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Sob impasse, CPI dos cartões 
pode ser instalada até sexta

cidadania
Atividade física: 
cada pessoa 
deve buscar o 
ritmo adequado

PÁGINA 16

A carga, a freqüência 
e os tipos de atividade 
física dependem da 
idade e do estado de 
saúde de cada pessoa. 
Esta segunda e última 
edição do Especial 
Cidadania sobre o 
assunto mostra como 
deve ser um bom 
programa de exercício.

PÁGINAS 6 E 7

Escolha de integrantes da comissão mista que investigará abusos no uso de cartões corporativos por ministros e servidores 
federais promete novo embate entre governo e oposição. Requerimento de instalação deve ser lido em Plenário na quarta

Comissão de Orçamento pode 
votar relatório nesta quinta

PÁGINA 3

José Pimentel (D) cumprimenta Dornelles, ao lado de José 
Maranhão: projetos devem sofrer corte de R$ 12,3 bilhões

Reforma 
tributária vai 
chegar logo

PÁGINA 4

O líder do governo, Romero 
Jucá, garante que o 
governo envia proposta ao 
Congresso neste mês.

e mais...
AGENDA
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AMBIENTE LEGAL

FOTO DA SEMANA

FRASES

VOZ DO LEITOR

Página 13

Em Brasília, 
mundo debate 
mudanças 
climáticas

PÁGINA 10

O desmatamento é um dos temas em destaque no encontro que será realizado nesta quarta e quinta-feira com mais de 90 legisladores de diversos países

Europa não 
alivia embargo 
à carne bovina

PÁGINA 5

Delegação brasileira não 
chega a acordo com a 
Diretoria de Saúde Animal 
da União Européia. 
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Os presidentes do Senado 
Federal, Garibaldi Alves 
Filho, e da Câmara dos 

Deputados, Arlindo Chinaglia, 
anunciaram na última quinta-fei-
ra um acordo para votar os vetos 
presidenciais e modificar a pro-
posta de emenda à Constituição 
(PEC) que altera o rito de tramita-
ção das medidas provisórias.

O presidente do Senado decla-
rou que pretende realizar já nesta 
quarta-feira a votação de alguns 
vetos presidenciais, entre estes os 
relacionados à recriação da Supe-
rintendência do Desenvolvimento 
do Nordeste (Sudene) e da Supe-
rintendência do Desenvolvimento 
da Amazônia (Sudam). Nos dois 
casos, o presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva restringiu, por meio 
de vetos parciais, as fontes de 
financiamento dessas instituições 
– que haviam sido estabelecidas 
pelo Congresso Nacional.

Até o momento, há um total de 
885 dispositivos vetados na pauta 
do Congresso. Mas esse número 
pode aumentar, já que há outros 
vetos que não foram incluídos na 
ordem do dia porque ainda não 
foram lidos em Plenário. Para que 
haja a apreciação desses itens é 

necessária a reunião conjunta da 
Câmara e do Senado.

Quanto a alteração das regras 
das medidas provisórias, o se-
nador Garibaldi afirmou que as 
mudanças na PEC que trata do 
assunto serão feitas conjunta-
mente pelas duas Casas.

Análise de vetos deve 
começar quarta-feira

Entre os 34 itens previstos para 
serem votados em Plenário a 
partir de terça-feira, oito são pro-
postas de emenda à Constituição. 
Entre elas está a (PEC 57/05) que 
determina novo sistema de vota-
ção dos vetos presidenciais.

Pela proposta, do senador 
Marco Maciel (DEM-PE), os ve-
tos do presidente da República a 
projetos do Congresso deverão 
ser votados separadamente no 
Senado e na Câmara. A matéria 
estabelece também que os vetos 
encaminhados anteriormente à 

data em que a medida entrar em 
vigor ainda deverão ser aprecia-
dos em sessão conjunta das duas 
Casas, só podendo ser rejeitados 
pela maioria absoluta dos depu-
tados e senadores.

A primeira matéria na lista do 
Plenário é a proposta que dispõe 
sobre a aplicação de recursos para 
a irrigação. Pela PEC 48/03, que 
será votada em primeiro turno, a 
aplicação desses recursos para as 
regiões Centro-Oeste e Nordeste, 
prevista na Constituição, deverá 
durar 30 anos.

Segundo a PEC do senador 
Antonio Carlos Magalhães, já 
falecido, a União deverá aplicar 
os recursos até 2019, e não até 
2014, como determina ato das 
disposições transitórias da Cons-
tituição, e os recursos deverão ser 
aplicados conforme plano diretor 
de irrigação regional, na forma de 
uma lei específica.

Pela legislação em vigor, dis-
posta na Constituição, a União 
deve aplicar 20% dos recursos 
destinados à irrigação no Centro-
Oeste e 50% no Nordeste.

Oito PECs esperam por análise do Plenário

A Comissão de Ciência e Tec-
nologia, Inovação, Comunicação 
e Informática (CCT) debaterá 
nesta quarta-feira a criação e 
implementação da TV pública, 
feita por meio da Medida Pro-
visória 398/07, que instituiu a 
Empresa Brasil de Comunicação 
(EBC). Na ocasião, os participan-
tes também falarão 
sobre o princípio 
da complementari-
dade dos sistemas 
privado, público e 
estatal de radiodi-
fusão, como prevê 
a Constituição.

Participarão o 
ministro da Secretaria de Comu-
nicação Social da Presidência 
da República, Franklin Martins; 
a presidente da EBC, Tereza 
Cruvinel; a diretora de Jornalis-
mo, Helena Chagas; o diretor de 
Programação, Leopoldo Nunes 
Filho, e o consultor jurídico do 
Ministério das Comunicações, 
Marcelo Bechara.

A MP, editada em outubro de 
2007, autoriza o Poder Executivo 

a criar a EBC. O objetivo é que a 
nova empresa constitua a Rede 
Nacional de Comunicação Públi-
ca, que vai produzir e transmitir 
programação informativa, educa-
tiva, artística, cultural, científica, 
de cidadania e de recreação. 
A EBC sucederá a Empresa 
Brasileira de Comunicação S/A 

(Radiobrás) e será 
vinculada à Secre-
taria de Comuni-
cação Social da 
Presidência. Neste 
momento, a MP 
aguarda análise da 
Câmara, onde tran-
ca a pauta. Assim 

que for aprovada, seguirá para o 
Senado, onde já chega impedin-
do as demais votações.

O requerimento para o de-
bate foi proposto pelo senador 
Wellington Salgado (PMDB-MG), 
presidente da CCT. A MP vigora 
até o dia 21 de março, de acordo 
com informações da Secretaria 
Geral da Mesa da Câmara, e se 
não for aprovada pelas duas 
Casas até lá, perderá eficácia.

Audiência discute criação  
da TV pública no Brasil

A Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte (CE) realiza 
nesta quarta-feira reunião extra-
ordinária para analisar a Mensa-
gem 255/07, com a indicação de 
Sérgio Sá Leitão para exercer o 
cargo de diretor da Agência Na-
cional de Cinema (Ancine).

Leitão é formado em jornalis-
mo na Escola de Comunicação 

da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro. É assessor da direto-
ria da Agência Nacional do Cine-
ma desde outubro de 2007. Foi 
diretor da distribuidora Vereda 
Filmes e atuou como consultor 
especializado em audiovisual e 
entretenimento, desenvolvendo 
diversos projetos.

Comissão de Educação 
escolhe diretor da Ancine

A Empresa 
Brasil de 
Comunicação 
sucederá 
RadiobrásArlindo Chinaglia e Garibaldi Alves anunciam acordo para análise dos 

vetos presidenciais e modificação da PEC das medidas provisórias
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Comissões

Terça-feira

10h – ASSUNTOS ECONÔMICOS

BID – Na pauta, mensagem do Executivo 
solicitando autorização do Senado para contra-
tar empréstimo junto ao Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID) no valor de até US$ 
7,15 milhões para financiamento parcial de 
programa do Núcleo de Assuntos Estratégicos 
da Presidência da República, por intermédio do 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. 

Pagamentos – Outro item na pauta é o 
projeto que estabelece data única para o reco-
lhimento das contribuições sociais devidas pelo 
empregador à Seguridade Social e ao Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

10h – EDUCAÇÃO

TV pública – A comissão e a subcomissão 
de Cinema, Teatro, Música e Comunicação 
Social debate sobre a criação da Empresa Brasil 
de Comunicação, conhecida como TV pública. 
Entre os convidados, Tereza Cruvinel, direto-
ra-presidente da EBC; Alexandre Annenberg, 
presidente executivo da Associação Brasileira 
de TV por assinatura (ABTA), e o diretor-geral 
da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio 
e Televisão (Abert), Flávio Cavalcanti Jr.

11h30 – MEIO AMBIENTE

Carnê – O primeiro item da pauta é o PLS 

690/07, que considera abusiva a cláusula 
contratual que obrigue o consumidor a pagar 
pela emissão do carnê de pagamento ou do 
boleto bancário. Outro projeto altera o Código 
de Defesa do Consumidor a fim de permitir a 
fixação de preço diferenciado na venda de bens 
ou na prestação de serviços pagos com cartão 
de crédito em relação ao preço à vista. 

Quarta-feira

9h – CIÊNCIA E TECNOLOGIA

TV pública – Audiência pública para deba-
ter a criação da Empresa Brasil de Comunicação 
com o ministro da Secretaria de Comunicação 
Social, Franklin Martins; a diretora-presidente 
da nova empresa, Tereza Cruvinel, e a diretora 
de jornalismo da TV, Helena Chagas, entre 
outros. 

9h30 – CPI das ONGs

Reunião – A comissão realiza sua primeira 
reunião deste ano, destinada à avaliação de 
requerimentos. 

10h – CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Suplentes – Na pauta, com 21 itens, 
constam sete propostas que tramitam em 
conjunto e tratam da eleição de senadores e 
seus suplentes, estabelecendo regras para o 
exercício do mandato por parte do substituto. O 
relator é o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE). 

A matéria será analisada logo após a votação 
da indicação da juíza Kátia Magalhães Arruda 
para o cargo de ministro togado do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST).

10h – EDUCAÇÃO

Indicação – Os senadores examinam a 
indicação presidencial de Sérgio Henrique Sá 
Leitão Filho, para exercer o cargo de diretor da 
Agência Nacional de Cinema (Ancine).

11h – ASSUNTOS SOCIAIS

Planos de saúde – Em análise, projeto 
que obriga os planos e seguros privados de 
assistência à saúde a incluír os medicamentos 
utilizados em medicação assistida. 

11h – AGRICULTURA

Benefício – Na pauta, projeto que trata da 
concessão do benefício do seguro-desemprego 
para pescadores artesanais. 

Quinta-feira

10h – RELAÇÕES EXTERIORES

Iraque – A comissão ouve relato do 
senador Eduardo Suplicy sobre viagem que 
ele fez ao Iraque de 16 a 18 de janeiro de 
2008, a convite do presidente da Assembléia 
Nacional do Iraque, Mahmoud Dawud Al-
Mashhadani.

Segunda-feira

14h – Sessão não-deliberativa

Terça-feira

14h – Sessão deliberativa

PECs – Os primeiros itens da pauta são oito pro-
postas de emenda à Constituição (PECs), entre elas, a 
que trata da aplicação de recursos orçamentários em 
irrigação; a que reduz a imputabilidade penal de 18 
para 16 anos; e a que permite a apreciação de vetos 
presidenciais separadamente na Câmara e no Senado. 

Quarta-feira

14h – Sessão deliberativa

Voto aberto – Proposta modifica a Constituição 
para estabelecer os casos em que as votações deverão 
ser feitas por voto parlamentar aberto e não secreto. 

Quinta-feira

10h – Sessão especial

Comemoração – Os senadores festejam os 200 
anos da abertura dos portos do Brasil, em 1808.

14h – Sessão deliberativa

Sexta-feira

9h – Sessão não-deliberativa.

Plenário
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ORÇAMENTO Fim da CPMF impõe vários cortes de despesas, entre elas R$ 13,8 bilhões em emendas de bancada

agenda

Com a conclusão dos relató-
rios setoriais do Orçamen-
to (divididos por áreas de 

gastos do governo) na quarta-
feira passada, a Comissão Mista 
de Orçamento (CMO) passou a 
concentrar atenção na elaboração 
do relatório final que deverá dar 
origem à Lei Orçamentária para 
2008. O presidente da comissão, 
senador José Maranhão (PMDB-
PB), quer votar o relatório final 
nesta quinta-feira, prevendo que 
ainda neste mês o Congresso 
terminará a votação do projeto 
orçamentário.

Foram aprovados, na semana 
passada, os três últimos de um 
total de dez relatórios setoriais: 
o de Integração Nacional e Meio 
Ambiente, relatado pelo deputado 
Eunício Oliveira (PMDB-CE); o de 
Infra-Estrutura, cujo relator foi 
o senador Leomar Quintanilha 
(PMDB-TO); e o de Fazenda, 
Desenvolvimento e Turismo, 
preparado pela senadora Lúcia 
Vânia (PSDB-GO). 

Também na última semana, o 
responsável pela elaboração do 
relatório final do Orçamento de 
2008, deputado José Pimentel 
(PT-CE), anunciou em reunião 

com líderes partidários, na quar-
ta-feira, que decidiu cortar R$ 
12,3 bilhões em projetos, pro-
gramas e custeio dos três Pode-
res. O objetivo é adaptar a Lei 
Orçamentária de 2008 à perda 
de arrecadação ocorrida com o 
fim da Contribuição Provisória 
sobre Movimentação Financeira 
(CPMF).

Os números tiveram como base 
o relatório do senador Francisco 
Dornelles (PP-RJ) aprovado no 
dia anterior pela CMO com a atua-
lização na estimativa de receita da 
União para este ano. O texto aca-
tado pelos deputados e senadores 
incorporou mais R$ 4,1 bilhões à 
arrecadação federal. Com isso, a 
projeção da receita para 2008 é de 
R$ 688,8 bilhões, equivalentes a 
pouco mais de 24% do produto 
interno bruto (PIB).

Pimentel decidiu ainda que, 
de R$ 23,9 bilhões que seriam 
usados nas chamadas emendas 
de bancada, os senadores e de-
putados terão de abrir mão de R$ 
13,8 bilhões (57,7%). Só serão 
mantidas as emendas coletivas 
já aprovadas, que somam R$ 10,2 
bilhões. Os líderes partidários 
concordaram com a decisão.

Comissão de 
Orçamento 
vota relatório 
na quinta-feira

O comitê de deputados e sena-
dores que analisou obras com in-
dícios de irregularidades apresen-
tou relatório na quinta-feira, em 
que sugere que 52 obras flagradas 
em irregularidades graves não re-
cebam verbas neste ano, até que 
seus problemas sejam resolvidos e 
seus responsáveis punidos. 

O relatório será votado nesta 
semana pela CMO e integrará o 
Orçamento 2008 sob a forma de 
anexo. A fiscalização foi feita ao 
longo do ano passado pelo Tribu-
nal de Contas da União (TCU), 
órgão auxiliar do Congresso Na-
cional no controle externo da 
administração pública.

O comitê sugere que, apesar da 
proibição da liberação de verbas, 

as obras constem do Orçamento, 
permitindo a retomada de repas-
ses assim que as pendências fo-
rem resolvidas. Muitas são obras 
rodoviárias que, sem essa alter-
nativa, poderiam ficar paralisadas 
por mais de um ano, mesmo após 
a solução dos problemas.

O relatório do comitê sobre 
as obras com irregularidades 
apresenta ainda uma relação de 
31 obras que estão impedidas de 
contar com verbas federais desde 
2005 e até hoje não tiveram seus 
problemas sanados, pois eles são 
considerados muito graves. O 
comitê propõe que a CMO cobre 
dos ministérios explicações sobre 
o que vêm fazendo para resolver 
as pendências.

Comitê propõe sustar verbas 
para 52 obras irregulares

CMO reunida na semana passada: lideranças partidárias apoiaram 
proposta do relator de cortar R$ 12,3 bilhões em gastos
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INFRA-ESTRUTURA

Órgão Projeto de lei Relatório setorial Variação

Ministério de Minas e Energia 61.557 61.575 18

Ministério dos Transportes 11.499 11.983 484

Ministério das Comunicações 4.853 4.853 0

Soma 77.909 78.411 502

SAÚDE

Órgão Projeto de lei Relatório setorial Variação

Ministério da Saúde 51.898 52.931 1.033

Soma 51.898 52.931 1.033

INTEGRAÇÃO NACIONAL E MEIO AMBIENTE

Órgão Projeto de lei Relatório setorial Variação

Ministério do Meio Ambiente 2.764 2.872  108 

Ministério da Integração Nacional 9.686 10.447  761 

Soma 12.450 13.319  869 

EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ESPORTE

Órgão Projeto de lei Relatório setorial Variação

Ministério da Ciência e Tecnologia 5.572 5.801 229

Ministério da Educação 31.247 31.676 429

Ministério da Cultura 1.035 1.187 152

Ministério do Esporte 285 996 711

Soma 38.139 39.660  1.521 

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Órgão Projeto de lei Relatório setorial Variação

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 11.502 11.507 5

Ministério das Cidades 5.436 6.985 1.549

Soma 16.938 18.492 1.554

FAZENDA, DESENVOLVIMENTO E TURISMO

Órgão Projeto de lei Relatório setorial Variação

Ministério da Fazenda 17.434 17.368 -66

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 1.282 1.365 83

Ministério do Turismo 539 1.746 1.207

Encargos Financeiros da União 246.216 246.216 0

Transferências a estados, Distrito Federal e municípios 127.713 127.721 8

Operações oficiais de crédito 24.299 24.299 0

Refinanciamento da dívida pública mobiliária federal 409.117 409.117 0

Soma 826.600 827.832 1.232

JUSTIÇA E DEFESA

Órgão Projeto de lei Relatório setorial Variação

Ministério da Justiça 7.932 8.057 125

Ministério da Defesa 44.379 44.699 320

Soma 52.311 52.756 445

PODERES DO ESTADO E REPRESENTAÇÃO

Órgão Projeto de lei Relatório setorial Variação

Câmara dos Deputados 3.543 3.543 0

Senado Federal 2.763 2.775 12

Tribunal de Contas da União 1.096 1.080 -16

Supremo Tribunal Federal 509 513 4

Superior Tribunal de Justiça 808 808 0

Justiça Federal 9.402 9.407 5

Justiça Militar da União 292 291 -1

Justiça Eleitoral 4.421 4.394 -27

Justiça do Trabalho 10.417 10.420 3

Justiça do Distrito Federal e dos Territórios 1.244 1.245 1

Presidência da República 5.896 6.124 228

Ministério Público da União 3.160 3.195 35

Ministério das Relações Exteriores 1.976 1.981 5

Soma 45.527 45.776 249

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Órgão Projeto de lei Relatório setorial Variação

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 6.380 6.852 472

Ministério do Desenvolvimento Agrário 3.944 3.981 37

Soma 10.324 10.833 509

TRABALHO, PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Órgão Projeto de lei Relatório setorial Variação

Ministério da Previdência Social 208.908 208.920 12

Ministério do Trabalho e Emprego 37.300 37.449 149

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 28.516 28.690 174

Soma 274.724 275.059 335

RELATOR-GERAL

Órgão Projeto de lei Relatório setorial Variação

Reserva de contingência 7.823 7.823 0

Soma 7.823 7.823 0

Confira o que mudou no projeto original
Veja no quadro abaixo as alterações de valores realizadas pelos relatores setoriais da Comissão de 
Orçamento no projeto de lei do Executivo enviado ao Congresso no ano passado - em R$ milhões.

