de cassação ou não será 
baseado em provas reais contidas 
nos documentos”, acrescentou.

Paulo Piau lamentou que 
o conselho não tenha poderes 
judiciários para convocar teste-
munhas, mas apenas convidar. 

Relator tem pressa em concluir processo contra Paulo Pereira

Ele acreditar que as primeiras 
testemunhas serão ouvidas já na 
semana que vem. Na represen-
tação do Psol, há a indicação de 
oito pessoas a serem ouvidas, 
inclusive a mulher de Paulo 
Pereira da Silva, Elza de Fátima 
Costa Pereira, presidente da Or-
ganização Não Governamental 
Meu Guri, que, supostamente, 
teria servido de “laranja” no 
desvio de recursos.

Paulo Piau descartou pres-
sões sobre o seu trabalho e 
disse que sua intenção é con-

Paulo Piau

cluir o relatório no mais curto 
espaço de tempo. “A sociedade 
brasileira pede pressa nesse 
caso”, ressaltou.

O processo tem prazo de 90 
dias para conclusão, podendo ser 
prorrogado por igual período. 

Voto de Minerva
O presidente do Conselho de 

Ética, deputado Sérgio Moraes 
(PTB-RS), disse que não iria se 
manifestar sobre o caso de Paulo 
Pereira da Silva, por caber a ele, 

como presidente do colegiado, o 
“voto de Minerva”, em caso de em-
pate. “Não posso me manifestar 
se a situação é grave ou não, até 
porque eu dou o voto de desem-
pate. Eu tenho que me manter 
neutro. Tenho a minha opinião 
e vou externá-la, se precisar, no 
momento certo”, frisou.

Moraes observou ainda que 
não trabalha com o calendário 
eleitoral relativo ao pleito mu-
nicipal deste ano, que, eventu-

O presidente do Conselho 
de Ética, deputado Sérgio 
Moraes, afirmou que o PTB 
entrará com uma representa-
ção na Mesa Diretora contra o 
Corregedor-Geral da Câmara, 
deputado Inocêncio de Oli-
veira (PR-PE). “O PTB está 
preparando a representação. 
Caso não a apresente, eu, par-
ticularmente, o farei”, informou 
o parlamentar. 

Inocêncio Oliveira entrou 
com a representação contra 
Sérgio Moraes porque discor-
dou da atitude do presidente 

almente, poderia atrapalhar o 
andamento do processo. Ele 
também rebateu críticas feitas 
ao Conselho de Ética no caso 
do mensalão, quando vários 
deputados tiveram a cassação 
aprovada, mas foram absolvidos 
no Plenário. “O Plenário da Câ-
mara é soberano. Cada um dos 
513 deputados tem o seu direito 
de voto e não serei eu opinar de 
que maneira eles devem votar.” 
(Newton Araújo Jr.) 

Sérgio Moraes entrará com representação contra Inocêncio
do conselho que, ao ser eleito 
na semana passada, deu prazo 
até esta semana para a instau-
ração de processo contra Paulo 
Pereira da Silva.

Moraes disse que pretende 
acusar Inocêncio de abuso de po-
der. “Ele usou da prerrogativa de 
corregedor para me constranger, 
me expondo ao ridículo perante 
o Brasil, tentando fazer parecer 
que eu estava tentando proteger 
o Paulinho, quando todos sabem 
que não é verdade”, disse. Para 
o deputado, o corregedor usou 
dois pesos e duas medidas em 

relação aos processos no 
conselho. “Eu preciso saber 
de que maneira a Mesa vai se 
portar e ele tem que responder 
por isso.” Sérgio Moraes atribui 
a pressa do corregedor em 
instaurar o processo a outros 
interesses. 

De acordo com a assesso-
ria do corregedor, Inocêncio 
Oliveira já enviou à Mesa um 
pedido de retirada da repre-
sentação contra Moraes e 
não vai responder a nenhuma 
“provocação” do presidente do 
Conselho de Ética.

