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Durante o discurso do Sr. Carlos Bezerra, o Sr. Odacir Soares, 12 Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Antônio Carlos Valadares, Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) - Concedo a palavra ao próximo orador inscrITO,
Senador Romeu Tuma.
A SRA. MARINA SILVA - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) - V. Exª terá de consultar o Senador Romeu
Tuma, que está inscrito e já se encontra na tribuna.
O SR. ROMEU TUMA - Sr. Presidente, se V.
Exª permitir, concedo com muita honra, visto que serão só cinco minutos.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - V. Exã tem
a palavra por cinco minutos, Senadora Marina Silva.
A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) - Sr.
Presidente, srªs e Srs. Senadores, antes de iniciar,
agradeço ao Senador Romeu Tuma por esta gentileza.
Desejo solidarizar-me com o Senador Eduardo
Suplicy, que, antes da Ordem do Dia, fez uma denúncia que considero muito grave: o fato de o delegado que conduziu o processo de prisão de Diolinda
e de outros integrantes do Movimento Sem-Terra ter
negociado a soltura dos mesmos em troca da prisão
de José Rainha.
Isso é muito grave, porque, ao proceder dessa
maneira, o delegado assume que Diolinda não cometeu crime algum, que ela é refém em função de
eles ainda não terem conseguidO prender o José
Rainha.
Diolinda defende uma idéia, um projeto de reforma agrária, que muitos, no discurso, dizem ser a
favor, mas que muitas vezes, na prática, não o são,
porque a reforma agrária ainda não aconteceu. Portanto, ela não pode ser incriminada, porque não cometeu nenhum crime. Se ele pode fazer a troca dela
pelo Rainha é porque ela não cometeu um crime.
• Nesse caso, Diolinda é refém.
Acabamos de participar de uma reunião de Senadoras, da qual o Senador Eduardo Suplicy também participou por ser Senador de São Paulo e por
estar acompanhando .esse caso, dando-nos as informações. Nessa reunião, resolvemos elaborar um documento, solidarizando-nos com a Diolinda e que
será enviado ao Juiz que analisará o recurso solicitando a soltura dela e de seus companheiros. Concordo com o Senador Eduardo Suplicy quando diz
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que se defender uma idéia constitui crime, que nos
levem todos à prisão. Todos nós deveríamos ser
presos. Eu, particularmente, defendo as ídéias da
Diolinda, do Senador Eduardo Suplicy e V. Exª que
preside estes trabalhos, com certeza, também as
defende.' Nesse caso, a Justiça brasileira, para ser
correta, deveria sair prendendo pessoas que defendem a reforma agrária. E, sem querer ser radical,
penso que deveriam prender também as pessoas
que apóiam o projeto de reforma agrária. Não é justo, não é ético, não há sustentação em se prender
uma pessoa pelo fato de defender uma idéia, um
projeto e, muito menos ainda, tê-Ia como refém nas
condições em que se encontra Diolinda. É revoltante
para o País, é revoltante para as mulheres brasileiras, que tanto lutaram pela democracia e pela justiça
social. Está-se falando em desemprego - e as cifras
são altas - mas uma forma de assegurar emprego e,
conseqüentemente, renda é através da distribuição
de terra, do acesso democrático a ela, que é um
meio de sobrevivência e de produção.
A minha breve comunicação é para solidarizarme inteiramente com o Senador Eduardo Suplicy
pelo trabalho que vem realizando e colocar-me à inteira disposição para ajudar no que for possível, a
fim de que essa injustiça vergonhosa seja reparada,
no que se refere à prisão da Diolinda e de seus companheiros.
Agradeço ao Senador Romeu Tuma por ter-me
permitido fazer esta comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) - Concedo a palavra ~ Senador Romeu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. Senadora Marina,
sinto-me feliz por ter dado a oportunidade para que
V. Exª fizesse esse protesto. E. se me permite, incluo nesse seu protesto o pedido de prisão preventiva daqueles que roubaram do Banco Nacional.
É importante que se saiba que, de ofício, a autoridade policial pode e já deve ter aberto o inquérito
para providenciar as medidas de ordem judicial para
que isso não se repita.
Quando pensávamos que as contas fantasmas
não existiam mais no mecanismo financeiro nacional, percebemos que setecentas delas foram manipuladas por quase uma década, sem que ninguém
atentasse para isso. Como disse o Senador Roberto
Freire: "emitiram dinheiro. fazendo com que a inflação crescesse, e todos nós ficamos navegando".
Não sei se a Polrcia Federal. de ofício, já abriu
o inquérito, não s6 pelas denúncias que foram veicu-
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ladas pela imprensa, mas pela fiscalizaçãO do Banco
Central, pois o próprio Diretor do Banco disse que
manipulava os balanços através dessas contas
"mortas", que eram normalmente reativadas para
movimentar os balanços falsos.
Mas, aqui estou para fazer um discurso que.
talvez, interesse também a V. Exª, nobre Senadora
Trata-se da Campanha Fraternidade e Política, na
qual a Igreja Católica. neste período de Quaresma,
está empenhada, e que, neste ano, tem como lema:
"Justiça e paz se abraçarão".
. O Objetivo dessa Campanha é formar a consciência política das pessoas a fim de que exerçam
sua cidadania. Os católicos, entre os quais me incluo, entendem que o cidadão deve conhecer seus
deveres. e .direitos para um convivência social condizente com a dignidade da pessoa humana - e aí se
inclui o aspecto da intervenção de V. Exª, nobre Senadora Marina Silva.
Nesta manhã, na residência do Sr. Vice-Presidente da República, Dr. Marco Maciel, Deputados e
Senadores se reuniram para· discutir a melhor forma
de difundir o tema e as alternativas para fazermos
chegar essas idéias às bases políticas, Assembléias
Legislativas e Câmaras Municipais. Entre os coorde-.
nadores. do Grupo. Parlamentar Católico, temos os
Senadores Lúcio Alcântara e Pedro Simon, que ocupou recentemente,esta tribuna para expor o tema e'
que, acredito .. juntamente. com o Senador Lúcio AI. cântara, voltará a 'meditar sobre o .tema com. mais
profundidade.
. . . 'Acredito ser ·esta a opOrtunidàde, srªs e Srs.
Senadores,.de se mostrar o quanto se trabalha·n8S't·
ta Casa.
..

