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·bastante amplo.

faço

um

apelo

De

a V.

modo
Ex~

que

para

que reduza a parte oral do seu
'discurso, ou o dê como lido, e
que os apartes ou não_ sejam

concedidos,

ou,

então, sejam

dados _com o mini mo de ocupação
de tempo, de vez que há_ outros

oradores inscritos que

preci-

sam ter o seu direito garanti-

do, inclusive o nobre Senador
Ney_ Maranhão, que vejo com o
microfone ligado.

O SR. RONALDO ARAGÃO- V. Ex 4

não pode tolher o Líder.
O

SR.

Sousa)

PRESIDENTE (Pompeu de
Não,

de

maneira

nenhuma.

O SR. RONALDO ARAGÃO - Senador Pompeu de ~ousa, com o
respeito que lhe devo e sem
querer dialogar com V. Ex~,
apelo para a Mesa. Gostaria de
ouvir os apartes dos Senadores

Uutahy

Magalhães

e Ney Mara-

nhão,
que enriqueceriam meu
discurso,
contribuindo para a
solução dos problemas da região Amazônica.

O SR.

PRESIDENTE (Pompeu de

Sousa) - Que atendam todos ao
apelo da Mesa, porque o relógio é _implacável.

O Sr. ~utahy Magalhães - Vou
tentar, Sr. Presidente,
falar
como o candidato Enéas falava.
O Presidente CoJ 1 o r
f1ão pode
resolver todos os problemas em
8 meses, mas pode agudizá-lo_s,
aumentá-los;
está aumentando,
está agud i zando esses p·rob 1 emas
e
isso
pode
ser
comprovado._ o Senador José Fogaça mostrou_que_para este Governo não existem planos a
longo
prazo.
Não
existem
mesmo. o que vimos nos debates
com Lula,
no segundo turno,
foi o candidato__ Fernando Collor afirmar que tinha 40 bilhões para aplicar na Saúde;
tinha não sei quantos bilhões
de dólares_ para a área da Previdência,
e esses bilh~es de
dólares_ não apareceram. A época. eu f i cava me perguntando:
onde é que há tanto dinheiro?
Sua Excelência d1zia que ia
aplicar._ E confiscou todos os
bens dos poupadores da classe
média. Pesquisa feita recentemente mostrou que 60 e tantos
por cento não poupam
mais
recursos.
Pergunta-se, então.
como pode um pafs desenvolverse sem poupança interna? Não
conheço essa mágica. Para fazer um_ bom governo não precisamos de apoio de todos os
par_tidos._ Existe oposição, existe governo. Qualquer governo democrático deve até ficar
satisfei:to qua_t:'ldo existe uma
oposição democrática. Poderia
falar de várias oútras · questões, mas apenas me restrinjo,
para terminar,
ao aparte do
Senador Almir Gabriel,
que,
com razão, falou dessa preocu-

pação que existe, infelizmente,
em alguns Parlamentares
representantes dessas regiões,
de trocar favores por .apoio.
Pro_testamos. Temos o- di rei to
d_e __ protestar qua-ndo há erros,
e buscar soluções, apresentando, muitas vezes~ sugest_ões. O
que não podemo_s e querer fazer
com que haja donos do.horário,
haja donos de governo, pois,
neste caso,
só._ poderiam ter
condições de rejvindicar em
t_orno _das_ ações de
1nteresse
comunitário, de interesse regional, aqueles que aqui
chegam e
trocam o seu voto por
apoio intransigente e,
muitas
vezes.
inconseqüente
ao
Governo. Não consegui falar no
prazo curto_, procurei f a 1 ar o
mais
rapidamente
possível,
para
não
me
estender no
aparte.

O SR. RONALDO ARAGÃO

A~ra

deço a V.
ExA_ nobre Senador
Jutahy Magalhães, a observação
a re:spei to da troca de favore_s
que tem que acabar na política
nacional,
para que possamos
desenvo_lver_ esta Nação e dar
melhores condições de vida à
sua gente.
Continuo-,
Sr.
Presfdente, e
te_ntarei ser mais rápido__.
O Sr. Aureo Me11o ~Permite
me V. _Ex .a _um aparte?

O SR. RONALDO ARAGÃO - Sena·

dor_ Aur-eo Me 11 o, sempre o o_u_ç9
com todo o prazer. V. Ex~ e
homem da minha região.

O SR. ÁUREO MELLO- Sabe V.
ExA que essa carapuça não se
aplica à
região do Ama~onas,
porque no Basa existem elementos que são eminentemente amazônico_s, como o Sr. Silvestre,
que foi indicado - se não estou enganado
pelo próprio
Governador do Amazonas, e outr_os elementos que foram apontados pelo Governo_ de Rondônia, se estou informado. o dirigente. maior do Basa é o Sr.
Si l_vestre,
que foi
apontado
pelo Governador Vivaldo Frota.
Reservar~me-ei a dar uma
exarni nada
no _discurso de V. Ex~
e, no que concerne à região
amaz.._ônia,
na gual idade de_ senador independente,
ap6io V.
Exa,
e pretendo dar uma resposta mais preçisa e mais explícita,
co-locando,
acima de
tudo, os interesses da região
e
fora
de
qualquer
cp~ i ta_ção ...
O SR.

~ONALDO

ARAGÃO - Nobre

Senador Aureo Mello,
conheço
v. Exa e digo que a carapuça
não poderia
cair
em
sua
cabeça ...

O SR.

PRESIDENTE (Pompeu de

Sousa) -Volto a insistir com
v.
ExA, de vez que há dois oradores
inscritos e
não há
tempo sequer para um.
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O SR.. RONALDO ARAGÃO
E-s·t ou
termi nand_o. mas antes de fazêlo,
Sr. Presi_dente, pedir-ia a
V,.-_ Ex~ perm1 ssão -para conceder
o aparte ao nobre Senador Ney
Maranhão.

O SR.

PRESIDENTE (Pompeu de

Sousa) - Como s_. __ Ex 4 , o Senadpr Ney Maranhão. é um dos oradores ínscrito_s, se ele desistir dessa inscrição.'"' -S.
Ex~ está inscrito
como Lfder
do Governo. Eu já_ lhe poderia
ter dado a palavra. mas S. Ex~
disse que não quer pr i vi J égios. e. se não quer privilégios,
é o. último orador inscrito, __de vez que. antes dele,
e_stá o Senado_r Jo_sé Fogaça.

O SR. RONALDO ARAGÃO -

aparte
do
Maranhão.

Senador

Ouç~

o

Ney

O Sr. Ney Maranhão - Senador
Ronaldo Aragão, serei
rápido.
o.uVi
atentamente o pronunc_iamento de V. Ex.4, _ bem como os
apartes do Senado_r José Fogaça, do nosso companheiro Almir
Ga_bri e 1 .e do no.sso . senador
baiano_~ defensor intransigente
.do _ nosso
Nordeste,.
Jutahy
Magalhãe5.
Estou
preparanqo
uma defesa do Go_verno _co_m· respeito
a
essa
política
inflacionária,
essa política
que alguns dos Srs.
Senadores
estão dizendo que não tem um
programa. Senador, __o_ problema
principal é que pe~amos um governo que ia lade1ra abaixo,
sem fre_i o. com_ uma i nf 1 ação de
praticamente_ 1-20%-. Estamos/heQbciando
a_ dí_vida extcet-na,
cujo programa dé Governo,' graças a Deus, está sendo apo1ado
pelo Senado da Repúbli.ca, pelo
Congresso. Isso foi patente na
última visita da Ministra da
Economia à Comissão de Renegociação da Dívida Externa_.
Estamos
lutando contra os. que
estão sufocando a
_economia
nací_onal. Há três_ semanas, fiz
um pronunciamento nesta Casa e
alertei
que principalmente os
tr_ustes e o_s oligop61 f os nacionais não estavam co~forma
dos co·m essa
po 1 f t 1 ca
do
Governo._ E i ss.o já começou a
doer no boJ so_ dessa gente.
V.
Ex~
vi~. na semana passada, o
Sr. Mário A_mat.o dizer,
em O
G1 obo. que o __p 1ano Co 1o r era
uma cilada; ontem, se não me
engano,
o Sr. Antônio Ermfrio
de Morais, que é muito considerado _e pelo qual tenho muito
respeito: fui
colega do __ pai
dele,
Senador .da República
por Pernambuc_o e eu,
nesse
tempo, Deputado Federal, o Sr.
Antônio Ermírio de MOraes,
um
dos chefes de oligopólios no
Br_as_il- oligopóliQ_dQ cimeh-

!~;s~~i~~~T!g~~e:"~à~nc~~g~~~.:.

ções _do_ Sr_. Mário Amato. pelo
que o Sr. Ministro da Justiça
respondeu com autoridade. Nao
podia ser outra_ a resposta do
Sr.
Ministro Jarbas Passari-

nho, porque este

etá
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Governo

que

ai um Governo transparen-

te; pode haver pessoas desocomo há em qualquer
parte, até junto ao Papa pode

nestas~

haver,

mas

que tomar

o . ministro tinha

aquela

medida.