Fonte: Conorf
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TRIBUTAÇÃO Governo e oposição devem retomar a discussão de nova estrutura de impostos para o país

Em cumprimento ao acordo 
que garantiu a aprovação 
da proposta de emenda à 

Constituição (PEC) que prorro-
gou a Desvinculação de Receitas 
da União (DRU) em dezembro, 
o governo encaminhará uma 
proposta de reforma tributária ao 
Congresso até o fim do mês.

A informação, que já havia sido 
dada pelo líder do governo no 
Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), 
foi reforçada na última sexta-feira 
pelo ministro da Fazenda, Guido 
Mantega, por telefone, direta-
mente ao presidente do Senado, 
Garibaldi Alves Filho.

Prometida desde 2007, a propos-
ta foi elaborada pela área econô-
mica do governo. Em audiências 
públicas no Senado, o secretário-
executivo do Ministério da Fazen-
da, Bernard Appy, assegurou que 
o texto a ser apresentado é fruto 
de ampla discussão com gover-
nadores, secretários de Fazenda, 

representantes do setor produtivo, 
prefeitos e parlamentares.

Apesar de a reforma ser tida 
como prioritária por todos os 
grupos políticos e setores da so-
ciedade, o clima para sua discus-
são sofrerá a influência de outros 
assuntos na pauta do Congresso. 
Isso porque, no fim de 2007, o 
governo se comprometeu a não 
criar impostos nem aumentar os 
existentes.

A oposição, no entanto, acusa 
o governo de traição por conta do 
pacote para aliviar perdas de ar-
recadação com o fim da CPMF.

– O compromisso foi quebrado 
de maneira surpreendente logo 
no segundo dia do ano – lamenta 
Heráclito Fortes (DEM-PI).

Para Demostenes Torres (DEM-
GO), as medidas mostram como 
o governo ignora o Congresso.

– O pacote foi uma traição ao 
pacto firmado pelo presidente.

Alvaro Dias (PSDB-PR) acredi-

ta que o Planalto só voltou a se 
interessar pela reforma tributária 
devido à queda da CPMF.

– A oposição foi motivada 
a aprovar a DRU por conta do 
interesse do governo de votar a 
reforma tributária. O desrespeito 
com o compromisso nos deixa 
em dúvida – declarou.

Os senadores da base entendem 
que a urgência na simplificação 
do sistema de impostos é argu-
mento suficiente para superar os 
problemas encontrados.

– A oposição deve participar a 
despeito das questões que tensio-
nam as relações com o Congresso, 
já que essa [reforma] diz respeito 
à governabilidade – avalia Sérgio 
Zambiasi (PTB-RS).

Já Renato Casagrande (PSB-
ES) reconhece que a hora para a 
reforma tributária “nunca é boa”, 
pois é difícil conciliar interesses 
muitas vezes opostos, sobretudo 
em ano eleitoral como 2008.

Assim como em relação à reforma política, é difícil 
encontrar um político contrário à reforma tributária. 
Governistas e oposicionistas apontam a urgência de 
melhorar o sistema de impostos, para incentivar 
a produção e melhorar o pacto federativo. Com 
propostas convergentes em muitos pontos, eles se 
dizem prontos para levar as discussões a cabo.

– O ambiente é propício para a reforma tribu-
tária, se o governo cumprir a promessa de enviar 
ao Congresso uma proposta que resolva diversos 
problemas por que passa a Federação – afirmou 
Heráclito Fortes.

De acordo com Alvaro Dias (PSDB-PR), “é preciso 
reduzir o número de tributos, a carga tributária e 
induzir o crescimento com melhor distribuição de 
recursos entre os entes federados”. Para Sérgio Zam-
biasi (PTB-RS), a reforma é assunto de Estado. 

– O Rio Grande do Sul é o maior exemplo das 
razões que existem para reformar os impostos. As 
contas estaduais não se ajustam mais em um es-
tado com vocação exportadora, acumulando altos 
prejuízos por conta da desoneração das exporta-
ções, que não é mais compensada eficientemente 
pela Lei Kandir – analisou. 

Demostenes Torres, por sua vez, avalia que “o 
país já não agüenta mais a grande quantidade de 
impostos, a alta carga tributária e a insegurança 
jurídica”.

Anunciado pelo governo no 
dia 2 de janeiro como forma de 
recompor as perdas impostas 
pela queda da CPMF, um pacote 
de medidas elevou alíquotas do 
Imposto sobre Operações Finan-
ceiras (IOF) e da Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL) cobrada dos bancos. O 
aumento do IOF foi automático, 
por decreto, e o da CSLL está 
previsto na Medida Provisó-
ria 423/09, a ser votada pelo 
Congresso. O governo pretende 
arrecadar R$ 10,5 bilhões.

O aumento do IOF, que teve 
sua alíquota elevada em 0,38%, 
deverá pesar nos financiamentos 
de longo prazo. As operações de 
crédito e empréstimo bancário 
para comprar automóveis e 
eletrodomésticos, por exemplo, 
ficarão mais caras. Quem parce-
lar a compra de um carro de R$ 
25 mil em 60 meses pagará R$ 
1.200 a mais de imposto.

A expectativa é que os bancos 
também repassem para seus 
clientes o aumento de custos 
decorrente da elevação de 9% 
para 15% da alíquota da CSLL, 

que deve entrar em vigor daqui 
a dois meses.

O DEM e o PSDB entraram 
com ações diretas de inconstitu-
cionalidade para barrar os dois 
aumentos. Essa não é a primeira 
vez que o governo recorre a me-
dida semelhante. Na gestão de 
Fernando Henrique Cardoso, em 
1998 e 1999, quando houve uma 
suspensão temporária da CPMF, 
o governo aumentou o IOF para 
cobrir o buraco na arrecadação.

Recriação da CPMF 
pode surgir na discussão 
O Executivo afirma que não 

proporá a recriação da CPMF. Para 
garantir recursos para a saúde, po-
rém, deputados acenam com a vol-
ta da contribuição, permanente e 
com alíquota menor (0,2% em vez 
dos 0,38% vigentes até o fim de 
2007). Os ministros de Articulação 
Política, José Múcio Monteiro, e 
do Planejamento, Paulo Bernardo, 
além do líder do governo Romero 
Jucá (PMDB-RR), no entanto, 
asseguram que a proposta de re-
forma tributária que sairá não vai 
prever uma nova CPMF.

A arrecadação recorde de impostos federais em 
2007 – quase R$ 620 bilhões (ou 24,25% do PIB) 
– pode não ser suficiente para fomentar a reforma 
tributária e compensar possíveis perdas com a 
desoneração do setor produtivo ou com o aumento 
de repasses a entes federados.

Um dos motivos foi apontado por Renato Casa-
grande, para quem a queda da CPMF pode dificultar 
a discussão, já que os R$ 40 bilhões do imposto 
poderiam entrar nas compensações de eventuais 
perdas de arrecadação com a redistribuição dos 
tributos entre União, estados e municípios.

– Reforma tributária requer cortes de arrecada-
ção e o governo não quer isso agora, que perdeu 
a CPMF. Qualquer reforma deve, por isso, prever 
um relativamente longo período de transição.

Outro indício é o fato de os gastos públicos terem 
crescido mais que o crescimento da economia, prati-
camente se equiparando à evolução da arrecadação. 
Segundo o Banco Central e a Secretaria do Tesouro 
Nacional, a arrecadação subiu 13,87%, enquanto os 
gastos subiram 13,3% com relação a 2006.

O governo argumenta, no entanto, que a qua-
lidade dos gastos públicos melhorou, citando 
a diminuição da dívida líquida e a redução do 
crescimento real do déficit da Previdência. Essas 
condições, no futuro, poderiam gerar a economia 
necessária para a reforma tributária.

Um dos itens mais complexos 
da reforma tributária é a criação 
do Imposto sobre Valor Agregado 
Estadual (IVA-E). Atualmente, 
cada estado pode abrir mão de 
suas receitas com o ICMS, como 
acontece na chamada “guerra 
fiscal”. O ICMS também é co-
brado na origem (com exceção 

de petróleo, seus derivados e 
energia elétrica, no destino), e o 
IVA-E seria cobrado no destino.

Resolver o conflito de interes-
ses em torno do ICMS envolve 
mudança substancial na arreca-
dação de impostos. Cobrado na 
origem, São Paulo perde 15% da 
arrecadação, por exemplo.

Congresso recebe este 
mês reforma tributária

Há um consenso de que o contribuinte deve contar com um sistema de impostos mais simples

Todos concordam que 
medida é necessária

Arrecadação maior não 
estimula mudança

Aumento de impostos 
compensou fim da CPMF

Os tucanos Arthur Virgílio (D), Sérgio Guerra e Tasso Jereissati 
anunciam ação no Supremo para barrar aumento de imposto 

Substituir ICMS pelo IVA 
é o ponto mais complexo

• O Imposto sobre Produtos Indus-
trializados (IPI), o Programa de 
Integração Social (PIS), a Contri-
buição para o Financiamento da 
Seguridade Social (Cofins) e a Con-
tribuição de Intervenção no Domí-
nio Econômico sobre os combustí-
veis (Cide-Combustíveis) seriam 
substituídos pelo Imposto sobre Va-
lor Agregado (IVA) Federal (IVA-F). 

• O Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS), que 
é estadual, e o Imposto sobre Ser-
viços (ISS), municipal, seriam subs-
tituídos pelo IVA Estadual (IVA-E). 

• O IVA-E teria como princípio a 
cobrança no estado de destino. 

• As alíquotas do IVA-F seriam fixa-
das por lei federal e as do IVA-E, 
por lei estadual, com autonomia 
dos governos estaduais, dentro 
de parâmetros definidos nacional-
mente, como forma de acabar com 
a guerra fiscal.

• O Imposto de Renda (IR) e 
a  Cont r ibu i ção  Soc ia l  so -
bre o Lucro Líquido (CSLL) se-
riam fundidos num só tributo. 

• Com o novo IVA-E, seria possível 
discutir uma fórmula para compen-
sar os estados pela desoneração das 
exportações, hoje feita pela Lei 
Kandir, tida como ineficiente e in-
justa para os estados exportadores. 

Principais pontos da reforma
De acordo com os últimos debates no Congresso, a 
proposta deve incluir os seguintes pontos:
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PECUÁRIA Ministro da Agricultura faz revelação em debate e chama de “escândalo” falhas na fiscalização

Depois de dois dias de 
negociação em Bruxelas 
(Bélgica), quinta e sexta-

feira passadas, não houve acordo 
entre a delegação da Secretaria de 
Defesa Agropecuária do Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária e do 
Abastecimento e a Diretoria Geral 
de Saúde Animal da União Euro-
péia para acabar com o embargo à 
compra da carne bovina brasileira 
pelo bloco.

Um dia antes, em debate na 
Comissão de Agricultura e Re-
forma Agrária  (CRA), o ministro 
Reinhold Stephanes afirmou que 
frigoríficos brasileiros exportaram 
para a União Européia (UE) carne 
rastreada e não-rastreada.

Na quinta-feira a delegação 
brasileira apresentou uma nova 
lista de fazendas (523), que aca-
bou sendo novamente rejeitada. 
A primeira lista, de 2.681 proprie-
dades, foi apresentada em janeiro 
e já no dia 1º de fevereiro o bloco 

continental anunciou a suspensão 
das importações, alegando falhas 
nas documentações, segundo as 
rígidas normas de rastreabilidade  
do Serviço de Rastreabilidade da 
Cadeia Produtiva de Bovinos e 
Bubalinos (Sisbov).

No próximo dia 25, uma nova 
delegação de inspetores veteriná-
rios europeus virá ao Brasil para 
auditar o sistema 
(documentos  e 
operacionalidade). 
As visitas às fa-
zendas serão feitas 
até 11 de março. A 
UE compra 31% 
da carne bovina 
brasileira destina-
da à exportação, 
o que representou 
US$ 1,3 bilhão em 
2007. Suas exigên-
cias sanitárias são 
seguidas por ou-
tros importadores, 

como a Rússia, principal compra-
dor em volume. A falta de acordo 
com os europeus pode provocar 
um efeito dominó e atingir outros 
parceiros comerciais do Brasil.

– Essa é uma questão de ordem 
comercial e não de sanidade, 
porque nossa carne é mais barata 
e isso incomoda os produtores 
europeus – expôs o ministro.

O Brasil tem hoje entre 170 mi-
lhões a 190 milhões de cabeças de 
gado de corte. Apesar de cerca de 
75% da carne bovina produzida 
no Brasil serem consumidos no 
mercado interno, as exportações 
representam um volume consi-
derável de ganhos para o setor, 
já que a carne exportada, em 
especial para a Europa, tem valor 
mais alto. 

Os 27 países do bloco euro-
peu compraram 31,6% da carne 
brasileira exportada em 2007. E 
o preço médio da carne bovina 
in natura (não-industrializada) 
exportada para a União Européia 
foi de US$ 4.284 a tonelada. Para 
a Rússia, por exemplo, ficou em 
US$ 1.662.

Só fazem parte da lista de esta-
dos que exportam para a Europa 
Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina 
e Espírito Santo.

Quem quiser vender gado para 
frigoríficos exportadores terá de se 
adaptar às novas e mais rígidas re-
gras do Serviço de Rastreabilidade 
da Cadeia Produtiva de Bovinos e 
Bubalinos (Sisbov). 

O novo sistema entrou em vigor 
este mês e estabelece o conceito 
de Estabelecimento Rural Apro-
vado no Sisbov (ERAs). Todos os 
animais de uma propriedade, até 
os não-exportáveis, deverão ser 
identificados e cadastrados.

– O operacional é meio compli-
cado e os produtores reclamam 
disso. Tem que anotar tudo, só é 
mais fácil no caso do boi confina-
do. Quando o animal está a pasto, 
ele precisa ser recolhido no dia 
anterior ao abate e essa movimen-
tação do gado leva a perda de peso 
– explica o pesquisador Ezequiel 
Rodrigues do Valle, coordenador 
do Programa de Boas Práticas 
Agropecuárias da Embrapa.

Sem acordo, Europa 
faz vistoria da carne

Com o embargo à carne bovina pelos europeus, o produto teve redução de preço no mercado interno 

Preço maior é estímulo para 
vendas ao mercado europeu

Em 1995 surgiram casos da 
doença da “vaca louca” no 
gado europeu – que é fatal para 
animais e seres humanos, o 
que levou a União Européia a 
estabelecer um rígido sistema 
de rastreabilidade do gado e a 
exigir controle similar dos países 
exportadores para o bloco.

O sistema é para uma forma de 
produção diferente da realidade 
brasileira, onde cerca de 90% 
do gado são criados de maneira 
extensiva, solto em pasto.

O controle de rastreabilidade 

começou a ser implantado no 
Brasil em 2000. O gado recebe 
um dispositivo eletrônico que 
reúne informações desde seu 
nascimento até o abate, como 
alimentação e vacinação.

No dia 31 de janeiro venceu 
o prazo para o Brasil apresentar 
uma lista de fazendas aptas à 
exportação dentro das exigências 
européias. Os técnicos da União 
Européia teriam dito acreditar 
que apenas 3% das cerca de 10 
mil propriedades inscritas no 
Sisbov respeitariam as normas. 

O Brasil apresentou uma lista 
de 2.681 fazendas, o que de 
imediato levou à suspensão das 
importações da carne brasileira 
pelo bloco. O ministério reco-
nheceu que nem todas essas 
fazendas estariam cumprindo 
as normas. Os europeus insistem 
em uma lista menor (300). 

Uma nova lista com 523 pro-
priedades foi apresentada na 
última quinta-feira em Bruxelas 
e também foi rejeitada. O minis-
tério espera aumentar essa lista 
gradativamente e em blocos.

Surto de “vaca louca” na Europa tornou controle mais rígido

O embargo não-oficial da União 
Européia irritou senadores ligados 
ao setor rural durante a audiência 
pública na CRA. Osmar Dias (PDT-
PR) criticou o fato de o Brasil ter 
assinado um acordo rígido de 
rastreabilidade, “que não tem 
como cumprir”. 

Ele condenou a redução dos in-
vestimentos em controle sanitário 
nos últimos anos, lembrando que 
o agronegócio é responsável por 
mais de 30% do produto interno 
bruto (PIB) nacional. 

– Uma falha na cadeia produtiva 
da carne, como o aparecimento 
da aftosa, afeta 60 segmentos da 
economia e, conseqüentemente, 
gera desemprego.

A senadora Kátia Abreu (DEM-
TO) cobrou uma melhor remune-

ração por parte dos frigoríficos 
para os produtores que investem 
em rastreabilidade. João Tenório 
(PSDB-AL) acredita que o em-
bargo resulta de percepção de 
que somente os subsídios que 
os produtores europeus recebem 
não vão conter a competitividade 
brasileira.

Marisa Serrano (PSDB-MS) 
questionou o ministro Stephanes 
sobre a necessidade de se pro-
curar a Organização Mundial do 
Comércio (OMC) e de se ter uma 
posição mais forte e incisiva por 
parte do Ministério das Relações 
Exteriores. 

Para Jayme Campos (DEM-MT), 
o Brasil não tem de se curvar 
ao que está sendo exigido pelos 
europeus.