de

Aproveito o "gancho"
Dom L,lJCas. em artigo
publicado no jornal o Estado de S.' Paulo, edição
do' últimó dia 21 'de fevereiro, intitulado "O abraço"; .
no qual hÁ um destaque de 'Eidição: "Nada é 'contrário à fraternidade quanto a corrupção na política."
Creio que este é o momento de'se dizer que a
pOlítica,sadia que se faz nesta Casa abomina a corrupção,. sentind<rse violentada a cada manifestação
que a imprensa invoca sobre qualquer ato inadequado de qualquer membro da.atividade.política, Permitir-me-ia ler um trecho desse artigo que deverá ficar
à disposiçãO dos Srs. Senadores:
Porque o bem-comum,. no dizer de
Aristóteles, é mais sagrado .. mais divino, diz
o filósofo - do que o bem individual, a política se toma uma atividade que cada qual,
governante ou governado, deveria exercer,
não improvisadamente, empiricamente, maS
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com competência, responsabilidade e senso
do dever.
Porque a política assim se chama por
estar voltada para a polis, a cidade e a con·
vivência humana na cidade é parte integran·
te e constitutiva dela a promoção da cidadania no que esta significa como direitos e deveres, como ideal e como tarefa, como exigência e como condição.
Ao conversar com o Senador Pedro Simon,
que normalmente tem sido um orientador de minhas
manifestações nesta Casa, S. EXª me dizia que eu
deveria prosseguir nas explicações que contém o
manual que a CNBB expediu - e que o Grupo Parlamentar também, apenas com o texto base, deverá
distribuir a esta Casa. Acredito que S. Exª, como
também o Senador Lúcio Alcântara, poderá, em meIhores condições que eu, ater-se a esse tema.
Infelizmente, talvez imbuído nas manifestações
contidas neste livro,. no artigo de Dom Lucas e no
trabalho que a Igreja pretende fazer com o tema da
Campanha da Fraternidade deste ano, assusto-me
com a leitura dos jornais das principais cidades brasileiras, que não nos permitem otimismo em relação
à dignidade da pessoa humana As famílias de bem
estão acuadas. assustadas, em pânico e aprisionadas em seus lares, reféns do crime organizado, dos
traficantes de drogas ou do mais simples marginal,
que hOje já não se restringem às periferias das grandes cidades, estão em todos os lugares. Não há
mai.s limitt;js para a ação criminosa..
.' Não pretendo estender-me sobre o assunto,
mas não posso deixar de registrar minha repulsa e
principalmente minha preocupação com essa escalada da violência, que denota a falência do sistema
policial brasileiro. Não poderia ser outra a avaliação
do cidadão, d.o pai de família, enfim, da sociedade
de bem. .
A situaçãO chegou ao absurdo em relação aos
traficantes. Está aqui como manchete do jornal O
Globo, edição de 25 de fevereiro:
Traficantes impedem ação do Exército em favela.
O objetivo do Exército naquela viSita à favela
era ajudar os desabrigados, vítimas das fortes chuvas que caíram sobre a cidade. Enviaram 15 soldados desarmados, Sr. Presidente, srªs e Srs. Senadores, apenas para distribuir um panfleto de orientação para evitar doenças decorrentes das enchentes.
O quadro de violência em São Paulo não é
muito diferente do que acontece no Rio e em outros
Estados brasilei ros - acredito que no de V. Exª tam-

,

•
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bém - que parecem dominados pelo crime organizado.
A situação em São Paulo tem se agravado.
Nos dois primeiros meses do ano, segundo o jomal
O Estado de S. Paulo, em sua edição de 27 de tevereiro, ontem, ocorreram na capital e grande São
Paulo 13 execuções com 33 mortes. No mesmo período do ano passado, foram registradas 8 execuções com 25 mortes.
Não sei se ressurgem os esquadrões da morte
ou se são, como chamam modemamente, os justiceiros. Sei que a escalada dos homicídios, a qualquer titulo, cresce assustadoramente.
A matéria da revista IstoÉ cita algumas histórias de que, no Brasil, em São Paulo, se mata por
nada. O tema da violência é abordado e diz-se que o
brasileiro mata à-toa. No ano passado, na região
metropolitana de São Paulo, ocorreram 7.358 homicídlos, e pelo menos 30% deles por motivos fúteis.
Registro a presença de duas autoridades: o
Presidente da Associação Nacional dos Delegados
de Polícia e um colega, delegado de pOlícia de São
Paulo, que vieram ajudar-me na elaboração desses
dados, pois sabem a posição aflitiva das autoridades
policiais, que não estão encontrando meios e condições de trabalho sadio para oferecerem um trabalho
eficiente à sociedade brasileira..
A S'" Marina Silva- Pennite-me V. Exã um
aparte?
O SR. ROMEU TUMA _ Pois não, Excelência.
A S'" Marina Silva - Estou acompanhando o
seu pronunciamento, que considero muito importante. V. Exª faz referência ao documento da CNBB,
que é muito rico, com uma orientação que vai desde
a política - como a Igreja orienta os católicos para
que estabeleçam uma relação com os seus representantes - e de como escolher os políticos, até diretrizes mais gerais, de como fazer a inclusão social
neste País de excluídos. Nobre Senador, o problema
da violência é algo sobre o qual poderíamos parar
para refletir da seguinte forma: há alguns anos, no
Brasil, com certeza, existia violência também, mas
cabe a nós indagarmos por que, neste momento, ela
é tão mais forte? Por que na sociedade, de alguma
fonna, aqueles que são excluídos, que têm algum direito, que têm alguma forma de viver com uma certa
decência parece se protegerem contra aqueles que
vivem numa situação de completa barbárie? Por que
isso ocorre? É o fenÔmeno da exclusão social que
acontece no mundo, mais particulannente nos países do Terceiro Mundo. E o Brasil, perversamente,
faz parte dessa cifra de países de excluídos com
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uma contribuição lamentavelmente muito grande,
onde não existe retonna agrária, as pessoas não
têm acesso à terra, portanto, são desempregados. O
modelo de educação !lue temos até hoje não possibilita às pessoas um meio de sair da situação, muitas vezes, de penúria em que vive para um acesso
ao conhecimento, tendo a possibilidade de disputar
o mercado de trabalho com decência. A maioria das
crianças que entram na escola sequer Chegam a
completar o primeiro grau. O problema da violência
no Brasil tem uma raiz social muto forte. O doeumento da CNBB, ao qual V. Exª começa fazendo referência, tem muito a ver com o este seu pronunciamento. Creio que o grande desafio da humanidade,
o grande desafio dos brasileiros, dos homens e muIheres de bem é favorecer a inclusão desses milhões de brasileiros que hoje estão à margem, que não
estão fazendo a viagem da possibilidade de sobreviver com a mínima decência. Lamentavelmente, na
Amazônia - repetidamente tenho dito -, as pessoas
que antes viviam - e V. EXª conhece a Amazônia num barraco, ainda que numa palafita, viviam com
dignidade. Hoje, vivem em favelas, nas periferias da
cidade. Manaus, por exemplo, tem 75% da população do Estado; o a capital do Acre está com 53%; e
a capital do Estado do Amapá deve ter aproximadamente 75% também. Então, esse processo perverso
faz com que as pessoas. sem alternativa, do ponto
de vista social, cultural, de trabalho, passem a lançar
mão dessas fORnas bárbaras de existência de relacionamento humano. É lamentável que uma sociedade que começa a ficar completamente degradada
não veja perspectiva de sair dessa situação de penúria. Mais lamentável ainda é a análise do processo que levou a toda essa situação de penúria, criando seres humanos que, muitas vezes, passam a ser
seres humanos pela metade, quer nas condições de
vida, quer nas fonnas de se relacionar uns com os
outros.