De

sua parte, o Sr. Antônio Ermírio de Moraes tem a obrigação
de dar nome aos bois, da mesma
maneira que eu, da última vez

que

ocupei· a

tribuna, dei o

nome dos oligopólios que estão

sabotando a administração e o
plano do nosso Presidente.
V.
ExA há de ver que a política
nacional sempre foi frouxa, de
déficit público- crônico, coberto·por emissão de moeda.
o
que o Governo fez, senador,
foi exatamente aplicar a receita clás_sica: elimonou o dé-

ficit e puxou as

réd~as

da po-

lftica monetária.
E natural
que falte o dinheiro, como _se
diz no jargão dos economistas,
que o mercado tenha ficado sem
liquidez e que as taxas de juros subam como reflexo da escassez da moeda. Nisso tudo,
senador, está havendo uma dificuldade enorme para se cumprirem essas metas, pois está
faltando
dinheiro
em todo
canto.
Também está havendo
sabotagem. Concordo com O pronunciamento de V. Ex~ em relação à Amazônia, Sempre debati ,
nesta tribuna, que tem-os três
brasis: o Brasil desenvolvido
do Sul; o Brasil desenvolvido
do Sudoeste; e o do-Norte e
Nordeste, o Brasil do Terceiro
Mundo,
como se diz.- Concordo
com V, Exa: essa hidrelétrica
é fundamental para o-desenvolvimento da região amazônica.
Tive oportunidade, recentemente, de fazer campanha no Estado de Roraima, um estado ricoâ
em que falta tudo. Como V. Ex
diz,
temos que ver, por trás
disso tudo, o problema dessa
gente,
e· o recado que dou aos
oligopólioséquedêem_ os anéis, para que lhes fiquem os
dedos,
e
com eles possamos
salvar este Páis. Terei oportunidade de responder a V. Ex 4
e aos Senadores Jutahy' Magalhães e Ruy Bacelar sobre essa
po 1 i ti ca econômica do Governo.
Peço-desculpas por ter sido
mui.to longo no meu aparte, mas
apóio V. ExA, e muito,
nesse
seu pronunciamento em favor da
região esquecida do Norte.

O SR. RONALDO ARAGÃO - Agradeço a V. ExA o aparte. Concordo com V. Exa, em particular quando diz que os oligopólios brasileiros estão agora
sent-indo-- na pe 1 e no bo 1 so o
seu esvaziamento.
É preciso
também que esse esvaziamento
não ocorra com o trabalhador,
não ocorra com o assalariado;
que os grandes dos oligopólios
brasileiros sofram, porque já
ganharam muito com a política
do passado, mas que isso também não venha, mais uma vez,
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trabalhadores

do ~overno atua], para_ Região
Amazon1ca?

Presidente, se a nossa
vai mal, tudo vai
mal,
pois é ela o primeiro
den·te de unia engrenagem que
movimenta o comércio, que gera
tributos e permite ao Governo
estadual
saldar
os
seus
compromissos.

A população do Estado de Rondônia é estimada em dois milhões de pessoas. Uma população que exige, cada vez mais,
do governo do estado, um sistema educacional eficiente e
um melhor atendimento no setor
de saúde. Teinos os nossos com·~
premi ssos na área soci_a 1 e não
podemos ficar
inadimplentes,
sob pena de causarmos uma convulsão
social
_de
efeitos
1mprevisfVeiS:
·

penalizar
os
brasileiros.
sr.

~agricultura

Os garfmpeiros de ouro do rio
Madeira estão em situação fa1 i menta r,
óé1xando de injetar
uma gran-de massa de recursos
na nossa ec·onom 1 a e provocando
o ·fechamento da nossa ma i o r
reserva de estanho.
O
Ibama precisa conscientizar-se do seu pape-l
no desenvolvimento da região, implantando uma política de convivência entre o meio ambiente
e o. progresso, é nãO Uma Política Oe desestímulo às nossas
indústrias,- com graves reflexos na indústria madeireira.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, somos um estado estigmatizado pela farta de energia
elétrica e, por isso mesmo,
não
temos ainda um parque
industrial, Temos_ sido vít)mas
indefesas da
indiferença dos
governos centrais e a Usina de
Samuel, um projeto QUe deveria
ser concluído em 4 anos,
está
em obras há 12 anos e continuam paralisadas. Não sabemos
quando serão reihic-1adas, pois
para isso dependemos da boa
vontade das autoridades governamentais.
Sentimo-nos. em relação ao
Governo Federal, como um filho
enjeitado, pois tudo nos é-negado, mesmo as coisas mais elet:!'Jentares. e até hoje não dispomos no estado de uma cart~i
ra de câmbio no-Banco doBrasil, tendo que recorrer a Manaus,
que é a cart.ei r a mais
próxima.
Temos um excelente corredor
de exportação que é o rio Madeira, por onde se poderia escoar, com economfa subs.tanC-i a.l
de frete,
toda a prod~ção agrícola do estadp e
também a
soJa de Mato Grosso, além da
sa1da da Bolívia, como faculta
o tratado de Petrópolis. Antes
da saída~ para
o
Pacifi~o
poder-se-ia
ativar a safda
pelo rio Madeira, já aparelhada como o porto da capital,
bem assim, com a .eR-364, asfaltada entre Porto Velho e
Cuiabá.
Tudo isso seria possível .--se
houvesse uma decisao política
de fazer, embaSada num projeto
para a nçssa, região.
Insisto
polft1ca

na
de

pergunta: qual a
desenvolvimento,

Não ace i ta mos di ser i mi_nação
e, por isso, protestamos contra a não inclusão do Hospital
de Base em Porto Velho,
com
400 lei tos, no proje_to dei cu_steio com os recursos do sistema único-de saúde. Não se j~s
tifica esse tipo de decisão,
pois para fazer funcionar integralmente esse hospital
o
governo do estado gasta, mensalmente, cerca de 100 milhões
de dólares. Não podemos, s_o;zfnhos, pagar essa conta, enquanto outros estados gozam de
todas as benesses do governa,
mesmo estando em situação mais
pri v-i 1 egi ada.
Não
podemos ser puni dos_ simplesmente pela nossa localização geográfica ou por um mero
cápr i cho daque.l es que não conhecem a nossa região e, por
isso mesmo, não podem avaliar
a sua importância.

Não há _uma explicação pla!,.lsfvel- para o fato de se·rem alocados mais recursos do Inampssus para·o EstadO do Acre, Que
tem cerca de 300 mil habitantes, do que para o Estado de
Rondônia,
que tem hoje cerca
de 2 mi 1 hões de habitantes.
-EStamoS sendo discriminados
dentro da própria região e
impõem-se
uma justificat_iva
para tudo isso.
Temos hospitais em todos os
municípios e em alguns deles
temos mais de uma unidade,
como é o caso de Ariquemes,
Ouro Preto e Porto Velho. Os
recursos alocados pelo Inames
para_ o _ custei o _da --~aúde saQ
insuficientes_.apra atender a
essa vasta rede de atendimento
e temos que fazer milagre para
não deixar desassistidas milhares de pessoas.
Os nossos problemas não param
por aí. Temos hoje, na habitação,
uma demanda reprimida de
mais de 30.000 unidades.
Por
sermos o maior pólo migratório
da Amazônia,
nece_ssidade de
moradias_ cresce nUma velocidade incontrolável,
p-rincipâlmente na capital.
Há ·ili 1 hares· de pessoas, na
per i f9r1 a, morando em condi~-::
_ções sub-humanas. "mor-mente nas
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áreas de invasão, onde as

fa-

mf11as se instalam em barracos

sujos e apertados, convivendo
com
a
fome e as doenças
infecto-contagiosas.
O

Governo Federal também tem

se omitido nesse setor e a
carga maior está sobre nossos
ombros,

arqueados

pelo

que tudo isso representa.

Reitero

a

minha

peso

pergunta:

qual a política de desenvolvimento. -do governo atual, para
a Região Amazônica?

Estamos

fazendo

mos. mas as nossas

o que pode-

forças já
estão se -exaurindo e estamos
prestes a desfalecer.
Os recursos federais de que
dispúnhamos foram bloqueados

pelo

Governo Federal, que in-

siste em não repassar parcelas

dos recursos da Suframa a que
temos direito.
Das parcelas do Fundo Constitucional Norte, depositados no
Banco da Amazônia, a que temos
direito, nada chegou ao estado,
para serem aplicados em
infra-estrutura, ficando retidos mais de 3 bilhões de Cruzeiros, por causa de uma p~ci
são arbitrária e intempesttva
do- Basa, que insiste em contestar a Reso-1 ução da ·sudam nJl
s-. 968, de 22 de fevereiro do
corrente ano. ·
Parece que todos conspiram
contra nós Não há um mínimo
de boa vontade para resolver
os problemas que nos afligem e
continuamos à mingua dos recursos federais.

É qUase impossível resistir a
esse cerco! Por isso mesmo estamos à beira da falência e o
governo parece não se imPOrtar
com o nosso destino, como se
não
fizéssemos
parte
da
Federação.

o Governo Federal deve uma
explicação aos rondonienses.
Há necessidade de se esclarecer por que o~ Projetos da
Companhia de Agua, Esgotos e
Saneamento - CAERD; envolvendo
o abastecimento de água e a
construção da rede de esgotos
em Porto Velho,
acham-se há
mais de dois anos engavetados
na Caixa Econômi_ca Federal,
numa política odiosa de --retaliação
e discriminação sem
pr~cedentes na Histór1a
deste
Pa1s.
Não
ficaremos
apenas
na
retórica.
Damos os números:
somos o estado menos atendido
no setor de saneamento, com o
lndice de 2,3%. chegando a apenas um quinto da população.
Apenas as cidades de Porto Velho e Guajará-Mirim dispõem de
rede de esgotos e. assim mesmo, para uma parcela de 5% da

população, quando a média brasileira é de 31,67%.
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As verbas da educação não podem ficar suje_itas aos caprichos políticos de quem quer
que seja, pois seria perpetuar
um
crime contra a própria
educação.