Senadores criticam postura 
do governo sobre o embargo

Sisbov garante controle do processo produtivo
O que é o Sisbov?
É o Serviço de Rastreabilidade 

da Cadeia Produtiva de Bovinos 
e Bubalinos. Tem como objetivo 
o controle e a rastreabilidade do 
processo produtivo nas proprie-
dades rurais. É de adesão volun-
tária para os produtores rurais, 
mas será obrigatória no caso de 
comercialização de carne bovina 
e bubalina para mercados que 
exijam a rastreabilidade, como a 
União Européia.

O que é um Estabelecimento 

Rural Aprovado Sisbov (ERA)?
É a propriedade rural que, inte-

ressada em manter, por qualquer 
período de tempo, todos os seus 
bovinos e bubalinos incluídos no 
Sisbov, atenda a exigências como 
cadastro de produtor; cadastro da 
propriedade; protocolo básico de 
produção; registro dos insumos 
utilizados na propriedade; todos 
os bovinos e bubalinos da pro-
priedade identificados individual-
mente; controle de movimentação 
dos animais; e vistorias periódicas 
pelas certificadoras.

O produtor poderá dispor de 
mais de uma forma de identifi-
cação na propriedade?

Sim. Mesmo se iniciar a identi-
ficação dos seus animais com um 
tipo de identificação, por exem-
plo, brinco e bottom, o produtor 
poderá utilizar outras formas 
autorizadas pelo Sisbov nas iden-
tificações seguintes de animais 
comprados, transferidos ou nas-
cidos na propriedade, como um 
brinco eletrônico e um bottom ou 
apenas um brinco Sisbov, entre 
outras formas aprovadas.

Observado pelo senador Neuto de Conto (D), 
ministro Stephanes explica posição do governo

Osmar Dias e Kátia Abreu criticam as exigências impostas pelos 
europeus e cobram melhor remuneração aos pecuaristas 
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Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento

Exportações brasileiras
 de carne bovina (em 2007)
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GASTOS PÚBLICOS Oposição apresentou novo requerimento depois que o primeiro foi derrubado por “erro técnico”

O líder do PSDB, senador 
Arthur Virgílio (AM), 
protocolou na quinta-feira 

no Senado um novo requerimento 
de criação da CPI para investigar 
o uso abusivo de cartões corpo-
rativos por ministros, assessores 
e funcionários do governo federal 
desde a adoção desse sistema de 
pagamento, em 1998. O requeri-
mento, de autoria do deputado 
Carlos Sampaio (PSDB-SP), rece-
beu  assinaturas de 28 senadores 
e 189 deputados – o mínimo 
necessário são 171 deputados e 
27 senadores. 

O primeiro requerimento, tam-
bém protocolado na quinta, por 
Arthur Virgílio e o líder do DEM, 
senador José Agripino (RN), 
fora devolvido pelo presidente 
do Senado, Garibaldi Alves Fi-
lho. Segundo o presidente, as 
35 assinaturas do documento 
estavam apostas sob a palavra 
“apoiamento”, quando deveriam 
constar como subscrição ao pedi-
do, conforme prevê o regimento 
da Casa.

– Eu não poderia deixar de se-
guir o regimento – explicou.

A decisão de Garibaldi foi cri-
ticada pelo senador Pedro Simon 
(PMDB-RS), que a considerou 
correta do ponto de vista regi-
mental, mas rígida demais, uma 
vez que o sentido de subscrição 
estaria claro. O presidente, en-
tretanto, não voltou atrás, o que 
obrigou a apresentação do novo 

requerimento.
Como se trata de comissão 

mista, composta por senadores 
e deputados, o requerimento 
ainda precisa ser lido em uma 
sessão do Congresso. Garibaldi 
estimou que a leitura poderia 
ocorrer nesta quarta-feira, quando 
o Congresso deve se reunir para 
apreciar vetos.

A divisão dos integrantes da 
CPI já estaria acertada. No Sena-
do, o PT teria dois representan-
tes; o PSDB dois; o PDT um; o 
Democratas dois; o PMDB três; e 
o PTB um. Na Câmara, o PMDB 
contaria com dois 
integrantes; o PT 
dois; o PP um; o 
PR um; o PSDB 
um; o Democratas 
um; o PPS um; o 
PV um; e o cha-
mado “bloquinho” 
formado por PSB, 
PCdoB e PDT, indicaria dois, que 
devem ser do PSB e do PDT.  

A comissão também já conta 
com indicação de presidente: o 
senador Neuto de Conto (PMDB-
SC) aceitou sua indicação pelo 
PMDB para presidir a CPMI. A 
oposição, no entanto, continua 
pleiteando um dos cargos de 
direção da CPI (veja reportagem 
abaixo).

Sobre a abrangência da CPI, Ar-
thur Virgílio comentou uma carta 
que o ex-presidente da Fernando 
Henrique Cardoso distribuiu à im-

prensa, afirmando que não teme 
investigações sobre o uso dos 
cartões em sua gestão. O senador 
cobrou atitude semelhante do pre-
sidente Lula que, na opinião de 
Virgílio, “está sendo omisso”.

O presidente Garibaldi Alves 
Filho disse acreditar que a CPI 
poderá avançar nos trabalhos sem 
invadir a privacidade do atual 
presidente da República ou seu 
antecessor.

– Acho que não seria necessário 
exaurir determinados detalhes da 
vida dos presidentes, da privaci-
dade. A CPI poderia perfeitamente 

cumprir a sua missão 
sem criar constrangi-
mentos – afirmou. 

Em discurso na 
sexta-feira, o senador 
Mão Santa (PMDB-
PI) destacou a ra-
pidez com que um 
grupo liderado por 

Arthur Virgílio reuniu assinaturas 
e protocolou o novo requerimento 
para criação da CPI. Segundo Mão 
Santa, o empenho dos senadores 
mostra “a grandeza deste Parla-
mento” e a importância do papel 
fiscalizador do Legislativo. 

– Esse grupo, em um dia de 
muita atribuição, conseguiu re-
fazer o documento satisfazendo 
às exigências do regimento, para 
que o povo entenda que não havia 
manobras de protelação da CPI 
da corrupção dos cartões – disse 
Mão Santa. 

O senador Neuto de Conto  
reuniu a imprensa na quinta-fei-
ra para anunciar que aceitava a 
indicação do PMDB para presidir 
a CPI dos cartões corporativos. 
Neuto fora indicado no início da 
semana pelo líder do PMDB no 
Senado, senador Valdir Raupp 
(RO).

– Eu tinha prometido à impren-
sa dar uma resposta em 48 horas 
e estou aqui, publicamente, res-
pondendo que aceito a indicação 
– disse Conto.

Neuto de Conto reconhece que 
a situação é incomum, uma vez 
que está aceitando a indicação 
para presidir uma CPI que ainda 
não foi oficialmente criada (o que 
deve ocorrer nesta semana).

Para a relatoria, foi indicado 
o deputado Luiz Sérgio (PT-RJ), 
seguindo entendimento dos par-
tidos da base aliada, para quem a 
Presidência e a relatoria cabem às 
maiores bancadas de cada Casa.

– Se a CPI for mesmo confirma-
da, os partidos agora vão indicar 
os nomes que participarão da 
comissão – explicou.

A oposição vem pressionando 
para conseguir ocupar um dos 
cargos de direção da CPI, ame-

açando, inclusive, obstruir as 
votações caso isso não ocorra.

– Se não chegarmos a um en-
tendimento, não contem com o 
Democratas – afirmou o líder do 
partido, José Agripino (RN).

Representando o PSDB, o se-
nador Alvaro Dias (PR) afirmou 
que o desejo dos tucanos é votar 
matérias importantes, “mas não 
podemos abrir mão de fiscalizar 
o governo”, frisou. O parlamentar 
disse, no entanto, que a obstrução 
das votações no Senado só ocorre-
rá se efetivamente o governo não 
abrir espaço para a oposição no 
comando da CPI. 

Segundo o líder do governo no 
Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), 
o entendimento entre o governo 
e a oposição abrangeu apenas a 
criação de uma CPI mista (com 
deputados e senadores). Jucá des-
tacou que a distribuição de cargos 
de presidência e relatoria depende 
de novo entendimento.

Outra possibilidade levantada 
pelos oposicionistas é criar uma 
CPI apenas no Senado. O DEM 
tem a segunda maior bancada 
na Casa e assim, por tradição, 
teria direito de escolher um dos 
dirigentes da comissão.

Além das despesas suspeitas 
feitas pelos servidores federais 
com os cartões de crédito, uma 
outra irregularidade surge como 
tão ou mais perigosa: o fato de 
que essa forma de pagamento 
tem sido usada para driblar a 
obrigatoriedade de licitações nas 
compras do governo.

A Lei de Licitações (8.666) 
exige que qualquer compra direta 
de produtos acima de R$ 8 mil 
seja precedida de um processo 
de concorrência. Mas prevê exce-
ções: casos de urgência ou se só 
existe um fornecedor para aquele 
produto específico. Porém, graças 
ao cartão corporativo, qualquer 

órgão pode burlar a determinação 
legal e fazer pequenas e suces-
sivas compras, de um mesmo 
fornecedor, desde que cada uma 
delas não supere os R$ 8 mil. 

O Portal da Transparência cita 
casos envolvendo a Fundação 
Universidade de Brasília (FUB) e 
o Ministério da Educação.

“Não vamos jogar tapioca 
no ventilador. Não temos de 
mexer com a família nem do 
presidente Lula nem do ex-
presidente FHC.”
Paulo Bernardo, ministro do 
Planejamento

“Não tem com que se 
preocupar. As roupas de Ruth 
era eu mesmo quem pagava.”
Ex-presidente Fernando 
Henrique Cardoso

“Ninguém colocará o governo 
nas cordas. Vamos abrir o 
suprimento de fundos desde lá atrás.”
Franklin Martins, ministro da Secretaria de 
Comunicação Social

“O governo quer fazer 
investigação. Quer fazer de 
agora para trás. Nós aceitamos 
investigar até o Pedro Álvares 
Cabral.”
Senador Demostenes Torres 
(DEM-GO)

“Para nós, quanto menor a transparência, maior 

é o grau de segurança.”
Jorge Félix, ministro do 
Gabinete de Segurança 
Institucional da Presidência, 
ao defender sigilo de parte dos 
gastos dos cartões alegando 
razões de segurança nacional

“Ninguém pode viver nessa imoralidade.”
Senador Mão Santa (PMDB-
PI)

“O que permitiu a detecção 
desse problema foi a 
transparência do governo. Não 
podem transformar isso em 
culpabilidade.”
Tarso Genro, ministro da Justiça

“Essa imoralidade com os cartões corporativos 
sintetiza o caráter desse governo.”
Deputado José Carlos Aleluia (DEM-BA)

“Minha decisão é pessoal. Fiquei indignado com 
certas insinuações que poderiam atingir a minha 
honra.”
Orlando Silva, ministro do Esporte, ao 
anunciar a devolução de R$ 30.870,38 gastos 
com o cartão corporativo

CPI pode começar a 
funcionar nesta semana

Neuto de Conto aceita 
presidência da comissão

Burlar licitações é outra irregularidade

Bateu, levou

Romero Jucá, na foto com Tuma e Marisa Serrano, afirma que 
entendimentos sobre cargos na CPI devem ocorrer nesta semana

Reunião de líderes no Senado: depois de instalada a CPI, partidos 
deverão indicar parlamentares para integrar o colegiado

Senadores e deputados oposicionistas protocolam requerimento 
de comissão de inquérito na Secretaria Geral da Mesa do Senado

Investigação 
tem o apoio de 
28 senadores e 
189 deputados 
federais
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GASTOS PÚBLICOS Diante de escalada nos gastos, TCU começou a investigar uso de cartões por servidores federais

As primeiras denúncias, 
e alertas do Tribunal de 
Contas da União (TCU), 

aconteceram ainda em 2005. Po-
rém foi no início deste ano que 
uma série de reportagens passou 
a apontar desvios e abusos na 
utilização de cartões de crédito 
corporativos por integrantes do 
governo federal, inclusive mi-
nistros (um dos quais acabou 
perdendo o emprego). Como 
resultado, o Congresso pode 
instalar, já nesta semana, uma 
comissão parlamentar de inqué-
rito para investigar o caso (veja  
na página 7).

Na esteira da crise, o TCU já 
deu início a uma nova auditoria 
para investigar irregularidades 
no uso dos cartões. E o governo 
federal publicou portaria com 
novas regras, em que procura 
dar um basta aos abusos, que 
não se limitaram à Esplanada 
dos Ministérios. Universidades 
federais e órgãos como Funai e 
IBGE apareceram entre os grandes 
usuários dos cartões.

Além do pagamento de despe-
sas irregulares, o uso dos cartões 
tem servido para que alguns 
órgãos públicos não realizem lici-
tações para compras de produtos 
ou serviços, fracionando o valor 
total em parcelas mensais pagas 
nas faturas dos cartões.

Indicados para gastos como a 
compra de material, prestação de 
serviços e diárias de servidores 
em viagens, os cartões foram 
usados em 2007 para pagar, por 
exemplo, despesas em loja de 
instrumentos musicais, veteriná-
ria, óticas, choperias, joalherias, 
restaurantes de luxo e freeshop. 

Em 2003, as despesas dos 
cartões de crédito foram de R$ 
14 milhões. Dois anos depois, o 
TCU recebeu o primeiro pedido de 
devassa nas prestações de contas 
com cartões do governo federal. A 
denúncia da época revelava que 
o Planalto pagou, entre janeiro e 

agosto de 2004, R$ 5,5 milhões 
em despesas com cartões.

Dados do Sistema de Admi-
nistração Financeira do Governo 
(Siafi) apontavam que, até a 
chegada da denúncia ao TCU, 
o movimento com cartões do 
governo somava R$ 10,2 milhões 
nos sete primeiros meses do ano, 
dos quais R$ 6,8 milhões com 
saques em dinheiro. No ano pas-
sado, os cartões bateram recorde 
de gastos: R$ 75,6 milhões – R$ 
45 milhões em saques. Segundo 
a Controladoria Geral da União 
(CGU), houve um aumento de 
129% em relação a 2006.

Em meio às denúncias sobre 
gastos com cartões de crédito por 
parte de funcionários do governo, 
o caso mais emblemático acabou 
sendo o da ex-secretária especial 
de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial, Matilde Ribeiro. 
A ministra gastou, em outubro de 
2007, quando ocupava o cargo, 
R$ 461,16 em um freeshop. No 
mesmo ano, pagou R$ 171 mil 
em despesas de viagem, sendo 
que R$ 122 mil em uma mesma 
locadora de automóveis.

No dia 1º de fevereiro, pressio-
nada pela opinião pública e sem 
apoio no governo, Matilde pediu 

demissão, mas não assumiu 
integralmente os erros. Ela afir-
mou que se enganara ao pagar 
compras do freeshop e atribuiu 
a culpa a assessores que não a 
teriam orientado corretamente 
sobre o uso dos cartões. 

Um dia depois da demissão de 
Matilde, o ministro do Esporte, 
Orlando Silva, reuniu a imprensa 
para anunciar a devolução de R$ 
30 mil aos cofres públicos, relati-
vos a seus gastos com o cartão de 
crédito nos anos de 2006 e 2007. 
Ele alegou que a maior parte dos 
gastos se destinou a pagamento 
de hospedagem.

Até 2000 os pequenos gastos 
eventuais no serviço público 
federal (como comprar lápis e 
papel) eram pagos com dinheiro 
em espécie de uma “caixinha”, 
guardada pelo responsável por 
uma seção do órgão. Os gastos 
eram comprovados com notas 
fiscais e, quando isso não era 
possível, um recibo informal era 
redigido pelo funcionário que 
efetuara a compra. O processo 
baseava-se na suposição da 
transparência e da honestidade 
– terreno fértil, portanto, para 
funcionários inescrupulosos.

Para contornar este proble-
ma, o ministro da Casa Civil 
no governo Fernando Henrique 
Cardoso, Pedro Parente, pôs em 
prática um sistema sugerido 
pelo próprio Tribunal de Contas 
da União (TCU): no lugar de di-
nheiro vivo, cartões corporativos 
para pagar tais despesas, que 
seriam relatadas em detalhes ao 
TCU para fiscalização.

Ao final do segundo mandato 
de FHC, conforme dados do 
PSDB, os cartões eram 42, a 
esmagadora maioria da Presi-
dência da República. Entre 2001 
a 2002, todo o governo federal 
gastou R$ 3,5 milhões por meio 
de cartões corporativos. Além da 
Presidência, só efetuaram gastos 
com cartão os ministérios da 
Educação e do Meio Ambiente 

e o Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (Ipea), ligado ao 
Ministério do Planejamento.

No governo Lula, os gastos 
com os cartões passaram a ser 
divulgados na internet, no Portal 
da Transparência, da Controla-
doria Geral da União (CGU).

Em 2003, o cartão começou 
a ser distribuído a milhares de 
funcionários, desde ministros 
e reitores universitários até ser-
vidores de quarto escalão em 
repartições no interior do país. 
Naquele ano, as despesas pagas 
pelos cartões saltaram para R$ 
14 milhões. Em 2007, atingiram 
R$ 75,6 milhões, dos quais R$ 
45 milhões em saques.

Ao rebater as denúncias de 
uso indevido dos cartões, a 
ministra da Casa Civil, Dilma 
Rousseff, citou dados da CGU 
para mostrar redução de gastos. 
A conta inclui os pagamentos 
feitos por meio das contas tipo 
B, que também permitem saques 
em dinheiro. Segundo ela, em 
2001 a soma dos dois gastos 
(cartões e contas “tipo B”) foi 
de R$ 213,6 milhões e em 2007, 
de R$ 177,5 milhões.

A extinção das contas “tipo B” 
foi uma das medidas emergen-
ciais tomadas pelo governo após 
as denúncias de irregularidades 
com os cartões corporativos.

