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Ata da 101ª Sessão Especial, em 12 de Junho de 2008

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. Garibaldi Alves Filho e Marconi Perillo

(Inicia-se a sessão às 10 horas e 28 mi-
nutos e encerra-se às 13 horas e 2 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Há numero regimental. Declaro aberta a ses-
são.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – A presente sessão especial destina-se a co-
memorar o centenário da imigração japonesa para o 
Brasil, nos termos dos Requerimentos nºs 377, 394 
e 462, de 2008, dos Senadores Aloizio Mercadante, 
Marconi Perillo e outros Srs. Senadores.

Convido para compor a Mesa dos nossos tra-
balhos o Exmº Sr. Embaixador do Japão, Ken Shima-
nouchi. (Pausa.)

Convido também para compor a Mesa o Senador 
Aloizio Mercadante, autor do requerimento de realiza-
ção desta sessão, e o Sr. Deputado Federal Takaya-
ma, Presidente do Grupo Brasil-Japão do Congresso 
Nacional e Vice-Presidente da Comissão de Relações 
Exteriores da Câmara dos Deputados. (Pausa.)

Registro e agradeço a presença nesta sessão do 
Sr. Agostinho Shibata, Brigadeiro-de-Infantaria, repre-
sentando o Comandante da Aeronáutica, Brigadeiro 
Juniti Saito. De igual modo, agradeço a presença do 
Sr. Maçao Tadano, Diretor do Departamento de Ins-
peção de Produtos de Origem Vegetal do Ministério 
da Agricultura, e do Sr. Masahiro Kobayashi, Diretor-
Geral da Agência de Cooperação Internacional do 
Japão. (Pausa.)

Agradeço ainda a presença dos dirigentes e mem-
bros das Associações Nipo-Brasileiras. (Pausa.)

Agradeço ao Sr. Embaixador essa honraria, essa 
distinção.

Tenho a honra de conceder a palavra ao subscritor 
do requerimento, Senador Aloizio Mercadante.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – 
SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Senador Garibaldi Alves; Sr. 
Embaixador, Exmº Sr. Ken Shimanouchi; o Sr. Takaya-
ma, Deputado Federal e Presidente do Grupo Brasil-
Japão do Congresso Nacional; o Sr. Agostinho Shibata, 
a quem agradeço a presença, aqui representando as 

Forças Armadas; todos os demais presentes, convida-
dos, Senadores e Senadoras, numa cálida manhã, no 
dia 28 de abril de 1908, no Porto de Kobe, o mesmo 
que viria a ser destruído por um terremoto quase cem 
anos mais tarde, uma multidão balançava os braços 
e acenava adeus a um grupo de japoneses heróicos 
que, bravamente, havia escolhido um outro “lar” para 
tentar a sorte e construir a vida. O destino: desbravar 
o mar para o desconhecido e exótico Brasil.

Fugiam eles da crise econômica do período da 
reestruturação da Era Meeji, no qual a rápida moderni-
zação econômica provocou vasto desemprego na área 
rural. O solo fértil do Brasil, necessitado de mão-de-
obra com o fim da escravidão e a força da expansão 
da cafeicultura, era uma boa opção, apesar de estar 
do outro lado do mundo.

É bom lembrar que fomos descobertos e coloni-
zados pelos portugueses, que também estiveram du-
rante alguns séculos no Japão. O português é a língua 
que mais expressões do idioma japonês incorporou. 
Ao longo desse processo de aproximação cultural, 
imagino que, por ser um País de língua portuguesa, 
a proximidade com a cultura, com a presença portu-
guesa na história do Japão, tenha diminuído um pouco 
a imensa distância que existia geograficamente entre 
estas duas Nações.

Foram 52 dias no mar, 21 mil milhas náuticas, 
com duas únicas paradas, em Cingapura e na África 
do Sul. Em 18 de junho de 1908, aportou em Santos, 
minha terra natal, o navio japonês Kasato Maru, uma 
embarcação de apenas seis toneladas, trazendo, pela 
primeira vez, 165 famílias nipônicas, num total de 781 
pessoas, que foram encaminhadas às fazendas do 
café, na zona mogiana, próxima à capital de São Pau-
lo, onde permanecem até hoje – é uma área de forte 
presença e influência japonesa –, para trabalharem 
como colonos, que era o contrato de trabalho que se 
estabelecia nessas condições.

Iniciou-se, dessa forma, a brilhante e heróica 
saga da imigração nipônica no Brasil.

Mas, naquele velho e pequeno navio, não vinham 
apenas pessoas, vinham também muitos sonhos de 
um recomeço de vida numa terra estranha. E como 
disse Akira Kurosawa, o grande diretor japonês, “o 
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homem é um gênio quando sonha”. Assim, esses so-
nhos, sem dúvida alguma, inspiraram esses imigrantes 
a se inserir, de forma tão exitosa, em seu novo país e 
a contribuir, de forma tão decisiva, para o desenvolvi-
mento do Brasil.

E sonhar, além de navegar, era necessário, pois 
os desafios eram imensos. Tudo era radicalmente di-
ferente. O idioma e o alfabeto, o clima, a culinária, os 
hábitos e costumes, o modo de vestir, a arquitetura, 
as relações de trabalho; enfim, todas as coisas pro-
vocavam estranheza e demandavam enorme esforço 
de adaptação.

Como disse Tumoo Handa, em um artigo de 
1968:

Desde o dia da chegada, teve de morar 
numa casa sem tatami, tirar o quimono, jogar 
fora a tigela e o hashi, beber café ao invés de 
chá. Ainda, arcando com o epíteto de povo 
inassimilável, foi o imigrante japonês obriga-
do a se desfazer de quase tudo do modus 
vivendi japonês.

Porém, com os sonhos, que tornam os homens 
gênios, vinha também a determinação, que o torna 
capazes de, como afirmou o Imperador Hirohito, ”su-
portar o insuportável”.

Creio que essa amálgama do sonho com a de-
terminação e o senso prático, de Quixote com Sancho 
Pança, de Kurosawa com Yukio Mishima, explica por 
que uma imigração numericamente pequena teve e 
tem influência tão grande no Brasil.

No primeiro período, entre 1910 e 1914, chega-
ram do Japão cerca de 14.200 imigrantes. Embora a 
maioria tivesse vindo para trabalhar nas fazendas de 
café, uma vez findos os contratos de trabalho, boa 
parte desses imigrantes, demonstrando iniciativa e 
vontade férrea de vencer a nova terra, procurou sua 
independência econômico-financeira dirigindo-se para 
o interior do Estado de São Paulo ou para a periferia 
da capital, formando núcleos rurais de grande dina-
mismo econômico.

Entre 1925 e 1935, chegou ao auge o processo 
de imigração, com o impressionante número de 140 mil 
imigrantes. Nesse período, consolidam-se os núcleos 
de imigrantes japoneses, especialmente no Estado de 
São Paulo, e a imigração nipônica passa a ter grande 
importância econômica para o País, notadamente na 
nossa agricultura.

Contribuiu muito para esse êxito econômico japo-
nês no Brasil a construção da noção de colônia japo-
nesa, isto é, a formação de fortes e extensos vínculos 
de solidariedade entre migrantes, que resultavam em 
empreendimentos comuns.

Ao longo da Segunda Guerra Mundial houve, por 
motivos óbvios, interrupção do fluxo migratório do Japão 
para o Brasil. Desse conflito surge um período difícil 
para os imigrantes japoneses, que têm suas empresas 
sob intervenção econômica do Estado autoritário do 
governo Getúlio Vargas.

No entanto, a partir de 1959, restabeleceu-se a 
imigração, mas já em escala bastante reduzida, em 
virtude da forte recuperação econômica do Japão. Ao 
todo, no século passado, chegaram ao Brasil cerca de 
260.000 migrantes japoneses.

Atualmente, estima-se que a comunidade nipo-
brasileira congregue aproximadamente 1.500.000 pes-
soas. É a maior população de descendentes nipônicos 
fora do Japão. As maiores concentrações se encontram 
no meu Estado, São Paulo, estimadas em 73% do to-
tal, seguidas pelo Paraná, com cerca de 20%; o Mato 
Grosso, com 2,5%; e o Pará, com 1,5%. Contudo, há 
presença japonesa em vários Estados do Nordeste, do 
Norte, do Centro-Oeste e do Sul do País.

Quanto às atividades exercidas pelos japone-
ses, metade ainda trabalha no campo e na agricultura, 
inovando-os, modernizando-os, impulsionando-os. Há 
técnicos formados nas melhores escolas de agronomia 
do País, para as quais eles deram uma contribuição 
imensa a tudo o que é a produção agrícola.

O Brasil, hoje, é um grande produtor de alimentos; 
é o País que mais aumentou a exportação de alimen-
tos no mundo, apesar da crise de oferta de alimentos 
que a economia mundial atravessa. Se o Brasil, hoje, 
é o maior produtor e exportador mundial de carne, de 
aves, de soja, de açúcar, de café, de suco de laranja, 
devemos também à imensa contribuição que a colônia 
japonesa deu ao agronegócio, à agricultura familiar e 
à modernização da agricultura brasileira.

Os dados ainda apontam que 35% da comuni-
dade trabalha no comércio e 15%, na indústria. E des-
taco que, neste último setor econômico, houve forte 
presença de empresas japonesas em todas as áreas: 
indústria automotiva, autopeças, eletroeletrônico. Hoje 
há forte presença da indústria japonesa na economia 
brasileira.

Esses migrantes, que chegaram ao País em con-
dições tão difíceis, estão hoje solidamente integrados 
à Nação brasileira e deram, e continuam a dar, contri-
buição inestimável ao desenvolvimento do Brasil.

Com efeito, hoje, a influência desses imigran-
tes está presente em todas as esferas da vida da so-
ciedade brasileira. No cinema, há obras primorosas, 
como Gaijin, de Tizuka Yamasaki; nas artes plásticas, 
a figura tão carismática e tão prestigiada e querida de 
Tomie Ohtake e a de Manabu Mabe, que nos legaram 
exemplos de rara beleza e fina sensibilidade. Lembro 
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que Tomie Ohtake começou a pintar depois dos 40 
anos de idade, já com dois filhos, e, hoje, é artista das 
mais renomadas, uma grande arquiteta, uma grande 
pintora, inovando também na atitude da mulher na 
nossa sociedade. Na arquitetura, Ruy Ohtake desta-
cou-se entre tantos outros importantes arquitetos da 
comunidade. Nos esportes, mesatenistas como Hugo 
Oyama. Os judocas já viraram uma prática. O Brasil 
já foi campeão mundial de judô, e, evidentemente, a 
presença da comunidade foi fundamental para termos 
nos destacado no karatê e no judô. Destaco a judoca 
Vânia Ishii, que ganhou medalha de ouro para o Bra-
sil. Na área militar, temos aqui o Coronel Shibata; o 
Brigadeiro Juniti Saito, que é o Comandante-Geral da 
Aeronáutica do Brasil. No Judiciário, tive a honra, in-
clusive, de ser Relator da aprovação do nome do Dr. 
Fernando Eizo Ono para ocupar o cargo de Ministro do 
Tribunal Superior do Trabalho. No Parlamento, houve 
figuras ilustres, como Luiz Gushiken e Sigeaki Ueki, 
entre tantos outros que passaram e que estão na vida 
pública do Brasil.

Não vou falar da culinária. Quem não comeu um 
sushi, um sashimi ou um missoshiro, quem ainda 
não aprendeu a usar um hashi não sabe o que está 
perdendo. Pelo menos para minha família, é um hábito 
regular e é um prazer único a sabedoria culinária da 
comunidade. Por sinal, “tempero”, em português, vem 
de tempura. O tempero já é influência da culinária, 
inclusive nas nossas expressões.

Entretanto, essa saga migratória, que uniu de 
forma indissolúvel povos tão distantes geográfica e 
culturalmente, não se encerrou por aqui. Com efeito, 
as circunstâncias econômicas e sociais, sempre mutá-
veis, fazem com que hoje sejam brasileiros de origem 
nipônica que estejam no Japão, contribuindo para o 
desenvolvimento daquele país. Trata-se dos cerca de 
300.000 decasséguis, que lutam por uma vida melhor 
do outro lado do mundo, mandando renda para o Bra-
sil, ajudando as famílias e, evidentemente, ajudando 
também o desenvolvimento do Japão. A ampla maioria 
quer voltar, e volta, com uma série de sonhos novos 
de renovação da vida do Brasil.

Mas, talvez, Brasil e Japão não sejam, no fim das 
contas, tão distantes assim. Curiosamente, as bandei-
ras dos dois países têm um círculo no meio – por sinal, 
é o símbolo que vários hoje aqui estão utilizando, que 
o nosso Embaixador deu ao nosso Presidente do Se-
nado Federal. Os círculos, tanto do Japão quanto do 
Brasil, representam astros do céu. No Japão, é o sol; 
no Brasil, o Cruzeiro do Sul; as estrelas representam 
nossa Federação. Se tivessem de ser desenhadas, 
teriam de sê-lo ao mesmo tempo, pois os dois países 
estão em lados opostos do planeta. E o céu, em qual-

quer cultura, representa o desejo de transcendência 
e a esperança no futuro.

Assim, Japão e Brasil, talvez sem sabê-lo, sempre 
estiveram simbolicamente ligados pelo destino comum 
de um futuro próspero e transcendente. E, graças a 
esses migrantes, hoje, em ambos os lados do plane-
ta, esse futuro comum se constrói, e os símbolos se 
tornam realidade.

Portanto, quero dizer, em nome do povo brasilei-
ro: muito obrigado à colônia japonesa por tudo o que 
ajudaram a construir nesta Nação, pelos valores que 
trouxeram para todas as áreas mais importantes da 
nossa cultura. Essa comunidade é fator de orgulho 
para o Brasil.

Saibam que são tantos amigos ao longo da vida 
que eu não poderia citar todos. Mas quero aqui dizer 
que eles estão presentes não só na memória de cada 
um de nós, mas na memória coletiva do Brasil.

Muito obrigado. Arigatou. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – Quero registrar a presença do Exmº Sr. De-
putado Federal Walter Ihoshi e do novo Embaixador 
do Brasil no Japão, cujo nome já foi aprovado na Co-
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Dr. 
Castro Neves.

Neste instante, dando continuidade a esta ses-
são de comemoração ao centenário da imigração ja-
ponesa para o Brasil, concedo a palavra ao Senador 
Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador Garibaldi Alves Filho; Exmo. Sr. 
Ken Shimanouchi, Embaixador do Japão; Sr. Senador 
Aloizio Mercadante, autor do requerimento de propo-
situra desta sessão; Deputado Takayama, meu amigo 
representante do Paraná, Presidente do Grupo Brasil-
Japão do Congresso e Vice-Presidente da Comissão 
de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados; Sr. 
Agostinho Shibata, Brigadeiro-de-Infantaria, represen-
tante do Comandante da Aeronáutica Juniti Saito; Sr. 
Maçao Tadano, Diretor do Departamento de Inspeção 
de Produtos de Origem Vegetal do Ministério da Agri-
cultura; Exmªs Srªs e Srs. Embaixadores e membros 
do Conselho Diplomático; senhoras e senhores diri-
gentes e membros das associações nipo-brasileiras; 
Srªs e Srs. Senadores; demais convidados que nos 
honram com suas presenças nesta sessão especial, 
o Brasil comemora, com imenso orgulho e alegria, o 
centenário da imigração japonesa.

Desde o marco histórico indelével, 18 de junho 
de 1908, já referido pelo Senador Aloizio Mercadan-
te, data do desembarque das 165 famílias japonesas 
do navio Kasato Maru, no porto de Santos, é mister 
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destacar a perfeita sintonia e integração à sociedade 
brasileira dos imigrantes nipônicos.

No contexto histórico da chegada dos primeiros 
781 imigrantes japoneses, passageiros do Vapor Ka-
sato Maru, a Era Meiji promovia uma ampla abertura 
do Japão para a Europa e a América. Naquele mo-
mento, foi, então, assinado um acordo de amizade e 
de comércio com o Brasil. A cooperação entre Brasil 
e Japão atendia a interesses de ambas as partes. De 
um lado, um país em pleno processo de moderniza-
ção e superpopuloso; de outro, uma nação às voltas 
com a escassez de mão-de-obra, sobretudo nas la-
vouras de café. 

Uma realidade é incontestável ao longo desse iti-
nerário histórico: os imigrantes japoneses contribuíram 
efetivamente para o progresso de nosso País, compar-
tilhando de um destino comum, sem abdicar de seus 
traços originários de civilização milenar e assumindo 
uma identidade própria.

A presença japonesa aqui atracou e fez história. 
Da partida da cidade de Kobe à chegada à cidade 
paulista de Santos, os habitantes da Terra do Sol Nas-
cente fixaram-se no ensolarado Brasil, potencializando 
características próprias de cada um dos povos. A dis-
ciplina e a organização do japonês se mesclaram ao 
empreendedorismo e à alegria dos brasileiros. 

Os imigrantes japoneses estão espalhados por 
todo o Brasil, mesclando sua força e tenacidade ao 
povo brasileiro. No Paraná, o meu Estado, especial-
mente as cidades de Maringá e Londrina, concentram 
expressivas colônias japonesas. Vale ressaltar que Uraí 
e Assaí originaram-se a partir de colônias japonesas.

Foi fundamental a contribuição japonesa para o 
processo de desenvolvimento econômico; um Estado 
organizado, um Estado de gente empreendedora, de 
dinamismo inconteste, que se desenvolveu e se mo-
dernizou também em função da presença japonesa, 
de contribuição inegável a esse processo de evolução 
do nosso Estado. 

Sem choques, sem crise, de forma harmônica, a 
fusão das culturas enriqueceu a diversidade de cos-
tumes que o Brasil abriga. Como na delicada arte dos 
arranjos florais – ikebana –, dos sushis ao karaokê, 
assimilamos hábitos e manifestações típicas do povo 
japonês. 

A fusão de valores mútuos se disseminou por 
todo o território nacional, e simboliza, sem dúvida, 
uma união inquebrantável entre Brasil e Japão. São 
inúmeras as vertentes comuns que nos unem. Contu-
do, essa identidade que qualifico como solar não está 
calcada apenas nos aspectos ostensivos que incluem 
a dimensão política e econômica, mas, sobretudo, na 
vertente humana.

Ressalto ainda que, a partir dos idos dos anos 
80, houve profunda alteração no fluxo migratório que 
predominou no passado. Atualmente, a comunidade 
brasileira no Japão contabiliza milhares de pessoas.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, é o 
nosso terceiro maior contingente no exterior, superior a 
313 mil pessoas, e o terceiro maior de estrangeiros no 
Japão. Não houve qualquer medida oficial de estímulo 
à migração. Esse fluxo foi espontâneo. Os brasileiros 
que para lá rumaram são, em sua grande maioria, 
descendentes dos primeiros imigrantes. A movimen-
tação traduz a busca por melhores condições de vida 
na terra de seus antepassados.

Nesse contexto, propugnamos que, no ano da 
celebração do centenário da imigração japonesa, sob 
a chancela oficial de ambos os governos, denominado 
“Ano do Intercâmbio Brasil/Japão”, sejamos capazes 
de encontrar caminhos e soluções que conduzam à 
adequada inserção da expressiva comunidade brasi-
leira naquele país.

No ensejo das comemorações do centenário da 
imigração japonesa, não poderíamos ter uma agenda 
centrada tão-somente no redirecionamento das rela-
ções bilaterais e na identificação de novos campos de 
atuação conjunta. É preciso priorizar a questão dos 
brasileiros no Japão em respeito à dignidade e honra-
dez, que pautam o relacionamento mútuo. 

A fraternidade nipônica transcende o jargão di-
plomático. Nossos laços de amizade e parentesco 
são sólidos e profundos. Saudamos o centenário da 
imigração japonesa no Brasil com entusiasmo e fervor 
cívico. Esperamos que o clima de festividades não se 
restrinja a fogos e retórica.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado a todos. (Palmas!)
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – Concedo a palavra ao Senador Eduardo Su-
plicy.

Antes, porém, registro que o Senador Eduardo 
Suplicy inicie o seu pronunciamento, quero registrar a 
presença, em nossas galerias, de estudantes do Centro 
do Ensino Médio de Ceilândia, do Distrito Federal.

Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Senador 
Garibaldi Alves Filho; Senador Aloizio Mercadante, pro-
ponente desta sessão de homenagem aos cem anos 
de imigração japonesa no Brasil; Embaixador do Japão 
no Brasil, Sr. Ken Shimanouchi; Deputado Takayama, 
que preside o Grupo Parlamentar Brasil-Japão; meu 
caro ex-aluno, Deputado Walter Ihoshi; Sr. Maçao Ta-
dano; Brigadeiro-de-Infantaria, Agostinho Shibata, re-
presentante do Comando da Aeronáutica; Embaixador 
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Luiz Augusto de Castro Neves, que nos representará 
no Japão em breve; Deputado Willian Woo, descen-
dente de japonês em nosso País; membros do corpo 
diplomático; senhoras e senhores. 

Há cem anos, quando o Kassatu Maru partiu do 
porto de Kobe, trazendo os primeiros imigrantes japo-
neses, Brasil e Japão eram países muito diferentes 
do que são hoje – e a história que hoje comemora-
mos é parte importante da nossa compreensão, tanto 
dessa diferença quanto do que vieram a tornar-se os 
dois países.

Em 1905, o Japão vence a guerra contra a Rús-
sia. Ao voltar para seu país, os soldados japoneses 
não conseguem emprego. A corrente migratória para 
o Brasil – o primeiro fluxo foi para o Hawai e depois 
Peru, dez anos antes – no início do século XX, foi 
uma das saídas encontradas, então, para lidar com 
essa situação.

O Brasil, por sua vez, ao receber os primeiros 
imigrantes japoneses, lutava ainda para encontrar 
algum equilíbrio depois do fim da escravatura, que 
implicou também transformação significativa na socie-
dade brasileira. A chegada dos japoneses – como a 
dos italianos, alemães, libaneses e outros imigrantes 
anteriormente – foi um ingrediente essencial nessa 
transformação.

A história da imigração japonesa para o Brasil 
se insere nesse contexto de grandes transformações 
nos dois países. Para ambos, representou um evento 
marcante na evolução recente das respectivas socie-
dades.

Temos hoje possivelmente 1,8 milhão de descen-
tes daqueles imigrantes que chegaram ao Brasil entre 
1908 e 1973, quando o navio Nippon Maru trouxe a 
última leva de trabalhadores japoneses – 1,5 milhão 
de pessoas –, cuja contribuição em todas as áreas da 
vida social, econômica, cultural e política foi fundamen-
tal para o enriquecimento de nosso País. 

É possível que seja mais de 1,5 milhão; talvez 1,8 
milhão. O Embaixador Castro Neves estava me dizendo 
que possivelmente o numero é maior ainda se conside-
rarmos todos os descendentes, que hoje nem sempre 
levam mais o nome de ascendência japonesa.

São Paulo, em particular, que concentra mais de 
três quartos dessas pessoas, é particularmente grato 
a essa inestimável contribuição dos japoneses e de 
seus descendentes. Difícil imaginar como seriam hoje 
nossa grande cidade e nosso Estado sem o elemen-
to nipônico, parte de nossa identidade. Com certeza, 
seria bem mais pobre.

Acredito que o mais marcante em todo esse 
vasto movimento migratório é o exemplo do encon-
tro de duas culturas muito diferentes, muito distintas 

e distantes entre si – encontro que, é preciso reco-
nhecer, teve no início seus momentos difíceis, duros 
mesmo, ásperos, pontilhados de incompreensões 
mútuas, de preconceitos e de prevenções, sem falar 
em percalços como a Segunda Guerra Mundial, que 
distanciou, durante algum tempo, Brasil e Japão, lu-
tando em lados opostos. A cultura japonesa – a co-
meçar pela própria língua japonesa, aliás – tem uma 
singularidade, uma peculiaridade que vai bem além 
da singularidade e da peculiaridade que tem toda e 
qualquer cultura.

Essas dificuldades, inclusive, são retratadas num 
livro muito bem feito, muito bem escrito por Fernando 
Moraes, que nos fala da dificuldade de algumas pes-
soas que, tendo vindo do Japão, não sabiam exata-
mente qual havia sido o resultado da guerra e tiveram 
muita dificuldade em saber que havia o Japão perdido 
a Segunda Grande Guerra Mundial.

A evolução social e cultural do Japão, mais do 
que a de qualquer outro país do mundo, seguiu uma 
trajetória sui generis – e não há nenhuma dúvida 
de que isso é um dos ingredientes fundamentais do 
espantoso sucesso japonês, desde a assimilação 
do budismo e da cultura chinesa e coreana, há mais 
de um milênio, até a incorporação e a transformação 
da influência ocidental, no último século e meio, com 
uma aceleração depois do final da Segunda Guerra 
Mundial.

A transposição dessa cultura fortíssima e sin-
gular para o Brasil não poderia deixar de provocar 
efeitos interessantes. Se, inicialmente, os imigrantes 
tenderam a manter-se impermeáveis, aos poucos a 
contaminação mútua das culturas criou gerações de 
nikkeis capazes de estabelecer diálogos ricos entre 
as duas tradições.

Hoje vivemos uma nova fase da história que une 
Japão e Brasil por meio da emigração. Desde o final 
dos anos 80, com uma intensificação na década de 
90, milhares de brasileiros, descentes de japoneses, 
voltaram à terra de seus ascendentes, em busca daqui-
lo que seus avós e bisavós vieram procurar no Brasil: 
prosperidade. Estima-se que sejam cerca de 320 mil 
decasséguis, como são chamados, vivendo no Japão, 
experimentando muito do que experimentaram seus 
antepassados, quando deixaram seu país e vieram 
tentar a sorte no Brasil.

Hoje, quando comemoramos o centenário dessa 
história da emigração entre Japão e Brasil, o que de-
veríamos efetivamente celebrar é esse encontro entre 
culturas, que se manifesta às vezes como choque, às 
vezes como abraço, mas que sempre se traduz, no fi-
nal das contas, pelo surgimento de novas identidades, 
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de novas formas de ver e de sentir o mundo – e isso 
é o que faz nossa existência mais rica.

Eu mesmo dou testemunho. Walter Ihoshi é um 
representante daquilo que tenho visto como professor 
na Escola de Administração de Empresas de São 
Paulo da Fundação Getúlio Vargas. É interessante 
que, se hoje temos um número tão significativo de 
imigrantes japoneses em São Paulo, ali nos bancos 
da Escola de Administração de Empresas de São 
Paulo da FGV por vezes é muito maior a proporção. 
Com freqüência, tenho observado que pelo menos 
20% de classes de 40, 50 alunos são de imigra-
ções japonesas – e o Deputado Ihoshi sabe disso 
muito bem.

Em 1908, os primeiros japoneses chegaram no 
Brasil. Muitos se concentraram no Estado de São Paulo. 
Inicialmente nas fazendas de café, e depois na produ-
ção de café do norte do Paraná – como salientaram os 
Senadores Aloizio Mercadante e Alvaro Dias –, de juta 
no Amazonas e de pimenta do reino no Pará. Também 
formaram importantes comunidades em outras locali-
dades do território nacional, como a de Campo Grande 
e a de Brasília, sendo que essa última se constituiu 
para produzir parte dos alimentos consumidos pelos 
operários da construção da capital.

Eles aos poucos foram se tornando pequenos 
e médios proprietários rurais e, ainda hoje, vários 
permanecem nas atividades rurais, prestando uma 
extraordinária contribuição, inclusive, para o recorde 
notável de produção de cereais e de alimentos no 
Brasil. Entretanto, graças ao seu empreendedorismo 
e criatividade, diversificaram a produção de hortifru-
tigranjeiros do Estado de São Paulo, assim como de 
todo o Brasil.

A partir de 1912, os emigrantes japoneses come-
çaram a fixar residência na capital paulista, na região 
hoje conhecida como Bairro da Liberdade, um lugar 
central de onde poderiam chegar ao local de trabalho. 
Já nessa época, começaram a surgir as atividades 
comerciais: uma hospedaria, um empório, uma casa 
que fabricava tofu (queijo de soja), outra que fabricava 
manju (doce japonês) e também firmas agenciadoras 
de emprego, formando assim a “rua dos japoneses”. 
Não foi à toa que lá se desenvolveram restaurantes de 
extraordinária qualidade, que fazem de São Paulo hoje 
um dos melhores centros de restaurantes japoneses 
de todas as cidades do mundo.

Em 1915, eram aproximadamente trezentas pes-
soas; em 1932, São Paulo já tinha cerca de dois mil 
japoneses. A vida não era fácil para os imigrantes ja-
poneses que viviam em São Paulo, mas encontravam 
trabalho, comida, moradia e, principalmente, davam 
exemplos extraordinários a nós, brasileiros de outras 

origens. Nos anos 20 e 30, eles já estavam integrados 
à vida da cidade.

Com o início da Segunda Guerra Mundial, o Go-
verno de Getúlio Vargas rompeu relações diplomáticas 
com o Japão. Foram anos sombrios para os imigrantes 
japoneses, sem poderem falar sua língua ou externar 
sua cultura. Mas, em 1945, a vida começou a voltar à 
normalidade.

Em 1967, a Liberdade recebeu a visita do então 
Príncipe herdeiro Akihito e da Princesa Michiko, hoje 
o Casal Imperial do Japão, e a Liberdade passou a 
ser local de visita obrigatória para todos os visitantes 
da cidade. Também vale lembrar que o calendário de 
atividades culturais da Liberdade faz parte do calen-
dário anual da cidade de São Paulo, compreendendo 
festivais e campeonatos. Informações mais completas 
podem ser encontradas no sítio: www.culturajapone-
sa.com.br.

Quero também destacar, como merecidamente 
o fez o caro Senador Aloizio Mercadante, o trabalho 
extraordinário da premiada diretora de cinema e tele-
visão japonesa Tizuka Yamasaki, que em 1980 desen-
volveu o roteiro de “Gaijin – Caminhos da Liberdade”, 
seu primeiro longa-metragem como diretora. O filme, 
que conta a história comovente de uma família de ja-
poneses que veio para o Brasil trabalhar na lavoura e 
passou todas as dificuldades no começo do século, 
conquistou inúmeros prêmios, inclusive o de melhor 
filme no Festival de Gramado, e uma menção especial 
do júri no Festival de Cannes.

Essa saga continuou em 2005, quando Tizuka 
nos brinda com a obra “Gaijin – Ama-me como sou.” 
Ambientado em 1908, o filme conta a história de imi-
grantes japoneses que chegam para trabalhar numa 
fazenda de café. Lá, precisam se adaptar às condições 
e à exploração dos donos da fazenda. Assim como 
o primeiro Gaijin, esse também foi muito premiado, 
tendo conquistado os Kikitos de Melhor Filme, Dire-
ção, Atriz Coadjuvante (Aya Ono) e Música (Egberto 
Gismonti). 

Tizuka Yamasaki continua sua carreira como ci-
neasta, realizando um filme sobre a Amazônia, sobre 
a história dos caboclos da Amazônia, que muito pro-
mete.

Brasil e Japão, ao longo desse século, sem dúvida, 
contribuíram de forma importante para a diversidade 
mundial. E essa história ainda não acabou. 

A todos os imigrantes que, enfrentando as mais 
duras dificuldades, ajudaram, com seu trabalho in-
cansável, a dar forma ao Brasil moderno, e também, 
como bem aqui salientou o Senador Aloizio Merca-
dante, à artista plástica Tomie Ohtake e a seus filhos, 
Ruy e Ricardo, a Manabu Mabe, ao Ministro Massami 
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Ueda, do STJ, a Fernando Ono, do Tribunal Superior 
do Trabalho, e a tantos outros, quero externar meu 
mais sincero agradecimento, porque somos um Brasil 
muito melhor, graças a esses amigos e amigas que do 
Japão vieram viver conosco. 

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – Concedo a palavra ao Senador Gim Argello.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, amigo Garibaldi Alves Filho; Sr. Senador autor 
do requerimento desta sessão e Presidente da Comis-
são de Assuntos Econômicos, Senador Aloizio Mer-
cadante; Sr. Embaixador do Japão, Ken Shimanouchi; 
Sr. Takayama, Deputado Federal...

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Senador Gim Argello, permita-me uma inter-
rupção.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Pois não, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Quero assinalar, neste momento, a presença 
no plenário da Casa de uma delegação de senadores 
chilenos, que estão em visita ao Senado Federal e, 
dentro de poucos instantes, serão recebidos na Pre-
sidência.

V. Exª continua com a palavra. Desculpe a inter-
rupção.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Não foi in-
terrupção nenhuma, Sr. Presidente. E gostaria de re-
gistrar que é uma integração perfeita: Japão, Brasil e, 
agora, Chile. Os Senadores são muito bem-vindos ao 
nosso plenário.

Senador Eduardo Suplicy, não precisava cor-
rer tanto. Fique à vontade. Aqui, a integração é per-
feita. 

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Senador Gim Argello, com nova permissão 
de V. Exª, a delegação é composta pelo Senador Jai-
me Gazmuri, Presidente da Comissão de Relações 
Exteriores, Senador Hernán Larraín, Senador Hosain 
Sabag Castillo, Senador Jorge Pizarro, Senador Ser-
gio Romero e Senador Julio Cámara, Secretário da 
Comissão de Relações Exteriores. Compõem, ainda, 
essa ilustre delegação os Srs. Alvaro Humberto Días 
Péres, Embaixador do Chile no Brasil, e Píer-Franco 
Barberis, Conselheiro da Embaixada do Chile no Brasil. 
Agradeço a visita que os senhores fazem neste ins-
tante ao nosso plenário e espero que esta visita pos-
sa contribuir ainda mais para estreitar os laços entre 
Brasil e Chile, principalmente no campo da diplomacia 
parlamentar.

Finalmente, Senador Gim Argello com a pala-
vra.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Muito obri-
gado, Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Senadores, 
que chegaram em uma hora muito boa, em que se 
realiza a sessão destinada a comemorar o centená-
rio da imigração japonesa no Brasil. A presença dos 
senhores muito enriqueceu a sessão. Muito obriga-
do a todos. 

Gostaria de continuar cumprimentando, então, 
o Sr. Maçao Tadano, Diretor do Departamento de Ins-
peção de Produtos de Origem Vegetal do Ministério 
da Agricultura, Srªs e Srs. Dirigentes e Membros da 
Associação Nipo-Brasileira, e faço menção especial 
ao meu amigo Valdemar, que aqui se encontra. Muito 
obrigado. Gostaria também de registrar a presença 
das Srªs e dos Srs. Embaixadores e do Corpo Diplo-
mático, agora contando com os Senadores do Chile, 
minhas senhoras e meus senhores, quando há pouco 
aqui cheguei e o Senador Aloizio Mercadante me disse 
que hoje haveria esta comemoração aos cem anos da 
imigração japonesa no Brasil, eu disse que não pode-
ria deixar de pronunciar algumas palavras. Por quê? 
Porque penso que a comunidade japonesa no Brasil 
está totalmente integrada à sociedade brasileira, gra-
ças à confiança mútua existente entre os dois povos. 
É muito importante a confiança entre o povo brasileiro 
e o povo japonês.

Sr. Presidente, fui criado aqui, em Taguatinga e 
Ceilândia, e convivi diuturnamente com famílias japone-
sas que vieram para o Distrito Federal, acreditando no 
Distrito Federal, em Brasília, no sonho de Dom Bosco 
e na realização de Juscelino Kubitschek. 

E posso fazer referência às famílias tradicionais 
de nossa cidade, como a família Matsunaga, a família 
Yamada, a família Sato, a família Taira e os Onoyama, 
de Taguatinga, que tanto lutaram. Hoje, o que a Embra-
pa faz os Onoyama já desenvolviam e pesquisavam. 
Há quantos anos plantam no cerrado. Takahashi, um 
lutador de Taguatinga, como Jorge Taira, a família do 
Valdemar, que é uma família tradicional na nossa ci-
dade, e tantas outras que lutaram e fizeram essa in-
tegração perfeita entre brasileiros e japoneses e seus 
descendentes.

Isso criou um elo de confiança muito grande. E 
a manutenção dessa confiança é muito importante 
para aproximar ainda mais o relacionamento entre 
Brasil e Japão.

Muitos fatores poderão aproximar e melhorar 
esse relacionamento. A troca de informações culturais 
é muito importante, Sr. Embaixador, assim como a co-
operação técnica na área de tecnologia e educação, 
o comércio exterior e os negócios internacionais. Por 
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quê? Observem, é um complemento perfeito: o Japão 
da tecnologia, o Japão da organização, o Japão do 
trabalhador, o exemplo do povo japonês no Brasil é o 
exemplo do povo que vocês são, um povo sério, or-
deiro, trabalhador, correto. Essa interligação é muito 
importante. Por quê? Territorialmente, o Japão tem o 
Brasil; tecnologicamente, o Brasil tem o Japão. É esse 
comércio exterior que pode muito melhorar. O nosso 
melhor parceiro tem e deve ser o Japão. Eu realmente 
sou fã do povo japonês. Em meu convívio de juventu-
de, tive vários e vários parceiros dos quais posso me 
lembrar aqui, mais de cem companheiros, amigos do 
Distrito Federal, pessoas corretas, sérias, ordeiras e 
trabalhadoras. 

O Brasil é um país culturalmente riquíssimo. Exis-
tem várias culturas de origens diferentes, como a afri-
cana, a européia, a oriental, etc. Várias culturas. É um 
país de extensão territorial gigantesca, mas, melhor 
do que isso, só se fala um idioma. No País inteiro, só 
se fala um idioma. Essa é uma das razões por que a 
integração japonesa à sociedade brasileira se deu de 
forma mais fácil. Em um país de extensão gigantesca 
como o nosso, continental, só se fala num idioma, Sr. 
Presidente.

Então, acho que isso também facilitou muito essa 
integração.

Presidente Garibaldi, no Rio Grande do Norte, 
deve haver várias colônias japonesas também. Aqui, 
no Distrito Federal, há as colônias, o nipo, o nikkei.

Vou dar um testemunho. Dessas reuniões po-
líticas que, tantas vezes, fizemos, a mais organiza-
da, a mais bem estruturada, a mais correta, a que 
teve o maior significado para mim foi uma reunião 
de que participei, em Taguatinga, no Nipo-Brasileiro, 
onde estavam várias famílias. As senhoras estavam 
sentadas no lado esquerdo, e os senhores no lado 
direito. Embaixador, nunca vi uma reunião tão bem 
estruturada, tão bem organizada e com objetivo a 
ser conquistado.

Hoje em dia, quando falo dos filhos dos japoneses 
do Distrito Federal – falo do Distrito Federal, porque 
represento o povo do Distrito Federal –, eu o faço com 
muito orgulho, porque aqui existe uma integração total. 
O que existe muito é a confiança mútua entre quem é 
da descendência japonesa e quem é brasileiro.

Parabéns, Sr. Presidente, por esta sessão. Para-
béns ao Senado. Parabéns, Sr. Embaixador. E quero 
parabenizar aqui, em nome das famílias que conheço 
e que admiro, todos os senhores que aqui vieram de 
todo o Brasil.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – Agradeço a V. Exª.

Quero penitenciar-me pela falta que cometi, 
desde o início da sessão, em não convidar, para 
ocupar um lugar nesta Mesa, o Deputado Osmar 
Serraglio, Primeiro-Secretário da Câmara dos De-
putados. Faço-o agora, rogando a S. Exª que me 
perdoe a falta.

