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O governo anunciou um 
plano de combate ao 
desmatamento do Cerrado, 
que já perdeu 48,2% da 
sua vegetação original. A 

necessidade de preservação 
mobiliza os senadores, que 
defendem também reação 
mais rápida às catástrofes 
naturais.
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Diagnóstico precoce ajuda 
a combater a escoliose
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cidadania

Pais e professores 
de educação física 
devem estar atentos 
aos sinais da escoliose, 
doença que afeta 3% 
da população mundial, 
principalmente 
mulheres. O diagnóstico 

precoce é uma das 
principais armas para 
deter seu avanço. Nesta 
edição, o Especial 
Cidadania mostra que 
um teste simples pode 
indicar o momento de 
buscar o tratamento.
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Equipe do Ibama tenta debelar incêndio no Parque Nacional de Brasília: medidas visam evitar que o Cerrado continue sendo devastado a um ritmo duas vezes maior que o da Amazônia

Sarney (D), com Temer, afirmou que a Emenda 58 resultou da 
“conjugação de esforços de deputados federais e senadores”

Emenda recria 7,3 mil 
cargos de vereadores
A Emenda 
Constitucional 
58/09, promulgada 
pelo Congresso, 
recria 7.343 cargos 
que haviam sido 
extintos em 2004 pelo 

Tribunal Superior 
Eleitoral. A emenda 
também reduz os 
percentuais de receita 
que os municípios 
podem gastar com 
suas câmaras.
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Segunda-feira

18h – INFRAESTRUTURA
Telecomunicações – Audiência pública 

em conjunto com a Comissão de Ciência 
e Tecnologia debate o tema “Telecomuni-
cações, acessibilidade, TICs e inovação”, 
como parte do ciclo de debates Desafios 
Estratégicos Setoriais – Agenda 2009-2015. 
Participam o presidente da Anatel, Ronaldo 
Sardenberg, o economista Luis Schymura, o 
presidente da Telefônica, Antônio Carlos Va-
lente, e o presidente da Associação Brasileira 
das Prestadoras de Serviços de Telecomuni-
cações Competitivas, Luiz Cuza.

8h30 – MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Aquecimento global – A comissão 

promove em Salvador debate sobre a Mata 
Atlântica, a Caatinga e a desertificação na 
Bahia. Participam o governador do estado, 
Jaques Wagner, o ministro da Integração Na-
cional, Geddel Vieira Lima, e a presidente da 
Comissão de Mudanças Climáticas, senadora 
Ideli Salvatti (PT-SC).

Terça-feira

9h20 – SENADO VERDE
Seminário – O programa Senado Verde 

realiza o seminário “O Cerrado é a nossa 
casa”, que discutirá legislação, biodiversi-

dade, desmatamento e o futuro do maior 
bioma do país.

9h30 – AGRICULTURA
Prorural – Reunião discute projeto que 

regula o seguro-desemprego rural e o Pro-
grama de Educação e Formação de Mão de 
Obra (ProRural).

10h – ASSUNTOS ECONÔMICOS
Imposto – A comissão examina projeto 

que isenta de Imposto de Renda contribuinte 
com mais de 70 anos.

11h – EDUCAÇÃO
Maus-tratos – Projeto que estabelece 

capacitação de professores na identificação 
de vítimas de maus-tratos e abuso sexual é 
um dos itens da pauta da comissão.

11h30 – MEIO AMBIENTE
Ministério – Com 18 itens, a comissão 

analisa projeto que cria o Ministério da Ama-
zônia e proposta que fixa prazo de cinco dias 
para devolução ao consumidor de valores 
pagos indevidamente.

14h – CPI DA PETROBRAS
Produção – A comissão ouve o gerente-

executivo de Logística da Diretoria de 
Exploração e Produção da Petrobras, Erardo 
Gomes Barbosa Filho, o procurador Carlos 

Alberto Gomes de Aguiar e o delegado 
Cláudio Nogueira.

14h30 – MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Efeito estufa – Com a presença do 

ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, 
comissão debate criação de imposto verde.

Quarta-feira

8h30 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Vigilância Sanitária – A comissão 

discute, entre outros, projeto que trata da 
cooperação entre a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária e universidades.

10h – CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
Agentes de saúde – Reunião analisa, 

entre os 46 itens, projeto que estabelece nor-
mas para o provimento de cargos e empregos 
de agentes comunitários de saúde.

10h – ASSUNTOS SOCIAIS
Trânsito – Audiência pública debate o 

uso de películas de proteção.
 
Quinta-feira 

10h – CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
Jornalismo – Audiência pública debate 

proposta que torna obrigatório diploma para 
exercício da profissão de jornalista.
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agenda

comissões

Segunda-feira

14h - Sessão não deliberativa

Terça-feira

10h – Sessão especial
Homenagem – Dez anos da lei contra compra de 

votos.

14 – Sessão deliberativa 
Exportações – A pauta está trancada pela MP 464/09, 

que prevê R$ 1,9 bilhão para fomentar as exportações.

Quarta-feira

11h – Sessão especial
Homenagem – 45 anos do Ipea.

14h – Sessão deliberativa

Quinta-feira

11h – Sessão especial
Homenagem – Dia do Farmacêutico.

14h – Sessão deliberativa

Sexta-feira

9h – Sessão não deliberativa

plenário

O advogado-geral da União, 
José Antonio Dias Toffoli, 
indicado pelo presidente 

Lula para o cargo de ministro 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), será sabatinado nesta 
quarta-feira pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania 
(CCJ). O relator da indicação, 
senador Francisco Dornelles (PP-
RJ), já apresentou seu voto, que 
é secreto.

Formado em Di-
reito pela Universi-
dade de São Paulo, 
Toffoli foi advogado 
e professor, apon-
ta Dornelles. Ele 
é doutor honoris 
causa pela Escola 
Superior de Advoca-
cia da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) no Rio de Janeiro. 

Toffoli esteve à frente da Ad-
vocacia-Geral da União (AGU) 
quando foi criada a Ouvidoria-
Geral da AGU e a Câmara de 
Conciliação e Arbitragem.

No relatório, Dornelles se re-
fere a informações prestadas por 
Toffoli acerca de dois processos 
que enfrenta na Justiça. Um deles 
é a ação movida pela Fazenda 

Pública do Amapá sobre assis-
tência jurídica que o escritório 
de advocacia de Toffoli prestou 
ao governo do estado.

– Ele estabilizou a AGU, ga-
nhou causas que resultaram 
em mais de R$ 30 bilhões aos 
cofres da União, foi responsável 
pela manifestação jurídica em 
3.284 processos – frisou Aloizio 
Mercadante (PT-SP), destacando 

que o presidente da 
OAB, Cezar Britto, 
também apoia a 
indicação.

Em posição con-
trária, Alvaro Dias 
(PSDB-PR) consi-
dera que Toffoli não 
reúne as qualifica-
ções necessárias.

– Ele [Toffoli] pode ser um 
bom advogado para o governo 
e para o PT, mas não para as-
sumir cargo de ministro do STF. 
As indicações do Executivo não 
podem ser premiação àqueles 
que são alinhados ao governo – 
afirmou, dizendo haver juristas 
“que se dedicaram à pesquisa 
e ao conhecimento, que são 
talentosos e são preteridos pelo 
presidente Lula”.

CCJ sabatina 
Toffoli nesta 
quarta-feira
Dornelles já apresentou relatório em que aborda 
processos judiciais contra o advogado-geral da 
União, indicado pelo presidente Lula para o STF

José Múcio Monteiro aprovado para o TCU
Com 46 votos favoráveis, 

11 contrários e 1 abstenção, 
os senadores aprovaram a 
indicação do deputado federal 
José Múcio Monteiro Filho 
(PTB-PE), atual ministro de 
Relações Institucionais da 
Presidência da República, 
para ministro do Tribunal de 
Contas da União (TCU).

Antes de ser aprovado na 
terça-feira pelo Plenário, Mú-
cio estivera na Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE),  
onde ouviu elogios tanto de 
senadores da base de apoio ao 
governo quanto da oposição.

O líder do governo, senador 
Romero Jucá (PMDB-RR), dis-
se que a escolha referendava a 
trajetória de Múcio. Em nome 
dos líderes de seus partidos, 
os senadores Marco Maciel 

(DEM-PE) e Sérgio Guerra 
(PSDB-PE), destacaram a 
correção, a competência, a 
cordialidade, a conduta iliba-
da e a honestidade de Múcio. 
Pelo PMDB, o líder Renan Ca-
lheiros (AL), afir-
mou que Múcio 
é um consenso 
no Senado e no 
país. Gim Argello 
(DF), pela lide-
rança do PTB, 
acredita que o 
Legislativo estará 
bem representa-
do no TCU.

Os senadores também elo-
giaram o presidente Lula pela 
escolha de Múcio e destaca-
ram a capacidade agregadora 
do ministro. Eliseu Resende 
(DEM-MG) e César Borges 

(PR-BA) ressaltaram ainda a 
competência técnica de Múcio 
como engenheiro que traba-
lhou em grandes obras, como 
a rodovia Rio-Santos e a ponte 
Rio-Niterói.