Depois da série de denúncias 
da imprensa relacionadas aos 
gastos do governo federal com 
cartões de crédito corporativos, 
o presidente Lula mandou publi-
car um decreto no Diário Oficial 
(6.370, de 1º de fevereiro) modi-
ficando as regras em vigor desde 
janeiro de 2005 (Decreto 5.355). 
Confira abaixo as principais 
alterações:
Proibição de saques em 

dinheiro
Os usuários dos cartões não 

poderão mais tirar dinheiro para 
cobrir despesas que podem ser 
feitas na modalidade de crédito. 
As exceções ficam para os mi-
nistros de Estado (veja abaixo) 
e órgãos com eventual necessi-
dade de sigilo para segurança de 
seus integrantes ou atividades 
– como setores da Presidência 
da República, Vice-Presidência, 
Polícia Federal e ministérios da 
Saúde e Fazenda.
Saques de ministros limi-

tados a 30% do total
Decreto permite retiradas em 

dinheiro de até 30% dos fundos 
do cartão pelos ministros. A 
novidade é que tais saques preci-
sarão ser justificados, novidade 
trazida pela medida do governo. 
O governo anunciou que os car-
tões não serão mais emitidos em 
nome dos ministros.
Passagens e diárias fora 

da fatura
O pagamento de bilhetes de 

viagem e diárias para servido-
res em viagem também está 
proibido.
Fim das contas “tipo B”
O governo federal anunciou 

o encerramento, até julho, de 
todas as contas bancárias usadas 
pelos órgãos públicos para paga-
mentos administrativos comuns 
e de baixo valor.
Repensar todas as despe-

sas
Além de uma revisão geral 

nas normas que regem os paga-
mentos administrativos de baixo 
valor, o Executivo reavaliará a 
forma como hoje são pagas des-
pesas de viagens dos ministros 
dentro do território nacional 
(inclusive alimentação, hospe-
dagem e transporte).
Cartilha com regras
Os responsáveis por paga-

mentos receberão cartilhas com 
esclarecimentos sobre o uso cor-
reto e os limites dos cartões.

Denúncias sobre 
cartões vêm de 2005

Dilma Rousseff, Franklin Martins e Jorge Félix: ministros rebateram 
denúncias, mas governo mudou regras de uso dos cartões

Ministra usou cartão e perdeu o cargo

Matilde Ribeiro, ex-ministra da 
Secretaria da Igualdade Racial, 
gastou R$ 461 em freeshop

Sistema de 
pagamento foi 
criado para dar 
transparência

Governo muda 
regras para 
coibir abusos

Jorge Hage, da Controladoria: 
divulgação de gastos de 
servidores permite fiscalização 

13 de janeiro
- Governo Lula aumenta em 129% 

gastos com cartão corporativo

24 de janeiro
– Senadores cobram explicações 

da ministra Matilde Ribeiro

25 de janeiro
- Ministério Público investiga car-

tões corporativos de ministros

28 de janeiro
- Ministra nega ter cometido infra-

ção ética com cartões 

29 de janeiro 
- Saques em dinheiro com cartão 

superam compras em alguns casos

30 de janeiro 
- Ministro da Pesca diz que vai 

ressarcir dinheiro se comprovado 
gasto ilegal

31 de janeiro 
- Governo cria regras para reduzir 

saques em dinheiro com cartões 

1º de fevereiro
- Matilde Ribeiro pede demissão 

após denúncias com cartão cor-
porativo 

2 de fevereiro 
- Ministro do Esporte, Orlando 

Silva, devolve gastos com cartão 
do governo

5 de fevereiro 
- Seguranças da família de Lula 

gastaram quase R$ 150 mil com 
cartões

6 de fevereiro 
- Governo formaliza pedido de CPI 

que também atinge gestão FHC 
- Governo investiga gasto de car-

tão com mesa de sinuca 

7 de fevereiro 
- Deputado diz que já tem 126 

assinaturas para CPI Mista dos 
Cartões 

- Senado informará gastos de ver-
ba indenizatória na internet 

9 de fevereiro 
- Governo deve limitar diárias de 

ministros em viagens nacionais 
- Despesas sigilosas do governo 

dobram em 4 anos

10 de fevereiro 
- Saques com cartões do Judiciá-

rio e do MP passam de 60%  

11 de fevereiro 
- Serra suspende uso de cartões 

do governo de SP 
- Procurador ordena auditoria em 

cartões do MP 
- Governo e oposição fecham acor-

do e farão CPI mista dos cartões 

Manchetes dos jornais mostram evolução da 
crise envolvendo o uso de cartões corporativos 
pelo governo, até a discussão, no Congresso, 
de uma comissão parlamentar de inquérito

Como o caso começou
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COMISSÕES

O projeto do Poder Execu-
tivo que fixa o valor do 
salário mínimo a partir 

de 12 de abril de 2007 em R$ 380 
e estabelece diretrizes para os 
reajustes no período de 2008 a 
2023 foi aprovado pela Comissão 
de Assuntos Sociais (CAS), na se-
mana passada, com uma emenda 
do senador Paulo Paim (PT-RS) 
assegurando aos aposentados e 
pensionistas o mesmo percentual 
de reajuste. A proposta, fruto de 
negociação entre o Executivo, o 
Congresso Nacional e as centrais 
sindicais, ainda será examinada 
em Plenário.

Pelo projeto (PLC 42/07), até 
2011 o reajuste do salário mí-
nimo corresponderá à variação 
do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC) acumulado 
desde o último aumento, acres-
cido de percentual idêntico ao 
do crescimento real do produto 
interno bruto (PIB) dos dois anos 
anteriores. 

Em 2008, observou o relator, se-
nador Valdir Raupp (PMDB-RO), 
o salário mínimo ficará em torno 
de R$ 413, valor muito superior 
aos US$ 100 reivindicados durante 

tanto tempo por alguns parlamen-
tares, como o próprio Paim.

O projeto também estabelece 
que o reajuste será antecipado em 
um mês a cada ano. Em 2008, o 
salário mínimo sofrerá aumento 
em março; em 2009, em fevereiro;  
até que, em 2010, ocorra no dia 1º 
de janeiro. A partir de então, o rea-
juste ocorrerá sempre nesse mês. 
Na opinião de Raupp, a fixação 
do mês de janeiro para reajuste 
do salário mínimo poderá facilitar 
o debate em torno do assunto no 

âmbito das discussões da proposta 
orçamentária anual.

Até o final de 2011, determi-
na ainda a proposta, o Poder 
Executivo deverá encaminhar 
ao Congresso projeto de lei que 
disponha sobre a política de va-
lorização do salário mínimo para 
o período compreendido entre 
2012 e 2023. Essa política será de-
finida, implementada e avaliada 
por um grupo interministerial sob 
a coordenação do Ministério do 
Trabalho e Emprego.

Salário mínimo pode 
ser de R$ 413 em 2008

Para prevenir má-formação 
fetal, as farinhas de trigo e milho 
devem ser adicionadas de ácido 
fólico. Esses produtos também 
deverão ser enriquecidos com 
ferro para tratar anemia, espe-
cialmente nas gestantes e bebês 
– os maiores grupos de risco para 
essa deficiência. A determinação 
consta de projeto (PLC 85/06) 
aprovado pela CAS. 

A adição de ácido fólico – uma 
vitamina do complexo B – é im-
portante na prevenção de defor-
mações fetais como anencefalia, 
espinha bífida e meningocele, 
que podem resultar em hidro-
cefalia, retardo mental e até na 
morte de fetos ou de recém-nas-
cidos, enfatizou o relator, Antô-
nio Carlos Valadares (PSB-SE). 

Já o enriquecimento com ferro 
terá relevância na prevenção de 
anemia e de suas complicações, 
especialmente nas camadas mais 
carentes da população.

Valadares acatou mudança no 
projeto feita pela Comissão de 
Agricultura e Reforma Agrária 
(CRA), que retirou a farinha de 
mandioca da exigência porque, 
por ser de fabricação artesanal, a 
medida encontraria dificuldades 
para ser aplicada no Nordeste. 
O relator apresentou emenda 
para determinar que os rótulos 
informem o consumidor sobre a 
adição de ferro e ácido fólico.

Adiada decisão sobre 
planos de saúde
O projeto da senadora Lúcia 

Vânia (PSDB-GO) relativo à 
cobertura dos planos de saúde 
(PLS 277/04) recebeu pedido de 
vista do senador Papaléo Paes 
(PSDB-AP), na qualidade de pre-
sidente da Frente Parlamentar 
da Saúde. 

De acordo com o relator, se-
nador Augusto Botelho (PT-RR), 
seu parecer está sendo debatido 
há mais de um ano com várias 
entidades, inclusive com a Agên-
cia Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa). Ele concordou 
com o pedido de vista devido 
à complexidade das propostas 
que incluem medicamentos nas 
coberturas dos planos e, ainda, 
tornam obrigatória a oferta de 
regime familiar nesses planos 
de saúde.

Farinhas conterão ferro e ácido fólico

Projeto amplia direitos 
de quem compra a prazo

Toda publicidade que contiver 
referência a pagamento parce-
lado ou a financiamento deverá 
informar os encargos financeiros 
a serem pagos pelo consumidor, 
conforme determina projeto de 
lei (PLS 293/07) da senadora 
Serys Slhessarenko (PT-MT) 
aprovado pela Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática 
(CCT).

Deverão ser informados aos 

consumidores a taxa mensal de 
juros, o número e o valor das 
prestações, os preços a prazo e 
à vista etc. Os caracteres usados 
pela publicidade “não poderão 
dificultar a leitura e a compre-
ensão de seu sentido e alcance 
pelos consumidores”.

O projeto será votado em de-
cisão terminativa pela Comissão 
de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e 
Controle (CMA).

Os bancos podem ser obriga-
dos a tornar disponíveis a seus 
clientes, por meio eletrônico, 
informações sobre operações 
de crédito contratadas por eles 
nos últimos cinco anos. É o 
que estabelece o PLS 538/07, 
do senador Adelmir Santana 
(DEM-DF), aprovado pela CMA 
e que agora segue para decisão 
terminativa na Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE).

Adelmir Santana afirmou que 

o cadastro, “de propriedade do 
correntista”, é um extrato de 
todas as operações de crédito, 
mas está apenas disponível 
para as instituições financeiras. 
Com a aprovação da matéria, 
explicou, cada cliente terá aces-
so a seu próprio cadastro.

– Vamos premiar aqueles que 
são os bons pagadores, em vez 
de nos preocuparmos apenas 
em castigar os maus pagadores 
– declarou.

Proposta assegura acesso de 
cliente ao próprio cadastro

As punições previstas no 
Código Penal para os crimes de 
homicídio (art. 121) e ameaça 
(art. 147) serão agravadas de 
um terço à metade quando o 
autor ou a vítima forem agentes 
do Estado e estiverem no 
exercício do cargo ou da função 
pública. Em caso de lesão, 
nas mesmas circunstâncias, as 
penas serão aumentadas de um 
a dois terços. É o que determina 
o PLS 88/07, do senador Alvaro 
Dias (PSDB-PR), aprovado 
em decisão terminativa pela 
Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ).
Para o autor, a iniciativa, 
que agora segue à Câmara 
dos Deputados, “é um passo 
importante na busca pela 
redução da criminalidade no 
Brasil”.

Penas mais graves 
para assassinato 
de policiais

O inquérito e o processo 
criminal em que réus, 
vítimas ou testemunhas  
figurarem em programas 
especiais de proteção podem 
passar a ter prioridade no 
julgamento. Projeto de lei do 
Poder Executivo com esse 
objetivo foi aprovado pela 
Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania e agora 
segue para o Plenário. 
A matéria também já foi 
aprovada na Câmara.
O texto altera a lei que 
dispõe sobre programas de 
proteção a testemunhas (Lei 
9.807/99) e prevê que o 
juiz tome antecipadamente 
o depoimento das pessoas 
incluídas nesses programas, 
devendo justificar a eventual 
impossibilidade de fazê-lo.

Prioridade para 
testemunha sob 
proteção legal

DEBATES

O Brasil levará ao Conselho de 
Direitos Humanos das Nações 
Unidas (ONU) um relatório sobre 
os avanços obtidos no país nes-
ta área, sem perder de vista as 
violações que ainda ocorrem. A 
garantia é do ministro Paulo Van-
nuchi, da Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos, que participou 
de audiência pública na Comissão 
de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa (CDH).

Vannuchi destacou o caráter go-
vernamental do documento, mas 
disse que o texto foi elaborado 
a partir de diálogo com organi-
zações da sociedade civil, cujos 
representantes presentes às dis-
cussões criticaram o relatório, por 
relatar “de forma insuficiente” 
as condições vivenciadas no país 
em termos de direitos humanos, 

“dando prioridade à divulgação 
de políticas públicas”.

Ana Lucy Petersen, diretora do 
Departamento de Direitos Huma-
nos e Temas Sociais do Ministério 
das Relações Exteriores, observou 
que o próprio debate na CDH de-
monstra a capacidade de diálogo 

das instituições go-
vernamentais e que 
o texto do governo 
poderá incorporar 
sugestões.

O relatório do 
governo brasileiro 
será apresentado à 
ONU no dia 14 de 
abril. Também par-
ticiparam do de-
bate Iradj Roberto 
Eghrari, professor 
do Centro Univer-

sitário Unieuro; o advogado 
Elmano de Freitas, representante 
do Movimento dos Trabalhado-
res Rurais Sem Terra (MST); e 
Joelson Dias, representante do 
Conselho Nacional dos Direitos 
da Pessoa Portadora de Deficiên-
cia (Conade).

ONU recebe relatório sobre direitos humanos

Raupp, relator, e Paim, que conseguiu inserir emenda ao projeto 
assegurando reajuste igual para os aposentados e pensionistas

Ministro Vannuchi ouviu críticas ao relatório, 
mas disse que texto pode acolher sugestões

Há comprovações da existên-
cia de trabalho análogo ao de 
escravo no país, admitiu Paulo 
Vannuchi na CDH. A perda da 
liberdade de ir e vir, o isola-
mento e o barracão no qual 
os trabalhadores são acomo-
dados, bem como a condição 
já endividada em que iniciam 
o trabalho, são sintomas dessa 
prática, salientou.

Para o senador Jayme Cam-
pos (DEM-MT), o Ministério 
do Trabalho não tem estrutura 
para fiscalizar todo o país e, 
para combater a prática, é 
preciso que a legislação defina 
melhor as situações conside-

radas como trabalho escravo. 
Também é necessário promo-
ver uma política de conscienti-
zação dos trabalhadores, para 
evitar que sejam aliciados.

A presidente do Sindicato 
Nacional dos Auditores Fiscais 
do Trabalho, Rosa Maria Jorge, 
informou que tal definição 
já se encontra no artigo 149 
do Código Penal (Decreto-Lei 
2.848/40), assinalando que 
trabalho escravo é crime e não 
uma irregularidade trabalhista. 
Essa prática tem sido combati-
da pelo Ministério do Trabalho, 
o que tem causado incômodo a 
algumas pessoas, disse.

Vannuchi admite que ainda 
há trabalho escravo no país
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O senador contra o qual 
houver representação 
no Conselho de Ética e 

Decoro Parlamentar deverá ser 
imediatamente afastado dos 
eventuais cargos de corregedor, 
membro da Mesa, presidente de 
comissão e integrante do próprio 
conselho. É o que determina 
projeto de resolução (PRS 37/07) 
do senador Delcidio Amaral (PT-
MS), acolhido pelo Plenário com 
parecer favorável do senador 
Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE). 
Após promulgada, a resolução 
entrará em vigor no dia 1º de 
março.

Foi incluída emenda aprovada 
pela Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania (CCJ) de 
acordo com a qual somente as 
representações relacionadas a 
fatos ocorridos durante o mandato 
parlamentar serão acolhidas pelo 
Conselho de Ética. Assim, acu-
sações anteriores ao exercício do 
mandato não serão investigadas 
pelo Senado.

Delcidio apresentou o projeto 
durante a crise que envolveu, no 
ano passado, o senador Renan 
Calheiros (PMDB-AL), que res-
pondeu a representações no Con-
selho de Ética enquanto exercia 
o cargo de presidente do Senado. 
De acordo com o PRS 37/07, o 
afastamento ocorrerá sempre que 
a representação puder acarretar, 

como pena, a perda definitiva do 
mandato ou a perda temporária 
de seu exercício.

– Trata-se de flagrante constran-
gimento a injustificável perma-
nência de senadores investigados 
pelo Conselho de Ética na função 
que porventura exerçam, pois, por 
sua posição privilegiada, podem 
interferir no processo de maneira 
altamente desaconselhável – ar-
gumenta Delcidio.

Para o senador, havia uma “lacu-
na ética” no Regimento do Senado. 
Jarbas Vasconcelos, por sua vez, 
observa que o “afastamento pre-
ventivo” já é praxe na legislação 
administrativa e visa assegurar a 
apuração das irregularidades.

Senador investigado deve 
deixar cargo na Mesa

Garibaldi Alves (E) preside sessão do Plenário que aprovou a resolução: emenda da CCJ impede que 
o Conselho de Ética possa investigar fatos ocorridos antes do senador assumir o mandato

PLENÁRIO

COMISSÕES

Ensino de arte regional 
poderá ser obrigatório

O ensino da arte regional deverá ser componente 
curricular obrigatório da educação básica, segundo de-
termina projeto de lei da Câmara (PLC 75/06) aprovado 
pela Comissão de Educação (CE). A proposta modifica 
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e será 
submetida ao Plenário, de onde retornará à Câmara para 
nova votação, pois foi modificada pela comissão.

O texto aprovado inclui emenda da relatora Marisa 
Serrano (PSDB-MS), que exclui da redação, sugerida 
inicialmente para o parágrafo 2º do artigo 26 da LDB, 
a expressão “e da cultura”, quando havia referência ao 
ensino da arte e da cultura.

Sendo assim, o parágrafo passa a estabelecer que “o 
ensino da arte, especialmente em suas expressões regio-
nais, constituirá componente curricular obrigatório nos 
diversos níveis da educação básica, de forma a promover 
o desenvolvimento cultural dos alunos”.

– Apresentei a emenda porque o ensino da arte é 
mais abrangente e global que o da cultura. Retiramos 
a expressão para que se mantenha o espírito da LDB 
–  explicou a senadora.

 O nome de Maria Quitéria de Jesus deverá ser 
inscrito no Livro dos Heróis da Pátria. Projeto nesse 
sentido, da senadora Serys Slhessarenko (PT-MT), foi 
aprovado em decisão terminativa pela Comissão de 
Educação (CE). Maria Quitéria integrou o Batalhão de 
Voluntários do príncipe dom Pedro, onde se destacou 
na luta contra as tropas portuguesas, nos conflitos que 
se sucederam à Independência do Brasil. 

Caso a Câmara dos Deputados acolha a proposta 
(PLS 236/07), Maria Quitéria será a primeira mulher 
a integrar o Livro dos Heróis da Pátria, depositado no 
Panteão da Liberdade e da Democracia, na Praça dos 
Três Poderes, em Brasília.

A CE também aprovou projeto da Câmara dos De-
putados (PLC 67/07) que denomina Ivar Figueiredo 
Saldanha a segunda ponte sobre o Estreito dos Mos-
quitos, em fase de conclusão, que liga a ilha de São 
Luís ao continente, no estado do Maranhão. Ele foi 
governador, deputado federal, deputado estadual por 
mais de 23 anos, e prefeito de São Luís.