O SR. ROMEU TUMA - Agradeço à Senadora
Marina Silva e incorporo ao meu discurso a sua manifestação. Penso que se trata de um alerta ao Governo, que não pode virar as costas à periferia sofrida das nossas cidades; caso contrário, haverá a invasão dos grandes centros, e a urbe tranqOilamente
transfonnará a vida do cidadão em algo impossível
de ser vivido em função da superpopulação. E as
prefeituras não poderão, em hipótese alguma, acompanhar o crescimento demográfico e dar toda assistência.
Imaginem se esse êxodo continuar a invadir as
nossas cidades. Sofreremos terrivelmente com um
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índice muito elevado. não digo no aspecto do aumento da criminalidade. mas da violência. que está
claramente vinculada ao aspecto social.
O Sr. C8slldo Maldaner - Permite-me V. Ex@
um aparte?
O SR. ROMEU TUMA - Ouço o nobre Colega.
O SR. CASILDO MALDANER - Senador Romeu Tuma. V. Exª aborda três temas importantes.
Primeiro. o caso dos bancos. Estamos para votar o
PROER numa situação inquietante. pois para salvarmos a situação financeira do País. precisamos aplicar recursos. Os desvios de recursos está campeando no País e nos deixa atordoados. com maquiação
de balanços e assim por diante. V. Exª adentra o
tema da CNBB. da Fratemidade e Política. Parece
que fica no meio esse tema que V. Ex! aborda hoje.
e. fecha bem. e estava culminando com a estruturação da própria policia e da segurança do País. Na
verdade. precisamos de uma polícia bem aparelhada para que possa apurar. inclusive. esses desvios.
V. Ex~. portanto. ,foi muito feliz em abordar tudo isso
nesta tarde. O tema centr8l. 'que é a CNBB. abrange
tudo isso. Temos que ter uma política social. quer dizer. o direito de participaçãó para incluir os excluídos. mas •. ao 'mesmo tempo. temos que ter uma polícia aparelhada para fazer com que se punam desvios. como vêm acontecendo: quando se fazem maquiagens em balanços de bancos. já que. no fundo.
é o dinheiro dos brasileiros.. Se vamos aprovar o
PROER para salvar essa' situação. é o dinheiro dos
brasileiros que vai faltar para o tema principal da
CNBB. que é a fraternidade. uma politica responsável. assim por diante. Assim. 'Senador Romeu Tuma~,
como V. Exª vem sempre à tribuna analisar temas
de profundidade incalculável. receba os nossos,
cumprimentos.
O SR. ROMEU TUMA - Agradeço a V. Exª. Senador Casildo Maldaner. V, 'Exª sabe a admiração
que tenho pela sua pessoa e pela presença permanente nos grandes temas nacionais.
Não posso ter a pretensão de defender o Presidente Fernando Henrique no aspecto do sistema financeiro, Acredito que a própria evolução dos acontecimentos. que vem de anos. fez com que o Gover:
no resolvesse abrir o tumor. No entanto. precisou
salvar o sistema financeiro; caso contrário. através
dele; poderia levar o sistema produtivo nacional a
uma quebradeira geral.
Parece-me que não há qualquer sentido em se
pensar que estava ele escondendo qualquer fato
grave que hoje os principais jornais estampam em
suas manchetes. senão teria feito. As informações
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estão saindo do Banco Central. Não sei se houve ou
não omissão. depende das apurações que a própria
polícia poderá fazer através de inquérito. É uma outra coisa. Mas o GÓvemo. provavelmente com muita
angústia. está trazendo a público os fatos e respondendo os questionamentos.
Acredito que a vinda do Presidente do Banco
Central a esta Casa possa esclarecer nossas dúvidas e. assim. possamos ter embasamento para futuras decisões que tenhamos que tomar. Por isso.
agradeço a V. Exª essa indicação em seu aparte.
Voltando à analise do camaval no Rio. saliento
que o Secretário de Segurança Pública do Rio de
Janeiro e o delegado Hélio Luz têm procurado meIhorar a imagem daquele Estado especialmente perante os turistas. E a Veja esta semana traz. na matéria "Uma imagem melhor". pesquisa sobre o turismo no Rio de Janeiro e em outras cidades brasileiraso mostrando uma visão melhorada dos turistas
em relação à segurança.
O Sr. Eduardo Suplicy - Perm~e-me V. Exª
um aparte?
O SR. ROMEU TUMA - Ouço V. Exª com prazero
O Sr. Eduardo Suplicy - Gostaria de extemar
em primeiro lugar o meu apqio à cal npanha da Igreja. Consistente com as passadas Campanhas da
Fratemidade. esta. de jústiça e política. é colocada
lado a lado e 'córistitui um chamamento a todos nós
que fazemos parte da vida política brasileira. sobretudo com a responsabilidade por sermos senadores.
Tive .a oportunidade de ler boa parte do livro da
Campanha da Fraternidade deste ano e acredito que
constitui leitura obrigatória para todos nós. Considero importante também a manifestação de V. Exª com
respeito ao rigor para com aqueles que procederam
de iorrna irregular na administração das instituições
financeiras do País. No que diz respeito à violência
que se registra. sobretudo na cidade onde nós moramos. São Paulo. nestas últimas semanas. inclusive
nos feriados de Camaval - um índice extraordinário
de violência. de homicídios. de roubos e de assaltos
-. é importante que as autoridades estejam procurando perceber que não se pode estar acomodado
simplesmente pelo fato de estar havendo - e aí até
com sucesso - maior estabilidade da moeda brasileira. na medida em que as condições de desemprego.
as condições de remuneração tão baixa da população certamente estão contribuindo para que haja
tanto desespero. tanta tensão nas grandes metrópoles. como São Paulo. Rio de Janeiro e outras. Finalmente. Senador Romeu Tuma. relativamente àquilo
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que V. Exª conhece tão bem, por ter dedicado grande parte de sua vida à Polrcia Federal e conhecendo
V. Exª tão bem os episódios diffceis por que passam, por exemplo, os delegados, quero dizer que
ainda hoje conversei com o delegado de polrcia, Diretor da Corregedoria da Policia Civil de São Paulo,
que assumiu hâ poucos dias, Dr. Roberto Mauricio
Genofre. Disse-me aquele diretor que, em relação
ao episódio relatado pela Senadora Marina Silva,
havia encaminhado ao delegado-geral uma solicitação para que seja instaurado regular procedimento
administrativo, objetivando o deslinde de eventual irregularidade na conduta do delegado de policia Tal
procedimento, além de ensejar ao Interessado ampia possibilidade de esclarecer o rumoroso episódio
que o envolve, atende também ao dever de Estado
de apurar quaisquer fatos relevantes noticiados à
autoridade do Govemo de São Paulo, no caso o Governador Mârio Covas. Aqui, Senador Romeu Tuma,
estou me referindo ao procedimento do delegado
que propõs à própria Diolinda Alves de SoUza que
ela pudesse ir para casa cuidar de seu filho, que os
demais líderes do Movimento dos Sem-Terr~ pudessem ser liberados, desde que seu' marido, José Rainha, se entregasse. Trata-se de um episódio que
não guarda relação com a tradição jurfdica brasileira. Espero que a pOlicia de São Paulo possa realizar
um trabalho adequado, no qual
apure ii responsabilidade da autoria de procedimentos que não
condizem com a nossa legislação. '