V. Exª está convidado a compor a Mesa.
Concedo a palavra ao Senador Flexa Ribeiro, por 

permuta com o Senador Jefferson Praia.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pronuncia 

o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Exmº 
Sr. Senador Garibaldi Alves Filho, Presidente Sena-
do Federal; Exmº Sr. Ken Shimanouchi, Embaixador 
do Japão; Exmº Sr. Takayama, Deputado Federal, 
Presidente do Grupo Brasil–Japão do Congresso e 
Vice-Presidente da Comissão de Relações Exterio-
res e de Defesa Nacional, da Câmara dos Deputa-
dos; Sr. Agostinho Shibata, Brigadeiro-de-Infantaria, 
representante do Comandante da Aeronáutica Juniti 
Saito; Sr. Massao Tadano, Diretor do Departamento 
de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal do Mi-
nistério da Agricultura; Deputado Osmar Serraglio, 1º 
Secretário da Câmara dos Deputados; Sr. Masahiro 
Kobayashi, Diretor-Geral da Jica, Agência de Coo-
peração Internacional do Japão; Exmªs Srªs e Srs. 
Embaixadores e membros do Conselho Diplomático; 
senhoras e senhores dirigentes e membros das asso-
ciações nipo-brasileiras; Srªs Senadoras, Srs. Sena-
dores; Srªs Deputadas, Srs. Deputados, em primeiro 
lugar, quero agradecer ao nobre Senador Jefferson 
Praia ter cedido sua vez de usar a tribuna, para que 
eu pudesse fazê-lo neste instante. E o faço, Senador 
Garibaldi Alves, usando um traje típico do Japão em 
homenagem à colônia japonesa.

Chamado, no Brasil de quimono, tem o nome no 
Japão de rapi. Esse quimono me foi ofertado pelo De-
putado William Woo. Usei-o numa cerimônia acontecida 
na Câmara Federal, no Auditório Nereu Ramos, para 
lançarmos o projeto da produção do painel, Senador 
Garibaldi Alves, Sonho Brasileiro, constituído de 500 
mil origami. O Grupo Parlamentar Brasil–Japão, de 
que tenho a honra de participar como Vice-Presiden-
te, pretende, Sr. Embaixador, recolher isso em toda 
a Nação brasileira, em todos os Estados brasileiros, 
principalmente naqueles em que a colônia japonesa é 
significativamente importante, como no caso do meu 
querido Estado do Pará, em que a colônia japonesa 
é a terceira do Brasil. Ao longo de todos esses anos, 
ela ajudou e continua ajudando o desenvolvimento do 
Estado do Pará.

Antes de fazer o pronunciamento, Senador Ga-
ribaldi Alves, quero propor, por intermédio de um re-
querimento que vou encaminhar à Mesa, que façamos, 
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aqui no Senado Federal, uma sessão, uma homena-
gem, ao lançamento do mesmo projeto feito na Câ-
mara, chamado Origami do Centenário, com o painel 
Sonho Brasileiro. 

Esse painel, como já disse, será constituído de 
100 mil origami – apesar de que a pretensão seja re-
colhermos 500 mil – e representará o desejo do Par-
lamento brasileiro, da sociedade brasileira, de fazer a 
homenagem por meio do origami.

O que vem a ser o origami? É importante que 
se diga o que vem a ser o origami. No século XVII, 
Presidente Garibaldi Alves, os samurais praticavam 
a arte do origami, que era considerado um artigo de 
luxo. Aos poucos, as mães começaram a ensinar os 
filhos a fazerem as figuras de papel em casa. É uma 
dobradura. 

A TV Senado vai mostrar a todos os brasileiros 
que ainda não conhecem: o origami nada mais é 
do que uma dobradura num pedaço de papel como 
este, que está marcado. E cada pessoa que dobrar, 
que fizer a dobradura, vai escrever aqui o seu desejo, 
o desejo desse sonho brasileiro: paz, saúde, pros-
peridade. Então, cada brasileiro escreverá, ou cada 
imigrante, ou cada descendente japonês escreverá 
o seu desejo, fará a dobradura, Senador Garibaldi 
Alves, e esse origami, que tem ao final esta forma, 
depois de dobrado, será colocado nesse painel. Os 
dois últimos origami, para completarem o painel 
que representa as bandeiras dos dois países, serão 
colocados pelo Presidente da República do Brasil, 
Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, e por um representan-
te da família imperial japonesa. Será ao final, para 
completar o projeto. 

Em 2008, faz 100 anos que os japoneses chega-
ram ao Brasil. É uma data que merece ser comemorada, 
como estamos fazendo, com uma grande festa. Por isso, 
o movimento Origami do Centenário está chamando 
muita gente do Brasil, do Japão – porque também será 
feito origami no Japão – e até de outros países, para 
construir um grande painel que vai simbolizar essa in-
tegração. E você também poderá participar. 

Então, Senador Garibaldi Alves Filho, encaminha-
rei a V. Exª um requerimento, solicitando que também 
se faça no Senado federal o lançamento do projeto, 
durante o qual V. Exª poderá usar o quimono que estou 
usando – não este, porque vou levá-lo de lembrança, 
mas outro que o Deputado vai dar a V. Exª. Mas V. Exª, 
com um quimono como este, com toda a simbologia 
da cultura japonesa, fará a dobradura e também par-
ticipará dessa homenagem que o povo brasileiro faz 
ao povo japonês, ao comemorar os 100 anos da imi-
gração japonesa.

Senhoras e senhores, quero dizer que Brasil e 
Japão tecem, ao longo do tempo, uma convivência de 
muita solidariedade e amizade. Por isso, Sr. Embaixa-
dor, não poderíamos furtar-nos de prestar hoje justa 
homenagem a uma data simbolicamente tão deter-
minante no relacionamento de culturas tão diversas. 
Refiro-me, obviamente, aos 100 anos da imigração 
japonesa ao Brasil, transformando nosso País num 
dos cantos mais orientais fora das fronteiras da Terra 
do Sol Nascente. 

Posso estar cometendo exagero, mas Brasil e Ja-
pão compõem uma das duplas migratórias mais bem 
resolvidas da história das civilizações.

Aliás, Sr. Presidente, a história comum se inau-
gura com desembarque de imigrantes japoneses em 
Santos, a bordo do vapor Kasato Maru, em 18 de junho 
de 1908. Com a primeira leva organizada de trabalha-
dores vindos do Japão, o Brasil seguia o seu rumo 
histórico de desenvolvimento nacional, tomando em-
prestadas culturas, conhecimentos e nacionalidades 
as mais ricas do globo.

Com uma cultura rica e bem particular, eles sa-
íram do seu pequeno país em busca de trabalho na 
imensidão das terras do Brasil. Aos olhos dos brasilei-
ros, abria-se uma era de contato com uma civilização 
que, em quase um século de presença, mostraria ter 
muito a ensinar.

Ao sediar a maior comunidade nipônica fora do 
Japão, o Brasil se consolida como um povo cordial, 
sempre hospitaleiro ao multiculturalismo, sempre 
aconchegante ao hóspede oriundo do mais longín-
quo país, ao exilado mais solitário. Nesse contexto, 
São Paulo é o exemplo mais eloqüente dessas ca-
racterísticas, reiteradamente apontadas por nossos 
historiadores. 

Contudo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
nem tudo foram flores! 

Desde que desembarcaram no Kasato Maru no 
Porto de Santos, os imigrantes nipônicos se confron-
taram não somente com o exotismo brasileiro, mas 
também com sua perversa faceta política e adminis-
trativa. Por mais que se reconheçam as alianças e as 
harmonias entre as duas culturas, não se pode negar 
que a integração japonesa ao “mundo macunaímico” 
custou, à primeira leva de imigrantes, alguns dissabo-
res e sacrifícios. Vale lembrar que, à virada do século, 
a experiência brasileira com a esfera do trabalho se 
fundava em bases estruturalmente escravocratas e 
desumanas.

Vencidas as primeiras barreiras do preconceito 
e da comunicação, o processo de integração nipo-
brasileiro se desenrolou à perfeição, se comparado 
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com experiências migratórias em outras partes do 
mundo.

Hoje, em sua quinta geração, seus descendentes 
são parte integrante do povo brasileiro, sem perder, en-
tretanto, o sentimento de culto aos antepassados que 
distingue sua civilização milenar. A presença japonesa 
no Brasil assumiu identidade própria.

Como se comprovou há tempos, Brasil e Japão 
estão unidos, não apenas pelas identidades e pelas 
complementaridades de seus sistemas políticos e 
econômicos, mas, acima de tudo, pela vertente hu-
mana, que constitui o principal patrimônio de nossa 
relação.

Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
Srªs e Srs. Convidados, em que pesem todas nos-
sas louvações, nem tudo é motivo de celebração. Da 
perspectiva mais humana, observamos que, desde a 
década de 1980, inverteu-se o fluxo migratório que 
prevaleceu no passado. Hoje, a comunidade brasilei-
ra no Japão, que alcança 313 mil pessoas, é nossa 
terceira maior no exterior e a terceira maior de es-
trangeiros no Japão.

Em sua maioria, essa expressiva fração da co-
munidade é formada por descendentes dos primeiros 
imigrantes, que, hoje, buscam melhores condições de 
vida na terra de seus ancestrais. A transição tampou-
co tem sido fácil e tranqüila. Alcunhados de dekas-
seguis, não ocasionalmente sofrem discriminação 
injustificada no Japão. Os governos, tanto o brasilei-
ro, quanto o japonês, devem se empenhar na busca 
de soluções necessárias à adequada inserção da 
comunidade brasileira no Japão, a fim de que possa 
contar com oportunidades semelhantes àquelas que 
os imigrantes nipônicos encontraram no Brasil quan-
do aqui chegaram. 

Segundo o Diplomata Pedro Corrêa Costa, au-
tor de um estudo sobre a comunidade brasileira no 
Japão, há fortes sinais de que os brasileiros estão, 
em definitivo, se fixando por lá, Sr. Embaixador, inva-
lidando substancialmente a condição de dekasseguis 
– palavra que quer dizer, literalmente, trabalhadores 
temporários. 

Não por acaso, os números indicam que a si-
tuação dos brasileiros no Japão está na contramão 
das palavras que a maioria expressa quando mani-
festa vontade de retorno ao Brasil, além disso, au-
mentou exponencialmente o número de brasileiros 
com visto permanente naquele país: há sete anos, 
eram nove mil; ao final de 2007, já são 63 mil nessa 
condição de terem visto permanente no Japão, Sr. 
Embaixador.

Fazendo uma breve retrospectiva, cabe esclarecer 
que os primeiros dekasseguis brasileiros chegaram 

ao Japão há vinte anos. Nesse intervalo, muita coisa 
mudou no cenário, a começar pelo estilo de vida ado-
tado. Enquanto, no final dos anos 80, os homens se 
aventuravam sozinhos e portando hábitos espartanos 
para trabalhar e poupar, hoje o perfil cedeu lugar a 
famílias com pais, filhos – e, evidentemente, desejos 
de consumo.

A segurança e a estabilidade financeira que o 
Japão oferece constituem os principais motivos da 
permanência dos dekasseguis naquele país. De 1989 
para 1990, o número de brasileiros no Japão aumentou 
288%. Dos trezentos mil brasileiros e descendentes que 
moram no Japão, quase 15% foram para lá em 1990, 
quando da implementação do Plano Collor.

Sr. Presidente, a imigração japonesa ao Brasil 
não se restringiu a São Paulo apenas. Há quase 80 
anos, imigrantes japoneses estabeleceram no Pará 
uma colônia que definiu uma floresta diferente – onde 
se joga golfe e beisebol e onde se cultiva sem agre-
dir. Tomé-Açu é o nome desse lugar de experiên-
cias ímpares. Lá, o turista prova um genuíno jantar 
nipo-amazônico, traduzido pelo sashimi de peixes 
de água doce e pela caldeirada de pescados com 
tucupi e jambu.

Iguarias à parte, os nipônicos que escolheram a 
Amazônia como refúgio foram fundamentais, Sr. Em-
baixador, para o desenvolvimento econômico do Pará, 
principalmente com o cultivo da pimenta-do-reino. E 
ainda hoje se situam na vanguarda da atividade, pra-
ticando uma agricultura sustentável em plantações 
que mais parecem matas nativas. Instaladas em To-
mé-Açu, as 300 famílias descendentes da segunda 
onda de colonização japonesa no Brasil ocuparam, 
sobretudo, os distritos rurais nos arredores daquele 
município paraense.

Segundo os historiadores, a relação Pará-Japão 
se instaura nos anos 20, quando o político japonês Sanji 
Muto convence o governo de seu país que o mode-
lo de colônia agrícola mantido à força em Taiwan, na 
Coréia e na Manchúria, não resistiria por muito tem-
po. Embora a política imperial tivesse como objetivo 
angariar vantagens geopolíticas e comerciais com tais 
colônias, essa estratégia já se mostrava desgastada 
no início do século XX.

Sanji Muto montou, então, uma equipe e percor-
reu a Amazônia brasileira, buscando o lugar ideal para 
novo empreendimento. Deparou-se com as paragens 
de Tomé-Açu, região de vastas extensões de terras 
vazias e de acesso pluvial relativamente fácil.

Em 1928, foi criada a Companhia Nipônica de 
Plantação do Brasil, com o propósito de organizar a 
imigração. No ano seguinte, um navio com 43 famílias 
aportou em Belém. À época, o Governo do Pará havia 
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doado um milhão de hectares para a companhia, cujo 
objetivo maior consistia no cultivo de cacau. De lá para 
cá, entre ondas de prosperidade e desassossegos, a 
comunidade se radicou de vez em solo paraense – e 
disso temos muito orgulho.

Quero prestar, Sr. Presidente, Sr. Embaixador, 
especial homenagem à Srª Emy Kataoka Oyama. Pau-
lista de nascimento, chegou em Castanhal em 1929, 
com apenas um ano de idade, acompanhada de seus 
pais, Hariyoshi Kataoka e Hideo Kataoka, que vieram 
ao Brasil no navio Kasato Maru, em 18 de junho de 
1908, a convite do seu primo Ryu Mizuno, considerado 
o “pai da imigração japonesa no Brasil”.

O Sr. Hariyoshi Kataoka, que veio ao Brasil para 
trabalhar como agrimensor na demarcação de lotes, 
mudou com sua família de São Paulo para Castanhal, 
no Pará, em 1929, uma vez que foi contratado pela 
Companhia Nipônica de Plantações para dar apoio à 
imigração japonesa que se iniciava no Estado.

A Srª Emy Kataoka Oyama e seu esposo Kazuma 
Oyama prestaram grandes serviços à colônia japonesa, 
conseguindo vagas nos colégios para filhos da comu-
nidade, em uma época em que estudar apresentava 
grandes desafios no interior. 

A Srª Emy Kataoka Oyama nunca mediu esfor-
ços em ajudar os japoneses que apresentavam difi-
culdades de comunicação para resolver problemas 
burocráticos, quer seja na área de educação, saúde, 
problemas agrários, bancos, contato com autoridades, 
entre outros aspectos.

Encaminhei ao Deputado Takayama uma soli-
citação para que, entre as personalidades a serem 
homenageadas agora, no centenário da imigração 
japonesa, constasse a Srª Emy Kataoka Oyama, por 
ser filha, como disse, de dois japoneses imigrantes 
que vieram no navio Kasato Maru e aportaram no 
Brasil em 1908.

Não poderia também, senhoras e senhores, falar 
da presença japonesa no Pará... E aí quero, em nome 
do Grupo Y. Yamada, em nome da família Yamada, ho-
menagear a todas as famílias descendentes dos japo-
neses que nos ajudam a desenvolver o Pará. Como 
não poderia falar de todas, vou prestar uma homena-
gem à família Yamada, mas, em seu nome, a todas as 
famílias que lá habitam e nos ajudam a desenvolver 
o nosso Estado.

O Grupo Y. Yamada foi fundado em 16 de agosto 
de 1950 pela família do mesmo nome. Desde então, 
graças a muito trabalho, a família Yamada construiu 
um dos maiores grupos empresariais da Região Norte, 
que engloba 33 estabelecimentos, incluindo supermer-
cados, lojas de departamento, cartão de crédito, turis-

mo, concessionária de veículos, motocicleta, motores 
e veículos aquáticos. 

Hoje, o Grupo Y. Yamada ocupa a 11ª posição no 
ranking da Associação Brasileira de Supermercados 
(ABRAS), o 1º lugar no norte do Brasil e o 12º lugar 
entre as melhores empresas do Brasil no setor de co-
mércio varejista. Sem dúvida, os esforços empreendi-
dos pela Família Yamada são motivo de orgulho para 
todo o povo paraense, pois geram impostos e grande 
número de empregos.

Em suma, Sr. Presidente, já denominado Ano do 
Intercâmbio Brasil-Japão, as celebrações de 2008 assi-
nalam o reconhecimento da necessidade de revitalizar 
– Sr. Embaixador, quero aqui fazer ênfase a essa parte 
do pronunciamento – e redimensionar as relações bila-
terais, tanto em temas tradicionais da agenda, quanto 
em novos campos da atuação conjunta.

Para concluir, gostaria de, uma vez mais, ma-
nifestar a honra e o privilégio de participar de tão re-
levante sessão, saudando os 100 anos da imigração 
japonesa no Brasil.

Por último, uma mensagem ao meu querido 
Estado do Pará: faremos também no nosso Estado o 
lançamento do Sonho Brasileiro por meio do Projeto 
Origami. Vamos a Tomé-Açu, vamos a Castanhal, 
para que possamos lá fazer o mesmo lançamento 
que fizemos aqui, na Câmara Federal e faremos, 
pela vontade do Presidente Garibaldi Alves, no Se-
nado Federal.

Muito obrigado e parabéns a todos os descen-
dentes das famílias japonesas que vieram, não só no 
Kasato Maru, mas em outras oportunidades, e pela 
ajuda que têm dado ao Brasil e, especialmente, ao 
meu querido Pará.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – Concedo a palavra ao Senador Jefferson 
Praia.

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Exmº. Sr. Senador Garibaldi Alves Filho, Presidente 
do Senado Federal; Exmº Sr. Ken Shimanouchi, Em-
baixador do Japão; Exmº. Sr. Osmar Serraglio, Secre-
tário da Câmara dos Deputados; Exmº. Sr. Takayama, 
Deputado Federal, Presidente do Grupo Brasil-Japão 
do Congresso, Vice-Presidente da Comissão de Re-
lações Exteriores da Câmara dos Deputados; Sr. 
Agostinho Shibata, Brigadeiro-de-Infantaria, repre-
sentando o Comandante da Aeronáutica Juniti Saito; 
Sr. Maçao Tadano, Diretor do Departamento de Inspe-
ção de Produtos de Origem Vegetal do Ministério da 
Agricultura; senhores e senhoras dirigentes e mem-
bros das associações nipo-brasileiras, Exmªs. Srªs. 
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e Srs. Senadores, Exmªs. Srªs. e Srs. Embaixadores 
e membros do Corpo Diplomático, minhas senhoras 
e meus senhores, quero inicialmente parabenizar o 
Senador Aloizio Mercadante pela solicitação desta 
sessão especial. 

Por ocasião das comemorações do Centenário 
da Imigração Japonesa, gostaria de fazer um breve, 
mas sincero, testemunho de admiração e gratidão lá 
do meu Estado do Amazonas.

A história da presença positiva, inovadora e pro-
gressista dos japoneses na sociedade, na economia 
e na cultura da região amazônica se inicia em 1923, 
com as primeiras tratativas entre o Governo do Estado 
do Pará e a embaixada nipônica na capital federal de 
então, o Rio de Janeiro.

Em 1926, com a chegada da missão Fukuhara 
de pesquisa, começa a prospecção dos locais para 
a instalação dos primeiros colonos naquele Estado 
vizinho. Tão logo soube que o Governo paraense ce-
deria 1,03 milhão de hectares de terras devolutas à 
Companhia Nipônica de Plantações do Brasil S. A, 
o então Presidente do Amazonas, Efigênio Salles, 
solicita à Embaixada que a pesquisa se estenda ao 
território amazonense. Interessa, àquela altura, atrair 
recursos humanos para o cultivo de produtos capazes 
de preencher o vácuo deixado pelo esgotamento do 
ciclo da borracha.

Os primeiros colonos japoneses chegam ao Ama-
zonas em janeiro de 1930 e se instalam em Maués, 
dedicando-se ao cultivo do guaraná.

Em 1941, uma tragédia se abate sobre esse 
núcleo laborioso de pioneiros: epidemia de malária 
dizima famílias inteiras, obrigando os sobreviventes a 
se transferirem para a nova colônia japonesa de Vila 
Amazônia, nas proximidades de Parintins.

Lá chegando, porém, eles se encontram com 
outro grupo de compatriotas de perfil social diferente, 
os koutakusseis, jovens de classe média, estudantes 
de Agronomia que já haviam escolhido o Amazonas 
como o seu novo lar. A primeira turma desses moços 
idealistas e empreendedores chegou à Vila Amazônia 
em 1931 para protagonizar um surto de expansão da 
juta, ali construindo escolas, armazéns, hospital – que 
recebia pacientes de Parintins e até de Belém – e um 
templo.

Enfrentando o desconforto pela falta de água 
encanada e energia elétrica, morando em rústicas ca-
banas de troncos, com telhados de palha de palmeira, 
os koutakusseis tudo vencem com a proverbial garra 
nipônica. Do velho país, as famílias arranjam a vinda 
das noivas para os casamentos e a definitiva fixação 
desses desbravadores em solo amazonense.

O advento da Segunda Guerra Mundial traz mais 
uma quadra de duros desafios para esses nipo-brasi-
leiros. O Governo do Estado Novo assume o controle 
da Vila Amazônia, em 1942, e leiloa o seu patrimônio, 
constituído de unidades de beneficiamento de juta, de 
arroz, produção de farinha de mandioca, serrarias e 
assim por diante, quatro anos depois.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, demais 
autoridades aqui presentes, da antiga Vila resta hoje 
o cemitério, mas a boa semente sempre encontra um 
jeito de florescer e frutificar. Por isso, os 230 pioneiros 
japoneses do Amazonas deram origem a mais de 5 
mil descendentes na atualidade.

Sua tradição de excelência no trato da terra e da 
natureza em benefício da humanidade se mantém: a 
comunidade nipo-amazonense responde por quase 
metade da produção e comercialização de ovos no 
Estado.

As novas gerações multiplicam a sua criatividade 
e o seu talento empreendedor em numerosos segmen-
tos do setor de serviços, tais como supermercados, 
farmácias e restaurantes.

Também na indústria sua influência benfazeja se 
manifesta com vigor. O capital japonês é responsável 
por 2, 6 bilhões dos cerca de 7 bilhões de dólares já 
aplicados no pólo industrial de Manaus, desde a criação 
da Zona Franca, há poucos mais de 40 anos.

Em seguida à pioneira Sharp, lá se instalaram 
a Moto-Honda, a Yamaha, a Panasonic, a Pioneer, a 
Sony e muitas outras. As indústrias japonesas figu-
ram no primeiro time entre as exportadoras do pólo, 
além de empregarem um quarto da mão-de-obra 
total, ou seja, 22 mil em um contingente de 92,5 mil 
trabalhadores.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, demais 
autoridades, ficou muito feliz e grato pela oportunida-
de de mostrar aos que me honram com sua atenção, 
neste plenário e pelo Brasil afora, graças ao sistema de 
comunicação social do Senado Federal, que também 
o Amazonas e o seu povo têm ótimos motivos para 
se orgulhar da fecunda e secular presença japonesa 
em nosso País.

Estou certo, Sr. Presidente, de que traduzo fiel-
mente o sentimento amazonense ao me dirigir à gran-
de comunidade nipo-brasileira do Amazonas e do 
Brasil.

Muito obrigado.
Arigatou gozaimasu. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – Antes de conceder a palavra ao Senador José 
Nery e ao Deputado Federal Presidente do Grupo 
Brasil-Japão, Deputado Takayama, em virtude de um 
compromisso que tenho no gabinete da Presidência, 
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eu quero deixar aqui a minha saudação a todos os que 
aqui vieram comemorar essa grande data que assinala 
os 100 anos da imigração japonesa. 

Vários oradores que passaram por esta tribuna 
falaram da fibra e do valor do povo japonês, principal-
mente quando se depararam com dificuldades aqui 
no território nacional. Teoricamente, era uma coisa e 
na prática era outra. As 165 famílias, como disseram 
aqui os oradores, que desembarcaram no porto de 
Santos, em 18 de junho de 1908, a bordo do Kasato 
Maru e as milhares de famílias que fizeram o mesmo 
nos anos seguintes não deixaram de, no começo, 
estranhar um pouco o nosso País, pois tudo era dife-
rente: o clima, a língua, os costumes, o vestuário, os 
hábitos alimentares. 

Os imigrantes também tiveram de enfrentar as 
doenças tropicais, tiveram de suportar as condições 
de trabalho nas lavouras do café e tiveram de enfren-
tar também o cenário mundial que colocava Brasil e 
Japão em campos opostos. Mas tudo isso foi sendo 
vencido pelo imigrante japonês.

Aqui estão o testemunho do Senador Flexa Ri-
beiro sobre como se deu a imigração no seu Estado 
do Pará; o testemunho, agora, do Senador Jefferson 
Praia de como tudo aconteceu no Estado do Amazo-
nas; e, antes, o Senador Aloizio Mercadante, subscritor 
do requerimento, também disse como tudo se iniciou 
e como hoje temos essa cooperação Brasil-Japão no 
maior Estado da nossa Federação.

Portanto, Sr. Embaixador, a esta altura, dar o tes-
temunho do meu Estado já não seria suficiente, mas 
também não me perdoariam os que moram no Rio 
Grande do Norte, na terra onde serviu o Brigadeiro 
Saito, não me perdoariam os meus conterrâneos se 
eu não dissesse o que aconteceu nos 52 anos da imi-
gração japonesa no Rio Grande do Norte. 

Foi em 7 de julho de 1956 que dez famílias ja-
ponesas fixaram-se no vale do rio Pium, na Zona da 
Mata, ao sul da capital Natal.

As famílias Tanaka, Nagashima, Kitayama, Mat-
sunae, Miyakawa, Sekiguchi, Nakano e Morimura ocu-
param, Sr. Embaixador Castro Neves, cerca de 12,5 
hectares de terra.

Já no primeiro ano, esses japoneses começaram 
a produção de hortaliças para o consumo da cidade 
de Natal. 

Além do mais, treze famílias, além dessas dez, 
vieram para o Punaú em 1959 e 1960. O que é certo 
é que o desempenho dessas famílias com relação à 
agricultura foi bastante satisfatório e todas elas pu-
deram cumprir com seus compromissos assumidos 
inclusive na rede bancária.

As técnicas avançadas de plantio e manejo da 
terra ensejaram essa produção agrícola que conquis-
tou o respeito dos consumidores. 

O Ministério da Agricultura, ampliando os núcle-
os de colonização, convidou mais cinqüenta famílias 
japonesas e entregou-lhes cinco mil hectares. Em dois 
anos, as famílias de colonos estavam em condições de 
quitar totalmente as dívidas de compra das terras. 

Portanto, é mais um testemunho de como se pro-
cessou a imigração, e do êxito que se constituiu, em 
mais um Estado da nossa Federação, no caso o Rio 
Grande do Norte. 

Eu queria acrescentar que, a despeito da principal 
vocação demonstrada pelos japoneses com relação à 
agricultura, eles também contribuíram para o desenvol-
vimento do Estado em outras áreas. Trouxeram para as 
suas colônias agrícolas o conceito do cinturão verde 
em torno das áreas urbanas. E trouxeram, um novo 
conceito de cooperativa agrícola. 

Portanto, está aí o meu depoimento com relação 
ao meu Estado, e queria encerrar citando as palavras de 
uma emigrante não identificada, que, segundo Yumiko 
Tanaka Lucena, que é uma descendente que mora na 
minha cidade há muitos anos, acho que expressam o 
sentimento dos homenageados, quando diz: “Quem fica 
no Brasil não vai embora. Pode voltar para o seu país 
de origem, mas depois acaba voltando para o Brasil, 
porque aqui todo mundo se sente bem”.

Com essas palavras, deixo aqui a minha ho-
menagem à colônia japonesa, ao Sr. Embaixador, ao 
Deputado Takayama, aos Parlamentares, e peço ao 
Senador Marconi Perillo, um dos subscritores deste 
requerimento de homenagem à imigração japonesa 
para o Brasil juntamente com o Senador Aloizio Mer-
cadante, que assuma a Presidência dos trabalhos, e 
convide o Deputado Takayama bem como o Senador 
José Nery que, ao final, fará o encerramento desta 
sessão de homenagem da maneira mais brilhante 
possível. 

Ficam aqui, portanto, as minhas homenagens 
aos japoneses e pelo o que eles fizeram pelo nosso 
Brasil ao longo desses 100 anos. 

Muito obrigado. (Palmas.) 

O Sr. Garibaldi Alves Filho, Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Marconi Perillo.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Tenho a honra de assumir a presidência dos 
trabalhos do Senado Federal nesta cerimônia histórica 
de homenagem aos cem anos da imigração da colônia 
japonesa no Brasil.
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Como autor de um dos requerimentos de home-
nagem à colônia japonesa no Brasil, gostaria de dar 
as boas-vindas a todos.

Convido para fazer uso da palavra, conforme já 
anunciado pelo Presidente Garibaldi Alves Filho, o 
Senador José Nery.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador Marconi Perillo; Sr. Ken Shima-
nouchi, Embaixador do Japão; Exmº Sr. Deputado 
Federal Osmar Serraglio, Primeiro-Secretário da 
Câmara dos Deputados; Exmº Deputado Federal 
Takayama, Presidente do Grupo Brasil-Japão do 
Congresso Nacional e Vice-Presidente da Comis-
são de Relações Exteriores e de Defesa Nacional 
da Câmara dos Deputados; Sr. Agostinho Shibata, 
Brigadeiro-de-Infantaria, representando, nesta ses-
são, o Comandante da Aeronáutica, Brigadeiro Juniti 
Saito; Sr. Maçao Tadano, Diretor do Departamento 
de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal do Mi-
nistério da Agricultura; Srs e Srªs dirigentes e mem-
bros de associações nipo-brasileiras, Exmºs Srs. e 
Srªs Embaixadores e membros do corpo diplomático, 
senhoras e senhores, é com enorme sentimento de 
gratidão que, em nome do Partido Socialismo e Li-
berdade e como membro da Bancada paraense aqui 
no Senado, pronuncio-me para saudar a comunidade 
japonesa por ocasião desta sessão especial do Se-
nado Federal que se destina a comemorar os cem 
anos da imigração japonesa para o Brasil, sessão 
esta realizada por iniciativa dos Senadores Aloizio 
Mercadante e Marconi Perillo, que, neste momento, 
preside esta sessão de homenagem.

A trajetória dessa bem sucedida história de imigra-
ção, mencionada por vários oradores que me antece-
deram, bem que deveria servir de exemplo para balizar 
as relações de convivência no contexto das migrações, 
especialmente no mundo atual, em que os processos 
migratórios em diversas partes do mundo enfrentam um 
conjunto de barreiras cada vez maior, especialmente 
pelos chamados países desenvolvidos.

Ao lado de homenagear toda a colônia japonesa 
no Brasil, todos os imigrantes que, ao longo dos últimos 
cem anos, brindaram-nos com a convivência pacífica, 
harmoniosa, de amizade e de respeito, quero dizer que, 
particularmente no Estado do Pará, tenho a honra de 
experimentar essa convivência em vários Municípios 
onde os japoneses estão presentes e, sem dúvida algu-
ma, contribuem de forma extraordinária para a riqueza 
do nosso Pará, tendo em vista a presença de japoneses 
em várias atividades econômicas e sociais.

Também presto minha homenagem à represen-
tativa colônia japonesa em Belém, em Tomé-Açu, em 

Abaetetuba, com as quais tenho tido a honra de con-
viver. E compartilhar muito desses sentimentos que 
unem o Brasil e o Japão, para nós é motivo de muito 
orgulho e satisfação.

Em Abaetetuba, no Baixo Tocantins, uma região 
que contribui para o desenvolvimento da agricultura, 
especialmente da cultura da pimenta-do-reino, quero 
homenagear, em nome da família Ikeda, todas as fa-
mílias com as quais temos maior convivência.

Homenageio também a comunidade japonesa em 
Tomé-Açu, onde organizou cooperativas agrícolas que 
têm atuado de forma formidável no desenvolvimento 
da agricultura da região em bases sustentáveis.

Quero reconhecer e homenagear a família Yama-
da, em Belém do Pará, que constitui, do ponto de vista 
da atividade comercial, um dos grupos mais fortes no 
Estado, com presença em outros Estados da Amazônia. 
Inclusive, tive a oportunidade de participar, há exatos 
dois meses, de uma homenagem ao Sr. Fernando Ya-
mada, um dos dirigentes do Grupo Yamada, feita pela 
Câmara de Dirigentes Lojistas, que o condecorou “Lo-
jista do Ano do Estado do Pará”.

Quero exaltar o sentimento de amizade e soli-
dariedade existente nas nossas relações bilaterais e 
dizer do nosso profundo reconhecimento pela parti-
cipação dos japoneses no desenvolvimento do nosso 
País, especialmente nas regiões onde sua presença 
mais se evidencia. São Paulo, Paraná e Pará são, 
nessa ordem, os três Estados da Federação que 
contam com um presença extremamente significati-
va dos japoneses.

Ao longo do tempo, vencendo enormes desafios, 
conflitos, enfrentando o terror da guerra – e os exem-
plos de sofrimento e tragédias toda a história registra 
de forma muito clara –, enfim, momentos de grande 
dificuldade, os japoneses encontraram as formas mais 
adequadas para se soerguerem, reanimarem-se, re-
construírem sonhos, perspectivas, que nem a guerra, 
nem a morte são capazes de abalar.

Por último, Sr. Presidente, Srs. Membros da Mesa 
que dirige os trabalhos, senhoras e senhores, aproveito 
para compartilhar um momento especial que vivi por 
conta dessa relação com o povo japonês. Em 1995, 
representando a organização não-governamental que 
integrava, àquela época, a Fase de Abaetetuba, no 
Pará – organização não-governamental de educação 
popular e de apoio aos movimentos sociais na região 
do Baixo Tocantins, no Pará –, tive a honra de coor-
denar e receber a visita de uma organização, também 
não-governamental, japonesa chamada Peace Boat 
(Navio da Paz), que, ao longo dos últimos anos, tem 
promovido anualmente visitas de intercâmbio social, 
cultural e turístico com vários países. Naquele ano de 
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1995, ao visitar a Amazônia, tive a oportunidade de 
ajudar a organizar e a acompanhar a visita de mais de 
400 japoneses a várias regiões do Estado. Eles que-
riam principalmente viver o cotidiano do povo amazô-
nida, do povo paraense, tanto nas cidades como na 
zona rural.

Foi emocionante verificar como eles se dispuse-
ram a estar com as pessoas nas condições em que 
elas viviam nas comunidades rurais, em residências 
muito simples, em locais em que o acesso, às vezes, 
não era dos mais fáceis. E, com certeza, a convivência 
daqueles dias me ajudou muito a entender, a compre-
ender, a absorver e admirar, de uma maneira muito 
melhor, o dinamismo, a determinação, a solidariedade, 
a comunhão, que pude perceber nos diálogos, nos ges-
tos, nos eventos culturais de que participamos, que se 
realizaram conjuntamente: apresentações de grupos 
japoneses para os paraenses e de grupos culturais e 
folclóricos paraenses para os japoneses.

Aquela idéia de se aproximar, de conhecer con-
cretamente a vida dos amazônidas, dos paraenses 
foi um momento muito rico que só fez engrandecer a 
nossa admiração pelo povo, pela cultura, pelo exemplo 
do povo japonês.

São com essas palavras, Sr. Presidente, que 
saúdo e abraço cada um de vocês que estão pre-
sentes aqui, no coração do Legislativo brasileiro, do 
Congresso Nacional, no Senado Federal, no dia de 
hoje, e que representam os milhares de japoneses 
espalhados por este País afora, nas cidades gran-
des e pequenas e nos campos. Esta homenagem do 
Senado Federal é uma demonstração do respeito, 
da amizade e da solidariedade entre povos irmãos, 
e, como disse, bem poderia ser exemplo para essa 
convivência e para o tratamento de relações de soli-
dariedade e de amizade no contexto das migrações 
no mundo atual.

Parabéns aos japoneses, parabéns às lideranças 
de todos os movimentos que, País afora, procuram, em 
cada comunidade que fazem parte, estreitar esses laços 
de amizade, de comunhão e de solidariedade.

Parabéns a todos!
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PMDB – 

GO) – É com prazer que convido para fazer uso da 
palavra, o Senador Romeu Tuma.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Meu 
querido amigo, Presidente Marconi Perillo, agradeço 
a V. Exª por ter me inserido na lista de oradores no 
dia de hoje, em homenagem à colônia japonesa, em 
que pude encontrar um grande amigo, hoje Brigadei-
ro, Shibata. Em São Paulo, tivemos oportunidade de 

trabalhar juntos em várias ocasiões, em benefício da 
democracia e da sociedade brasileira. V. Sª é um exem-
plo claro dos filhos de japoneses que conseguiram 
ocupar um espaço na história e na comunidade dos 
cidadãos brasileiros e merecem todo o nosso respeito, 
admiração e carinho.

Quero cumprimentar o Embaixador do Japão, 
Sr. Ken Shimanouchi; Osmar Serraglio, nosso amigo, 
Primeiro-Secretário da Câmara; Deputado Takayama, 
com quem participei de algumas CPIs e também da 
apuração de determinados crimes praticados no Brasil, 
desmanche de veículos, principalmente.

Shibata, eu não sabia que você era Agostinho! 
Fico com o Brigadeiro Shibata, que é como meu co-
ração sempre se refere a V. Sª – está me devendo um 
café; não esqueça! 

Cumprimento também Maçao Tadano, Diretor 
do Departamento de Inspeção de Produtos de Ori-
gem Vegetal do Ministério da Agricultura; Masahiro 
Kobayashi, Diretor-Geral da Jica. Quero fazer um 
agradecimento especial a V. Sª, Dr. Masahiro: como 
Diretor da Polícia Federal e da Polícia de São Pau-
lo, sempre tive oportunidade, por meio da Jica, de 
receber bolsas de estudo para autoridades policiais 
se aperfeiçoarem em matéria jurídica de experiência 
japonesa, principalmente na área de polícia científica. 
Eu mesmo tive oportunidade, na Academia Nacional 
de Polícia do Japão, de verificar, pela primeira vez, 
Presidente Marconi Perillo, a identificação de vozes 
quando da ameaça de seqüestro por meio de telefo-
ne. Havia um professor japonês, meio de idade, meio 
bagunceiro, mas sua inteligência, seu conhecimento 
e sua capacidade de mostrar o desenvolvimento de 
uma tecnologia pessoal na identificação de voz, guar-
dei na memória e tentei importar, mas fui impedido 
por falta de verba, como sempre. Mas não deixamos 
de ter cooperação permanente. 

Para dizer a verdade, estive mais de seis vezes 
no Japão e fiquei triste, na última vez, pelo crime prati-
cado por um japonês em Akihabara, um bairro pratica-
mente devotado à venda de produtos para o ocidente 
pela diferença de voltagem. O comércio é bastante in-
tenso. Acho que continua assim, porque, da última vez 
que fui, há dez ou doze anos, meu destino era sempre 
Akihabara, quando não havia atividade voltada para a 
missão que ia cumprir no Japão. 

O Vice-Presidente da Interpol para a Ásia foi meu 
companheiro como Vice-Presidente para o continente 
americano. Então, tínhamos um bom contato na esfera 
da segurança pública, e a Jica colaborava muito com 
as autoridades brasileiras nessa área.

Os membros das associações nipo-brasileiras 
vão em quase todas as festas, Shibata, você não vai! 
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Nosso Deputado disse que sou mais japonês do que 
muito japonês que anda por aí, porque tenho muito 
carinho pela colônia. 

Ainda esta semana, Presidente, estive na Liber-
dade – porque vou toda semana lá tomar um cafezi-
nho com os membros da colônia, que são meus ami-
gos – e comprei aquele bonequinho da sorte. Como 
chama, Shibata?