Nome de Maria Quitéria 
entre os heróis da pátria

Garibaldi defende punição para delitos anteriores
O presidente do Senado, Ga-

ribaldi Alves Filho, pediu ao 
senador Demostenes Torres 
(DEM-GO) que elabore projeto 
de lei para regulamentar dispo-
sitivo constitucional segundo o 
qual o senador poderá responder 
por delitos cometidos antes de 
chegar ao Legislativo. Garibaldi 
disse ter feito essa solicitação 
a Demostenes por ser ele um 
jurista, e afirmou ainda que o 

Senado “dormiu no ponto” por 
ter negligenciado a regulamen-
tação dessa norma – a Emenda 
Constitucional de Revisão 4, de 
1994.

O presidente do Senado garan-
tiu que, ao aprovar o PRS 37/07 
(veja acima), a Casa não está 
favorecendo a impunidade.

– Há uma decisão do Supremo 
Tribunal Federal que diz que o 
senador só responde por atos 

contra o decoro parlamentar 
como senador. Mas a Consti-
tuição, desde 1994, diz que ele 
poderá ser impedido pelo Senado 
de exercer o seu mandato por 
conta de sua vida pregressa, 
mas ninguém regulamentou. 
Esse artigo bem regulamentado 
estaria fechando a porta para 
todos aqueles que chegassem 
aqui com alguma mancha na sua 
vida pregressa – afirmou.

Plenário 
aprova acordos 
internacionais

O Plenário aprovou quatro 
acordos internacionais. Dois 
deles, celebrados com Angola, 
são referentes à extradição e 
transferência de presos ou con-
denados. Um terceiro acordo, 
celebrado entre Brasil e Cuba, 
prevê o incremento do turismo 
entre os dois países. O último 
refere-se a serviços aéreos entre 
Brasil e a República de Gana. As 
matérias vão à promulgação.

Outro projeto (PLS 26/00), 
que prevê o comparecimento 
do presidente do Banco Central 
à Comissão de Assuntos Eco-
nômicos (CAE) para explicar 
pessoalmente a execução da 
programação monetária de fim 
de ano e fazer a entrega da 
programação trimestral, teve 
substitutivo aprovado.

Já a proposição que dispõe 
sobre o Plano Real e o sistema 
monetário nacional e estabelece 
condições de emissão do real 
(PLS 685/99) voltará a ser exa-
minada pelos senadores nesta 
semana, após encerrado prazo 
de recurso.

Projeto de resolução do Sena-
do (PRS 65/07) – que autoriza 
a União a receber imóvel do 
governo da Bolívia como parte 
do pagamento de juros da dí-
vida daquele país com o Brasil 
– também foi aprovado e vai à 
promulgação.

Duplo julgamento 
só para causas de 
valor elevado

Os senadores aprovaram proje-
to que acaba com a obrigatorie-
dade do duplo grau de jurisdição 
em sentenças desfavoráveis à 
administração pública nas causas 
de até 500 salários mínimos. Ori-
ginária da Câmara (PLC 6/05), 
a proposta revoga o artigo 475 
do Código de Processo Civil (Lei 
5.869/73) e, por ter sido acolhida 
com mudanças, retorna ao exa-
me dos deputados. 

Emenda apresentada por Ideli 
Salvatti (PT-SC) e aprovada pelo 
relator, Pedro Simon (PMDB-RS), 
na votação da matéria pela Co-
missão de Constituição, Justiça 
e Cidadania (CCJ), definiu o teto 
de 500 salários mínimos para o 
fim dessa obrigatoriedade.

Somente as sentenças contra a 
União, os estados, o Distrito Fe-
deral, os municípios, autarquias 
e fundações de direito público, 
além das sentenças em que jul-
garem procedentes – pelo menos 
em parte –, embargos à execução 
de dívida ativa da Fazenda Públi-
ca, com condenações superiores 
a 500 salários mínimos, serão 
obrigatoriamente remetidas para 
novo julgamento. 

O autor do projeto, deputado 
Maurício Rands (PT-PE), argu-
menta que o chamado duplo grau 
de jurisdição obrigatório retarda a 
eficácia das sentenças monocráti-
cas, acumulando desnecessaria-
mente processos nos tribunais.

Senado comemora 200 anos da 
abertura dos portos no Brasil

Os 200 anos da abertura dos 
portos brasileiros serão come-
morados pelo Plenário em sessão 
especial nesta quinta-feira, às 
10h. A iniciativa foi do senador 
Romeu Tuma (PTB-SP). Em 8 de 
janeiro de 1808, o então rei de 
Portugal e do Brasil dom João VI 
decretou a abertura dos portos ao 
comércio internacional, medida 
que implicou o fim do monopólio 
comercial em que estavam base-
adas as relações entre metrópole 
e colônia.

Outra sessão especial, no dia 
15 de abril, sugerida pelo sena-
dor Marco Maciel (DEM-PE), 
vai comemorar o bicentenário 
do Poder Judiciário no Brasil. 
O Dia Nacional do Aposentado 
ocorrerá todo dia 26 de feverei-
ro, graças a proposta do senador 
Paulo Paim (PT-RS).

Por iniciativa de Magno Malta 
(PR-ES), os senadores realiza-
rão sessão de homenagem ao 
Armazém Paraíba, fundado em 
1958.

SUPERTELE - A provável aquisição da Brasil Telecom pela 
empresa Oi e a conseqüente criação de uma “supertele 
nacional” serão debatidas pela Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT), 
em audiência pública proposta pelo senador Renato 
Casagrande (PSB-ES). Comparecerão o ministro das 
Comunicações, Hélio Costa, e o presidente da Agência 
Nacional de Telecomunicações, Ronaldo Sardenberg.

QUALIDADE DO ENSINO - A melhoria do ensino 
exige uma completa avaliação dos professores de 
educação básica, o que inclui fazer uma radiografia dos 
conhecimentos e habilidades dos docentes, analisa a 
senadora Rosalba Ciarlini (DEM-RN), que teve aprovado 
requerimento de debate sobre o tema acolhido pela 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE).

GÁS NATURAL – O senador Eduardo Azeredo (PSDB-
MG) propôs – e a Comissão de Serviços de Infra-
Estrutura (CI) aprovou – audiência pública com o 
diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis, Haroldo Lima, para analisar 
os investimentos do governo federal na prospecção, 
produção e comercialização de gás natural, em especial 
as novas jazidas encontradas em Minas Gerais.
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Mais de 90 legisladores 
de diversos países são 
esperados nesta quarta 

e quinta-feira em Brasília para 
participar do Fórum Internacio-
nal sobre Mudanças Climáticas 
que vai discutir soluções para 
desmatamento, créditos de car-
bono, biocombustíveis e metas 
de redução da emissão de gases 
poluentes, entre outros temas. O 
fórum, promovido pela Organiza-
ção Mundial de Legisladores para 
um Meio Ambiente Equilibrado 
(Globe), acontece no Palácio do 
Itamaraty. Essa é a primeira vez 
que uma reunião desse tipo ocor-
re em um país que não está entre 
os mais ricos do mundo.

– A realização da reunião no 
Brasil demonstra a importância 
que o país tem nesse contexto, 
inclusive com a possibilidade de 
sugerir alternativas, como é o 
caso dos biocombustíveis, além 
de defender metas mais ambi-

ciosas para evitar o aquecimento 
global – afirma o senador Cícero 
Lucena (PSDB-PB), um dos inte-
grantes da missão brasileira que 
acompanha os debates.

No final do encontro, devem 
ser elaboradas propostas para 
minorar o efeito das atividades 
humanas nas mudanças climá-
ticas a partir de 2012, quando 
expira o Protocolo de Kyoto. Um 
documento deve ser encami-
nhado como subsídio ao G8+5 
(veja quadro abaixo), inclusive 
à reunião de cúpula do G8, que 
ocorrerá em julho no Japão.

A senadora Serys Slhessarenko 
(PT-MT) é a chefe da missão bra-
sileira ao fórum, que inclui ainda 
o senador Renato Casagrande 
(PSB-ES) e os deputados Anto-
nio Palocci (PT-SP) e Augusto  
Carvalho (PPS-DF). O grupo já 
participou das duas primeiras 
reuniões, em Washington (EUA) 
e Berlim (Alemanha).

Brasília, 18 a 24 de fevereiro de 2008 especial
MEIO AMBIENTE

Mudanças no clima: Brasil sedia debate

Fórum discute alternativas aos combustíveis fósseis, uma das causas do aquecimento global

Encontro busca nesta semana soluções para desmatamento, créditos de carbono e biocombustíveis 

O que é o G8+5
O G8 é o grupo de países 

desenvolvidos formado por 
Estados Unidos, Japão, Ca-
nadá, Alemanha, Inglaterra, 
França, Itália e Rússia, que se 
reúne periodicamente desde os 
anos 90 para discutir os prin-
cipais problemas do planeta, 
como economia, comércio, 
política internacional e meio 
ambiente.

O G8+5 foi formado em 2005 
em Gleneagles, Reino Unido, 
quando Tony Blair, então pri-
meiro-ministro, no papel de 
anfitrião do encontro anual do 
G8, convidou os principais paí-
ses emergentes (Brasil, China, 
Índia, México e África do Sul) a 
participarem do evento.

A idéia é que o G8 dê lugar ao 
G13 para formar um grupo mais 
representativo e dar mais força 
às negociações comerciais e 
à cooperação multilateral, 
como defenderam na semana 

passada na Guiana Francesa os 
presidentes da França, Nicolas 
Sarkozy, e do Brasil, Luiz Inácio 
Lula da Silva.

O que é a Globe
A Organização Mundial de 

Legisladores para um Meio 
Ambiente Equilibrado (Global 
Legislators Organisation for a 
Balanced Environment – Globe) 
quer oferecer aos legisladores 
mecanismos para contribuir 
com as negociações relacio-
nadas ao meio ambiente e ao 
desenvolvimento sustentável.

Para isso, a Globe promove 
desde 2006 o Diálogo sobre 
Mudanças Climáticas do G8+5, 
envolvendo também líderes 
empresariais e representantes 
da sociedade civil. A intenção é 
apresentar uma declaração de 
consenso aos chefes de Estado 
do G8 que se reunirão no Japão 
em julho. Saiba mais em www.
globeinternational.org.

Agentes do fórum 

O relator da comissão mista que 
debate as mudanças climáticas, 
Renato Casagrande (PSB-ES), 
anunciou o início, esta semana, 
das atividades do colegiado em 
2008, em que o principal objetivo 
será implementar as decisões do 
relatório publicado em dezembro 
passado. Para isso, a comissão vai 
dar andamento aos projetos de 
lei propostos e às recomendações 
ao governo federal, e incentivar 
a criação de comitês estaduais e 
municipais.

De acordo com Casagrande, a 
comissão, que deve funcionar até 
junho de 2008, se reunirá nesta 
terça-feira com o presidente, depu-
tado Eduardo Gomes (PSDB-TO), 
e o vice-presidente da comissão, 
senador Magno Malta (PR-ES).

Já a Comissão de Meio Am-
biente, Defesa do Consumidor e 
Fiscalização e Controle (CMA) 
decidiu convidar os ministros da 
Agricultura, Reinhold Stephanes, e 

do Meio Ambiente, Marina Silva, 
bem como o presidente do Ibama, 
Bazileu Margarido, a debater as 
medidas estudadas para conces-
são de anistia a desmatadores 
ilegais, conforme noticiado pela 
imprensa.

A sugestão para o convite partiu 
de Jefferson Péres (PDT-AM) e 
Heráclito Fortes (DEM-PI). Para 
Flávio Arns (PT-PR), a audiência 
é necessária, apesar de os dois 
ministérios terem divulgado nota 
oficial negando a proposta.

O senador Flexa Ribeiro (PSDB-
PA)  anunciou que na ocasião vai 
sugerir a discussão de projeto de 
sua autoria que prevê o aprovei-
tamento de áreas desmatadas e 
abandonadas (cerca de 220 mil 
km², somente na Amazônia Legal) 
para o plantio de novas espécies. 
O senador afirmou que o projeto 
(PLS 110/05) foi desvirtuado na 
Câmara, o que poderá resultar em 
mais desmatamento.

Comissão mista retoma 
atividades nesta terça-feira

Durante o Fórum Internacional 
sobre Mudanças Climáticas, os 
participantes deverão discutir 
a viabilidade de se ampliar a 
adoção dos biocombustíveis em 
substituição a combustíveis mais 
poluentes. Para isso, está previsto 
um painel com a presença do pre-
sidente da Petrobras, Sérgio Ga-
brielli, e do presidente da União 
da Indústria de Cana-de-Açúcar 
(Unica), Marcos Jank.

– Há uma visão, em parte equi-
vocada, de que o metanol produ-
zido no Brasil estaria ampliando 
o desmatamento. Mas também é 
necessário que haja pressão inter-
nacional para que a produção de 
biocombustível não tome áreas de 
determinados biomas, até porque 
o Brasil tem como prioridade a 
preservação do meio ambiente 
– afirma Renato Casagrande, que 
é relator da Comissão Mista sobre 
Mudanças Climáticas.

Para ganhar reconhecimento, 
o biocombustível, na opinião 
de Casagrande, precisa de uma 
certificação internacional para 

que se torne uma commodity 
(produto primário comercializado 
mundialmente). A área improdu-
tiva no Brasil, avalia, é grande 
e suficiente para a produção de 
biocombustíveis, de maneira 
sustentável.

– Há muito preconceito na dis-
cussão sobre os bio-
combustíveis. Espe-
ramos que esta seja 
uma oportunidade 
de quebrar paradig-
mas e demonstrar 
as vantagens da ex-
periência brasileira 
– completa a chefe 
da missão brasileira, Serys Slhes-
sarenko.

Preservação de florestas  
deve ter valor econômico
Outra tese a ser defendida pe-

los representantes brasileiros, a 
exemplo do que aconteceu na 
reunião das Nações Unidas sobre 
meio ambiente do ano passado 
em Bali, na Indonésia, é a adoção 
de medidas para incentivar paí-

ses emergentes a diminuírem as 
atividades que contribuam para 
o aquecimento global, como o 
desmatamento.

– O controle do desmatamento 
pode ser mensurado e acompa-
nhado pela comunidade inter-
nacional. A idéia é implementar 

um modelo capaz 
de atribuir valor à 
floresta conservada 
para que seja possí-
vel remunerar quem 
preserva a floresta, 
como as comuni-
dades tradicionais. 
Outra saída é in-

centivar atividades sustentáveis, 
como o turismo, alternativas à 
extração de madeira e transforma-
ção do terreno em pasto – sugere 
Casagrande.

Outro ponto que será defendido 
pelos parlamentares brasileiros 
é a transferência de tecnologias 
menos poluentes e mais eficien-
tes no consumo de energia dos 
países ricos para os países em 
desenvolvimento.

Combate a “preconceito” contra biocombustível

“Há uma 
visão de que 
o metanol 
amplia o 
desmatamento”
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Emissão de gases dos países que compõem o G8+5 (Em tonelada cúbica)
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RECURSOS HÍDRICOS

Brasília, 18 a 24 de fevereiro de 2008 debates

A escassez de água enfrentada 
pelo Nordeste não é um proble-
ma regional, mas de todo o país 
e, enquanto não for resolvida, 
o Brasil não pode se considerar 
um país justo. A observação foi 
feita pelo presidente do Senado, 
Garibaldi Alves Filho, no discur-
so de abertura da audiência que 
discutiu a transposição de águas 
do rio São Francisco.

Garibaldi elogiou o presiden-
te Lula por decidir-se a iniciar 
essa obra. No Nordeste, disse o 
senador, 70% das águas estão 

concentradas na bacia do rio 
São Francisco, o que impõe 
enormes sacrifícios à população 
que a ela não tem acesso.

– Não estamos pedindo muito 
em nome de 12 milhões de ha-
bitantes nordestinos que sofrem 
com a falta d’água – declarou.

Na avaliação do presidente do 
Senado, o mais importante, na 
audiência, era desenvolver-se 
um aprendizado a respeito da 
transposição e, principalmen-
te, sobre o gerenciamento das 
águas existentes no país.

Discursos acalorados mar-
caram a audiência pú-
blica sobre o Projeto de 

Integração do Rio São Francisco 
com Bacias Hidrográficas do 
Nordeste Setentrional, realizada 
na última quinta-feira em Plená-
rio. Os participantes – políticos, 
autoridades governamentais, 
acadêmicos, religiosos, artistas 
e ambientalistas – dividiram-se 
em argumentos contra e a favor 
do projeto. A audiência foi uma 
iniciativa conjunta das comissões 
de Direitos Humanos e Legis-
lação Participativa (CDH), De-
senvolvimento Regional (CDR), 
Serviços de Infra-Estrutura (CI) 
e Relações Exteriores e Defesa 

Nacional (CRE). 
A qualidade dos estudos técnicos 

que embasam as obras, os debates 
realizados com a sociedade e o be-
nefício a 12 milhões de nordestinos 
foram os principais argumentos 
apresentados por aqueles que de-
fenderam a transposição. 

Os contrários ao projeto afirmam 
que a água a ser disponibilizada 
beneficiará o grande agronegócio 
e empresas, mas não servirá para 
matar a sede da população rural 
do semi-árido nem viabilizar a 
produção dos pequenos agricul-
tores. Também temem possíveis 
impactos ambientais e na vida das 
populações ribeirinhas.

O projeto tem custo estimado 

de R$ 4,5 bilhões e envolve a par-
ticipação de 12 ministérios. Prevê 
a construção de dois grandes ca-
nais de ligação do São Francisco 
a bacias menores: o Eixo Norte, 
que levará água para os sertões de 
Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio 
Grande do Norte, e o Eixo Leste, 
que irá para parte do sertão e as 
regiões agrestes de Pernambuco 
e da Paraíba. As obras foram 
iniciadas em junho de 2007, com 
os trabalhos de topografia e a 
construção de uma barragem e 
dois canais de aproximação do rio 
com estações de bombeamento. 
O governo estima que, até 2025, 
serão beneficiados 60 cidades e 12 
milhões de nordestinos.

Transposição divide 
opiniões em audiência

Garibaldi: Brasil não será justo 
enquanto faltar água no Nordeste

Dom Aldo Pagotto, Paim, dom Cappio, Efraim, Garibaldi, Geddel Vieira Lima, Marconi e Valadares

O autor do requerimento de 
debate do projeto de integração 
de águas, Eduardo Suplicy (PT-
SP), informou que percorrerá o 
rio para conversar com a popu-
lação e acompanhar o processo. 
Só então o senador irá tomar 
posição a favor ou contra a 
transposição.