se

o SR. ROMEU TUMA - Agradeças V. EJ(1l pelo
aparte. Posso garantir que, conhecendo os delegados que dirigem a Polícia Civil de São Paulo e o Dr.
Roberto Maurício Genofre, com quem trabalhei durante um largo perlodo da, ininha' vida profissional, '
terâ satisfeita a sua reivindicação; pela honestidade
de trabalho que representa esse novo Corregedor
da Polícia Civil de São Paulo.
Vou me permitir-me não ler o resto dorileu pronunciamento, pedindo à Presidência que o ,considerecomo lido.
,

•

o Sr.

Pedro SimOll - Permite-me V.

Exª

um

aparte?

o SR. ROMEU TUMA - Concedo o aparte ao
nobre Senador Pedro Simon.
o Sr. Pedro SimOll - Quero felicitar V. Exª por
todo o discurso, é claro, sempre oportuno. De modo
especial, reporto-me ao início do pronunciamento de
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V. EXª. Na verdade, hoje, o chamado Grupo Católico
do Congresso lançou uma publicação, que é cópia
da Campanha da Fraternidade da CNBB para este
ano, essa que V. Exª estâ mostrando. Ela se destina
aos Deputados Estaduais, Aos Deputados Federais,
Senadores e Vereadores. A nossa idéia, e dizemos
com toda clareza, embora seja do Grupo Católico,
não é nem católica nem cristã, mas trata-se de humanismo, de ética, de moral, de dignidade, do bem
comum. V. Exª bem salientou que, a exemplo do que
propõe a CNBB, uma vez que o tema este ano é politica e justiça, se promova, dentro do possível, nas
casas legislativas brasileiras essa discussão entre
os Senadores, os Deputados, Vereadores. Por isso,
estâ sendo enviada uma cópia do texto a todos nós,
para que façamos uma anâlise desse tema tão complexo, a distinção entre a corrupção e a sociedade,
no Congresso entre a classe política, o que é o que
não é, como deve e como não deve ser feito. Então,
essa é a decisão que hoje, juntamente com o VicePresidente da República, esse grupo tomou. O documento foi impresso e estâ sendo distribuído via
UPI - União Parlamentar Interestadual, às assembléias legislativas e a todas as câmaras de vereadores, com o objetivo de um amplo debate. Penso que
ele é oportuno, é necessârio, é justo. A Senadora
Marina Silva coloca muito bem que a questão social
é gravfssima. Vârias vezes tenho me perguritado
que 'temos feito até hoje no sentido de discutir essa
questão, porque nós aqüi: no Parlamento, convivemos com a classe média para cima. Qual é o pobre como pergunta a' Senadora Marina - qual é o miserâ- '
vel da zona norte' ou da zona sul que pode entrar no
gabinete do Senador Pedro Simon, da Senadora
Marina ou no gabinete de V. Exª, representante de
São Paulo? Quem pode chegar até aqui tem condições. Então, temos de olhar para este País de tantos contrastes. Se me perguntassem qual é a grande
dificuldade de administrar o Brasil, diria, com toda a
singeleza: o drama de administrar o Brasil é nos depararmos com dificuldades irreconciliâveis, ou seja,
em nosso pais temos 5% de classe rica, como nos
Estados Unidos, !=uropa e Japão; e temos 16% ou
15% de classe média, enquanto a Europa e os Estados Unidos têm 85% de classe média; e temos 85%
de classe pobre ou miserâvel. Então, os Estados
Unidos e a Europa são administrados, a rigor, para a
classe média. Os 5% de pobres que se adaptem
àquela realidade, e os 5% de ricos são fiscalizados
por meio do imposto de renda No Brasil, a gente
quer fazer caridade, distribuir pão para o pobre, para
o miserâvel que estâ morrendo de fome. Os 5% da