DIóGeNIs saNTos

eDsoN saNTos

CONSELhO DE ÉTICA



A necessidade de re-
visão dos indicadores 
econômicos e sociais e sua 
adaptação às realidades 
locais foi o principal ponto 
defendido pelos participan-
tes da audiência pública 
“Novos indicadores econô-
micos e de sustentabilidade 
ambiental para a Amazô-
nia”, realizada ontem pela 
Comissão da Amazônia, 
Integração Nacional e 
de Desenvolvimento Re-
gional. O diretor-geral da 
Fundação France Libertés 
no Brasil, André Abreu de 
Almeida, afirmou que a 
mudança nos indicadores 
significa a possibilidade dos 
governos elaborarem planos de 
desenvolvimento adaptados às 
realidades locais. 

Ele citou o caso do Acre e 
das moradias dos seringueiros, 
que são as mais adaptadas à re-
alidade amazônica, inclusive ao 
clima. Contudo, disse, esse tipo 
de moradia não é contabilizado 
nos índices de habitação exigidos 
por organismos internacionais 
para a concessão de financia-
mentos para o governo estadual. 
“Acreditamos que os indicadores 
internacionais não estão adapta-
dos a todas as realidades sociais 
que encontramos no Brasil. A 
falta de creche para os indígenas 
ou comunidades ribeirinhas não é 

8 Brasília, 4 de junho de 2008

Debate evidenciou preocupação de deputados com soberania da amazônia

Durante a audiência, par-
lamentares manifestaram 
preocupação com a ingerência 
de entidades e organizações 
estrangeiras sobre as políticas 
para a Amazônia. Presidente 
da Fundação France Libertés, 
a ex-primeira-dama francesa 
Danielle Mitterrand disse 
que a entidade luta contra as 
organizações que tentam in-
terferir nos assuntos do Brasil, 
como as multinacionais que se 
apropriam dos recursos brasi-
leiros com o único objetivo de 
lucro, mas ressaltou que o meio 
ambiente e o desenvolvimento 
econômico são questões mun-

diais. Mesmo assim, ela disse 
defender a auto-determinação 
dos povos. “Sou uma cidadã do 
mundo, que está aqui debaten-
do uma questão que interessa 
a todos os povos”.

Ao comentar as declara-
ções de Danielle Mitterrand, 
o deputado Asdrúbal Bentes 
(PMDB-PA) afirmou ser con-
trário à internacionalização 
da Amazônia e disse que essa 
idéia foi defendida, inclusive, 
pelo ex-presidente francês e 
marido de Danielle, François 
Mitterrand, já falecido. O 
deputado defendeu a busca de 
soluções para a região com a 

participação das populações 
locais, em acordo com as pro-
postas da entidade francesa. 

André Abreu de Almeida, 
da France Libertés, expli-
cou que o debate realizado 
pela entidade surgiu a partir 
do trabalho do economista 
francês Patrick Viveret. Ele 
ressaltou que não há intenção 
de impôr os indicadores ao 
governo brasileiro e consi-
derou importante a reflexão 
sobre a territorialização dos 
índices, para avaliar formas de 
sociabilização não-monetárias, 
com atenção para o desenvol-
vimento sustentável. 

Em resposta ao deputado 
Sérgio Petecão (PMN-AC), 
que quis saber se ela era favo-
rável à plantação de cana na 
Amazônia, Danielle Mitter-
rand novamente defendeu a 
autodeterminação dos povos 
e disse que a polêmica em 
torno do etanol está afastan-
do o mundo dos verdadeiros 
problemas sobre a produção 
energética. “Compete aos 
brasileiros definir a gestão do 
seu território e as políticas 
mais adequadas, mas acredito 
que seja possível plantar cana 
sem prejudicar o ambiente e os 
povos”, afirmou. (CB)

Comissão aprova 
projeto de redução 

de CO2 no Congresso

A Comissão de Minas e 
Energia aprovou o Projeto de 
Decreto Legislativo (PDC) 
1/07, do deputado Sarney 
Filho (PV-MA), que obri-
ga o Congresso Nacional a 
reduzir suas emissões de gás 
carbônico (CO2). De acordo 
com a proposta, o Congreso 
terá que promover programas 
de pesquisa, educação, mo-
nitoramento e fiscalização 
ambiental para combater 
o efeito estufa e conter o 
consumo de energia. Entre 
as medidas previstas está a 
aquisição somente de veí-
culos automotores leves que 
funcionem com combustíveis 
renováveis. O projeto ainda 
será analisado pelas comis-
sões de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável; 
e de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, antes de ir 
a Plenário.