Alvaro Dias 
(PSDB-PR) ques-
tionou a forma 
de escolha dos 
c o n s e l h e i r o s 
dos tribunais de 
contas que, para 
ele,  deveriam 
ser submetidos 
a concurso pú-

blico.
– Passa a ideia que o gover-

nador e o presidente nomeiam 
alguém para julgar suas pró-
prias contas em seu benefício. 
A função exige conhecimento 
técnico – enfatizou.

Indicação foi 
apoiada por 
Mercadante e 
criticada por 
Alvaro Dias

Senadores 
elogiaram 
Múcio, que 
também é 
engenheiro

Ministro e deputado, Múcio (esq.) foi sabatinado na CAE, presidida pelo senador Garibaldi Alves Filho (ao microfone)
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Ao lado, parlamentares na sessão de 
promulgação da Emenda Constitucional 58. 
Acima, presidente do Senado, José Sarney (C), 
presidente da Câmara, Michel Temer (E), e  
1º secretário do Congresso, Rafael Guerra

O Congresso Nacional pro-
mulgou na quarta-feira 
a Emenda Constitucional 

58/09, com base em duas propos-
tas: uma aumenta o número de 
vereadores do país e outra reduz 
os percentuais de receita que os 
municípios podem gastar com a 
Câmara de Vereadores. As pro-
postas de emenda à Constituição, 
ambas iniciadas no Senado, foram 
aprovadas em segundo turno na 
terça-feira pela Câmara.

A emenda promulgada aumenta 
o número de vereadores dos atu-
ais 51.924 para 59.267, recriando 
7.343 cargos que haviam sido 
extintos em 2004 pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), que es-
tabeleceu o número de vereadores 
de cada município com base em 
36 faixas.

O texto promulgado institui 24 
faixas de composição das câmaras. 
A primeira fixa o número de nove 
representantes para municípios de 
até 15 mil habitantes, enquanto 
a última estabelece o número 

máximo de 55 vereadores para 
cidades com mais de 8 milhões de 
moradores. A emenda constitucio-
nal prevê ainda efeitos retroativos, 
com base no processo eleitoral 
de 2008, para a composição das 
câmaras.

A emenda mantém a população 
como referência para a aplicação 
dos limites de gastos com as câma-
ras municipais. Mas, em vez das 
atuais quatro faixas previstas na 
Constituição, divide a população 
em seis faixas, para ajustar a re-
dução de gastos para o Legislativo 
municipal.

Dos atuais 5.564 municípios 
brasileiros, a maioria (5.312) tem 
até 100 mil habitantes. Nessa 
faixa, pela regra atual, podem ser 
gastos até 8% da receita anual 
com o Legislativo local, que terá, 
a partir de agora, que limitar suas 
despesas a 7% das receitas. As no-
vas regras para gastos das câmaras 
de vereadores passam a vigorar em 
janeiro de 2010.

O presidente do Senado, José 

Sarney, que também preside a 
Mesa do Congresso, afirmou que a 
promulgação da Emenda 58 resul-
tou “da conjugação de esforços de 
deputados federais e senadores”.

A proposta de emenda à Consti-
tuição que alterava o limite para as 
despesas das câmaras municipais, 
apresentada pelo senador César 
Borges (PR-BA), ficou conhecida 
como emenda paralela à PEC dos 
Vereadores. A proposta original foi 

aprovada pelo Senado em dezem-
bro de 2008.

Essa primeira aprovação provo-
cou mal-estar entre as duas Casas 
do Congresso. A Mesa da Câmara 
recusou-se a promulgar o texto 
aprovado pelo Senado, o que levou 
o então presidente Garibaldi Alves 
(PMDB-RN) a ingressar com man-
dado de segurança no Supremo 
Tribunal Federal (STF) contra a 
decisão dos deputados.
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municípios

Congresso promulga emenda que 
aumenta número de vereadores
PEC dos Vereadores restabeleceu 7.343 cargos nas câmaras municipais que haviam sido extintos pelo 
TSE em 2004. Emenda constitucional reduz limite de gastos dos municípios com o Legislativo local

Aprovada 
criação de 
249 cargos

Ministros do 
STF ganham 
reajuste

Prefeitos pressionam por 
liberação de R$ 1 bi para FPM

Senadores cobram socorro do 
governo para municípios

A Comissão de 
Constituição, Justiça 
e Cidadania (CCJ) 
aprovou a criação de 
249 cargos em comissão 
do grupo-direção e 
assessoramento superior 
(DAS), sendo 164 
para o Ministério do 
Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome e 
85 para a Fundação 
Nacional do Índio 
(Funai).
A matéria recebeu 
decisão terminativa na 
comissão, com parecer 
favorável do senador 
Tasso Jereissati (PSDB-
CE). O projeto é de 
iniciativa do presidente 
da República e já havia 
sido aprovado pela 
Câmara dos Deputados. 
O governo argumenta 
que o ministério da área 
social tem ampliado 
suas atividades e 
tem necessidade 
de aumentar seus 
quadros. Já a Funai 
precisa adequar sua 
estrutura para poder 
desempenhar suas 
funções na área 
indígena com maior 
eficiência.

A CCJ aprovou, de 
forma terminativa, 
dois projetos de lei da 
Câmara (PLCs 166/09 e 
167/09) que reajustam 
os salários dos ministros 
do Supremo Tribunal 
Federal (STF) e do 
procurador-geral da 
República. Os salários 
mensais dos ministros 
e do procurador terão 
aumento de 5%, a 
contar do dia 1º deste 
mês, e de 3,88%, a 
partir de 1º de fevereiro 
de 2010.
Com o reajuste de 5%, 
os salários dos ministros 
do STF e do procurador 
passam dos atuais R$ 
24.500 para R$ 25.725. 
Esse salário é o mais 
alto do poder público 
e serve de parâmetro 
para estabelecer o teto 
de remuneração dos 
servidores. 
A soma dos reajustes 
elevará o salário 
dos ministros e do 
procurador para R$ 
26.723,13 em fevereiro, 
com impacto financeiro 
anual no Judiciário e no 
Ministério Público de 
R$ 283 milhões.

Mais de 1.500 prefeitos 
realizaram mobilização no 
Auditório Petrônio Portella, 
no Senado, em evento orga-
nizado pela Confederação 
Nacional dos Municípios. Eles 
pressionavam para garantir 
repasse adicional de R$ 1 bi-
lhão ao Fundo de Participação 
dos Municípios (FPM). Me-
dida provisória (MP 462/09) 
neste sentido foi aprovada na 
terça-feira pela Câmara dos 
Deputados. 

A avaliação do governo 
é que o socorro às prefei-
turas deverá compensar a 
queda nos repasses ao FPM 
provocada pela redução de 

arrecadação de tributos em 
decorrência da crise econômi-
ca. Para enfrentá-la, o governo 
reduziu alíquotas do Imposto 
sobre Produtos Industrializa-
dos (IPI) de produtos como 
automóveis e eletrodomés-
ticos, com impacto negado 
sobre o FPM, já que IPI é um 
dos impostos que compõem 
o fundo.

Os prefeitos discutiram o 
marco regulatório do pré-sal, 
o reparcelamento das dívidas 
previdenciárias, a tramitação 
das PEC dos Precatórios e a 
regulamentação da Emenda 
29, que reserva recursos para 
a saúde.

Senadores de diversos par-
tidos manifestaram apoio às 
reivindicações dos prefeitos que 
estiveram em Brasília para pedir 
compensações para as perdas 
do Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM) devido a be-
nefícios fiscais concedidos pelo 
governo. 

Marconi Perillo (PSDB-GO) 
afirmou que muitas prefeituras 
estão “falidas e de pires na 
mão”. Flexa Ribeiro (PSDB-PA) 
se disse “indignado por toda 
essa situação por que passam 
os municípios brasileiros”. Ga-
ribaldi Alves Filho (PMDB-RN) 
ressaltou que a grave situação 
enfrentada pelas prefeituras não 
é de responsabilidade dos prefei-
tos, mas do governo federal, que 

tem que cumprir a promessa de 
recomposição das perdas. Rosal-
ba Ciarlini (DEM-RN) reclamou 
da situação em que se encontram 
as prefeituras do seu estado.

O presidente da Confederação 
Nacional dos Municípios (CNM), 
Paulo Ziulkoski, pediu que o pre-
sidente do Senado, José Sarney, 
acelere a votação de projeto que 
libera R$ 1 bilhão para socorrer 
as prefeituras.

– Há um projeto do governo 
que aloca R$ 1 bilhão para os 
municípios. E há a Medida 
Provisória 462 [já aprovada], 
que autoriza essa transferência. 
Então, precisamos que o Con-
gresso aprove imediatamente 
esse projeto de lei – explicou 
Ziulkoski.
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Redução de despesa
As novas regras para gastos das câmaras de vereadores 

passam a vigorar em janeiro de 2010

Fonte: Contagem da população 2007 do IBGE

Percentuais da receita anual que podem ser  
gastos com o Legislativo municipal

Municípios 
atingidos 

pela mudançaFaixas de habitantes Regra anterior Emenda 58
Até 100 mil 8% 7% 5.312
100 mil e um a 300 mil 7% 5% 174
300 mil e um a 500 mil 6% 6% 42
500 mil e um a 3 milhões

5%
4,5% 34

3 milhões e um a 8 milhões 4% 1
Acima de 8 milhões 3,5% 1
TOTAL 5.564
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Ao longo da semana pas-
sada, vários senadores 
protestaram contra o 

cerco feito pelo exército de 
Honduras à embaixada do Bra-
sil em Tegucigalpa desde que 
o presidente deposto daquele 
país, Manuel Zelaya, se refugiou 
na missão brasileira.