O Sr. Agostinho Shibata (Fora do microfone.) 
– Daruma!

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Daruma, 
para dar para cada Senador aqui, para pintar o olho 
esquerdo e fazer um compromisso unificado pelo bem 
do País, contra a violência e contra, sem dúvida ne-
nhuma, a corrupção, que se alastra.

Então, pensamento único: estarei lá na próxima 
semana. Já o encomendei, e vão me entregar no sába-
do. Acho que essas realizações da tradição japonesa 
têm uma intensidade muito grande para aqueles que 
as acompanham de perto. 

Deputado, eu não falto a uma festa na Liberdade! 
E, agora, haverá a inauguração de um jardim. Nosso 
Deputado está liderando um dos movimentos, junta-
mente com o Prefeito, cujo projeto já está autorizado 
e em desenvolvimento, e tenho certeza de que tere-
mos um pedaço do Japão no território da Liberdade 
paulistana.

Desculpem-me estar falando sobre isso, mas é 
tão grande a emoção de estar aqui, comemorando os 
100 anos da imigração japonesa, que não se pode es-
quecer de tudo aquilo que realmente tem nos ajudado 
a entender o que representa a colônia japonesa no 
desenvolvimento tecnológico, industrial, empresarial, 
pela vontade de trabalhar do povo japonês.

Tenho aqui alguns dados escritos. Eu pediria que 
V. Exª, depois, mandasse publicá-los por inteiro.

Um dia eu estive no Japão. Peguei o Shinkansen, 
o trem de alta velocidade. Quando cheguei, desci. Havia 
um carregador, e ele devia ter idade bem avançada, 
acredito. Ele veio, pegou minhas malas, amarrou uma 
corda e pôs as malas nas costas. Fui ajudá-lo, com 
pena de que a idade, talvez, não desse força. Ele me 
empurrou, disse que estava recebendo e que a obri-
gação era dele de cumprir aquela missão a serviço de 
quem estava pagando.

Certo dia, em Akihabara, com minha esposa, 
Shibata, fui a uma loja ver um produto, uma daque-
las panelas que ainda não existiam aqui no Brasil 
para fazer arroz. Levei minha máquina fotográfica, 
pela qual eu tinha muito carinho. Cheguei ao hotel e 
disse: “A máquina, acho que eu a esqueci na loja de 
Akihabara.” Eu havia pegado um táxi e voltado para 
o hotel com um decasségui, Paulinho, professor de 

português no Japão. Aqui, tínhamos uma ligação 
muito grande, ele é meu amigo. Ele disse: “Não se 
preocupe. No Japão ninguém fica com nada que é de 
terceiro. Vamos ligar para a loja.” Ligou para a loja, e o 
proprietário disse: “Não, não tem nada aqui.” Pensei: 
“Puxa vida, como é que sumiu? Alguém passou.” À 
noite, eu estava naquele bairro que tem muita boate, 
muita festa, é alegre, no centro de Tóquio, em frente 
ao New Otani Hotel, do outro lado do New Otani. Eu 
já havia ido à delegacia de polícia, a uma unidade 
em frente ao hotel. 

Lá, devolveram-me a máquina, perguntaram-me 
como eram as características, e eu disse. Eles disse-
ram: “Está aqui. Foi entregue por uma pessoa.” Recebi 
a máquina, fiquei agradecido e falei: “Puxa vida, que 
bondade da pessoa que a trouxe de volta.” A pessoa 
disse que dois brasileiros – ele tinha entendido isso 
– deixaram a máquina no hotel. Mas ele foi entregá-
la à polícia.

À noite, eu estava lá. Parou um taxista e pergun-
tou ao Paulinho em japonês: “Eles pegaram a máqui-
na?” Ele falou: “Pegaram.” Disse ele: “Eles esqueceram 
a máquina no meu táxi. Eu a achei e, imediatamente, 
fui entregá-la na polícia.” Falei: “Paulinho, pergunta 
quanto foi a corrida, por ele ter saído do lugar em 
que estava e ter ido à polícia.” Ele engatou a marcha 
e disse: “Negativo”, em japonês, e se mandou. Ele 
cumpriu com uma obrigação moral, que é dom do 
povo japonês.

Guardo esses exemplos na alma e no coração. 
Tenho muito orgulho de ser uma pessoa ligada a essa 
comunidade que tem engrandecido e trazido o progres-
so econômico para o Brasil.

Tive um colega de grupo escolar com quem es-
tudei 11 anos, desde o primeiro ano até a formação 
na área de contabilidade. A mãe dele tinha uma chá-
cara, de cujo plantio eles sobreviviam e vendiam os 
produtos na feira ou no Mercado Municipal de Ver-
duras, em São Paulo, próximo onde nasci. Nasci na 
25 de Março. A colônia japonesa tinha muita força no 
mercado de verduras e não no mercado grande, em 
que uma quantidade enorme de produtos é vendida 
em São Paulo.

Toda semana ela me chamava para comer feijão 
com o arroz – o dela tinha um tempero especial com 
esse carinho – na chácara, com o meu companheiro 
de escola. Essa amizade permaneceu até a gente se 
separar em razão da atividade de cada um. 

Havia um delegado, também meu companheiro 
de trabalho – até hoje mantenho contato com ele –, 
descendente de japonês, inclusive fui padrinho de ca-
samento dele. Ele foi buscar a noiva no Japão. Casou-
se duas vezes: uma no Japão, onde estive presente; 
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e outra no Brasil, para confirmar seu casamento na 
legislação brasileira. De forma que não posso, não me 
afasto e não desejo me afastar dessa colônia por tudo 
o que ela me representa.

Quando eu estive na direção da Polícia Federal, 
tive a oportunidade de me relacionar, não só com a 
Jica, mas com o Ministério de Relações Exteriores, 
mais precisamente com o setor de atendimento ao 
seguro trabalhista do Japão, em razão das angús-
tias e dos sofrimentos de alguns decasséguis, que 
foram, em primeira mão, trabalhar no Japão. E, lá, 
muitos foram enganados por agências de turismo 
que ofereciam toda a infra-estrutura. Falei, ontem, 
com o nosso futuro embaixador do Brasil no Japão, 
o Dr. Luiz, que aqui está presente para prestigiar esta 
cerimônia – acredito que será um grande represen-
tante do Brasil junto à Embaixada no Japão. Aliás, 
pude receber uma comissão especial do Japão e ini-
ciar as tratativas no sentido de organizar uma legis-
lação (resoluções) e documentar a possibilidade do 
tratamento correto aos brasileiros que, a convite de 
empresas japonesas, lá foram trabalhar. Visitei uma 
dessas empresas, Deputado. Era uma indústria au-
tomobilística do Japão que tem similar aqui no Bra-
sil. E, lá chegando, conversei com um descendente 
de japonês que era brasileiro. Ele me explicou como 
funcionava a fábrica, acompanhando-me na visita, a 
pedido da presidência da indústria. Esse brasileiro 
era chefe da unidade de montagem daquela fábrica 
de carros. Ele foi como decasségui e virou chefe de 
uma unidade importante daquela fábrica. Hoje, algu-
mas dezenas de brasileiros desenvolvem atividades 
lá. O mal, Shibata, é que, às vezes, eles deixam as 
esposas brasileiras e se casam novamente no Japão. 
Isso fica um pouco fora do regulamento. Acredito que 
isso aconteça pela ausência, pela saudade, por isso, 
procuram se entrosar com os japoneses. Tanto é que, 
hoje, há uma harmonia bem maior do que a que ha-
via no início, quando os conflitos se generalizavam 
e traziam preocupações às autoridades japonesas e 
brasileiras. Hoje, há uma harmonia e um tratamento 
condigno, como o que o Brasil tem recebido lá. Há um 
amor muito grande do povo japonês pelo Brasil. É o 
que a gente sente, andando pelas ruas de Tókio ou 
de outras cidades japonesas que visitei. A impressão 
é sempre agradável nessas visitas, pela amabilidade, 
pelo tratamento e pela comida gostosa, Hoje, não 
há um bairro brasileiro que não tenha um restauran-
te japonês. Até pastelaria chinesa já está vendendo 
produto japonês. Isso se desenvolveu com bastante 
eficiência e eficácia. 

Tenho um filho que, infelizmente, se separou, mas 
que atualmente é casado com uma descendente de 

japonês, que é médica como ele, que me deram três 
netos que quase têm os olhos iguais aos de vocês – 
os deles são um pouquinho mais arredondados, sem 
precisar de cirurgia plástica, mas são apaixonados pela 
comida japonesa; e a sua avó, que é nossa amiga, é 
japonesa legítima. Então, está dentro da nossa famí-
lia. Então, mantenho essa amizade – vocês sabem o 
quanto eu gosto da Liberdade –, e tenho a certeza de 
que a recíproca é verdadeira. 

Sr. Presidente, peço desculpas a V. Exª, mas, aqui, 
há uma dose de emoção muito grande por tudo o que 
eu tenho recebido da comunidade japonesa. Dizem os 
invejosos que sou o candidato que mais tem votos na 
colônia, mais do que os próprios descendentes.

Muito obrigado.
Boa sorte. 
Foi uma honra estar aqui. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Esta Presidência registra, com muito prazer, a 
presença honrosa do futuro Embaixador do Brasil no 
Japão, Sr. Luiz Augusto de Castro Neves, cuja indicação, 
aprovada ontem na Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, deverá ser confirmada ainda hoje, 
ou na próxima semana, por este Plenário.

Saúdo também, e o faço com muito prazer e 
honra, a presença do nosso amigo, o querido Depu-
tado Federal William Woo, que representa o PSDB de 
São Paulo.

Tenho a honra e a satisfação de convidar para 
fazer uso da palavra, como último orador inscrito, o De-
putado Federal Takayama, que é Presidente do Grupo 
Brasil-Japão no Congresso Nacional e Vice-Presidente 
da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na-
cional da Câmara dos Deputados.

Com a palavra o Deputado Takayama.
O SR. DEPUTADO TAKAYAMA (PSC – PR. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Muito obrigado, Sr. Presidente, Senador Marconi 
Perillo. Neste momento, saúdo todas as Srªs e os 
Srs. Senadores, na pessoa do Presidente do Senado 
Federal, Senador Garibaldi Alves Filho; saúdo o Sr. 
Ken Shimanouchi, Embaixador do Japão, que, neste 
instante, compõe a Mesa do Senado Federal; saúdo 
meu amigo particular, pessoa que admiro, Deputado 
Osmar Serraglio, Primeiro-Secretário da Câmara dos 
Deputados; saúdo o Brigadeiro-de– Infantaria, Sr. 
Agostinho Shibata, que, nesse momento, representa 
o Comando da Aeronáutica com o Comandante Juniti 
Saito; saúdo o Sr. Maçao Tadano, Diretor do Depar-
tamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal 
do Ministério da Agricultura; Srªs e Srs. dirigentes e 
membros das associações nipo-brasileiras; Srs. Em-
baixadores; Sr. Embaixador Luiz Augusto de Casto 
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Neves; saúdo algumas pessoas especiais para mim, 
como o Shigueru Hayashi, presidente do centenário, 
e outras pessoas especiais que aqui estão: William 
Woo, Walter Ihoshi e a minha esposa, japonesa ge-
nérica, Ingrid; senhoras e senhores.

Eu queria, neste momento, falar com um pronun-
ciamento lido, E é neste momento que me sinto mais 
brasileiro, porque no Japão não existe improviso, mas 
eu sou brasileiro. Tenho orgulho de ser brasileiro. O 
grande problema é que os brasileiros, quando olham 
para gente, sempre têm aquela dúvida: “Será que é 
brasileiro ou japonês?”

Fiquei imaginando, quando os senadores chi-
lenos entraram aqui, o susto que eles não devem ter 
tido, pensando estarem no Japão. Essa é a maravilha 
de ser deste País: Brasil!

Queria também saudar pessoas que são espe-
ciais para mim: Os jovens do Instituto Kobayashi, Jorge 
Yamawaki, Kokey Uehara, pessoas que estão intima-
mente ligados à cerimônia do centenário.

Queria falar um pouco sobre o sonho brasileiro 
com o carimbo “garantido”. Vivemos neste País que 
têm surpresas extraordinárias. Imagino quando os ar-
quitetos do mundo todo vêem as obras aqui de Brasí-
lia, construídas por Lúcio Costa, por Oscar Niemeyer, 
este País extraordinário, com esse sincretismo cultu-
ral, e religioso. 

Neste momento, quero introduzir a minha fala, 
meus amigos, em duas histórias: uma, do cotidiano 
da minha vida; e a outra, da cultura nikkey aqui no 
Brasil. Dizem que para a construção desta maravilho-
sa Brasília, Senador Perillo, o Juscelino Kubitschek, 
Presidente da República de então, ficou preocupado 
com a questão do abastecimento cultural. Arquite-
tonicamente, tínhamos grandes arquitetos, nomes 
que já citei, porém uma cidade não se constrói so-
mente com arquitetura. Então – e daí se originou a 
comunidade nikkey aqui em Brasília – o Presidente 
da época, Juscelino Kubitschek, convidou alguns ja-
poneses para virem do Japão desenvolver a agricul-
tura, principalmente os hortifrutigranjeiros da região. 
Essa história já faz parte do folclore nipo-brasileiro. 
Dizem que, quando o Presidente mandou essa equi-
pe de técnicos japoneses estudar as terras aqui, eles 
voltaram para o Presidente e disseram: “‘Senhoro’ 
Presidente, ‘tera’ de Brasília ruim, não presta”. E ele 
disse: “Para isso eu chamei vocês. Se fosse boa, eu 
não precisaria de japoneses.” 

Sei que as famílias que estão aqui vieram dessas 
raízes. É essa a cultura. O nikkey tem um carimbo. 
Lembro que, quando eu era pequeno, isso era motivo 
de brincadeira, talvez até em sentido pejorativo, mas, 
ao longo do tempo, entendi que era benéfico quando 

me diziam “ô, garantido”. Essa é a palavra. Esse é o 
carimbo que todos nós, nisseis, temos. 

Outra historia que quero contar diz respeito a essa 
questão de ser brasileiro ou de ser japonês. A minha 
mãe é issei, veio da região de Kumamoto, Fukuoka. 
Tive a grande alegria de, há dois meses, ter visitado 
as minhas origens com o meu amigo particular, Osmar 
Serraglio, e a minha esposa. A minha mãe, quando veio 
ao Brasil, evidentemente se abrasileirou, mas existe 
aquela dúvida: é brasileira ou japonesa?

E eu tirei a prova dos nove no dia em que hou-
ve uma luta entre o nosso grande herói brasileiro, na 
ocasião, o lutador Éder Jofre, que estaria defendendo 
o título com um japonês chamado Fighting Harada. 
Olhei para minha mãe e pensei: hoje vou saber se 
minha mãe é brasileira ou japonesa. Vou ver para que 
lado ela vai torcer. E, por incrível que pareça, quando 
Éder Jofre inesperadamente perdeu – e não podíamos 
imaginar que ele fosse perder aquela luta, porque era 
um herói nacional –, eu me lembro que minha mãe 
chorou por ele ter perdido para o Fighting Harada. Eu 
disse: é brasileira.

Então, meus amigos, são essas histórias, é essa 
miscigenação de cultura, esse sincretismo que nos 
faz viver nesse Brasil. E vemos um Brigadeiro, vemos 
pessoas de destaque. Não há um cidadão brasileiro 
que possa negar a grande contribuição que os nos-
sos antepassados, nesses cem anos, trouxeram ao 
Brasil, no campo da tecnologia, no campo da agri-
cultura, em todos os sentidos. E hoje vemos esse 
estreitamento.

Esperamos que essa festa dos cem anos seja 
um ícone para estreitar ainda mais a relação entre 
Japão e Brasil. No momento, o Governo está estu-
dando para saber qual será o trem-bala, o trem de 
alta velocidade. Ora, não é preciso pesquisar outros 
lugares. É impossível o Brasil não fazer essa parceria 
com o Japão, de um trem de alta tecnologia, que, em 
43 anos, nunca houve um desastre, segundo ouvi do 
meu Embaixador e amigo, e cujo atraso é, em média, 
de vinte segundos, Sr. Presidente, num país que tem 
tremor sísmico, neve e outras coisas.

Eu fico imaginando o porquê de buscar em outros 
lugares, quando temos essa parceria; uma parceria 
que proporcionou a vinda ao Brasil das TVs de alta 
definição e que também interessa ao Japão. O Brasil 
tem o que o Japão não tem, e o Japão tem o que o 
Brasil não tem.

Então, respeitando essa história, esse momento 
especial, esperamos que os Senadores se debrucem 
para aprovar, neste momento da crise do transporte 
aéreo, um transporte que seria solução para as cida-
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des de grande porte, as grandes metrópoles, como 
Rio, São Paulo, Curitiba e Belo Horizonte.

Eu sei que esse sonho brasileiro, desenvolvido 
por um amigo, William Woo, que é o Projeto Origami, 
tem o tempero japonês.

E eu queria, ao encerrar, Sr. Presidente, home-
nagear esses amigos – William Woo, Walter Ihoshi, 
Flexa Ribeiro – que vão proporcionar que o Projeto 
Origami vá para o Guiness Book, e dizer a cada 
um dos senhores para lutarem. É o pedido que que-
ro fazer, Sr. Presidente, ao Senado. Ou melhor, são 
dois pedidos: primeiro, que lutem para que o trem 
de alta velocidade seja o Shinkansen. Trata-se de 
uma tecnologia já aprovada. E nós conhecemos essa 
história de procurar o mais barato, a demagogia de 
orçamentos mais baratos. A gente sabe que o mais 
barato acaba saindo mais caro. Mas tenho certeza 
de que até nisso o japonês tem o melhor a oferecer 
num preço melhor. É a maneira de homenagear o 
Brasil, e nós vamos lutar nessa Frente Parlamentar 
Brasil-Japão para que o Shinkansen venha ao Bra-
sil, porque estamos precisando e já está atrasada 
a vinda dele.

O segundo pedido que eu quero fazer, Sr. Sena-
dor, ao encerrar a minha fala, é pedir que este Sena-
do, o Embaixador brasileiro e o Itamaraty lutem para 
que possamos trazer as peças do Kasato Maru para 
o Brasil para serem distribuídas em alguns museus 
e alguns parques, como no Paraná, em Curitiba, em 
Rolândia, em Santos, e também para levarmos uma 
das peças para o Japão.

Sabemos que há um pequeno imbróglio en-
tre o Japão e a Rússia. O navio Kasato Maru está 
afundado em águas rasas na Rússia, mas não são 
águas litigiosas, são águas dentro da Rússia. E está 
tão raso, a 18 metros, que não é difícil. Ele afundou 
na Segunda Guerra, num lugar fácil de ser feita a 
prospecção, e não houve mortes no afundamento 
do navio. Portanto, não há campo sagrado dentro da 
chamada questão cultural e religiosa japonesa, e não 
há objetos de valor. Portanto, não haverá dificuldade. 
Eu pediria o empenho da nossa diplomacia, porque 
só falta uma carta do governo japonês, embaixador 
Ken Shimanoushi, autorizando que isso seja reti-
rado. Queríamos trazê-lo até o dia 18 de junho. É 
claro que isso será impossível, mas continuaremos 
lutando por ele.

Finalmente, nessa questão do Origami, que traz 
para nós a cultura da persistência e a cultura japonesa, 
eu gostaria que essa filosofia permanecesse em nós. 
É a filosofia do ser humano. Infelizmente, são coisas 
tão demoradas para fazer, mas o ser humano pode 
estragá-las em fração de segundos. Infelizmente, é 

o mundo em que vivemos, mas esperamos que essa 
cultura do Origami possa ser disseminada, difundida 
por todos, porque tenho certeza de que é a maneira 
de dizer: Brasil e Japão têm um sonho, um sonho ca-
rimbado, garantido.

Muito obrigado, senhoras e senhores. (Pal-
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Exmº Sr. Embaixador Ken Shimanouchi, a quem 
já demos as boas-vindas; Exmº Sr. Deputado Osmar 
Serraglio, Primeiro-Secretário da Câmara dos Depu-
tados, homem honrado e que muito nos honra com 
sua presença; Exmº Sr. Deputado Federal Takayama, 
Presidente do Grupo Brasil-Japão no Congresso Na-
cional; Exmº Sr. Deputado Federal William Woo; Exmº 
Sr. Agostinho Shibata, Brigadeiro-de-Infantaria, que, 
neste ato, representa o Comandante da Aeronáutica, 
Brigadeiro Juniti Saito; Exmº Sr. Embaixador Luiz Au-
gusto Castro Neves, próximo embaixador do Brasil em 
Tóquio; Sr. Maçao Tadano, Diretor do Departamento 
de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal do Mi-
nistério da Agricultura; Sr. Kobayashi, Diretor-Geral 
da Jica (Agência de Cooperação Internacional do 
Japão); Exmºs Srs. e Srªs Embaixadoras e membros 
do Corpo Diplomático; Srªs e Srs. Senadores; Srªs 
e Srs. Dirigentes e membros de associações nipo-
brasileiras; homenagear os isseis, nisseis, sanseis 
e yonseis, por meio de uma sessão especial para 
comemorar os cem anos de imigração japonesa é 
prestar o reconhecimento devido a um povo que, de 
forma singular, contribuiu para formar esta nova gente 
brasileira, nascida da pluralidade étnica e cultural, é 
saudar os pioneiros que para cá se dirigiram há cem 
anos, e, ao mesmo tempo, homenagear um país que, 
para nós, desta geração, é símbolo da paz conquista-
da duramente após os reveses, especialmente após 
a II Guerra Mundial; mas é homenagear um povo 
comprometido com a educação, com a pesquisa e o 
desenvolvimento, com a ciência e a tecnologia, com 
a inovação.

Ao longo de toda minha trajetória pública, ins-
pirei-me sempre no exemplo japonês, no exemplo 
de compromisso com a educação, com a ciência e a 
tecnologia, no sentido de superarem as dificuldades 
e os problemas advindos, especialmente da guerra. 
Tive oportunidade de visitar o Japão por três vezes 
e de conhecer Hiroshima. Infelizmente, não pude ir a 
Nagasaki. Mas sempre me inspirei, repito, ao longo 
da minha trajetória, no compromisso do Japão em 
dar o salto de qualidade a partir do compromisso de 
todos os governantes, de toda a sociedade, com a 
educação.
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O Brasil é a maior nação negra fora da África, mas 
é, também, uma sociedade criada por diversas outras 
culturas, entre as quais se destaca a japonesa.

Em 18 de junho de 1908, aportava em Santos o 
navio Kasato Maru, com a primeira leva de imigrantes, 
composta por 165 famílias, às quais se juntariam, nos 
sete anos subseqüentes, outras 3.434 famílias.

A imigração japonesa para o Brasil foi intensificada 
entre 1917 e 1940, período marcado por significativo 
crescimento econômico, representado pelas lavouras 
de café, sobretudo no Estado de São Paulo, onde se 
acolheu a maior parte dos imigrantes.

Resultante de um acordo entre os governos ja-
ponês e brasileiro, os imigrantes, premidos pela crise 
demográfica e pelo desemprego, vieram com a mis-
são de difundir a cultura nipônica nas Américas. Gra-
dativamente, o Brasil foi ganhando traços japoneses, 
sobretudo no Bairro da Liberdade, na cidade de São 
Paulo, onde se concentrou a colônia nipônica.

Hoje, não há como falar no Brasil sem reconhecer 
a contribuição cultural desse maravilhoso povo, que nos 
brindou com ensinamentos de disciplina, perseveran-
ça, ética e, sobretudo, o compromisso com a paz e a 
educação, além, é claro, da culinária típica, que todos 
nós brasileiros tanto apreciamos.

A cultura nipo-brasileira, representada por 1,5 
milhão de habitantes, irradiou-se para os quatro can-
tos do Brasil, embora tenha presença mais marcante 
em Estados como São Paulo, Paraná, Mato Grosso 
do Sul e Pará. Mas o nosso querido Estado de Goiás 
também teve o prazer de acolher a colônia japonesa, 
que praticamente foi a introdutora do setor de horti-
frutigranjeiros. Junto com a disciplina e a metodolo-
gia do cultivo e da colheita, nossos irmãos japoneses 
ressaltaram a importância da educação de qualidade 
como caminho para o aprimoramento do indivíduo e 
da sociedade.

Hoje, em Goiás, os japoneses – os descendentes 
– já não estão afetos apenas à agricultura, ao setor de 
hortifrutigranjeiros. São profissionais liberais muito im-
portantes, empresários dos mais diversos campos de 
atividade, que nos ajudaram, nos ajudam e continuarão 
nos ajudando na construção da nossa economia, da 
nossa identidade, do nosso Estado. Tivemos também, 
por parte do Japão, dois empréstimos importantíssi-
mos: um que nos ajudou a levar energia rural a 30 mil 
famílias de colonos e agricultores goianos, e outro que 
colaborou extraordinariamente com o maquinário do 
Estado de Goiás.

Parte da colônia nipônica assentou-se na cidade 
de Nerópolis, ainda na década de 30, quando a loca-
lidade fazia parte do Município de Anápolis. Esta, por 

sua vez, concentra a segunda maior colônia, atrás 
apenas da nossa capital, Goiânia.

Hoje, são centenas de famílias descendentes 
dos pioneiros que marcaram a presença das tradições 
japonesas em diversas cidades do Estado de Goiás, 
representada pela Associação Nipo-Brasileira.

Essa associação tem tido papel fundamental 
na preservação da cultura e, sobretudo, dos valores 
nipônicos. Há que se ressaltar o significativo esforço 
da comunidade nipo-brasileira em dar continuidade 
às tradições milenares que se firmam e reafirmam de 
geração para geração.

Entre as inúmeras tradições japonesas, não po-
deríamos deixar de destacar, nesta comemoração, o 
Undo-kai e o Bon-Odori, que se realizam anualmente 
no dia dos pais e no mês de agosto.

O Undo-kai é uma gincana que promove a inte-
gração e o respeito entre gerações; o Bon-Odori, por 
sua vez, traz encanto e beleza por meio do festival de 
dança, música e gastronomia, regado com a típica 
saborosa culinária da Terra do Sol Nascente. O pró-
prio nome Bon-Odori revela os princípios basilares 
da cultura nipônica, pois alia o “bom”, a religiosidade 
e a espiritualidade, ao “odori”, alegria e festividade. 
Sem dúvida, é uma festa que celebra a paz entre o 
céu e a terra.

Nesse festival, temos acesso a diversos elemen-
tos da arte japonesa, que nos traz, de forma perma-
nente, uma mensagem de integração do homem com 
a espiritualidade e o universo. Note-se que no origami, 
no bonsai, no ikebana e em tantas outras manifesta-
ções artísticas há sempre o traço da concentração e 
do cultivo da quietude interior.

Srs. Senadores, Srs. Convidados, a colônia nipo-
brasileira, representada pelas diversas Associações 
Nipo-Brasileiras, inclusive no Estado de Goiás, me-
rece nosso carinho e admiração, porquanto, ao longo 
desses cem anos de história, contribuiu para que o 
Brasil se tornasse este colorido de culturas e etnias, 
emoldurado pela paz e, sobretudo, pela convivência 
harmônica.

Tive o privilégio, como Governador do Estado de 
Goiás, por duas vezes, de celebrar muitas parcerias 
com a Associação Nipo-Brasileira em meu Estado. E 
isso resultou muitas e boas conseqüências para a As-
sociação e para o Estado.

Antes de encerrar minhas palavras e quebrando 
um pouco o protocolo, concedo um aparte ao Senador 
Augusto Botelho, que não terá mais como fazer uso 
do palavra, por questões regimentais. Dessa forma, 
quebro o protocolo e possibilito a S. Exª a oportuni-
dade de se associar às homenagens à colônia nipo-
brasileira.
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O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, vou quebrar o 
protocolo, ficando de pé, em homenagem aos japone-
ses que vieram para o Brasil. Por motivos superiores, 
não consegui chegar a tempo de me manifestar. Mas 
sou do Estado de Roraima, no extremo Norte, onde, 
em 1950, chegaram as primeiras famílias de japone-
ses, vinte famílias, que a nós se integraram. E confes-
so que, mesmo com treze ou quatorze anos, nunca 
havia comido pepino; comecei a comer depois que os 
japoneses chegaram a Roraima. Eles se integraram à 
nossa cultura. São comerciantes que trabalham muito 
no Estado. São várias as famílias hoje que continuam 
lá. São nipo-roraimenses, segundo a classificação es-
pecial de Roraima. Presto minha homenagem a todos 
os descendentes, aos que vieram e aos descendentes 
que permanecem no Brasil. Honra-nos muito que Rorai-
ma também tenha sido agraciada com várias famílias 
de japoneses. Chegaram outras agora, e continuam 
chegando (produtores rurais, comerciantes, médicos). 
Nosso neurocirurgião mais antigo é um japonês. Sr. 
Presidente, como não poderia deixar de dizer essas 
palavras, peço que meu discurso em homenagem aos 
cem anos de imigração japonesa ao Brasil seja dado 
como lido por V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Agradeço ao Senador Augusto Botelho.

Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que trans-
creva, por intermédio da Taquigrafia, o integral pronun-
ciamento do Senador Augusto Botelho, assim como a 
íntegra do pronunciamento do Senador Romeu Tuma, 
que havia também solicitado essa providência.

Encerrando as minhas palavras, gostaria de dizer 
a todos que não titubeei, há alguns meses, em apre-
sentar um requerimento aqui – e, depois, também, igual 
providência foi tomada pelo Senador Aloizio Mercadan-
te – no sentido de prestar-lhes, embora singela, esta 
homenagem de coração; esta homenagem de quem 
efetivamente admira todos os japoneses e todos os 
descendentes pelo seu espírito de luta e de trabalho 
ético, enfim, por tudo que nos ensinaram, como a dis-
ciplina e o amor ao longo dessas décadas todas, ao 
longo desses cem anos.

Parabéns a essa maravilhosa gente, que tanto 
nos tem brindado com lições de paz, educação, disci-
plina, trabalho e afinco.

Arigatou gozaimashita.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – Os Srs. Senadores Romeu Tuma e Augusto 
Botelho enviaram discursos à Mesa alusivos à presen-
te comemoração para serem publicados na forma do 
disposto do art. 203 do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Sem apanha-

mento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, quando houve a sessão especial em homenagem 
aos 200 Anos da Imprensa Brasileira e a seu Patrono, 
Hipólito José da Costa, realizada recentemente, afir-
mei e repito agora: história que muda não faz parte da 
verdadeira História. O fato histórico, límpido e imutável, 
quase sempre contraria versões que se revezem ao 
sabor de interesses do momento.

Disse-o, como faço agora, para escapar da en-
fadonha repetição de argumentos expendidos nos 
discursos precedentes porque já espelharam os fatos. 
Entretanto, preciso dar vazão aos meus sentimentos 
de respeito e amor pela comunidade nipo-brasileira. 
Vivemos um momento apropriado a isso. Portanto, vou 
relembrar alguns aspectos da épica trajetória dessa 
comunidade, de maneira a destacar o tanto que a sua 
existência representa para o Brasil.

Tal importância salta à vista quando assinalamos, 
nos mapas do Brasil e do Japão, as urbes convertidas 
em cidades-irmãs por meio de convênios celebrados 
sob a égide da ONU. Vemos também que mais da 
metade dos 58 municípios brasileiros com tal atributo 
pertence ao Estado de São Paulo.

Em solo japonês, encontramos nomes como 
Aso, Awaji, Chiba, Echizen, Engaru, Gifu, Hasami, Hi-
gashi (Hiroshima), Himeji, Hino, Hyogo, Iwakuni, Ka-
doma, Kakogawa, Kameoka, Kanazawa, Karuizawa, 
Kochi, Komatsu, Kosaka, Kumano, Kushima, Naga-
saki, Naha, Nakatsugawa, Nishinomiya, Oita, Oizumi, 
Okinawa, Osaka, Saga, Seki, Shimonoseki, Shunan, 
Sodegaura, Suzu, Takasaki, Tenri, Tokuyama, Tokyo, 
Tsu e Yonezawa.

No Brasil, suas cidades-irmãs espalham-se do 
Norte ao Sul, de Belém do Pará a Pelotas. Pontilham 
o mapa do progresso promovido pelos imigrantes ja-
poneses, seus filhos, netos e bisnetos.

Convênios estabelecidos com Naha, Osaka e 
Tokyo tornam a cidade de São Paulo campeã de fra-
ternidade com as japonesas. E assim só poderia ser: 
em 1908, o Planalto de Piratininga era o principal 
pólo de atração das correntes imigratórias destinadas 
a transformá-lo no mais ativo cadinho de etnias do 
País. O imigrante nipônico nele se integrou com usos, 
costumes e cultura próprios, enquanto contribuía na 
construção deste Brasil gigante e belo, graças a conhe-
cimentos milenares, tenacidade no trabalho e pendor 
cooperativista.

Cem anos depois dos 52 dias de viagem por 21 
mil milhas marítimas a bordo do Kasato Maru, a vida 
das 165 famílias desembarcadas no porto de Santos 
em 18 de junho de 1908 assemelha-se a um roteiro 

    21ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19653 

de sagas emocionantes. Assistimos à síntese dessa 
história na minissérie “Haru e Natsu”, escrita por uma 
famosa roteirista de teledramaturgia – a octogenária 
japonesa Sugato Hashida – e recentemente exibida 
pela Rede Bandeirantes de Televisão.

A odisséia daqueles 781 venerados ancestrais, 
que embarcaram no Kasato Maru, em Kobe, com des-
tino às lavouras de café brasileiras, originou a maior 
comunidade de raízes japonesas no mundo, fora do 
Japão. Vieram contratados por cinco anos, porém, 
como a maioria dos sucessores, preferiram permane-
cer aqui para sempre.

Contam-se hoje dois milhões de imigrantes e 
descendentes, que sobressaem em todos os setores 
socioeconômicos, tanto pela exuberância intelectual 
e habilidade técnico-científica, quanto pela organiza-
ção, qualidade e quantidade na produção de bens de 
consumo duráveis e não-duráveis, principalmente nos 
setores agroindustrial, eletrônico e siderúrgico. Deles, 
quase 1,3 milhão continuam a morar e trabalhar no 
Estado de São Paulo, principalmente em Atibaia, Mogi 
das Cruzes, Suzano, Bastos, Marília, Lins, Registro, 
Araçatuba, Presidente Prudente e Pereira Barreto. 
Em alguns municípios, correspondem a mais de 1/3 
da população.

Nada que se faça durante 2008 apenas por força 
da agenda de comemorações bilaterais Brasil-Japão 
bastará para reverenciar o Centenário da Imigração 
Japonesa. Entretanto, esses marcos oficiais balizarão 
o contentamento das comunidades nipo-brasileiras, 
quando os sons e cores típicos de seus deslumbran-
tes festejos e cerimônias estiverem assinalando os 
laços de amizade e cooperação entre ambos os pa-
íses. Afinal, essa fraternidade também está sendo 
comemorada em solo japonês por mais de 310 mil 
brasileiros. São os que reeditam, do outro lado do 
mundo, a laboriosidade dos imigrantes nipônicos de 
100 anos atrás e, como os de cá, também estão de 
parabéns.

Lembro-me muito bem, como se hoje fosse, do 
carinho a mim e à minha esposa dedicado em diversas 
viagens ao Japão, a exemplo da entrega da Chave da 
Cidade de Osaka pelo ilustre Prefeito local, no dia 9 
de abril de 1992, bem antes do meu primeiro mandato 
nesta Casa. Aliás, sempre cultivei forte ligação afetiva 
com a comunidade nipo-brasileira, procurando absorver 
ensinamentos em suas comemorações, especialmente 
as que têm por palco o bairro oriental de São Paulo, 
chamado de Liberdade.

Entre as entidades filosóficas pertencentes a 
essa comunidade e que me são caras, figura em 
destaque a Perfect Liberty ou Perfeita Liberdade, 
assim como a Seicho-No-Ie e outras semelhantes, 

todas com raízes e doutrinas milenares devotadas ao 
aperfeiçoamento espiritual da humanidade, median-
te o amor ao próximo e a busca da felicidade sob a 
proteção de um único Deus, comum a todas as reli-
giões monoteístas.

Tenho, portanto, motivos suficientes para agre-
gar minha reverência pessoal à homenagem coletiva 
que o Senado da República presta, neste momento, 
aos inesquecíveis heróis do Kasato Maru, aos seus 
compatriotas e aos seus sucessores. Estou certo de 
que muitas outras virão, sempre para assinalar feitos 
fundamentais para o progresso do Brasil e o bem estar 
de brasileiros e japoneses.

Sr. Presidente, era o que desejava comunicar.
Muito obrigado.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (PT – RR. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srs. e Srs. 
Senadores, este ano o Brasil comemora o centenário 
da imigração japonesa. No Brasil reside atualmente 
a maior comunidade de descendentes de japoneses 
fora do Japão. 

Cerca de 1,5 milhão de descendentes de japone-
ses vivem em nosso País, segundo dados do Centro 
de Estudos Nipo-Brasileiros. 

Atualmente, 75% dos descendentes estão con-
centrados no Estado de São Paulo, sendo que 40% 
dos nipo-brasileiros vivem somente na Grande São 
Paulo. Outros 15 % encontram-se no sul do Brasil, com 
grande concentração no Estado de Paraná, e o 10% 
no restante dos outros Estados. 

De acordo com dados do Ministério da Justiça 
do Japão, em 2006, 313 mil nipo-brasileiros estão no 
Japão trabalhando como dekasseguis ou trabalhado-
res temporários. 

Fico alegre de poder dizer aqui nesta tribuna, se-
nhor presidente, que meu Estado, Roraima, também 
recebeu famílias de imigrantes japoneses. Atualmente, 
vivem lá cerca de 30 família de nipo-roraimenses.

E, daqui da tribuna do Senado, quero fazer uma 
homenagem aos nipo-roraimenses que estão apro-
veitando o ano do centenário da imigração japonesa, 
para finalmente criar uma associação da colônia ni-
pônica no Estado, visando divulgar a cultura japonesa 
em Roraima. O trabalho está sendo coordenado pelas 
empresárias roraimenses que moram em Boa Vista 
Clarice Tsuji e Elizabeth Mitie Fukuda. 

Atualmente, o representante da colônia japonesa 
em Roraima é o empresário Kazu Tsuji. 

A chegada dos imigrantes japoneses em Ro-
raima ocorreu há 53 anos. Nesta época, o Estado de 
Roraima ainda era conhecido como Território Federal 
do Rio Branco.
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Os primeiros imigrantes não vieram diretamente 
do Japão para Roraima. Eles estavam no Pará, mais 
precisamente na fazenda de borracha de Belterra. Os 
imigrantes mais antigos contam que a transferência 
para Roraima ocorreu porque o governo paraense não 
conseguiu manter todas as famílias japonesas e por 
isso, foi necessária a redistribuição.

De acordo com a empresária Haruyo Tsukuda, 
que hoje mora em Boa Vista e atua no comércio de 
produtos eletrônicos, houve um sorteio para saber 
quais famílias viriam para Roraima.

Os primeiros descendentes japoneses que che-
garam ao meu Estado, passaram por dificuldades an-
tes de se adaptarem ao clima, às doenças tropicais, 
à falta de infra-estrutura para escoar a produção das 
lavouras.

Os imigrantes japoneses eram obrigados a traba-
lhar na agricultura por exigência do governo brasileiro 
durante, pelo menos, quatro anos. 

A história contada por descendentes das pri-
meiras famílias relata dificuldade financeira, morte 
de alguns parentes por malária e outras doenças tí-
picas da região e também a adaptação ao calor e à 
cultura local.

No início, duas famílias ficaram na Capital e 11 
foram para a Colônia do Taiano, local de difícil acesso 
e que não tinha estradas para o escoamento da pro-
dução agrícola. 