O relator, deputado Fer-
nando Ferro (PT-PE), 
apresentou parecer favorável. 
“Não restam dúvidas de que 
as perspectivas sombrias rela-
tivas às mudanças climáticas 
que hoje vivenciamos somen-
te poderão se reverter com a 
contribuição de cada um de 
nós e das instituições em que 
atuamos. No caso do Parla-
mento, devido à sua grande 
visibilidade, essas ações as-
sumem uma dimensão ainda 
maior, em razão de seu efeito 
demonstrativo”, disse.

A comissão aprovou duas 
emendas apresentadas pelo 
relator. Uma delas exclui 
o prazo de cinco anos para 
que as duas Casas do Con-
gresso tenham suas frotas 
totalmente movidas a bicom-
bustíveis ou a combustíveis 
alternativos. Sem o prazo, a 
exigência é que, a partir da 
aprovação do projeto, todos 
os veículos adquiridos pelo 
Congresso sejam movidos 
por combustíveis renováveis. 
A outra emenda acrescenta 
diversas medidas ao texto 
original, como a criação de 
um programa para econo-
mia de energia elétrica no 
Congresso nos moldes do 
Programa Nacional de Con-
servação de Energia Elétrica 
(Procel), da Eletrobrás. 

Debatedores defendem adaptação 
de indicadores para a Amazônia

MEIO AMBIENTE

Ação de estrangeiros preocupa parlamentares

um problema social, por conta da 
organização específica que essas 
comunidades têm”, afirmou.

Zoneamento participativo 
Na avaliação do secretário de 

Meio Ambiente do Acre, Eufran 
Ferreira do Amaral, o mais im-
portante para o governo estadual 
é mapear as informações das 
localidades a partir de indicadores 
não-monetários, sensíveis ao modo 
de vida das diferentes comunida-
des. Amaral afirmou que a France 
Libertés ofereceu os conhecimentos 
já obtidos com o debate sobre a 
construção dos indicadores que 
norteiam o zoneamento econô-
mico e ambiental e os planos de 
desenvolvimento das diferentes 
regiões. O estado, informou, está 

pesquisando a opinião das diferen-
tes populações para elaboração do 
zoneamento participativo. 

Segundo Amaral, o processo 
de criação dos indicadores a 
partir das informações fornecidas 
pelas comunidades serve para 
avaliar os problemas e descobrir 
soluções a partir do conhecimen-
to tradicional. Produtores rurais, 
indígenas, pescadores, popula-
ções ribeirinhas e seringueiros 
foram ouvidos para a coleta 
dos dados e cada comunidade 
está construindo um plano de 
desenvolvimento próprio. 

Realidades diferentes
Na mesma linha, o deputado 

Márcio Junqueira (DEM-RR) 
ressaltou que não se pode genera-

lizar as questões da Amazô-
nia e que o desmatamento 
não é o único problema. “A 
região representa metade 
do País, com realidades, 
povos e biomas diferentes, 
que requerem soluções 
diferenciadas”, defendeu.. 
O deputado Marcelo Cas-
tro (PMDB-PI), por sua 
vez, destacou que todos 
defendem a preservação 
e o desenvolvimento eco-
nômico, mas o problema 
é como conciliar os dois 
objetivos.. Na opinião de 
Castro, o Acre tem experi-
ências nesse sentido e isso 
deve ser aproveitado pelos 

demais estados. 
Em resposta ao parlamentar, 

o secretário Eufran Amaral 
ressaltou que, no Acre, houve 
diminuição da área de desmata-
mento, com aumento do rebanho 
bovino e melhorias do índices de 
desenvolvimento humano nos 
últimos anos. Isso foi possível, 
explicou, com a diversificação 
da produção e valorização da 
floresta por meio de projetos de 
manejo sustentável. Segundo o 
secretário, a primeira etapa do 
zoneamento já possibilitou a 
captação de recursos para vá-
rios projetos, como a produção 
de castanha, e de sistemas de 
produção relacionados ao látex. 
(Cristiane Bernardes)
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