O presidente do Senado, José 
Sarney, enfatizou que o Brasil 
tinha a obrigação de acolher 
Zelaya. Sarney afirmou que é 
preciso evitar o retorno dos tem-
pos em que se depunham gover-
nantes na América Latina.

Aloizio Mercadante (PT-SP) 
apresentou requerimento de 

repúdio ao cerco à embaixada e 
defendeu a concessão do asilo 
a Zelaya, lembrando que líderes 
brasileiros receberam asilo de 
outros países quando foram 
perseguidos por ditaduras.

Heráclito Fortes (DEM-PI), 
observou que o caso de Zelaya 
é diferente de um asilo comum, 
uma vez que ele não estava 
fugindo de um país porque sua 
vida estava ameaçada, mas en-
trando no país. Arthur Virgílio 
(PSDB-AM) também questionou 
a posição brasileira.

– O governo brasileiro combi-
nou isso? Porque, se combinou, 
foi uma pixotada diplomática. O 

governo brasileiro não combi-
nou isso? Ainda assim tem um 
abacaxi nas mãos para descas-
car – afirmou, avaliando que o 
Brasil está em uma “situação 
muito difícil” e que o desfecho 
do episódio é imprevisível.

Já para Antônio Carlos Vala-
dares (PSB-SE), a embaixada 
brasileira agiu de acordo com 
as normas internacionais ao 
conceder abrigo a Zelaya. Va-
ladares disse que nenhum re-
gime democrático pode contar 
com o respeito da comunidade 
internacional senão através do 
mandato legítimo conseguido 
nas urnas.

– O presidente Zelaya foi des-
tituído do poder após ter sido 
eleito em eleições livres e de-
mocráticas. Ele visitou o Brasil e 
esteve no Senado, manifestando 
a sua opinião e expressando 
sua preocupação, querendo o 
apoio do país na sua luta para 
o retorno da democracia em 
Honduras – lembrou.

Paulo Paim (PT-RS) consi-
derou “inaceitável” o corte de 
água e luz da embaixada do 
Brasil pelas forças militares que 
destituíram Zelaya.

A CRE vai reexaminar o voto de censura e 
repúdio ao cerco à embaixada brasileira em 
Tegucigalpa e à repressão de manifestantes 
favoráveis ao presidente deposto de Honduras, 
Manuel Zelaya, abrigado na embaixada desde 
a segunda-feira passada. O documento pede a 
intervenção do Conselho de Segurança da ONU 
e da Organização dos Estados Americanos.

Aprovado pela comissão na terça-feira, o 
requerimento foi ao Plenário, mas o senador 
Heráclito Fortes (DEM-PI) pediu o reexame da 
CRE devido a informações de que estariam na 
embaixada cerca de 110 aliados.

– Temos que ser solidários com Zelaya, mas 
não com o uso da embaixada para retomada do 
poder. O Brasil não tem tradição de envolver-se 
em questões internas – justificou Heráclito.

O presidente da CRE, Eduardo Azeredo (PSDB-
MG), informou que o chanceler Celso Amorim 
garantiu que o Brasil não teve conhecimento 
prévio da ida de Zelaya à embaixada.

Na CRE, o embaixador Gonçalo Mourão, dire-
tor do Departamento para a América Central e 
Caribe do Itamaraty, negou que o governo brasi-
leiro tenha participado ou tomado conhecimento 
do retorno de Manuel Zelaya a Honduras.

Mourão também negou, ao senador Flexa 
Ribeiro (PSDB-PA), que o presidente Lula tenha 
negociado com Zelaya a volta ao seu país.

Mourão relatou que o asilo foi concedido 
após consulta ao chanceler Celso Amorim, que 
recorreu ao presidente Lula. Ainda foi oferecido 
a Zelaya abrigo na residência do embaixador, 
mas ele preferiu a chancelaria.

Renato Casagrande (PSB-ES) defendeu o asi-
lo, mas disse que, se o Brasil colaborou com o 
retorno de Zelaya a Honduras, o governo errou. 
Já Fernando Collor (PTB-AL) opinou que Zelaya 
“jamais empreenderia a volta ao seu país sem ter 
a garantia de que poderia ser hospedado, entre 
aspas”. Para Romeu Tuma (PTB-SP), Zelaya deve 
ter recebido apoio para voltar a Tegucigalpa.

ExTRADIÇÃO
A prisão e a extradição de 
estrangeiros no Brasil podem 
ser agilizadas. A Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania 
(CCJ) confirmou proposta que 
atualiza o Estatuto do Estrangeiro 
com esse objetivo. O projeto (PLS 
118/08), de Romeu Tuma (PTB-SP), 
teve parecer elaborado por Pedro 
Simon (PMDB-RS). Pela proposta, 
a Polícia Federal poderá solicitar 
a prisão preventiva e a extradição 
de estrangeiro perante o Supremo 
Tribunal Federal também por meio 
da Organização Internacional de 
Polícia Criminal (Interpol).

TURISTAS DO MERCOSUL 
O texto do acordo para 
a concessão de prazo de 
permanência de 90 dias aos 
turistas dos países do Mercosul 
e associados foi ratificado em 
projeto de decreto legislativo (PDS 
488/09) aprovado pelo Plenário. 
O acordo harmoniza os prazos 
de permanência de turistas, que 
variavam conforme a legislação de 
cada país do bloco.
Pelo texto, os países se reservam o 
direito de não admitir o ingresso de 
pessoas conforme suas legislações 
internas, mesmo que pertençam ao 
Mercosul.

FRONTEIRA COM A BOLíVIA
A questão dos brasileiros que 
ocupam terras da faixa de 
fronteira do departamento de 
Pando, na Bolívia, é prioritária 
para o Itamaraty, garantiu o 
diretor do Departamento das 
Comunidades de Brasileiros 
no Exterior do Ministério das 
Relações Exteriores, embaixador 
Eduardo Gradilone Neto, aos 
senadores da CRE. 
O embaixador informou que a 
Organização Internacional para 
as Migrações (OIM) auxiliará as 
famílias brasileiras, que poderão 
ser ressarcidas.

Senado reage ao cerco à 
embaixada em Honduras
Presença do presidente deposto de Honduras, Manuel Zelaya, na missão 
brasileira em Tegucigalpa, que teve luz e água cortadas, cria tensão

CRE analisa uso político
da embaixada brasileira

“Brasil não ajudou Zelaya 
a voltar a Tegucigalpa”

Gonçalo Mourão (E), do Itamaraty, foi à CRE, presidida pelo senador Eduardo 
Azeredo (C), onde garantiu que Brasil não participou do retorno de Zelaya

agora é lei

A Lei 12.015/09, sancionada 
em agosto, define como estupro 
de vulnerável o ato libidinoso 
contra menor de 14 anos ou 
pessoa com deficiência mental. 
A pena para o crime varia de oito 
a 15 anos de prisão. A pessoa 
que tem o dever de proteger a 
vítima que participar do crime 
terá o tempo de condenação 
aumentado em 50%. O autor 
de estupro contra maiores de 14 
anos e menores de 18 anos será 
punido com oito a 12 anos.

No crime sexual que resulte 
em gravidez ou transmissão de 
doença sexual, haverá acréscimo 
no tempo de condenação de até 
50%. Se o estupro resultar em 
morte, a pena máxima é de 30 
anos. O assédio sexual a menores 
de 18 anos também teve a pena 
aumentada.

Homens também podem ser 
vítimas de crimes sexuais. A lei 
tipifica ainda o crime de tráfico 
de pessoas, sujeito a pena de 
prisão.

Penas para estupro e crimes 
sexuais são ampliadas

As empresas de telefonia Claro, Net e Telefônica assinaram 
acordo com a CPI da Pedofilia compromisso de entregar à 
Justiça, em 24 horas, o sigilo telefônico de suspeitos em caso 
de risco de violência contra criança ou adolescente e em até 
duas horas quando a vida da vítima estiver em risco.

Segundo o presidente da CPI, senador Magno Malta (PR-
ES), em caso de descumprimento, a empresa pode ser multada 
em R$ 25 mil. Malta apresentou requerimento para  prorrogar 
a CPI por mais seis meses.

Telefônicas firmam acordo com CPI da Pedofilia

O procurador da República 
José Robalinho Cavalcanti de-
fendeu maior autonomia dos 
juízes para definir prazos do 
processo penal, como no caso 
da prisão preventiva. Mem-
bro do Conselho Nacional do 
Ministério Público, Cavalcanti 
participou de debate sobre a 
proposta do novo Código de 
Processo Penal (PLS 156/09).