Se queremos, realmente, integrar o Primeiro Mundo, não podemos conviver com esses fndices e o governo. precisa dar
aos _estados-membros um tratao que se fez com a Universimento de alto nfvel e _assegu- dade Federal de Rondônia é um
rar
às populações melhores .c r i me. . ~ot~ 1 mente abandonad..?
condições de sobrevivência.
pelo M1n1sterio da Educação. E
sabido que nenhum pafs conseDiante desse quadro dantesco guiu superar os obstáculos do
que reflete a nqssa tealidade. subdesenvolvimento e chegar ao
não encontraremoS o" menor a- bloco do Prtmefro Mundo,
sem
pOio por parte do Governo Fe- dar
prioridade
à educa_ção
deral e não temos condições de básica e superior. Não existe
enfrentar,
sozinhos.
esse país desenvolvido sem um sistema educacional efic-ie_nte que
desafio.
tenha total prioridade goverSomos um estado de tenra ida- namental.
de. não atingimos sequer a adol~scénc1a
e
não podemos
Nada disso será resolvido se
prescindir da assistência do não houver uma polftica de degoverno até atingirmos a nossa senvolvimento e uma vontade
pol"ítjca para resolver os proe_mancipa~_q:
blemas da Amazônia .
.O
quadro educaci anal em__,.Rori~
dónia está abaixo
...i-tica e
Apesar de a criação do Estado
é -nesse setor qu
e percebe de Rondônia ter ocorrido em
mais claramente
ausência do 1981, até hoje_, _n_ove anos deGoverno Fede
pois, a Previdénc1a Social não
se estruturou no meu estadci.
No _iní~~este ano, tínhamos As Superintendências do- INPS e
3Çipgó_C_r-ianças fora das· salas do IAPAS foram c r i adas no_ Gode· aula,
mas e_sse número já verno Figueiredo, __ .~mas contichega a 1 01_. 000 no 1 ~ grau e nuam no papel, impondo enormes
84 . 000 _ c-r-ianças- no 2~ grau.
sacriffcios para os aposentados e pensionistas da Preo Mi-niStério da'--Educação re- v_idênc1a.
passou para o estado, em 1990.
apenas 154 milhões, qui_nhentos
A Receita Federal deixa cte
e c i nqOenta e qué;ltro mi 1 _cru- arrecadar somas cons1deráveis
zeiros, para uma depesa feita por falta de pessoal, o mesmo
pelo estado de seis bilhões, ocorrendo com a Polícia Fedesetecentos e nov~nta e dois ral no estado, totalmente demilhões e quinhentos e quaren- ~saparelhada e sem condições de
ta e sete mil cruzeiros. Nem cumprir as suas atribuições
os recursos par_a o custeio da constitucionais.
Secretaria _de Ectucáção,
no
Programa PTA,
foram
repasHá poucos dias ocupei esta
sados.
Tribuna e falei sobre a falta
de condições satisfatórias de
APesar -de toda essa discrimi- atendimento da estação de pasnação do MEC, que vem usando sageiros do aeroporto de Portq
um critério meramente eleito- Velho, que é um pésslmo cartão
reiro.para os repasses de re- de visitas do nosso eStado.
curso$ ~os estados, o Governo
de Rondônia construiu 1,5 saEsta é a prova inconteste do
las de aula por dia, constru- abandono a que fomos relegados
indo 934 novas salas e refor- pelo Governo Federal.
mando
177
escolas,
na sua
grande maioria.
com recUrsos
Essà discriminação de que so.próprios.
mos vitimas só faz aprofundar
os desequilfbrios regionais e
Volto a perguntar: Qual a po- agravar os nossos problemas,
lítica de desenvolvimento,
do que por. si
só. já são quase
governo atual, para a Região insolúveis.
Amazônica?
O Goverho Feder-al pr-edfsa: rePrecisamos, Sr. Presidente e pensar a Amazônia e, juntamenSrs. Senadores,
estabelecer, te com os eovernos estaduais
nesta Casa critérios para dis- daquela regiao_propor uma potribuição aos recursos
~ue
lítica de desenvolvimento que
formam o Fundo Nacional de.E- estenda aos interesses do seu
ducaÇão (FNDE).
Esses crité- povo_,
harmonizando e possibirios precisam assegurar a par- litand.o a convivência pacífica
ticipação mínima de cada esta- do
meio
ambiente
com
c
do nesse fundo, não permitindo desenvolvimento.
que esses recursos sejam distribuídos aleatoriamente pelo Não queremos privilégios. Não
Ministério da _Educação,
numa reivindicamos
trat.ament_o
decisão polític~ e totalmente diferenciado. __ Queremos fgualarbitrária.
dade _de direitos. Queremos um
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tratamento digno de um estadomembro ·da Uoião.
Queremos o

que nos é devi do!

--

Não somos um es~ado-problema.
Somos um estado-solução. Pre-

cisamos, apenas, que- o Governo
Federal cumpra as suas Obriga-

ções, previstas nos arts. 34 e
36; parágrafo único do_.art. 1-8

e

nos

arts.

22

Complementar n;g.

nos

sufoque

e-·zs-·tialel

41/8-1

riãO

com_ uma po1 itica

discriminatória de ·
ção de recursos.

Dispensamos

e

os

~istribui-

·

favores

e o

paternalismo. Queremos que nos
garantam

condições de no_s de-

senvolver e que possamos produzir, com a força e a deter-

minação da· nossa_ gente.
Exigi mos,

como est?tdo ... membro
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insensatas e absurdas que fe~
rem de morte a nossa economia.

polltica
I_raque.

Precisamos do apoio do Governo Federal, mas_ mais -do_ que
isso, -- p-rec 1 Sarnas· de recursos,
apo_i a dOS ··num;;l·. J;59_1"f ti ca _de· p_esenvolvlmer"'lto para- a· Região
A_r:nÇlzôn !.ca.
-

Ao Ministério do EXército -fiz
três i ndagaçõéS. - A prime i r a,
se o Ministério do Exército
éxerce_ a~ g1,.nna supervi ~ão, participa do capital, controla ou
ma~n-tém c_onvêni o com a
ernpre·sa
EnQes2. Caso a_f1rmat1vo, especificass_e
a
naturezã
·do
vjnculo. A resposta que recebi
f-o; negativa. _mostrando que
não ex_ is_t~ nenhuma vinculação
do MinfstêriO do Exército ___ co_m
a Engesa.

vámos=--- dar

mais um crédito de
ao G_overn_o Federal e
eSpêrar gue- .- seja- eflc_bnt-rada
uma -s-olUçao ur-ge!1"te_ qúe possa
r_eparar a: in-justiça de que temos sié:lo alVos e·pêfrmitir que
continuemos a existl--r como unidade federat"iva.
·
confianç~

_ _estamos
a .J_á_
i s·cu r s_ç;s_-,- .

C!J2:Sados

de

Queremos ação! 04er~mos m~di
das -concretas· que ·nos dêem o
direito de sonhar com üm.estado desenvolvido e co~ Uma soc_i edade orlde haj_~ me'nOs injustiçà_ s"i:)cia_l_ e_ l!lãlS -afgr\1da9_e 4
ondê todos tenham direito a
saúde,
à
eduéaÇão
e
à
habitação.
- -----··

çjo

Brasil

_com

o

Em segundo lugar, solicitei
ao M1nistér1o do Exército informasse se tinha- participadO
de a 1 gum entendi me·nto a respeito da_ venda de armas para o
Jraque. E~a resposta não foi
sUficiente_ pará b m-el,r-entendimento. porque, Sr. Presidente,
em 1 UQa_r_. de uma negativa ou de
uma afirmativa. o Ministério
do Exército diz o seguinte:

da Federação, um novo posicionamento do Governo Federal e
deixamos aqui regist_radas essas denúncias,_ na es-perança-de
-~-·,o t.fft-dStEkiO--db Exército
que o Presidente da Repúb1 _i ca
Federativa do Bras-i 1 , Dr. Ferpart 1c1_pa __q_o· proce_sso- de
nando Collor de MellO, assuma
exportação do material de
uma posição de estadista e poEspe-ro Que ? vpz_ do_ n:t~u estÇ~.
emprego militar de acordo
nha um fim a essa polftica de Cõ' nes_ta. cas:a seja __ _9"u'l(_ida _e
ç::.om _o p_rescri to_ na __ p_ol itica
retaliação que vem sen~o pra- que,
finalment·e, possartióS. pôr
nacjona1 de_ exportaÇão de
ticada contra o meu estado.
um fim a esse estado de calamaterfal
oe emp-rego lliithi dade- Q\..le
no~ assusta e -·que
litar."
O Brasil, como nação,-precisa compromete o fut\Jro. oe um poreagir a esse tipo de políti- vo, _já cansado de tanta indiNá"o Oiz s·;m nem não. No meu
ca, condenável sob qualquer :f_er:_~nça. -~ tanto des-caso.
enterldimento,
isso significa
aspecto que se anal i se-, pois
·~dm. Mas, como não _posso afirestá pena 1 i zando não um gover- -Era -o='que 'tinha a dizer, Sr. mar, apenas transcrevo, no mo~
no, mas uma população
inteira J?re~_ide~te. {Muito bein!) _
menta. essa indagação, par_a,
que depende desse governo para
em seguida, dizer o que pregaranti r a sua sobrevivência.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de t_endo fazer_._
Sousa) ,..;._ 'Com a palavra o--nobre
Rondônia. es~era uma decisão Senador José Fogaça_.
··
A terceirã indagação: se o
do governo. Sabefn9s o qu_e preMinistério do Exército fez-se
O ~~SR. JOSÉ FOGAÇA - Sr. Pre- representar em' a1güm grupo de
cisa ser feito, mas faltam-nos
recursos para fazê-lo.
sidente).·-vou-deSistir d.a minha traba 1 ho cri ad_o_ para estudar o
insCriçao, visto que j?~são r~.l ac i. onamento ·- e- a cooperação
O lncra precisa marcar pre- quase 18 horas e o tempo, -ob- entre ·o- Brasil e o Iraque nos
sença em Rondônia_, vlabilizan- viamente,
não me permiti r á CampOs _econônlico, mí 1 i ta r, codo os assentamentos por _ele tratar do as~unto como eu gos- merc-ial e nuc1.ear·. Caso afirmesmo implantados e· abahdolíã- tarla_·_pe__f~_J~-ló. ·
~hlativO,
qual? A resposta foi
dos à própria sorte.
muito singela, dizendo: Não.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Não participou de nada disso.
O Governo Federal extinguiu o Sousa) s. Ex A des_i ste da
IBC. sem definir quem ficará palavra.
Eu ·poder 1a - apr-esentar duas
responsável
pe-1 a _compra do
f-ormas,
duas sugestões para
E-s-tã Com----a-_-,-_ Pà 1_-ã-Vra-o- nObre _~c.ons_egu i r
c~fé e ficou devES!ndo uma poTí.;..
a resposta mais obt1ca de preços m1nimos que va- ·senador Ney_ ~aranhão. (Pausa. ) jetiva ao qu·~_sT'to_____ n-'l -~,
que
lorize o pequenO agricUltor,
Ser i a co~:~vo~r ·o Ministro a
sob pena de _i_nviabi1_1zar, tos.
ExA tamb~m desiste da comparecer . a· úma- _conli SSão-,. ou-.
talmente, a agr1Cultura no meü pa:l avra.
""então apl""esentar novo reque_r iestado.
mente de informação, _rei teran--o Sr. Ju-tahy ftfagalhães- Sr. do a solicitação. pa-rã obter
Estamos
sentindo falta do Presidente, _peço a
palavra Uma resposta -~specífica_.
~ _9
DNPM no Estado de Rondônia que para breve comunicação.
que vou_ faz~r; porque· não quetem se omitido totalmente, fa_f<o~ áar_ ~à_ n_ehhUm dess·es
req-uezendo com que os garimpós se
0
SR.
PRESIDENTE (Pompeu de rimeriYo-s cunho po1 ftico. Quero
esvaziem,
levando a fome e a SOUSa) ""':' Concedo a pa 1 avra ao simplesmente saber a realidade
nobre
Senador ,.
· Jutáhy do que ac9nteceu. para que o
miséria a centenas de lares.
Maga 1 hâ'ês-. -- ·· Senado possa estaDelecer
a
o- Governo Federal p_r:_atica uma
verdade.
política repressiva e coibídoO SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB
ra,
mas não procura ajudar O - ·a A. Pa-ra brev~ _ comu:n1 ~;;1_ção.
Recebi
do
Ministéi--1o
da
estado a encontrar a solução Sem _ revi são do orador-. ) - s·r. AerOnáutiCa_ =uma- resposta- de
para os seus problemas.
-- -Presidente_ ·e _SrS. Se-hadoi--es-:. caráter secreto. Por isso. não
trago a:o cbnhe.cime_ntci da CP:Sa, posso_ tr:ansmi t t~ de ·públl co.
0 Ibama limita-_?e _a pro_'ib_ir, como procuro fazer hà.bi.tUal":- aS j nf_p_rm~Çõ~~~ _g~e__ pbt ~v e.
mas não existe seqUer uma po~ mente, a resposta
um dos
litica de reflorestamento para meus reQuerimEmtos -oe informa-sr.
Presidente,
ainda aproo estado, impondo leis as mais ção a respeito da questão da vei to esta· -breve- Comunicação
0

-a -
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para dizer que o Sr. Ministro
da ..Justiça agiu corr-etamente
QUando

fez a

interpelaçã·o ju-

Ermírio
Moraes. Não Por sua causa,

mas se eu disser que sim, ele
po_de dizer que não.

com essa prática existente no
Brasil de se fazer acusaç6es
genéricas. Os corruptos devem

- Vou reiterar o pedi do e espero que venha uma afirmação ou
uma negação; se não vier, existe a segunda sugest-ão, que
é convocá-lo, para, então, podermos debater a questão.

o acusador leviano também. Somos políticos, e quantos de
nós já tivemos a nossa ima~em

~--AproVei to a ocasião. ·s-r: P-residente, para focaJizar outro
assunto.

levianas
de
adversários
nossos? Acredito que muitos. E
muitas vezes não temos nem
condições de_ entrar com ação

É de nqsso conhecimento que.
dé-Sae tempos
i memoráveis, ·os
rios têm servido- de via para a
penetração e exploração
da
terra pelo homem. As civilizações alastram-se às margens
d_as vi as navegáveis, razão por
que os cauda1s são prenhes de
fatos e de passado na história
da humanidade.

dicial ao Sr. Antônio

de

mas para ver se assim acabamos
ser punid_os rigor-osamente,

mas

prejudicada devi-dá a a-cusaçoes

contra
jo~o a
porque

aquele que coloca em
nossa honorabilidade,
as
ações
são.
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fonso até sua foz). o trecho
navegZ:vel, entretanto·, compreende 1 .371km entre Pirapora
(MG) e Juazeiro (BA)/Petrolina
(PE).
Uma parte importante (56%)_ de
sua extensão situa-se no denominado Polfgono das Secas, a
maior parte local izada__ no --Estado da Bahia (40%).

_co

fato de as maiores- dec,-ivi-:...
dades encontrarem-se próximas
de sua foz, confere ao rio São
Francisco caracter 1st i C:as _mu_i:...
ro particulares,
pois, qUa1quer aproveitamento para uso
consuntivo
-a
montante
determinará uma diminuição das
vazões
turbi návei s .com
conseqüente perda de - ener~; a.
Esse fenômeno é pouco signlficativo em anos médios e úmidos,
mas adqUire importância
em anos com chu-vas
inferiores
ao normal
e é agravado nos
anos sec_os .
.