Suplicy defendeu ainda outro 
debate para tratar as questões 
pontuais levantadas no primeiro 
encontro. Ele concordou com a 
proposta de Pedro Simon (PT-
RS) de que o segundo debate 
ocorra entre poucas pessoas, e 
frisou que considera legítima a 
reivindicação do frei Luiz Flávio 
Cappio pela presença de repre-

sentantes de todos os segmentos 
envolvidos com o projeto.

Na opinião de Suplicy, o mais 
importante agora é a revitaliza-
ção do rio, de forma a assegurar 
que a população ribeirinha, os 
quilombolas e todos com quem 
dom Cappio dialoga possam 
ser beneficiados. Raimundo Co-
lombo (DEM-SC) salientou que 
considera o bispo um homem de 
fé, exemplo de vida e liderança 
a ser seguida.

Para Suplicy, a audiência foi 
“esclarecedora”. Disse esperar 
que a próxima discussão consiga 
unificar os propósitos e levar a 
uma conclusão que atenda a 
necessidade de todos.

Suplicy anuncia que percorrerá 
rio para tomar uma posição

O projeto de transposição de águas do 
rio São Francisco beneficiará grandes gru-
pos econômicos e não objetiva o abaste-
cimento humano e animal, afirmou dom 
Luiz Flávio Cappio, bispo de Barra (BA), 
ao falar na audiência. “Mais de 90% do 
território e suas populações continuarão 
no abandono e na indigência”, disse.

Dom Cappio lamentou o fato de o de-
bate ter ocorrido após o início das obras 
da transposição. O bispo já realizou duas 
greves de fome em protesto contra o 
projeto do governo.

O presidente do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio das Velhas, Apolo 
Heringer Lisboa, observou que a trans-
posição vai favorecer apenas “as grandes 
empreiteiras responsáveis pelas obras, os 
empresários do agronegócio, e as empre-
sas multinacionais”.

Não há como realizar a obra sem sanar 
primeiro os danos ambientais à bacia 
do rio, que já foram detectados, frisou a 
promotora de Justiça da Bahia Luciana 
Khoury. Como coordenadora da Promo-
toria de Justiça do rio São Francisco, ela 
disse que essa também é a opinião do Mi-
nistério Público Federal e dos ministérios 
públicos dos estados da região.

Também se manifestaram contra o 
projeto os atores Osmar Prado, Letícia 
Sabatella e Carlos Vereza, integrantes 
do Movimento Humanos Direitos; o 
professor da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte e doutor em hidrologia 
e irrigação João Abner; o representante 
da entidade Articulação para o Semi-Árido 
Brasileiro (Asa-Brasil), Luciano Marçal; e 
o ambientalista e coordenador do portal 
EcoDebate, José Henrique Cortez.

Críticos não vêem benefícios aos pobres

O senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG) 
disse que Minas Gerais é contra o projeto 
de transposição de águas do rio São Fran-
cisco, mas defendeu um debate “técnico 
e desapaixonado” sobre o assunto. Para 
ele, o mais importante no 
momento é a revitalização 
do São Francisco.

Heráclito Fortes (DEM-
PI) afirmou que não é ape-
nas o rio São Francisco 
que enfrenta problemas 
em suas nascentes, como 
desmatamentos e lança-
mento de esgotos. Informou que os rios 
do seu estado, o Piauí, “também estão 
morrendo”, a começar pelo Parnaíba, 
que passa em Teresina. Antônio Carlos 
Valadares (PSB-SE) propôs a realização 
de um plebiscito para ouvir a popula-

ção dos estados que compõem a bacia 
hidrográfica do São Francisco a respeito 
do projeto de transposição de águas do 
rio. Ele considera também necessária a 
aprovação de emenda constitucional para 

garantir a sustentabilidade 
dos projetos de manejo das 
águas da região.

José Nery (PSOL-PA) pro-
põs a criação de comissão 
mista do Congresso para 
acompanhar o projeto, mes-
mo que ele já esteja em fase 
de execução. “O Congresso 

Nacional não pode continuar omisso”, 
disse. O líder do PSOL defendeu ainda 
um grande projeto de revitalização e 
proteção das nascentes dos diversos rios 
brasileiros ameaçados pela devastação e 
“pela pouca fiscalização do Estado“.

Parlamentares querem acompanhar obras

Na audiência, o ministro da Integração 
Nacional, Geddel Vieira Lima, explicou 
que a transposição é parte de um projeto 
integrado de desenvolvimento, com me-
didas complementares e de revitalização 
do rio São Francisco e que 
visam, inclusive, recuperar o 
meio ambiente de eventuais 
efeitos danosos à natureza.

O ex-ministro e deputado 
federal Ciro Gomes (PSB-CE) 
afirmou que os argumentos 
de críticos da transposição 
induzem ao erro, pois são ba-
seados apenas em observação. O deputado 
Marcondes Gadelha (PSB-PB) esclareceu 
que a obra não tem a pretensão de resolver 
todos os problemas do Nordeste, mas, sim, 
trazer segurança hídrica à região.

O secretário de Infra-Estrutura Hídrica 
do Ministério da Integração Nacional, 

João Reis Santana Filho, frisou que, antes 
desse projeto, nada havia sido feito pela 
recuperação do São Francisco, e o gerente 
do programa, de responsabilidade do Con-
sórcio Logos-Concremat, Rômulo Macedo, 

assegurou que a transposição 
não irá prejudicar o rio.

O presidente do Comitê 
Paraibano em Defesa da 
Integração das Bacias, dom 
Aldo di Cillo Pagotto, frisou 
que “quem tem sede apóia” 
o projeto. Para o bispo emé-
rito da cidade de Goiás dom 

Tomás Balduíno, a obra deve buscar ajudar 
a população ribeirinha, dando oportunida-
de de desenvolvimento sustentado a todos. 
O professor da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro Paulo Canedo disse considerar 
o projeto “absolutamente necessário” 
para o país.

Projeto inclui revitalização do São Francisco

Ao lembrar debate realizado no Sena-
do em 2003 sobre a transposição do rio 
São Francisco, o senador Tasso Jereissati 
(PSDB-CE) contestou afirmações de que 
o projeto não teria sido discutido com a 
sociedade. Jereissati também questionou 
a possibilidade de o projeto causar prejuí-
zos às populações locais, observando que 
aqueles que dizem isso não especificam 
os supostos problemas.

Os senadores pelo DEM do Rio Grande do 
Norte Rosalba Ciarlini e José Agripino tam-
bém se pronunciaram a favor da integração 
de águas. Rosalba ressalta que o desvio de 
1,4% da água que chega ao reservatório de 
Sobradinho não pode faltar ao projeto de 
gerar energia elétrica no Nordeste. “Água 
para quem precisa dela para sobreviver, 
ninguém pode ser contra isso”, disse a 
senadora. Agripino considerou o projeto 

como a única saída capaz de assegurar 
o suprimento de água para irrigação nas 
regiões a serem beneficiadas. 

Para Inácio Arruda (PCdoB-CE), a dis-
cussão do assunto é “despropositada”. 
Segundo ele, a transposição é a primeira 
obra que poderá minimizar as carências 
de água da população nordestina, e 
ressaltou que o projeto não inviabiliza 
outros. O senador acredita que a garantia 
de água poderá contribuir para que essa 
população não se dirija a outros estados 
em busca de sobrevivência.

Sibá Machado (PT-AC) fez um apelo a 
todos os intelectuais brasileiros para que 
emprestem sua inteligência no sentido de 
resolver o problema da seca do Nordeste 
para o qual, segundo ele, a integração 
da bacia hidrográfica do São Francisco é 
uma das soluções.

Senadores esperam minimizar a seca

Proposta do governo para o São Francisco foi tema de debate promovido por quatro comissões

Mais debates e 
cuidados com 
o rio foram 
cobrados na 
audiência

Obra vai trazer 
a segurança 
hídrica à região 
Nordeste, 
garante governo
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PLENÁRIO

O senador Paulo Paim 
(PT-RS) defendeu na sex-
ta-feira, em Plenário, 

mudanças na forma de escolha 
de suplentes de senadores. Ele 
declarou que poderá apresentar 
proposta de emenda à Constitui-
ção (PEC) para que o suplente 
passe a ser o segundo senador 
mais votado ou, conforme suges-
tão de Cristovam Buarque (PDT-
DF), feita em aparte, que seja 
realizada outra eleição em caso 
de afastamento do titular.

Paim observou que, na maioria 
das vezes, o suplente que assume 
o cargo quando o titular se afasta 
– para ocupar um ministério, 
por exemplo – é desconhecido 
do eleitorado. Em algumas si-
tuações, observou, o suplente 
apenas foi o financiador da 
campanha do candidato eleito. 
O senador lembrou que, ao ser 
eleito, o parlamentar assume 
compromissos com seu eleitora-
do, que o escolheu em razão de 
uma proposta apresentada.

Ele salientou que foi eleito no 
Rio Grande do Sul para combater 
todo tipo de discriminação, bus-
car políticas de emprego, bem 
como contribuir para melhorar 
a educação e incentivar o ensino 
técnico no país. Destacou ainda 
que não considera correto aban-
donar suas propostas.

– Tantos temas que me move-

ram a vir para o Senado da Re-
pública, e entendo que não seria 
correto, de um momento para o 
outro, eu, num desprestígio aos 
eleitores, sair para cuidar de uma 
ou outra pasta. 

Paim fez questão de lembrar 
que já foi convidado para assu-
mir os cargos de ministro do Tra-
balho e Emprego, da Previdência 
e Assistência Social, bem como 
da Secretaria Especial de Políti-
cas de Promoção da Igualdade 
Racial, mas recusou todos. 

Em seu discurso, o senador 
cumprimentou os estudantes 
que se destacaram na 3ª Olim-

píada Brasileira de Matemática 
das Escolas Públicas de 2007, e 
em especial os alunos gaúchos 
premiados em nível internacio-
nal. Eles foram escolhidos entre 
quase 800 mil estudantes das 
2.976 escolas que participaram 
da competição no Rio Grande 
do Sul.

Na opinião do parlamentar 
gaúcho, o treinamento na resolu-
ção de problemas de matemática 
contribui para o “desenvolvimen-
to da habilidade lógica, da cria-
tividade e da sociabilidade, bem 
como de métodos adequados de 
pensamento e de trabalho”.

Paim quer mudança 
na escolha de suplente

Geraldo Mesquita Júnior 
(PMDB-AC) demonstrou sexta-
feira indignação com o sistema 
de reajuste salarial dos aposen-
tados no Brasil, que tem levado 
ao encolhimento sistemático dos 
proventos. Ele conclamou os 
colegas a aprovarem uma nova 
legislação sobre o assunto.

O senador citou e-mail do 
cidadão Luciano de Moura re-
latando que sua remuneração 
vem se evaporando ao longo dos 
anos e que, ao entrar com uma 
ação na Justiça, descobriu, com 
desalento, que a sua seria mais 
uma das 600 mil já protocoladas 
junto aos tribunais sobre o mes-
mo assunto. 

Mesquita Júnior lembrou que, 

na última quarta-feira, na Co-
missão de Assuntos Sociais, foi 
aprovado projeto de lei com no-
vas regras de reajuste do salário 
mínimo, no qual consta uma 
emenda de Paulo Paim (PT-RS) 
determinando que o mesmo 
tratamento seja dado aos apo-
sentados.   

Em aparte, Paim explicou que 
a emenda se destina a fazer jus-
tiça aos aposentados. Segundo 
ele, há muitos casos em que as 
perdas acumuladas já somam 
70% do total da remuneração. Ele 
apontou que a aplicação do fator 
previdenciário na hora da apo-
sentadoria já traz um redutor de 
40% nos benefícios para homens 
e de 35% para mulheres.

Mesquita Júnior relatou que, no 
e-mail, Luciano de Moura sugere 
que o Supremo Tribunal Federal 
julgue, em bloco, todas essas 
ações. Ele afirmou que a Cons-
tituição garante ser irredutível a 
remuneração dos trabalhadores, 
mas, na prática, “os salários dos 
aposentados vêm sendo garfados, 
sistematicamente”. 

O senador defendeu o direito 
dos aposentados de receber, 
como remuneração mensal, 
o mesmo número de salários 
mínimos que recebiam ao se 
aposentar. A defasagem desses 
salários já resultou em 4 milhões 
de ações, que corresponde a 40% 
de todas as ações em tramitação 
na Justiça Federal, concluiu.

Mesquita Júnior defende aposentados

Paulo Paim anuncia que apresentará proposta de emenda 
constitucional para disciplinar eleição de suplente de senador

Cristovam Buarque (PDT-DF) 
voltou a cobrar dos políticos e 
das autoridades “maior espí-
rito público”, que resulte em 
benefícios concretos para a 
coletividade. Ele reafirmou que 
a política brasileira “está muito 
pobre” e chamou a atenção para 
a seguinte frase: “Quando os 
políticos enriquecem, a política 
empobrece”.

O senador entende que o 
Legislativo deve se debruçar 
sobre os grandes projetos des-
tinados a solucionar os graves 
problemas do país, a começar 
pela educação e pela área de 
infra-estrutura. Para ele, os re-
cursos precisam ser aplicados 
em projetos prioritários.

Sobre o funcionamento das 
comissões parlamentares de in-
quérito, Cristovam afirmou que 
elas devem ser instaladas, desde 
que não atrapalhem o funciona-
mento e a agenda da Casa. Por 
isso, defendeu a criação de uma 
comissão permanente de inqué-
rito, a exemplo das comissões 
permanentes.

O parlamentar criticou tam-
bém “a falta de espírito públi-
co” da Justiça e do Ministério 
Público Federal. A seu ver, os 
brasileiros ficam incomodados 
quando aqueles dois órgãos 
decidem construir “verdadeiros 
palácios”, enquanto a maioria 
da população enfrenta sérias 
dificuldades no seu dia-a-dia.

Pedro Simon (PMDB-RS) 
afirmou sexta-feira que o debate 
entre PSDB e PT sobre os car-
tões corporativos “está ficando 
muito feio”. Para Simon, os dois 
partidos estão disputando para 
dizer quem é o pior. 

Segundo o parlamentar, o 
argumento do PT – de que “eu 
fiz mas eles também fizeram” 
– não é correto porque os elei-
tores não elegeram o presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva para 

fazer o que Fernando Henrique 
Cardoso fez.

– Lula foi eleito para fazer o 
que se esperava que ele fosse 
fazer; se fosse para fazer o que 
Fernando Henrique fez teríamos 
elegido José Serra ou Geraldo 
Alckmin – declarou.

Simon disse que a atual ad-
ministração demonstra um bom 
desempenho no campo da eco-
nomia e nos programas sociais, 
especialmente o Bolsa Família. 

Ele elogiou a presença in-
ternacional do presidente 
Lula, porém lembrou que 
o governo deixa de lado a 
questão da ética.

O parlamentar registrou 
ainda a inauguração do 
canal aberto da TV Senado 
na cidade de São Paulo e 
pediu que essa tecnologia 
de transmissão também seja 
instalada no Rio Grande do 
Sul. Simon observou que, 
quando não existia a TV 
Senado, alguns debates na 
Casa sobre os assuntos mais 
importantes ficavam sem ser 
conhecidos pela população 
porque a imprensa não no-
ticiava, como ainda hoje 
acontece.

O senador Gilvam Borges 
(PMDB-AP) anunciou sexta-fei-
ra a liberação, pelo governo fe-
deral, de mais de R$ 17 milhões 
para o estado do Amapá. Os 
recursos, conforme informou, 
serão usados em várias obras e 
serviços, como infra-estrutura 
urbana; construção de casas po-
pulares; abertura e recuperação 
de estradas; além de inclusão 
digital para até 40 mil pessoas, 
a ser gerenciada pela prefeitura 
de Macapá.

Depois de afirmar que os re-
cursos federais estão chegando 
ao Amapá graças ao empenho 
dele próprio e de outros parla-
mentares junto a órgãos públi-
cos, Gilvam Borges salientou 
que o dinheiro a ser aplicado 
em obras consideradas básicas 

“ajudará ainda mais o estado a 
fortalecer a sua pujança”. 

O parlamentar, que leu da 
tribuna o número da ordem 
bancária e o respectivo emitente 
de cada liberação de recursos, 
informou que a maior parte do 
dinheiro – no total de R$ 3,09 
milhões – vai para a capital do 
estado, Macapá, e será aplica-
do em obras de infra-estrutura 
urbana. 

Segundo Gilvam Borges, os 
recursos também são destinados 
para a modernização do estádio 
Glicério Marques; elaboração 
do plano de desenvolvimento 
integrado do turismo susten-
tável; recuperação de estradas 
vicinais; e para o programa de 
estímulo ao primeiro emprego, 
entre outros.

Cristovam cobra ações em 
benefício da coletividade

Simon critica debate entre 
PSDB e PT sobre cartões

Gilvam anuncia liberação de 
mais recursos para o Amapá

Situação dos servidores do BEP preocupa Heráclito

Heráclito teme a inclusão 
de bancários do estado 
em carreira paralela no BB

Heráclito Fortes (DEM-PI) 
alertou sexta-feira para a situação 
dos funcionários do Banco do 
Estado do Piauí (BEP), que, após 
a federalização da instituição, 
estão, segundo informou, nego-
ciando os seus empregos.

O senador lembrou que há 
um acordo firmado com o go-
vernador Wellington Dias para 
que aqueles bancários passem a 
fazer parte do quadro do Banco 
do Brasil (BB). No entanto, o 
parlamentar disse estar preocu-
pado com a probabilidade de que 
se forme uma carreira paralela e 
que isso impeça os servidores do 
BEP de terem os mesmos benefí-
cios e vantagens concedidos aos 
colegas do BB.

– Não podemos permitir que 
haja dois tipos de servidores no 
banco [do Brasil], com salários 
diferenciados, como se uns fos-
sem generais que têm uma situa-
ção de Estado Maior e outros 
não. Vamos dar condições iguais 
ou equivalentes aos colegas com 
os quais vão conviver a partir da 
conclusão desse processo.

Heráclito Fortes anunciou que 
estava solicitando uma reunião 
da Comissão de Assuntos Econô-
micos com o objetivo de discutir 
a questão, visando evitar que os 
servidores do estado, que vivem 
“um momento de insegurança e 
um drama muito grande”, não 
sejam prejudicados na nego-
ciação.