Cavalcanti também pediu que 
o Senado não elimine a prisão 
preventiva para maiores de 70 

anos. Se isso acontecer pode ha-
ver “recrutamento de velhinhos 
para servir ao tráfico”.

O representante do Conselho 
Nacional de Procuradores de 
Justiça, procurador Denilson 
Feitoza Pacheco, sugeriu a 
adoção parcial do instituto do 
juiz de garantias – que partici-
pa das investigações, mas não 
da sentença judicial. Em sua 
opinião, obrigar as comarcas 
do país a ter dois magistrados 
é inviável.

Juiz deve ter autonomia para fixar 
prisão preventiva, diz procurador

Os eleitores devem ter o direito 
de propor plebiscito para revo-
gar mandato de titular de cargo 
eletivo, defendeu Pedro Simon 
(PMDB-RS). O instrumento, co-
nhecido por recall, está previsto 
em substitutivo do senador a 
propostas de emenda à Consti-
tuição (PECs) relatadas por ele 
na CCJ. O colegiado debateu o 
tema em audiência na semana 
passada. 

Pelo recall, a população pode-
ria inclusive propor a renovação 

de toda a composição do Senado 
e da Câmara dos Deputados, ex-
plicou Simon. No caso de man-
dato do presidente da República, 
uma das condições previstas 
no relatório do senador é que 
a iniciativa popular contenha 
assinatura de, no mínimo, 5% 
do eleitorado nacional. Simon 
admitiu, no entanto, após ouvir 
o professor de Direito Fábio 
Konder Comparato na audiência, 
que essa porcentagem pode ser 
reduzida para 1%.

Simon defende direito de 
população revogar mandatos

Para Pedro Simon, relator de três PECs que ampliam participação popular, 
medidas são um avanço que pode aumentar responsabilidade do mandato
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economia

Proposta amplia 
chance de punir 
a lavagem de 
dinheiro
Jogo do bicho é uma das atividades incluídas no 
texto, que ainda será votado em segundo turno pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

A Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ) 
aprovou projeto que define 

de forma mais abrangente o crime 
de lavagem de dinheiro, tornando 
mais fácil fechar o cerco contra 
os infratores. Pelo texto sugeri-
do pelo relator, senador Romeu 
Tuma (PTB-SP), para substituir 
o original (PLS 476/03), do sena-
dor Gerson Camata (PMDB-ES), 
passa a ser definido como crime 
ocultar ou dissimular natureza, 
origem, localização, disposição, 
movimentação ou propriedade de 
bens, direitos ou valores prove-
nientes, direta ou indiretamente, 
de infração penal.

Pela legislação em vigor (Lei 
9.613/88), esses bens, direitos 
ou valores seriam provenientes 
apenas de uma lista limitada de 
delitos, entre eles o tráfico ilícito 

de drogas, o terrorismo e seu 
financiamento, o contrabando 
ou tráfico de armas, assim como 
os crimes contra a administração 
pública. Com o novo texto, passa a 
ser considerado como antecedente 
à lavagem de dinheiro qualquer 
infração penal que gere proveito. 

Na lista de crimes hoje exis-
tentes, esclarece Tuma, estão 
excluídas, por exemplo, as con-
travenções penais, como os jogos 
de azar e loterias não autorizadas. 
Por meio desses jogos, conforme 
o senador, são obtidas rendas 
que podem ser introduzidas no 
sistema financeiro sem risco de 
incriminação, apesar do seu alto 
potencial de lavagem de dinheiro. 
As alterações, acredita o senador, 
colocarão o país em novo patamar 
para o enfrentamento desse grave 
problema.

Licitações com 
texto integral 
na internet

Parques 
tecnológicos, 
alternativa 
importante Limites rígidos 

aos gastos com 
publicidade

A CCJ aprovou projeto que 
obriga a administração pública 
a divulgar, pela internet, os 
textos integrais dos editais 
referentes aos processos de 
licitação para alienação ou 
compra de bens, serviços e 
obras. Do senador Demostenes 
Torres (DEM-GO), a matéria 
(PLS 68/08) foi examinada em 
decisão terminativa, devendo 
agora ir a exame na Câmara 
dos Deputados.
Pelas regras atuais, são 
publicados os resumos dos 
avisos nos diários oficiais, 
grandes jornais impressos 
e quadros de avisos. Com 
a mudança que está sendo 
proposta na Lei de Licitações 
(Lei 8.666/93), o órgão que 
estiver promovendo a compra 
de produtos ou serviços 
deverá também providenciar a 
publicação integral dos editais 
no seu próprio site.

Outro projeto (PLS 248/05) 
aprovado pela CCJ define 
limites para os gastos com 
publicidade oficial. Pelo texto, 
do senador Geraldo Mesquita 
Júnior (PMDB-AC), as despesas 
não poderão ultrapassar, a cada 
ano, os seguintes percentuais 
sobre o que foi gasto no 
exercício anterior: 0,1% no 
caso da União; 0,3% para 
estados e o Distrito Federal; e 
0,5% no caso dos municípios. 
Esses limites não se aplicam, 
entretanto, aos gastos com 
publicações obrigatórias de 
caráter fiscal, como editais, 
balanços e avisos. 
A vedação deve passar a 
constar como um dos artigos 
da Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF). O texto agora 
vai a exame na Comissão 
de Assuntos Econômicos 
(CAE), onde receberá decisão 
terminativa.

EMPRÉSTIMOS
Três projetos de resolução do Senado 
– PRSs 59, 60 e 61, todos de 2009 – 
autorizando empréstimos externos e 
aditivo a contrato já celebrado pela 
União foram aprovados pela Comissão 
de Assuntos Econômicos (CAE) e agora 
vão à promulgação.

BNDES
Vai à promulgação projeto de 
resolução (PRS 58/09) aprovado pela 
CAE e pelo Plenário que extingue 
os limites para empréstimos do 
BNDES no Programa Emergencial 
de Financiamento aos Estados e ao 
Distrito Federal.

Cade elogia projeto sobre concorrência
Nove especialistas e auto-

ridades concordaram que o 
Brasil está maduro para dis-
cutir e aprovar uma proposta 
de reestruturação do Sistema 
Brasileiro de Defesa da Con-
corrência. Os palestrantes 
debateram e fizeram suges-
tões para aprimorar o projeto 
de lei da Câmara (PLC 6/09) 
que cria o sistema e trata da 
prevenção e da repressão 
às infrações contra a ordem 
econômica.

Para o presidente do Conse-
lho Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade), Arthur 

Sanchez Badin, o projeto me-
lhora o ambiente de negócios, 
porque introduz práticas que 
existem em outros países, 
como a unificação da análise 
de processos num único ór-
gão, o Cade.

Isso permitiria, segundo 
Badin, maior racionalização 
no trâmite processual, já que 
hoje “são três órgãos distintos 
com funções sobrepostas, o 
que gera retrabalho”.

A secretária de Direito Eco-
nômico do Ministério da Justi-
ça, Mariana Tavares, e o secre-
tário-adjunto da Secretaria de 

Acompanhamento Econômico 
do Ministério da Fazenda, Ru-
telly Silva, concordaram com 
as ponderações de Badin. Trin-
ta sugestões para melhorar o 
projeto foram entregues pelo 
representante da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB/
SP), Pedro Zanotta.

Segundo o senador Rena-
to Casagrande (PSB-ES), as 
sugestões dos especialistas 
ajudarão a aprimorar mais 
ainda um projeto “muito im-
portante” porque define com 
clareza a função de cada órgão 
do setor.

Senador Casagrande, entre os debatedores: sugestões vão aprimorar o projeto sobre defesa da concorrência

Miguel Jorge (E), com o senador Eduardo Azeredo: saldo comercial deste ano 
já é maior que o de 2008 e chegou perto de US$ 20 bilhões até agosto

Os parques tecnoló-
gicos brasileiros devem 
contribuir para consoli-
dar a formação de uma 
indústria do conheci-
mento competitiva e 
forte no Brasil. Foi o 
que disse o senador Fer-
nando Collor (PTB-AL), 
que coordenou o sexto 
debate da série sobre os 
desafios estratégicos do 
Brasil até 2015, promo-
vido pela Comissão de 
Serviços de Infraestru-
tura (CI).

Parques tecnológi-
cos unificam pesquisa 
acadêmica e iniciativas 
empresariais, visando 
ao desenvolvimento tec-
nológico. Um dos mais 
conhecidos é o Vale do 
Silício (EUA), sede de 
empresas como Micro-
soft, Intel e Google.

– Guardadas as devidas 
proporções, o modelo de 
parques tecnológicos 
pode e deve represen-
tar para a indústria do 
conhecimento o mesmo 
que significou a univer-
sidade para o setor de 
ensino; Wall Street para 
o setor financeiro; os 
 shopping centers para 
o comércio e a internet 
para as telecomunicações 
e os negócios – disse.
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Dólar não é maior entrave às 
exportações, diz Miguel Jorge

O aumento das exportações 
brasileiras, no momento em que 
o mundo começa a superar a cri-
se econômica, dependerá mais 
da rápida recuperação da eco-
nomia mundial do que de uma 
possível valorização do dólar, 
avaliou o ministro do Desenvol-
vimento, Indústria e Comércio 
Exterior, Miguel Jorge, em de-
bate realizado na Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa 
Nacional (CRE) por sugestão de 
seu presidente, senador Eduardo 
Azeredo (PSDB-MG).