freqüentemente,
feitas,
como
tenho visto, através de notas
de jornai_s, .em coJunas de amigos,
e
ninguém
assume a
responsabilidade. Uá apresenNo Bras11, destacam-se o Tietei
um p~ojeto,
dentro das tê e o Paranaíba, que foram as
normas constitucionais vigen- grandes vias de penetração das
tes.
da Constituição de 1988, bandeiras, e o São Francisco,
regulamentando o respeito à que teve a _su_a história enriDe acordo com estudo desenimagem ·ct~ homem, do- cidadão. qu~cida a partir de Garcia volvido pela Empresa BrasileiInfelizmente, como quase todos d'Avila, no_século XVII.
ra de Pl~nejamento de TranSos projetos,
este também não
portes ( GE_I Por) , _ órgão da SeNosso·-,-- Pais pOssui a ·mais ex- cretaria Nacional dos Transtem o andamento urgente que se
faz necessário para, inclusi- tensa rede de navegação flu- portes. esta vinculada ao Mive, dar o di ret to de_ resposta vi a 1 dp__ P 1 q:""-eta! ·com 45. OOOk~ nistério da _Infra-Estrutura, o
a casos desse tipo.
-56 o A-mazonas, a ma i o r baci à sistema hidroviário associado
hidrográfica da Terra detém, ao trecho navegável do r_i o São
Sr. Presidente,
a afirmaÇão com seus tributários, mais _de Francisco.~ Pi rapara (MG) - até
do Sr-. Antônio Ermfrio de Mo- 20.000km de_aqUavias._ A Bácia Uuareiro (BA) e Petrolina (PE)
raes não atinge a ninguém es- P 1atina,
formada pe 1os r-i os - resu 1 tou no m-enor custo de
pecificamente, por isso é até Paraná,
Paraguai e Uruguai, é transporte .ao usuário -dentre
menos grave. No entanto·, como quase toda navegáve 1 , ao· todo as rotas alternativas postas à
dava um caráter genérico,
já S.üOOkm de hidrovias, desta- sua disposição,
isto é, com
relação ao transporte através
sei gual será a safda: dizer cando~se o rio Paraguai.
que na o a f i rmou _·nada. da mesma
de rodovia_s e/ou ferr_ov1as.
maneira como agiu o Governo_ ao
A Bacia do rio São Francisco
afirmar que os empresários, em possui
Cabe informar que a hidr-ovia-.
uma
superfície
de
gera 1 , tinham cu·l pa por f sso 640.000km2 e seu curso princi- em seu trecho naVegável, apreou por aqui 1 o.~
s. - S~- .- .também pal
tem
uma
extensão
de senta profundidades que variam
teria dito que--existi _ am _lad- 2. 700kn1 --entre as cabecel r as na de acordo com as épocas de esrões no Governo,
e que - isso Serra da Canastra e a
foz no tiagem .(abril a outubroJ e de
estava compro~ado com a ação Oceano-- At·l ânt i co.
cheia (novembro·a março . Na
que o próprio Governo estava
época de estiagem, os probl-eprovo·cando para verificar a
Sua bacia abrange sete unida- mas se fazem sentir entre Piex f stênc_i a de fraud~s em tais des da Federação e representa rapora
(MG) -Barra (8A}, em
e tais 1 ugares. _ E uma saí da 7,5% do território nacional, face da presença de "baixios"
que pode_ ser feita.
estando localizado 83% de sua (em número de -30), obstá cu 1 os
área nos Es-tados de Minas Ge- f fs i cos à _nave_gação que requeO que é necessário-é punir a rais e Bahia, 16% nos Estados rem dragagens para a manutenacusação irresponsável.
Por de Pernambuco, Alagoas e Ser- ção de uma profundidade mínima
isso, aplaudo o_ato do Minis- gipe, e o 1% restante no Esta- de 1,20_ m. Outros obstácUlos
tro, que pode servir de exem- do
de
~oiás
e
Distrito f-; si cos, que, nesse caso·. ex iplo para o futuro: não deixar .Federa 1.
gem
derrocagem,
são
os
passar, em brancas nuvens,
aJ!pedrais" (em número de 21),
cusações desse tipo.
em sua maio_ria
~se9undo
est 1 ma t"i" v as baSeadas concentrados·,
no· -ul t_imo censo demográfico do no trecho entre_ ·a barragem de
Vamos lutar para que tal fato IBGE
("1980).
a· popo 1 ação dos Sobradinho
e
o
Compl ex·o
não se repita, ·porque não há municípios contidos· nessa _ b_a- Portuário Uuazeiro
(BAJ
nada mais importante para cada cf a era da ordem de 1 o, 2 m-i- Petrol i na.
um de nós do que a nossa pró- lhões de habitantes.
correspria honra.
pendendo a 8,3% da população
Ao longo do-trecho navecável
brasi_leira.
merecem destaque as seguintes
A honra dever ser defendida
instalaç5es __ Portuárias: P1_raintransigentemente.
Do ponto de vista geográfico, pora (MG), Januária (MG), Itaa bacia é subdividida,
tradi- carambi
(MG)l Ibotirama (BA),
Por
isso.
Sr.
Presi-dente, cionalmente,-·em quatro regiões Uuazeiro (BA
e
Petrolina
faço a transcrição da resPOsta principais: Alto São Francisco (PE).
do Ministério do Exército, que (até a cidade de Pirapora),
não me satisfez; não me satis- Médio São Fra-ncisco- (de PiraA Portobrás, empresa estatal
fez porque não deu resposta pora a Remanso), Submédio São em i i qui dação~--=- -,~que tinha ·a
objetiva, apenas interpretati- Francisco (de Remanso até a responsabilidaqe de exploração
va,
e interpreto· como dizendo cidade de Paulo Afonso) e Bai- ~os portos de Pirapora, Petroque sim, em segundP quesito, xo São Francisco (de Paulo A- lina e
Ibotirama, dispunha,
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ainda, de um projeto executivo
de engenharia para modernização das instalações desse último porto .. Por_ sua_ v_ez, o Governo do Estado da Bahia pre-

tende investir em novas instalações
para
o
porto
de

Juazeiro ..

com
relação __ a_o . sistema
ferroviário, os portos de interligação
mais importantes
com trecho navegável
qo rio

São Francisco são: Vua~eiro,
estação terminal ___ de linha_ centro

-da

SR-7

~alvador

RFFSA, que dispõe de um

.

raffiftl

de 1 igação com o p_orto_ de Petroltna, e Pirapora,
estação
terminal
do ramal de Pirapora
da SR-2 -- Belo Horizonte -

RFFSA.

A construção da Ferro-

via Transnorde~tina, cujo projeto final _ de engenharia foi
elaborado_ pelo Escritório Regional
Nordeste do .Geipot,

permitirá a integração
dos
portos de Petrolina e 0uazeiro
a todo o sistema ferroviário
nordestino.
·
- No tocante à interligação do
sistema rodoyiá.r.io __com o.- trecho_ n_avegável dp ~i_o São Francisco, d_esta-cam-se as seguintes
roctov i a_s:
S_R_-242
(em
Ibotirama), BR-407 (em Juazeiro}, BR-122 (em Pé. tro.lina)·
BR-365 e BR-496 (em P_i r?J,gora .
A Franave- Companhia de Navegação do São _Francisco, armador estatal_, é o-"princfpal
transportador de cargas_ e vem
ampliando cada vez mais sua
participação por ser o único a
dispor de equipamento adequado
às condições atuais de navegação do rio São .Francisco, em
particular no lago de Sobra_dinho.
A frota de Frpnave é composta
de cerca de 60 chatas, sem
propulsão, com caPacidade individual variável de 200 a 400
t e d!':l: 8 empur-radOres, ·com capacidade de empurra de a·té
1.680 t, inclu-indo a tara das
chatas lda ordem de 80t)~
A anã 1 i se da_ evo_l ução_ do volume de carga
transportada
pela Franave mostra uma concentração_ em _torno de cinco
principais produtos no período
1988 -- 1989. São eles: soja,
gispsita, carvão vegetal, dolomita e farelo de soja, com
ênfase especial para os três
primeiros, que,no período considerado at·1ngiram cerca de
99%
do
total
da
carga
transportada. , A_l ém
disso,
constata-se uma progressiva ~
persistente queda no volume de
carga total transportada· pela
Empresa (anexo I).
Em 1989, já se pode observar
uma queda siginíficativa no
transporte
de
gipsita, em
conseqüência, principalmente,
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das precárias co_nd_i ções de navegação do rjo, A f~lta de um
maior investimento do Governo
F9deral em _dragagem, sinalização e ba 1 i zamento f _oram os fáteres que mais contribuíram
para dificulta r a. navegação.
Essa performance .de gispsita
se propagou para o atual exercício, mas o maior responsável
-pela pe~speCtiva de transporte
de _apenas _42. 000- _t e_m 1990
será, sem âúvida, a queda vert--fgi nosa do transporte de soja
a granel entre Ibotirama- e
·petrol i na. Dos i aspectos geraram es_sás-; tuação: 1ll.) a queda
na procfução de safra da· soja
do. cer. ~do baiano (a safra 89
produziu_ cerca de 8bo mi 1 ton~ladas
de soja, enquanto a
_safra 9"0 não atingiu as 300
mi 1 toneladas); 2 2 ) o frete
hícl_roviáz:--io - pr_aticado
pela
Fra_nave, ·na ma i o r parte da
safra, não apresentou c_on_dições de competjtividade em re1 ação_ ao transporte_ rod_oy·; á r i o
(anexo Il). E_csrtu_cttogrs _ desenvolvidos pelo
Nordeste
1 0 __ Regional
ES 1
do Geipôt, para o ano de 1990,
-es-t-imam uma demanda por transporte, na áre_a··-de ·influência
básica do .~recho_ navegável do
rio S_ão Francisco, passível de
captação
pela
modalidade
-hfdr_oviária. Essa deman.da indica _a potenci aJ idade dé
movimentação dos sete ·principais
produt_o_s naquela _área de inf1u_ência,_ a_ seguir citados na
ordem de sua i mp_or-tânc i a: sa 1 ,
gfpstta, soja, h111ho, carvão
vegetal, mamona em bagas e
c i mente,..-

13

Diante desse fato, o·pro~eto
foi orienta9o para verif1car
não só 13. existêricfa-- de uma demanda insatisfeita, mas também
avaliar se os investimentos
_i nd 1 cados
pe 1 o - "Pr-ograma de
Melhorias_" seriam suficientes
para absorver essa demanda.
Após e-Xaustivos estudos pelo
Geipot, concluiu-se que investi mentes i so 1 a dos do_s ã,gentes
públicos envolvidos na gestão
do· sistema h1droviário do São
Frnacisco são, em termos da
econ_omia do Pais comg um todo,
économi camen.te i nvi ávei s, ·para
õ nível e estrutura aa ·qemanda
considerada.
rre f a to,
q qu_e se consta!a
atualmente e que mesmo nao
sendo suficientes, os investimentos
(instalações
portuárias,
frota
e
vi a
nãvegãvel) na hidrovia do São
Francisco são, _praticamente,
de exclusiva responsabilidade
-do setor púbí i co.

Es.se
aspecto, por si só.
_const 1 tu i -se, .certamente,
o
maior contribuinte para a inexpressiva movimentação
de
cargas, em termos absolutos.
no-- trecho navegável do rio _Sj.o
Francisco.

