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Seminário Democracia e Soberania Popular. Abertura hoje, às 9h, no Auditório do Espaço Cultural

Por uma diferença de
51 votos, o plenário apro-
vou ontem substitutivo
conjunto dos deputados
Ney Lopes (PFL-RN) e
José Múcio Monteiro
(PSDB-PE) ao Projeto de
Lei 5.483/01, que flexibi-
liza a CLT.  Votaram favo-
ravelmente 264 deputados,
213 registraram voto con-
trário e houve duas absten-
ções. A votação do projeto
foi feita pelo processo ele-
trônico de votação, depois
da divulgação do laudo oficial
apresentado pela Unicamp, con-
firmando a confiabilidade e a
segurança do sistema. “Fico

Seminário promovido pelas comissões de Fiscalização
Financeira e Controle e de Finanças e Tributação

debateu, ontem, na Câmara, o papel do Banco Central
como órgão normatizador e fiscalizador do sistema

financeiro. O encontro reuniu especialistas da área, que
alertaram para os efeitos da política de combate à

inflação no processo de crescimento do país.  Página 5

Aprovada flexibilização da CLT

mais tranqüilo ainda depois de
saber que o sistema eletrônico
da Câmara ultrapassa as neces-
sidades da Casa”, disse o presi-

dente, Aécio Neves, ao divulgar,
no final da manhã de ontem, o
resultado da perícia feita por téc-
nicos da Unicamp. Votado o pro-

jeto da CLT, Aécio reafir-
mou seu propósito de reto-
mar a pauta de votações,
para que os deputados pos-
sam deliberar sobre outras
matérias prioritárias.

A proposta de mudanças
na legislação trabalhista es-
tava tramitando em regime
de urgência, impedindo a
apreciação de outras maté-
rias, e já estava na pauta há
três semanas.  Das 13 emen-
das apresentadas em plená-
rio, apenas uma foi aprova-

da. A emenda garante aos sindi-
catos o direito de solicitar apoio
e acompanhamento de central
sindical, de confederação ou de

federação em negociações de
convenções ou acordos coletivos.

O projeto altera a Consoli-
dação das Leis do Trabalho e
permite a prevalência de acor-
do ou convenção coletiva de
trabalho sobre a legislação, res-
salvados os direitos expressos
na Constituição e em lei com-
plementar, como as legislações
tributária, previdenciária e do
FGTS; e as normas de seguran-
ça e saúde do trabalhador. Se
aprovadas, as mudanças vão
vigorar por dois anos e para
serem incorporadas de forma
definitiva à legislação terão que
ser ratificadas pela Câmara e
pelo Senado.       Páginas 2 e 3

O plenário aprovou apenas uma das treze emendas apresentadas

O plenário aprovou, ontem,
requerimentos de urgência para
a votação dos projetos de lei do
Executivo que reajustam os sa-
lários dos servidores da Previ-
dência Social e dos professo-
res das instituições federais de
ensino. O presidente Aécio
Neves destacou o papel decisi-
vo de cada deputado envolvi-
do nas negociações para o fim
das greves nesses setores, lem-
brando que “essa Casa tem ido

Plenário garante urgência
para reajuste dos professores

além de sua função de legislar”
. Ele elogiou os parlamentares
que abriram mão de emendas
ao orçamento para viabilizar o
acordo.  Pelo acordo interme-
diado pela Câmara, o reajuste,
antes previsto em R$ 250 mi-
lhões, passa agora para R$ 328
milhões, um aumento de 14,5%
em média. O projeto também
equipara as gratificações dos
professores das escolas técni-
cas com as dos universitários.

OPINIÃO – Flexibilização da CLT

A flexibilização da CLT,
aprovada ontem pela Câma-
ra, é debatida pelos deputa-
dos Aldir Cabral (PFL-RJ) e
Henrique Fontana (PT-RS).
Aldir Cabral alerta para os
riscos de mudanças em ou-

tros direitos sociais já con-
quistados pelos trabalhado-
res, enquanto Henrique
Fontana entende que empre-
go se cria com crescimento
e não com a precarização do
trabalho.     Página 6

Aécio anuncia tratamento especial a
projetos de iniciativa popular Página 4

Ney Lopes
defende tabela

progressiva do IR

Valeria Aragão

Biolchi: Fies
deve ampliar
atendimento a
alunos carentes
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O  deputado Alexandre
Cardoso (PSB-RJ) anunciou
que o partido vai argüir a
inconst i tucional idade do
proje to .  Ele  argumentou
que  a s  mudanças  f e r em
princípios constitucionais
e prejudicam direitos tra-
balhistas já incorporados
ao ordenamento jur ídico
nacional.

O líder do PCdoB, depu-
tado Inácio Arruda (CE),
lamentou o  resul tado da
votação e fez questão de
chamar a atenção para o
fato de que, ao contrário de
outras votações, o governo
não comemorou a aprova-
ção das mudanças nas re-

gras da CLT. “Eles não têm
o que comemorar porque
acabaram de dar uma pu-
nha lada  nos  t raba lhado-
res, ao trair seus interes-
ses”, enfatizou Arruda.

Ao defender  a flexibili-
zação da CLT, o deputado
Ricardo Barros (PPB-PR)

O deputado Aldo Arantes
(PCdoB-GO) disse ser falso o ar-
gumento da base governista, de
que  os sindicatos de classe estão
a favor da proposta. “Esse proje-
to atende somente aos patrões, é
a retirada do estado na regulação
das  relações sociais e, pior, aten-
de de forma clara as exigências
do FMI, que, no último acordo
firmado com o Brasil, deixou cla-
ro que queria a flexibilização dos

direitos trabalhistas”, protestou o
parlamentar.

 João Coser (PT-ES), por sua
vez, disse que o governo não tem
argumento para a aprovação des-
sa matéria. “É uma agressão à
CLT e os mais atingidos serão os
trabalhadores mais simples. o
Legislativo está prestando um
desserviço ao país”, acusou.

Mesmo tendo votado contra o
projeto da CLT,  Edir Oliveira

(PTB-RS) cumprimentou o líder
do partido, deputado Roberto Je-
fferson (RJ), que decidiu liberar a
bancada para votar de acordo com
sua consciência.

“Trago a manifestação do meu
estado que é contra essa proposta.
Somente os empresários  ganharão
com  essas mudanças. Estão que-
rendo acabar com conquistas con-
seguidas com muita luta”, ressal-
tou o parlamentar.

Partidos mantiveram posições da última votação
PSB anuncia que vai argüir a

inconstitucionalidade do projeto

O líder do PDT, Miro Teixei-
ra (RJ),  elogiou o comando do
presidente Aécio Neves em todo
o processo de votação, mas pre-
vê  que o projeto será rejeitado
no Senado. Segundo ele, o
PMDB já se comprometeu a vo-
tar contrariamente à proposta, o
que garantiria, somados os vo-
tos da oposição,  44 votos. O de-
putado ainda criticou o argumen-

to dos partidos da bancada de
apoio ao governo de que a flexi-
bilização da CLT geraria novos
empregos. Para Miro, os entra-
ves da economia brasileira só se-
riam resolvidos com uma refor-
ma tributária efetiva e com polí-
ticas eficientes de desenvolvi-
mento e de investimento que ga-
rantiriam competitividade às em-
presas brasileiras.

Para Miro Teixeira, Senado
vai rejeitar a proposta

Ricardo Barros garante que
trabalhadores sairão ganhando

af i rmou que  os
brasileiros  só te-
rão a ganhar com a
aprovação do pro-
jeto. Ele acredita
que com a flexibi-
lização serão be-
neficiados 35 mi-
lhões de trabalha-
dores que estão no

No encaminhamento da vo-
tação do projeto que flexibiliza
a CLT, os líderes partidários
mantiveram a recomendação de
voto na última sessão da Câma-
ra, convocada para apreciar a
matéria. O  PPB, PSDB e o blo-
co PFL-PST defenderam a apro-
vação do projeto enquanto os
blocos PCdoB-PSB, PL-PSL,
PDT-PPS e PT e PMDB encami-
nharam contra a proposta. O
PTB liberou o voto da bancada,
apesar de o líder, deputado Ro-
berto Jefferson (RJ), ter anunci-
ado que seu voto pessoal seria
pela aprovação do substitutivo.