o
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burguesia e os 16% da classe média têm govemo;
mas os 85% da classe pobre ou miserável, a rigor,
não têm govemo, não têm fiscalização, não têm
ação. Então, o debate e o estudo dessa questão
parecem-me fundamentais. Perdoe-me por abusar
do tempo do pronunciamento de V. Exª, mas an·
tendo que a Senadora Marina Silva colocou bem o
problema. O Presidente da República tem toda ra·
zão quando disse que não há razão para essa
moça estar na cadeia, aliás, para esses jovens estarem na cadeia. Reforma agrária é uma questão
para ser debatida. Podemos ser totalmente a favor
ou não. Sabemos que neste Senado há grandes
/proprietários de terra que são contrários à reforma
agrária. Podemos divergir em nossos pontos de
vista, mas colocar pessoas na cadeia, não. Acredi·
to que o Presidente da República fez bem, porque
nem na época da ditadura militar foi feito isso.
Essa moça e o marido dela já estão se transformando em líderes. O Governo está criando uma
grande líder e um grande líder do movimento da
reforma agrária. Quer dizer, o Govemo não, perdão, a justiça. A irresponsabilidade desse juiz perdoem-me a sinceridade - está criando mártires.
Daqui a pouco pode acontecer qualquer coisa.
Essa moça já foi parar no hospital, e assim estará
criada a'''santa'' pela incompetência e irresponsabilidade. Pelo amor de Deus! No Rio Grande do
Sul - onde eu fui govemador " assim como no
Brasil inteiro, estamos convivendo há muito tempo
com esse problema de invasão de terras. Por que,
de repente, esse juiz resolveu mandar prender
essa moça? Isso é piada. Perdoem-me a sinceridade, mas é piada, é fazer o jogo do adversário.
As vezes eu acho que esse juiz está fazendo de
propósito: "olha, deixem ela presa lá porque precisafnos ter uma vítima ... ". Se não fosse assim, não
agiria com tanta irresponsabilidade.
O SR,ROMEU TUMA . Agradeço o aparte de
V. Exª, Senador Pedro Simon. Antes do início do
meu discurso, V. Exª recomendou que eu aprofun·
dasJe na análise desse documento da CNBB.
</ No último domingo, na missa da paróquia São
Judas Tadeu· sou frequentador e devoto de São Judas -, conversando com o ...
O Sr. Pedro Simon - V. Ex' é esperto, escolheu bem o santo.
O SR. ROMEU TUMA - É um bom amigo.
'Como estava dizendo, conversando com o Padre Alberto, meu amigo, falei sobre a Campanha da Fraternidade. E ele deu-me um manual da campanha.
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Vim a Brasília disposto ver o material que os jornais
estavam publicando para poder analisá-los frente
aos objetivos da Campanha da Fraternidade, porque
essa campanha se refere especificamente à justiça
e à paz, que se abraçaram.
Já em Brasília, aceitei um convite para tomar
café com o Sr. Vice-Presidente. Tomei um susto,
mas de alegria, porque se discutiria o que realmente
São Judas tinha inspirado em meu pensamento, no
domingo, durante a missa. Naquela oportunidade,
disse que não me atreveria a meditar sobre o texto,
porque esperava que V. Exª o fizesse, pois V. Exª o
faz com muito mais brilhantismo, com muito mais inteligência que eu.
O Sr. Pedro Simon - Dificilmente teria alguém
com a autoridade, com a dignidade, com a competência - e o que é importante -, com a seriedade e
com o caráter de V. EXª para realizar essa tarefa.
O SR. ROMEU TUMA - Muito obrigado.
O Sr. Pedro Piva - V. EXª me

perm~e

um apar-

te?
O SR. ROMEU TU MA - Com muito prazer, Senador Pedro Piva.
O Sr. Pedro Piva - Meu Colega, o Senador Pedro Simon, adiantou o que eu ia dizer. Dificilmente
alguém, nesta Casa, tem a autoridade, a competência e a honestidade para tratar desses assuntos
como V. Exª. Fiquei aqui até esta hora para lhe cumprimentar. É sempre um prazer olNi-lo falar sobre
esses temas. Parabéns, Senador Romeu Tuma. V.
Exª dignifica esta Casa. .
O SR. ROMEU TU MA - Senador Pedro Piva,
agradeço as palavras de V. Exª e perdôo-Ihe o exagero porque V. Exª é meu irmão. Mas fica o registro.
A Srª Marina Silva - V. EXª me permite um
aparte?
O SR. ROMEU TUMA - Com muito prazer, Senadora Marina Silva.
A srª Marina Silva - Parece-me que o documento da CNBB muito inspirou os Srs. Senadores
e expressa objetivos que são muito interessantes.
Na página 40, são descritos os objetivos específicos da Campanha da CNBB. "I. ampliar o conceito
de política para além de processos eleitorais;".
Isso é muito interessante porque, às vezes, os cidadãos associam a política apenas ao momento