O ministro informou que as 
exportações brasileiras de ja-
neiro a agosto deste ano foram 
de US$ 97,9 bilhões, em uma 
queda de 24,7% em relação a 
igual período do ano passado. As 
importações tiveram uma queda 

ainda maior: 31,1%. Com isso, 
o saldo comercial nos oito pri-
meiros meses do ano já alcançou 
US$ 19,9 bilhões, 18% superior 
ao do mesmo período de 2008.

Miguel Jorge observou ainda 
que as exportações de manufatu-
rados caíram 31,3% de janeiro a 
agosto, sempre em comparação 
com o mesmo período do ano 
passado. Enquanto isso, as ven-
das de produtos básicos tiveram 
queda inferior, de 13,1%. 

– É claro que o dólar em outro 
patamar ajudaria. Mas ajudaria 
muito mais a recuperação rápida 
da economia em todo o mundo. 
O que tem inibido as exportações 
é a crise em outras economias, 
como se pode ver na queda da 
venda de automóveis – disse 
Jorge.
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Em setembro, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul voltaram a 
sofrer com chuvas fortes. Até 

a semana passada, 74 municípios 
catarinenses haviam decretado 
situação de emergência. Já em 
abril e maio deste ano, o Norte e 
o Nordeste sofriam com as fortes 
chuvas. Quando não é o excesso de 
água que preocupa , há a estiagem, 
tão comum no Nordeste, mas que 
também ocorre no Sul, como no 
primeiro semestre deste ano.

Para piorar, previsões apontam 
para um cenário em que fenôme-
nos climáticos extremos podem se 
tornar mais frequentes por conta 
dos efeitos do aquecimento global, 
causando mais danos e ampliando 
os custos de reconstrução e de so-
corro às populações.

Para aliviar os efeitos das mudan-
ças climáticas, os senadores bus-
cam aperfeiçoar o financiamento 
do Sistema Nacional de Defesa Civil 
(Sindec) e agilizar a liberação de 
recursos públicos para as pessoas 
atingidas por desastres naturais.

 Além de promover debates sobre 
o assunto, levar o tema ao Plenário 
e pedir ajuda para comunidades 

atingidas, junto às autoridades do 
Executivo – geralmente a Secretaria 
Nacional de Defesa Civil (Sedec) do 
Ministério da Integração Nacional 
–, senadores apresentaram diver-
sos projetos de lei para aprimorar 
a ajuda às vítimas, inclusive com 
apoio financeiro às famílias e às pre-
feituras. Para isso, a diminuição da 
burocracia e a garantia de recursos 
orçamentários sem risco de contin-
genciamento são os principais alvos 
das propostas dos parlamentares 
(veja matéria nesta página).

Em geral, senadores e deputados 
reagem imediatamente a desastres 
como as chuvas que, em abril e 
maio deste ano, atingiram 11 esta-
dos no Norte e Nordeste, além de 
Santa Catarina, com 42 mortes e 
quase 300 mil pessoas desalojadas 
ou desabrigadas em 340 municí-
pios.

O mais recente desastre foram as 
chuvas e vendavais que atingiram 
principalmente os catarinenses no 
início de setembro. Na ocasião, 
17 mil pessoas tiveram que deixar 
suas casas. O caso mais grave 
ocorreu na cidade de Guaraciaba, 
na divisa com a Argentina, onde 

quatro pessoas morreram antes de 
ser decretado estado de calamidade 
pública, por conta da passagem de 
tornados com ventos superiores a 
100 quilômetros por hora. Naquela 
cidade, 250 pessoas ficaram desa-
brigadas e 7.368 desalojadas, 667 
edificações sofreram dano, 60 das 
quais completamente destruídas.

Brasília, 28 de setembro a 4 de outubro de 2009Brasília, 28 de setembro a 4 de outubro de 2009
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Senadores querem reação mais 
rápida e eficaz às catástrofes
Fonte própria de recursos para a defesa civil e 
agilidade na liberação do socorro do governo 
federal às vítimas são principais preocupações

A falta de recursos suficientes e 
disponíveis para atender as vítimas 
de desastres naturais é um proble-
ma atacado em diversas propostas 
em tramitação no Congresso. Atu-
almente, o sistema recebe recursos 
de um fundo criado em 1969 (veja  
quadro abaixo) e, em 2007, os 
recursos gastos pela União com a 
defesa civil não passaram de R$ 400 
milhões (confira no gráfico).

Assim, dotar o Sistema Nacional 
de Defesa Civil de fonte própria e 
específica de recursos, estimular 
doações e acabar com contingencia-
mentos de verbas para o setor são 
algumas das alternativas propostas 
pelos parlamentares.

Proposta de emenda à Consti-
tuição (PEC 20/09) do senador 
César Borges (PR-BA) cria o Fundo 
Nacional de Defesa Civil (Fundec), 
composto por 0,5% da arrecadação 
federal do Imposto de Renda (IR) 
e do Imposto sobre Produtos In-
dustrializados (IPI). Esse dinheiro, 
repartido com estados e municípios, 
seria destinado a atender a popu-
lação, recuperar a infraestrutura e 
restaurar serviços públicos.

– É indispensável a pronta dispo-
nibilidade de recursos, imunes às 
vicissitudes do Tesouro Nacional, 
para assegurar prontidão à resposta 
da defesa civil. O sofrimento da 
população atingida não pode ser 

prolongado em função de percalços 
burocráticos ou falta de recursos 
financeiros – afirma César Borges.

A definição de recursos para aten-
der a desastres naturais também é o 
que prevê projeto (PLS 193/09) do 
senador Inácio Arruda (PCdoB-CE) 
que cria o Fundo de Atendimento 
às Situações de Emergência e às de 
Calamidades Públicas (Fasec).

No primeiro ano após sua cria-
ção, o Fasec teria R$ 1 bilhão do 
Orçamento da União. 
O contingenciamento 
também seria afasta-
do, já que os recursos 
teriam que ser repassa-
dos em parcelas men-
sais fixas.

O alvo de projeto 
(PLS 388/08) do ex-
senador Casildo Mal-
daner (SC) é similar, ao instituir a 
Contribuição Social para a Defesa 
Civil. A proposta também trans-
forma o Fundo Especial para Ca-
lamidades (Funcap) no Fundec. A 
contribuição teria alíquota de 1% 
e incidiria sobre o valor do prêmio 
das operações de seguros privados, 
com exceção do seguro agrícola e 
os relacionados à agricultura e à 
exportação.

O relator, senador Raimundo 
Colombo (DEM-SC), informa que 
o mercado de seguros privados ar-

recadou mais de R$ 68 bilhões em 
2007, o que daria cerca de R$ 700 
milhões para o fundo.

Os recursos serviriam para cam-
panhas educativas, ações de defesa 
civil e respostas a calamidades. 
União, estados e municípios fica-
riam cada um com um terço dos 
recursos do Fundec e as localidades 
com maior incidência de desastres 
teriam cota maior.

Outro projeto (PLS 85/09), que 
tramita na Comissão 
de Constituição, Justi-
ça e Cidadania (CCJ), 
busca dar alívio às 
finanças das cidades e 
das famílias atingidas 
por desastres natu-
rais. A proposta, de 
Raimundo Colombo, 
concede benefícios 

fiscais e financeiros a municípios 
que enfrentam calamidades, como 
o adiamento, por 90 dias (prorrogá-
veis por mais 180), do pagamento 
de dívidas que a prefeitura tenha 
com a União.

O PLS 158/07, do senador Mar-
celo Crivella (PRB-RJ), define o 
que deve ser considerado desastre 
natural, para fins de liberação auto-
mática do FGTS dos trabalhadores 
de áreas atingidas. A proposta inclui 
deslizamentos de encostas e queda 
de barreiras, entre outras.

Propostas buscam novas receitas para defesa civil

Criado em 1969, o Fundo Especial para Calamidades 
Públicas (Funcap) financia ações de socorro, de assistência 
à população e de reabilitação de áreas atingidas. O Funcap 
recebe recursos do Orçamento da União e de doações. Mas 
as dotações orçamentárias são sujeitas a contingenciamentos. 
Ações de reconstrução não são abarcadas pelo fundo e apenas 
uma pequena parcela do dinheiro chega às prefeituras, algo 
que, na opinião dos senadores, deve ser corrigido.

O documento "Segurança Global da População", da 
Secretaria Nacional de Defesa Civil, critica os limites atuais 

do Funcap e sugere sua substituição por um Fundo Nacional 
de Defesa Civil (Fundec). Isso porque o Funcap só tem seus 
recursos liberados se houver estado de calamidade pública. 
Ou seja, as situações de emergência, menos graves (veja box 
à direita), não podem ser atendidas pelo Funcap.