O líder do PMDB, Geddel
Vieira Lima, que voltou a enca-
minhar contrariamente à propos-
ta, afirmou  que a urgência cons-
titucional é injustificada e que um
maior tempo de discussão teria
garantido o aprimoramento da
proposta e não geraria desconfi-
ança no trabalhador.

Os líderes do PSDB, Jutahy
Junior. (BA), e do bloco PFL-
PST, Inocêncio Oliveira (PE), re-
afirmaram o apoio ao projeto e
destacaram os efeitos da flexibi-
lização da CLT na economia bra-
sileira. O deputado do partido do
governo parabenizou o presiden-
te Aécio Neves pela transparên-
cia na condução da votação do
projeto, garantindo tranqüilidade
à sociedade quanto à lisura dos
procedimentos da Casa. Jutahy
Junior. ainda lembrou que  a
Constituição já previa a possibi-
lidade de acordos  coletivos.

Inocêncio Oliveira garantiu
que as mudanças não vão preju-
dicar direitos trabalhistas e infor-
mou que não recebeu qualquer
manifestação de sindicato contra
a proposta. Os protestos, segun-

do ele, se restringiram às centrais
sindicais. O líder pefelista  res-
saltou ainda que as mudanças vão
vigorar por dois anos e sua ado-
ção em caráter permanente terá
que ser votada pelo Congresso
Nacional.

O líder do governo, Arnaldo
Madeira (SP), afirmou que as di-
vergências fazem parte do jogo
democrático e acredita que o pro-
jeto ainda é um “passo tímido”
para a modernização das relações
trabalhistas no país.

O líder do PPB, Odelmo
Leão (MG),  afirmou que o pro-
jeto moderniza a relação capital/
trabalho e cria novos postos de
trabalho, contestando as críticas
de que os acordos prevalecerão
sobre a lei. Argumentando que o
projeto vai proteger os trabalha-
dores, citou como exemplo um
acordo entre os sindicatos dos

empregadores do comércio de
Uberlândia e Araguari e dos tra-
balhadores do comércio, ligados
à CUT, que flexibilizava regras
para o pagamento de horas ex-
tras e foi  cancelado pela Dele-
gacia do Trabalho. Odelmo as-
sinalou que, com as novas regras,
esse tipo de acordo não seria mais
possível, pois as horas extras es-
tarão excluídas dos acordos.

Já o líder do PT, Walter Pi-
nheiro (BA), contra-argumentou,
afirmando que a flexibilização da
CLT, ao contrário, impedirá de-
cisões como a da Delegacia do
Trabalho de Uberlândia, já que os
acordos prevalecerão sobre a le-
gislação trabalhista. O parlamen-
tar petista também afirmou que
são infundadas as acusações de
que a CUT, na prática, estabelece
acordos de flexibilização de di-
reitos trabalhistas.

Deputados rejeitam a  proposta de flexibilização

Flexibilização da CLT

Deputado Alexandre Cardoso

mercado informal e  não têm
carteira assinada. “Defendo
esse projeto porque acredi-

to que ele será
bom para o país.
Os trabalhadores
poderão negoci-
ar melhor a for-
mal ização  de
empregos e  to-
dos  sa i rão  ga-
nhando,” asse-
gurou.Deputado Ricardo Barros

A votação do projeto da CLT dividiu as bancadas no plenário
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Deputados da oposição usa-
ram a tribuna na sessão de ontem
para condenar a proposta do go-
verno de flexibilização das leis tra-
balhistas. José Genoíno (PT-SP)
classificou  o projeto  da CLT  de
antidemocrático, por haver trava-
do a agenda do Congresso Nacio-
nal. Segundo o deputado, cons-
tam na pauta de votação  matéri-
as importantes que ainda não fo-
ram apreciadas devido ao pedido
de urgência feito pelo governo.

Ao dizer que o projeto do
Executivo “vem espalhando o terror nos
lares dos trabalhadores brasileiros, uma
vez que acaba com vários dos direitos
conquistados pela classe”, a deputada So-
corro Gomes (PCdoB-PA) criticou o dis-
curso do governo que pede alteração na
CLT, sob o argumento de que está ultra-
passada. Na opinião da  parlamentar, “ul-
trapassada e arcaica são as relações de tra-
balho no Brasil, onde muitos pessoas re-
cebem, em troca do seu trabalho, apenas
um prato de comida.

Nelson Pellegrino (PT-BA) também
condenou a flexibilização da CLT. O par-

Deputados condenam
mudanças nas leis trabalhistas

A flexibilização da CLT, na opinião do
deputado Avenzoar Arruda (PT-PB), é
uma sinalização para Área de Livre  Co-
mércio das Américas (Alca), no que diz res-
peito à legislação trabalhista. Segundo
Avenzoar, o governo americano é  quem
defende a  idéia de que nenhum país da
América  tenha uma legislação trabalhista,
pois dessa forma prevalecerá a entrada das
multinacionais com a legislação  de origem.

O deputado Fernando Coruja (PDT-
SC) acredita que o projeto  do Executivo
revogará definitivamente  a CLT. Ele ex-
plicou que, de acordo com a proposta, só
prevalecerá  a CLT quando não houver
acordo ou convenção coletiva. “O  Códi-
go Civil deixa claro no seu artigo 2.049
que nenhuma convenção poderá prevale-
cer sobre as normas públicas do Código.
Não podemos generalizar  em acreditar
que os acordos e convenções coletivos
vão prevalecer  sob a legislação”, infor-
mou o parlamentar.

Carlito Merss (PT-SC) defendeu  a
reforma tributária como  forma de resol-
ver o problema do desemprego. Para ele,
a reforma tributária não interessa ao  go-
verno  que  sempre  priorizou  os interes-
ses dos banqueiros e o pagamento da dí-
vida externa. “O dia de hoje (ontem) po-
derá trazer de volta  o passado e o retorno

O deputado Paulo Lessa
(PFL-RJ) afirmou ontem que o
projeto que flexibiliza a legis-
lação trabalhista preserva os di-
reitos adquiridos do trabalhador.
“A lei é clara e em nada se tira
na CLT. Ninguém está tirando o
13º ou o FGTS”, disse Lessa. O
parlamentar fluminense fez crí-
ticas à postura assumida pela
oposição que, segundo ele, pre-
tende usar a votação da CLT nas
eleições do ano que vem. “Es-
tamos vivendo um único mo-
mento político em que infeliz-
mente, de olho no horizonte, de-
putados tentam colocar que esta
ação não vai beneficiar o traba-
lhador”, afirmou. Paulo Lessa
ainda criticou o apoio dado pela
Central Única dos Trabalhado-
res aos deputados de oposição.

Paulo Lessa:
projeto preserva

direitos  adquiridos

O presidente Aécio Neves di-
vulgou laudo apresentado pelos
técnicos da Unicamp que assegu-
ra a confiabilidade e a seguran-
ça do sistema eletrônico de vo-
tação da Câmara dos Deputados.
No período de 30 de novembro a
2 de dezembro de 2001, foi feita
uma avaliação do sistema eletrô-
nico da Câmara, a pedido da pre-
sidência da Casa, em virtude do
problema ocorrido no dia 28 de
novembro, que impediu a emis-
são do resultado da votação do
PL  5.483-C, que altera a CLT.