Depois do primeiro grupo de japoneses, outras 
famílias foram chegando ao Estado para trabalhar na 
agricultura. Porém, após os quatro anos do contrato, 
somente alguns permaneceram no campo. 

Atualmente, a maior parte das famílias atua na 
área do comércio, rizicultura, produção de hortifruti-
granjeiros e na política. Outros descendentes já se 
mudaram de Roraima, passaram em concursos pú-
blicos ou são funcionários federais transferidos para 
o Estado. 

Fico feliz de poder fazer essa homenagem, daqui 
da tribuna do Senado, ao centenário da imigração japo-
nesa no Brasil e principalmente aos nipo-roraimenses 
que hoje ainda vivem no meu Estado. Por isso, vou ci-
tar o nome de alguns desses bravos imigrantes para 
fazer minha homenagem:

– FAMÍLIA DOI: que hoje se dedica ao comércio. Que-
ro fazer uma menção especial a senhora MOYO 
DOI, viúva de KENZABURO DOI.

– FAMÍLIA EDA: que se destaca na área de hortifruti-
granjeiro e serviços. Quero fazer uma homena-
gem especial ao patriarca dessa família MASARU 
EDA e ao vereador MASAMY EDA.

– FAMÍLIA TISUJI: que se destaca na avicultura. Que-
ro homenagear especialmente a senhora IKU 
TISUJI, cujo marido KASUO TISUJI faleceu há 
poucos dias.

– FAMÍLIA TSUKUDA: que se destaca no comércio 
e a qual quero cumprimentar na figura de SHI-
ZUKO TSUKUDA

– FAMÍLIA NAKAMURA: que desenvolve a agricultura 
na Região Taiano, Município de Alto Alegre. Que-
ro fazer uma homenagem especial ao patriarca 
PERUGAN NAKAMURA.

– FAMÍLIA NAKAIAMA do Município de Iracema
– FAMÍLIA KATO: que se destaca na produção de 

hortifrutigranjeiros e fruticultura na Região do 
Passarão em boa vista. Quero lembrar aqui o 
nome do senhor KATO

– FAMÍLIA ITIKAWA: que se destaca na rizicultura e 
a qual quero cumprimentar lembrando o nome 
do senhor NELSON ITIKAWA.

– Também quero homenagear outras famílias como os 
MIKI, os KUSHIDA e os RIDESHIMA e todos os 
outros quem não foram mencionados aqui.

Era isso o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB 

– GO) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência 
vai encerrar a presente sessão especial destinada a 
comemorar o centenário da imigração japonesa ao 
Brasil.

Muito obrigado a todos pelas presenças.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 13 horas e 2 
minutos.) 
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Ata da 102ª Sessão Deliberativa Ordinária, 
em 12 de junho de 2008

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

 Presidência dos Srs. Alvaro Dias, Neuto de Conto e Paulo Paim

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 9 minu-

tos e encerra-se às 17 horas e 42 minutos.)

È o seguinte o registro de compareci-

mento:
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O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim, por 

permuta com o Senador José Nery.
V. Exª dispõe de dez minutos.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem, depois 
que terminou o debate sobre a Varig na Comissão de 
Serviços de Infra-Estrutura, recebi uma boa notícia da 
Câmara dos Deputados: a Comissão Especial criada 
pelo Presidente Arlindo Chinaglia para apreciar o Pro-
jeto de Lei do Senado nº 42, que aprovamos aqui por 
unanimidade e que estende o mesmo percentual de 
reajuste concedido ao salário mínimo a todos os apo-
sentados e pensionistas, aprovou, por unanimidade, 
o citado Projeto de Lei do Senado, que tive a alegria 
de apresentar.

Queria, Sr. Presidente, cumprimentar todos os 
Parlamentares daquela Comissão Especial. De forma 
particular, quero dar meus cumprimentos ao Relator 
da matéria, Deputado Edgar Moury, do PMDB de Per-
nambuco, por ter defendido com convicção o Projeto e 
apresentado parecer favorável, para que os aposenta-
dos e pensionistas recebessem o mesmo percentual 
de reajuste concedido ao salário mínimo. Fiz questão 
de, hoje, pela manhã, cumprimentar o Deputado, para 
quem liguei. S. Exª me disse que eu nem precisava 
agradecer-lhe, porque fez seu relatório com muita con-
vicção, dizendo que o Senado estava certo. Assim, S. 
Exª acompanhou a nossa decisão.

Quero também cumprimentar o Presidente da 
Comissão, Deputado Júlio Delgado, do PSB de Minas, 
que também se posicionou a favor e que pediu apro-
vação da matéria.

Cumprimento também o Deputado Arlindo China-
glia, que garantiu a prioridade e instalou a Comissão. 
Muitos diziam que era uma Comissão de faz-de-conta 
e que o Deputado Arlindo Chinaglia, Presidente da 
Câmara, não daria apoio ao Projeto. S. Exª cumpriu 
a sua parte, seguiu o Regimento, pediu que a Comis-
são fosse instalada: foram indicados o Presidente e o 
Relator, foi feita a composição de todos os Partidos, e 
a matéria foi aprovada por unanimidade. Meus cum-
primentos também ao Deputado Arlindo Chinaglia, 
Presidente da Câmara dos Deputados!

Cumprimento todos os membros da Comissão e 
também a Deputada Maria do Rosário, que, como fui 
informado hoje, já pediu que a matéria vá à apreciação 
do Plenário da Câmara dos Deputados, para, então, 

garantir que os mais de 25 milhões de aposentados e 
de pensionistas possam receber o mesmo percentual 
de reajuste concedido ao salário mínimo.

Sr. Presidente, por questão de justiça, quero tam-
bém fazer a leitura de inúmeras moções de apoio que 
tenho recebido das Câmaras de Vereadores, pedindo 
a aprovação do fim do fator previdenciário, nos moldes 
que apresentei e que o Senado aprovou, e também 
do PL nº 42, que garante ao salário mínimo o reajuste 
obtido pelo índice de inflação mais o Produto Interno 
Bruto (PIB), estendendo esse percentual a todos os 
aposentados e pensionistas.

Além das moções de apoio que recebi de todas 
as centrais sindicais, de todas as confederações e, 
conseqüentemente, dos sindicatos, quero aqui citar 
que a Câmara Municipal de Alecrim, Rio Grande do 
Sul – à qual apresento meus cumprimentos –, também 
apoiou os nossos projetos que conseguimos aprovar 
no Senado, por unanimidade, e que, agora, em última 
instância, estão sob a apreciação do Plenário da Câ-
mara dos Deputados.

Também nos apoiaram a Câmara Municipal de 
Arroio dos Ratos, Rio Grande do Sul; a Câmara Muni-
cipal de Brochier, Rio Grande do Sul; a Câmara Munici-
pal de Casca, Rio Grande do Sul; a Câmara Municipal 
de Campo Bom, Rio Grande do Sul; a Câmara Muni-
cipal de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul; a Câmara 
Municipal de Cruz Alta, Rio Grande do Sul; a Câmara 
Municipal de Cruzeiro do Sul, Rio Grande do Sul; a 
Câmara Municipal de Guaíba, Rio Grande do Sul; a 
Câmara Municipal de Lajeado, Rio Grande do Sul; a 
Câmara Municipal de Morro Reuter, Rio Grande do Sul; 
a Câmara Municipal de Erechim; a Câmara Municipal 
de Gravataí; a Câmara Municipal de Santa Maria; a 
Câmara Municipal de Paim Filho – não há nepotismo 
aqui, pois o nome da cidade, Srs. Senadores, é mesmo 
Paim Filho –; e a Câmara Municipal de Pedro Osório, 
todas do Rio Grande do Sul. Ainda do Rio Grande do 
Sul, recebemos o apoio da Câmara Municipal de Tu-
ruçu e da Câmara Municipal de Porto Alegre, a capital 
de todos os gaúchos.

O apoio também veio da Câmara Municipal de 
Cubatão, São Paulo; da Câmara Municipal de São 
José do Rio Pardo, São Paulo; da Câmara Municipal 
de Marilândia, Espírito Santo; da Câmara Municipal de 
Tupã, São Paulo; da Câmara Municipal de Itanhaém, 
São Paulo; da Câmara Municipal de Ubá, Minas Ge-
rais; da Câmara Municipal de Itapecerica da Serra, São 
Paulo; da Câmara Municipal de São José do Calçado, 
Espírito Santo; da Câmara Municipal de São João da 
Boa Vista, São Paulo; da Câmara Municipal de Patos 
de Minas, Minas Gerais; da Câmara Municipal de Es-
tância Turística de Barra Bonita, São Paulo; da Câmara 
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Municipal de Registro, São Paulo; da Câmara Municipal 
de Meleiros, Santa Catarina; da Câmara Municipal de 
Morro Grande, Santa Catarina; da Câmara Municipal 
de Jundiaí, São Paulo; da Câmara Municipal de Boa 
Esperança, Minas Gerais; da Câmara Municipal de 
Sorocaba, São Paulo; da Câmara Municipal de Alumí-
nio, São Paulo; da Câmara Municipal de Pato Branco, 
Paraná; da Câmara Municipal de Pariquera-Açu, São 
Paulo; da Câmara Municipal de Angatuba, São Paulo; 
da Câmara Municipal da Estância Turística de Embu, 
São Paulo; da Câmara Municipal de Leme, São Paulo; 
da Câmara Municipal de Vargem, São Paulo; da Câ-
mara Municipal de Criciúma, Santa Catarina.

Estou lendo aqui, repito, uma lista de Câmaras 
de Vereadores – outro dia, já fiz a leitura de mais de 
70 Câmaras Municipais e, agora, cito mais outras 49 
– que apresentaram moção de apoio ao projeto que 
trata do fim do fator previdenciário e do reajuste dos 
aposentados.

Continuo com a leitura da lista: Câmara Munici-
pal de Criciúma, Santa Catarina; Câmara Municipal de 
Monte Alto, São Paulo; Câmara Municipal de Ipatinga, 
Minas Gerais; Câmara Municipal de Araçatuba, São 
Paulo; Câmara Municipal de Jaguariaiva, Paraná; Câ-
mara Municipal de Aguaí, São Paulo; Câmara Municipal 
de Santos, São Paulo; Câmara Municipal de Guara-
tinguetá, São Paulo; Câmara Municipal de Jacutinga, 
Rio Grande do Sul; Câmara Municipal de Forquetinha, 
Rio Grande do Sul; Câmara Municipal de São José dos 
Campos, São Paulo; Câmara Municipal de São Jerôni-
mo, Rio Grande do Sul, na região do carvão; Câmara 
Municipal de Santa Isabel, São Paulo; Câmara Muni-
cipal de São Sepé, grande líder dos povos indígenas 
Sepete Araju, no Rio Grande do Sul; Câmara Municipal 
de Santo Anastácio, São Paulo; Câmara Municipal de 
Matão, São Paulo; Câmara Municipal de Pelotas, Rio 
Grande do Sul; Câmara Municipal de Gouveia, Minas 
Gerais; Câmara Municipal de Ribeirão dos Índios, São 
Paulo; Câmara Municipal de Cachoeira do Sul, Rio 
Grande do Sul; Estância Balneária de Ilhabela, São 
Paulo; Assembléia Legislativa do Estado do Amazonas; 
Assembléia Legislativa do Estado do Piauí.

Com isso, Sr. Presidente, faço a leitura de quase 
uma centena de Câmaras de Vereadores que se vêm 
somar a outras centenas que li em outro momento para 
prestarem seu apoio aos aposentados.

Quero registrar, mais uma vez, que entidades de 
classe como o Sindicato Nacional de Aposentados de 
Guaratinguetá, como a Federação das Apaes do Rio 
Grande do Sul e como o Sincopeças, de Goiás, entre 
outras, mandaram também moção de apoio ao projeto 
dos aposentados e pensionistas, concedendo-lhes o 

mesmo índice de reajuste dado ao salário mínimo e 
também decretando o fim do fator previdenciário.

Sr. Presidente, quero dizer, mais uma vez, que 
gostaria de receber moção de apoio de todas as Câ-
maras de Vereadores do País e de todas as Assem-
bléias Legislativas. Depois que eu receber todos os 
documentos, pretendo, até o fim do ano, publicar, em 
separata, naturalmente, de minha responsabilidade, 
no Senado Federal, o nome de todas as Assembléias 
Legislativas e de Câmaras de Vereadores com os res-
pectivos postulantes, aqueles que estão trabalhando 
junto à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal 
pela aprovação desses projetos.

Sr. Presidente, hoje é o Dia Mundial Contra o 
Trabalho Infantil. E, neste pronunciamento, quero fa-
zer um breve comentário. Lastimo muito que, enquanto 
alguns milhões de crianças estão nas salas de aulas, 
estudando, outros milhões de crianças são obrigados 
a trocar o livro e o brinquedo pelo trabalho, trabalho 
que eu chamaria truculento, violento. Lugar de criança 
é na escola, Sr. Presidente.

Sempre digo que é difícil e doloroso imaginar uma 
criança, carregando pedras em uma mina de carvão. 
Esse é apenas um exemplo da realidade dos nossos 
pequeninos que, infelizmente, enfrentam essa dura 
vida em diversos lugares do mundo.

Há um dado, Sr. Presidente, da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) que diz que 165 mi-
lhões de crianças de 5 a 14 anos de idade são víti-
mas do trabalho infantil, muitos dos quais trabalham 
longas jornadas que ultrapassam, inclusive, o regime 
de oito horas.

As piores formas de trabalho infantil incluem tra-
balhos perigosos, exploração sexual, tráfico de meninos 
e de meninas, assim como todo tipo de escravidão.

Sr. Presidente, o mais alto índice de crianças 
envolvidas em atividades econômicas fica na África 
Subsaariana, aquela que corresponde à região do con-
tinente africano ao sul do Deserto do Saara, ou seja, 
aos países que não fazem parte do norte da África. 
É o mais elevado de qualquer região do mundo, com 
cerca de 50 milhões de crianças trabalhadoras, o que 
representa 26% do total das crianças do mundo.

Os números mais elevados ainda de crianças tra-
balhadoras verificam-se na região Ásia-Pacífico, onde 
122 milhões de crianças com idade compreendidas 
entre 5 e 14 anos estão a trabalhar.

Na América Latina e no Caribe, Senador Alvaro 
Dias, felizmente, houve avanço, diminuindo para 5% 
o número de crianças com idade entre 5 e 14 anos 
envolvidas no trabalho.

Eu diria ainda que quase sete de cada dez crian-
ças dessas que infelizmente tivemos de anunciar são 
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crianças que trabalham na área agrícola. O setor dos 
serviços emprega 22% das crianças, e o setor da in-
dústria, incluindo minas de carvão, construção e pro-
dução, emprega 9%.

No Brasil, de acordo com a Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios (PNAD) mais recente, 5,1 
milhões de brasileiros entre 5 e 17 anos estão no mer-
cado de trabalho. Vejam bem que o Brasil é um dos 
países que tem o menor índice do mundo, e aqui há 
mais de 5 milhões de crianças no trabalho quase es-
cravo, que é o trabalho de crianças nessa idade que 
eu aqui listava. Entre 10 e 14 anos, são 1,7 milhões de 
crianças trabalhando em todo País, sendo que 53,3% 
trabalham até 18 horas semanais, sem remuneração, 
só com direito à alimentação. Este dado é assustador: 
53,3% dessas crianças trabalham até 18 horas sema-
nais sem remuneração.

É claro que já houve avanços. Grande parte dos 
75 milhões de crianças sem acesso à educação pri-
mária começa a trabalhar em idade precoce. Esse nú-
mero, comparado aos 103 milhões, de 1999, mostra 
que pelo menos avançamos um pouco.

O relatório da OIT, que trata da questão interna-
cional, reconhece que o número de crianças envolvidas 
em atividades econômicas também está diminuindo. 
Calcula-se que, entre 2000 e 2004, o número de crian-
ças entre 5 e 14 anos economicamente ativas diminuiu 
em 20 milhões. No entanto, restam 191 milhões de 
crianças entre 5 e 14 anos trabalhando.

Sr. Presidente, agradeço a tolerância a V. Exª, 
que já me concedeu, creio, cinco minutos após o meu 
tempo.

Terminando, digo que tratamos desse tema na 
Comissão de Direitos Humanos. E lá foi unânime a 
idéia de que temos de pensar na peça orçamentária, 
para que esta destine cada vez mais verbas do Or-
çamento da União para o investimento nas nossas 
crianças. Com certeza, as crianças de hoje, no Brasil 
e no mundo, é que serão os dirigentes da humanida-
de no amanhã.

A Organização das Nações Unidas (ONU) faz al-
gumas recomendações que entendemos importantes: 
1) oferecer educação primária gratuita e obrigatória; 
2) eliminar os obstáculos da educação das meninas, 
pois há uma discriminação com relação às meninas 
na hora de encaminhá-las à escola – um pai, se esti-
ver com dificuldade e tiver de optar entre encaminhar 
uma menina ou um menino à escola, escolhe o menino, 
não a menina, o que, para mim, é uma discriminação 
hedionda –; 3) assegurar que a criança tenha acesso 
à escola e a um ambiente de aprendizagem seguro 
e de qualidade; 4) facilitar a nivelação da educação 
das crianças e dos adolescentes em defasagem com 

o sistema de educação formal; 5) abordar o proble-
ma do déficit mundial de professores e assegurar um 
corpo docente com formação profissional adequada, 
com trabalho decente e com salário decente para os 
professores; 6) reforçar as leis sobre o trabalho infantil 
e, naturalmente, a educação; 7) lutar contra a pobreza 
e criar oportunidade de trabalho para os adultos, para 
que possam manter suas crianças em sala de aula; 
8) aumentar a sensibilização para a necessidade de 
eliminar o trabalho infantil.

Termino, Sr. Presidente, agradecendo a V. Exª 
e lhe pedindo que considere na íntegra meu pronun-
ciamento.

Obrigado, Senador Alvaro Dias, pela tolerância, 
pois sei que falei seis minutos a mais, coisa que não 
gostaria de ter feito, mas o assunto me entusiasmou.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, DISCURSOS 
DO SR. SENADOR PAULO PAIM.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. 
Senadores, ontem à noite a Câmara dos Deputados 
mostrou que pode ter o mesmo posicionamento que 
o Senado na questão dos aposentados.

A Comissão Especial do Salário Mínimo aprovou 
nossa emenda ao PL 42/07 – matéria que naquela 
Casa tramita como PL 1/07.

A emenda garante a todos aposentados e pen-
sionistas brasileiros o mesmo percentual de reajuste 
dado ao salário mínimo. Isso até 2023. Agora a matéria 
irá para apreciação do Plenário.

Nós, e quando dizemos nós, refiro-me aos sena-
dores que já aprovaram essa matéria e, principalmen-
te, aos milhões de brasileiros que hoje dependem das 
aposentadorias, ansiamos por isso.

Ficaremos todos atentos à votação dessa maté-
ria. Atentos e confiantes em sua aprovação.

Sr. Presidente, queremos parabenizar o relator 
da matéria, deputado Edgar Moury (PMDB– PE), que 
defendeu com convicção a emenda e emitiu parecer 
favorável. 

Parabenizamos também o presidente da comis-
são, deputado Júlio Delgado (PSB– MG), pela brevi-
dade com que tratou a matéria.

Estendemos esses cumprimentos ao presidente 
da Câmara, deputado Arlindo Chinaglia que garantiu 
prioridade a proposta, e também aos demais membros 
da Comissão.

Aproveitamos, senhoras e senhores senadores, 
para informar que diversas Câmaras Municipais têm 
entrado em contato conosco para nos apoiar nessa 
luta pelos direitos de nossos aposentados.

    27ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19659 

Apóiam não apenas essa emenda, mas também 
o fim do fator previdenciário (PLS 296/03), o reajus-
te das aposentadorias (PLS 58/03) e a instituição da 
idade mínima (PEC 10/08).

São elas:

Câmara Municipal de Alecrim (RS);
Câmara Municipal de Arroio dos Ratos (RS);
Câmara Municipal de Brochier (RS);
Câmara Municipal de Casca (RS);
Câmara Municipal de Campo Bom (RS);
Câmara Municipal de Caxias do Sul (RS); 
Câmara Municipal de Cruz Alta (RS); 
Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul (RS);
Câmara Municipal de Guaíba (RS);
Câmara Municipal de Lajeado (RS);
Câmara Municipal de Morro Reuter (RS);
Câmara Municipal de Erechim (RS);
Câmara Municipal de Gravataí (RS);
Câmara Municipal de Santa Maria (RS);
Câmara Municipal de Paim Filho (RS);
Câmara Municipal de Pedro Osório (RS);
Câmara Municipal de Turuçu (RS);
Câmara Municipal de Porto Alegre (RS);
Câmara Municipal de Cubatão (SP);
Câmara Municipal de São José do Rio Pardo (SP);
Câmara Municipal de Marilândia (ES);
Câmara Municipal de Tupã (SP);
Câmara Municipal de Itanhaém (SP);
Câmara Municipal de Ubá (MG);
Câmara Municipal de Itapecerica da Serra (SP);
Câmara Municipal de São José do Calçado (ES);
Câmara Municipal de São João da Boa Vista (SP);
Câmara Municipal de Patos de Minas (MG);
Câmara Municipal de Estância Turística de Barra Bo-
nita (SP);
Câmara Municipal de Registro (SP); 
Câmara Municipal de Meleiros (SC); 
Câmara Municipal de Morro Grande (SC); 
Câmara Municipal de Jundiaí (SP);
Câmara Municipal de Boa Esperança (MG);
Câmara Municipal de Sorocaba (SP);
Câmara Municipal de Alumínio (SP) 
Câmara Municipal de Pato Branco (PR);
Câmara Municipal de Pariquera– Açu (SP); 
Câmara Municipal de Angatuba (SP);
Câmara Municipal de Estância Turística de Embu (SP); 
Câmara Municipal de Leme (SP);
Câmara Municipal de Vargem (SP);
Câmara Municipal de Criciúma (SC);
Câmara Municipal de Monte Alto (SP);
Câmara Municipal de Ipatinga (MG);
Câmara Municipal de Araçatuba (SP);
Câmara Municipal de Jaguariaiva (PR);

Câmara Municipal de Aguaí (SP);
Câmara Municipal de Santos (SP);
Câmara Municipal de Guaratinguetá (SP);
Câmara Municipal de Jacutinga (RS);
Câmara Municipal de Forquetinha (RS);
Câmara Municipal de São José dos Campos (SP);
Câmara Municipal de São Jerônimo (RS);
Câmara Municipal de Santa Isabel (SP);
Câmara Municipal de São Sepé (RS);
Câmara Municipal de Santo Anastácio (SP);
Câmara Municipal de Matão (SP);
Câmara Municipal de Pelotas (RS);
Câmara Municipal de Gouveia (MG); 
Câmara Municipal de Ribeirão dos índios (SP);
Câmara Municipal de Cachoeira do Sul (RS);
Estância Balneária de Ilhabela (SP);
Assembléia Legislativa do Estado do Amazonas; e
Assembléia Legislativa do Estado do Piauí.

Isso sem contar com as entidades de classe como 
o Sindicato Nacional de Aposentados de Guaratinguetá 
(SP); a Federação das Apaes do Rio Grande do Sul; o 
Sincopeças (GO), entre outras.

Finalizamos fazendo um apelo: que o reajuste 
para os aposentados e pensionistas seja aprovado 
pelo Plenário da Câmara e sancionado por nosso 
presidente.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. 
Senadores, é uma pena, mas enquanto muitas das 
nossas crianças, neste momento, estão nos bancos 
escolares, tendo acesso à educação e atividades edu-
cacionais, outras tantas são obrigadas a trocar livros e 
brinquedos pelo trabalho. Trabalho que muitas vezes 
é pesado e cansativo.

Sempre digo que é difícil e doloroso imaginar 
uma criança carregando pedras em uma mina de 
carvão, por exemplo. Esse é apenas um exemplo da 
realidade que os pequeninos enfrentam em diversos 
lugares do mundo.

As estimativas globais da Organização Interna-
cional do Trabalho são de que 165 milhões de crian-
ças, de 5 a 14 anos de idade, são vítimas do trabalho 
infantil. Muitos dos quais trabalham longas horas e em 
condições perigosas. 

As piores formas de trabalho infantil incluem tra-
balhos perigosos, exploração sexual, tráfico de meninos 
e meninas, assim como todo tipo de escravidão.

O número de crianças envolvidas em atividades 
econômicas na África Subsariana, que é aquela que 
corresponde à região do continente africano a sul do 
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Deserto do Saara, ou seja, aos países que não fazem 
parte do Norte de África, é o mais elevado de qualquer 
região do mundo, com quase 50 milhões de crianças 
trabalhadoras, o que representa 26% do número total 
de crianças. 

Os números mais elevados de crianças trabalha-
doras verificam-se na região Ásia-Pacífico, onde 122 
milhões de crianças com idades compreendidas entre 
os 5 e os 14 anos estão a trabalhar. 

A América Latina e Caribe fizeram muitos pro-
gressos, diminuindo para 5% o número de crianças 
com idades entre 5 e 14 anos envolvidas em ativida-
des laborais. 

Quase 7 de cada 10 crianças trabalhadoras es-
tão no setor agrícola. O setor dos serviços emprega 
22% das crianças e o setor industrial, incluindo minas, 
construção e produção, emprega 9%.

No Brasil, de acordo com a Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (Pnad) mais recente, 5,1 milhões 
de brasileiros entre 5 e 17 anos estão no mercado. 

Entre 10 e 14 anos, são 1,7 milhão em todo o 
país, sendo que 53,3% trabalham até 18 horas sema-
nais, sem remuneração. 

Srªs. e Srs. Senadores, é claro que nós já tivemos 
avanços. Grande parte dos 75 milhões de crianças sem 
acesso à educação primária começam a trabalhar em 
idade precoce. Esse número, comparado aos 103 mi-
lhões de 1999, mostram isso. 

O relatório feito pela OIT reconhece ainda que o 
número de crianças envolvidas em atividades econô-
micas também está diminuindo. Calcula-se que entre 
2000 e 2004 o número de crianças entre 5 e 14 anos 
economicamente ativas diminuiu em 20 milhões. No en-
tanto, restam 191 milhões de crianças entre 5 e 14 anos 
envolvidas em algum tipo de atividade econômica. 

Hoje estão sendo realizados milhares de even-
tos em dezenas de países para celebrar o Dia Mundial 
contra o Trabalho Infantil. 

O tema central da campanha deste ano é o aces-
so de meninos e meninas à “educação como resposta 
certa contra o trabalho infantil” 

O Programa Internacional para a Erradicação do 
Trabalho Infantil (IPEC) da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) informa que milhões de meninos e 
meninas trabalhadores, dos cerca de 218 milhões que 
existem no mundo, ou não têm acesso a uma educação 
para um futuro melhor ou devem combinar o trabalho 
com os estudos.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Muito obrigado, Senador Paulo Paim. A solicitação 
de V. Exª será atendida, regimentalmente.

Com a palavra, a Senadora Lúcia Vânia, por 
cessão do Senador Antonio Carlos Valadares, e, logo 
após, o Senador Neuto De Conto.

A Senadora Lúcia Vânia dispõe de dez minutos 
para o seu pronunciamento. 

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil, hoje, não 
é o único país do mundo a conviver com a dramática 
situação do trabalho infantil. 

Foi colocado aqui, com números e dados, pelo 
Senador Paim, a nossa situação, a situação do nosso 
País, e a situação da criança no mundo. Essa situação 
tem muito a ver com o estado de desenvolvimento, 
mas também com a cultura e outros condicionantes 
sociais.

Hoje, especificamente, chamo a atenção para a 
passagem do dia 12 de junho, instituído, desde 2002, 
a partir de uma iniciativa da Organização Internacio-
nal do Trabalho, como o “Dia Mundial de Combate à 
Exploração do Trabalho Infantil”. É uma oportunidade 
para darmos destaque às ações que visem à extinção 
dessa forma tão degradante de exploração do ser hu-
mano ainda no estágio inicial de sua formação.

É preciso esclarecer que se considera trabalho 
infantil toda forma de trabalho exercido por crianças e 
adolescentes abaixo da idade mínima legal permitida, 
conforme a legislação de cada país. 

O art. 2º, item 1º, da Convenção nº 138, da OIT 
– Organização Internacional do Trabalho, fixa como 
mínimo recomendável para o ingresso no mercado de 
trabalho a idade de 15 anos. No Brasil, é ilegal a utili-
zação do trabalho de menor de 16 anos. Apesar disso, 
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística estima 
que haja cerca de cinco milhões de crianças e jovens 
entre cinco e dezessete anos que trabalham.

Com relação ao trabalho doméstico, que é por 
onde começa a utilização das crianças, trata-se, sem 
dúvida, de uma das piores formas de exploração, com 
o agravante de dificultar enormemente a fiscalização.

Posso aqui citar o meu Estado, o Estado de Goi-
ás, onde tivemos recentemente um caso extremamente 
grave de uma criança utilizada no trabalho infantil, no 
trabalho doméstico. Essa criança era torturada pela 
mãe adotiva e torturada também pela empregada, pela 
secretária, e pelos membros da família. Foi um quadro 
que deixou perplexa a sociedade goiana e que, infeliz-
mente, podemos dizer que não é único, esse caso se 
repete em cada lugar, em cada canto deste País.

Vale, por isso, ressaltar que já temos também 
o Dia Nacional do Combate ao Trabalho Infantil, cujo 
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projeto apresentei e, aprovado pelas duas Casas do 
Congresso Nacional e sancionado pelo Presidente da 
República, pude ver transformado na Lei nº 11.542, de 
12 de novembro de 2007. 

A minha intenção foi a de fazer coincidirem os 
Dias, nacional e mundial, de Combate ao Trabalho 
Infantil, o que felizmente acabou acontecendo, para 
conferir maior força às atividades, que fazem lembrar 
a necessidade de pôr fim a situação tão degradante, 
porque a criança – todos nós sabemos – tem que ir 
para a escola, brincar e seguir o curso mais natural no 
seu desenvolvimento como pessoa. 

É comum as famílias, principalmente as de menos 
condições, entenderem que a criança tem que traba-
lhar, mas elas não percebem que a criança, deixando 
de estudar para trabalhar, perde o ritmo na escola, o 
que acaba afastando-a inteiramente dos afazeres es-
colares. Isso tem acontecido principalmente nas Re-
giões Norte e Nordeste. 

Tive oportunidade, como Secretária Nacional de 
Assistência Social, de poder ver o que o trabalho na 
zona rural tem feito com as nossas crianças. Estive-
mos em Pernambuco, na zona canavieira, e ali retira-
mos cem mil crianças do trabalho infantil. Tivemos a 
oportunidade de ver, na Bahia, crianças perdendo as 
mãozinhas e os dedos quando trabalhavam com o si-
sal para tirar o seu sustento. Tivemos a oportunidade 
de ver crianças trabalhando em garimpos, crianças 
trabalhando em salinas, em pedreiras; trabalhos que 
consideramos degradantes e, principalmente, penosos 
para sua saúde.

Posso afirmar, abrindo mão da modéstia, que, 
como Secretária Nacional de Assistência Social do 
Governo Fernando Henrique, fui responsável pela 
implantação do Programa Bolsa Criança Cidadã, que 
deu origem ao Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil. Esse programa foi criado para retirar as crian-
ças e adolescentes do trabalho, encaminhando-os para 
a sala de aula. Tivemos a oportunidade de tirar dois 
milhões de crianças do trabalho penoso. 

No ano passado, Srªs e Srs. Senadores, os au-
ditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego 
foram responsáveis pela retirada de cerca de oito mil 
crianças e adolescentes do mercado de trabalho. Atos 
contínuos, são incluídos no Peti, passando a participar 
do programa de transferência de renda. O Peti é um 
programa que tem permanecido ao longo desses dez 
anos. E, apesar de não ser um programa prioritário do 
Governo, tenho trocado idéias com o Ministro do De-
senvolvimento Social e tenho insistido na importância 
de fazer com que esse programa tenha, a cada ano, 

uma quantidade maior de recursos, para que possa-
mos ampliar as suas metas. Infelizmente, no entanto, 
o Governo não priorizou o trabalho, preferindo priori-
zar o Bolsa-Família, que é um programa inteiramente 
diferente, com a sua centralidade na família, diferen-
temente do Peti, que tem a centralidade na educação 
e é um programa de sucesso. 

Podemos percorrer todo este País e ver que, em-
bora não seja um programa prioritário do Governo, ele 
está funcionando em todo o País. No meu Estado de 
Goiás, tenho orgulho de dizer que não existe Municí-
pio que eu chegue e não encontre as crianças do Peti 
fazendo parte da banda de música, fazendo apresenta-
ções artísticas, e são crianças que saíram do trabalho, 
ou mesmo que não chegaram a trabalhar graças a um 
programa preventivo, e puderam desenvolver as suas 
habilidades e hoje fazem a alegria dos seus pais e a 
alegria daqueles que se dedicam a esse trabalho.

Portanto, as informações que dispomos dão con-
ta de que, no período de 2003 a 2007, foram retiradas 
do trabalho aproximadamente 44 mil crianças em todo 
o Brasil. É um número muito pequeno diante da gravi-
dade do quadro que ainda temos.

Creio que o envolvimento de toda a sociedade – 
e também dos próprios empresários – no sentido de 
não comprar produtos que, na cadeia produtiva, tenham 
o trabalho infantil, é uma ação muito importante para 
ajudar a eliminar de vez essa situação degradante das 
nossas crianças.

O nosso senso moral, ético e humano é duramen-
te atingido ao imaginarmos crianças sendo tolhidas de 
usufruir a infância, um dos períodos mais bonitos da 
vida humana, no qual deveriam abster-se das preo-
cupações mais sérias do ser humano, entre as quais 
a sobrevivência própria e dos que lhes são próximos. 
No entanto, há pessoas que se valem da pouca ener-
gia das crianças, que deveria ser empregada apenas 
ludicamente nos jogos e brincadeiras infantis, para, de 
forma inescrupulosa ou por ignorância, transformá-las 
em fonte de renda. 

Por isso é importante denunciar ao Ministério do 
Trabalho e ao Ministério Público qualquer sinal de ex-
ploração que se apresente próximo de nós. 

São esses os órgãos competentes para tomar 
providências que culminarão com a erradicação do 
trabalho infantil por meio da fiscalização coordenada 
pelas Superintendências Regionais do Trabalho e Em-
prego, situadas nas capitais dos Estados.

Outra medida importante seria o Governo man-
ter a proposta que fizemos quando da implantação 
do projeto: a exigência de que nenhum empresário 
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poderia dispor de recursos ou financiamento estatal 
se tivesse o trabalho infantil na cadeia produtiva que 
representa.

A proposta de que este ano o Dia Mundial de 
Combate à Exploração do Trabalho Infantil seja mar-
cado pela mensagem “Educação: resposta contra o 
trabalho infantil” deve levar-nos a refletir sobre o as-
sunto e ponderar se não deveríamos fazer mais do 
que estamos fazendo.

A Organização Internacional do Trabalho estima 
que, no mundo todo, haja em torno de 165 milhões 
de menores entre cinco e quatorze anos de idade, 
vítimas do trabalho infantil. É um número impressio-
nante, inaceitável e que nos enche de vergonha. E, 
por mais que façamos, temos uma dívida muito gran-
de com as nossas crianças. Ainda mais quando nos 
lembramos de que só entre nós pode estar cerca de 
cinco milhões de crianças que participam dessa esta-
tística vergonhosa.

Sr. Presidente, quero deixar aqui um alerta so-
bre a nossa responsabilidade, como agentes públicos 
e como representantes das necessidades da popula-
ção, para que tenhamos maior atenção com a nossa 
infância.

O dia de hoje é um dia excepcional para que to-
dos aqueles que têm ligação direta ou indireta com as 
crianças deste País reflitam e se perguntem se esta-
mos fazendo o que podemos fazer para respeitar as 
nossas crianças. Devemos, sim, respeitar o tempo do 
seu desenvolvimento e prepará-las condignamente 
para que possam assumir os compromissos que mais 
tarde depositaremos sobre seus ombros.

Este dia é muito especial para o nosso País. 
Portanto, deixo aqui os meus cumprimentos, os meus 
agradecimentos a todos aqueles que, de forma direta 
ou indireta, contribuem para que as nossas crianças 
estejam nas salas de aula. 

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 

– Obrigado, Senadora Lúcia Vânia.
Concedemos a palavra ao Senador Neuto De 

Conto. 
V. Exª dispõe de dez minutos.
O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB – SC. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, neste momento em 
que a questão da alta dos preços dos alimentos está 
nas manchetes dos jornais do mundo inteiro, é impor-
tante lembrar o importante papel de nossos agricul-
tores no suprimento da demanda nacional e mundial 
pelos alimentos.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Esta-
do de Santa Catarina é um dos principais produtores 
agrícolas do País. Essa condição, evidentemente, não 
foi uma dádiva divina: ela é o resultado de bastante 
trabalho e de muito investimento em infra-estrutura e 
em capital humano.

É verdade que o solo catarinense é de alta qua-
lidade. Mas a forma de ocupação fundiária adotada no 
Estado foi fundamental para retirar desse solo todo o 
potencial e produtividade que ele tinha a oferecer.

A alta qualidade de vida da população rural do 
meu Estado deve-se ao fato de que 90% da agricultura 
do Estado é de caráter familiar. São 180 mil famílias, 
que representam mais de 70% da produção agrícola 
e pesqueira catarinense.

Esses produtores, que trabalham em harmoniosa 
integração com a agricultura de maior escala e as em-
presas agroindustriais, são responsáveis pelas marcas 
notáveis de nosso Estado: maior produtor brasileiro de 
suínos, segundo produtor de frangos, maior produtor 
de ostras e mexilhões cultivados, importante produtor 
de pescado, milho, soja, fumo, mandioca, feijão, arroz 
e tantos outros produtos agrícolas.

São catarinenses, Sr. Presidente, as duas maiores 
empresas de alimento do Brasil: a Sadia, com sede em 
Concórdia, e a Perdigão, com sede em Videira.

O escoamento dessa produção é feito pelas ma-
lhas rodoviárias mais capilarizadas do País, que une 
os Municípios de Santa Catarina entre si aos demais 
Municípios do País e aos quatro portos catarinenses 
que recebem a produção que será exportada aos qua-
tro cantos do mundo.

A propósito, Santa Catarina é um grande exemplo 
de relação positiva entre infra-estrutura e desenvolvi-
mento econômico. Todos os Municípios contam com 
pelo menos um acesso rodoviário asfaltado. A facili-
dade de locomoção e de transporte de pessoas e de 
carga leva o desenvolvimento a todos os Municípios 
de maneira mais uniforme, desencorajando o êxodo 
rural, fixando o agricultor no campo, evitando o inchaço 
das cidades e perpetuando o bem-sucedido modelo 
catarinense da agricultura familiar.

A rede elétrica do Estado cobre praticamente 
100% das propriedades rurais. O mesmo acontece 
com relação à telefonia fixa e móvel, presente em todos 
os Municípios catarinenses. A idéia de que a vida no 
campo significa, necessariamente, atraso tecnológico 
não se sustenta no mundo moderno, e Santa Catarina 
é uma prova disso.

O Governador de Santa Catarina, Luiz Henri-
que, de sua parte, vem promovendo uma verdadeira 

    31ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19663 

revolução administrativa no Estado. O poder foi des-
centralizado; as diversas regiões que compõem o ter-
ritório catarinense nunca tiveram tanta autonomia; e 
nunca a integração entre essas regiões foi tão estreita 
e harmoniosa.

Em suma, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
Santa Catarina está colhendo os frutos de um traba-
lho continuado, consistente e sustentável, baseado na 
propriedade rural familiar, na integração entre agroin-
dústria e produtores e em investimentos pesados em 
infra-estrutura.