,
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da eleição. "2. oferecer elementos para um novo
exerci cio da politica a partir do pobre e do excluido;
3. incentivar as pessoas a se tornarem sujeitos da
ação política na promoção do bem comum; 4. cla·
rear a ligação da política com o cotidiano das relações familiares, comunitárias e ec1esiais; 5. estimular a
militância política e o exercício de cargos públicos
revisando permanentemente a prática do poder." Enfoco uma questão que se refere à prática do poder.
Geralmente, o poder é entendido como algo que se
concentra. Tenho uma teoria de poder que é completamef)te adversa. Para mim, o poder, quanto
mais diluído, mais forte ele é. ESlOa frase não é mio
nha, é uma citação do oráculo do I Ching que diz
que a água é tão poderosa porque não oferece resistência alguma. Não é a água que mata as pessoas; são as pessoas que morrem dentro da água
O poder também poderia ser assim. Tudo que se
concentra tem uma facilidade muito grande em se
quebrar. Esse teto só se sustenta porque está apoiado em vários pilares. Se fosse sobre um pilar só,
com certeza já teria caído por terra. A concepção de
poder é dividir o poder. O meu poder tem que estar
em V. Exª, nos Senadores Pedro Simon, Antonio
Carlos Valadares, em todos nós. Se for assim, será
forte, duradouro e benéfico. Se estiver só em mim,
se destruirá muito fácil e, com certeza, não será tão
benéfico, porque ninguém dá conta da diversidade
da sociedade, dos aspectos diferenciados da vida
Achei muito interessante essa questão de repensar
o poder. Já que estamos falando de um documento
religioso - talvez o meu pensamento de poder seja
sonho, e eu gosto muito de sonhar -, vou aqui resgatar uma passagem bíblica que relata que São Tomé,
para acreditar que Jesus realmente havia ressuscitado. pediu que Ele lhe mostrasse as mãos chagadas.
Jesus obedeceu, mas disse que infelizmente São
Tomé era um homem que não dava um bom exemplo, porque bem-aventurados são aqueles que acreditam mesmo sem estar vendo. Acredito que temos
que começar a sonhar, começar a acreditar para poder ver as coisas. E eu faço isso. Vou sonhando,
acreditando, aí vou vendo as coisas acontecerem. O
desafio de acabar com a violência, de acabar com
os excluídos pode parecer impossível. acabar no
sentido de possibilitar uma inclusão social, não de
eliminá-los fisicamente, é claro -, mas não é. Já dizia
o poeta que sonho só é sonho quando se sonha sozinho; quando se sonha em multidão. o sonho vira
realidade. Aqui não temos uma multidão, mas há al·
guns; lá fora deve haver muitos, principalmente os
excluídos, que querem ser incluídos de alguma for-·
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ma. Parabenizo V. Exª pelo seu pronunciamento. O
documento da CNBB, que tem um fundo religioso,
serve para todos nós, de qualquer religião. Sou de
formação católica e entendo que nesse documento
encontramos lições para todos os partidos. O meu
Partido se sente muito contemplado nessas orientações; os demais, com certeza, se sentirão também,
porque, afinal de contas, ninguém faz uma agremiação para praticar o mal, para praticar a corrupção.
Todo mundo tem um bom propósito. É esse
bom propósito que os Parlamentares católicos de·
vem tentar implementar nesta Casa. Estou imbuída
desse propósito, ainda que pareça um sonho. Quero
crer para ver.
O SR. ROMEU TUMA . Agradeço-lhe o aparte,
nobre Senadora Marina Silva.
Seus sonhos representam a esperança de uma
grande maioria sofrida do povo brasileiro. Com sua
fé e disposição de luta, eles em breve realizarão
esse sonho, porque contarão com o apoío de todos
os Senadores que têm assento nesta Casa, pois .
acredito - a maioria deles têm o mesmo sonho de V.
Exª.
Pediria ao Senador Pedro Simon que. na próxi·
ma reunião, convidasse a Senadora Marina Silva
para participar desse grupo, porque S. Ex", sem dúvida, colaborará com bastante eficiência.
Recortei um artigo de Gilberto Dimenstein "O
Plano Real é Assassino"? Nele, o jornalista aborda
algumas análises de policiais sobre a violência duo
rante o carnaval. Diz que foi o real, cujo maior poder
aquisitivo permitiu a compra de bebidas e drogas,
que incorporou a manifestação de violência dos cidadãos que se divertiram no Carnaval.
Tenho minhas dúvidas sobre isso, mas não en·
tro no mérito para não me alongar.
Por falar em droga, precisamos ter muito cuida·
do com a discussão sobre a liberalização da maconha e outros produtos que possam levar o homem a
perder o seu raciocínio e dificultar até o uso de sua
inteligência. A tese da despenalização - esse não é
um termo juridico -, que poderá refletir na população
menos esclarecida, é no sentido de não levarmos o
usuário às prisões, à cadeia, mas de aplicar-lhe penas alternativas de restrições de direito, para reeducá·lo e apoiá-lo na caminhada de recuperação.
Um amigo jomalista foi ao México e de lá trouxe-me uma camisa que fala de mariJuana, como é
chamada a maconha em Acapulco. Quer dizer, pre-
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tende-se levar à discussão o tema de descriminalização, faz-se a propaganda da droga.
No jornal Folha de S. Paulo, há um pequeno
artigo sobre uma enquête a respeito da droga feita
com os jogadores da seleção brasileira. As opiniões
são divergentes
.
.
.
Na semana passada fOI publicado um artigo de
Otavio Frias Filho - mandei um telegrama cumprimentando-o -, em que ele diz que estamos zonzos,
perdidos e tontos nas discussões sobre o encaminhamento do problema das drogas.