Com base no laudo da Uni-
camp, a presidência informou
que na análise feita no âmbito do
sistema operacional do servidor
da base de dados não foram en-
contrados registros de tentativas
ou indícios de penetração no sis-
tema, bem como indícios de
qualquer operação anômala com
relação à rotina do sistema ele-
trônico de votação. “A análise
mostra que a simulação de vota-
ções, incluindo a repetição da se-
qüência de eventos ocorrida pre-
viamente ao problema do dia 28
de novembro, que não estava pre-
vista na especificação do siste-
ma, leva a um erro de consistên-
cia na numeração interna utiliza-
da pela base de dados”, registra
o relatório.

O laudo informa que o proble-
ma ocorrido no dia 28 de novem-
bro foi reproduzido na simulação
da votação fictícia realizada
como parte das atividades de
análise e é consistente com as ro-
tinas atuais de operação do sis-
tema eletrônico. “Considerando
que a origem do problema foi es-
tabelecida e que os procedimen-
tos adequados para evitar a re-
petição do fato são conhecidos,
não há, do ponto de vista técni-
co, nenhuma objeção para que o
sistema volte a ser utilizado nas
votações da Casa”, conclui o lau-
do, assinado pelos técnicos Al-
varo Crósta, José Raimundo de
Oliveira e Paulo Lício de Geus.

Aécio divulga
laudo que confirma
segurança do painellamentar chamou de

engodo o argumen-
to usado pelo Poder
Executivo de que as
mudanças fortalece-
rão os sindicatos e
gerarão mais empre-
gos. Para Pellegrino,
a aprovação do pro-
jeto vai favorecer o
empregador e levar
os trabalhadores a fa-
zer mais greves. “Este
dispositivo terminará

por desqualificar por completo as relações
entre capital e trabalho, favorecendo o capi-
tal. E o trabalhador vai buscar o caminho da
greve para manter seus direitos”, disse.

Paulo Paim (PT-RS) manifestou sua
convicção de que o projeto que modifi-
ca a CLT não será votado no Senado nes-
te ano ou aprovado em 2002. O parla-
mentar gaúcho destacou afirmação do
presidente do Senado, Ramez Tebet, de
que o único consenso naquela Casa é que
o projeto não será votado em 2001. A si-
tuação da Transbrasil, que não paga o sa-
lário de seus empregados há meses, de-

monstra, na visão de Paim, que os direi-
tos sociais não são os responsáveis pela
quebradeira de empresas.

Babá (PT-PA) citou os deputados do
seu estado que votaram a favor do projeto
de flexibilização da CLT, na última quar-
ta-feira, e conclamou a todos que reflitam
e votem contra a proposta. Na opinião do
parlamentar petista, se a flexibilização fos-
se benéfica, a Argentina, que adotou a
medida, não estaria na crise em que se en-
contra. Babá disse que os trabalhadores já
vêm sofrendo perdas de seus direitos com
projetos aprovados pela Câmara, como foi
com a aprovação da lei que instituiu o con-
trato temporário.

Lincoln Portela (PSL-MG) conde-
nou a atitude do presidente FHC de pro-
meter realizar uma festa na Granja do
Torto para os parlamentares que vota-
ram pela aprovação do projeto que al-
tera a CLT. Ele comparou essa confra-
ternização com as festas pagãs onde os
derrotados eram sacrificados em rituais,
dizendo que agora o presidente faz o
mesmo ao querer suprimir os direitos
dos trabalhadores alcançados às duras
penas ao longo de décadas.

à escravidão”, ressaltou Merss.
Angela Guadagnin (PT-SP) desa-

fiou os parlamentares governistas a ex-
plicarem como será possível flexibilizar
a licença-maternidade preconizada no
projeto do Executivo que altera disposi-
tivos da legislação trabalhista. “Como é
que uma mãe vai manter seu seio produ-
tivo se tiver que interromper a amamen-
tação para atender à chamada flexibili-
zação?”, questionou a deputada, insistin-
do que para alguns direitos não é possí-
vel mais voltar atrás.

Dr. Hélio (PDT-SP) criticou “a for-
ma açodada” com que o governo tratou o
projeto de lei que acaba com direitos tra-
balhistas conquistados há mais de 60 anos.
Ele chamou a atenção, por exemplo, do
fracionamento do décimo terceiro salário
que provocará uma grande decepção em
setores como o de serviço, turismo e em
todo o comércio.

Carlos Santana (PT-RJ) afirmou que
os trabalhadores vão continuar lutando até
o último instante contra a flexibilização da
CLT. De acordo com o parlamentar, com a
nova lei as relações de trabalho no Brasil
vão voltar ao estágio das relações feudais,
“quando os senhores impunham suas con-
dições e os trabalhadores não tinham ou-
tra saída senão aceitar”.

Avenzoar vê sinalização para Alca
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A relação entre as comis-
sões parlamentares de inquéri-
to e o Poder Judiciário foi de-
batida ontem na Câmara dos
Deputados, durante palestra
proferida pelo ministro Nelson
Jobim, do Supremo Tribunal
Federal. A conferência, reali-
zada no Auditório Nereu Ra-
mos, fez parte da programação
do Curso de Extensão para
Formação de Secretário de Co-
missões, que o Centro de For-
mação, Treinamento e Aperfei-
çoamento (Cefor) da Casa pro-
move em parceria com a Uni-
versidade de Brasília.

Na palestra, o ministro Jo-
bim explicou a limitação de
poderes da CPI, em especial,
em relação à quebra dos sigi-
los bancário, fiscal e telefô-
nico. “Os parlamentares da
comissão têm o ônus de fun-
damentar a quebra de sigilos,
o que muitas vezes não é fei-
to. Há decisões de CPIs jus-
tificadas com cópias de ma-
térias da imprensa anexadas,
trazendo denúncia do acusa-
do”, disse o ministro, expli-
cando que, nesses casos, o
Supremo Tribunal  Federal
posiciona-se a favor do réu.

Outra crítica de Jobim é a
avaliação equivocada de que
as CPIs teriam poder de deci-
são, além do investigatório.
Ele esclareceu que, nesses ca-

sos, o STF também suspen-
de as decisões, citando como
exemplo o do TRT de São
Paulo, em que a CPI do Ju-
diciário determinou a indis-
ponibilidade das contas e sa-
lários do juiz Nicolau dos
Santos Neto. O ministro res-
saltou também que os parla-

Em reunião com os presi-
dentes das comissões perma-
nentes da Casa, o presidente
Aécio Neves (PSDB-MG) pediu
tratamento especial para as ma-
térias originárias da Comissão
de Participação Legislativa, que
recebe projetos de iniciativa po-
pular. “Assim como peço que as
comissões dêem tratamento es-
pecial, também o farei em ple-
nário”, declarou.

Segundo a presidente da Co-
missão de Participação Legislati-
va, deputada Luiza Erundina
(PSB-SP), a iniciativa de desbu-
rocratizar a participação da socie-
dade civil no processo legislativo
tem servido de modelo a assem-
bléias legislativas de todo o país,
que estariam seguindo o exemplo.
“Estamos mostrando que a demo-
cracia representativa deve se com-
patibilizar com a democracia di-
reta”, enfatizou a deputada. Ela
destacou que a comissão já rece-
beu 17 propostas, tendo aprovado
inclusive uma delas, originária da
Associação de Juízes Federais do
Brasil. O projeto prevê a informa-
tização do processo judicial, dis-
pensando a exigência de docu-
mentos originais nos processos
penais, civis e trabalhistas, em to-
das as instâncias da Justiça.

Democracia em debate
Para ampliar a discussão so-

bre a participação da sociedade
civil no processo democrático, a
Comissão de Participação Legis-
lativa promove hoje e amanhã  o
seminário Democracia, Cidada-
nia e Participação, que reunirá
conferencistas de todo o país,
entre políticos e acadêmicos. Eles
debaterão sobre as inovações da
experiência brasileira em termos
de democracia direta e sobre a
participação popular na democra-
cia representativa.