Tanto .é que, a partlr de
1986, o fnício do processo de
integração entre a Franave e
seus principais usuários contribuiu para a melhoria rela. 'ti v a do transporte rea 1 i zado
pela hidrovia. Apesar desse
esforço, constata-se ainda carência de integração entre os
~agentes envo_lvidos na operação
e- na ut i 1 i zação do transporte
Ca6e- ressalta r que a tonel a- hidroviário
no
Rio
-São
_gem tota-l des-Ses- produtos. que ·Francisco.
poderiam
ser _ transportados
pela hid-rovia, atinge montanNesta a1tur_a. não poderia otes extremamente superiores, mitir a minha proposta que.
admitindo um crescimento da além de óbvia. é símplês: de
ordem
de 1 . o_ae%, - 1 , 399% e institucionalízação de um pro3.118% em relação ao que foi cesso de planejamento particiefetivamente transportado pela pativo, integr"ad'o e permanenFranave em 198.8. 1989 e 1990 te, voltado _pÇlr:_a o sistema de
transporte hidrOviário do rio
res_p~-~ i vament,e .
São Fran_ci sco.
o· ~G'e,pot foi instado a indiDessa for·ma,_ proponh·a· não só
car possfveis soluções para os
pnoblemas e obstácwlos exis- a retomada da linha de ação já
tentes que limitam a utiliza- adotada, como também a contiçã_o db Jné.dio São Francisco, no nuidade do gro_cesso.com o en-::que se 'ré,Tere ao atendimento ·gajame-"'to da inicía:·t-iva ·prida demanda por trnasporte na vada.
referida_ hidrovia.
Entendo. que caberia aos órgãos envolvldos com o si~tema
_Q__
extinto.
Ministério dos h1drov1ário do rio São FranTransportes·,
1 ançou
o cisco. e só a eles, o papel de
"Programa de Melhorias na Na- dec1sores quanto_ à necessidade
-yegação do_trecho Pirapora Pe- de investimentó no
sistema
tr.ol1na ~_0uazeirb. no Rio São (via navegável. frota e instaFrancisco~·-=-- que visava a
tor- -lações portuárias) e da altenar - o - Mé.di o s_ão ~ F.:.ranci sco ra~ão
melhoria de procedin_avegáve 1 · ___ di uturnamente, me- mentos "oper_?Ci_onais.
lhorar _ ãs-c0n_d1 ções operacioOutros grandes rios do mwi-do,
nais de suas principais instalações portuárias e aumentar a tais com o Reno, o Sena, ·o Tâcapacidade de tr_anporte
da misa. o Danúbio . o Volga, o
frota da Franave.
·
Sã_o Lourenço; 9 Mi ssi ssioi, o

A
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Tennessee,
o Nilo, o Corigo, ê
outros, desempenham importante

função,
transportando as riquezas entre as reg_i_ões banhadas

pelas suas águas e desen-

volvendo

um

fluvial.

moderno

turismo

É esse o desempenho _que· advo-

go para o São Francisco:

tabelecer

as

res-

suas atividades

de via navegável.
Visualizo,
contudo, algumas etapas para a

recuperação da

sua

h i drov'i a.

Pr1meiro, r:.equer-se um longo e
penoso trabalho de dragagem,
varredura e derrocagem em to~
dos os can~is de navegação de
seu sistema fluvial para aumentar o
seu
momento
de
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calado. Ao mesmo tempo, faz-se

necessário

s1stematizar

um

processo de concessão de prioridades Para o _financiamento
de _navl os aos ar_mado-res e formular po1 íticas de .:FOmento à

indústria de construção naval
e de marinha mercante.
Finalmente. cabe ao GOverno Federal
a construçõa de portos

modais

no rio principal. afluentes e
subafluentes nos locais de co~
nexões
rodoviárias
__e
ferroviárias já
existenteS,
sendo a cidade de Juazeiro o
grande _ empório_
do hinter--1and são franciscano.
O desenvõ1vim8nto regional e
inter-regional exige a imple-

mentação ·de um programa des-se
porte, demandado profundo planejamento, proj_etos custosos,
r_ecursos niaci ços e conn__ nuados
para uma execução técnica se~
i:[1_terrupções.
Finalmente, gostaria de enaltecer o excelente
trabalho
técnico desenvolvimento pelo
Geipot, através de sua Superintendência__ c;le P 1 a,n.ej amento
Estratégico, mais especifica~
mente-, os pro f i ss i o na i s do Es.cr_i tór_i o Regi ona 1 Nordeste da
ErilPresa_, -cuja ex_ce1ência dos
trabçlhos execu~adgs deye ~er
reconhec_i da,
como fecho des_te_
pronunciamento. (Muito bem!_)

ANEXO I
PRINCIPAIS MERCADORIAS TRANSPORTADAS PELA
FRANAVE NA HIOROVIA 00 MÉDIO SÃO FRANCISCO
(Em t)

Mercadoria
Soja

Farelo de Soja
Gipsita
Carv~_o __ _ve_get_a

1 __

1988

1989

1990•

61-958

71 ..67.0

53-456
:3; 53.6

17.482
3.·3·4s· ·

5-c<l91
8-000
15-000.
1.500
10-000
2-109

Dolom1ta

Outras

.

.1-346

1-095

1;!0-296

93-592

•---

TOTAL

42-000

FONTE' Franave
( ) Previsão

ANEXO II
ESTIMATIVA OA DEMANDA POR TRANSPORTE DE CARGA NO TRECHO
NAVEGÁVEL 00 RIO 580 FRANCISCO POR PROOUTO~ELECIONADO(Em

10't)

Produtos

1989

1990

12~0

398,0
198,0
_249. 1
175,0
63,2
40,0
12;0

428,:3
216,0
251,8
300;0
-61 ,3
40,0
12,0

985,0

1.135,3

1.309,4

1988

-~

370,7
198,ú.
246,-1

Sal
Soja
GipsHa
Milho

carvão Vegetal

Mamona

em Bagas

Cimento
TOTAL
FONTE; Ge1pot -

ER/NE

60.0~:

58,2.
40,0

-- .,.,
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
Sousa} ~-o nobre -- Senador Ney
Maranhão_

havia

palavra,~mas,

desistido

há pouco,

pr_i r as __ resoluções do Co.nsel ho
de Segurança.

da

p~diu

a Presidencia, que a concedes-

se, para fazer
comunicação.

uma

breve

C_om a pa 1avra o nobre Senador

Ney Maranhão.

O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE.

Para

uma

breve

-comuni

ca.ção-~

Sem
revisão_ do orador.) Sr.Presidente, s-rs. senadores,
transmi_'to à Casa que estive no
Estadõ de São Paulo, de sextafeira a domingo, tomando parte
em um congresso de solidariedade dos povos árabes ao Kuwait,

invadido pelo _ditador Sad-

dam Hussein. Tive-Oportunidade
de, em nome da Embaixada do

Kuwa i t,

convi dar

Srs. Senádores.

a_l guns

dos

Solidarizo-me,
mais uma vez,
com os organizadores
desse
congresso, que reuniu figuras
dos pafses envolvidos no conflito do ·oriente Médio·~- Esta
reunião teve lugar na Faculdade de Direito de São Bernardo
do campo. Na ocasião,
pessoas
dos países envolvidos nesse
conflito dissertaram sobre as
misérias
o
que
só
acreditávamos por fotografias
, perseguições, mortes, enf j m, tudo que aavé_m de uma
guerra.

-

O. que
está acontecendo em
nosso País é sacrifício para o
n_osso_
pOvo, ·. principalmente
p·a r a os des-cam i SadOs, porque a
inflação começou a sUbir, pelo
motivo acima c i t_a_dp_. __O .B.rasi. 1,
o- Congresso. enfim, ... o povo,
deseJa que- esse problema seja
solucionado
o
mais rápido
possfv~T .

Era o que tinha a dizer, Sr.
Presidente. (Muito bem!)_

O Sr. Áureo Mello- Sr. _Presidente, peço a palavra para
uma Comun·i cação.

O SR.

PRESIDENTE ,(Pompeu Qe

SoUSal - Concedo a
Ex

palavra

a

V.

O SR. ÁUREO MELLO (PMOB - AM.

Para uma breve comunicação.) Sr.
Presidente, faço esta comunicação no sentido de que
seja O"lhado pelo Governo e
principalmente pelo Sr. Minis-tro do Trabl ho o problema -do
despejo da União Brasi_leira de
Escritores do Estado de São
Paulo, a USES. A __ UBES é uma
associação que ccrngrega todos
os i ntel.ectua i s de grande porte e Vem representada em nossa
capltal pelo escritqr Volnei
Milhomem,
figura bastante conhecida no mundo cultural
e
das letras.
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~ue será de ti, Amazônia, enquanto se teima em .desconhecer
que teu re 1 no a·caba onde a tua
v.e~etação termina?

Que- será dli"tT, Amazônia, enquanto os cegos herdeiros do
Lêmure implacável buscam fórmulas para exp1orar-te reacio-,.
nalmente.
~uanto
se sabe que
os f i ns econõrn.i cos __são, po"r si:
mesmos, f. rrac i o na i s?
Que ser-á dé -1: i', Afnazôn i a, enq-uanto .não forem aval i a das .as
tuas perdas e o teu--de.sgas·te;em quat~otentos anos de falsa
pro·sper i da de pa-ra o ·h.omem ·e· ·
lenta agonia para ti,
Amazônia,
que :te sentes cada .. vez
menor com a extinção de milhares. de espécies de tua fauna e·
da tua flora?
Que será de ti; Amazônia, enquanto o índio que te J?r01egia
e guardava os teus m1sterios
continuar sendo reduzido
e
transformàdo ·em cabqc.o?
Que será de ti, Amazônia, enquanto o revolvimento de tuas
terras,
em bUSca de miné.rios·,
envenenar __ os . teus , r i os e . as
toras de madei.ra submersas na
água desabarem sobre ti
emforma de chuvas ácidas?