Simon diz que argumento do PT 
– de que “eu fiz mas eles também 
fizeram” – não é correto
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Foto da Semana

“Teve gente que usou 
bem o cartão, mas teve 
gente que cometeu 
irregularidade. Vamos 
investigar”

Neuto de Conto, indicado pelo 
PMDB para presidir a CPI dos 
cartões corporativos.

“Lula foi eleito para fazer 
o que se esperava que ele 
fosse fazer; se fosse para 
fazer o que Fernando 
Henrique fez teríamos 
elegido José Serra ou 
Geraldo Alckmin”

Pedro Simon, ao criticar o 
debate entre PT e PSDB sobre 
cartões corporativos. 

“Não é com faca 
no pescoço, não é 
com imposição que 
vamos chegar a um 
entendimento” 

Romero Jucá, sobre ameaças da 
oposição, caso o governo queira 
o comando da CPI mista.

“Se insistirem em jogar 
as investigações para 
debaixo do tapete, 
vamos obstruir as 
votações e abrir uma CPI 
só no Senado. Se não, 
eles vão acabar fazendo 
churrasco na CPI”

Arthur Virgílio, anunciando 
o que a oposição vai fazer se a 
presidência ou a relatoria da CPI 
não for para o DEM e os tucanos.

“Se o governo não tiver 
juízo e ficar contra a 
opinião pública do país, 
contra a democracia, 
contra todos, tudo é 
possível. Inclusive a CPI 
só do Senado”

Sérgio Guerra, reforçando a 
ameaça do PSDB. 

“Não dá para ter 
corruptos, ladrões, 
homicidas como 
vereadores, prefeitos, 
senadores, governadores. 
Vamos lutar para que 
os políticos tenham a 
ficha limpa, para que 
não entrem aqui com a 
intenção de dilapidarem 
o dinheiro público. 
Que eles fiquem mais 
próximos da cadeia que 
da vida pública”

Demostenes Torres, contra o 
ingresso na vida pública de 
pessoas envolvidas em delitos.

“A solidez da democracia 
brasileira é garantia da 
solidez da democracia 
nos países irmãos” 

Álvaro Garcia Linera, vice-
presidente da Bolívia.

Quatro comissões do 
Senado realizaram 

na quinta-feira 
audiência pública 

sobre a transposição 
do rio São Francisco. 

A divergência marcou 
os debates, que 

contaram com um 
amplo leque de 

interessados. Na 
foto, a atriz Letícia 
Sabatella, contrária 

ao projeto, e o 
deputado Ciro Gomes, 

favorável, começam 
uma discussão áspera 

sobre o assunto no 
Plenário do Senado, 

observados pelo ator 
Carlos Vereza e o 

deputado  
Chico Alencar
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Sugestões, comentários e críticas podem ser enviados por carta (Praça 
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Voz do Leitor

ANIMAIS

“Sugiro um projeto de lei 
que determine aos municípios 
a castração ou esteriliza-
ção gratuita de cães e gatos 
de pessoas carentes, como 
determina a Organização 
Mundial da Saúde. Só assim 
poderemos diminuir o grande 
número de animais que estão 
sofrendo nas ruas.” 
Davis Galucio Quinelato, 
de Catanduva (SP)

OBESIDADE

“Por que não se propõe 
uma lei beneficiando os obe-
sos mórbidos de maneira 
igual aos deficientes? Os obe-
sos têm os mesmos e até mais 
problemas que as pessoas 
com deficiência e deveriam 
ter direitos como passe-livre 
de transporte renovável a 
cada dois anos e inclusão nas 
vagas de emprego reservadas 
para deficientes.”
Gloria Ezagui, 
de Maricá (RJ) 

ÁGUA

“Sugiro mais fiscalização 
das empresas que prestam 
serviços públicos. Como pode 
ser possível uma família via-
jar, passar um mês fora, e ter 
sua conta de água acusando 
o mesmo consumo do mês 
anterior? Poderiam dizer que 
o cálculo foi feito pela média, 
mas se o acesso ao hidrôme-
tro é livre, por que cobrar 
pela média? Outra questão 
difícil de entender é por que, 
mesmo havendo interrupção 
do fornecimento, o valor da 
conta é o mesmo. Por que o 
valor da tarifa da água equi-
vale à do esgoto? E quando 
esse esgoto não é tratado, o 
valor se justifica?”
Joélia de Souza Custódio, 
de Francisco Morato (SP)

IMPOSTOS

“Fiquei impressionado ao 
saber – em exposição feita 

de forma simples e acessível 
à população pela senadora 
Kátia Abreu – o quanto o 
brasileiro paga de imposto ao 
comprar um simples aparelho 
de DVD. Já sabia que pago 
29% de imposto na conta 
de energia. O que eu não 
sabia é que eletrodomésticos 
têm uma carga tributária tão 
alta.”
Marcos Ribeiro de Melo, 
de Rubiataba (GO)

TELEFONIA

“Inaceitável que ainda seja 
cobrada a taxa de assinatura 
mensal dos telefones fixos. 
Isso é um abuso contra os 
consumidores, pois estes de-
veriam pagar apenas pelo que 
consumiram. Só quem ganha 
com essas cobranças são as 
empresas. Vários brasileiros 
são mantidos à margem do 
serviço de telefonia fixa, o 
qual não é luxo, é uma ne-
cessidade!”
Valmir Pereira Gomes 
Júnior, de Jardim (CE)

MÚSICA

“Gostei muito do Projeto 
330/07, da senadora Roseana 
Sarney, que inclui aulas de 
música no currículo das esco-
las. Trabalho com crianças e 
adolescentes e observo como 
as aulas de violão, desenho 
artístico e outras deixam-nos 
alegres e mais dispostos a 
aprender. Vamos valorizar a 
educação.”
Gilzete Costa,  
de Nova Friburgo (RJ)

MENINGITE

“Pessoas encontram-se com  
meningite em Maracás. Mas 
os fatos se repetem todos 
os anos. Pedimos encareci-
damente uma investigação! 
Também está trazendo trans-
tornos à comunidade um surto 
da tuberculose. Esses males já 
deveriam estar erradicados”.
Cláudio Santiago, 
de Maracás (BA)

Ambiente legal

Apelo ao presidente
“Vossa excelência não deve 

hesitar em tomar providências 
urgentes e firmes em relação 
à inadmissível degradação da 
Amazônia”, afirma o enge-
nheiro civil e ambiental Carlos 
Gabaglia Penna, professor do 
Departamento de Engenharia 
da PUC-Rio, em carta ao pre-
sidente Lula. Segundo o espe-

cialista, “não cabe nenhuma 
dúvida de que a agricultura, a 
pecuária e a exploração madei-
reira são os agentes desse siste-
ma de terra arrasada. É também 
inquestionável que os sem-terra 
participam ativamente desse 
processo, pois praticam as três 
atividades citadas da forma 
mais irracional possível”.

Carlos Gabaglia rejeita a tese 
de que a destruição de parte 
da floresta (foto) é o preço a se 
pagar para combater a fome. 
Observa que há alimentos em 
abundância no mundo e que a 
fome decorre da falta de recur-
sos para comprá-los. Lembra 
que, do ponto de vista calórico, 
o gado bovino é muito menos 

produtivo do que o peixe, o 
frango, o porco ou o carneiro. 
“Quase 80% da produção mun-
dial de soja são usados para 
alimentação animal, represen-
tando uma perda energética de 
90%, supondo-se que esse grão 
alimentasse diretamente seres 
humanos.” A íntegra da carta 
está no site Opinião e Notícia.

O destino da soja

As chances de viver até os 90 anos de idade são de 
54% para quem pratica exercícios físicos, mantém 

peso e pressão arterial saudáveis, não fuma e evita o 
diabetes, conforme estudo do Brigham and Women’s 
Hospital, de Boston, nos EUA. “Se você me pedir para 
escolher uma coisa que deve ser feita, eu diria duas 
coisas: não fume e faça exercícios”, afirmou Laurel 
Yates, que liderou a pesquisa.

ENERGIA NO CAMINHAR – Enquanto anda, uma pessoa pode gerar, 
sem esforço, quase 5 watts de energia por minuto (suficiente 
para o uso simultâneo de dez celulares). Isso é possível graças 
a uma espécie de joelheira ortopédica criada por cientistas da 
Universidade Simon Fraser, no Canadá.

PRESO POR CORTAR ÁRVORES – O norte-americano Douglas Hoff-
man, de 61 anos, foi preso e condenado a cinco anos de detenção, 
em Las Vegas, por cortar 500 árvores que atrapalhavam a vista 
das montanhas e cassinos a partir de sua casa.
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A programação da Rádio e da TV Senado está sujeita a alterações em razão do trabalho dos senadores no Plenário e nas comissões

TV Senado

TV A CABO: NET, TVA e 
Video Cabo
TV POR ASSINATURA: Sky 
(canal 118), Directv (217) e 
Tecsat (17)
UHF: João Pessoa (canal 
40), Fortaleza (43), Brasília 
(canais 36 e 51), Salvador 
(53), Recife (55), Manaus 
(57) e São Paulo (64).

ANTENA PARABÓLICA
Sistema analógico:
Satélite - B1
Transponder - 11 A2 Polari-
zação: Horizontal 
Freqüência - 4.130 MHz 
Sistema digital:
Satélite - B1
Transponder - 1 Banda Esten-
dida, Polarização: Vertical

Freqüência - 3.644,4 MHz
Freqüência (Banda - L) - 
1.505,75 MHz
Antena - 3,6 m
PID - Vídeo: 1110 / Áudio: 
1211 / PCR: 1110
Receptor de Vídeo/Áudio 
Digital NTSC MPEG-2 DVB
Symbol Rate - 3,2143Ms/s
FEC - ¾

TERÇA A QUINTA-FEIRA

1h – Plenário 
(reapresentação) ou 
Comissões (reapresentação)/
Cidadania
5h30 - Alô Senado ou 
Leituras
6h - Cidadania Debate
7h - Direto do Cafezinho
7h30 - Cidadania Entrevista
8h - Direto do Cafezinho
8h15 - Senado Informa/
Aconteceu no Senado
8h30 - Direto do Cafezinho
8h45 - Senado Informa/
Aconteceu no Senado
9h – Direto do Cafezinho
9h30 – Comissões (ao vivo)
13h45 – Senado Agora (ao 
vivo)
14h – Plenário (ao vivo)
18h30 - Senado Agora
18h45 – Direto do Cafezinho/
Comissões (ao vivo)
19h – Cidadania Debate
20h - Direto do Cafezinho
20h30 -  Cidadania 
Entrevista
21h – Jornal do Senado
21h30 – Plenário 
(reapresentação)/Comissões

SEXTA-FEIRA

1h – Plenário 
(reapresentação) 
ou Comissões 
(reapresentação)/
Cidadania
5h30 - Parlamento Brasil
6h - Cidadania Debate
7h - Direto do Cafezinho
7h30 - Cidadania Entrevista
8h - Direto do Cafezinho
8h15 - Senado Informa/
Aconteceu no Senado
8h30 - Direto do Cafezinho
8h45 - Senado Informa/
Aconteceu no Senado
9h – Plenário (ao vivo)
13h45 – Senado Agora (ao 
vivo)
14h – Comissões (inéditas ou 
reapresentação)
18h45 – Direto do Cafezinho
19h – Cidadania Debate
20h - Direto do Cafezinho
20h30 -  Cidadania 
Entrevista
21h – Jornal do Senado 
Federal
21h30 – Plenário 
(reapresentação)/
Comissões (inéditas)

SEGUNDA-FEIRA

1h – Leituras
1h30 – Conversa de músico
2h - Especiais
3h – Inclusão/Diplomacia
4h – Cidadania Debate
5h – Cidadania Entrevista
5h30 – Parlamento Brasil
6h – Cidadania Debate
7h - Leituras
7h30 – Cidadania Entrevista
8h – Diplomacia/Inclusão
9h – Parlamento Brasil
9h30 – Alô Senado
10h – Especial/Comissões
12h – Cidadania Entrevista
12h30 – Direto do Cafezinho
13h – Cidadania Debate
13h45 – Senado Agora (ao 
vivo)
14h – Plenário (ao vivo)
18h30 - Senado Agora
18h45 – Direto do Cafezinho/
Comissões (ao vivo)
19h – Cidadania Debate
20h - Direto do Cafezinho
20h30 - Cidadania Entrevista
21h – Jornal do Senado
21h30 – Plenário 
(reapresentação)/Comissões

Como sintonizar FM

Freqüência de 91,7MHz, em 
Brasília e regiões vizinhas

ONDAS CURTAS

Freqüência de 5990 KHz, na faixa 
de 49 metros no Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste e norte de MG

INTERNET

No endereço www.senado.gov.
br/radio, por meio do Real Player 
ou Windows Media Player

ANTENA PARABÓLICA

Aponte a antena para o sa-
télite Brasilsat B1 e ajuste o 
receptor na freqüência 4.130 
MHz; polarização: horizontal; e 
transponder – 11 A2

Rádio Senado

 TODOS OS DIAS

6h - Matinas
7h55 - Cidadania Dia-a-dia
21h50 - Cidadania Dia-a-dia 

(reprise)

 DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA

7h - Crônicas Musicais
7h10 - Música e Informação
8h - Senado Notícias
8h30 - Plenário em Destaque
19h - Voz do Brasil
19h30 - Jornal do Senado
20h - Música e Informação
21h - Crônicas Musicais (reprise)
21h10 - Música e Informação
22h - Senado Notícias
24h - Música e Informação

 DE SEGUNDA A 
 QUINTA-FEIRA

14h - Plenário (ao vivo)

 DE TERÇA A SEXTA-FEIRA

9h - Senado Repórter
10h - Comissões (ao vivo)
13h40 - Senado Notícias

 SÁBADO E DOMINGO

7h - Música e Informação
9h30 - Música e Informação
21h - 180 Anos do Senado
22h - Música e Informação

 SEGUNDA-FEIRA

9h - Senado Resumo
10h - Senado Notícias (reprise)
11h - Senado Resumo (reprise)
12h - Conexão Senado
13h40 - Senado Notícias
23h - Brasil Regional (reprise)

 TERÇA-FEIRA

23h - Jazz & Tal (reprise)

 QUARTA-FEIRA

23h - Música do Brasil (reprise)

 QUINTA-FEIRA

23h - Escala Brasileira (reprise)

 SEXTA-FEIRA

9h - Plenário (ao vivo)
12h - Música e Informação
13h40 - Senado Notícias
14h - Música e Informação
18h - Senado Resumo
20h - Reportagem Especial
23h - Improviso Jazz (reprise)

 SÁBADO

8h - Encontros com a Música 
Brasileira

9h - Prosa e Verso
10h - Especial (reprise)
11h - Música Erudita
12h - Senado Resumo (reprise)
13h40 - Música e Informação
15h - Autores e Livros
16h - Música do Brasil
17h - Música e Informação
18h - Improviso Jazz
19h - Senado Resumo (reprise)
20h - Escala Brasileira

 DOMINGO

8h - Brasil Regional
9h - Autores e Livros (reprise)
11h - Música do Brasil
15h - Música Erudita (reprise)
16h - Prosa e Verso
17h - Reportagem Especial 

(reprise)
18h - Encontros com a Música 

Brasileira (reprise)
20h - Jazz & Tal

Como sintonizar

SÁBADO 

1h - Cidadania Debate 
2h - Leituras
2h30 - Diplomacia
3h30 - Cidadania Entrevista
4h - Alô Senado
4h15 - Ecosenado – Poluição 
do ar em São Paulo
4h30 - De coração 
– Exercícios físicos nas 
doenças cardíacas
5h - Conversa de Músico 
6h - Cidadania Debate
7h - Alô Senado (reprise)
7h15 - Ecosenado (reprise)
7h30 - Cidadania Entrevista
8h - De coração (reprise)
8h30 - TV Brasil 
Internacional Hecho a Mano 
9h30 - Leituras
10h - Quem Tem Medo da 
Música Clássica? Orquestra 
Cega - Egito
11h - Parlamento Brasil 
11h30 - Diplomacia
12h30 - Cidadania 
Entrevista 
13h - Alô Senado
13h15 - Ecosenado (reprise)
13h30 - Cidadania Debate
14h30 - Conversa de Músico
15h30 - Mesa Brasileira 
Gaúchos e Colonos
16h30 - Especial – Cartas ao 
País dos sonhos
17h40 -Cidadania Entrevista
18h - Quem Tem Medo da 
Música Clássica? (reprise)
19h - Cidadania Debate
19h45 - Alô Senado 
20h - Leituras
20h30 - Ecosenado (reprise)
21h - Parlamento Brasil 
21h30 - Especial (reprise)
22h40 - Diplomacia 
23h30 - De coração 
(reprise)
24h - Espaço Cultural 
– Ópera Poranduba

DOMINGO 

1h - Cidadania Debate
2h - Alô Senado 
2h15 - Ecosenado (reprise)
2h30 - Diplomacia - 
3h30 - Cidadania Entrevista 
- 
4h - Leituras
4h30 - De coração (reprise)
5h - Conversa de Músico
6h - Cidadania Debate
7h - TV Brasil Internacional  
(reprise)
7h30 - Cidadania Entrevista
8h - Leituras 
8h30 - De coração (reprise)
9h - Diplomacia
10h - Quem Tem Medo da 
Música Clássica? (reprise)
11h - Alô Senado 
11h15 - Ecosenado (reprise)
11h30 - Especial
12h30 - Cidadania 
Entrevista
13h - Parlamento Brasil 
13h30 - Cidadania Debate
14h30 - Espaço Cultural 
(reprise)
16h - Mesa Brasileira 
(reprise)
17h - Diplomacia
18h - Quem Tem Medo da 
Música Clássica? (reprise)
19h - Cidadania Debate
19h45 - Conversa de Músico
20h30 - Leituras
21h - Mesa Brasileira 
(reprise)
22h - Especial (reprise)
23h10 - Parlamento Brasil 
23h40 - De coração 
(reprise)
24h10 - Quem Tem Medo da 
Música Clássica? (reprise)

No sétimo programa da sé-
rie O Brasil e os Brasilei-
ros, a TV Senado exibe a 

segunda parte do longa-metragem 
O Evangelho Segundo Teotônio, do 
cineasta paraibano radicado em 
Brasília Vladimir Carvalho.

No filme, de 1984, são apre-

sentadas passagens da vida do 
ex-senador alagoano Teotônio 
Vilela, com ênfase no processo 
de sua formação como homem 
público, desde a sua infância, 
como menino de engenho, até a 
sua célebre campanha pela res-
tauração da democracia no país. 