O evento, que já conta com
120 inscritos, será aberto às 9
horas, no Espaço Cultural, pelo
ex-secretário de Educação do mu-
nicípio de São Paulo, Sérgio Cor-
tella. À tarde, haverá uma mesa
de debate sobre democracia dire-
ta e democracia representativa no
Brasil, com o ex-deputado e co-
ordenador do Centro de Acompa-
nhamento da Constituinte (Ceac/
UnB), João Gilberto Lucas Coe-
lho, com a professora de Filoso-
fia da PUC-SP, Salma Muchail, e
com o professor de Ciência Polí-
tica da UnB, David Fleisher. As
inscrições para o seminário po-
dem ser feitas pelo telefone 318-
7958 ou pelo e-mail
clp.decom@camara.gov.br.

Nelson Jobim explica limitação
de poderes das CPIs

Projetos de iniciativa popular
terão tratamento especial

O deputado Manoel Vi-
tório (PT-MS) apelou ao
governo federal para que
tome providências no sen-
tido de conter as ações do
reverendo Moon no Brasil
sob pena de o País ter sua
segurança e soberania aba-
ladas. O parlamentar suge-
riu a instalação de CPI
para averiguar irregulari-
dades da seita do reveren-
do Moon no Brasil, e tam-
bém a desapropriação das

terras de um dos segmen-
tos da seita no país que, se-
gundo o parlamentar, já ad-
quiriu cerca de 60 mil hec-
tares de terra. Vitório aler-
tou ainda que o reverendo
vem agindo no exterior
como chefe de Estado bra-
sileiro. Ele disse que Moon
sugeriu à ONU a criação de
zonas de paz controladas
pelo organismo como for-
ma de superação dos con-
flitos no mundo.

CPI para investigar reverendo Moon

O deputado Roland Lavigne
(PMDB-BA) comemorou a elei-
ção do desembargador Carlos Al-
berto Dutra Cintra para a presi-
dência do Tribunal de Justiça do
Estado. De acordo com o parla-
mentar, é a primeira vez em 10
anos que o candidato do ex-sena-
dor Antônio Carlos Magalhães é
derrotado na Justiça baiana. “Os
desembargadores da Bahia estão
de parabéns porque agora a Justi-
ça poderá ser exercida na pleni-

tude democrática”, afirmou. Lavig-
ne lembrou que a eleição se reves-
te de maior importância porque
2.002 será ano eleitoral. “Agora sa-
bemos que o Tribunal Eleitoral da
Bahia será presidido por alguém
que não tem vínculos com o carlis-
mo, o que nos dá garantia de que
teremos eleições livres”, declarou.

O deputado Nelson Pellegrino
(PT-BA) também registrou a vitó-
ria do desembargador Carlos Alber-
to Dutra Cintra eleito para a presi-

dência do Tribunal de Justiça da
Bahia. Segundo o deputado, este
resultado representa a indepen-
dência do órgão. “É uma demons-
tração de que o ex-senador Antô-
nio Carlos Magalhães não man-
da no tribunal. Espero que a elei-
ção signifique um novo rumo e
que o TJ possa trilhar uma postu-
ra independente”, disse. Cintra
concorreu ao cargo com o desem-
bargador Amadis Barreto, que
teve apoio do ex-senador baiano.

Roland Lavigne comemora eleição no TJ da Bahia

mentares integrantes de
CPIs, algumas vezes, querem
retirar o direito previsto na
Constituição de os depoentes
ficarem em silêncio, para
não se incriminarem. E lem-
brou o caso do ex-presiden-
te do Banco Central, Francis-
co Lopes, que, ao se recusar
a falar em seu depoimento,
teve sua prisão decretada.
“Nesse caso, imediatamente
o STF concedeu o habeas-

corpus, pois ele tinha o direi-
to de não falar”, garantiu. Jo-
bim destacou ainda que um in-
tegrante da CPI poderá dar
voz de prisão, como qualquer
cidadão: somente nos casos
de flagrante delito.

O ministro ressaltou ainda
que, apesar de ter o poder in-
vestigatório, uma CPI não
pode querer investigar atos de
outro Poder. “Um juiz jamais
precisará explicar o porquê de
uma decisão sua, de um julga-
mento. Não compete ao Poder
Legislativo investigar atos de
julgar e sim os administrati-
vos”.  A posição do Supremo
Tribunal Federal, de acordo
com Jobim, é a de que uma
CPI tem os mesmos poderes
investigativos de um juiz. Po-
rém, para isso, seus atos pre-
cisam ser transparentes como
os de um magistrado.

O deputado Pedro Vala-
dares (PSB-SE), em nome
do presidente Aécio Neves,
ressaltou o esforço da Câ-
mara  em fazer com que a
Casa volte a ser um centro
de debates de temas que in-
teressem à sociedade.  Ao
abrir o evento, o parlamen-
tar também parabenizou a
demonstração de  vontade
política da Mesa da Câma-
ra,  na busca por manter a
qualificação de seus servi-
dores, com a realização do
curso para formação de se-
cretário de comissões.

 Ministro Nelson Jobim

Sônia Baiochi
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Walter Pinheiro denuncia manobra
eleitoral com o Orçamento 2002

Economistas alertam para riscos da política econômica
À exceção do represen-

tante do Banco Central, os
participantes da primeira fase
do seminário Banco Central
e Desenvolvimento, promovi-
do pelas comissões de Finan-
ças e Tributação e de Fiscali-
zação Financeira e Controle,
foram unânimes nas críticas
às políticas monetária, cambi-
al e creditícia conduzidas pelo
governo federal. Na opinião
dos presentes, o enfoque qua-
se exclusivo no combate à in-
flação está levando o gover-
no a abrir mão de adotar polí-
ticas que levem o país ao cres-
cimento sustentado.

Para o professor de eco-
nomia da UFRJ, Reinaldo
Gonçalves, a autoridade mo-

netária encontra-se amarrada à “ar-
madilha antiinflacionária” como
prioridade máxima, colocando o
Brasil em uma trajetória de insta-
bilidade e esgarçamento do teci-
do social. Ele apresentou um es-
tudo da economia brasileira nos úl-
timos 150 anos, evidenciando que
o atual governo conseguiu o mai-
or endividamento da história.

Na avaliação de Paulo Rabelo
de Castro, vice-presidente do Ins-
tituto Atlântico, dentro de no má-
ximo cinco anos o Brasil deverá
adotar o dólar como moeda. Isso
deve ocorrer diante da necessida-
de de uma moeda forte, tanto in-
terna quanto externamente, e das
dificuldades de dotar o real dessa
característica.

Já o diretor de Assuntos Inter-

nacionais do Banco Central, Da-
niel Gleizer, afirmou que a políti-
ca adotada pela instituição é a de
estabilidade com compromisso de
discricionariedade restrita, aliada
a um forte componente de trans-
parência. Significa dizer que o
Bacen vem procurando manter
seus compromissos de médio e
longo prazos, deixando clara para
os agentes econômicos sua linha
de atuação. Nesse contexto, a po-
lítica monetária, muito criticada
pelas altas taxas de juros, vem sen-
do usada como instrumento para
resolver aspectos circunstanciais
da economia.