A flexibilização do fundo e sua transformação em Fundec 
seria muito mais consentânea com a doutrina de defesa 
civil, com a transparência da administração pública e com 
a segurança global da população contra desastres, afirma o 
documento da Sendec, de 2007.

Um dos principais problemas 
no socorro a vítimas de desastres 
naturais é a burocracia, disseram 
senadores e representantes de qua-
tro estados do Nordeste atingidos 
por enchentes, que discutiram no 
Senado a melhor forma de socorro 
às vítimas e de reparação dos prejuí-
zos. A criação de um fundo nacional 
foi outra medida reivindicada (veja 
na página ao lado).

No debate realizado pela Comis-
são de Desenvolvimento Regional 
(CDR), o governador do Piauí, 
Wellington Dias, contou que os R$ 
12 milhões da União para recuperar 
moradias destruídas pela enchente 
de 2008 demoraram tanto a chegar 
que as pessoas voltaram para as áre-
as de risco, onde foram novamente 

atingidas pelas chuvas este ano.
– É chegada a hora de tomarmos 

medidas mais efetivas para desbu-
rocratizar o atendimento nessas 
situações e criar de fato uma estru-
tura capaz de responder a esse tipo 
de calamidade – afirmou o senador 
José Nery (PSOL-PA).

O ministro das Cidades, Márcio 
Fortes, observou que, em algumas 
situações, os recursos para as 
obras não chegam rapidamente ao 
destino por problemas dos projetos 
ou irregularidades nas contas dos 
municípios.

O representante da Secretaria 
Nacional de Defesa Civil na reunião, 
Marcos dos Santos, explicou que, 
em 2008, o governo tomou provi-
dências para diminuir as exigências 

para a liberação de recursos. Hoje, 
por meio de transferências obriga-
tórias, é possível liberar recursos 
para emergências em até 30 dias, 
desde que as prefeituras enviem a 
documentação exigida.

Uma das iniciativas no Con-
gresso para diminuir a burocracia 
é um projeto (PL 4.955/09, que 
tramita na Câmara) do deputado 
Paulo Bornhausen (DEM-SC) que 
estabelece processo sumário para a 
liberação de recursos federais nesses 
casos. Bastaria que o governador 
apresentasse dois documentos ao 
Ministério da Integração Nacional: a 
notificação preliminar de desastre e 
um plano de trabalho, com proposta 
de ações a serem custeadas com 
recursos federais.

Concebido de forma descentralizada 
em 2004, o Sistema Nacional de Defe-
sa Civil (Sindec) dispõe de instâncias 
locais e estaduais que devem avaliar e 
atuar nas emergências ou calamidades. 
Eficiente para dar resposta a desastres, 
porém, o sistema tem etapas e buro-
cracias que aumentam o tempo entre 
o desastre e o seu reconhecimento pela 
Secretaria Nacional de Defesa Civil, 
etapa necessária para a liberação de 
recursos federais.

Em primeiro lugar, a prefeitura deve, 
com uma série de documentos, acionar a 
defesa civil local, que faz o primeiro rela-

tório de danos. Em seguida, é acionada a 
defesa civil estadual que encaminha uma 
equipe ao local para avaliar, homologar 
e reconhecer a situação. Somente depois 
disso o processo, que já forma uma 
pilha de papéis, é enviado à Secretaria 
Nacional, que faz novas avaliações e 
então baixa uma portaria com o reco-
nhecimento do desastre, classificado em 
emergência ou calamidade.

Um levantamento realizado pela 
Confederação Nacional de Municípios 
(CNM) demonstra que de seis prefeituras, 
de todas as regiões do país, que pediram 
recursos federais para enfrentar situa-

ções de emergência em 2007 – como 
enchente, deslizamento de encosta ou 
estiagem –, quatro não haviam recebido 
qualquer quantia um ano mais tarde.

O município de Aurora do Tocantins 
(TO), que sofria com a estiagem, pediu 
R$ 2,8 milhões, mas recebeu apenas 320 
cestas básicas e um caminhão pipa para 
distribuição de água. 

– Esses exemplos são apenas uma 
pequena amostra, mas já demonstram 
o excesso de burocracia para a liberação 
de recursos financeiros para cidades que 
estão sofrendo desastres naturais – afir-
ma o estudo da CNM.

Desde a entrada em vigor da 
Lei 11.775/08, estados e municí-
pios que enfrentem emergências 
ou calamidades passam por me-
nos burocracia para ter acesso 
a recursos federais. O decreto 
(6.663/08) que regulamentou 
a lei reduziu de 21 para quatro 
os documentos que devem ser 
apresentados pelos governos 
e prefeituras para liberar os 
recursos.

Publicado em novembro pas-
sado, o decreto só começou 
a gerar efeitos recentemente, 
mas não abarca a liberação de 
recursos para a prevenção de 

desastres naturais.
Até então, era adotado o rito 

das transferências ordinárias. 
Além de 20 documentos, o muni-
cípio afetado precisava esperar o 
reconhecimento do desastre pela 
defesa civil estadual, que preci-
sava publicar um relatório no 
Diário Oficial do Estado. Agora, 
pelo rito das transferências obri-
gatórias, os quatro documentos 
exigidos podem ser apresentados 
em 30 dias após o evento. A 
legislação ainda dá prazo para 
que o Ministério da Integração 
Nacional repasse os recursos em 
até 180 dias.

Em junho passado, quando 
aprovou a medida provisória (MP 
463/09) que previa R$ 1,1 bilhão 
para recuperação da infraestru-
tura de estados atingidos pelas 
chuvas e enchentes, especial-
mente no Norte e no Nordeste, o 
Plenário do Senado admitiu que 
esse é um dos motivos dignos 
para que a Presidência da Repú-
blica lance mão do instrumento 
da medida provisória.

A justificativa está em acordo 
com as críticas feitas à demora 
na liberação dos recursos, já que 
a MP passa a valer no dia em que 
é publicada no Diário Oficial.

De acordo com a MP 463, o 
Ministério da Integração Nacio-
nal deveria distribuir os recursos 
para os estados afetados pelas 
enchentes, assim repartidos: R$ 
670 milhões para a recuperação 
de danos; R$ 150 milhões para 

obras; e R$ 60 milhões para so-
corro e assistência às vítimas.

Essa foi uma das raras vezes 
em que os oposicionistas concor-
daram com a edição de uma MP. 
O líder do PSDB, senador Arthur 
Virgílio (AM), ressaltou que a 
medida realmente atendeu aos 
pressupostos constitucionais de 
relevância e urgência, tendo em 
vista o sofrimento imposto pelas 
chuvas à população do Amazo-
nas, sobretudo no meio rural.

O líder do DEM, senador José 
Agripino (RN), também favo-
rável à iniciativa, observou, no 
entanto, que a edição da MP e a 
aprovação pelo Congresso não 
garantia o repasse integral dos 
recursos previstos aos estados. É 
justamente o contingenciamento 
desses recursos ou os atrasos na 
liberação que os projetos dos 
senadores querem resolver.

Segundo estudo da Confederação 
Nacional dos Municípios (CNM), 
relativo ao período entre 2003 e 
2008, os municípios do Nordeste 
são responsáveis por mais de 43,1% 
dos casos de situação de emergên-
cia e estados de calamidade reco-
nhecidos pela Secretaria Nacional 
de Defesa Civil (Sedec). A seca é 

o principal problema da região e a 
pouca capacidade dos municípios 
de dar respostas à falta de água 
também é responsável por isso.

O Nordeste é seguido pelo Sul, 
com 21,8%, e pelo Sudeste, com 
13,6%. Apesar das queimadas, 
as regiões Norte e Centro-Oeste 
têm o menor número de casos de 

emergência ou calamidade (1,7% e 
2,8%, respectivamente).

De acordo com o estudo, são 
reconhecidas em média cerca de 
1.500 situações de emergência ou 
calamidade por ano. Os estados que 
mais tiveram desastres no período 
foram Rio Grande do Sul, Paraíba, 
Minas Gerais e Ceará.

Apenas 26 dos 592 municípios 
onde foi decretada situação de 
emergência ou estado de calami-
dade pública foram contemplados 
com obras de saneamento básico 
ou urbanismo do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC). 
A conclusão é de estudo da Confe-
deração Nacional dos Municípios 
(CNM).

De acordo com a análise, não 
houve direcionamento de obras 
do PAC para municípios que en-
frentaram problemas recorrentes 
com desastres naturais, geral-
mente seca ou estiagem, em pelo 
menos cinco oportunidades.

"É um indicativo de que na 

seleção das obras do PAC não 
foi levado em consideração este 
critério de municípios com even-
tos constantes", afirma o estudo 
“Municípios em situação de emer-
gência e estado de calamidade 
pública”, da CNM.

Segundo os técnicos, as obras 
preveniriam desastres como desli-
zamentos, enxurradas, enchentes, 
corrigindo problemas de infra-
estrutura das cidades, evitando 
ou aliviando alagamentos, por 
exemplo. Já as obras de urbanis-
mo poderiam melhorar o reorde-
namento urbano e a ocupação do 
solo, evitando que haja vítimas de 
deslizamentos de encostas.