Tudo isso, combinado com as inovadoras inicia-
tivas administrativas do Governador Luiz Henrique, 
tem mantido Santa Catarina, firmemente, nos trilhos 
do desenvolvimento.

O Brasil vem se firmando, cada vez mais, como 
uma das potências econômicas do mundo contemporâ-
neo. É uma honra para os catarinenses a constatação 
de que o Estado de Santa Catarina tem parte impor-
tante nessa nova ordem mundial.

Era o que tínhamos a dizer e registrar neste dia, 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 

– Senador Neuto de Conto, peço a V. Exª que assuma 
a Presidência, para que eu possa fazer um registro 
da tribuna, o que é mais adequado do que fazê-lo da 
Presidência. Agradeço a V. Exª. (Pausa.)

O Sr. Alvaro Dias, 2º Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa-
da pelo Sr. Neuto do Conto.

O SR. PRESIDENTE (Neuto de Conto. PMDB – 
SC) – Concedo a palavra, ao eminente Senador Alvaro 
Dias, do Estado do Paraná.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente Neuto de Conto, primeiramente, faço o registro da 
realização da 4ª Conferência Estadual dos Advogados 
do Paraná. Posteriormente, farei referências ao depoi-
mento de ontem da Drª Denise de Abreu, depoimento 
esse concedido durante os trabalhos da Comissão de 
Serviços de Infra-Estrutura do Senado Federal.

Essa Conferência Estadual dos Advogados do 
Paraná é histórica e abordará o assunto Insegurança 
Jurídica e Responsabilidade – O Presente do Direito 
e um Futuro de Justiça, 20 anos da Constituição Fe-
deral, 30 anos da 7ª Conferência Nacional da Ordem 
dos Advogados do Brasil. Registramos com satisfação 
a realização, nos dias 22, 23 e 24 de junho, na cida-

de de Curitiba, dessa Conferência Estadual, o maior 
evento da advocacia paranaense.

A pauta da referida Conferência contempla temas 
jurídicos da maior relevância para a sociedade brasilei-
ra, os quais serão debatidos na presença de renomados 
juristas brasileiros e estrangeiros. Estão elencados te-
mas como reformas legislativas, infidelidade partidária 
e características do direito eleitoral, direitos humanos 
no Brasil, reforma tributária, meio ambiente, entre ou-
tros temas da atualidade. O tema central escolhido é 
Insegurança Jurídica e Responsabilidade, comemo-
rando os vinte anos da Constituição Federal.

Faço questão de ressaltar essa Conferência, 
pois relembra os vinte anos da Constituição e os trin-
ta anos da Conferência Nacional dos Advogados, de 
1978, considerada um dos marcos em prol da defesa 
da abertura política no País durante o regime militar. É 
um evento da maior importância para o Paraná, com 
a presença confirmada, repito, de grandes expoentes 
do Direito, que deverá alçar ao debate os principais 
temas jurídicos da atualidade.

Esse era um registro que eu gostaria de fazer, 
ressaltando a importância desse evento. Nós, do 
Congresso Nacional, estamos devendo reformas, 
que serão debatidas, nessa Conferência, pelos ad-
vogados do Paraná e do País. Certamente, temas 
como reforma política e reforma tributária são recor-
rentes, debatidos constantemente das tribunas do 
Poder Legislativo no País, mas, por razões óbvias, 
não são evidentemente concluídos. Essas reformas 
não acontecem. A reforma política tem dez anos de 
debate. A reforma tributária tem outros dez anos de 
debate. E nós continuamos devendo. Precisamos sair 
do discurso para a objetividade.

Certamente, uma conferência como essa que se 
realizará no Paraná será uma convocação à respon-
sabilidade do Poder Executivo e do Poder Legislativo, 
já que, neste sistema presidencialista, quem lidera o 
processo legislativo é o Poder Executivo, sobretudo 
quando há esse instrumento da medida provisória, que 
obriga o Parlamento sempre a carimbar as decisões 
impostas pelo Poder Executivo.

Portanto, minha saudação aos advogados do 
Paraná por esse evento!

Aproveito a oportunidade, nesta quinta-feira pre-
guiçosa, aqui, no Senado Federal, Sr. Presidente, para 
manifestar minha opinião sobre o que ouvimos ontem na 
Comissão de Serviços de Infra-Estrutura desta Casa. A 
Drª Denise Abreu aqui esteve e reafirmou todas as de-
núncias veiculadas pela imprensa do País. Ela confirmou 
a interferência indevida num processo que culminou com 
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a venda da Varig a um grupo estrangeiro, com alguns 
laranjas brasileiros. Ela confirmou a existência de pres-
sões que tiveram origem na Casa Civil da Presidência 
da República e denunciou a existência de imoralidade, 
que culmina com ilegalidade, tendo como endereço o 
escritório de advocacia do Dr. Roberto Teixeira, que é 
compadre do Presidente da República.

Traduzindo, chegamos à conclusão de que essa é 
uma história que proclama a existência de uma relação 
de promiscuidade entre o Poder Público e o setor privado. 
E a conseqüência disso é uma seleção de crimes ou de 
ilícitos praticados por pessoas diversas, integrantes do 
Governo e do setor privado. Há aí tráfico de influência, 
favorecimento ilícito, improbidade administrativa, enri-
quecimento ilícito, formação de quadrilha etc.

É claro que existem indícios suficientes e provas 
matérias e testemunhais subsistentes que autorizam 
a Oposição, nesta Casa, de forma oficial e institucio-
nal, a encaminhar representação ao Ministério Público 
para a instauração da necessária investigação judicial 
e para os procedimentos que poderão levar à respon-
sabilização civil e criminal dos possíveis envolvidos 
nesse novo escândalo.

É evidente que deveríamos propor uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito não fosse a desmoralização 
a que fomos submetidos recentemente, quando o Go-
verno, antecipando-se à Oposição, liderou a instalação 
de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para 
investigar o uso desonesto dos cartões corporativos. E 
essa Comissão Parlamentar de Inquérito foi dominada 
pelo Poder Executivo, que se tornou proprietário dela. 
Fez com ela o que bem quis fazer: impediu a investi-
gação, para acobertar os eventuais ilícitos praticados 
na estrutura da administração federal com a utilização 
indevida dos cartões corporativos.

Essa Comissão Parlamentar de Inquérito se cons-
tituiu uma farsa, uma farsa anunciada que se consumou 
e que terminou, realmente, como se diz popularmente, 
numa enorme pizza, com a aprovação de um relatório 
chapa-branca, certamente formulado entre as paredes 
do Palácio do Planalto e para cá conduzido, pela compla-
cência parlamentar, a fim de que fosse aprovado, esta-
belecendo conivência e cumplicidade com o que ocorreu 
de errado no Poder Executivo nos últimos anos.

Enfim, se num primeiro momento da gestão Lula 
se procurou impedir a instalação de Comissões dessa 
natureza, obrigando a Oposição a valer-se de recursos 
ao Supremo Tribunal Federal para assegurar o direito 
da minoria de investigar o Poder Executivo, o Governo 
teve suas pretensões frustradas. Portanto, não mere-
ceu autorização institucional para impedir a instala-

ção de CPIs. O Governo cometeu alguns equívocos, 
descuidando-se em duas CPIs, na CPI dos Bingos e 
na CPI dos Correios, o que custou caro ao Governo, 
porque resultou em indiciamento de pessoas, resultou 
em denúncia do Procurador da República. No caso da 
CPI dos Correios, existem 40 cidadãos no banco dos 
réus do Supremo Tribunal Federal.

Depois dessa experiência mal sucedida, o Go-
verno passou a desmoralizar a Comissão Parlamentar 
de Inquérito e estabeleceu, de forma implacável, seu 
predomínio, escolhendo os Parlamentares mais obe-
dientes, especialmente os da Câmara dos Deputados, 
para que cumprissem a tarefa do acobertamento de 
eventuais ilícitos praticados no Poder Executivo, impe-
dindo a investigação.

Portanto, depois dessa experiência, depois des-
sa frustração, dessa decepção, resultante da armação 
que se verificou, não temos autoridade política para 
propor a instalação de uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito, a fim de que se investiguem politicamente as 
ações desenvolvidas por representantes do Governo e 
por cidadãos brasileiros e estrangeiros em uma ope-
ração suspeita que acabou em grande escândalo, ou 
seja, nessa operação da venda da Varig.

(Interrupção do som.)

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presi-
dente, meu tempo se esgotou, mas peço a V. Exª que 
me permita concluir, dizendo, laramente, que, em outra 
oportunidade, serei o primeiro a propor uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito, sobretudo em respeito à po-
pulação do País. Depois da frustração que houve com a 
CPI dos Cartões Corporativos, não ouso fazer esse tipo 
de proposição, mas continuarei insistindo para que meu 
Partido, o PSDB, possa encaminhar ao Procurador-Ge-
ral da República representação. Não é que o Ministério 
Público esteja ignorando os fatos – imagino até que o 
Ministério Público, por iniciativa própria, adotará os pro-
cedimentos que o caso recomenda –, mas uma iniciativa 
oficial, institucional, valoriza a ação do Ministério Público. 
Não se trata apenas de convocar uma responsabilida-
de; trata-se, muito mais do que isso, de se estimular e 
valorizar a ação do Ministério Público, que tem o dever 
de instaurar os procedimentos para a investigação ju-
diciária e, se for o caso, para a responsabilização civil 
e criminal dos envolvidos nesse escândalo.

É evidente que haverá estímulo maior e que, 
obviamente, se conferirá maior transparência a essas 
ações, estabelecendo-se parceria com a imprensa in-
vestigativa do País, para que se possa chegar a con-
clusões que satisfaçam às exigências da sociedade 
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brasileira. O que não se admite mais, Sr. Presidente, é 
essa conivência com o que está errado; o que não se 
admite mais é essa cumplicidade com a corrupção.

Fica difícil defender – como alguns pretendem 
– negociação dessa natureza. Basta mostrar alguns 
números que espantam: são US$24 milhões no leilão 
judicial, e um grupo adquire a Varig, obtém o perdão 
de todas as dívidas da empresa – dívidas bilionárias 
da empresa – e, algum tempo depois, vende a empre-
sa por US$320 milhões a um fundo norte-americano, 
com alguns sócios brasileiros. Mas o que se notícia é 
que havia uma proposta superior: US$418 milhões a 
mais. Havia uma manifestação de intenção de compra 
de outra companhia brasileira: a TAM. E essa proposta 
ou essa manifestação de intenção passou a ser igno-
rada em função da interferência do advogado amigo 
do Presidente da República, o Dr. Roberto Teixeira, 
que deve explicações ao País, por meio de um convite 
formulado pela Comissão de Serviços de Infra-Estru-
tura do Senado Federal. Portanto, é óbvio que esses 
números, por si só, falam; esses números, por si só, 
convocam-nos à responsabilidade.

O que nos espanta é o fato de que boa parte das 
pessoas neste País se conforma, adota uma postura 
de compreensão inusitada, diante de fatos delituosos. 
Boa parte da população brasileira já está anestesia-
da, não se surpreende mais com escândalos, não se 
revolta diante da pasmaceira governamental, não se 
revolta diante da conivência de quem governa o País, 
diante da atitude de cumplicidade de quem adminis-
tra a Nação. Isso é muito triste, é lastimável, porque, 
evidentemente, isso proclama a ausência de espírito 
público, de civismo e, sobretudo, de auto-estima. Esse 
desapreço pela ética, esse conformismo com a corrup-
ção é a consagração da deterioração moral absoluta, e, 
lamentavelmente, isso destrói as instituições públicas 
nacionais e não constrói o futuro do País.

É claro que não podemos perder as esperanças, 
Sr. Presidente. Precisamos sustentar essas esperanças, 
sobretudo, almejando que esse cenário se transforme e 
que esse estágio de conformismo seja substituído por 
um tempo de indignação, que possa permitir mudanças 
que nos levem a acreditar em um futuro melhor para 
o País. Aqueles que se conformam não promovem as 
mudanças que os tempos novos exigem. Os confor-
mistas não escrevem a História.

Sr. Presidente, nossa manifestação no dia de hoje 
é de decepção em relação à postura do Governo, que 
não toma providência alguma.

O que aprendi é que, quando um governo é 
sério e tem apreço pela ética, quando há denúncia 

responsável, quando os fatos são graves, a primeira 
providência governamental é o afastamento das pes-
soas acusadas até o esclarecimento definitivo dos 
fatos, até que a investigação se proceda e permita 
elucidar os acontecimentos. Obviamente, aqueles 
que são submetidos à execração das denúncias, 
se eventualmente são inocentes, merecerão a re-
paração moral devida – e a autoridade pública tem 
competência para tal –, mas, se eventualmente se 
confirmarem os motivos das denúncias proferidas, 
que se estabeleçam os procedimentos para a pena 
exemplar devida! Esse é o procedimento. Não vejo 
outra forma de atuação da parte de quem governa 
o País; tem de ser assim da parte de quem governa 
um Estado.

Estamos verificando que, recentemente, no Rio 
Grande do Sul, denúncias ocorreram – não podemos 
ignorá-las – e estão ocupando espaços na mídia na-
cional; há manchetes nos jornais do País. Mas a Go-
vernadora Yeda Crusius vem tomando providências de 
forma enérgica. S. Exª não ficou omissa, S. Exª não se 
transforma em figura da conivência e da cumplicida-
de. O que S. Exª propõe é a reparação dos danos e a 
investigação imediata dos fatos. Como se deve fazer, 
preliminarmente, exonerou alguns dos seus principais 
auxiliares. Esse é o procedimento correto. Isso nos 
tranqüiliza e nos possibilita oferecer à Governadora 
do Rio Grande do Sul, desta tribuna, nossa solidarie-
dade. Temos a certeza, sobretudo, do seu comporta-
mento de lisura e a convicção de que S. Exª culminará 
adotando todas as providências necessárias para que 
responsabilização ocorra em relação àqueles que, 
eventualmente, estiverem envolvidos em atos de de-
sonestidade no seu Governo.

Portanto, Sr. Presidente, agradeço a V. Exª.
Era o que tinha a dizer nesta hora.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Neuto De Conto. PMDB – 

SC) – Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PARECER Nº 534, DE 2008

Da Comissão de Agricultura e Reforma 
Agrária, sobre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 56, de 2007, (nº 3.933/2004, na Casa de 
origem), que inclui a pesca industrial nas 
atividades vinculadas ao setor rural e dá 
outras providências.

Relator do Vencido – Senador Flexa Ribeiro 
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I – Relatório

Vem a esta Comissão, o Projeto de Lei da Câ-
mara (PLC) nº 56, de 2007, de autoria do Deputado 
Nilson Pinto, que inclui a pesca industrial nas ativi-
dades vinculadas ao setor rural e dá outras provi-
dências.

O art. 1º do PLC equipara aos produtores rurais 
os produtores de peixes, crustáceos e demais orga-
nismos de água doce ou salgada, pessoas físicas ou 
jurídicas, que se dedicam à produção ou industriali-
zação de pescados cultivados. O art. 2º estabelece a 
cláusula de vigência.

No Senado Federal, o projeto foi distribuído à Co-
missão de Agricultura e Reforma Agrária, para emis-
são de Parecer.

II – Análise

Em conformidade com os arts. 91, I, e 104-B, V, 
do RISF, incumbe a esta Comissão, em decisão de 
caráter terminativo, a apreciação da matéria quanto 
aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade, re-
gimentalidade, técnica legislativa e mérito.

No tocante à constitucionalidade, estão respeita-
dos os requisitos referentes à competência legislativa 
da União, às atribuições do Congresso Nacional e à 
iniciativa, não havendo, assim, ressalvas a fazer, quanto 
a esse aspecto, ao PLC nº 56, de 2007.

Considero bastante pertinente a observação 
do Relator, Senador Garibaldi Alves Filho, com re-
lação à técnica legislativa. Realmente, a ementa do 
PLC nº 56, de 2007, descreve medida diferente da 
adotada no corpo do projeto. No caso, a ementa in-
forma que o projeto inclui a pesca industrial nas ati-
vidades vinculadas ao setor rural. No entanto, o art. 
1º da proposição equipara aos produtores rurais os 
produtores de pescados cultivados. Pesca industrial 
e cultivo de peixes e de outros organismos aquáticos 
são matérias diferentes. O próprio relator mencionou 
que tal imprecisão poderia ser corrigida por meio de 
emenda de redação. No entanto não apresentou tal 
emenda. Apresento neste voto em separado a emen-
da de redação que corrige a falha de técnica legis-
lativa apontada.

Com todo respeito ao nobre Senador Garibaldi 
Alves Filho, discordo do entendimento de S. Exª com 
relação à juridicidade do Projeto. Compreendo que não 
há sobreposição entre a equiparação pretendida pelo 
Projeto sob análise e a Lei Agrícola. A Lei Agrícola 
equipara a produção, o processamento e a comercia-
lização de produtos pecuários, pesqueiros e florestais 

à atividade agrícola. O PLS nº 56, de 2007, por sua 
vez, equipara os produtores de peixes, crustáceos e 
demais organismos de água doce ou salgada ao pro-
dutor rural. Ou seja, a Lei Agrícola refere-se à atividade 
agrícola, enquanto a proposição sob análise refere-se 
ao produtor rural.

Com relação ao mérito, deve-se esclarecer que 
a aqüicultura pode ser definida como o processo de 
produção em cativeiro, de organismos de habitat 
aquático, tais como peixes, camarões, rãs, entre ou-
tras espécies. Considero absolutamente pertinente 
a equiparação dos produtores de peixes, crustáceos 
e afins aos produtores rurais. Estes aqüicultores de-
vem ser considerados como produtores rurais, para 
que tenham acesso às políticas agrícola e ao crédi-
to rural.

Ressalte-se que a aqüicultura é cada vez mais 
importante para as populações das regiões pes-
queiras tradicionais, que vêm enfrentando proble-
mas com a escassez da pesca extrativista, causada 
pela sobrepesca dos principais estoques pesqueiros 
comerciais. Além de beneficiar as populações tra-
dicionalmente envolvidas com o setor pesqueiro, a 
aqüicultura deve ser incentivada também para o de-
senvolvimento de populações rurais, principalmente 
a agricultura familiar.

De acordo com estudo desenvolvido pela Univer-
sidade de Santa Catarina, o cultivo aqüícola eleva a 
renda mensal dos pescadores tradicionais. O estudo 
mostra que quando os pescadores da comunidade vi-
viam só da pesca extrativista, o salário mensal era em 
torno de um salário mínimo e meio, e que hoje está 
em cerca de cinco salários mínimos.

III – Voto

Em face do exposto, voto pela aprovação do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 56, de 2007, com a emenda 
de redação a seguir.

EMENDA Nº 1 – CRA

Dê-se à ementa do PLC nº 56, de 2007, a reda-
ção a seguir:

Equipara aos produtores rurais os produ-
tores de peixes, crustáceos e demais organis-
mos de água doce ou salgada, pessoas físicas 
ou jurídicas, que se dedicam à produção ou 
industrialização de pescados cultivados.

Sala da Comissão, 4 de julho de 2008. – Sena-
dor Flexa Ribeiro.
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RELATÓRIO VENCIDO

Relator: Senador Garibaldi Alves Filho
Relatora ad hoc – Senador Marisa Serrano

I – Relatório

Vem a esta Comissão, o Projeto de Lei da Câmara 
(PLC) nº 56, de 2007, de autoria do Deputado Nilson 
Pinto, que inclui a pesca industrial nas atividades vin-
culadas ao setor rural e dá outras providências.

O art. 1º do PLC equipara aos produtores rurais 
os produtores de peixes, crustáceos e demais orga-
nismos de água doce ou salgada, pessoas físicas ou 
jurídicas, que se dedicam à produção ou industriali-
zação de pescados cultivados. O art. 2º estabelece a 
cláusula de vigência.

No Senado Federal, o projeto foi distribuído à Co-
missão de Agricultura e Reforma Agrária, para emis-
são de Parecer.

II – Análise

Em conformidade com os arts. 91, I, e 104-B, V, 
do RISF, incumbe a esta Comissão, em decisão de 
caráter terminativo, a apreciação da matéria quanto 
aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade, re-
gimentalidade, técnica legislativa e mérito,

No tocante à constitucionalidade, estão respeita-
dos os requisitos referentes à competência legislativa 
da União, às atribuições do Congresso Nacional e à 
iniciativa, não havendo, assim, ressalvas a fazer, quanto 
a esse aspecto, ao PLC nº 56, de 2007.

Com respeito à técnica legislativa, a proposição 
apresenta uma impropriedade com relação ao que 
estabelecem as Leis Complementares nºs 95, de 26 
de fevereiro de 1998, e 107, de 26 de abril de 2001, 
segundo as quais a ementa deve explicitar o objeto da 
Lei. Contrariando a legislação citada, a ementa do PLC 
nº 56, de 2007, descreve medida diferente da adotada 
no corpo do projeto. No caso, a ementa informa que o 
projeto inclui a pesca industrial nas atividades vincula-
das ao setor rural. No entanto, o art. 1º da proposição 
equipara aos produtores rurais os produtores de pes-
cados cultivados. Pesca industrial e cultivo de peixes 
e de outros organismos aquáticos são matérias dife-
rentes. Em nosso entendimento, tal imprecisão poderia 
ser corrigida por meio de emenda de redação.

Ademais, com relação à juridicidade, constata-
mos que a equiparação pretendida já se encontra dis-
ciplinado na Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, a 
chamada Lei Agrícola. O parágrafo único do art. 1º da 
Lei agrícola estabelece:

Art. 1º  ...................................................
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, 

entende-se por atividade agrícola a produção, 

o processamento e a comercialização dos 
produtos, subprodutos e derivados, serviços 
e insumos agrícolas, pecuários, pesqueiros 
e florestais.

Um dos aspectos que compõem a análise da ju-
ridicidade é verificar se a Lei inova o mundo jurídico. 
Leis inócuas, que estabelecem dispositivos já existen-
tes na legislação vigente são antijurídicas.

Dessa forma, mesmo reconhecendo o mérito 
da proposta, de equiparar os produtores de pescados 
cultivados aos produtores rurais, entendemos que a 
proposição deve ser rejeitada, pois tal equiparação já 
existe na legislação brasileira.

III – Voto

Em face do exposto, considerando sua antijuri-
dicidade, o voto é pela rejeição do Projeto de Lei da 
Câmara nº 56, de 2007.

Sala da Comissão,4 de junho de 2008.

PARECER Nº 535, DE 2008

Da Comissão de Agricultura e Reforma 
Agrária, sobre o Projeto de Decreto Legisla-
tivo nº 389, de 2005, de autoria do Senador 
Valdir Raupp, que autoriza o Poder Execu-
tivo Federal a implantar o Aproveitamento 
Hidrelétrico do Rio Madeira, no Estado de 
Rondônia, inclusive as hidrelétricas de Ji-
rau e de Santo Antônio e a hidrovia do rio 
Madeira. (Em audiência, nos termos do Re-
querimento nº 1.146, de 2007).

Relatora: Senadora Kátia Abreu

I – Relatório

Vem para a apreciação desta Comissão o Projeto 
de Decreto Legislativo nº 389, de 2005, de autoria do 
Senador Valdir Raupp, que autoriza Poder Executivo 
a implantar o Aproveitamento Hidrelétrico do Rio Ma-
deira, no Estado de Rondônia, composto pelas usinas 
hidrelétricas de Jirau de Santo Antônio e pela hidrovia 
do rio Madeira.

A Proposição sob análise autoriza o Poder Exe-
cutivo a implantar empreendimento, desde que toma-
das as seguintes providências: realização do estudo 
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de impacto ambiental e de seu respectivo relatório de 
impacto ambiental, avaliação ambiental integrada da 
bacia do rio Madeira e estudo de natureza antropoló-
gica, atinente às comunidades indígenas, ribeirinhas 
e tradicionais localizadas na área de influência do em-
preendimento. A autorização pressupõe também que 
sejam ouvidas pelo Congresso Nacional as comunida-
des indígenas, ribeirinhas e tradicionais, nos termos 
do § 3º do art. 231 da Constituição Federal.

A matéria foi encaminhada inicialmente para a 
apreciação da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, 
onde foi aprovada sem emendas. Posteriormente, foi 
aprovado o Requerimento nº 1.146, de 2007, de auto-
ria do Senador Neuto de Conto, solicitando que a Pro-
posição fosse também apreciada por esta Comissão. 
Aprovado o Requerimento, o Projeto foi distribuído ao 
Senador Jonas Pinheiro, que apresentou parecer por 
sua aprovação. Em virtude do falecimento do relator, 
a matéria foi redistribuída. Após apreciação da Comis-
são de Agricultura e Reforma Agrária, seguirá para a 
apreciação do Plenário desta Casa, nos termos do art. 
91 do Regimento Interno do Senado Federal.

Não foram oferecidas emendas ao Projeto.

II – Análise

Compete à Comissão de Agricultura e Reforma 
Agrária, entre outros assuntos de sua alçada, analisar 
temas como irrigação, aqüicultura, pesca, agricultura, 
pecuária e a utilização dos recursos hídricos. Esses 
são temas que se vinculam aos impactos decorrentes 
do Aproveitamento Hidroelétrico do Rio Madeira, cuja 
implantação se pretende autorizar por meio da Propo-
sição que ora analisamos.

O Poder Executivo autorizou o desenvolvimento 
de estudos de viabilidade do Aproveitamento Hidroe-
létrico do Rio Madeira, tendo-o classificado como um 
projeto estruturante para o setor de energia elétrica 
nacional. As usinas hidroelétricas (UHE) de Jirau e 
de Santo Antônio, que compõem o Complexo do Rio 
Madeira, deverão gerar, respectivamente, 3.300 MW e 
3.150 MW. Esse Complexo está contemplado no Pro-
grama de Aceleração do Crescimento (PAC), do Go-
verno Federal. A UHE Santo Antônio foi licitada em 10 
de dezembro de 2007, e a UHE de Jirau será licitada 
ainda no primeiro semestre deste ano.

Tendo as vantagens da execução da obra sido 
tratadas na Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, e 
sido ressaltada a necessidade da oitiva das comunida-
des indígenas pelo Congresso Nacional, nossa análise 
se cingirá aos temas enumerados acima.

A utilização de recursos hídricos para a geração 
de energia elétrica não conflita com outros usos da 
água, e não tem prioridade sobre o consumo humano 

e a dessedentação de animais, conforme prevê a Lei 
nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Ademais, a outor-
ga do uso da água para geração de energia está su-
bordinada ao Plano Nacional de Recursos Hídricos. 
Ressalva deve ser feita à utilização do rio para a na-
vegação, que depende da construção de eclusa para 
transpor o desnível da barragem. A licença ambiental 
para a construção da eclusa ainda não foi dada, mas 
ambas as usinas prevêem a construção de eclusas. 
Nesse diapasão, propomos emenda que torna explíci-
ta a autorização legislativa para a construção dessas 
eclusas, quando necessárias.

As atividades de irrigação e aqüicultura serão 
facilitadas pela construção do Aproveitamento Hidro-
elétrico do Rio Madeira. E a pesca não será afetada, 
uma vez que figura, entre os compromissos assumidos 
pelos empreendedores das obras, para a obtenção da 
licença ambiental, a construção de escadas de peixes, 
que permitirão a sua reprodução e o livre trânsito ao 
longo do rio.

Uma externalidade negativa que deve ser ressal-
tada, inerente à construção de qualquer usina hidroe-
létrica, é a perda de área utilizável na agropecuária por 
inundação da área do reservatório. No caso das usinas 
de Santo Antônio e Jirau, esse impacto negativo pode 
ser considerado relativamente pequeno, em razão dos 
enormes benefícios que as obras trarão para o País.

Em relação à redação, cabe emenda para cor-
rigir a numeração do art. 4º, cuja numeração correta 
é art. 3º.

III – Voto

Em face do exposto, recomendamos a aprovação 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 389, de 2005, com 
as seguintes emendas:

EMENDA Nº 1 – CRA

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 389, de 2005, a se-
guinte redação:

“Art. 1º Fica o Poder Executivo Federal 
autorizado a implantar o Aproveitamento Hidre-
létrico Rio Madeira, no Estado de Rondônia, 
inclusive a construção e a operação das usinas 
hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio e suas 
eclusas, quando necessárias, e da hidrovia 
do rio Madeira, após a realização de estudos 
de viabilidade técnica, econômica, ambiental 
e outros previstos em lei.”

EMENDA Nº 2 – CRA

Renumere-se o art. 4º do PDS nº 389, de 2005, 
como art. 3º.

Sala da Comissão, 4 de junho de 2008.
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DOCUMENTO ANEXADO PELA SE-
CRETARIA-GERAL DA MESA, NOS TERMOS 
DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO DO RE-
GIMENTO INTERNO

RELATÓRIO

Relator: Senador Jonas Pinheiro

I – Relatório

Vem para a apreciação desta Comissão o Proje-
to de Decreto Legislativo nº 389, de 2005, de autoria 
do Senador Valdir Raupp, que autoriza o Poder Exe-
cutivo a implantar o Aproveitamento Hidroelétrico do 
rio Madeira, no Estado de Rondônia, composto pelas 
Usinas Hidroelétricas de Jirau e de Santo Antônio e 
pela hidrovia do rio Madeira.

A Proposição sob análise autoriza o Poder Executivo 
a implantar o empreendimento, desde que tomadas as se-
guintes providências: realização do estudo de impacto am-
biental e de seu respectivo relatório de impacto ambiental, 
avaliação ambiental integrada da bacia do rio Madeira e o 
estudo de natureza antropológica, atinente às comunidades 
indígenas, ribeirinhas e tradicionais localizadas na área 
de influência do empreendimento. A autorização pressu-
põe também que sejam ouvidas pelo Congresso Nacional 
as comunidades indígenas, ribeirinhas e tradicionais, nos 
termos do § 3º do art. 231 da Constituição Federal.

A matéria foi encaminhada inicialmente para a 
apreciação da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, 
onde foi aprovada sem emendas. Posteriormente, foi 
aprovado o Requerimento nº 1.146, de 2007, de au-
toria do Senador Neuto de Conto, solicitando que a 
Proposição fosse também apreciada por esta Comis-
são, após o que a matéria seguirá para a apreciação 
do Plenário desta Casa, nos termos do art. 91 do Re-
gimento Interno do Senado Federal.

Não foram oferecidas emendas ao Projeto.

II – Análise

Compete à Comissão de Agricultura e Reforma Agrá-
ria, entre outros assuntos de sua alçada, analisar temas 
como irrigação, aqüicultura, pesca, agricultura, pecuária 
e a utilização dos recursos hídricos. Esses são temas que 
se vinculam aos impactos decorrentes do Aproveitamento 
Hidroelétrico do rio Madeira, cuja implantação se pretende 
autorizar por meio da Proposição que ora analisamos.

O Poder Executivo autorizou o desenvolvimento 
de estudos de viabilidade do Aproveitamento Hidroe-
létrico do rio Madeira, tendo-o classificado como um 
projeto estruturante para o setor de energia elétrica 
nacional. As usinas hidroelétricas (UHE) de Jirau e 
de Santo Antônio, que compõem o Complexo do rio 
Madeira, deverão gerar, respectivamente, 3.300MW e 
3.150MW. Esse Complexo está contemplado no Pro-

grama de Aceleração do Crescimento (PAC), do Go-
verno Federal. A UHE Santo Antônio foi licitada em 10 
de dezembro de 2007, e a UHE de Jirau será licitada 
ainda no primeiro semestre deste ano.

Tendo as vantagens da execução da obra sido 
tratadas na Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, e 
sido ressaltada a necessidade da oitiva das comunida-
des indígenas pelo Congresso Nacional, nossa análise 
se cingirá aos temas enumerados acima.

A utilização de recursos hídricos para a geração 
de energia elétrica não conflita com outros usos da 
água, e não tem prioridade sobre o uso da água para 
uso humano e dessedentação de animais, conforme 
prevê a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Ademais, 
a outorga do uso da água para geração de energia está 
subordinada ao Plano Nacional de Recursos Hídricos. 
Ressalva deve ser feita à utilização do rio para a na-
vegação, que depende da construção de eclusa para 
transpor o desnível da barragem. A licença ambiental 
para a construção da eclusa ainda não foi dada, mas 
ambas as usinas prevêem a construção de eclusas.

As atividades de irrigação e aqüicultura serão faci-
litadas pela construção do Aproveitamento Hidroelétrico 
de Rio Madeira. E a pesca não será afetada, uma vez que 
figura, entre os compromissos assumidos pelos empreen-
dedores das obras, para a obtenção da licença ambiental, 
a construção de escadas de peixes, que permitirão a sua 
reprodução e livre trânsito ao longo do rio.

Uma externalidade negativa que deve ser ressal-
tada, inerente à construção de qualquer usina hidroe-
létrica, é a perda de área utilizável na agropecuária por 
inundação da área do reservatório. No caso das usinas 
de Santo Antônio e Jirau, esse impacto negativo pode 
ser considerado relativamente pequeno, em razão dos 
enormes benefícios que as obras trarão para o País.

III – Voto

Em face do exposto, recomendamos a aprovação 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 389, de 2005.

Sala da Comissão, – Jonas Pinheiro, Relator.

LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.433, DE 8 DE JANEIRO DE 1997

Mensagem de veto

Institui a Política Nacional de Recursos 
Hídricos, cria o Sistema Nacional de Geren-
ciamento de Recursos Hídricos, regulamen-
ta o inciso XIX do art. 21 da Constituição 
Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 
13 de março de 1990, que modificou a Lei 
nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989.

....................................................................................
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PARECER Nº 536, DE 2008

Da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 207, de 2007, de autoria do Se-
nador Sérgio Zambiasi, que altera o art. 73 
da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, 
para permitir que a União possa celebrar 
convênios com os Estados e o Distrito Fe-
deral visando à prevenção e repressão do 
tráfico ilícito e do uso indevido de drogas, 
e com os Municípios com o objetivo de 
prevenir o seu uso indevido, e possibilitar 
a atenção e reinserção social de usuários 
e dependentes de drogas.

Relator: Senador Adelmir Santana

I – Relatório

Vem a esta Comissão, em caráter terminativo, 
para análise, nos termos do art. 101, II, d, do Regi-
mento Interno do Senado Federal, o Projeto de Lei do 
Senado (PLS) nº 207, de 2007, de autoria do Senador 
Sérgio Zambiasi, acima ementado.

A proposta estende aos Municípios a possibili-
dade de firmar convênios com União, permitindo que 
esses entes federativos passem a receber cooperação 
técnica e financeira no âmbito do Sistema Nacional de 
Políticas sobre Drogas (SISNAD).

Da Justificação do autor, destacamos:

(...) pela redação dada ao art. 73, nem 
o Distrito Federal nem os Municípios foram 
incluídos entre os entes federativos passí-
veis de firmar convênios com a União, visan-
do à prevenção e a repressão ao tráfico de 
drogas.

(...)
Agora, com a criação do Sistema Nacio-

nal de Políticas sobre Drogas, tanto a preven-
ção e a repressão ao tráfico, como a prevenção 
ao uso indevido de drogas, foram finalmente 
‘sistematizados’, devendo obedecer aos cri-
térios estabelecidos pela União. Em confor-
midade com a nova legislação a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
atuarão, concorrentemente, na prevenção ao 
uso indevido de drogas, inclusive com dotação 
orçamentária própria.

Pelas razões até aqui expostas é que se 
propõe a modificação do art. 73, de modo que 
tanto o Distrito Federal quanto os Municípios 
tenham possibilidade de firmar convênios com 
a União, cada qual com suas competências em 
relação à matéria, preservando-se a isonomia 
entre os entes da Federação.

Assim, os Municípios, já tão debilitados 
em suas finanças, necessitam ser contem-
plados com a possibilidade de firmar convê-
nios com a União, tanto de natureza técnica 
quanto financeira, para desenvolverem seus 
programas, nos moldes estabelecidos pelo 
Sisnad.

Não foram apresentadas emendas.
Inicialmente distribuída ao Senador Romeu Tuma, 

a matéria chegou a constar da pauta desta Comissão, 
mas foi redistribuída em virtude de o então relator não 
mais pertencer à CCJ.

II – Análise

Não há muito mais o que acrescentar ao que 
constou de relatório da lavra do Senador Romeu Tuma. 
De fato, não existem quaisquer vícios de natureza 
constitucional ou regimental a impedir a tramitação 
da proposta.

Mais propriamente quanto aos seus objetivos, 
também somos da opinião que, se a regulamentação 
da Lei nº 11.343, de 2006, que se deu por meio do De-
creto nº 5.912, de 27 de setembro de 2006, incluiu ex-
pressamente entre os integrantes do Sistema Nacional 
de Políticas Públicas sobre Drogas o conjunto

de órgãos e entidades públicas dos Municípios 
e do Distrito Federal que exerçam a) a prevenção 
do uso indevido, atenção e reinserção social de 
usuários e dependentes de drogas, bem como b) a 
repressão da produção não autorizada e do tráfico 
ilícito de drogas, ainda que mediante a celebração 
de ajustes específicos, nenhuma razão persiste para 
que tais entes federativos permaneçam alijados da 
repartição das verbas do Fundo instituído pela Lei 
nº 7.560, de 19 de dezembro de 1986 (Fundo de 
Prevenção, Recuperação e de Combate às Drogas 
de Abuso – FUNCAB, cuja nomenclatura foi poste-
riormente alterada).

É de ser ressaltada, ainda, a escorreita distribui-
ção da competência entre os diversos entes federativos 
constante da proposição legislativa em análise.

Com efeito, enquanto aos Estados e ao Distrito 
Federal caberá atuar indistintamente na prevenção e 
repressão do tráfico ilícito e uso indevido de drogas, 
aos Municípios ficará, como vocação, a prevenção do 
uso indevido e a promoção da reinserção social de 
usuários e dependentes de drogas.

III – Voto

Em razão do exposto, somos pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado nº 207, de 2007.

Sala da Comissão, 4 de junho de 2008.
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LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 7.560, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986

Cria o Fundo de Prevenção, Recupe-
ração e de Combate às Drogas de Abuso, 
dispõe sobre os bens apreendidos e ad-
quiridos com produtos de tráfico ilícito de 
drogas ou atividades correlatas, e dá outras 
providências.

....................................................................................

DECRETO Nº 5.912, 
DE 27 DE SETEMBRO DE 2006

Regulamenta a Lei nº 11.343, de 23 
de agosto de 2006, que trata das políti-
cas públicas sobre drogas e da instituição 
do Sistema Nacional de Políticas Públicas 
sobre Drogas – SISNAD, e dá outras pro-
vidências.

....................................................................................

Ofício nº 94/2008–PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 4 de junho de 2008

Excelentíssimo Senhor
Senador Garibaldi Alves Filho
Presidente do Senado Federal
Assunto: decisão terminativa

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, 

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vos-
sa Excelência que, em Reunião Ordinária realizada 
nesta data, esta Comissão deliberou, em caráter 
terminativo, pela aprovação do Projeto de Lei do Se-
nado nº 207, de 2007, que “Altera o art. 73 da Lei nº 
11.343, de 23 de agosto de 2006, para permitir que 
a União possa celebrar convênios com os Estados e 
o Distrito Federal visando à prevenção e repressão 
do tráfico ilícito e do uso indevido de drogas, e com 
os Municípios com o objetivo de prevenir o seu uso 
indevido, e possibilitar a atenção e reinserção social 
de usuários e dependentes de drogas”, de autoria do 
Senador Sérgio Zambiasi.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, Senador Marco Maciel, Presidente 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

DOCUMENTO ANEXADO, NOS TER-
MOS DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, 
DO REGIMENTO INTERNO

RELATÓRIO

Relator: Senador Romeu Tuma

I – Relatório

Vem a esta Comissão, em caráter terminativo, 
para análise, nos termos do art. 101, II, d, do Regi-
mento Interno do Senado Federal, o Projeto de Lei 
do Senado (PLS) nº 207, de 2007, que Altera o art. 
73 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, para 
permitir que a União possa celebrar convênios como 
os Estados e o Distrito Federal visando à prevenção e 
repressão do tráfico ilícito e do uso indevido de drogas, 
e com os Municípios com o objetivo de prevenir o seu 
uso indevido, e possibilitar a atenção e reinserção so-
cial de usuários e dependentes de drogas, de autoria 
do Senador Sérgio Zambiasi.