Questionados pelos deputados
Jorge Khoury (PFL-BA) e We-
llington Dias (PT-PI) sobre as
ações a serem adotadas para que

o Brasil possa sair do discurso “é
preciso estabilizar para depois cres-
cer” e passar ao crescimento pro-
priamente dito, estudiosos presen-
tes apontaram a oferta de crédito
como ponto comum. Na opinião de
Carlos Eduardo Carvalho, profes-
sor da PUC-SP, a falta e o custo do
crédito são os principais impediti-
vos do crescimento. Ele defende,
inclusive, a utilização do Banco do
Brasil e da Caixa Econômica Fe-
deral como instrumentos para que-
brar o oligopólio dos bancos, que
insistem em manter juros exorbi-
tantes. Para Daniel Gleizer, o cres-
cimento da produtividade é o ful-
cro do crescimento, sendo neces-
sário criar um conjunto de fatores
estruturais como investimento, saú-
de e educação que o tornem possí-

vel.
O deputado Sérgio Miran-

da (PCdoB-MG) criticou o
fato de o Tesouro Nacional vir
absorvendo os sucessivos pre-
juízos apresentados pelo Ban-
co Central, fruto da condução
das políticas monetária, fiscal
e creditícia. “O Bacen é a úni-
ca instituição que tem autori-
zação ilimitada de gastos e sua
dívida não é controlada. E ain-
da querem independência”,
afirmou o parlamentar. Para
Miranda, a Lei de Responsa-
bilidade Fiscal contribui nes-
se sentido, na medida em que
sua essência, consubstanciada
nos artigos 7º, 9º e 31, trans-
fere os custos dessas políticas
para a política fiscal.

Ao mesmo tempo em que ma-
nifestou preocupação com o cur-
to prazo de que a Casa irá dispor
para a análise da proposta orça-
mentária, o líder do PT, deputado
Walter Pinheiro (BA), criticou o
governo federal por ter executado
apenas 16% do Orçamento desse
ano. Para ele, esta prática do go-
verno, de liberar apenas uma pe-
quena parte dos recursos orçamen-
tários, é uma manobra política usa-
da em anos que antecedem às elei-
ções. Ele lembrou que em 1998,
ano das eleições gerais e quando
foi consagrado o princípio da ree-
leição, os investimentos foram
superiores aos dos anos de 1997 e
1999. “Os recursos para a rubrica
de investimentos em 1997 foram
51,4% superiores a 1998 e 118%
a mais do que as verbas orçamen-
tárias liberadas em 1999”, ressal-
tou o parlamentar.

Na sua avaliação, esta mano-
bra permite que o governo dispo-
nha de, praticamente, duas peças
orçamentárias para serem gastas
em ano eleitoral. Ele ressaltou que
para este ano o governo terá cerca
de R$ 11 bilhões, além dos R$
21,9 bilhões previstos na propos-
ta orçamentária. O líder explicou
que estes recursos são oriundos de
restos a pagar de anos anteriores.
“É lamentável que o governo use
a peça orçamentária para fazer
politicagem”, afirmou. Segundo
ele, se a proposta não for ampla-

mente discutida e planejada, os
partidos de oposição deverão
votar contra a matéria. “Na vo-
tação da proposta orçamentária,
acredito que irá prevalecer o cri-
tério da bancada regional que
tenha maior poder de pressão, em
detrimento das necessidades da
população”, criticou Walter Pi-
nheiro.

Para o deputado, mesmo que
a Câmara prorrogue os trabalhos
por mais de uma semana após o
recesso, o prazo não será sufici-
ente para discutir detalhadamen-
te a proposta orçamentária. “Pre-
cisamos analisar rubrica por ru-
brica para que não tenhamos que
conviver no próximo ano com as
CPIs instaladas com o objetivo
de analisar obras inacabadas ou
irregulares”, alertou o líder.

O deputado Ney Lopes
(PFL-RN), relator do Projeto
de Lei 4.177/01 que propõe a
correção da tabela do Impos-
to de Renda, declarou ontem
que a proposta de atualização
dos descontos da tabela do IR,
“além de altamente legítima, é
uma questão de justiça social,
já que há mais de seis anos es-
ses percentuais não sofrem
qualquer correção”.

Na avaliação do parlamen-
tar, o termo atualizar é mais
adequado dentro do atual
quadro de uma economia de-
sindexada como a nossa.
“Não podemos mais ter aque-
la cultura que realimenta a in-
flação”, disse. Ney Lopes res-
saltou que tanto as oposições
quanto a própria base do go-
verno já chegaram a um con-
senso de que o percentual de
correção da ordem de 20%  é
razoável.

Como relator da matéria,
o deputado entende que a pro-
posta apresentada pelo secre-
tário da Receita Federal, Eve-
rardo Maciel, não pode ser
desprezada. “Ouvi , inclusive

de colegas do PT, que a refe-
rida tabela era perfeita, mas
que a questão era mais políti-
ca do que tributária”, obser-
vou Ney Lopes, ao mesmo
tempo em que advertiu que
quando se fala em orçamento,
num país sob o regime de Lei
de Responsabilidade Fiscal,
não há como separar uma coi-
sa da outra.  Embora conside-
rando que a tabela proposta
pelo governo peca ao não cor-
rigir também as deduções, Ney

Lopes vê pontos positivos no
projeto do Executivo. Segun-
do ele, 97% dos contribuintes
vão ganhar com esta propos-
ta. Entende o deputado que é
preciso, agora, discutir a ques-
tão dos reajustes nas dedu-
ções. “Já que há um consenso
em torno dos 20%, que se faça
também os reajustes das dedu-
ções em 20%”, propõe.

Caso prevaleçam estas
duas  propostas,  o relator
acredita que a tabela do IR no
país se tornará mais progres-
siva. “Vamos mudar a tabela
tornando-a progressiva, de
maneira que só vai pagar mais
Imposto de Renda 3% dos 7
milhões de brasileiros que
hoje declaram”, disse.

Ney Lopes lembra ainda
que, feitos esses reajustes,
quem ganha hoje em torno de
R$ 2,5 mil poderá ter uma re-
dução de quase 50% no im-
posto a pagar. “Se as deduções
forem atualizadas, o declaran-
te terá ainda mais benefícios”,
disse o deputado, consideran-
do ser melhor prometer ape-
nas o possível.

Ney Lopes: atualização do IR é
uma questão de justiça social

Deputado Ney Lopes

Deputado Walter Pinheiro
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Não sou daqueles que proclamam a senilidade de nossas leis
trabalhistas. Isto porque, ao longo do tempo, parlamentares
ciosos de seus compromissos para com o trabalhador brasi-
leiro, debruçaram-se sobre a CLT e ofereceram emendas ao
seu texto visando adequá-la à modernidade dos tempos pre-
sentes. Creio que se um levantamento for feito sobre este
aspecto , a CLT foi, entre todos os textos de lei consolidados,
o que mais recebeu adequação ao longo dos últimos quaren-
ta anos. Este comportamento dos parlamentares brasileiros
tem impedido que a CLT envelheça como um todo e sobre-
viva, heroicamente, como um documento de valor histórico
inegável e de conteúdo que desde o seu nascedouro, até agora, representa muito, perante as demais
nações civilizadas, a cultura jurídica brasileira e o alcance social que emblema.

A dinâmica do processo legislativo assegura à CLT esta salutar sobrevivência pois, consoante as situações de
cada momento, podem as leis trabalhistas serem modernizadas parcialmente, preservados em seus textos aque-
les artigos, parágrafos, incisos e alíneas que representam ganhos, vantagens, direitos e proteção que o trabalha-
dor brasileiro tem conquistado e mantido ao longo do tempo. Assim tem ocorrido e a Câmara dos Deputados tem
sido o melhor fórum de debates para estas questões.

Mas, agora, na modernidade dos tempos, o Ministério do Trabalho e do Emprego, vem examinando mudan-
ças na CLT objetivando flexibilizar a questão do contrato de trabalho. Há pouco tempo este tema era intocável.
Nem mesmo a tecnologia ingressante  há cerca de décadas nas fábricas e em outros setores da ativida-
de humana era suficientemente corajosa para impor, no Brasil, reparos ao contrato de trabalho. Mas o
faz, agora, através do meio mais sórdido e humilhante, a saber, o desemprego. São milhões de brasi-
leiros que não encontram espaço no mercado de trabalho regulado pelo contrato de que trata a Conso-
lidação das Leis do Trabalho. E, se não há espaço para trabalhar contratado com “carteira assinada”,
parece que estamos no momento propício para que se “flexionalize” a lei, diminuindo a força da
influência ou da presença desta garantia na vida do trabalhador brasileiro.