o

Senado não pode descuidar-se ao entrar
nessas discussões. Esta Casa é que vai fazer as leis
estabelecendo os mecanismos para a sociedade encontrar o seu caminho e para encontrar um caminho
sadio; a sociedade depende de nós, de nossas leituras, de nossas análises, de nossas discussões nos
centros irradiadores dos projetos.
Queria tenninar lendo um trecho também da
Campanha da Fraternidade:
"Muitos parecem não se dar conta de que os
políticos, no exercício do poder, fazem as leis e tomam decisões que vão interferir diretamente na vida
dos cidadãos ... Só haverá justiça e paz se houver
leis justas" boa ad(l1inistração pública, distribuição
eqlji!ibrada de cargos e beneficios, isto é, se houver
u~~ boa política".
PIO XII dizia que depois da religião a tarefa
mais importante do homem é a política.
, Era isso que tinha a informar.
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mos chegar essas idéias às bases políticas, Assembléías Legislativas e Câmaras Municípais, entre os
coordenadores d.o .grupo parlamentar cató~ico temos
os Senadores Luclo Alcântara. e Pedro Slmon, que
ocupou recentemente esta tribuna para expor o
tema e que, acredito, juntamente com o Senador Lúcio Alcântara, voltará a tratar sobre o assunto com
mais profundidade
.
Esta é a oportunidade, Senhoras e Senhores
Senadores, de se mostrar o quanto se trabalha nesta Casa, aproveitamos o gancho de Dom Lucas, em
artigo publicado no jomal O Estado de S. Paulo edição do dia 21-2, intitulado O Abraço, no qual há um
destaque de edição: Nada é tão contrário à fratemidade quanto a corrupção na política.
"Porque o bem comum, no dizer, de
Aristóteles, é mais sagrado - mais divino,
diz o filósofo - do que o bem individual, a
política se toma uma atividade que cada
qual, govemante ou governado, deveria
exercer, não impróvisadamerite, empiricamente, mas com competência, responsabilidade e senso do dever.
..
Porque a política assim. se charna por ,
estar voltada para a Polis, a cidade e a convivência humana na cidade é parte integrante e constitutiva dela a promoçãoqa cidadania no que esta significa como direitos e de-,
veres, como ideal e comotareta: cOmo exi: '
gênc::ia e como condição."

Espero não ter cansado V. Exãs.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. ROMEU TUMA EM SEU DISCURSO:
A VIOL~NCIA E A POLlTICA
A Igreja Católica, nesse perfodo de Quaresma, está empenhada na Campanha Fraternidade
e Política, sob o lema deste ano Justiça e Paz
se Abraçarão. O Objetivo é formar a consciência
política das, pessoas a fim de que exerçam sua
cidadania. Os católicos, entre os quais estamos
incluídos, entendem que o cidadão deve conhecer seus direitos e deveres para uma convivência social condizente com a dignidade da pessoa
humana.
Nesta manhã, na residência do Senhor VicePresidente da República, Dr. Marco Maciel, deputados e senadores se reuniram para discutir a melhor
fonna de difundir o tema e as alternativas para fazer-

Lamentavelmente', áléitiúa dos jornais das
principais cidades brasileirasnãó nos' permite
otimismo em relação a dignidade da pessoa humana. As famílias de bem'estão acuadas, assus-'
tadas, em pâniCO e aprisionadas em seus lares,
refém do crime organizado, dos traficantes de
drogas ou do mais simples marginal, que hoje já
não se retrigem às periferias das grandes cida- '
des. Estão em todos os lugares, não há mais limites para ação criminosa.
Não pretendo me estender sobre o assunto,
mas não posso deixar de registrar minha repulsa e
principalmente a minha preocupação com essa escalada da violência, que denota a falência do sistema policial brasileiro não podia ser outra a avaliação do cidadão, do pai de família e, enfim, da
sociedade de bem. A situação chegou ao absurdo
dos traficantes impedirem a ação social do Exército numa favela do Rio de Janeiro, o que mereceu

,
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de O Globo, em sua edição de 25 de fevereiro, a
seguinte manchete: Traficantes impedem a ação
do Exército em favela. O objetivo do Exército era
o de ajudar os desabrigados vítimas das. fortes
chuvas que caíram sobre a cidade. Para tanto enviaram à favela da Rocinha II 15 soldados, dois tenentes-médicos e dois enfermeiros e, observe-se,
desarmados.
.
O quadro de violência em São Paulo não é
muito diferente do que acontece no Rio e outros
estados brasileiros, que parecem dominados
pelo crime organizado. Aliás, a situação em São
Paulo tem se agravado. Nos dois primeiros meses do ano, segundo o jornal O Estado de S.
Paulo. em sua edição de 27 de fevereiro, ocorreram na capital e grande São Paulo 13 execuções, com 33 mortos no mesmo período do ano
passado, foram registradas 8 execuções com 25
mortos. Ou seja, verificou-se um aumento de 62
por cento. Mata-se a sangue frio. Numa madrugada de domingo quatro rapazes, à 1h40min,
conversavam em frente a um salão de baile funk
na estrada do MBoi Mirim, no Jardim Ângela. De
repente, três homens apareceram e atiraram no
grupo. Três morreram na hora e um quarto ficou
gravemente ferido.
Os números são assustadores, senhoras e
senhores senadores. a Revista IstOÉ, que se encontra nas bancas, aborda o tema da violência
com o título O brasileiro mata a toa. No ano passado ocorreram na região metropolitana de São Paulo 7.358 homicídios, e pelo menos 30 por cento
deles ocorreram por motivos fúteis. No último carnaval foram registrados 219 assassinatos, 42,2
por cento a mais do que no camaval de 1995.
Ante os números de São Paulo, o secretário de segurança carioca, delegado Hélio Luz, mostrou-se
otimista com o balanço dos assassinatos no Rio.
Considerou baixo o nível de ocorrência. com "apenas" 82 mortes.

