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Da mesma forma que elogiou o
ex-ministro do Turismo Pedro
Novais, a quem disse ter como “um
homem de reputação ilibada”, o
presidente do Senado, José Sarney
(PMDB-AP), falou de seu
“testemunho” quanto ao caráter e a
competência do novo titular da
pasta, Gastão Vieira. Os dois
deputados maranhenses pelo PMDB
chegaram ao cargo apadrinhados
por Sarney. O senador disse que
Vieira é um excelente nome e tem
uma grande folha de serviços
prestados ao país”. 

Reclamação

Aproveitando a viagem da
presidente Dilma Rousseff a Nova
York para a Assembleia-Geral da
ONU, os funcionários locais de
consulados e embaixadas do Brasil
ao redor do mundo enviaram uma
carta à secretária de Estado
americana, Hillary Clinton,
reclamando das condições de
trabalho nas missões brasileiras,
classificadas por eles como
“desumanas”. “Há décadas não
conseguimos reajuste salarial. Aos
nossos salários, que já configuram
nível de pobreza nos EUA,
tampouco incorrem reajustes
anuais”, diz a carta. O piso desses
funcionários é de US$ 2.200,
apenas 10% acima do valor de
1996. Se fosse levado em conta o
aumento do salário mínimo no
período, eles deveriam receber
cerca do triplo deste valor.

Governo vira jogo no Senado

Agência Estado

Presidente Dilma Rousseff quer ir à reunião da ONU com o projeto aprovado

ROSA COSTA
BRASÍLIA

O governo atropelou a manobra dos presi-
dentes do Senado, José Sarney (PMDB-AP), e da
Comissão de Relações Exteriores (CREA), sena-
dor Fernando Collor, para adiar por tempo inde-
terminado a votação do projeto de lei que trata do
acesso a informações. A reação se deu pelo envio
ao Senado, num prazo recorde, dos dados solicita-
dos pelo requerimento de Collor. O Regimento da
Casa interrompe a tramitação de matéria enquan-
to aguarda respostas a ela relacionadas. Foi com
essa finalidade que, um ano e meio depois do pro-
jeto tramitar no Senado,
Collor encaminhou oito
perguntas ao ministro-chefe
do Gabinete de Segurança
Institucional (GSI), general
José Elito Carvalho Siquei-
ra, sobre os documentos si-
gilosos do país. Ele fez isso
no dia 5, mas Sarney só des-
pachou o requerimento na
última segunda-feira. 

O general teria o prazo de um mês para se
manifestar. A presidente Dilma Rousseff, no en-
tanto, teria interferido para apressar a votação, a
tempo de sancionar a lei antes do dia 20 deste
mês, quando participa na sede da Organização das
Nações Unidas (ONU), em Nova York, de um pai-
nel sobre governos abertos. O senador Walter Pi-
nheiro (PT-BA) disse que, sem a aprovação do
projeto, Dilma seria a única entre os nove chefes
de Estado convidados que não disporia de uma lei
específica de acesso a informações no país. 

Assinada pelo general, a resposta a Collor

foi protocolada no Senado às 17h50 de ontem.
São apenas duas páginas que, a grosso modo, re-
passam ao senador do PTB dados que ele poderia
obter na internet ou que, se supõe, já devem ser de
seu conhecimento. José Sarney enfrenta agora um
dilema: o de atender a presidente Dilma ou a Fer-
nando Collor. Assessores do Planalto informam
que a presidente teria mandado um recado ao pre-
sidente do Senado com relação à sua expectativa
de sancionar o quanto antes a proposta. O impas-
se com Sarney e Collor se deve ao fato deles de-
fenderem o sigilo eterno para documentos ultras-
secretos. O projeto aprovado na Câmara dos De-
putados e em duas comissões do Senado - Ciência

e Tecnologia (CCT) e Direitos
Humanos (DH) - especificam
o prazo de 25 anos renováveis
pelo mesmo período para libe-
ração desse tipo de documento. 

Na quinta-feira, o líder
do PT, senador Humberto Cos-
ta (PE), antecipou que as res-
postas ao requerimento esta-
riam no Senado no dia seguin-
te. Ele acredita que há tempo

de votá-lo no plenário antes do evento na ONU.
“Cumprida essa formalidade, temos todas as con-
dições para que a votação aconteça na primeira
brecha que surgir”. Collor marcou 2 audiências
públicas na CRE. Mesmo que ele insista em man-
tê-las, o presidente do Senado tem competência
de incluir a matéria na ordem do dia, uma vez que
ela tramita em regime de urgência. Ele pode optar
por essa iniciativa, apoiada pela maior parte dos
senadores, inclusive os da oposição, ou ficar com
Collor que acusa seus opositores de votar o proje-
to “de afogadilho”, após 18 meses.
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Sarney vive dilema
em atender Collor ou
a presidente Dilma