Com certeza que me causa expectativa este pseudo avanço. O contrato de trabalho é e sempre foi um
instrumento de paz social e de garantia individual. É certo que ele onera a folha de pagamento do empregador.
Mas é certo também que o empregador, em geral, tudo faz para desonerar sua folha de pagamento. E o canto de
louvor que a classe patronal entoa à mencionada “flexibilização” desperta em mim aguçada preocupação. Se
flexionado o contrato de trabalho, depois outras flexionalizações poderão vir, a saber: das férias remuneradas, do
FGTS, do descanso semanal remunerado, do 13º salário, do auxílio doença, do auxílio maternidade, da licença
maternidade e  paternidade, da previdência social e da aposentadoria por tempo de serviço, do vale-transporte,
do vale-alimentação, da jornada de trabalho e do descanso entre uma e outra jornada, da remuneração das horas
extras, da licença para tratamento de saúde e de outras conquistas do trabalhador brasileiro.

Daí minha atenção para com este assunto, sobretudo porque é o Ministério do Trabalho e do Emprego quem
vem coordenando e patrocinando o debate que se faz com as mais expressivas lideranças sindicais em torno da
flexibilização do princípio legal que trata do contrato de trabalho. Enfraquecer este direito em nome da amplia-
ção do mercado de trabalho é algo tão arriscado quanto, em nome da doença, apressar a morte do doente.

A “flexibilização” do trabalho, proposta pelo governo
federal, é sinônimo de precarização. O Projeto de Lei
5.483/01 permite que o “acordo” prevaleça sobre a lei, es-
tabelecendo a superioridade dos contratos sobre as regras
da CLT. Caso o projeto seja aprovado, os trabalhadores
poderão perder direitos básicos, como férias (que poderão
ser reduzidas), 13° salário (que poderá ser parcelado), Fun-
do de Garantia e outras conquistas.

Outro aspecto inaceitável do projeto é que ele permite
o surgimento de uma disputa perversa entre as empresas
para decidir onde está a menor proteção dos direitos soci-

ais dos trabalhadores.  Os atuais direitos da CLT passariam a ser o
teto, já que as negociações tenderão ao rebaixamento progressivo das
condições de trabalho. Os “acordos” resultantes dessas negociações
se constituirão em chantagens impostas aos trabalhadores. A Volkswa-
gen, por exemplo, anunciou a demissão de 3.000 mil trabalhadores e
depois propôs uma redução de salário para voltar atrás. O projeto par-
te de um pressuposto falso, a saber, que os trabalhadores brasileiros
atingiram tal nível de organização que poderiam prescindir de direitos
mínimos legais.

A subordinação da CLT aos acordos não vai contribuir para a ge-
ração de empregos, conforme defende o governo federal. O contrato
de trabalho temporário, alardeado na época de sua tramitação no Con-
gresso como uma medida de combate ao desemprego, não criou no-
vos postos de trabalho. O que houve foi a diminuição no número de
empregos estáveis, substituídos por empregos temporários, além da
diminuição da renda e da segurança no trabalho. A participação do
trabalho na renda total brasileira caiu de 40%, em 1994, para 36%, em
1999, segundo o Dieese.

Emprego se cria com crescimento econômico e não com precari-
zação do trabalho. Devemos suprimir direitos como 13° salário, férias
e FGTS para incentivar o crescimento? Considerar os direitos sociais
como um obstáculo ao crescimento é um mito desmentido pelos fatos.
A Argentina flexibilizou tudo e o desemprego só aumentou. A taxa de
juros brasileira, segunda maior do mundo, é a principal causa da per-
da de competitividade do setor produtivo. A supressão de direitos e a
diminuição da capacidade de compra dos trabalhadores só agravará o
atual quadro recessivo. Se o governo tivesse coragem de enfrentar o
desemprego, diminuiria as taxas de juros e faria a reforma tributária,
esperada desde o primeiro dia da gestão Fernando Henrique.

www.cerino.com.br
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AGENDA

Os oito anos de promulgação
da Lei Orgânica da Assistência
Social (Loas) foram homenage-
ados ontem, na Câmara dos De-
putados, durante sessão solene,
atendendo a requerimento do de-
putado Eduardo Barbosa (PSDB-
MG). Em nome do presidente da
Casa, Aécio Neves, o deputado
Jutahy Júnior (PSDB-BA), que
exercia o cargo de ministro do
Bem-Estar Social à época da pu-
blicação da Lei, registrou sua sa-
tisfação por ter participado do pro-
cesso de discussão e aprovação da
Loas, a qual considerou um avan-
ço para a assistência social do país.

Ao relembrar o teor acalora-
do dos debates que marcou a dis-
cussão dessa lei, o parlamentar
baiano  reconheceu a importân-
cia da contribuição dada pelos
especialistas no assunto e pelas
entidades civis que participaram
do amadurecimento da Loas an-
tes de sua publicação e salien-
tou o difícil caminho a ser se-
guido para a efetivação dos be-
nefícios nela previstos.

“Há, ainda, 30 milhões de
brasileiros vivendo abaixo da li-
nha de pobreza. Se existe um
consenso no país, é sobre a ne-

cessidade urgente de mudarmos
essa realidade. Creio que, só por
meio da aplicação plena e a am-
pliação da Loas, conseguiremos
avançar ainda mais no atendi-
mento social”, afirmou Jutahy
Júnior, numa referência aos di-
reitos básicos dos portadores de
deficiência, crianças, idosos,
índios, entre outras minorias
carentes do Brasil.

Além dele, fizeram parte da
Mesa, a secretária de Estado da
Assistência Social, Wanda  En-

gel; a deputada Fátima Pelaes
(PT-SP), relatora da Lei Orgâ-
nica; e o presidente do Conse-
lho Nacional de Assistência So-
cial, Antônio Brito. A sessão foi
presidida pela segunda vice-pre-
sidente da Comissão de Seguri-
dade Social da Casa, deputada
Angela Guadagnin (PT-SP).

Plenário comemora aniversário da
Lei Orgânica da Assistência Social

Para o deputado Eduardo Bar-
bosa (PSDB-MG), são diversos
os programas de assistência so-
cial que aparecem e desaparecem
e, muitas vezes, são ambíguos
entre si. Em sua opinião, os re-
cursos estão sendo pulverizados
em fundos que não chegam aos
necessitados, em razão dos des-
vios e da inadimplência munici-
pal. “Temos que atentar para isso.
Por que não aumentar a dotação
orçamentária para o setor em,
pelo menos, 5% do montante do
Orçamento Geral da União?”
questionou, ao pedir o apoio dos
presentes para a aprovação da
PEC 431/01, de sua autoria, que
prevê a destinação desse percen-
tual para a assistência social.

O parlamentar mineiro agra-
deceu o esforço pessoal de cada
um dos presentes na aplicação das
disposições previstas na Lei Or-
gânica de Assistência Social
(Loas), mas criticou a falta de
comprometimento de autoridades
que ainda insistem em protelar a

efetivação e a ampliação da as-
sistência social no país. Admitiu
que o regime capitalista tende a
tornar o sistema mais predatório
e excludente, aumentando a po-
breza e penalizando as minorias,
e sugeriu medidas que poderão
transformar o quadro conjuntural
da assistência social.

“Apesar dos ranços corpora-
tivistas e protecionistas em rela-
ção à lei, já caminhamos muito
na proteção dos jovens, dos ido-
sos e dos portadores de deficiên-
cia, mas creio ser preciso melho-
rar os benefícios a eles direcio-
nados, sem incentivar o comodis-
mo e a dependência. Temos que
dar o peixe, mas principalmente,
ensinar a pescar!”, concluiu.