•

É urgente o reaparelhamento das polícias esta~ duais e federal. De nada adianta organizar planos de
ações, iludir a população com promessas de ações
contra o crime, quando se sabe que nada sairá do
campo das boas intenções por absoluta falta de recursos para acionar o sistema repressor. Isso acaba
aumentando o descrédito da população em relação
à polícia.
Aproveito o momento para destacar o esforço
que a Secretaria de Segurança Pública do Rio de
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Janeiro vem desenvolvendo no sentido de mudar a
imagem da polícia, mas isso ainda não basta ante a
organização dos traficantes de drogas. Urge uma
ação integrada das polícias dos principais Estados,
com o apoio da POlícia Federal.
Além do combate ao crime organizado torna-se
igualmente urgente um controle maior sobre o uso
de armas. Segundo a revista Isto É, um em cada
quatro habitantes na Grande São Paulo circula ar• mado. O modelo adotado pela polícia de Nova Iorque precisa ser seguido pela polícia brasileira. Além
do programa de controle de armas, as autoridades
passaram a exigir maior eficiência da polícia. Uma
vez por mês cada comissário tem de dar explicações
sobre o aumento de alguma modalidade de crime na
região sob sua responsabilidade. Além disso, há em
Nova Iorque um conselho comunitário que recebe
doações da população e distribui verbas e equipamentos à polícia.
Não há como negar que uma boa parte da
violência não se confunde com o crime, e pode ser
atribufda a ausência de uma educação adequada
e à crise social. As perspectivas não são otimistas,
pois a crise social só tende a aumentar com o
crescente desemprego, espeCialmente 'na GrandE!
São Paulo. Nessa situação, só resta à polícia um
trabalho preventivo através do maior controle ao·
uso de armas.
Não basta apenas combater o tráfico e o uso
de drogas, especialmente no momento em que se
assiste a um maior apelo ao uso de drogas com o
Ecstasy e a maconha. A classe pol ítica não pode ficar indiferente e relembro trecho da campanha da
fraternidade:
"Muitos parecem não se dar conta de
que os políticos, no exercício do poder, fazem as leis e tomam decisões que vão interferir diretamente na vida dos cidadãos ... Só
haverá justiça e paz se houver leis justas,
boa administração pública, distribuição equilibrada de cargos e benefícios, isto é, se
houver uma boa política."
Nobres Senadores, vamos dar nossa contribuição para conter a violência. Nada impede que amanhã a vítima seja um de nós.
Muito Obrigado."
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jum e mortüicação, esmola e prátium jogo de d.rcunstâncias Várias, da e <.'Orno condição.
. ~ se ?..côm.ecer o ahraço. profetiza.do
ca das obras de misericóroia, ora· _ se. toma urgente e tnt\itâveL
Por causa do eminente papel
pelo salmo, da justiça e da paz. .
ção intensa e fervorosa espírito de
Que é esta poütíca, Que a campaQue a política desempenha no res·
São muitos os Que perguntam ~
con\'ersão com~ a ser os tn- nha enCllnL sob o signo da tnu:emi- peito à diÇ\idade da pessoa humanão é yro."lde demais o risro de 6·
g~iente5 de tal preparação. 'l'"1Iaade para que ela nasça ca fraterna e dos seus direitos individu'a15 e o lar cie pulitica em ano eleitord
do, porém, englobado em solenes
nidade e produz:l tratenudade? F1. socisis. a Igreja tem certeZa de não Que risco? O de ver o tema mar..:tF.,'ritos da principal preparação. a
quemos com a' deftni';ào óbvia e extn'polar na missão E'\"3.ngE'lizalado t'M candidatos jn~p~
Que levava ao batismo realizado
ihiminadora: é a ciênCia e a ane,
dora quando convoca todos 05 fiéis
50S e cabos eleitorais ClStUt05.
naVigfifs ~
i.,to é, a reflexão e a doutrina, a
e homeM retos do Pais inteiro à n'O risco existe. penso. Mas. co.:')')
Não é outro o sentido e alcance titica e a estr8~gia, a tarefa e o .flexão e ação polícic:a.s. Nesta mo- a CF é, ante!'; e mais do que tuG..".
da Quaresma, ainda hoje, decorriesforço para promover, construir,
uma pedagogia voltada para o p:biliza~. urna é a !MeCa dos cléri·
dos mais de 1.600 anos. Jfíiu:m. ésconsolidar, defender o bem cogos e religiosos. oulnl a dos leigo\'0 no meio do QuaJ estão os elei:ores. observo com prazer Que os ,_:--moI(J.. ora.çào, con1.l67"Sdo 6 consmum. Este é o conceito aristotélis(as). trma. a função dos que pIei·
·que. por meio de Santo Tomás
teiam e alcançam postOs de g()\.~rcos se t~uzetn. Po:s os car,diÓs.:.:os
ciéncia batismal: esse é o coração
da Quaresma,' caminho pa.scal do de Aquino, veio integral' o magis- 110 no Exf'('Uu\'O. 1'10 Legislativo e
Que aceitarem a r:nãmica da C"
tério social da Jgreja Católico; mas
110Judi('iário. outra. a dos cidadãos
darão provas de e::>lJltem comp.."\:....
cristão.
No Brasil, descia a Quaresma de pão é um conceito puramente ca- que. com seu '"'Oto. entregam a seus metidos com os mais necessiuu:k~..:;.
191j4, e, portanto, pela 33' vez. o
tólico. A Igreja o compan:Uha com roncidadào!l aqueles postos. Todos. Os qUI! Quiserem lançar a CF co~·,o
outras ijitrejas e com outras muita:; porem. sem exceção e sem dístin·
instrumento de seus interes..<i\.f'S a
sentido da Quaresma encontra um
reC"eherão de volta. rontundf'-!'".:·,:o
Jionto de re(erenc..ia único na Caminstâncias e insUluiçóes.
fào de $('xo. de lU'8u,e instrUção. de
Idad~. dp ror. dê,C"reOo. têm estrita
('omo unt bumt'ranI!lH'.
panha da f'roternidadc (CF). E!õuPorque o bem comum re~e toda
:!. \lda e toda a comi\'êllcia do hoI)brigaçãn de dar a sua rontribu!·
é. na SU3. definição m::.is rc"qund:'!
I. IM, •• l.u.-"_ .'I,,",i... .......... o. P.• .. ,,""~..... ;.
f,':io po~!lI\-a e eficaz paro QUI! a Pilo
mem. at~ nao; suas mimJ.cias, tudo
e !:mn\J!e;ll.i, um tempo fOrTe e ín·
litlca ~t>ja de falo o qu(' é: dêncla.
.t'ffbi_pu ti...... /~IIJM r prim.. d" J;o~.
;d se torna politico 1\0 sentido
lcnso de evanlZelizaçào. De E'Va!.ane. tio..~:HC"a. (>Stra:e~a. toitÍ(:a etc..
i fR'"',drnfr ti. CiH;J
~cli;>::lçuo compacta e unitáti&, já
mais amplo do tenno: nâo hâ ali·

Uturgia catblia, com sua lln~
_guagem feita
de eimbolo8 que
de silogiBnlO8 e de ra-
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