Enchentes de setembro, em Santa Catarina: ajuda demora tanto que, muitas vezes, chega quando outra calamidade já ocorreu

Burocracia impede que recursos cheguem a tempo

Sistema prevê passos que adiam ajuda federal

Lei de 2008 reduziu burocracia para 
liberação de verbas pela União

Até oposição admite uso de MP 
para socorrer vítimas de desastres

Nordeste responde por 43,1% das emergências

Fundo atual é limitado e sofre contingenciamentos

Senadores como César Borges (E) e Raimundo Colombo apresentaram diversos 
projetos para desatar o nó do socorro eficiente às vítimas das enchentes

Diferenças definidas por decreto

PAC não leva em conta incidência de 
desastres na escolha das cidades

Em 2007, 
União gastou 
com o setor 
não mais que  
R$ 400 milhões

Tudo começa com um desastre 
(evento natural ou provocado pelo ho-
mem sobre o meio ambiente) que causa 
danos humanos, materiais e ambientais, 
com prejuízos econômicos e sociais. A 
partir daí, para efeitos práticos, são 
definidos pela legislação os conceitos 
de calamidade pública e situação de 
emergência (Decreto 5.376/05, que 
regulamenta a defesa civil): 

Situação de emergência – Desastres 
que causam danos superáveis pela 
comunidade afetada.

Estado de calamidade pública – 
Desastres que causam sérios danos à 
comunidade afetada, inclusive à vida 
das pessoas. 

A diferença se baseia na análise de 
dados como intensidade dos danos, 
mortos, feridos, prejuízos ambientais, 

econômicos e sociais (fatores prepon-
derantes). Também entram na avaliação 
a ocorrência de desastres secundários 
(rompimento de barragem em caso de 
enchente, por exemplo), o despreparo 
da administração local e características 
que tornam a região e a comunidade 
mais vulneráveis (fatores agravantes). 

Depois, é feita uma comparação 
entre as necessidades materiais, insti-
tucionais, humanas e financeiras e os 
recursos disponíveis no local.

Na prática, a situação de emergên-
cia e o estado de calamidade pública 
alteram os processos ordinários do go-
verno e da justiça na área afetada por 
um desastre. Recomenda-se que essas 
situações durem o menor prazo possível 
para que se restabeleça a situação de 
normalidade o quanto antes.
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OCerrado já perdeu 48,2% da 
sua vegetação original. Ape-
nas nos últimos seis anos, o 

desmatamento atingiu 127 mil km², 
aumentando a emissão anual de 
dióxido de carbônico (CO2). O ritmo 
de devastação no Cerrado é o dobro 
do da Amazônia, que este ano deve 
ficar abaixo de 10 mil km².

Os dados foram divulgados pelo 
Ministério do Meio Ambiente (MMA), 
quando o governo anunciou um pla-
no de combate ao desmatamento do 
bioma que até 2011 pretende frear 
o ritmo da destruição. Os números 
se baseiam nas fotos feitas por sa-
télites entre os anos de 2002 e 2008 
(veja infográfico). As 
imagens comprovam o 
avanço do desmate, em 
grande parte devido à 
expansão das lavouras 
de cana-de-açúcar, soja 
e da pecuária e pela 
produção de carvão.

O Cerrado ocupa um 
quarto do território bra-
sileiro, com área de 212 milhões de 
hectares, em 12 estados (Maranhão, 
Piauí, Ceará, Bahia, Minas Gerais, To-
cantins, Goiás, Distrito Federal, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, São 
Paulo e Paraná), abrigando enorme 
biodiversidade (veja quadro).

Considerado “a caixa d’água do 
Brasil”, o bioma abriga as nascentes 
das bacias dos rios São Francisco, 
Araguaia-Tocantins e Paraná-Pa-
raguai. Também estão no Cerrado 
73,1% da oferta de energia elétrica.

– Se você desmatar mais, vai ter 
menos água, menos energia reno-
vável. Não estamos preocupados 
apenas com biodiversidade, estamos 
preocupados com o desenvolvimento 
– disse o ministro Carlos Minc. 

Atualmente, 7,5% do território 
do Cerrado está protegido. A ideia é 
ampliar para cerca de 10%. O plano 
inicial é que três unidades sejam 
criadas, cada uma com 200 mil hec-

tares. Além de 16 uni-
dades de conservação, 
o plano sugere áreas 
de uso sustentável e de 
florestas públicas.

Minc disse esperar 
resistências do agrone-
gócio contra o plano. 
Mas pretende buscar 
o apoio da Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa) e de outros órgãos para 
criar políticas de desenvolvimento 
sustentável na região.

– A gritaria vai ser maior, porque 
no Cerrado as atividades econômicas 
estão mais consolidadas – aposta.

A previsão é investir R$ 440,9 
milhões nas ações, dos quais R$ 
401 milhões do Ministério do Meio 
Ambiente. O plano está em consulta 
pública na página do MMA na inter-
net (leia mais no quadro abaixo). 

No Senado tramita uma proposta 
de emenda à Constituição que in-
clui o Cerrado entre os biomas do 
patrimônio nacional. A preservação 
da fauna e da flora da região será 
debatida nesta terça-feira em seminá-
rio do programa Senado Verde, que 
estimula a boa gestão ambiental (leia 
mais na página ao lado).

A senadora Kátia Abreu (DEM-TO), 
presidente da Confederação da Agri-
cultura e Pecuária do Brasil (CNA), 
afirmou que o setor acha possível 
cumprir metas de manter o ritmo de 
produção sem desmatar, desde que 
respeitadas algumas condições (leia 
mais ao lado).

Estudos da organização ambienta-
lista WWF-Brasil já alertam para os 
riscos de crescimento do agronegócio 
no Cerrado sem levar em conta a 
conservação da biodiversidade e da 
qualidade das águas.

O coordenador do Programa Agri-
cultura e Meio Ambiente da organi-
zação, Cássio Franco Moreira, alertou 
que é inútil cultivar biocombustíveis 
em áreas de desmatamento.

Brasília, 28 de setembro a 4 de outubro de 2009Brasília, 28 de setembro a 4 de outubro de 2009

meio ambiente

Plano de ação para salvar o Cerrado

Plano amplia 
de 7,5% para 
10% área de 
unidades de 
conservação

M
Ár

Ci
o

 A
rn

Al
d

o
 B

o
rG

eS

Enquanto o Brasil e o mundo se 
preocupavam em reduzir o des-
matamento da Amazônia, poucos 
se davam conta de que o segundo 
maior bioma do país era devastado 
em ritmo ainda maior. O ministro 
do Meio Ambiente, Carlos Minc, 
anunciou os números do primeiro 
monitoramento com base em fotos 
de satélites da região, que revelou 
uma perda média de 21 mil km² de 
Cerrado a cada ano.

– Há dez anos tanto na Amazônia 
como no Cerrado eram desmatados 
20 mil km² por ano. Felizmente 
conseguimos reduzir pela metade 
o desmatamento no bioma amazô-
nico. A má notícia é que ainda não 
conseguimos fazer isso pelo Cerrado 
– admitiu Minc aos jornalistas.

Os principais fatores de desmata-
mento, segundo o ministério, são: 
a produção de soja e de cana-de-
açúcar, a pecuária, a extração de 

carvão vegetal, além das queimadas 
e dos incêndios florestais.

O governo divulgou a lista dos 
60 municípios que responderam 
por um terço da destruição entre 
2002 a 2008. Apesar da maioria 
matogrossense, quatro municípios 
baianos lideram o ranking dos que 
mais desmataram: Formosa de Rio 
Preto, São Desidério, Jaborandi 
e Correntina, no oeste do estado. 
Esses municípios serão alvos prio-
ritários da fiscalização.

A degradação do Cerrado também 
iguala as emissões de CO2 às da 
Amazônia, segundo o Ministério do 
Meio Ambiente.

A pecuária extensiva e o plantio 
da soja para exportação são apon-
tados como os vilões da degradação 
do Cerrado. No período estudado, 
houve crescimento de 6,3 pontos 
percentuais na área desmatada, que 
pulou de 41,9% para 48,2%.

O levantamento federal não discri-
mina se o desmatamento é legal 
ou ilegal. De acordo com o mi-
nistro Carlos Minc, isso pode ser 
importante no que diz respeito a 
ações punitivas, mas, na prática, 
“é desmatamento e contribui para 
as emissões”. Ele lembrou que, na 
área do Cerrado situada na chamada 
Amazônia Legal, o Código Flores-
tal exige um mínimo de 35% de 
preservação nas propriedades; no 
restante do Cerrado, a reserva legal 
é de 20%.

Maria Cecilia Wey, secretária 
de Biodiversidade e Florestas do 
MMA, alertou que a substituição 
de espécies nativas do Cerrado 
pela agricultura traz efeitos nocivos 
inclusive na produção de energia 
limpa hidrelétrica. Segundo ela, 
cerca de 50% da geração nos níveis 
atuais depende do ciclo das águas 
em bacias do Cerrado.

O senador Demostenes Torres (DEM-
GO) defendeu a votação da sua proposta 
de emenda à Constituição (PEC 51/03) 
que inclui o Cerrado e a Caatinga entre 
os biomas considerados patrimônio na-
cional. Para o senador, a mudança não 
impedirá a agricultura no país nem re-
duzirá as áreas agricultáveis. A proposta 
está na ordem do dia do Plenário para 
ser votada nesta terça-feira. 