Também se pronunciaram na
sessão solene os deputados Lau-
ra Carneiro (PFL-RJ), Fátima Pe-
laes (PSDB-AP), Rita Camata
(PMDB-ES), Angela Guadagnin
(PT-SP), Luiza Erundina (PSB–
SP), Serafim Venzon (PDT-SC) e
Agnelo Queiroz (PCdoB-DF).

Eduardo Barbosa sugere aumento de 5%
nas  dotações para a assistência social

Ao lembrar o Dia Inter-
nacional pela Eliminação da
Violência Contra a Mulher,
a deputada Celcita Pinheiro
(PFL-MT) informou que a
bancada feminina está deba-
tendo, discutindo e procu-
rando solução o problema
dos maus tratos à mulher. Ela
disse que, de Norte a Sul do
país, são alarmantes os índi-
ces de violência contra a mu-
lher, que não escolhe raça,
classe, religião, idade ou
qualquer outra condição, e
pode ocorrer na rua, no tra-
balho, e até mesmo em sua
residência. Segundo ressal-
tou, a situação é igual em
todo o país, sendo que, em
seu estado, o fato torna-se
mais grave, porque só na De-
legacia Especializada de De-
fesa da Mulher de Cuiabá
foram registrados, de janei-
ro a julho deste ano, 1.141
ocorrências, sendo 426 le-
sões corporais, 34 estupros,
13 atentados violentos ao
pudor, entre outras.

Celcita aponta
índices alarmantes

 de violência
contra a mulher

QUARTA-FEIRA, 05.12.01
PLENÁRIO
Hora: 10:00 Pauta: Sessão

solene em homenagem ao Dia In-
ternacional do Voluntariado.

Hora: 13:00 Pauta: Aprecia-
ção da PEC 203/95, que permite
a participação do capital estran-
geiro nas empresas jornalísticas.

COMISSÕES
Amazônia e de Desenvolvi-

mento Regional
Hora: 9:00 Pauta: Abertura do

Seminário: Redivisão Territorial
da Amazônia Tema: Efeitos Polí-
ticos e Geopolíticos da Redivisão
Territorial. Presença do ministro
da Defesa, Geraldo Magela Quin-
tão; governador do Pará, Almir
Gabriel; governador do Mato
Grosso, Dante de Oliveira; gover-
nador do Amazonas, Amazonino
Mendes, e governador do Tocan-
tins, Siqueira Campos.

Local: Plenário 14, Anexo II
CCJR
Hora: 9:00 Pauta: Apreciação

do PL 223/01 do deputado Orlan-
do Desconsi (PT-RS), que torna
inelegível o parlamentar que re-
correr à renúncia para fugir da
cassação.

Local: Plenário 1, Anexo II
Agricultura
Hora: 9:00 Pauta: Apreciação

do PLC 215/01, do deputado Luís
Carlos Heinze (PPB-RS), que ins-
titui o Programa de Garantia de
Renda Agrícola e o Fundo de Sus-
tentação da Renda Agrícola, alte-
ra dispositivos da Lei 8.427/92.

Local: Plenário 6, Anexo II
Trabalho
Hora: 9:00 Pauta: Apreciação

do PL 3.129/92, que estabelece
regras para os anúncios de ofer-
ta de emprego.

Local: Plenário 12, Anexo II
Minas e Energia
Hora: 9:00 Pauta: Apreciação

do PL 5.228/01, da deputada Nair
Xavier Lôbo (PMDB-GO), que
proíbe a cobrança de taxa de re-
ligação por concessionárias de
distribuição, por inobservância à
meta de contenção de consumo.

Local: Plenário 16, Anexo II
Viação e Transportes
Hora: 9:00 Pauta: Apreciação

do PL 5.011/01, do deputado José
Carlos Coutinho (PFL-RJ), que
proíbe o transporte de presos con-
denados ou à disposição da Jus-
tiça em transportes coletivos.

Local: Plenário 11, Anexo II
Defesa do Consumidor
Hora: 9:00 Pauta: Apreciação

do PDL 278/99 da Comissão de
Relações Exteriores, que aprova
o texto do Acordo Relativo à Im-
plementação da Parte XI da Con-
venção das Nações Unidas so-
bre o Direito do Mar.

Local: Plenário 8, Anexo II
Legislação Participativa
Hora: 9:00 Pauta: Abertura do

Seminário Democracia e Sobe-
rania Popular – Tema: Democra-
cia – Cidadania e Participação.
Presença do  professor da PUC/
SP, ex-secretário de Educação
do município de São Paulo, Má-
rio Cortella.

Local: Auditório do Espaço
Cultural Zumbi dos Palmares

Ciência e Tecnologia
Hora: 9:30 Pauta: Apreciação

do PL 1.787/96, do Executivo, que
dispõe sobre a proteção da pro-
priedade intelectual de topografi-
as de circuitos integrados.

Local: Plenário 13, Anexo II
Finanças e Tributação
Hora: 9:30 Pauta: Apreciação

do PL 3.384/00, do TST, que dis-
põe sobre a criação de Varas de
Trabalho nas Regiões da Justiça
de Trabalho e define jurisdições.

Local: Plenário 4, Anexo II
Educação
Hora: 9:30 Pauta: Apreciação

do PL 4.907/01, do Senado, que
acrescenta dispositivo ao art. 3º
da Lei 8.650/93, que dispõe so-
bre as relações de trabalho do
Treinador Profissional de Futebol,
a fim de permitir ao jogador de
futebol, o exercício da profissão
nas condições que especifica.

Local: Plenário 10, Anexo II
Relações Exteriores
Hora: 10:00 Pauta: Aprecia-

ção do PL 3.094/00,  que regu-
lamenta o art. 144 da Constituição,
para disciplinar a organização e o
funcionamento dos órgãos respon-
sáveis pela segurança pública.

Local: Plenário 3, Anexo II
Fiscalização Financeira
Hora: 10:30 Pauta: Reunião

para apreciação de requerimen-
tos.

Local: Plenário 9, Anexo II
Economia
Hora: 10:30 Pauta: Seminá-

rio Desoneração da Folha de Pa-
gamentos. Presença do diretor-
técnico do Serviço de Apoio a Mi-
cro e Pequenas Empresas (Se-
brae), Vinícius Lummertz.

Local: Plenário 5, Anexo II
COMISSÕES ESPECIAIS
Combate à Violência
Hora: 14:00 Pauta: Discussão

do relatório final do relator, depu-
tado Jorge Tadeu Mudalen
(PMDB-SP).

Local: Plenário 13, Anexo II
Prorrogação da CPMF
Hora: 14:00 Pauta: Discussão

do parecer do relator.
Local: Plenário 11, Anexo II
Segurança Pública
Hora: 14:30 Pauta: Votação

dos destaques.
Local: Plenário 8, Anexo II
CPIs
Sivan
Hora: 14:00 Pauta: Audiência

pública para ouvir o procurador
Luiz Francisco Fernandes.

Local: Plenário 4, Anexo II
Banespa
Hora: 14:30 Pauta: Audiência

pública para oitiva com o ex-dire-
tor-presidente da Fipecafi, Eliseu
Martins.

Local: Plenário 9, Anexo II
ESPECIAL
Hora: 15:00 Pauta: Inaugura-

ção do Espaço Governador Má-
rio Covas.

Local: Entrada do Anexo II
Hora: 18:30 Pauta: Lança-

mento da publicação do relatório
final da comissão externa destina-
da a esclarecer em que circuns-
tâncias ocorreu a morte do ex-pre-
sidente Juscelino Kubitschek.