Nesse momento, no início da 
década de 1980, Teotônio lutava 
contra o câncer que o vitimaria 
em 27 de novembro de 1983, em 
plena campanha pelo voto direto 
para presidente da República.

O programa será exibido no 
sábado, às 15h30, e reprisado no 

domingo, às 15h30 e às 21h.
A série terá um total de dez 

programas e, nos próximos, 
serão apresentados outros dois 
longa-metragens do cineasta: 
Conterrâneos velhos de guerra, 
de 1991 (em duas partes), e Barra 
68, de 2000.

Há cinco anos está em vigor 
uma lei que obriga as escolas 
de ensino fundamental e mé-
dio a ensinar História da África 
e dos negros no Brasil. O pro-
grama Fique por Dentro da Lei, 
da Rádio Senado, que vai ao ar 
nesta terça-feira, às 8h30, abor-
da o assunto em entrevista com 

Alecsandro Reis, subsecretário 
de Ação Afirmativa da Secre-
taria Especial de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial. 
O processo de implantação da 
legislação e as ações promovi-
das pela secretaria estão entre 
os temas a serem debatidos 
com o convidado.

No quadro Entrevista Especial, 
o programa Conexão Senado, que 
vai ao ar, ao vivo, pela Rádio 
Senado, nesta segunda-feira, às 
12h, apresenta os argumentos do 
governo e da oposição sobre a 
criação da comissão parlamentar 
de inquérito para investigar o 
uso dos cartões corporativos por 
funcionários do governo federal. 
O impasse ainda não permitiu 

um acordo para o início das 
investigações.

O programa, apresentado pelo 
jornalista Vladimir Spinoza, vai 
abordar a disputa pelos cargos 
de presidente e relator da futura 
CPI. A oposição pressiona por 
um dos dois cargos. Reunião de 
líderes volta a discutir o assunto 
nesta terça-feira ao meio-dia (leia 
mais nas páginas 6 e 7).

Na tela, a vida de Teotônio

Futuro da CPI dos Cartões 
Corporativos em debateHistória da África e dos 

negros nos currículos

O filme de Vladimir Carvalho (E) traz passagens da vida do ex-senador Teotônio Vilela, que fez campanha pela redemocratização do país
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Ao lado do ministro das 
Comunicações, Hélio 
Costa, o presidente do 

Senado, Garibaldi Alves, assi-
nou, na quarta-feira, portaria 
inaugurando a transmissão em 
canal aberto e em sinal digital da 
TV Senado, que a partir de agora 
será acessada também em São 

Paulo (SP). Garibaldi disse que 
o debate político não pode ficar 
limitado ao que transmitem as 
TVs e as rádios comerciais, visto 
que a democracia exige o acesso 
do cidadão ao contraditório.

– O compromisso do Legisla-
tivo com o contraditório, com o 
debate, vai arejar as idéias e tra-

zer, para dentro dele, a opinião 
pública nacional – afirmou.

Garibaldi fez ainda um agra-
decimento a todos que contribuí-
ram para a inauguração, como os 
integrantes da Mesa diretora, os 
profissionais de comunicação da 
Casa, o ministro Hélio Costa, os 
senadores por São Paulo e o ex-
presidente e senador José Sarney 
(PMDB-AP), responsável pela 
consolidação da TV Senado.

Para o 1º secretário do Senado, 
Efraim Morais (DEM-PB), a inau-
guração do canal 64, em sinal di-
gital, vai ser lembrada como um 
marco na história da instituição, 
pois representa a inserção de um 
órgão de divulgação do Legislati-
vo na transmissão digital. 

O ministro das Comunicações, 
lembrou que, entre os detento-
res da pasta, ele foi o que mais 
inaugurou transmissões da TV 
Senado pelo país.
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ATV Senado inaugura 
canal aberto em SP

Ministro Hélio Costa discursa no evento, ao lado de Garibaldi, 
Efraim Morais, Romeu Tuma, César Borges, Suplicy e Casagrande

O canal consignado à TV Sena-
do na cidade de São Paulo vai se 
somar aos outros já concedidos 
à emissora e que irão viabilizar 
o projeto de transmitir a progra-
mação em sinal aberto a todas as 
capitais brasileiras. Atualmente, 
a TV Senado já pode ser acom-
panhada em UHF em Brasília 
(canais 36 e 51), Fortaleza (43), 
Recife (55), Manaus (57), João 
Pessoa (40) e Salvador (53). 
Em breve, também serão inau-

gurados dois canais abertos no 
Rio de Janeiro. A emissora se 
prepara para entrar em mais 13 
capitais. 

O canal de São Paulo (64) guar-
da uma característica que o dife-
rencia dos demais: será operado 
nos sistemas analógico e digital. 
Isto é, poderá começar as trans-
missões em analógico – que não 
precisa de decodificador para a 
captação – e, depois, passar a 
transmitir de modo digital. 

A expansão da TV Senado, 
que completa 12 anos neste 
mês, ocorreu na esteira da tele-
visão a cabo, já que a legislação 
previu que as operadoras levas-
sem canais desse tipo aos seus 
assinantes. A emissora ainda 
pode ser captada por antenas 
parabólicas. A junção dos dois 
sistemas e mais os canais abertos 
permitem estimar a audiência 
potencial em mais de 60 milhões 
de telespectadores.

Emissora planeja ter canal aberto em todo o país

O Instituto Legislativo Bra-
sileiro (ILB) vai implementar 
programa específico de treina-
mento contínuo para os gestores 
de contratos do Senado. O novo 
curso – Gestão estratégica de 
contratos no Senado Federal – já 
está incluído na grade curricular 
do ILB para 2008, cujo ano letivo 
se inicia em 15 de março.

Segundo a diretora-executiva 
do ILB, Denise Zoghbi, o progra-
ma foi desenvolvido para atender 
às atuais demandas dos proces-
sos contratuais e tem conteúdo 
disciplinar avançado em relação 
ao atual curso de educação a 
distância – Licitação e contratos 
administrativos.

ILB terá curso 
avançado para 
gestão de 
contratos A ex-deputada federal e mé-

dica Jandira Feghali; a Patrona 
do Feminismo Brasileiro, Rose 
Maria Muraro; a aeromoça 
“tia Alice”; a presidente da 
Associação das Parteiras de 
Jaboatão dos Guararapes, 
Maria dos Prazeres; e a mé-
dica geneticista Mayana Zatz 
receberão no dia 11 de março 
o Diploma Mulher-Cidadã 
Bertha Lutz. 

As premiadas foram escolhi-
das numa lista de 75 mulheres 
indicadas para a edição de 
2008 da premiação que todo 
ano condecora aquelas que se 
destacaram pelo trabalho em 
prol dos direitos da mulher e 

questões de gênero em diver-
sas profissões.

A premiação é coordenada 
pelo Conselho do Diploma 
Mulher-Cidadã Bertha Lutz, 
que fica responsável pela 
avaliação dos currículos das 
candidatas. Integrado por 
oito senadores, esse colegia-
do é presidido pela senadora 
Serys Slhessarenko (PT-MT) 
e tem como vice-presidente 
o senador Inácio Arruda (PC 
do B-CE). Para a entrega dos 
prêmios, o Senado realiza 
sessão especial que também 
se destina às homenagens ao 
Dia Internacional da Mulher 
– 8 de março.

Divulgados nomes das 
premiadas com Bertha Lutz

O presidente do Senado, Garibaldi Alves, recebeu na última 
quinta-feira o presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang 

Nguema Basongo, que visita o Brasil no propósito de explorar 
possibilidades de cooperação bilateral em áreas como agricultura, 
saúde, energia e esportes.
A Guiné Equatorial participa da Comunidade Monetária e Econô-
mica da África Central (Cemac). Conforme o Itamaraty, o inter-
câmbio comercial entre o Brasil e a Guiné Equatorial registrou 
significativo aumento nos últimos anos, tendo passado de cerca 
de US$ 3 milhões em 2003 para US$ 243 milhões, em 2007.

O vice-presidente da Bolívia 
e presidente do Congresso 
Nacional boliviano, Álvaro 
García Linera, foi saudado na 
sessão plenária da quarta-feira. 
Acompanhado da delegação 
composta por ministros e par-
lamentares bolivianos, Linera, 
que veio ao Brasil a convite 
do presidente Lula, para dar 

prosseguimento ao diálogo 
sobre o programa de forneci-
mento de gás Bolívia-Brasil 
pela Petrobras, teceu elogios 
às instituições democráticas 
nacionais. 

– A solidez da democracia 
brasileira é garantia da soli-
dez da democracia nos países 
irmãos – afirmou.

O presidente do Senado, 
Garibaldi Alves, recebeu, 
quarta-feira, visita de 
cortesia do embaixador da 
Rússia, Vladimir Tyurdenev. 
O embaixador frisou a 
superação do embargo russo 
à carne bovina brasileira 
e entregou a Garibaldi 
uma carta-convite, em 
nome do Conselho da 
Federação da Rússia, para o 
comparecimento, este ano, de 
Garibaldi em Moscou.

Em visita de cortesia ao 
presidente do Senado, 
Garibaldi Alves Filho, na 
última terça-feira, o ex-
governador do Rio Grande do 
Sul e membro do Conselho 
de Desenvolvimento 
Econômico e Social (CDES), 
Germano Rigotto (PMDB), 
apresentou ao senador 
sugestões do órgão para 
tornar o sistema tributário 
nacional mais eficiente e 
mais justo.

O reitor da Universidade 
Federal do Rio Grande do 
Norte, Ivonildo Rego, e 
dirigentes de dez entidades 
representantes da área 
educacional visitaram o 
presidente Garibaldi Alves 
em busca de garantias de que 
o Legislativo não cortará, 
na revisão do Orçamento de 
2008, recursos para o setor.
– No que depender de 
mim, haverá garantia de 
continuidade desses recursos 
– disse o presidente.

Com o objetivo de solicitar a 
ratificação das Convenções 
151 e 158 da Organização 
Internacional do Trabalho 
(OIT), representantes de 
centrais sindicais e os 
ministros Carlos Lupi, do 
Trabalho, e Luiz Dulci, 
da Secretaria Geral da 
Presidência da República, 
visitaram o presidente do 
Senado, Garibaldi Alves. O 
senador declarou que as duas 
convenções “realmente têm 
de ser votadas com urgência”.

Vice-presidente da Bolívia visita Senado

Convite do 
embaixador russo

Rigotto sugere 
sistema tributário

Sem cortes de 
verba na educação

Ratificação das 
convenções da OIT
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 IDADE RITMO CARDÍACO

20 100 a 170

30 95 a 162

40 90 a 153

50 85 a 145

60 80 a 136

70 75 a 128

80 70 a 119

Um programa de exercício físico bem es-
truturado deve desenvolver a resistência e 
a força musculares, a capacidade aeróbica 
e a flexibilidade. Precisa ter:

Atividade aeróbica – 30 minutos de 
caminhada (6 a 7 quilômetros por hora), 
natação, ou bicicleta, por exemplo, todos 
ou quase todos os dias da semana. 

Treino de resistência (força) – pelo 
menos 30 minutos de pesos ou aparelhos 
duas vezes por semana. Um programa 
básico deve incluir oito a dez exercícios 
diferentes, que exijam os músculos das 
costas, barriga, braços, pernas, tronco, 
peitorais e ombros.

Exercícios de flexibilidade – dez a 15 
minutos de exercícios de alongamento 
depois da atividade aeróbica e do treino 
de resistência. Devem incluir oito a dez 
exercícios que trabalhem a maior parte 
dos músculos do corpo. 

Quanto exercício se deve fazer?
Para obter resultados benéficos do exer-

cício é preciso queimar de 700 (mínimo 
aceitável) a 2 mil calorias (o ideal) por 
semana em atividade aeróbica modera-
da. Queimando mais de 2 mil calorias a 
pessoa começa a desenvolver suas capa-
cidades atléticas.

Uma marcha acelerada (cerca de 6 

quilômetros por hora) queima cerca de 
80 calorias por quilômetro. Assim, para 
queimar 700 calorias numa semana é 
preciso andar cerca de 9 quilômetros, ou 
uma hora e meia. Já para queimar 2 mil 
calorias, é necessário andar cerca de 25 
quuilômetros, ou cinco horas. Além disso, 
é preciso fazer os exercícios de alonga-
mento e de força muscular.

Um teste simples para saber se o esforço 
está sendo exagerado é tentar falar duran-
te o exercício. Se isso exigir um esforço 
grande ou se for impossível significa que 
a atividade está excessiva. Também é ne-
cessário alternar exercício e descanso.

Por outro lado, atividade física somen-
te nos fins de semana aumenta o risco 
de lesões e problemas. A regularidade é 
fundamental.

Como saber se o ritmo está bom?
Para saber se o esforço está correto, é 

simples: verifique como se sente. Embo-
ra o objetivo do exercício aeróbico seja 
aumentar os ritmos cardíaco e respira-
tório, se notar que tem dificuldade para 
respirar, que o coração bate muito forte e 
rápido, ou que está transpirando muito, 
é porque você entrou, ou está entrando, 
em exaustão.
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Para cada pessoa, em cada época da vida e estado de saúde, são recomendados carga, freqüência e tipos diferentes de atividade 
física. Veja nesta segunda e última edição, como deve ser um bom programa de exercício físico e como saber se a freqüência e 
intensidade do exercício estão corretas.

Exercício: um para cada pessoa

Programa de atividade física deve ser completo

Saiba mais
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Rua do Ouvidor, 121 – 7º andar 
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CEP 20040-030
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O ideal é que a freqüência cardíaca seja mantida 
entre os 50 e 85% do ritmo máximo para a idade (rit-
mo máximo = 220 – idade). No pescoço ou no pulso, 
use os três dedos médios da mão para pressionar a 
artéria. Conte as pulsações durante 15 segundos e 
multiplique o número de pulsações por quatro para 
obter o ritmo por minuto. A tabela ao lado indica o 
número de batidas por minuto ideal durante o exer-
cício aeróbico para várias idades. Procure sempre 
manter-se entre os dois valores aconselhados.

 À medida que a forma física melhora, o coração 
bombeia mais sangue com menos batidas. Quando 
a pessoa está em plena forma, o ritmo cardíaco é 
menor inclusive quando ela está dormindo, e é por 
isso que o exercício faz tão bem ao coração.

Confira a batida do seu coração

Emagreça fazendo ginástica
O que é melhor para emagrecer? Exercício 

físico ou dieta?
Os dois. Embora uma dieta forte faça emagre-

cer mais rápido, a atividade física dá melhores 
resultados a longo prazo. Além de ajudar 
a emagrecer, a prática regular de exercícios 
impede a recuperação do peso perdido, coisa 
comum quando a pessoa faz uma dieta por 
pouco tempo. 

Qual o melhor exercício para perder peso?
Os exercícios de força (musculação) e aeró-

bicos (caminhada, natação etc.) são a forma 
mais eficaz de perder peso. No entanto, não 
se pode esquecer o alongamento (exercícios 

de flexibilidade), que diminui o risco 
de lesões.

Com que rapidez se pode perder 
peso de forma segura?

É seguro perder entre 250g a 1kg por semana. 
Uma perda de peso superior pode significar 
perda também de massa muscular, o que é 
prejudicial e perigoso.

Qual a dieta ideal para fazer exercício?
Não se pode começar um programa de exer-

cícios sem uma dieta que equilibre açúcares, 
gorduras, proteínas, vitaminas, sais minerais, 
água e fibras. Só a variedade alimentar pode 
garantir uma boa dieta. Não passe fome: faça 

seis refeições por dia, a cada três horas. Uma 
regra simples: quanto mais cores diferentes 
tiverem os alimentos que compõem seu prato, 
mais saudável será a sua refeição.

É bom beber água durante o exercício?
Não só é bom, como essencial. Não espere 

ter sede. Procure beber de 150ml a 350ml de 
água a cada 15 ou 20 minutos de exercício. Se 
você sentir sede é sinal de que já começou a 
ficar desidratado.

Dúvidas?
Qual é a hora ideal para fazer exer-

cício?
A melhor hora é aquela em que você 

tem disposição física e disponibilidade de 
tempo. O mais importante é fazer exercí-
cio de forma regular e disciplinada. 

Melhor antes ou depois de comer? 
Entre as refeições. Os profissionais 

recomendam que não se deve fazer exer-
cício antes de passada uma hora depois 
de uma refeição mais pesada. Também 
não se pode fazer ginástica em jejum. O 
ideal é fazer um lanche leve uma hora 
antes (iogurte, fruta, suco).  

É bom sinal ficar dolorido depois do 
exercício?

Os músculos até podem ficar um tanto 
doloridos durante dois ou três dias depois 
de iniciada uma nova atividade, mas isso 
não deve ocorrer regularmente. Uma dor 
persistente, mesmo que seja apenas um 
desconforto, pode significar excesso de 
esforço. Reações como diminuição do 

desempenho, aumento do ritmo cardía-
co quando em repouso, fadiga (mesmo 
depois de um dia de descanso), perda de 
apetite, número maior de lesões que o 
normal, depressão e ansiedade também 
podem ser sinais de esforço excessivo.

Quais atividades físicas são recomen-
dadas para os idosos? 

As mais indicadas são as caminhadas, 
a natação e a bicicleta ergométrica, de-
pendendo da capacidade física individu-
al. Também são benéficos os exercícios 
de resistência muscular (musculação) 
com baixa sobrecarga. Não são recomen-
dados exercícios de força, que, apesar 
de aumentar a massa muscular (o que é 
bom para os idosos), provocam aumento 
exagerado na pressão arterial, dificultan-
do o trabalho do coração. 

Antes de iniciar um programa de 
exercícios é muito importante que o 
idoso realize uma avaliação cardiológica 
completa.

Regras simples podem 
evitar que a atividade 
física seja prejudicial

 
Não faça exercício em jejum

 
Não faça exercício muito gripado ou 

sentindo qualquer mal-estar

 
Evite bebida alcoólica e café antes e 

depois do exercício

 
Evite fumar antes e depois do exer-

cício

 
Não faça exercício em temperaturas 

extremas e clima úmido

 
Não tome banhos excessivamente 

quentes ou frios (incluindo saunas) antes 
ou depois do exercício (dar preferência a 
banhos mornos)

 
Não use agasalhos especiais (“imper-

meáveis”) para emagrecimento

 
Não use calçados e equipamentos 

inadequados

 
Não faça exercícios intensos espora-

dicamente, como o futebol de fim de 
semana