A proposta estende aos Municípios a possibili-
dade de firmar convênios com União, permitindo que 
esses entes federativos passem a receber cooperação 
técnica e financeira no âmbito do Sistema Nacional de 
Políticas sobre Drogas (SISNAD).

Da Justificação do autor, destacamos:

... pela redação dada ao art. 73, nem 
o Distrito Federal nem os Municípios foram 
incluídos entre os entes federativos passí-
veis de firmar convênios com a União, vi-
sando à prevenção e a repressão ao tráfico 
de drogas.

(...)
Agora, com a criação do Sistema Nacio-

nal de Políticas sobre Drogas, tanto a preven-
ção e a repressão ao tráfico, como a prevenção 
ao uso indevido de drogas, foram finalmente 
‘sistematizados’, devendo obedecer aos cri-
térios estabelecidos pela União. Em confor-
midade com a nova legislação a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
atuarão, concorrentemente, na prevenção ao 
uso indevido de drogas, inclusive com dotação 
orçamentária própria.

Pelas razões até aqui expostas é que se 
propõe a modificação do art. 73, de modo que 
tanto o Distrito Federal quanto os Municípios 
tenham possibilidade de firmar convênios com 
a União, cada qual com suas competências em 
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relação à matéria, preservando-se a isonomia 
entre os entes da Federação.

Assim, os Municípios, já tão debilitados 
em suas finanças, necessitam ser contem-
plados com a possibilidade de firmar convê-
nios com a União, tanto de natureza técnica 
quanto financeira, para desenvolverem seus 
programas, nos moldes estabelecidos pelo 
Sisnad.

Não foram apresentadas emendas.

 
II – Análise

Registramos, preliminarmente, não existir vício 
de natureza constitucional ou regimental a impedir a 
tramitação da proposta. A deliberação sobre a matéria 
tratada pelo PLS nº 207, de 2007, está compreendi-
da dentre as de atribuição do Congresso Nacional e 
possui seu autor legitimidade para iniciar o processo 
legislativo, nos exatos termos dos arts. 44, 48 e 61 da 
Constituição Federal.

Quanto à matéria de fundo, ressaltamos que a 
regulamentação da novel legislação incluiu, de forma 
expressa, entre os integrantes do Sistema Nacional 
de Políticas Públicas sobre Drogas o conjunto de 
órgãos e entidades públicas – não só da União ou 
dos Estados, mas também dos Municípios e do Dis-
trito Federal – que exerçam a) a prevenção do uso 
indevido, atenção e reinserção social de usuários e 
dependentes de drogas, bem como b) a repressão 
da produção não autorizada e do tráfico lícito de 
drogas, ainda que mediante a celebração de ajus-
tes específicos.

É o que se depreende, com absoluta clareza, 
da simples leitura do art. 2º, inciso III, alínea b, com-
binado ao disposto nos incisos I e II, do art. 1º, todos 
do Decreto nº 5.912, de 27 de setembro de 2006, do 
Poder Executivo Federal.

Tal fato, a nosso sentir, reforça a tese da existên-
cia de indesculpável lacuna na redação atual do art. 
73, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que 
acabou por alijar os municípios brasileiros da distri-
buição dos recursos e da expertise da União no tema 
das drogas.

Destacamos, por fim, a escorreita distribuição da 
competência entre os diversos entes federativos cons-
tante da proposição legislativa em análise.

Com efeito, enquanto aos Estados e ao Distrito 
Federal caberá atuar indistintamente na prevenção e 

repressão do tráfico ilícito e uso indevido de drogas, 
os Municípios ficarão com sua vocação, prevenindo 
o uso indevido e promovendo a atenção e reinserção 
social de usuários e dependentes de drogas.

 
III – Voto

Em razão do exposto, somos pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado nº 207, de 2007.

Sala da Comissão, – Senador Romeu Tuma, 
Relator.

 
PARECER Nº 537, DE 2008

Da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 295, de 2007, de autoria da Se-
nadora Serys Slhessarenko, que dispensa 
de pagamento de taxa de inscrição em con-
cursos públicos federais os postulantes a 
cargos ou empregos públicos que tenham 
renda familiar per capita não superior a meio 
salário mínimo.

Relator: Senador Valdir Raupp

 
I – Relatório

Nos termos regimentais, vem ao exame desta 
Comissão, em decisão terminativa, o anexo Projeto de 
Lei do Senado nº 295, de 2007, que dispensa de pa-
gamento de taxa de inscrição em concursos públicos 
federais os postulantes a cargos ou empregos públicos 
que tenham renda familiar per capita não superior a 
meio salário mínimo.

O § 1º do art. 1º prevê que a renda familiar per 
capita será comprovada mediante apresentação da 
renda bruta de todos os componentes do grupo fa-
miliar, enquanto que o subseqüente § 2º estabelece 
que a renda familiar per capita será obtida por meio 
da divisão da renda familiar total pelo número de com-
ponentes do grupo familiar.

O art. 2º qualifica como grupo familiar, além do 
próprio candidato, o conjunto de pessoas residindo na 
mesma moradia que usufruam da renda bruta mensal 
familiar e que sejam relacionadas ao candidato pelos 
seguintes graus de parentesco: pai, mãe, padrasto, 
madrasta, cônjuge, companheiro (a), filho (a), enteado 
(a), irmão (ã) e avô (ó).
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Além disso, o parágrafo único do art. 2º inclui 
os casais do mesmo sexo que comprovarem união 
estável.

Enfatizando os motivos que justificam a apresen-
tação do projeto, a Autora salienta o seguinte:

Os concursos públicos deveriam ser 
acessíveis a todos, entretanto atualmente 
privilegia as camadas mais abastadas da so-
ciedade, uma vez que os custos das taxas de 
inscrição são muito elevados para os mais 
pobres. A isenção para aqueles que não têm 
condições de pagar facilitará o acesso a to-
dos, tornando um pouco mais justo todo o 
processo seletivo.

 
II – Análise

A Constituição Federal prescreve que os cargos 
públicos são acessíveis a todos os brasileiros, obser-
vados os requisitos estabelecidos em lei. Também 
prevê que a investidura em cargo ou emprego público 
depende de aprovação prévia em concurso público de 
provas ou de provas e títulos, de acordo com a natu-
reza e a complexidade do cargo ou emprego, ressal-
vadas as nomeações para cargo em comissão (art. 
37, incisos I e II).

Embora em teoria os cargos públicos sejam 
acessíveis a todos os brasileiros, na prática verifica-
se que os mais pobres acabam tendo mais dificulda-
des para o ingresso no serviço publico, a começar 
pelas dificuldades para pagar as mensalidades dos 
cursinhos e, ao depois, para pagar as chamadas ta-
xas de inscrição.

O objetivo desta iniciativa, portanto, é mitigar 
tais dificuldades, isentando do pagamento da taxa 
de inscrição os hipossuficientes financeiramente, 
segundo as regras estabelecidas na proposta, aci-
ma referidas.

De notar, por oportuno, que houve época em 
que se discutiu sobre se projetos dessa natureza 
seriam inconstitucionais por vício de iniciativa. En-

tretanto, o Supremo Tribunal Federal dirimiu a con-
trovérsia ao julgar improcedente a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) nº 2.672, proposta pelo 
governador do Estado do Espírito Santo contra a Lei 
Estadual nº 6.663/2001. A norma isenta desempre-
gados e trabalhadores que ganham até três salários 
mínimos por mês do pagamento de taxa de inscrição 
em concurso público para a Administração Direta e 
Indireta do Estado.

 
III – Voto

Em face das razões expostas, e considerando 
que o projeto obedece aos preceitos constitucionais 
e regimentais atinentes à espécie, nosso parecer é 
pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 295, 
de 2007.

Sala da Comissão, 4 de junho de 2008.

 
IV – Decisão da Comissão

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
em Reunião Ordinária realizada nesta data, aprova 
o Projeto de Lei do Senado nº 295, de 2007, com a 
Emenda nº 1-CCJ, abaixo descrita:

 
EMENDA Nº 1 – CCJ

Substitua-se o termo “meio”, na ementa e no art. 
1º do PLS nº 295, de 2007, pelo termo “um”.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2008. – Se-
nador Marco Maciel, Presidente da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania.
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TEXTO FINAL

 
DO PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 295, DE 2007, 
NA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 

E CIDADANIA QUE: 

Dispensa de pagamento de taxa de 
inscrição em concursos públicos federais 
os postulantes a cargos ou empregos pú-
blicos que tenham renda familiar per capita 
não superior a um salário mínimo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam dispensados de pagamento de 

taxas de inscrição em concursos públicos os pos-
tulantes a cargo ou emprego públicos federais que 
tenham renda familiar per capita não superior a um 
salário mínimo.

§ 1º A renda familiar total será comprovada me-
diante apresentação da renda bruta de todos os com-
ponentes do grupo familiar.

§ 2º A renda familiar per capita será obtida atra-
vés da divisão da renda familiar total pelo número de 
componentes do grupo familiar.

Art. 2º Para efeitos desta lei entende-se como 
grupo familiar, além do próprio candidato, o conjunto 
de pessoas residindo na mesma moradia, que usu-
fruam da renda bruta mensal familiar e que sejam 
relacionadas ao candidato pelos seguintes graus de 
parentesco:

I – Mãe;
II – Pai;
III – Madrasta;
IV – Padrasto;
V – Cônjuge;
VI – Companheiro(a);
VII – Filho(a);
VIII – Enteado(a);
IX – Irmão(a);
X – Avô(ó).
Parágrafo único. O grau de parentesco a que se 

refere o inciso VI do caput inclui casais do mesmo sexo 
que comprovarem união estável.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala da Comissão, 4 de junho de 2008. – Sena-
dor Marco Maciel, Presidente.

Ofício nº 93/2008–PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 4 de junho de 2008

Excelentíssimo Senhor
Senador Garibaldi Alves Filho
Presidente do Senado Federal
Assunto: decisão terminativa

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, 

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa 
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
pela aprovação, com a Emenda nº 1-CCJ, do Projeto 
de Lei do Senado nº 295, de 2007, que “Dispensa de 
pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos 
federais os postulantes a cargos ou empregos públicos 
que tenham renda familiar per capita não superior a 
meio salário mínimo”, de autoria da Senadora Serys 
Slhessarenko.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente,  – Senador Marco Maciel, Pre-
sidente da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania.

 
LEGISLAÇÃO CITADA 

ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
Art. 37. A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

I – os cargos, empregos e funções públicas são 
acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos 
estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na 
forma da lei; (Redação dada pela Emenda Constitu-
cional nº 19, de 1998) 

II – a investidura em cargo ou emprego público 
depende de aprovação prévia em concurso público de 
provas ou de provas e títulos, de acordo com a nature-
za e a complexidade do cargo ou emprego, na forma 
prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo 
em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
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exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitu-
cional nº 19, de 1998)
....................................................................................

PARECER Nº 538, DE 2008

Da Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 561, de 2007, de autoria do Senado Mar-
co Maciel, que institui o ano de 2010 como 
“Ano Nacional Joaquim Nabuco”.

Relator: Senador Raimundo Colombo

I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 561, de 2007, 
de autoria do Senador Marco Maciel, objetiva instituir o 
ano de 2010 como Ano Nacional Joaquim Nabuco.

Nos termos do que preceitua o art. 102, inciso I, 
e do art. 91, inciso I, do Regimento Interno do Senado 
Federal, foi submetido à análise da Comissão de Edu-
cação, à qual cabe decisão terminativa, em decorrência 
de faculdade conferida pelo art. 58, § 2º, inciso I, da 
Constituição da República, resguardada a possibilidade 
de recurso para manifestação final do Plenário.

A proposição não recebeu emendas.

II – Análise

Joaquim Nabuco, líder abolicionista, escritor, 
acadêmico, diplomata, despontou no cenário nacio-
nal como um dos nomes mais respeitados da Histó-
ria pátria.

Monarquista convicto, recusou-se a pleitear uma 
cadeira na Assembléia Constituinte de 1891, embora 
reunisse todas as condições de retornar ao Parlamento, 
por não concordar com a nova forma de governo.

Graças a sua vivência com o meio rural brasileiro, 
por ocasião de sua adolescência, ao ser entregue aos 
cuidados de sua madrinha Ana Rosa Falcão de Carvalho 
e de seu marido Joaquim Aurélio, senhores do engenho 
Massangana, tomou contato com a questão escrava.

Essa realidade, nova para uma pessoa antes es-
sencialmente urbana, possibilitou-lhe conscientizar-se 
das condições desumanas em que viviam os escravos, 
razão maior para que aderisse à cruzada abolicionista 
como um de seus líderes.

Transferiu-se para o Rio de Janeiro e, posterior-
mente, para São Paulo, onde iniciou seus estudos de 
Direito, concluídos em Recife.

Ainda estudante, defendeu, em júri, um escravo 
acusado do assassínio de seu senhor, o que causou 
a maior celeuma na sociedade local.

Consagra-se abolicionista, peregrinando pela 
Europa em divulgação de seus princípios e em busca 
de respaldo a seus ideais, inclusive perante o Papa 
Leão XIII, que, após recebê-lo em audiência particular, 
elaborou uma encíclica contra a escravidão.

Foi eleito por várias vezes deputado, atacou a Lei 
dos Sexagenários e suas modificações, de Saraiva e 
Cotejipe, por achá-las excessivamente tímidas.

Regionalista, foi autor de projeto de lei em favor 
da reunião das províncias em federação.

Dedicou-se também ao jornalismo. No Jornal do 
Brasil, aliou-se a Rodolfo Dantas, seu fundador, em 
defesa da restauração da monarquia.

Em 1900, adere à República. Embaixador em Wa-
shington, aplica-se na divulgação da doutrina Monroe 
e do pan-americanismo e organiza a III Conferência 
Pan-americana, no Rio de Janeiro.

Suas obras, principalmente as que se destacam 
pela defesa do abolicionismo, repercutiram no Brasil e 
no exterior, com ênfase para o abolicionismo, de 1884, 
A campanha abolicionista, composta de discursos e 
conferências, reunidos em 1885, Um estadista do Impé-
rio, percuciente análise da vida de seu pai, o Senador 
Nabuco de Araújo, e do momento político, econômico 
e social do País, e Minha formação, reunida em livro 
publicado em 1900.

Tais são as razões que justificam a merecida ho-
menagem, a realizar-se durante todo o ano de 2010, 
quando se completa o centenário de seu falecimen-
to. 

Cumpre, no entanto, proceder a um reparo na re-
dação da palavra Lei, constante do art. 2º do projeto, 
que deve ser grafada com inicial maiúscula, para tanto, 
é apresentada emenda de redação à matéria.

III – Voto

Diante de seu incontestável mérito, e por não ha-
ver óbices de natureza regimental, jurídica ou constitu-
cional, o voto é favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 561, de 2007, oferecendo emenda de redação de 
minha autoria, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1 – CE

Faz o reparo na redação da palavra Lei, cons-
tante do art. 2º do PLS nº 561, de 2007, que passará 
a seguinte redação:

“Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação.”

Sala da Comissão, 5 de maio de 2008.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 561 DE 2007

Institui o ano de 2010 como “Ano Na-
cional Joaquim Nabuco”.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É instituído o ano de 2010 como “Ano Na-

cional Joaquim Nabuco”, em celebração ao centenário 
de sua morte.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala da Comissão, 5 de maio de 2008.

LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

....................................................................................

Seção VII 
Das Comissões

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas 
terão comissões permanentes e temporárias, cons-
tituídas na forma e com as atribuições previstas no 
respectivo regimento ou no ato de que resultar sua 
criação.

§ 1º Na constituição das Mesas e de cada Comis-
são, é assegurada, tanto quanto possível, a represen-
tação proporcional dos partidos ou dos blocos parla-
mentares que participam da respectiva Casa.

§ 2º Às comissões, em razão da matéria de sua 
competência, cabe:

I – discutir e votar projeto de lei que dispensar, 
na forma do regimento, a competência do Plenário, 
salvo se houver recurso de um décimo dos membros 
da Casa;

II – realizar audiências públicas com entidades 
da sociedade civil;

III – convocar Ministros de Estado para prestar 
informações sobre assuntos inerentes a suas atribui-
ções;

IV – receber petições, reclamações, representa-
ções ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou 
omissões das autoridades ou entidades públicas;

V – solicitar depoimento de qualquer autoridade 
ou cidadão;

VI – apreciar programas de obras, planos nacio-
nais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre 
eles emitir parecer.

§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, 
que terão poderes de investigação próprios das au-
toridades judiciais, além de outros previstos nos re-
gimentos das respectivas Casas, serão criadas pela 
Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em 
conjunto ou separadamente, mediante requerimento 
de um terço de seus membros, para a apuração de 
fato determinado e por prazo certo, sendo suas con-
clusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério 
Público, para que promova a responsabilidade civil ou 
criminal dos infratores.

§ 4º Durante o recesso, haverá uma Comissão 
representativa do Congresso Nacional, eleita por 
suas Casas na última sessão ordinária do período 
legislativo, com atribuições definidas no regimen-
to comum, cuja composição reproduzirá, quanto 
possível, a proporcionalidade da representação 
partidária.
....................................................................................
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O SR. PRESIDENTE (Neuto De Conto. PMDB 
– SC) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à 
publicação.

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

 
Of. nº CE/5/2008

Brasília, 6 de maio de 2008

Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do 

Regimento Interno do Senado Federal, comunico a 
Vossa Excelência que esta comissão deliberou, em 
caráter terminativo, em reunião realizada nesta data, 
pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 561, 
de 2007, de autoria de Sua Excelência o Senhor 
Senador Marco Maciel que, “Institui o ano de 2010 
como ‘Ano Nacional Joaquim Nabuco’”, com a emen-
da oferecida.

Atenciosamente, – Senador Cristovam Buar-
que, Presidente da Comissão de Educação, Cultura 
e Esporte.

O SR. PRESIDENTE (Neuto De Conto. PMDB – 
SC) – Com referência ao ofício lido, fica aberto o prazo 
de cinco dias úteis para interposição de recurso, nos 
termos do art. 91, §§3º a 5º, do Regimento Interno, 
por um décimo da composição da Casa, para que o 
Projeto de Lei do Senado nº 561, de 2007, seja apre-
ciado pelo Plenário.

Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

São lidos os seguintes:

 
Ofício nº 93/2008–PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 4 de junho de 2008

Excelentíssimo Senhor
Senador Garibaldi Alves Filho
Presidente do Senado Federal
Assunto: decisão terminativa

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, 

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa 
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
pela aprovação, com a Emenda nº 1-CCJ, do Projeto 
de Lei do Senado nº 295, de 2007, que “Dispensa de 
pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos 
federais os postulantes a cargos ou empregos públicos 
que tenham renda familiar per capita não superior a 

meio salário mínimo”, de autoria da Senadora Serys 
Slhessarenko.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Marco Maciel, Presidente 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Ofício nº 94/2008 – PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 4 de junho de 2008

Excelentíssimo Senhor
Senador Garibaldi Alves Filho
Presidente do Senado Federal
Assunto: decisão terminativa

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, 

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa 
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 207, 
de 2007, que “Altera o art. 73 da Lei nº 11.343, de 23 
de agosto de 2006, para permitir que a União possa 
celebrar convênios com os Estados e o Distrito Federal 
visando à prevenção e repressão do tráfico ilícito e do 
uso indevido de drogas, e com os Municípios com o 
objetivo de prevenir o seu uso indevido, e possibilitar a 
atenção e reinserção social de usuários e dependentes 
de drogas”, de autoria do Senador Sérgio Zambiasi.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, Senador Marco Maciel, Presidente 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Neuto De Conto. PMDB – 
SC) – Com referência aos ofícios lidos, fica aberto o 
prazo de cinco dias úteis para interposição de recur-
so, nos termos do art. 91, §§3º a 5º, por um décimo 
da composição da Casa, para que os Projetos de Lei 
do Senado nºs 207 e 295, de 2007, sejam apreciados 
pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Neuto De Conto. PMDB 
– SC) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 534, de 
2008, da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 56, de 2007 (nº 
3.933, de 2004, na Casa de origem), que inclui a pes-
ca industrial nas atividades vinculadas ao setor rural 
e dá outras providências.

A matéria ficará perante a Mesa durante cinco 
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, II, d, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Neuto De Conto. PMDB – 
SC) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 539, de 2008, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, que conclui pela 
apresentação do Projeto de Decreto Legislativo nº 
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137, de 2008, que aprova a “Programação Monetária 
relativa ao primeiro trimestre de 2008”.

A matéria constará da pauta da próxima sessão 
deliberativa ordinária, nos termos do art. 353, parágrafo 
único, do Regimento Interno, quando poderão ser ofe-
recidas emendas até o encerramento da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Neuto De Conto. PMDB – 
SC) – Com relação aos Pareceres nºs 540 a 543, de 
2008, das Comissões de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, e de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania, referentes a Petição n° 8, de 
2003, e aos Avisos nºs 35, de 2006; 2 e 16, de 2003, 
a Presidência, em observância às suas conclusões, 
encaminha as matérias ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Neuto De Conto. PMDB 
– SC) – A Presidência comunica ao Plenário que se 
encerrou, ontem, o prazo único para oferecimento de 
emendas, previsto no art. 122, II, “b”, combinado com 
o art. 375, I, do Regimento Interno, ao Projeto de Lei 
da Câmara nº 91, de 2008 (nº 3.127/2008, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da República, que 
cria cargos efetivos, cargos em comissão e funções 
gratificadas no âmbito do Ministério da Educação, des-
tinados a instituição federais de educação profissional 
e tecnológica e de ensino superior. 

Não tendo recebido emendas, o Projeto, que tra-
mita em regime de urgência constitucional, retorna às 
Comissões de Educação, Cultura e Esporte e de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania, para exame simultâneo.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Neuto De Conto. PMDB 
– SC) – Concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias, 
pela ordem.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a pa-
lavra pela Liderança do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Neuto De Conto. PMDB 
– SC) – Concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias, 
pela Liderança do PSDB.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela Lideran-
ça. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se esta 
é uma tarde preguiçosa no Senado Federal, o dia de 
ontem não foi tão preguiçoso na Câmara dos Deputa-
dos, porque lá ocorreu uma votação importante para 
o Governo e desastrosa para a população. No dia de 
ontem, a Câmara dos Deputados aprovou, por uma 
diferença de apenas dois votos, a proposta governista 
que institui um novo imposto no País, aliás, de forma 
surpreendente. 

Confesso que não consegui ainda entender por 
que o Governo age dessa forma. O Brasil comemorou 
o fim da CPMF. Ao final do ano passado, no Senado 

Federal, o projeto que prorrogava a CPMF foi sepulta-
do pela maioria dos presentes. Um confisco de R$258 
bilhões em onze anos.

O Governo alegava que seria o fim do mundo, 
que seria impossível administrar o País sem a CPMF, 
e os fatos desmentiram o discurso. Já em janeiro, a 
arrecadação bateu todos os recordes; em fevereiro, 
continuou a receita superando os recordes anteriores; 
e a previsão para este ano de 2008 é de uma receita 
R$102 bilhões maior que a alcançada no ano passado, 
quando a CPMF explorava a população brasileira.

Há poucos dias, o Congresso Nacional aprovou 
uma medida provisória do Governo que oferece um 
empréstimo de R$12,5 bilhões ao BNDES. Qual foi a 
justificativa do Governo? Que esses recursos resultaram 
de um superávit financeiro ocorrido no ano passado. 
Portanto, o Governo confessa que, no ano de 2007, 
sobraram bilhões de reais, porque, evidentemente, não 
sobraram só os R$12,5 bilhões. Estes estavam sendo 
emprestados ao BNDES para as operações financeiras 
que aquela instituição realiza de fomento ao desenvol-
vimento nacional e também de fomento ao desenvol-
vimento de países no exterior, porque financia obras 
como o metrô de Caracas, como rodovias no Peru e 
tantas obras em outros países, em detrimento, é cla-
ro, dos interesses nacionais. Mas o que importa é que 
houve superávit financeiro no ano passado.

Obviamente, o Governo não necessitaria de criar 
um novo imposto, portanto, para transferir os recur-
sos que se pretende para o setor de saúde pública 
no Brasil. 

O que não entendo também é o que pretendem 
alguns ao definir saúde pública como um ser extrater-
restre, que não pode sobreviver com recursos próprios 
do Tesouro Nacional ou do Orçamento da União; que 
só sobrevive com moeda própria, ou seja, só se faz 
saúde pública no País se existir um imposto específico 
para bancar as suas despesas.

Isso é injustificável, Sr. Presidente, porque cabe 
ao Governo estabelecer corretamente, de forma ade-
quada, as prioridades, e saúde pública é prioridade 
absoluta, saúde pública deveria ser considerada pelo 
Governo a suprema lei. No entanto, o Governo, que 
arrecadou R$258 bilhões em onze anos, por meio da 
CPMF, levou a saúde pública a um verdadeiro caos no 
Brasil. E agora, quando o Governo tem recursos que 
extrapolam, recursos que exorbitam, que batem todos 
os recordes, ainda encontra estímulo e motivação para 
enviar ao Congresso Nacional um projeto instituindo 
um novo imposto, como se o povo brasileiro pudes-
se suportar ainda mais impostos. O povo brasileiro já 
não agüenta mais pagar impostos no Brasil, e essa 
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é a razão direta da informalidade existente na nossa 
economia.

Ora, como pode o Governo falar em reforma tri-
butária? Que desfaçatez, que falsidade, Sr. Presidente! 
Falar em reforma tributária e encaminhar ao Congres-
so projeto criando novo imposto? Onde está a lógica 
dessa atitude? 

Reforma tributária só se justifica para reduzir a 
carga tributária, modernizar o sistema, distribuir ade-
quadamente os encargos e os resultados. É para isso 
que se faz uma reforma tributária. Mas, se a razão 
essencial da reforma é a redução da carga tributária 
para que o País possa crescer mais, como justificar 
paralelamente, simultaneamente ao envio da propos-
ta de reforma tributária, o envio de uma proposta que 
cria mais um imposto no País? Eu não creio que passe 
pelo Senado, por todas as razões. Na preliminar, há 
inconstitucionalidade. Essa medida é absolutamente 
inconstitucional. Trata-se de um imposto em cascata, 
um imposto que incide sobre outros impostos.

Aliás, eu já ouvi palacianos afirmando: “Nós pre-
cisamos deixar de ser egoístas e beneficiar a popu-
lação pobre”. Mas esse imposto beneficia como a 
população pobre? Ao contrário, esse imposto onera a 
população pobre. Utiliza-se do artifício de que aque-
les que ganham menos não pagarão o imposto. Não 
pagarão formalmente, mas pagarão – e como pagarão 
– informalmente. É evidente que aqueles que pagam 
esse imposto embutem-no nos preços dos produtos 
que todos os brasileiros consomem, mesmo os mais 
pobres, mesmo aqueles que sequer talão de cheque 
possuem. Portanto, esse argumento é falacioso, não 
tem relação com inteligência e também não tem ne-
nhuma relação com sinceridade.

Não há quem, nesta Casa ou na outra, ou em 
qualquer atividade pública neste País, desconheça 
esta realidade: esse é um imposto perverso porque 
cumulativo, porque em cascata, porque incide sobre 
todos os outros impostos e porque alcança todos os 
cidadãos de forma indistinta. Não há progressividade 
neste imposto. É evidente que uma política tributária 
que tenha preocupação com a sociedade brasileira e, 
sobretudo, com justiça estabelece o modelo da pro-
gressividade.

Portanto, Sr. Presidente, não acredito que passe 
pelo Senado Federal. O Senado, que rejeitou a CPMF, 
vai rejeitar a nova CPMF, que ganhou este apelido de 
CSS. Vai rejeitar, porque se trata de um escárnio, uma 
afronta, um equívoco que pode ser histórico da parte 
do Governo.

Se, eventualmente, os nossos objetivos de vencer 
aqui se frustrarem, temos o dever de encaminhar ao 
Supremo Tribunal Federal o recurso próprio e adequa-

do: uma ação direta de inconstitucionalidade, já que se 
trata de matéria absolutamente inconstitucional, que 
foi proporcionada agora, em razão da esperteza de al-
guns, que, para driblar as exigências constitucionais, 
propuseram matéria até então constitucional por meio 
daquilo que se denomina infraconstitucional, para fugir 
à exigência de um número mais expressivo de votos 
para a sua aprovação.

Essa esperteza não logrará êxito, a meu ver, 
porque, além daqueles que já votaram contra a pror-
rogação da CPMF, há aqueles que, integrando a Base 
Aliada do Governo, preferirão ouvir a voz das ruas, 
preferirão atender aos apelos da sociedade, às as-
pirações do povo brasileiro do que às imposições do 
Poder Executivo.

Esse é o nosso desejo, a nossa convicção e a 
nossa esperança do que venha a ocorrer.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Neuto De Conto. PMDB 

– SC) – A Mesa agradece a V. Exª, Senador Alvaro 
Dias.

Sobre a mesa, expediente do Presidente, que 
passo a ler.

É lido o seguinte: 

DESPACHO DO PRESIDENTE

Considerando as conclusões do Proces-
so nº 530, de 2008, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional; nº 531, de 2008, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle; e nº 
532, de 2008, da Comissão de Assuntos Eco-
nômicos, todos no sentido de que a Indicação 
nº 1, de 2006, seja encaminhada à Comissão 
Mista sobre Mudanças Climáticas, constituída 
pelo Ato Conjunto nº 1, de 2007; 

Considerando a exigüidade do prazo da 
Comissão Mista sobre Mudanças Climáticas, 
que expira em 18 de junho de 2008; 

Considerando o que dispõem os arts. 175, 
V, e 48, X, do Regimento Interno do Senado, 
adito o despacho da Indicação nº 1, de 2006, 
e remeto a matéria à Comissão Mista sobre 
Mudanças Climáticas. 

Senado Federal, em 12 de junho de 
2008. 

Senador Garibaldi Alves Filho, Presidente 
do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Neuto de Conto. PMDB – 
SC) – Com a palavra, pela ordem de inscrição, o emi-
nente Senador Paulo Duque. 

    105ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19737 

O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Senador Neuto De Conto, que representa o 
Estado de Santa Catarina, cujo antigo nome era Des-
terro, vejo V. Exª da tribuna e tenho à minha frente o 
mapa de Santa Catarina. 

Tenho um herói em Santa Catarina: o grande 
poeta Cruz e Sousa. Negro, mas um grande poe-
ta simbolista. Imagine, meu Presidente, que ele era 
simbolista! O simbolismo era uma corrente literária, e 
diziam que as pessoas que eram simbolistas viviam 
sonhando, viviam no céu. Mas ele é a grande figura 
marcante. Lutou muito. Foi para o Rio de Janeiro, como 
todo mundo ia para o Rio de Janeiro, para minha cida-
de, e hoje está enterrado no Cemitério São Francisco 
Xavier. Teve uma vida muito difícil, com a tuberculose 
da mulher. Por isso é que, em seu túmulo, que é um 
monumento de mármore negro, existe o seguinte dizer: 
“Entre raios, pedradas e metralhas, ficou gemendo, 
mas ficou sonhando”.

Quanta coisa bonita tem em Santa Catarina! 
Quanta coisa bonita! Até o nome. Não sei quem teve 
a iniciativa de mudar o nome de Desterro para Santa 
Catarina.

Os heróis têm passagens na literatura, na pintu-
ra, em toda parte. Havia um militar do antigo Estado 
do Rio, chamado Coronel Moreira César, que morreu 
na famosa Revolta de Canudos. Deram seu nome a 
uma rua, lá em Niterói, antiga capital do Estado do 
Rio de Janeiro. Há pouco tempo, tomei conhecimento 
de que queriam mudar o nome de Moreira César, que 
já é uma rua tradicional. É como se fossem mudar o 
nome de uma rua como Getúlio Vargas ou Arthur Ber-
nardes. Em suma, se deram o nome de Moreira Cé-
sar a uma rua importante de uma cidade importante 
é porque ele fez alguma coisa. Participou da Guerra 
de Canudos, mas esteve em Santa Catarina antes da 
Proclamação da República, cumprindo uma missão 
cruel, muito cruel. Quem sou eu para estar lembrando 
a V. Exª fatos que se passaram em Santa Catarina? 
Mas é em homenagem a V. Exª que faço isso. E existe 
essa passagem cruel. Ele foi encarregado de passar 
pelas armas alguns nobres que estavam revoltados 
com o regime imperial. Ele ficou marcado por isto: de 
um lado, a maldade, cumprido ordens; de outro, a bra-
vura, quando foi a Canudos, na segunda ou terceira 
expedição, combater, debelar aquela gente que que-
ria, pela força ou pela persuasão militarista, derrubar 
o governo. Mas era um homem discutível, tanto é que 
existe uma rua com o nome dele.

Tudo isso aconteceu em Santa Catarina.

Tenho uma curiosidade enorme de conhecer 
aquele Estado, e confesso a V. Exª que nunca estive 
lá. Mas vou. Prometo a V. Exª que vou.

Feita essa homenagem, quero falar agora de 
Roraima – que tal? –, por causa do nosso Senador 
Augusto Botelho. 

Roraima esteve, há pouco tempo, nos jornais. 
Roraima é um Estado que dá pessoas da qualidade 
deste Senador que aqui nos está ouvindo. Roraima é 
uma espécie de bandeira avançada do nosso País, é 
uma espécie de guardião do nosso País. 

O Brasil conseguiu manter a sua unidade graças 
a vários fatores, entre os quais, a vinda de D. João VI 
para o Brasil, em 1808. Se ele não tivesse vindo, com 
toda a sua pompa e circunstância portuguesa, fusti-
gado por generais franceses, calculo que a América 
portuguesa talvez não conseguisse manter a sua uni-
dade. Calculo isso, porque o contrário aconteceu com 
a América espanhola, que se fragmentou em vários, 
inúmeros, treze, doze ou quatorze países, que vêem 
sempre o Brasil como o grande império, como o Brasil 
imperialista. Mas, na verdade, todos eles, com a cobi-
ça internacional, querem tirar alguma coisa do País. É 
aquela inveja natural. Não é só a questão do futebol, a 
rivalidade futebolística, não; é a grandeza do País, em 
que tudo caminha e que está se encaminhando para 
ser, dentro de breves anos, um dos maiores e mais po-
derosos países do mundo, não obstante os pessimis-
tas. Ainda bem que nós três que estamos aqui somos 
otimistas, senão não estaríamos aqui.

Gritamos a gerações futuras. Faço parte de uma 
geração que, por causa da Segunda Guerra Mundial, 
era romântica. Era uma geração que nunca tinha ou-
vido falar, naquela época, 1950, em maconha; que 
não conhecia o negócio do funk, das letras libertá-
rias, contundentes. No Rio de Janeiro, minha cidade 
querida, talvez não houvesse duzentas favelas. Mas, 
hoje, são 750 favelas. Por isso fui um grande torcedor 
de que viesse realmente a ser cumprida a Constitui-
ção de 1891 e fosse transferida a Capital do País para 
Brasília, para o Planalto Central. E a letra da lei, na-
quela ocasião, reservava do Planalto Central 14,4 mil 
quilômetros quadrados, para ali ser instalada a nova 
Capital da República. Esse era o pensamento do cons-
tituinte de 1891.

Eles já sabiam o que estavam fazendo; sabiam 
que a capital de um país como o nosso não pode ficar 
no litoral – isso é só para um país pequeno, não para 
um país gigantesco como o nosso, próspero, que ar-
rastou e venceu todas as crises, todas as crises!

Passei a maior parte da minha vida de estudante 
no Rio de Janeiro participando dessas crises, vivendo 
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aqueles problemas desde a Segunda Guerra Mundial. 
Não acreditávamos naquilo. 

V. Exª é de Santa Catarina; o Senador Augusto 
Botelho, de Roraima. Por acaso já visitaram V. Exªs o 
monumento aos mortos brasileiros da Segunda Guer-
ra Mundial? Segunda Guerra Mundial! E pensávamos 
que, depois, já não haveria mais nada, guerra nenhu-
ma. E eis aí a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a 
sétima, a guerra fria, a guerra das estrelas e tudo. E 
pensávamos que seria a última! Nós éramos estudan-
tes naquela época. 

A mocidade é muito ingênua. Muita ingênua, mas 
muito esperançosa. Eu diria: essencialmente românti-
ca. De maneira que, quando escuto falarem em crise 
aqui, penso: que crise coisa nenhuma!

Então, podemos desconhecer que há 750 favelas 
em um Estado que foi a Capital da República? Em que 
existem numerosos hospitais públicos, e a maioria dos 
moradores não tem plano de saúde, mas exige trata-
mento em hospital quando dele necessita?

Em nome de quê, em nome de quem, em nome 
de que moral vamos entender, pensar e imaginar que 
isso não existe?

Ide ao Vidigal! Ide à Rocinha! Ide a qualquer parte 
favelada do meu Estado e entendereis de fato o que é 
a vida de um favelado, de um necessitado!

Não é fácil dirigir um País desconhecendo-se 
seus problemas, ou só conhecendo seus problemas 
regionais. Não é fácil! 

Não foi fácil para Arthur Bernardes, não foi fácil 
para Getúlio, nem foi fácil para Washington Luiz. Não 
foi fácil para nenhum Presidente da República, nem 
mesmo para aquele que é um marco da nossa nacio-
nalidade: Getúlio Vargas. Antes e depois de Getúlio 
Vargas, não tenho dúvida disso.

De forma que o Senado, para mim, constitui uma 
grande novidade. No Senado, ficamos conhecendo o 
Brasil. No Senado, ficamos conhecendo melhor a atual 
raça brasileira, que vem numa evolução contínua. No 
Senado, ficamos conhecendo os princípios, as ten-
dências, as origens dos Estados e das pessoas, todas 
unidas pelo sentimento do nacionalismo. Só mesmo 
quem atravessou de perto, na Capital da República, as 
crises permanentes da Segunda Guerra Mundial pode 
avaliar, com frieza, o que é a nacionalidade.

De maneira que, como tem muita gente aqui, 
hoje, querendo usar a tribuna, Sr. Presidente, não 
quero também exagerar, e V. Exª me adverte de que 
o meu tempo está terminando. De quanto tempo ainda 
disponho? Ainda não terminou?

O SR. PRESIDENTE (Neuto De Conto. PMDB – 
SC) – V. Exª tem o tempo que desejar.

O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – Muito obri-
gado. Então, neste tempo, vamos continuar cansando 
as nossas queridas taquígrafas.

Mas eu dizia a V. Exª que o Senado, para mim, 
foi uma grata surpresa, depois de ter sido 20 anos, 
30 anos – digo mais, 30 anos! – Deputado Estadual 
no Rio de Janeiro, e ter enfrentado as crises. Aque-
las, sim! Tivemos três grandes governadores, logo na 
constituição do Estado da Guanabara. 

Fui à inauguração, há pouco tempo, do início das 
obras do Arco Rodoviário, ali em Itaguaí, uma cidade 
próspera. É evidente que as autoridades todas esta-
vam lá – uma realização de mais de US$8 bilhões! 
Nunca ninguém fez isso no Rio de Janeiro, a não ser 
no governo militar: a Ponte Rio-Niterói. 