Que será de ti , AmÇJ.zôn i a, enquanto o desmantamen~o e_ .ás_
queimadas abrem clareiras-em
tuas matas . . at 1 çando
ainda
mais as forjas de ,Vulcano,_ que
o ape:l o que faço ;é para que transferem aoS teus ar·es o seDesejo- que ess~ çonflito tenha um fim rápido~ desej_o este esse despejo que está trami- --zão dos pãntanos: e a temperaque foi também manifestado por tando no Poder Judiciário, a tura dos infernos?
todos os
participantes
do pedido do INPS, seja transfeQue será de .ti,_ Ãmazôn1a,
congresso.
rido para mais tarde, a fim de
que esse ,rganismo tenha tempo quando .tuas lendas .não tiverem
e·a doce
Particularmente, tenho minhas de se tlansladar para um pré- mais aonde pousar,
dúvidas, porque ouvi depoimen- dio condi~no e·possa cumprir a flauta do uyrapuru q~ebrar-se
to de pessoas dlretamente e~ su_Çl _missao e obrigações nos numa profunda elegia _sobre.os.
volvidas, mas não tíV6ram con- termos do .Que vem fazendo tra- rios que minguam e os areais
·
dições de ·terminar seus rela- dicionalmente em favor dà cul- que avançam?tos,
porque caíam em crise tura brasileira.
Que será de ti, Amazônia, úinervosa.
Era o que tinha a dizer, Sr. tima página do GêneSe, nà opiSr. Presidente, solldarizo-me Presidente,
pedindo ainda a nião de Euclides da cunha,
com esse pequeno país
o Ku- transcrição nos Anais das be- quando os seres que fazem a
wait,
e com os povos ~rabes _ las_·palavras do escritor ama- tua escrit.a enigmática merguque estão unidos para que o- zonense Jorge Tufic,
também lharem totalmente no caos da
ditador Saddam Hussein sere- filiado à USES, e que profliga usura que te diminui aos olhos
·
·
tire incondicionalmente daque- as queimadas e
devastações. do mundo?
le país e, assim, a paz volte (Muito bem!)
ou~
sa-ra Oe t.i. AmazÔnia, aàquela área.
tão importante
para o desenvolvimento do MunDOCUME;NTO
A QUió SE REFERE O gora que uma parte de ~eus fi-_
do oci denta 1 .
SR.
AUREO
MELLO
EM
SUA lhos elegerarn·.senªd.or .o tn_imiCOMUNICAÇÃO:
go número· um de tuas árvores,
e que tudo fará nO sentido de
Mais uma vez, dou meus paraO
QUE
SERÁ
DE
TI.
beneficiar
a cobiça pelas tuas
béns aos organizadores. do conriquezas
naturais,
sem qUe
gresso,
pelo êxito alcançado.
AMAZÔNIA?
isso lhe afete a consciência
ou lhe abale o cinismo' _
O Brasil
foi
um dos pefses Uorge Tufic
mais sacrificados com
essa
Que será de ti,
Amazônia,
crise,
comd tive ocasião de
Que será. de ti . Arflazôní a. enfalar, pois tinha um comércio quanto o homem que te desfruta cujo tamanho incomoda pe 1 a_ aumuito imQortante com o Iraque, considerar-te perene, imortal sência de amor e cuja perda
nem um rio .de_ 1ágririías há de
que, aliás, na crise do petró- como se imagina um duende?
leo,
foi um dos poucos países
chorar-te com justiça?
que deu crédito ao Brasil,
e
Oue será de tí, Amazônia, enQue será de ti,
Amazônia,
nem por isso o Presidente Col- quanto se pensa no· teu destino
lor deixou, em momento algum. sem separar-te do destino do grandeza física que, no entande se solidarizar com as Na- homem
que
te
golpeia
e to, p6de caber dentro de um
nfnho qualquer, desCe que ele
ções Unidas e deixar de cum- maltrata?
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tenha a leveza de tuas palhas
e a úmida ternura dos ventos

Que te emba 1am?

Que será de t i , Amazônia, paraíso da natividade cósmica,
porto de lenha, sertão de es-

peciarias, inferno verde, berço do progresso, refúgio de
degredados, sorvedouro de talentos, remate dos vencedores,
Quando és praticamente a Ultima fronteira do verde com as
terras-do-sem-fim?
Que será de ti,· Amazônia,

es-

finge dos néscios, aPetite dos
glutões, motivo de inspiração
e de escárnio, natureza morta,
peixe colorido de estrelas importadas, autofagia
mítica,
cipoal de batalhas demiúrgi-

_cas, aleijão Vegetativo de- sementes

astronautas.

-~gora

q_ue

uma dúzia de sáb i os _te co 1ocam

no banco dos réus e te j Ül gam,
em nome da ecologia?

Que será de ti ,
Amaz-ôn i a,
quando a ecologia, no sentido
global r deve partir da humanização urbana?
Não é fácil · acredftár ·nas
boas intenções do homem que se
declara a favor da natureza,
se ele cultiva a poluição e
contribuiu para a miséria.
Que será de· ti, Amazônia? Os
tucanos também pedem socorro.
Ao fugirem das queimadas, eles
invadem as cidades em busca de
comida.
Primeiro, foi o homem
das margens ~s terras firme~
que se evadiu.
Agora são as
aves Amazônia! Os nichos sagrados estão em chamas. Teu
coração se esvazia de gorjeios, e já começa a s_çmgrt~:_r ...

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
Sousa) - Concedo a palavra ao
nobre
Senador
Márcio
Serezoski.
O SR. MÁRCIO BEREZOSKI (PSDB

se.
Pronuncia o seguinte
discurso.)
Sr. Presidente,
Srs . .Senadores,
a década de
1970 foi a década do 11 m1laQre
bras i lei ro 11 •
Porém,
i nfe11Z_mente, não foi necessário muito para que tal
prodfgio se
revelasse
apenas _um
_fogo
fátuo, cuja imagem tremeluzente era utilizada com abundância para manter bem nutrida a
fantasia do povo bras_i1eiro.

na década de 90, às portas do
ano 2000, e- os horizónte_s par~
a agriCultura expõem ameaçadoras e pressagas nuvens. O estado _de_ espf ri to dos produto-_
res rurais é de ansiedade e
i ncer·teza.
São prob 1 emas de
toda ordem: crédito escasso e
intempestivo,
preços aviltantes, transporte .caro,
armazenagem deficité:ri-a, come-rcialização ---expropr i a_dor:a r
j u_ros
insuportávei-s.
_

Há

poucos _dias, recebi _corda C'ooperaj:iva de
Crédito Rural do Alto Uruguai
Catarinense (Crediauc), com um
apelo que me soou dramático·:
11
Evitem a crise enquanto é
re_spond~Cia

tempo 11

•

Refere-se a referida Cooperat 1 v a atl r•eni tente drama do
cré_dito-- _rural,
cuja falta,
parcimônia ou intempestividade
a 1 i a das , ·à
''redução
da
tecnologia", diminuíram de 15%
a pro_dução agrícola já neste
ano.
As
persPect_i vas para 1991
apresentam-se ainda mais sombrias,
pois
o
denominado
11
enxugamento" da liquidez na
economia e a descriteriada retenção dos cruzados da .Poupança deixaram os agricultores
brasileiros sem recursos para
viabilizarem a safra e o ·plantio deste período.

Novembro de 19!
nã9 seleci_onados, com tecnolo-gia rud-1 menta r,
sem fert n i~
zantes
e
sem
adequado
acompanhamento. Isso redundará
em·menor
prod_utividad~;
conseqüentemente, na "mesa do
consumidor
haverá alimentos
mais caros e de pior qualidade,
no próximo ano" (Diário
Catarinense de 5-11-90).
Sr... Presidente e: SrS. Senadores •. _ o Estado de santa Catar ina_ possui dezessete Coopera tivas-·de Crédito Rural, com m~is
de _1_2__ mil
associados, todos
médios e pequenos produtores.
Com semelhante ·estrutura e com
tal capilaridade, em um setor
de tão vital importânci_a como_
é o agricola, não haver recursos para crédito é indubitavelmente uma lástima.
Longe vai- r Sr. Presidente, o
idealismo do art. 50 das Atas
das Disposições Constituc.io-_
na i s Transito r i as _que determinou um a:n·o ·após a promu 1 gação
dã·-x.onstituição para que a 'lei
agrícola eStabelecesse "os objétivos e instrumentos de poli'tica, a_grfcola, prfo_ridades,
planejamento de safras, comerei a 1 i zação.
abast·ec.i mente interno, mercado ex~erno e
instituição
de "
crédito
fundiário".

Definitivamente,
nbsso Pais,
apesar dos preocupantes ·e ver-_-gonhosos níveis de pobreza e
Recentemente, o Governo Fede- miséria do povo;-· conforme a-·
ral anunciou a destinação de testam os relatórios recentes
e
4.50 bi l__ hões de cruzeiros para do Banco M_undi a 1 e da FAC.
financiamento da atual
safra, segundo constam os que vêem a
com jurOs de 9% ao ano. ,No en- real_ida_(je dos agricultores que
tanto, até este momento, com~ moram e trabalham no interior
Pafs em pléna safra, as libe-"' deste Brasil, ainda não se deu
rações não atingiram _100. _ bi- conta _da importância e da polhoes e a juro~ proibitivos tenci a 1 f dade
de
sua
para a agricultura.
agricultura. Não a agricultura
rica e sofi_s-ticada, mas a ados milhares de
No meu Estado, Santa Catari- gricultura
na, no período mais crítico trabalhadores que produzem adesde o início dos anos 80, os limentos, cujos destinos estão
agricultores dispõem. até este manietados pelas deci_sões urmomerto çlo mês de novembro r _de banas, cuja v_i_são. de mundo não
apenas 5 bilhõ9s de crUzeiros, abarca a complexidade do parodos
30 bilhões prometidos, x tsmo da especu 1 ação f i nance icuja liberação devia ter ocor- r a
.e
da
1 moralidade
da
rido
no início do mês de expropriação.
outubro. A~.esta a 1 tu r a, se 1 iPrecisamos
descobrir esses
berados
fossem os recursos
prometidos,
somente 40% das t~abalhadores.
com povo bem
as di_ficuJdades
240 mil prqpriedades rur~is de al imen1;;adó-.
Santa
Catarina
seriam são superadas e há progresso._
atendidas. Os poucos produto- Sem
issO,
nosso progresso
espasmos
de
res rurais que recorrêram a caminhará com
bancos privados estão pagando asma: da~-se-ão alguns passos.
juros_ de 20% ~_60%.
_
mas _um corpo doente. _

o período dos anos 80 foi o
tempo dos recordes da produçãO
de grãos: 63 milhões detoneladas em 1987; 64 milhões em
1988; 72 milhões em 1989, Também esse fato foi
divulgado
com ufanismo, semeando a. idéia
de que o Pafs construíra· uma
sólida e duradoura sistemática
de sustentaçffio da
produção
agrícola.