Local: Salão Nobre da Câmara

Agenda da Câmara

A sessão solene foi presidida pela deputada Angela Guadagnin
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Alterações na Lei 10.060, que
dispõe sobre o Fundo de Finan-
ciamento ao Estudante do Ensi-
no Superior (Fies), vão possibili-
tar que cerca de 60 mil novos alu-
nos do ensino médio e fundamen-
tal, além de 100 mil estudantes
universitários, sejam beneficiados
com bolsas de estudos só neste
semestre. A informação é do de-
putado Osvaldo Biolchi (PMDB-
RS), autor do projeto de lei de con-
versão que introduziu alterações
no Fies para diminuir a evasão de
alunos sem condições financeiras
de pagar mensalidades escolares.
“É muito gratificante saber que
através da regulamentação de uma
lei estamos dando a oportunidade
a milhares de jovens carentes de
realizar um grande sonho”, enfa-
tizou o parlamentar.

O Fies foi criado em maio de
1999, em substituição ao antigo
Programa de Crédito Educativo,
com o objetivo de conceder finan-
ciamento a estudantes regular-

mente matriculados em cursos
superiores não gratuitos.  O fun-
do permite o financiamento de até
60% dos encargos educacionais
cobrados dos estudantes pelas
instituições de ensino. O proble-
ma, de acordo com Biolchi, é que
os juros de 9% ao ano são muito
altos, o que faz com que o pro-
grama atenda apenas 100 mil es-

tudantes, o que representa 6% dos
alunos das instituições particula-
res. A modificação na lei possibi-
litou que os inadimplentes rene-
gociassem suas dívidas junto à
Caixa Econômica Federal em me-
lhores condições, com a redução
dos juros e a ampliação do prazo
de amortização. Segundo a Cai-
xa, as novas regras deverão be-
neficiar pelo menos 200 mil es-
tudantes.

A extensão das bolsas de es-
tudo aos alunos carentes de ensi-
no médio e fundamental será pos-
sível porque as alterações na Lei
10.060 obrigam as instituições de
ensino enquadradas no artigo 55
da lei 8.212, que dá as regras para
as entidades consideradas filantró-
picas, a aplicar nas bolsas o equi-
valente a 20% de sua folha de pa-
gamento. Os alunos, como infor-
mou Biolchi, serão escolhidos por
um conselho composto de repre-
sentantes da direção da escola, dos
professores e dos próprios alunos.

Biolchi mostra que alterações no Fies
vão beneficiar 160 mil novos alunos

A Suframa pretende am-
pliar seus investimentos na
formação de recursos huma-
nos especializados nos esta-
dos que compõem a Amazô-
nia Ocidental: Acre, Amazo-
nas, Rondônia e Roraima. O
anúncio é do deputado Expe-
dito Júnior (PSDB-RO), ao
informar que a autarquia di-
recionou R$ 2,5 milhões para
doutorados em biotecnologia
e está em fase de criação dos
cursos de mestrado em tele-
comunicações e informática
na Universidade Federal do
Amazonas.  Ele  assinalou
também  que a Universidade
Federal de Rondônia está im-

plantando um curso de turis-
mo em nível de especializa-
ção.

“Para o governo de Ron-
dônia, formar profissionais
em turismo significa dispor
futuramente de especialistas
na exploração das suas mai-
ores riquezas: a beleza na-
tural do seu território”, dis-
se. Segundo Expedito Júni-
or, essa nova política da
Suframa objetiva incenti-
var a formação de capital
intelectual capaz de fomen-
tar a exploração das poten-
cialidades da região, prin-
cipalmente as localizadas
em áreas estratégicas.

Suframa vai investir em
educação na Amazônia

O deputado Marcondes Ga-
delha (PFL-PB) pediu apoio
para garantir que o projeto de lei
criando a universidade federal
de Campina Grande tramite no
Congresso em regime de urgência
para permitir que a nova institui-
ção esteja funcionando já em 2002.
O parlamentar observou que se tra-
ta apenas de um desmembramen-
to da Universidade Federal da Pa-
raíba e que não serão necessári-
os novos recursos, mas apenas

Marcondes Gadelha quer criação de
universidade em Campina Grande

O deputado Dr. Heleno
(PSDB-RJ) parabenizou o minis-
tro da Educação, Paulo Renato de
Souza, pela ampliação do progra-
ma Bolsa-Escola em âmbito naci-
onal, com recursos do governo fe-
deral. O parlamentar ressaltou que
um milhão de famílias já recebem
o benefício e que, até o final do
ano, o programa será estendido a
mais 4,8 milhões de famílias.

Ampliação do Bolsa-Escola

O deputado João Almeida
(PSDB-BA) denunciou o des-
caso do governo da Bahia com
a infância. Ele afirmou que,
além de liderar as estatísticas
com os piores indicadores so-
ciais do país, também foi indi-
cado pelo IBGE como o segun-
do estado no ranking de explo-
ração da mão-de-obra infantil.
“São mais de 300 mil crianças
fora das escolas e sob a explo-
ração do trabalho quase escra-
vo”, lamentou.

Além de acusar o governo
estadual de não fazer nada pela

João Almeida denuncia 300 mil
crianças sem escola na Bahia

uma redistribuição da verba.
Ele assinalou que Campina

Grande hoje é um centro de pes-
quisa e ensino reconhecido na-
cionalmente, em especial na área
de engenharia elétrica. Na sua
opinião, depois de ser um gran-
de centro industrial, no ciclo
do algodão, a cidade expressa
hoje claramente sua vocação
no setor de serviços, onde se
encaixa o novo projeto de uma
universidade federal.

Deputado Osvaldo Biolchi

O deputado Pedro Valada-
res (PSB-SE) cobrou do go-
verno federal uma política so-
cial para o país, tendo em vis-
ta o alto índice de criminali-
dade e de doença que vem
barrando o crescimento da ex-
pectativa de vida do brasilei-
ro. Ao citar matéria publica-
da pelo jornal Folha de São
Paulo, que mostra o aumento
da expectativa de vida do bra-
sileiro em 2,6 anos na última
década, o parlamentar lembra
que o Brasil perde para todos
os países da América do Sul,

exceto a Bolívia. Segundo in-
formou, nossa expectativa é de
67 anos, enquanto que em pa-
íses pobres como Cuba, che-
ga a 76 anos, e em Cabo Ver-
de, a 71 anos. “Isso porque,
apesar de pobres, seus gover-
nos vêm investindo em políti-
cas sociais”, ressaltou. Pedro
Valadares ainda alertou que,
apesar do aumento da expec-
tativa de vida, com a aprova-
ção recente do fator previden-
ciário, o trabalhador brasilei-
ro terá que trabalhar mais para
poder se aposentar.

Valadares diz que expectativa
de  vida no  país ainda é baixa

Deputado João Almeida

educação pública, o deputado
denunciou a transferência de
170 crianças que recebiam
educação complementar pre-
vista no Programa de Erradi-
cação do Trabalho Infantil
para escolas estaduais em
Uauá. De acordo com Almeida,
as divergências políticas do go-
vernador com a prefeita do mu-
nicípio ainda fizeram com que
fossem alterados os dados sobre
a matrícula de 1.500 crianças em
novas vagas, para que a cidade
não recebesse as verbas públi-
cas correspondentes a elas.

“Cada jovem brasileiro que, ao
invés de atravessar a infância na
lida cruel do trabalho precoce, tem
a chance de freqüentar uma esco-
la, adquirindo as ferramentas bá-
sicas para uma vida profissional
produtiva e eficiente, contribui
para o rompimento do círculo per-
verso de miséria e de ignorância
que ainda aprisiona considerável
fatia da população brasileira”, res-

saltou. O deputado frisou ainda
que a educação é o setor de maior
importância estratégica no comba-
te à pobreza e à desigualdade e que
nações que investiram maciça-
mente em educação pública gra-
tuita de qualidade, nas últimas dé-
cadas,  têm hoje economias extre-
mamente competitivas e  apresen-
tam uma notável redução nos ín-
dices de desigualdade social.