Em certo momento, o Presidente da República 
teve a franqueza de dizer o seguinte: “Com a mudança 
da capital, eu reconheço que a cidade do Rio de Ja-
neiro perdeu muito. Muita coisa foi tirada aqui do Rio 
de Janeiro”. Mal sabia ele que eu já estava tentando, 
inclusive, tirar o Ministério da Educação, antigo, obra 
de Oscar Niemeyer, porque já existe um Ministério 
da Educação aqui. Temos meio século de mudança, 
praticamente, com a construção de Brasília. Não tem 
sentido o prédio do Niemeyer ficar ainda sub-ocupa-
do, ficar praticamente desocupado, sem cuidados, e 
o meu Estado a necessitar de imóveis para colocar as 
repartições públicas, sendo obrigado a alugar prédios. 
Mal sabia ele que o Rio já tinha perdido muita coisa e 
eu estava tentando evitar que o Rio perdesse mais, e 
ganhasse o prédio do Ministério da Fazenda, aquele 
prédio monumental que V. Exª conhece – sub-ocupado, 
praticamente desocupado um prédio daquele! E nós, 
sem uma sede para instalar condignamente a Secre-
taria Estadual da Fazenda. 

Isso me faz pensar, isso me faz refletir, isso me faz 
apelar para que, quando esse projeto vier ao plenário, 
ele seja aprovado, aqui e na Câmara dos Deputados, e 
não seja abandonado. Todo mundo gosta do Rio de Ja-
neiro, todo mundo tem um pedacinho do Rio de Janeiro 
no coração, na alma. E fizeram essa grande maldade, 
maldade em termos teóricos, e o Rio ficou como Cruz 
e Souza, o poeta da sua cidade, do seu Estado: ficou 
gemendo, mas ficou sonhando. Entre pedras e metra-
lhas, ficou gemendo, mas ficou sonhando.

Dessa forma, despeço-me por hoje da tribuna, 
com muitas histórias de crises verdadeiras para con-
tar, não crises passionais, eventuais, demagógicas, 
fingidas – eu diria mais, bem no jargão carioca, crises 
de araque –, mas crises verdadeiras. 

Perguntei se alguém aqui já conhecia ou teria 
conhecido ou teria visto, teria entrado, ingressado, no 
monumento aos nossos pracinhas...
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O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Se-
nador Paulo...

O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – ... aos 
nossos marujos, aos nossos aviadores, que deram a 
vida para defender o nosso País na Segunda Guerra 
Mundial.

Com muito prazer, Senador Augusto Botelho.
O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Eu 

queria lhe responder que já conheço, já fui algumas 
vezes lá, levando, inclusive, meus filhos ao monumento 
da praça. Em Roraima, temos um ex-combatente vivo. 
Foram dois roraimenses que foram para esse combate 
da Segunda Guerra: um já faleceu e o outro ainda está 
vivo. Fui lá e mostrei aos meus filhos. Inclusive, che-
guei a orar, a rezar lá dentro pelas almas dos nossos 
companheiros patriotas que morreram naquela guerra. 
Acho que temos de cultivar os nossos símbolos, como 
as nossas bandeiras, como os hinos da nossa Pátria, 
porque no tempo em que eu estudava a gente apren-
dia essas coisas na escola. Infelizmente, meus filhos 
estudaram mas não havia muito esse cultivo de hastear 
a bandeira, de cantar o Hino Nacional, cantar o Hino à 
Bandeira, cantar os hinos. Mas temos de acender isso 
novamente, principalmente agora, com essa história 
de começarem a dizer que a Amazônia não é nossa. 
Começam a dizer que a Amazônia não é nossa e o 
pessoal começa a achar que não é. Nós, que vivemos 
na Amazônia, queremos continuar sendo brasileiros e 
queremos que ela continue sendo nossa.

O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – Está ven-
do, Presidente? É por isso que eu acredito no Brasil. 
Hoje, eu estou realizado com esse aparte, porque 
quem vai lá naquele monumento, quem vê os nomes, 
as cruzes, as medalhas, sente um orgulho formidável 
do povo brasileiro, sente mesmo um orgulho diferente. 
Dá vontade de orar, e orar muito. Nós, que não tínhamos 
absolutamente nada, praticamente, a ver com aquele 
conflito de séculos, de séculos, conflito de séculos en-
tre França e Alemanha, Inglaterra e Alemanha... Meu 
Deus do céu! É a história viva da Europa, as guerras. 
Só viveram em guerra.

Então, quando falam em paz: “Ah, paz, passe-
ata da paz, não sei o quê”, eu até acho: mas como, 
se a história da humanidade é a história das próprias 
guerras? É. O homem já nasceu com grandes quali-
dades, grandes virtudes, mas também com grandes 
problemas e grandes violências. Não é à toa que Caim 
matou Abel! E havia muito pouca gente no mundo na-
quela ocasião.

Eu agradeço a V. Exª e a paciência de todos os 
nossos colegas que me deram a honra de me ouvir.

Estou preparando alguns pronunciamentos me-
nos românticos para trazer ao Senado, porque ao 

Senado só se chega por acaso, como eu cheguei. O 
meu caso é especial. Só tive um voto, Sr. Presidente. 
Um voto é um voto.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Neuto De Conto. PMDB 

– SC) – Senador Paulo Duque, brilhante pelo conhe-
cimento da história do Brasil e do meu Estado, Santa 
Catarina, e, como não o conhece, será sempre meu 
convidado e terei muita honra em ser seu cicerone 
para conhecer a nossa santa, bela e grande Santa 
Catarina.

Com a palavra, pela ordem de inscrição, o Sena-
dor Augusto Botelho.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente Neuto De Conto, Srªs e Srs. Senado-
res, hoje houve uma sessão em homenagem aos 100 
anos da imigração japonesa para o Brasil, e falaram 
as pessoas designadas pelos partidos. Eu fiz apenas 
um aparte naquela hora, de manhã, mas gostaria de 
aproveitar agora para prestar uma homenagem aos 
imigrantes japoneses que foram para Roraima na dé-
cada de 50.

Foram várias famílias. Eles não vieram direto do 
Japão para Roraima. Primeiro, eles foram a Belém e 
lá ficaram um período. Porém, o Governo do Pará es-
tava com dificuldade de mantê-los e assentá-los. En-
tão, houve um sorteio entre as famílias, e 20 famílias 
foram para Roraima, que, naquela época, se chama-
va Território Federal do Rio Branco. O local onde eles 
estavam no Pará era fazenda de borracha de Belterra. 
De lá, foram para Boa Vista, Roraima.

Gostaria de prestar uma homenagem às famílias 
pioneiras do Estado, como a família Doi, que hoje se 
dedica ao comércio. Quero fazer uma menção muito 
especial à Srª Moyo Doi, viúva do Sr. Kenzaburo Doi, 
patriarca da família Dói, em Roraima.

A família Eda se destaca na cultura de hortifruti-
granjeiros e serviços. Os Eda foram os primeiros em-
presários a fazerem jardinagem em Roraima. Quero 
fazer homenagem especial ao patriarca dessa família, 
Sr. Masaru Eda, e ao Vereador Masamy Eda.

A família Tisuji foi para lá mais recentemente, há 
20 anos. O Sr. Kasuo Tisuji, que faleceu recentemente, 
e a Dona Iku, sua esposa, foram os primeiros a faze-
rem granjas industriais para produzir ovos e também 
iniciaram a produção de ração. Até o Kasuo chegar 
lá, sempre comprávamos ração de São Paulo ou de 
Manaus. Ele começou a fabricar ração, e sua família 
continua. Inclusive a filha dele está organizando uma 
sociedade de famílias nipônicas em Roraima. Acho 
que vamos conseguir fazer isso. 
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Temos também os Tsukuda, que estão no co-
mércio. Shizuko Tsukuda é o que se destaca mais 
dessa família.

Os Nakamura trabalham na região do Taiano. No 
início foi assim: duas famílias ficaram em Boa Vista, 
perto do igarapé chamado Mirandinha, que hoje fica 
dentro da cidade. As terras deles, graças a Deus, va-
lorizaram muito, e isso os ajudou a se desenvolver e 
ir para o comércio. Outras famílias foram para o Taia-
no. No Taiano, chegaram a morrer alguns japoneses 
de malária, porque era uma região que dava malária. 
Porém, era a terra de solo mais fértil do meu Estado, 
onde foi formada a primeira colônia: colônia do Cantá, 
do Taiano e do Mucajaí.

Desses japoneses mais novos, há outra família 
que também se localizou no Município de Iracema, 
que são os Nakaiama.

Há um que chegou mais recente, praticamen-
te junto comigo ao Estado, quando eu era médico, é 
o Itikawa, um dos produtores de arroz. Inclusive, ele 
está sendo ameaçado de sair da Raposa Serra do Sol. 
Um dos lugares onde ele mais produz arroz é nessa 
área, que foi incluída como área indígena na quinta 
expansão. A área indígena Raposa Serra do Sol foi 
feita primeiro pelo Presidente Sarney, que definiu as 
áreas de cada aldeia e de cada etnia. Depois foram 
fazendo expansões. Fizeram uma, duas, três, quatro 
e, na quinta, chegou no Itikawa, onde esses arrozeiros 
estão atualmente.

Também homenageio as famílias que chegaram 
recentemente, como os Yuki, que abriram uma loja 
para vender trator e compraram propriedades rurais, 
os Nakagima, Fukuda, Himura, Masami e Abe.

Mas dentro das famílias japonesas, quero fazer 
uma homenagem especial a um médico neurocirurgião 
chamado Dr. Maciel Yamashita, que é meu colega de 
Ministério da Saúde e está em Roraima há quase 20 
anos. Ultimamente, ele não está mais morando em 
Roraima, mas sempre passa de 10 a 15 dias, todo 
mês, ali, fazendo cirurgias neurológicas. O Dr. Maciel 
Yamashita é muito querido na minha cidade.

Como comecei a falar de médico, agora entrarei 
no assunto que me traz à tribuna hoje.

Sr. Presidente, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, 
no dia 31 de maio comemoramos o Dia Mundial sem 
Tabaco, com o lançamento de novas imagens de ad-
vertência sanitária nas embalagens dos produtos que 
contêm tabaco pelo Ministério da Saúde. O Ministro 
José Gomes Temporão e o Diretor do Instituto Nacional 
do Câncer, Dr. Luiz Antonio Santini, estiveram presen-
tes no lançamento.

Quero fazer um elogio à Organização Mundial de 
Saúde por focalizar a campanha na juventude, com o 

slogan: “Fique esperto, começar a fumar é cair na de-
les”. A OMS e o Ministério da Saúde prepararam peças 
publicitárias mostrando para os jovens quais são os 
meios que as indústrias usam para atrair novos clien-
tes. A comunicação das peças é feita dentro de uma 
linguagem direcionada para esse público e ressalta 
que, apesar de não parecer, a indústria do tabaco 
precisa do jovem para repor os consumidores antigos, 
que acabam morrendo justamente pelo consumo dos 
produtos com tabaco. Morrem 300 mil pessoas por 
ano, só no Brasil, em virtude de doenças relacionadas 
com o tabaco. Então, eles precisam conseguir 300 mil 
clientes novos, ou mais, para se manterem. 

Sr. Presidente Neuto De Conto, evitar que os jo-
vens caiam na mão da indústria do cigarro, desmasca-
rando seus métodos, é o objetivo dessa campanha de 
comunicação. A campanha lançada pelo Ministério da 
Saúde visa a alertar a sociedade para as estratégias 
que a indústria de cigarros utiliza para atrair novos 
consumidores, como embalagens atrativas, sabores 
diferenciados e patrocínios de eventos que atraem o 
público jovem, como corridas de carros, esportes ra-
dicais e shows de rock, por exemplo.

Atualmente, existem, no mundo, quase um bilhão 
de jovens entre 14 e 24 anos, o que dá cerca de 18% 
da população global. Infelizmente, cresce a cada dia 
o número de adolescentes fumantes. De cada quatro 
novos adeptos do tabagismo, um é do sexo feminino. 
Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), na 
virada do século, entre 88 e 99 mil jovens começavam 
a fumar todos os dias.

Na semana em que comemoramos o Dia Mundial 
sem Tabaco, a Organização Mundial da Saúde apre-
sentou o diagnóstico de capacidade de implementação 
de medidas efetivas de controle do tabaco.

O Brasil foi escolhido como o primeiro país a re-
ceber a cooperação, em reconhecimento ao trabalho 
que vem desenvolvendo no controle do tabagismo e 
por desenvolver ações, ou ter projetos para o seu de-
senvolvimento, em todas as áreas abrangidas na me-
todologia proposta pelo diagnóstico.

A OMS considera tabagismo uma doença pedi-
átrica. Pasmem os senhores: o tabagismo já é consi-
derado hoje pela Organização Mundial de Saúde uma 
doença de criança, já que a idade média de iniciação 
do consumo de cigarros fica em torno dos 15 anos. 

No Brasil, realizaram um estudo em 17 Municípios 
e o percentual de estudantes de 12 a 16 anos que já 
experimentaram os cigarros varia: entre meninos, por 
exemplo, de Fortaleza, 53% a 28%, em Salvador; e 
entre as meninas, de 54%, em Porto Alegre, a 26% em 
Salvador, segundo os dados do Sistema de Vigilância 
de Tabagismo em Escolares. 
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Além disso, Sr. Presidente, Neuto De Conto, pos-
so afirmar, como médico que sou, que o tabaco é a 
principal causa evitável de morte no mundo. 

É o único produto que mata quando consumido. 
O cigarro mata cerca de 50% de seus usuários regu-
lares. Também gera prejuízo anual de milhares de dó-
lares no mundo inteiro devido a vários fatores como 
o tratamento de doenças relacionadas ao tabaco, 
aposentadorias precoces, perda de produção devido 
à morte e adoecimento, e redução de produtividade, 
incêndios ou outros tipos de acidentes, poluição e de-
gradação ambiental. 

Embora o consumo de cigarros venha caindo na 
maioria dos países desenvolvidos, o consumo global 
de cigarros aumentou devido ao aumento das vendas 
em países em desenvolvimento. 

O Sr. Valter Pereira (PMDB – MS) – V. Exª me 
permite um aparte, nobre Senador Augusto Botelho?

O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) – 
Pois não, Senador Valter Pereira, com todo o prazer. 

O Sr. Valter Pereira (PMDB – MS) – Estou acom-
panhando o pronunciamento de V. Exª com toda aten-
ção e quero solidarizar-me com todos os termos que 
coloca em sua fala. Acho inclusive que V. Exª fere um 
assunto de tamanha magnitude no momento em que 
enseja uma grande oportunidade para o Governo. Veja 
o seguinte: o Governo está se empenhando, embora 
de forma meio invisível, para a reedição da CPMF. 
Em tom mais moderado, há interesse em resgatar 
uma grande receita que o Governo perdeu quando foi 
derrotada a CPMF. Por que não promover uma CPMF 
– e esta, sim, teria todo o meu apoio – em cima do ci-
garro, que é deletério à saúde das pessoas? Em cima 
das bebidas alcoólicas, que provocam grande estrago 
à saúde das pessoas? Se o Governo optar por esse 
caminho, terá o meu integral apoio, porque acho que 
é preciso, neste momento, conciliar o útil, o necessá-
rio, ao agradável. É necessário que o Governo tenha 
receita e é necessário combater o fumo e as bebidas 
alcoólicas. Talvez o Governo tire algum proveito disso. 
De qualquer forma, meus parabéns pelo objetivo de 
V. Exª com o seu pronunciamento: que é levar a toda 
Nação brasileira a sua preocupação com o tabaco, que, 
indiscutivelmente, traz grandes malefícios para todos 
os viciados e para toda a família, porque a família so-
fre junto com o que adoece em conseqüência do uso 
imoderado do cigarro.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) – 
Muito obrigado, Senador.

Sr. Presidente, os números são terríveis. E a pla-
téia agora ficou cheia de jovens e adolescentes. Estou 
falando sobre cigarro e jovens. Estou fazendo um alerta 
aqui que o Ministério da Saúde e a OMS faz sobre os 

malefícios do cigarro. Estou repetindo porque chegou 
uma turma de pessoas, de jovens, que são potenciais 
clientes de cigarro, potenciais fumantes. O cigarro é o 
único produto que mata quem o está usando e provoca 
doenças na maioria de pessoas que o utiliza. 

No mundo existem atualmente – vou citar alguns 
números: 1,3 bilhão de pessoas que fumam, 80% pes-
soas que fumam, 80% dessas pessoas estão em países 
em desenvolvimento como o Brasil. Atualmente, 100 
mil jovens começam a fumar a cada dia, 80% deles em 
países em desenvolvimento como o Brasil.

Então, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, faço 
um apelo para que aqui nesta Casa nós Senadores 
consigamos aprovar projetos que inibam o consumo 
de cigarro, principalmente por parte dos jovens, para 
que aqueles que correm risco de serem influenciados 
pelas propagandas da indústria do fumo não caiam 
nessa rede de vício e de morte. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, mas gosta-
ria de fazer só mais uma observação, uma notificação. 
Hoje de manhã, fui à posse da nova diretoria da União 
Nacional dos Auditores do Sistema Único de Saúde. 
São médicos, técnicos, economistas, contadores que 
trabalham em auditorias no Sistema Único de Saúde, no 
SUS. São pessoas que estão trabalhando há 20 anos 
no SUS, mas não têm sua profissão regularizada. 

Vou fazer um apelo para que nós, nesta Casa, 
trabalhemos em prol da regulamentação da profissão 
dos auditores do Sistema Único de Saúde. Não é justo 
que entreguemos dinheiro aos Estados para ser apli-
cado na saúde e que não façamos um controle rigo-
roso da utilização desse dinheiro. É por meio desse 
auditores que se descobre a história dos “morcegos”, 
dos “sanguessugas”, das ambulâncias, todos esses 
escândalos que houve. Todas essas irregularidades 
que houve com a saúde foram descobertas por meio 
dos auditores dos SUS.

Então, faço um apelo aqui nesta Casa para que 
regulamentemos essa profissão, para que haja con-
curso e novos auditores sejam treinados para trabalhar 
no Sistema Único de Saúde.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Neuto de Conto. PMDB – 

SC) – Agradecemos ao eminente Senador Augusto 
Botelho.

Pela ordem de inscrição, concedo a palavra ao 
Senador José Agripino.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, daqui a pouco, irei 
ao meu Estado e tenho certeza absoluta de que, nes-
sa maratona – que enfrento em cada fim de semana, 
recebendo pessoas, indo a Municípios do interior –, 
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vou ouvir, mais uma vez, muitas queixas sobre o não-
atendimento aos flagelados da calamidade de um mês 
atrás, decorrente das enchentes que vitimaram princi-
palmente o Vale do Açu e o Vale do Apodi. Vitimaram 
o Estado todo, mas particularmente o Vale do Apodi e 
o Vale do Açu. Sei que vão cobrar de mim, como Líder 
de Oposição, a manifestação que já estou fazendo, 
por antecipação – e vou continuar fazendo –, junto ao 
Ministério da Integração, a todos os Ministérios, com 
relação ao cumprimento da palavra.

Sr. Presidente Neuto de Conto, tão logo ocorreram 
as cheias, tive a oportunidade de ir a Açu, a Ipanguaçu, 
a Apodi, a Felipe Guerra e a Mossoró, de conversar 
como os prefeitos, de conversar com o povo, de ir aos 
pontos de destruição, de recolher as reivindicações, 
de tomar compromisso com as pessoas e de levantar 
todos os problemas.

Em Apodi, por exemplo, estive no Sindicato Ru-
ral e tive oportunidade de conversar com famílias de-
salojadas. Havia um quarto no Sindicato onde estava 
alojada uma família inteira: crianças, o pai da família 
e a mãe da família. E me contaram que a casa onde 
eles moravam estava dissolvida. Moravam na Várzea 
de Apodi, que tinha enchido e tinha dissolvido a casa, 
que era uma casa de taipa. O poço que produzia a água 
de beber para a família tinha sido entupido pela cheia. 
Um ou dois postes que transportavam energia elétri-
ca para a casa modesta onde eles moravam tinham 
caído, interrompendo-se, com isso, o fornecimento de 
energia elétrica. O roçado de milho e de feijão tinha 
sido inundado. Móveis nem pensar! Ou seja, tudo o que 
eles tinham foi destruído: o roçado, a casa, o poço, a 
fonte d’água, a energia elétrica. Tudo foi destruído. E 
ainda me diziam que tinham certeza – essa família e 
todas as outras – de que o Banco do Brasil e o Banco 
do Nordeste, daqui a uma semana, protestariam os 
títulos do pequeno crédito rural que eles haviam feito. 
É o desespero completo.

Em seguida, em Açu, tive a oportunidade de 
conversar com os empresários, os grandes emprega-
dores da região, que são proprietários de salinas. Lá 
no fundo do Vale do Açu, estão as salinas de Macau, 
onde, por insolação, produzem-se 95% do sal do Bra-
sil, sal marinho de muito boa qualidade. A cheia do rio 
Açu destruiu grande parte das salinas do Rio Grande 
do Norte. As salinas são tanques que se constroem 
no estuário do rio, rio que encheu acima do normal, 
destruindo os tanques. O sal que estava cristalizando 
nesses tanques acabou. Até pilhas de sal que estavam 
estocadas em locais um pouco mais abaixo do estuá-
rio foram levadas pela enxurrada. Perdeu-se tudo. Os 
criatórios de camarão, na mesma área das salinas, 
são igualmente tanques com água salgada renovada 

a intervalos de tempo, onde se joga o alevino ou o ca-
marãozinho. Tudo foi destruído. Com aquela destruição, 
houve a perda de milhares de empregos. Aquela cheia 
representou a seca do emprego.

Mais para frente, conversei com os empresários 
que produzem manga e melão. A área da manga esta-
va com pelo menos um metro de altura de água, com 
o mangueiral semi-submerso.

Tudo isso foi objeto de relatório, tudo isso foi ob-
jeto de muita manifestação, de solicitação às autori-
dades, que nunca foram ao meu Estado. Para lá, não 
foi autoridade alguma, não foi Ministro algum, não foi 
Presidente da República, não foi secretário executivo 
de Ministério nenhum. Enfim, ninguém para lá foi – 
nada, nada, coisa nenhuma! –, diferentemente de quan-
do fui Governador. Houve seca e cheia, e a cheia de 
1985 foi pior do que essa. Quando eu era Governador 
e acontecia esse tipo de coisa, como aconteceu em 
Mossoró, cidade onde nasci, eu não esperava apoio 
de quem quer que fosse, não esperava apoio do Go-
verno Federal, mas arregaça as pernas das calças e ia 
para as áreas atingidas, como fui para Mossoró, para 
tomar providências e retirar as famílias – eram 900 
famílias – da margem do rio e construir, em 90 dias, 
as casas para abrigar essas pessoas. Desdobrei-me 
para atender às empresas e às pessoas na geração 
do emprego ou do emprego individual.

Agora, nem notícia houve, Sr. Presidente Neuto 
de Conto! Resultado: invade-se a BR-304, Mossoró-
Açu. Interrompe-se o trânsito, para ver se o Brasil olha 
para aquele pedaço do País, que é o Rio Grande do 
Norte, um pedaço da calamidade que se estendeu ao 
Piauí, ao Maranhão, à Paraíba, a Pernambuco.

Os caminhos da Pátria passam pela terra de cada 
um de nós, e a minha terra é o Rio Grande do Norte, 
e tenho de falar e protestar pelos problemas do meu 
Estado, que, até agora, Sr. Presidente, não recebeu 
atendimento algum. Anunciaram R$78 milhões; ago-
ra, são R$20 milhões. Mas nem R$78 milhões nem 
R$20 milhões chegaram ali. Nada, não chegou coisa 
alguma ali!

A fome é má conselheira. Daqui a pouco, vai co-
meçar a haver baderna. Por enquanto, houve interrup-
ção de estrada. Daqui a pouco, vai haver baderna feia, 
e a culpa é do Governo, que tem de tomar providências 
e liberar dinheiro, tem de olhar para o Estado do Rio 
grande do Norte e honrar a palavra que empenhou.

A última notícia, agora, é a da refinaria. No meu 
Estado, Sr. Presidente Neuto de Conto, há um Muni-
cípio chamado Guamaré, onde se concentra a ativida-
de da Petrobras, que, no Rio Grande do Norte, extrai 
petróleo em terra e no mar, perto de 100 mil barris de 
petróleo por dia, e muito gás. Em Guamaré, há uma 
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central de fracionamento de gás, e lá se produz o que-
rosene de aviação que abastece o Nordeste inteiro e 
um pouco de óleo diesel. E, de lá, sai o gás que é inje-
tado no Nordestão. Há muito tempo, por conveniência, 
por mera conveniência, a Petrobras faz investimentos 
em Guamaré, que é um pólo; em Natal, há outro pólo 
da Petrobras, que é muito bem-vinda ao meu Estado, 
mas que consome serviços públicos de educação, de 
saúde, de segurança e de estradas e é devedora de 
uma refinaria ao Estado do Rio Grande do Norte, que 
produz perto de 100 mil barris de petróleo. E, nesse 
sentido, eu, que sou Líder da Oposição, fui ao Palácio 
do Planalto, à Petrobras, a todos os lugares para os 
quais fui convidado ou para onde era preciso se dirigir 
para obter a refinaria.

Foi prometida ao Rio Grande do Norte uma re-
finaria e, agora, vem a notícia. Tínhamos dois pleitos: 
uma fábrica de PVC, usando o gás de Guamaré, o sal 
de Macau, que está a 40 km de distância, e a energia 
da Termoaçu, com outros 40 km. Então, é um triângu-
lo de 40 km de lado. Num dos vértices, está o gás; no 
outro, o sal; e, no outro, a energia. Juntam-se os três, 
produz-se PVC, que é matéria-prima para plástico. Ne-
nhum lugar do Brasil reúne condições tão propícias à 
fabricação do PVC como lá, em Guamaré. Pleiteamos 
isso, e a resposta veio agora: “Chance: zero! Para o 
Rio Grande do Norte, não. Vai haver para a fronteira de 
Mato Grosso, com o gás da Bolívia; para o Rio Grande 
do Norte, não”.

Anunciaram – é um escárnio, Presidente Neuto 
do Conto! – uma refinaria para o Maranhão e para o 
Ceará. No Maranhão e no Ceará, não há um barril de 
petróleo de produção, não há um metro cúbico de gás 
de produção – ou há muito pouco no Ceará. Estão anun-
ciando o Ceará e o Maranhão como os futuros Estados 
a serem beneficiados com refinarias. Para o meu Rio 
Grande do Norte, que há anos acalanta o sonho de ter 
a refinaria, que produz 100 mil barris de petróleo, que 
recebe a Petrobras há anos e anos e que trata muito 
bem, como merecem, os servidores da Petrobras, é 
dada a resposta de que para lá Refinaria Premium, re-
finaria de porte, não! Talvez, sejamos o filho enjeitado. 
Do nosso Estado, é o Presidente do Senado, o Líder 
do PMDB, uma Governadora da Base aliada, todos 
formando uma força política ao lado do Presidente. 
Mesmo assim, a resposta que dão aos interesses e 
às reivindicações do Estado é esta: “Não. Refinaria 
Premium, não; PVC, não!”. Quanto aos recursos para 
atender aos flagelados das cheias, a promessa foi fei-
ta, mas, até agora, não foi cumprida.

Sr. Presidente, venho fazer aqui um alerta, porque, 
antes que seja tarde, antes que a população inquieta 
faça mais do que já fez, interrompendo a BR-304, mi-

nha obrigação é vir aqui e pedir que o Governo cumpra 
sua palavra. Se não é generoso com um Estado que 
até hoje brindou o Presidente Lula só com vitórias, 
reconheça os méritos de um Estado que tem razões 
para pleitear o que está pleiteando, que não está sendo 
atendido, mas que, mais do que tudo, tem dignidade e 
altivez e saberá usar a dignidade e a altivez para saber 
cobrar o que foi prometido: o dinheiro para atender às 
pessoas que passam por um flagelo, pois perderam 
tudo, para lá tem de ser destinado, e as empresas que 
não estão contratando mais quem contratavam têm de 
ser atendidas! A minha voz não vai se calar!

O SR. PRESIDENTE (Neuto De Conto. PMDB – 
SC) – Com a palavra, pela ordem de inscrição, o emi-
nente Senador Sérgio Zambiasi.

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente Neuto De Conto, Srªs e Srs. Senadores, o 
tema que estou trazendo aqui se refere a uma ques-
tão pontual de alto interesse à região metropolitana 
de Porto Alegre e de alta relevância ao Estado do Rio 
Grande do Sul. É um tema que, apesar de estar no co-
tidiano e no dia-a-dia da capital gaúcha, especialmente 
da metade sul do Rio Grande do Sul, nem sempre nos 
damos conta da sua importância. Aliás, infelizmente as 
coisas são assim, só nos damos conta da importância 
de algumas coisas quando elas nos faltam.

Um dos mais belos, um dos grandes cartões pos-
tais de Porto Alegre é, sem dúvida, a ponte do Guaíba. 
Emoldurada, ao anoitecer, pelas luzes coloridas da 
cidade (visão dos que chegam) ou pelos magníficos 
tons dourados do pôr-do-sol (visão dos que partem), a 
ponte, construída há 50 anos, representou um avanço 
arquitetônico e tecnológico sem precedentes no conti-
nente sul-americano. Uma parte móvel, no centro, com 
58 metros de extensão, eleva-se majestosamente a 
24 metros de altura, liberando a passagem de navios. 
Navios que, entre outras coisas, abastecem de gás de 
cozinha e de petróleo a Refap. Um problema na parte 
levadiça da ponte e a região metropolitana, com quatro 
milhões de pessoas na região de Porto Alegre, ficaria 
sem gás de cozinha, só para dar um exemplo da gra-
vidade de um problema desse nível. 

Quando ocorrem esses içamentos, o tráfego so-
bre a ponte precisa ser retido alguns metros antes em 
sua parte fixa. Mas, se no tempo em que ela foi inau-
gurada, no final da década de 50, e nos anos seguin-
tes representou a grande solução para unir a região 
norte do Estado à metade sul, viabilizando o tráfego 
fluvial e o fluxo de cerca de, à época, 300 veículos por 
dia – em 1950, eram 300 veículos por dia –, hoje, a 
realidade é bem outra. Dos 300 veículos por dia que 
passavam sobre a ponte do Guaíba de então, cons-
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truída pelo nosso saudoso Getúlio Vargas – e leva o 
seu nome hoje em homenagem –, hoje somam-se 30 
mil veículos diariamente. 

O tráfego anual sobre essa ponte é de 10 milhões 
de veículos; 10 milhões de automóveis, caminhões, car-
retas, ônibus – cerca de 500 a 600 mil ônibus só para 
se ter uma idéia –, inúmeras ambulâncias, diariamen-
te. De quatro a cinco vezes por dia, numa média de 
trinta minutos por vez, a parte móvel é elevada para a 
passagem de petroleiros e grandes cargueiros, rumo 
ao porto marítimo de Rio Grande, segundo em movi-
mento de contêineres no Brasil, cuja vocação é ser o 
grande concentrador de cargas do Mercosul.

Hoje, o portal das riquezas produzidas pela Refi-
naria Alberto Pasqualina, Refap como a gente chama, 
pelo Pólo Petroquímico de Triunfo ou pela Siderúrgi-
ca Gerdau, o corredor que une pessoas e faz circular 
riquezas, a nossa velha e querida ponte do Guaíba 
já não suporta a demanda e pede socorro por estar 
saturada.

E, se um dos mais importantes elos de integra-
ção do Rio Grande do Sul pede socorro, nós gaúchos 
unimos a nossa voz ao seu apelo, pois essa situação 
atinge a todos. Os números são realmente impressio-
nantes. Diariamente, ficam retidos na ponte uma mé-
dia de 14 mil veículos, entre automóveis, caminhões, 
carretas, ônibus e ambulâncias. Por dia, por dia. Então, 
se projetarmos em termos anuais, teremos cerca de 
nove milhões de veículos retidos, num total de nove-
centas horas ou 37 dias de paralisação.

De acordo com a Comissão de Economia e De-
senvolvimento da Assembléia do Rio Grande do Sul, 
essa paralisação causou, em 2006, prejuízos diretos 
à população da ordem de R$124 milhões. Para este 
ano, estima-se que o prejuízo ultrapassará os R$150 
milhões. Se nós somarmos os prejuízos de 2006 e deste 
ano, nós já teremos um valor suficiente e necessário 
para construir uma segunda ponte unindo o norte e o 
sul do Rio Grande.

Todavia, ainda mais prementes que as perdas 
econômicas são as perdas humanas. Todos os dias, 
milhares de pessoas dos Municípios vizinhos precisam 
atravessar a ponte rumo à capital gaúcha. É gente 
sempre atrasada para o trabalho, perdendo vôos, pro-
vas de faculdade, entrevistas de emprego, consultas, 
exames médicos, é gente, muitas vezes, perdendo a 
vida, pois cerca de seis mil ambulâncias ficam retidas 
por ano durante os içamentos dessa ponte. Seis mil! 
Há registros de vidas que se perderam: gestantes com 
complicações de parto, idosos com quadros de AVC, 
vem-nos à mente a vida lutando contra a morte e a 
morte ganhando da vida diante do vazio da ponte.

Sr. Presidente Neuto De Conto, não bastasse essa 
rotina de limitações, na madrugada do último dia 30 de 
abril, uma embarcação chocou-se contra a parte móvel 
da ponte do Guaíba, comprometendo sua estrutura. Se-
gundo os relatórios a partir de vistorias no local, houve 
comprometimento da estrutura. A conclusão do laudo 
dos especialistas? Leio-a em sua síntese:

Face à importância da ponte para a ma-
lha rodoviária do Estado, todas as precauções 
devem ser tomadas. Reduzir o volume e a ve-
locidade do tráfego para 20 km/hora sobre a 
ponte e recuperar os elementos rompidos. A 
ponte, assim, terá sua capacidade de carga 
restabelecida, porém, com redução significa-
tiva de sua vida útil.

Esse não é um fato isolado. A ponte já foi outras 
vezes atingida por embarcações,devido às cheias no 
Guaíba, aos nevoeiros que comprometem a sua visi-
bilidade, e passou a apresentar sinais de mau funcio-
namento, às vezes, interrompendo o tráfego por cinco 
ou seis horas, apesar das manutenções. O resultado? 
Congestionamentos de 30, 40 quilômetros, segundo 
dados da Polícia Rodoviária Federal.

Temos que resolver esse problema e evitar outros 
acidentes ainda mais graves. Do contrário, poderá ha-
ver pane total na estrutura da ponte. As pessoas que 
moram nos Municípios próximos, em Eldorado do Sul, 
que não fica a mais de vinte quilômetros de Porto Ale-
gre, Guaíba, que fica a cerca de 30 a 32 quilômetros, 
terão de percorrer, entre ida e volta, algo em torno de 
286 quilômetros para chegar e sair de Porto Alegre, 
congestionando outras rodovias, o que, certamente, 
resultará em um apagão rodoviário.

Felizmente, nunca sofremos – e tomara que não 
soframos! – tragédia como a ocorrida em agosto do 
ano passado nos Estados Unidos, quando uma das 
pontes sobre o rio Mississipi caiu, fazendo dezenas 
de vítimas fatais. Porém, devemos estar muito alertas: 
aquela ponte, nos Estados Unidos, era uma entre três 
e tinha quarenta anos; a ponte do Guaíba, em Porto 
Alegre, tem dez anos a mais, tem 50 anos e é a úni-
ca, é o único elo. E mais. Nós não temos estrutura de 
transporte aquático, não há barcas, barcaças, nada, 
nem um porto adequado que possa fazer um desloca-
mento, um transporte de emergência de Porto Alegre 
para a metade sul.

Por tudo isso, é chegado o tempo do merecido 
alívio no movimento da velha e querida ponte. É tem-
po de construir outra que atenda, hoje e no futuro, à 
demanda de um Estado com incontestável vocação 
para o trabalho. Nesse sentido, nós gaúchos nos mo-
bilizamos. 
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A partir do trabalho fundamental do movimento 
civil intitulado “Ponte do Guaíba, a Vida e o Progresso 
Vêm Primeiro”, da comunidade de Eldorado do Sul e 
Guaíba, o projeto conta com o apoio de todos os seto-
res da sociedade gaúcha: desde as nossas bancadas 
aqui no Senado – Senador Simon e Senador Paim – 
à Câmara dos Deputados, passando pela Assembléia 
Legislativa até a União de Vereadores do Rio Grande 
do Sul; desde a administração pública estadual à Fede-
ração das Associações dos Municípios do Rio Grande 
do Sul; da nossa Federação das Indústrias – Fiergs à 
Fecomércio, Farsul, veículos de comunicação. Enfim, 
construiu-se rapidamente o consenso em torno da 
convicção de que a obra é prioridade. 

E sendo considerada prioridade para o Rio Gran-
de do Sul, outra não poderia ser a nossa atitude do 
que encamparmos o projeto, numa aliança fraterna 
com colegas aqui do Congresso, entre os quais des-
taco o Deputado Henrique Fontana, Líder do Governo 
na Câmara; Deputado Beto Albuquerque, Vice-Líder; 
Deputado Mendes Ribeiro, que hoje é o Presidente da 
Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacio-
nal, entre outros. Acompanhamos muito de perto os 
movimentos positivos do Governo Federal cuja sensi-
bilidade para com o tema, queremos crer, seja fruto 
dos diálogos e esforços que empreendemos.

Já fizemos algumas audiências, uma delas com 
a Ministra Dilma, que mostrou-se sensível a essa 
questão; outra, com o Ministro dos Transportes, Alfre-
do Nascimento, a quem nós já colocamos a proposta 
de um pré-projeto.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT) encaminhou consulta à Concessionária respon-
sável, relativamente aos custos e ao cronograma de 
execução das obras. A resposta é da ordem de R$300 
milhões a R$350 milhões com uma obra para três anos 
e meio até sua conclusão. Também já foram solicitados 
estudos de viabilidade técnico-econômica e de impacto 
ambiental para o Ministério dos Transportes, de acordo 
com as exigências da nossa legislação.

Recentemente, na última audiência, semana 
passada, com o Ministro dos Transportes, Alfredo 
Nascimento, recebemos a confirmação de que a obra 
faz parte da agenda do Governo Lula. Isto dito pela 
Ministra-Chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, que vê, 
com muita simpatia, a construção da ponte alternativa, 
a segunda ponte do Guaíba, cujo projeto prevê altura 
suficiente para passagem de embarcações oceânicas, 
sem a interrupção do tráfego.

O nosso País encontrou o norte do crescimento 
econômico e desenha gráficos muito alentadores neste 
sentido. Assim, vivemos tempos de renovada esperan-
ça. O Rio Grande do Sul, Estado de vocação agrícola, 

de vocação industrial e de serviços, luta bravamente 
para voltar a crescer a patamares condizentes com a 
dedicação de suas forças produtivas, compostas de 
gente empreendedora e cheia de amor pelo trabalho.

Nosso dever constitucional é trabalhar em prol dos 
altos interesses dos Estados que, nesta Casa, temos 
a honrosa missão de representar. A singela contribui-
ção que estamos oferecendo em prol da construção da 
ponte alternativa para o Guaíba é no sentido de buscar 
o consenso sobre a importância deste projeto junto às 
instâncias decisórias. Seguramente os valores orça-
mentários passarão aqui pelo Congresso Nacional. 

É nossa expectativa vê-lo avançar efetivamen-
te. Estamos convictos de seu papel estratégico para 
um crescimento econômico que extrapola os limites 
entre os Estados brasileiros para consolidar a queda 
de barreiras, especialmente no âmbito do Mercosul, 
mas também, especialmente, para o desenvolvimento 
da metade sul do Rio Grande do Sul que ainda vive 
um momento de expectativa em torno de inúmeros 
projetos e propostas que o Governo Federal começa 
a elaborar, encaminhar, encampar para o desenvolvi-
mento da região. 