õ,at-raso e a .insuficiência do
credito, de acordo com o presidente interino da Organi~
ção das Cooperativas do Estado
Qe Santa. Çat§l:ri,na,
Norberto
Kretzer, deverao provocar uma
queda de 10% na produção, com
reflexos negativos a partir do
segundo semestre de 1991.

Sr. Presidente e Srs. Senadores, estamos apenas entrando

-o produtor não detxará de
plantar, porém semeará grãos

.. Atenda-se ao produtor rural
com crédito. e ele responderá
com _produção.
~Eyi_:temos
que à- décacra·de-so
se--transforme na miragem dos
celeiros
abarrotados
do
passado.

Evi temos- a cri-se, enquanto _é
tempo, embora, passe este ano,
já se faça tarde.
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o que tinha a dizer, Sr.

Preside'hte.

O SR.

(Mir.li to bem!)

PRESIDENTE (Pompeu de

Sousa) - Concedo a palavra

nobre Senador Marco Maciel.

ao

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE.

Pronuncia
discurso.)

o
seguinte
Sr. Presidente,

Por tudo isso, o Bras i 1 de_ye
muito aos jesuftas e, em reco~
nhecimento,
reg1stro como
ex-aluno de colégio, o Nóbrega,
do Recife, e professor de
universidade,
a Católica de
Pernambuco,
ambos di r i g1-dos
por jesuftas - minha _homenagem
por ocasião da efeméride dos
450 _anOs _de sua ·axfstência.

Srs. Senadores, com regozijo,
ocup_o a tribuna desta Casa
para associar-me às comemora-

Era o que-tinha a dizer, Sr.
Presidente. (Muito bem!)

da Companhia de Jesus e dos
500 anos (exatamente 498) do
nascimento (1492) do seu fun-

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
Sousa) - C_oncedo a palavra ao
nobre
senador
Mauro
Be,i1evi_çies.

ções

dós 45_0 _anal$ de fundação

dador, -o

bc;~.sco

la, mais tarde,

de Loyola.

Inácio de_ Loyo-

Santo

Inâcio

Foi

precisamente no século
XVI, para a Espanha, o -"sécu1 o

de

ouro" que viu nascer o ro-

mance e

o

EscoJástic~

grandes_ .

drama _moderno, a
em Salamanca, os
descobri mentes

geográficos e o predomfnio es-

pant:ro 1 sob r: e a E_uropa e o mun-

do,
que essa mesma Espanha
dava à
I~reja
uma profunda
con_tr i bu içao no senti do c:le _renovãmento, por meio do vértice
da mística d_e Santa Te-resa-~ e -o
seu Carmel o, e- da piedade atfvística de Inácio de_ Loyola e
os seus jesuítas.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -

CE.
Prõnunci a
o
seguinte
discurso.)_
Sr_. Presidente,
Srs~~-- senadores, os avi cul teres
nordestinos, diante da adversidade climática do cor~ente
ano, atingindo significativamente a saf~a de milho, voltam
a reclamar- do Governo federa~l
um tratamento
diferenciado,
que Qaranta à categoria a continuldade de suas atividades
pr9dut i_yas.

tm-- _r_ec-erlte- reuri"fão da Assoc-iaÇão Nordestina de AvfcUltura,
o Presidente Roberto Soares PessOa expôs as dificUldades viv"idas· pelos associados
d~ ·cõ.DC~1tuada
entidade-,
reclamando
uma_ ação imedia_ta
evigorosa dos parlamentares da
reglão junto às_ autoridades do
Ministério da Econo~ia, Fazen-

Qúãtrocentos e ciOqOenta anos
depois,
passando
por
i ncon_"távei s
· - · sucessos,
memoráveis sacri_ff.c:;i.os,
expressos em reveses, _persegu fções e martírios, - pdde-Se a- da e Planejam~nto.
firmar que a Ordem dos JesuíAléri1 disso,· foi assentado o
tas tem combatido o bom combãte;
"Bonun certamen certavit" envio de um telex à Ministra
(Apóstolo Paulo).
··
'2-él"ia Cardoso dé Mello com as
jCistas · postulações
da AA
ordem,
reconhecida pelo na entre as quais a adoção da
Papa Paul o I I I em i 540, surg_i u alfquota zero do imposto sobre
co_mo expressão __.dê uníà necess f- o mí 1 ho_, _ para ut 1 1 i zação exdade histórica, renovou a I- clUsiva em r3Ç5es.
-greja, ·_pela ado"ção' da cultura
da epoca; o Humanismo,
pela
Para conheci me-nta _da Bancada
solidez da preparação _espiri- cearense no Senado,
foi
retransmitido
o referido telex,
tual de seus membros atravês
da
espirituel_i_dade
e
dos que se acha vazado nos segUin"exerci-cios" inacianos~ e pela tes termos.
vi são cl ar f vi dente que a co"n"_E_X_m_A_ Sr 4
duziu a concentrar e~forços na
formação da juventude, a quem
o futuro pertence.
orA Zélia_Cardoso de Mel-No Brasil, os jesuítas estiveram presentes d~spe os pri~
mórdios_t na pessoa de notáveis
missionarios, José de Anchieta,
Antônio Vieira e outros,
talvez menos conhe"cidos,
mas
não por isso menos heróicos.:
Aqui fundaram cidades. conviveram com índio.s nllm e~~emplar
processo
de
inculturação,
estudando-lhes a.
lfngua
e
registrando-a em livros para a
posteridade.
Ensinaram-nos ·a
plantar,
organizaram-nos
e
defenderam-nos contra o extermínio; fundaram colégios, formaram jovens; esmeraram-se nos
astutos e na pastoral e pregaram a justiça.

lo

DO. Ministra da Economia
Bras fl i a -

DF .

Na qualidade de entidade
máxima re-presentativa
do
Setor Avícola do Nordeste,
solicitamos vênia Pira vir
a pr_esença de V. _Ex , expor
o que abaixo se segue:
a) em Vista de fatores de
adver's 1dade cl tmát i ca consub~~anciados
na seca, que
mais uma Vez se fez presente no. ano em curso em· ·nossa
regi_ão,
ocasionando substanc1al
perda da safra de
milho, principal insumo das
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raçOes do segmento, ficamos
à-mercê da i_mportação do
aludido cereal, da Argentina e dos Estados Un~dos da
América. · sendo que ·a prime ira
tem
uma
taxa_ção
tributária de· 3,3% e a segunda de 15%;
b) considerando a
relevância da avicultura dentro
da nova política econômica
do Governo, que no seu contexto visa,
inclusive, oferta de alimentos a preços
ba i_xQ_S . e estáy·~ s- p.,ra_ a_s
populações
economicamente
menos favorecidas. Considerando o fato do imposto de
importação ser uma tributação extra de controle. Considerando que as regiões
Sudeste e Su1
são ben-efi_ ciadas peifo tlraw Back; e

c) solicita,
certoS do
elevado senso ·de justiça de
V.
Ex~.
seJ·a determinado
pór 'esse min stério.j adoção
da alíquota o (zer_ó do im-::
posto sobre o milho para
utilização
exclusiva
em
rações.
Cordiais s·audações
ANA - -AssOei ação Nordestina de Avicultura
Roberto Soares
presidente''

Pessoa

Sr.
Presidente; ap-oiamos o
pleito da Associação Nordestina de Avicultura. na expectativa de que a titular da Pasta
da Economia encontre uma solução capaz de permitir a ultrapassagem da fase crítica com
que se defronta~ na atual conjuntura, a prestigiosa classe.
que intégra o empresariado da
nossa região.
Com isso, o importante setor
daria seqüência aó seu es~orço
produtivo,
consubstanciado,
inclusive, na oferta de alimentos
a
preços baixos e
estáveis para as populações
economicamente
menos
favorecidas.

É o ap~lo que secundamos,
desta tribuna,
convictos de
que· o governo encontrará, sem
delongas, uma alternativa para
o impasse, ora submetido à decisão da Ministra Zélia Cardoso de Mello.
Era o que ·tinha a dizer,
Presidente. (Muito ~em!)

O SR.

s~.

PRESIDENTE (Pompeu de

Sousa) ~ Na presente ·sessão
terminou o prazb para apresentação de emendas ao Projeto de
Resolução n~ 60, de 1990. de
autoria do Senador Jutahy Magalhães,
que extingue o v~to
de liderança.