É uma região de fronteiras, Presidente Neuto, e 
estamos percebendo que o Governo Federal tem que 
olhar com a atenção necessária para nossas fronteiras, 
para a fronteira gaúcha, que está ali na divisa com a 
Argentina e Uruguai, pois o Rio Grande do Sul, que 
tem praticamente 50% de seu espaço físico conside-
rado faixa de fronteira, zona de fronteira, precisa de 
investimento e uma atenção especial.

E esta visão de futuro nos é mais nítida e mais 
promissora quanto mais estradas, portos, pontes e 
aeroportos forem construídos. 

(Interrupção do som.)

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Enfim, 
Sr. Presidente, entendo que precisamos dispor de 
todo esse processo de infra-estrutura para garantir 
o ir e vir das pessoas e a circulação de riquezas do 
nosso País. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Neuto De Conto. PMDB – 

SC) – Concedo a palavra, pela ordem de inscrição, ao 
Senador Heráclito Fortes.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é incrível a 
capacidade que o Governo tem de tentar desviar fatos. 
Pode-se dizer tudo, menos que o depoimento da Srª 
Denise não foi positivo para o esclarecimento de fatos 
que preocupam o Brasil já há algum tempo.
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Quem lá esteve viu a cautela com que os mem-
bros da base do Governo tratavam a depoente: com 
mesuras, pedidos de desculpas. E ela teve uma pos-
tura firme nas afirmações que fez. Não vi a Srª Denise 
ser desmentida pelo que disse. Muito pelo contrário. 
Agora, algumas reflexões precisam ser feitas.

Se não havia pressão, por exemplo, por parte 
do Palácio, por que tanta reunião na Casa Civil? Mas 
vamos admitir que fosse por comodismo: é mais per-
to, juntar é mais fácil. E por que reunião na Granja do 
Torto, que é uma residência opcional do Presidente da 
República? Por que isso? Para que reuniões de uma 
agência que tem que ser autônoma, até porque serve 
a Estado e não a Governo? Por quê? 

Sr. Presidente, acho que o Governo incorre em 
grave erro quando tenta desvirtuar os fatos. Acho que 
o papel do Sr. Roberto Teixeira tem de ser analisado, 
tem de ser passado a limpo, até para preservá-lo como 
advogado. Nós temos de ver, realmente, que tipo de 
atuação teve, juntamente com familiares seus que tra-
balham no mesmo escritório, não só nesse episódio 
específico do caso Varig, mas também em episódios 
que envolvem a aviação brasileira, em que, sistemati-
camente, vêem-se indícios da digital desse poderoso 
advogado paulista. 

O Sr. Lap Chan, esse chinês de dupla naciona-
lidade, porque brasileiro também o é, montou uma 
empresa com laranjas para camuflar uma venda. O 
grave disso foi que deu uma entrevista, de Nova York, 
para, salvo engano, a Rede Globo, dizendo que inves-
tiu US$270 milhões no programa de recuperação da 
Varig. É preciso que, de maneira bem clara, verifique-
se como esse dinheiro entrou no Brasil, qual a origem 
desses US$270 milhões do Sr. Lap Chan e onde em-
pregou tão grande quantia.

O Governo pressionou não só para fazer o ne-
gócio, como também vem segurando – ao menos o 
Ministro da Previdência fez isso – a solução envolven-
do os funcionários daquela companhia aérea, que se 
encontra prestes a ser julgada pelo TST. O Ministro da 
Previdência, sob a alegação de que encontrará uma 
solução, adiou cinco vezes a sua presença em uma 
audiência pública na Comissão de Infra- Estrutura, para 
a qual foi convocado. Na última semana em que exer-
ceu a função de Ministro, antes de renunciar ao cargo 
para disputar o mandato de Prefeito na sua cidade, no 
ABC paulista, simplesmente, por meio da assessoria 
parlamentar, mandou comunicar que não iria mais à 
Comissão porque estava entregando o cargo. 

Onde é que está a responsabilidade do Sr. Luiz 
Marinho, que triunfou muito nos sindicatos e passava 
para nós a impressão de que o seu objetivo principal 
era proteger a classe à qual ele pertence? Por que 
fez isso? Por que tratou com tanto desprezo uma ca-
tegoria que, vivendo dificuldades, vivendo desacertos 
para os quais não contribuiu, batia à porta da Justiça 
para conseguir resolver sua situação funcional, já que 
estava, e continua, com a situação financeira delicada, 
uma vez que não recebe salários? 

Lamento que, uma questão dessa natureza, o 
Governo procure conduzi-la desqualificando pessoas 
e não apurando fatos. O Governo não pode, por exem-
plo, tentar desqualificar quem ele próprio qualificou, 
porque a Diretoria da Anac foi toda escolhida a dedo 
por este Governo. O Governo fez manobras, esforçou-
se para aprovar inclusive o nome da Sª Denise. A Srª 
Denise, a propósito, disse que foi vítima de um dossiê 
falso que envolvia o seu nome. E entregou documen-
tos que provam o contrário. 

Quando será, Sr. Presidente, que o Governo vai 
dar um basta a essa fábrica de dossiês, de bisbilho-
tagem com que convive desde o seu início? É inacei-
tável que esse tipo de manobra nasça exatamente no 
Palácio do Planalto. Só a denúncia de que o dossiê é 
falso merece uma investigação mais profunda.

Na verdade, o Brasil teve, durante mais de setenta 
anos, a Varig como a maior transportadora e o grande 
elo do Brasil com os mais distantes países do mundo. 
Quero crer que esse seja um episódio que ainda não 
está encerrado. Quem viver verá!

Por outro lado, meu caro Presidente, quero lou-
var o resultado obtido ontem na Câmara dos Deputa-
dos com relação à votação da CSS. Por apenas dois 
votos, os Srs. Deputados não tiveram condições de 
enterrar essa proposta, que é inoportuna e, acima de 
tudo, afronta os contribuintes brasileiros. Quando der-
rotamos a CPMF, o País já tinha dado a sinalização 
de que não queria um novo imposto. Reconstituí-lo por 
vias oblíquas é um desrespeito. Ademais, a aprovação 
por apenas dois votos tirou a possibilidade de qualquer 
comemoração por parte da base do Governo. 

Daí por que, Sr. Presidente, antes que recaia 
sobre esta Casa a responsabilidade de derrotar mais 
esse casuísmo, conclamo os Srs. Senadores para uma 
reflexão: que vejam o sentimento brasileiro demonstra-
do no resultado de ontem, logo na Câmara dos Depu-
tados, onde o Governo sempre se vangloria de contar 
com uma base robusta e invencível.
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Faço este registro e digo que toda a confiança do 
País está depositada, meu caro Presidente, em nós, 
Senadores. Não podemos, de maneira nenhuma, trair o 
Brasil, principalmente neste momento, Senador Suplicy, 
em que se anuncia a disposição do Governo de fazer 
uma reforma tributária. Se realmente esse é o desejo, 
e esse desejo é sincero, poderíamos deixar todo esse 
elenco de modificações para essa oportunidade.

Faço este registro saudando o ilustre visitante, 
professor Muhammad Yunus, que vem ao Brasil com 
a missão de mostrar o seu programa de contribuição 
para a diminuição da miséria em seu país, o que lhe 
conferiu o Prêmio Nobel da Paz. Congratulo-me com 
a visita ilustre, desejando que ele saia do Brasil com 
uma impressão positiva deste País e que nós, brasilei-
ros e indianos, que fazemos parte do Bric, possamos 
não só estreitar as nossas relações, mas também co-
laborar para o desenvolvimento dos nossos povos e, 
acima de tudo, para a paz mundial.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Neuto De Conto. PMDB 

– SC) – Anunciamos a presença, neste plenário, do 
Professor Muhammad Yunus, Prêmio Nobel da Paz 
em 2006. Desejamos-lhe uma boa estada em nosso 
País!

Concedo a palavra ao eminente Senador Su-
plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente Senador Neuto De Conto, é uma honra 
para o Senado brasileiro receber, nesta tarde, o Prê-
mio Nobel da Paz Muhammad Yunus. Avaliamos como 
muito importante que possa o Professor Muhammad 
Yunus contar um pouco da sua experiência.

Tive a oportunidade de, no ano passado, visitar 
Dakar e também a Vila de Singer, a uma hora de Dakar, 
quando fui recebido pelo Professor e pela direção do 
Banco do vilarejo, do Grameen Bank, o Banco que ele 
criou nos anos 70.

Depois de se formar em Economia, Muhammad 
Yunus fez seu doutorado nos Estados Unidos da Amé-
rica. Por volta de 1974, quando foi tentar aplicar suas 
teorias, o que havia aprendido em termos de teoria ma-
croeconômica, de teoria microeconômica e de desen-
volvimento, ao passear pela Vila de Jobra, que ficava 
perto da universidade, ele observou a necessidade de 
algo muito diferente para promover o desenvolvimento 
e a erradicação da pobreza.

(PRONUNCIAMENTO DO SENADOR 
EDUARDO SUPLICY EM INGLÊS, AGUAR-
DANDO TRADUÇÃO, PARA POSTERIOR 
PUBLICAÇÃO.)

O SR. PRESIDENTE (Neuto De Conto. PMDB 
– SC) – Obrigado, Senador Eduardo Suplicy, pela 
apresentação. 

Ouviremos manifestação do Professor Moham-
mad Yunus. 

O SR. MUHAMMAD YUNUS – Sr. Presidente do 
Senado, ilustres Senadores, é uma honra excepcional 
para mim poder estar aqui nesta augusta Casa para 
compartilhar com vocês as nossas experiências em 
Bangladesh.

Primeiro, trago saudações do povo de Bangla-
desh, que, em termos de extensão, é um território pe-
queno, mas com uma grande população, composta 
de 150 milhões de pessoas. Nós olhamos os nossos 
irmãos e irmãs no Brasil com grande admiração, pelas 
suas grandes realizações. Queremos aprender com as 
experiências do Brasil. Sentimo-nos muito felizes com 
a atenção que recebemos, e a atenção que vocês dão 
a pessoas com um nível social muito baixo.

Em minha terra nós temos muita pobreza, e essa 
é uma luta que temos travado durante a nossa vida, 
tentando ver como resgatar as pessoas da pobreza. E 
uma das maneiras de como fazer isso foi tentar ajudar 
as pessoas num vilarejo, ajudando-as a se livrarem 
daqueles agiotas que controlavam as vidas delas, de-
vido aos empréstimos que tomavam. Então, a solução 
que criei foi esta: eu mesmo emprestava dinheiro, meu 
próprio dinheiro, dizendo-lhes que se devolvessem o 
dinheiro para os agiotas eles não iriam controlar suas 
vidas. Eu só tinha US$27.00 para 42 pessoas que viviam 
em um vilarejo próximo ao campus da universidade.

Bem, eu adotei a idéia do empréstimo aos po-
bres porque funcionava. Tentei ligar o banco no cam-
pus aos pobres do vilarejo, mas o banco recusou-se, 
dizendo que não podia fazer isso. Desde então, estou 
tentando convencer o banco de que é possível fazer 
isso, pois eu mesmo comecei a fazê-lo. Isso funcionou. 
Então foram concedidos empréstimos muito pequenos 
aos pobres.

Isso, então, ajudou-os a empregarem-se a si mes-
mos; eles não precisavam mais procurar emprego em 
outros lugares. Eles criavam seus próprios empregos 
em suas próprias casas. É isso que faziam.

Os pobres em Bangladesh, principalmente as mu-
lheres pobres, não têm oportunidade. Nunca obtiveram 
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renda em suas vidas, mas, com esse pouco dinheiro 
que recebiam, geralmente US$20.00, US$30.00, a si-
tuação começou a se alterar. E quando eles recebem 
o dinheiro, eles realmente tremem, sem acreditar que 
alguém lhes dá tanto dinheiro assim, que alguém po-
nha uma quantia tão grande em suas mãos. Então eles 
usam isso para gerar renda, criando galinhas, vacas, 
plantando vegetais. Assim, eles obtêm uma renda e 
pagam ao banco.

Hoje o banco é grande, ele tem 7,5 milhões de 
mutuários, 97% dos quais mulheres. O banco é proprie-
dade dos mutuários. É um círculo completo. O banco 
trabalha para os pobres, para as mulheres destituí-
das, e essas mulheres são as donas. Elas estão no 
Conselho Diretor, e o lucro do banco volta para esses 
mutuários, que se tornam acionistas. Então, a idéia é 
a de poder emprestar aos pobres. E o pagamento é 
muito alto: até 98%. Essa idéia agora se espalhou por 
todo o mundo. Eu pergunto: Por que os bancos con-
vencionais limitam-se apenas aos ricos? Por que não 
podem alcançar os pobres?

A grande crise.
Eu também mencionei muito enfaticamente que 

temos de ver a crise de empréstimos quando estes são 
concedidos com a exigência de avalistas, advogados, 
e o dinheiro ou a dívida não é paga. No meu Banco 
Grameen, nós emprestamos sem avalista, sem advo-
gado, sem garantia, e o pagamento tem sido sempre 
98%, 99%.

Então, os bancos ainda não querem ajudar essas 
pessoas, essas famílias a saírem da pobreza.

Essas famílias, essas mulheres pobres pegavam 
empréstimos de US$30.00, US$40.00, US$100.00 e 
agora estão saindo da pobreza; 64% dos mutuários 
que estão com o Banco Grameen há cinco anos ou 
mais já estão saindo da linha da pobreza.

As crianças estão na escola, 100% das crianças 
estão na escola. Damos empréstimos para financiar a 
educação superior. Milhares dessas crianças agora são 
médicos, engenheiros, profissionais, com o apoio des-
ses empréstimos educacionais do Banco Grameen.

O Banco Grameen não recebe dinheiro do go-
verno, nem de doadores. Todo o dinheiro vem dos de-
pósitos feitos no próprio banco.

Se a pobreza pode ser reduzida com um negócio 
que é deles mesmos, por que esse negócio não está 
sendo feito no mundo todo? Essa é uma questão que 
eu sempre suscito, porque é um exemplo.

Dessa forma, temos vários outros negócios, como 
os ligados à tecnologia da informação, telefones celu-

lares para os vilarejos. As mulheres pobres contraem 
empréstimos, compram celulares e os utilizam para 
facilitar seus serviços. Isso é um grande sucesso para 
elas.

E, nesse processo, a Grameen Phone, a nossa 
empresa celular, tornou-se a maior empresa de celu-
lares do país.

Nós criamos uma empresa de energia solar cha-
mada Grameen Shakti, que instala painéis solares nos 
vilarejos para sistemas domiciliares. Nós já chegamos a 
160 mil sistemas domiciliares de energia solar, e nosso 
objetivo é chegar a 1 milhão até 2012. É um negócio; 
as pessoas gostam.

As pessoas não têm eletricidade em suas ca-
sas. Setenta por cento da população de Bangladesh 
não têm acesso à eletricidade. Então nós estamos 
fornecendo eletricidade por meio de energia solar e 
estamos encorajando os mutuários a usar a eletrici-
dade, porque as pessoas às vezes cortam árvores 
para cozinhar. Quando 150 milhões de pessoas fazem 
isso, gasta muita madeira. Então nós pensamos que 
podemos usar a energia solar para facilitar também a 
tarefa de cozinha.

Vemos que as pessoas estão saindo da pobreza 
com seus próprios negócios. Então, perguntamos: Por 
que as pessoas são pobres? Chegamos à conclusão 
de que não há nada de errado com os pobres. São tão 
capazes, tão ativos, têm tanto tino empresarial quanto 
qualquer outra pessoa, desde que tenham uma opor-
tunidade.

Eu vou falar de uma árvore bonsai, como exem-
plo: você pega a semente de uma árvore muito alta 
e coloca dentro de um pote. Fica uma árvore bem 
pequena, um bonsai; ela não cresce. Então qual é o 
problema? Você tem a melhor semente, mas ela não 
cresce. Ela não cresce porque você não deu uma base 
para ela crescer.

Os pobres são como os bonsai: não há nada de 
errado com a semente. A sociedade nunca lhes deu 
espaço para crescerem. Eles têm o mesmo talento, a 
mesma criatividade que qualquer outra pessoa, mas 
simplesmente não têm a oportunidade; é só disso que 
eles precisam.

Então, a pobreza é imposta às pessoas artifi-
cialmente. Nós podemos remover isso porque os se-
res humanos de verdade são altas pessoas, não são 
pessoas-bonsai.

O que tornou essas pessoas bonsai podemos 
mudar, oferecendo uma base para que elas mudem. 
As instituições têm de ser mudadas como instituições 
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financeiras. Os conceitos têm de ser mudados, como 
o conceito de negócios. Hoje, o conceito de negócios 
significa negócio para ganhar dinheiro. Maximização 
de lucros é a missão dos negócios.

Isso apresenta os seres humanos como um ser 
unidimensional. O que você faz na vida é ganhar di-
nheiro. Isso não é um ser humano de verdade. Os se-
res humanos de verdade são multidimensionais: eles 
querem ganhar dinheiro e contribuir com o mundo para 
mudá-lo. Então, para justificar essa multidimensionali-
dade do ser humano, temos de criar outro tipo de ne-
gócio. O outro tipo de negócio será o negócio social 
para ajudar os outros.

O primeiro é para mim. Tudo tem de vir para mim. 
O segundo tipo de negócio social só pensa nos outros; 
nada para mim. Então, isso será um negócio.

Nós criamos vários negócios sociais. O que vou 
mencionar é um projeto em conjunto com a Danone, 
uma empresa de iogurtes. Nós produzimos iogurtes 
em Bangladesh, mas para um propósito muito espe-
cífico. Milhões de crianças em Bangladesh são des-
nutridas. Então, colocamos os nutrientes que faltam 
para essas crianças nesse iogurte que vendemos 
muito barato, para que as crianças das famílias po-
bres possam comprar. Se uma criança tomar dois 
copos de iogurte por semana, por um ano, ela sai da 
má nutrição e tem uma vida muito saudável. Então, a 
empresa tem uma cobertura dos seus custos, mas o 
negócio é social. Não leva lucro nem para a Danone 
nem para a Grameen, porque a idéia é tirar as crian-
ças da desnutrição.

Nosso objetivo é tirar o máximo possível as crian-
ças da desnutrição.

Agora, o mundo precisa de água. Espero levar 
água potável para os vilarejos de Bangladesh com a 
Veolia Eau, uma grande empresa da França. Então, 
as pessoas não têm de beber água contaminada com 
arsênico em Bangladesh.

Vocês podem criar vários negócios sociais para 
reduzir a pobreza, para trazer atendimento de saúde. 
Nós queremos levar para o país todo, como um negó-
cio social. Isso é um grande programa lá. Porque as 
pessoas não têm acesso.

Eu ficaria muito feliz em colaborar com organiza-
ções daqui e me ligar às pessoas que têm trabalhado 
com assistência social e saúde para os pobres a fim 
de aprendermos.

Sou muito grato a V. Exª, Sr. Presidente, por me 
dar esta oportunidade. Agradeço muito por poder estar 

aqui e contribuir com algumas palavras sobre nossas 
experiências.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Neuto de Conto. PMDB 

– SC) – Além de aplaudir e homenagear, cumprimen-
tamos o Professor Muhammad Yunus pela demons-
tração e pela humanidade que prestou à sociedade 
do mundo.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Sr. Presidente, ele vai agora ao Presidente Lula, que 
o está esperando.

O SR. PRESIDENTE (Neuto de Conto. PMDB – 
SC) – Com a palavra o Senador Jefferson Praia, que 
se inscreveu para este momento de homenagens.

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna 
para, modesta mas sinceramente, homenagear nos-
so visitante ilustre nesta tarde, o ganhador do Prêmio 
Nobel da Paz de 2007, Muhammad Yunus. 

Conhecido como “Banqueiro dos Pobres”, título 
de sua fascinante autobiografia, esse economista, pro-
fessor universitário e empreendedor social de Bangla-
desh já conquistou seu lugar imortal entre os grandes 
benfeitores da humanidade.

Sua vitoriosa iniciativa, concretizada no Gra-
meen Bank (ou Banco das Aldeias), demonstra a 
força irresistível das boas idéias aliadas ao trabalho 
árduo e bem orientado, sob a inspiração do sábio 
provérbio oriental: “Melhor do que dar o peixe é en-
sinar a pescar”. No caso, a vara de pesca se chama 
microcrédito.

Sr. Presidente, tudo começou nos anos 70, quan-
do Yunus e seus alunos se uniram para criar um pe-
queno fundo que emprestou US$27 a 42 pessoas, sem 
exigência de garantias.

Nascido e criado em uma das regiões mais po-
bres da Ásia e de todo o Planeta, ele conhecia de 
perto o drama de inúmeras pessoas que tocavam 
negócios por conta própria no mercado informal, 
mas não conseguiam progredir, por estarem margi-
nalizadas em relação aos mecanismos de conces-
são de crédito.

O sucesso daquela experiência pioneira foi total: 
índice de inadimplência igual a zero. Em pouco tempo, 
o trabalho de Yunus chamaria a atenção de organismos 
internacionais e empresas privadas, cujas doações 
permitiram deslanchar o Grameen Bank. 

A boa nova do crédito desburocratizado, a serviço 
da criação de oportunidades de trabalho e renda, cor-
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reu mundo afora (em março deste ano, por exemplo, 
foi criado o Grameen América, em Nova York). 

Muhammad Yunus tem razões de sobra para 
sentir orgulho. Afinal, cerca de 65% dos seus clien-
tes ultrapassaram a linha da pobreza e os níveis de 
inadimplência não superam 2%.

Em suas próprias palavras, “acredito que o aces-
so ao capital, mesmo que em escala pequena, pode 
transformar a vida de famílias pobres, mas desde que 
ele seja usado para gerar renda”. O dinheiro assim 
aplicado circula e se multiplica “de forma infinita”, irri-
gando todos canais da cidadania econômica.

Sr. Presidente, fiz a minha inscrição para, neste 
momento, falar alguma coisa sobre Muhammad Yunus, 
por ele ter influenciado bastante a minha vida. Quando 
tive oportunidade de ser Secretário do Trabalho e Renda 
em Manaus e, depois, Secretário do Desenvolvimen-
to Econômico daquela cidade que amo tanto, capital 
do Estado do Amazonas, eu procurei, após ler o livro 
Banqueiro dos Pobres, atuar dentro da concepção e 
do que nos ensinou Muhammad Yunus, que nos ensina 
e continua nos ensinando quando ele, Ministra Marina 
Silva – já lhe concedo o aparte –, demonstrou para 
todo mundo, primeiro, que os pobres são pessoas em 
quem devemos confiar; segundo, que os pobres pagam 
o que pegam emprestado; e, terceiro, para atender a 
pessoa pobre, não precisamos de locais sofisticados, 
de prédios luxuosos.

Ele atendia, Sr. Presidente, aos pobres, com toda 
a sua equipe, embaixo de árvores. Essa experiência 
tivemos lá em Manaus, quando realizamos diversos 
cursos de capacitação dentro do contexto de empre-
endedorismo. Na periferia de Manaus, para pessoas 
pobres, fizemos cursos, quando não tínhamos um local 
adequado. Chegamos a fazer cursos, Senadora Marina 
Silva, até embaixo de árvores. E não me envergonho 
de dizer isso, porque não tínhamos um local como 
uma igreja, como uma escola muito próxima, ou uma 
associação, quando fazíamos os cursos e parcerias 
com essas instituições.

Fiz, na capital do Estado do Amazonas, embaixo 
de algumas árvores, cursos para pessoas muito pobres 
e percebi o quanto o conhecimento e a oportunidade 
do crédito mudam a vida das pessoas. Certamente 
essas ações, em Manaus, mudaram a vida de algu-
mas pessoas.

Ministra, Ex-Ministra e Senadora Marina, com 
muito prazer ouço V. Exª.

A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC) – Em pri-
meiro lugar, quero cumprimentar V. Exª pelo pronun-

ciamento que faz. Nós temos um conhecimento im-
portante sobre a contribuição que o Sr. Muhammad 
Yunus tem dado à comunidade internacional. Com 
todos os atributos que tem, ele conseguiu algo que 
é muito simples: a partir de experiências locais de 
pessoas comuns, do cotidiano ordinário das pes-
soas, ele conseguiu fazer algo extraordinário. Aliás, 
as pessoas que contribuem para os avanços da hu-
manidade são exatamente aquelas que conseguem 
colocar o olho naquilo que é o ordinário. Às vezes, a 
gente fica olhando para a realidade já querendo en-
contrar o extraordinário, mas a realidade se expressa 
a partir daquilo que é o mais simples. Observando a 
experiência de mulheres que enfrentavam dificulda-
des para fazer suas atividades, com baixo retorno, 
baixa remuneração, ele cria uma metodologia de 
empréstimo que deu origem a um banco que, aqui 
no Brasil, chamamos de Banco do Povo. As experiên-
cias de banco do povo no Brasil, algumas delas com 
alguns êxitos, poderiam ser ampliadas, poderíamos 
apostar mais nelas. Logo no início do meu mandato, 
insisti muito com o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, nos meus pronunciamentos aqui, para que 
fizéssemos experiências dessa natureza, mas até 
hoje ainda não temos as experiências necessárias 
para o Brasil naquilo que concerne algo tão positivo 
para viabilizar a inclusão. Participei, durante mais 
de um ano, da Comissão de Combate à Pobreza do 
Congresso Nacional e, à época, tínhamos o desafio 
de apresentar políticas e um fundo para enfrentar o 
problema de 53 milhões de pessoas pobres no Bra-
sil. Infelizmente, o fundo ficou bem aquém daquilo 
que eram as necessidades das pessoas que esta-
vam abaixo da linha da pobreza no Brasil, mas foi o 
início de um grande debate. As pessoas que faziam 
a análise da questão social que aqui estiveram re-
comendaram que as políticas sociais no Brasil não 
ficassem focadas na idéia de levar o alimento para a 
pessoa, a cesta básica ou qualquer coisa dessa na-
tureza, mas que se buscasse a experiência concreta 
de transferência de renda como forma de promover 
a inclusão social, apostando também na educação e 
na reforma agrária. Com isso, nós conseguiríamos, 
em dez anos, uma redução de mais ou menos 13% 
da pobreza com um investimento de R$30 bilhões. 
Fiquei muito feliz, porque, nos últimos anos, com um 
investimento de R$28 bilhões – até onde acompanhei 
esse levantamento, partiu-se de R$7 bilhões até se 
alcançar R$28 bilhões –, nós diminuímos a pobreza 
em 19,4%, e isso é muito importante. Mas o nosso 
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grande desafio é, sem sombra de dúvida, com essa 
experiência de transferência de renda direta para as 
pessoas, fazermos a inclusão produtiva. O que o Sr. 
Yunus fez foi exatamente colocar em prática o concei-
to da inclusão produtiva, segundo o qual as pessoas 
podem, por si mesmas, gerar sua renda, aquecer a 
economia local e, assim, fazer com que se reprodu-
zam as condições materiais que favorecem a quali-
dade de vida das pessoas, de forma que isso possa 
se reproduzir também na comunidade e alcançar as 
gerações seguintes. Então, V. Exª está de parabéns. 
Lamento não ter estado aqui – estava numa reunião 
da qual não tinha como sair –, mas tenho certeza de 
que a presença do Sr. Yunus neste Congresso, assim 
como o trabalho que o Senador Eduardo Suplicy faz 
incansavelmente nessa agenda da renda mínima são 
uma grande inspiração para todos nós. Não tenho dú-
vida de que o grande debate que precisamos fazer é 
exatamente o debate da sustentabilidade, entendendo 
a sustentabilidade como algo que deve perpassar o 
nosso fazer em todas as dimensões. E a sustentabi-
lidade social diz respeito exatamente ao que V. Exª 
estava dizendo: viabilizar condições de vida digna 
para as pessoas, mesmo que as condições materiais 
a partir das quais possamos partir para esse grande 
feito não sejam as mais adequadas, como dar aula e 
curso embaixo de uma árvore. Mas, sem sombra de 
dúvida, não se faz a diferença buscando, em primeiro 
lugar, o extraordinário, mas partindo do ordinário, do 
cotidiano, do que é comum, do que é mais simples, 
como fez V. Exª e como fez, numa realidade bem 
mais ampla, o Sr. Yunus, que partiu desse cotidiano 
para algo extraordinário, que foi a idéia do banco do 
povo. Que a gente aqui no Brasil, que já aprendeu 
muitas coisas com o exemplo dele, possa continuar 
aprendendo para, inclusive, ter a oportunidade, como 
um País em desenvolvimento com as riquezas natu-
rais e com o capital social que tem o Brasil, dar uma 
contribuição à redução da pobreza. Muito obrigada. 
Parabéns pelo seu pronunciamento.

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Obri-
gado, Senadora Marina Silva. Eu agradeço suas pa-
lavras.

Para finalizar, Sr. Presidente, dentro do contexto 
da reflexão de que o melhor não é dar o peixe, mas 
darmos a vara para as pessoas pescarem, principal-
mente às pessoas mais pobres, lembro o trabalho 
que o Governo vem fazendo com o programa Bolsa-
Família. Existe o propósito de ajudar essas famílias. 
O próximo passo agora é aquele que V. Exª muito 

bem apresentou: fazer a inclusão produtiva, fazer 
com que as pessoas que estão hoje recebendo uma 
bolsa possam, daqui para frente, ter oportunidade de 
trabalho e de renda. Esse é o grande desafio. É isso 
o que as pessoas mais pobres de nosso País que-
rem. Eles não querem esmolas, nós sabemos disso. 
Eles querem oportunidade para crescer, e isso pode 
ser conseguido se levarmos a eles o conhecimento 
– refiro-me, principalmente, ao conhecimento que se 
insere no contexto do empreendedorismo – e lhes 
oferecermos crédito com responsabilidade – não 
se trata apenas de levar o crédito, mas também de 
chamar a atenção para a responsabilidade, para que 
essas pessoas não fiquem com a vida mais compli-
cada, sem ter condições de pagar. É preciso preparar 
bem essas pessoas. Aí poderemos fazer a diferença 
para aqueles que demandam tanta atenção, que são 
nossos irmãos da Amazônia. Se fizermos com que 
percebam que iremos aproveitar bem o meio ambien-
te, sem causar problemas nas florestas, nos rios, se 
dermos condições para que essas pessoas possam 
aproveitar de forma sustentável os recursos naturais, 
tenho certeza de que faremos com que muita gente 
tenha melhor qualidade de vida em nosso País.

Fiquei muito feliz com a presença do Sr. Muham-
mad Yunnus, o banqueiro dos pobres, que nos deixa 
uma grande mensagem. Por isso, neste momento, faço 
este pronunciamento. O Senador Eduardo Suplicy nos 
fez essa homenagem de trazê-lo aqui para que pudés-
semos conhecê-lo. Sinto-me muito feliz na tarde de 
hoje por ter tido esse prazer que, certamente, muitos 
brasileiros gostariam de ter tido.

Fica a nossa responsabilidade, daqui para a fren-
te, de trabalhar para fazer com que as pessoas mais 
pobres possam ter direito ao trabalho e renda.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Neuto de Conto. PMDB – 

SC) – Consulto a Senadora Marina se ainda quer se 
pronunciar sobre o assunto. (Pausa)

Pela ordem de inscrição, concedo a palavra ao 
eminente Senador Geovani Borges por dez minutos.

O SR. GEOVANI BORGES (PMDB – AP. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, recebo como um 
presente do destino a feliz coincidência de, na qualida-
de de ex-Deputado Constituinte e atual Senador, subir 
a esta tribuna e poder falar a respeito da Constituição 
Cidadã 20 anos depois.

Agora, passadas duas décadas, pode até ser 
fácil e não de todo injusto apontarem erros e equívo-
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cos na sua confecção. Mas devo dizer a V. Exªs que a 
nossa Constituição representou para nosso País um 
importante passo na caminhada que deixava para trás 
anos de ditadura militar e rumava, Sr. Presidente, na 
direção de um Estado democrático. Aliás, historiadores 
e cientistas sociais são unânimes em afirmar que um 
dos fatos mais significativos da recente história política 
do nosso País se deu durante o processo constituinte 
de 1987/1988, que resultou na promulgação da Cons-
tituição de 1988.

A Câmara dos Deputados e o Senado Federal 
realizaram esta semana, no Auditório Nereu Ramos, o 
Seminário 20 anos da Constituição Cidadã. E não pode-
ria me furtar de registrar a importância histórica desse 
momento, agente ativo que fui desse processo.

Tenho certeza de que, ao longo desses 20 anos, 
tivemos acertos que nos aproximaram do destino tra-
çado pelos Constituintes de 1988, cujos passos ainda 
inseguros, mas esperançosos, não nos desviaram da 
tarefa de, juridicamente, desenhar o mapa que nos le-
varia à concretização do sonho democrático.

É preciso ter em mente que, após 21 anos de 
regime militar (1964/1985) e da campanha das Dire-
tas Já (1984), a Nação clamava por uma Carta Magna 
que promovesse a transição para a democracia, com 
eleições diretas em todos os níveis.

A “Constituição Cidadã”, assim chamada pelo Pre-
sidente da Assembléia Constituinte, Ulysses Guimarães, 
inaugurou um novo arcabouço jurídico-constitucional, 
ampliando as liberdades civis e assegurando direitos 
e garantias fundamentais para os cidadãos brasileiros, 
indispensáveis ao pleno exercício da cidadania.

A aproximação do dia 5 de outubro de 2008 reme-
te-nos a uma reflexão sobre a importância desta data, 
que assinala os 20 anos da Constituição de 1988.

Sr. Presidente, o espírito do texto tem, na sua 
filosofia, a intenção de implantar a democracia no co-
ração dos brasileiros. Essa, sim, é a verdade.

Houve um tempo, Srªs e Srs. Senadores, como 
bem lembrou o Ministro Gilmar Mendes, Presidente do 
Supremo Tribunal Federal, em que a liberdade não era 
mais do que um sobressalto. Disse o Ministro: “A gente 
sabe se existe o estado de direito quando alguém bate 
à nossa porta, ou à nossa janela, às 5h da manhã, e a 
gente sabe que é o leiteiro – e não é a polícia”.

O golpe militar de 1964 e a longa ditadura que 
o sucedeu foi um período de trevas para a democra-
cia brasileira. A derrota da campanha das Diretas Já, 
em 1984, derramou lágrimas em milhares de rostos 
brasileiros. Todas as frustrações que adiaram a demo-

cracia estavam represadas na Assembléia Nacional 
Constituinte.

Quando os Parlamentares tomaram posse, 
em janeiro de 1987, havia o risco de a nova Cons-
tituição ficar com a cara do Congresso Nacional 
Constituinte, formado, em sua maioria, por políticos 
conservadores com um passado de ligação com a 
ditadura militar.

Mas, quando os trabalhos começaram, o que 
se viu foi justamente o contrário. O espírito cívico fa-
lou mais alto. E, me desculpem, mas só quem viveu 
aquela época e varou madrugadas em votações e 
elaborações legislativas, pode imaginar a seriedade 
que nos movia.

O saudoso Ulysses Guimarães, o senhor das Di-
retas, repetia sempre, como um bordão: “Temos ódio 
à ditadura, ódio e nojo”.

As posições que pareciam minoritárias foram 
vencendo as votações, e tudo que era ligado ao antigo 
regime era derrotado no plenário. No final, prevaleceu 
a proposta de uma constituição capaz de dar todas as 
garantias para a democracia que estava nascendo em 
outubro de 1988. Eu me lembro bem desse momento, 
com muita emoção. “Declaro promulgado o documento 
da liberdade”, disse Ulysses Guimarães.

Desculpem-me. No fundo, sou um sentimental.
Por mais defeitos que tenha, uma constituição que 

garante a democracia formal permite olhar para o dia 
de amanhã, fazer planos e pensar até nos brasileiros 
que ainda vão nascer.

A nossa Constituição não caiu do céu. Custou a 
vida de muitos. Suportou tiranias, injustiças, sofrimen-
tos, prisão e tortura.

É um libelo à paz, às garantias individuais, aos 
direitos fundamentais e à liberdade democrática. E 
eu me orgulho de ter sido Deputado Constituinte na 
época.

Era o que eu tinha a dizer, Presidente Paulo Paim, 
do Rio Grande do Sul.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Geovani Bor-
ges, o Sr. Neuto do Conto, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo 
Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Agradeço, Senador Giovani Borges por sua fala.

Sobre a mesa, Projetos de Decreto Legislativo e 
Projeto de Lei da Câmara que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19845 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL214     



19846 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    215ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19847 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL216     



19848 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    217ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19849 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL218     



19850 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    219ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19851 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL220     



19852 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    221ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19853 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL222     



19854 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    223ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19855 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL224     



19856 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    225ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19857 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL226     



19858 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    227ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19859 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL228     



19860 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    229ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19861 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL230     



19862 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    231ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19863 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL232     



19864 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    233ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19865 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL234     



19866 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    235ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19867 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL236     



19868 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    237ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19869 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL238     



19870 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    239ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19871 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL240     



19872 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    241ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19873 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL242     



19874 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    243ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19875 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL244     



19876 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    245ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19877 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL246     



19878 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    247ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19879 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL248     



19880 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    249ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19881 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL250     



19882 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    251ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19883 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL252     



19884 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    253ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19885 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL254     



19886 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    255ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19887 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL256     



19888 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    257ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19889 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL258     



19890 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    259ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19891 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL260     



19892 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    261ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19893 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL262     



19894 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    263ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19895 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL264     



19896 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    265ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19897 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL266     



19898 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    267ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19899 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL268     



19900 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    269ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19901 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL270     



19902 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    271ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19903 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL272     



19904 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    273ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19905 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL274     



19906 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    275ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19907 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL276     



19908 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    277ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19909 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL278     



19910 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    279ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19911 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL280     



19912 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    281ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19913 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL282     



19914 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    283ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19915 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL284     



19916 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    285ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19917 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL286     



19918 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    287ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19919 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL288     



19920 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    289ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19921 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL290     



19922 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    291ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19923 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL292     



19924 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    293ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19925 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL294     



19926 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    295ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19927 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL296     



19928 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    297ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19929 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL298     



19930 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    299ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19931 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL300     



19932 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    301ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19933 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL302     



19934 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    303ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19935 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL304     



19936 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    305ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19937 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL306     



19938 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    307ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19939 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL308     



19940 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    309ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19941 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL310     



19942 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    311ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19943 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL312     



19944 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    313ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19945 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL314     



19946 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    315ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19947 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL316     



19948 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    317ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19949 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL318     



19950 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    319ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19951 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL320     



19952 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    321ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19953 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL322     



19954 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    323ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19955 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL324     



19956 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    325ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19957 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL326     



19958 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    327ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19959 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL328     



19960 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    329ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19961 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL330     



19962 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    331ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19963 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL332     



19964 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    333ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19965 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL334     



19966 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    335ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19967 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL336     



19968 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    337ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19969 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL338     



19970 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    339ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19971 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL340     



19972 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    341ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19973 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL342     



19974 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    343ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19975 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL344     



19976 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    345ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19977 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL346     



19978 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    347ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19979 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL348     



19980 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    349ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19981 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL350     



19982 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    351ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19983 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL352     



19984 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    353ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19985 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL354     



19986 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    355ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19987 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL356     



19988 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    357ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19989 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL358     



19990 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    359ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19991 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL360     



19992 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    361ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19993 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL362     



19994 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    363ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19995 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL364     



19996 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    365ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19997 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL366     



19998 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    367ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 19999 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL368     



20000 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    369ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 20001 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL370     



20002 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    371ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 20003 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL372     



20004 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    373ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 20005 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL374     



20006 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    375ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 20007 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL376     



20008 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    377ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 20009 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL378     



20010 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    379ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 20011 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL380     



20012 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    381ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 20013 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL382     



20014 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    383ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 20015 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL384     



20016 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    385ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 20017 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL386     



20018 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    387ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 20019 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL388     



20020 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    389ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 20021 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL390     



20022 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    391ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 20023 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL392     



20024 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    393ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 20025 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL394     



20026 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    395ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 20027 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL396     



20028 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    397ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 20029 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL398     



20030 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    399ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 
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