– Não se ataca um só instante a pro-
dução. Só se quer considerar, como já 
se considera os demais biomas, como 
patrimônio nacional – ressaltou. 

Aprovado pela CCJ em 2004, o projeto 
de Demostenes ficou quatro anos aguar-
dando para ser incluído na ordem do dia 
do Plenário; desde maio, espera na fila 

para ser votado em primeiro turno. Na 
mesma situação – dependendo de uma 
decisão do Plenário – encontra-se, na 
Câmara, a PEC 115/95, do ex-deputado 
Gervasio Oliveira (PSB-AP).

Demostenes disse que a PEC vai 
reparar uma injustiça cometida pelos 
constituintes ao não incluir o Cerrado 
e a Caatinga no parágrafo 4º do artigo 
225 da Constituição. Tal artigo, explicou, 
considerou como patrimônio nacional a 
Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, a 
Serra do Mar e a Zona Costeira. 

A ideia de incluir, na Constituição, 
o Cerrado entre os biomas patrimônio 
nacional foi defendida pelo próprio mi-
nistro Carlos Minc, durante o Encontro 
dos Povos do Cerrado, em Brasília, no 

início do mês. Segundo ele, é impor-
tantíssimo que o monitoramento do 
desmatamento seja estendido também 
a outros biomas, como a Caatinga, o 
Pantanal e o Pampa.

– Temos de dar ao Cerrado impor-
tância semelhante à da Amazônia na 
preservação do meio ambiente – afirmou 
o ministro.

Carlos Minc disse ainda ser necessária 
a ampliação de unidades de conservação 
no Cerrado. “Hoje temos só 7,5% de 
Cerrado protegido, na Amazônia são 
24%. Temos que criar novas unidades 
de conservação, sobretudo reservas 
extrativistas, já que hoje temos a garan-
tia de preço mínimo para produtos do 
agroextrativismo.”

A decisão do governo de submeter a 
consulta pública um plano amplo para 
proteger o Cerrado foi bem recebida pe-
los ambientalistas, como o WWF-Brasil, 
organização não governamental dedicada 
à conservação da natureza com represen-
tações em mais de 50 países.

– O WWF-Brasil espera que, aprendendo 
com o trabalho na Amazônia, o PPCerrado 
possa também atuar para coibir o financia-
mento a atividades econômicas irregulares, 
como fazendas que não cumpram o Código 
Florestal, por exemplo – afirma Denise 
Hamú, secretária-geral do organismo.

Para o superintendente de Conservação 
do WWF-Brasil, Cláudio Maretti, o plano 
deve ser complementado de maneira a pro-

mover uma nova visão da microeconomia 
das propriedades rurais baseada na multi-
funcionalidade, incluindo atividades agro-
pecuárias, eventuais atividades florestais e 
compensação por serviços ecológicos.

Na semana passada, ao participar de 
debate organizado pela própria Confede-
ração da Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA), que ela preside, a senadora Kátia 
Abreu (DEM-TO) analisou a expansão da 
área agrícola do país nas últimas décadas. 
Ela admitiu que existem “exceções nega-
tivas”, mas disse que é preciso partir do 
princípio que a maioria dos produtores 
rurais tem boa-fé. Citou, como exemplo, 
que a expansão da agricultura do Cerrado, 
“com financiamento e incentivo públicos”, 

ocorreu entre 1974 e 1985, mas a criação 
da reserva legal em cada propriedade só 
foi criada em 1989.

– Cometemos erros, mas não inten-
cionais. O Brasil tem 56% de cobertura 
vegetal nativa original e o debate chegou 
a tempo de salvar o ambiente – afirmou a 
presidente da CNA.

Kátia voltou a defender a tese do desma-
tamento zero em novas áreas e a manuten-
ção para a produção das zonas já conso-
lidadas, além do pagamento por serviços 
ambientais para conservar as florestas e a 
biodiversidade. Para ela, o Brasil tem todas 
as condições, “com a tecnologia que temos 
hoje”, de aumentar sua produção agrícola 
sem derrubar árvores.

Para o senador Demostenes Torres, o 
crescimento da devastação do Cerrado deve 
ser atribuído à política do governo federal 
que não prioriza a preservação da nature-
za. O presidente Lula, afirmou o senador, 
mudou sua política em relação à matriz 
energética, e da ênfase ao biodiesel e ao 
etanol passou para o pré-sal, com o qual o 
presidente “está agora empolgado”. 

– Trocar o biocombustível pelo óleo vai 
ter consequência do mesmo patamar de 
quando se optou por rodovias em detrimen-
to de ferrovias – observou Demostenes.

No Dia Nacional do Cerrado (11 de se-
tembro), a senadora Serys Slhessarenko 
(PT-MT) pediu mais atenção ao bioma, des-
truído e explorado de forma inadequada. 
Ela citou estudo da Universidade Federal 
de Goiás segundo o qual a exploração, 
ao ritmo atual, acabará com o Cerrado 
em menos de 20 anos. Serys chamou a 
atenção para a necessidade de que se 
conservem áreas heterogêneas do bioma, 
já que possui diversos ecossistemas e uma 
riquíssima flora com mais de 10 mil espé-
cies de plantas. 

– A biodiversidade do Cerrado repre-
senta em torno de 5% da biodiversidade 
do planeta, porém a região vem sofrendo 
um intenso processo de desmatamento 
e degradação, acentuado nos últimos 

anos – explicou Serys, lembrando que do 
subsolo do Cerrado brotam as bacias dos 
rios Amazonas, Tocantins, Parnaíba, São 
Francisco, Paraná e Paraguai. 

Além da PEC de Demostenes Torres, ou-
tros projetos buscam valorizar o Cerrado. A 
PEC 5/09, do senador Paulo Paim (PT-RS), 
altera, no artigo 225, a lista de biomas bra-
sileiros descrita na Constituição. Em 1999, 
o deputado Luiz Bittencourt apresentou 
projeto instituindo o Dia Nacional do Cer-
rado, mas como ele só foi aprovado neste 
ano pela Câmara, acabou atropelado por 
um decreto assinado pelo presidente Lula 
em 20 de agosto de 2003, criando a data.

No Dia do Cerrado, uma manifestação 
em Brasília cobrou a rápida aprovação da 
PEC 115/95, que transforma o Cerrado em 
patrimônio nacional, a exemplo do que já 
acontece com a Mata Atlântica e a Floresta 
Amazônica. Na Câmara, o texto foi modi-
ficado, incluindo a Caatinga.

Os manifestantes formaram no gramado 
em frente ao Congresso as palavras “SOS 
Cerrado”. Depois, os integrantes dos mo-
vimentos Rede Cerrado e Mobilização dos 
Povos Indígenas dos Cerrados (que reúne 
índios de oito etnias) estiveram com a 
senadora Fátima Cleide (PT-RO) e com 
deputados, que assumiram o compromisso 
de lutar pela aprovação da proposta.

Nesta terça-feira, o Programa Senado Verde realiza o semi-
nário “O Cerrado é a nossa casa”, que vai reunir autoridades 

do governo, senadores e especialistas para discutir o futuro 
do segundo maior bioma do país. Entre os temas das três 

mesas de debate, figuram legislação, biodiversidade, desma-
tamento e conservação.

O seminário acontece no auditório do Interlegis, no Sena-
do Federal, com abertura marcada para as 9h20.

Também participam o 1º secretário, Heráclito Fortes 
(DEM-PI), e a presidente de honra do programa Senado 

Verde, Serys Slhessarenko (PT-MT), além do presidente da 
Frente Parlamentar Ambientalista, deputado federal

Sarney Filho (PV-MA).
Será feita uma homenagem especial à professora Jeanine 

Maria Felfili Fagg, do Departamento de Engenharia Florestal 
da Universidade de Brasília (UnB), que morreu no último 

dia 13 de julho. Jeanine era uma pesquisadora nacionalmen-
te reconhecida por sua produção científica e pela defesa do 

meio ambiente, em especial do Cerrado.
Além do seminário, será inaugurada nesta segunda-feira 

exposição da Embrapa Cerrados, no espaço Senado Galeria. 
Aberta até sexta-feira, ela expõe tecnologias da Embrapa 

e produtos típicos da região. Criado em 2007, o Programa 
Senado Verde visa estimular iniciativas de boa gestão am-

biental e buscar soluções para evitar desperdícios e reduzir 
o consumo de energia, água e papel.

Ritmo de devastação do bioma, de 21 mil km² por ano, é o dobro do registrado na 
Amazônia. Como consequência, aumenta a emissão de gases do efeito estufa

Dados da degradação superam os da Amazônia

Cerrado em chamas próximo a uma rodovia no Distrito Federal: intencionais ou não, grande parte das queimadas no bioma são provocadas pelo homem

Duas PECs aguardam votação na Câmara e no Senado

Enquanto ambientalistas elogiam, ruralistas estão preocupados

Senado Verde debate futuro 
do Cerrado como “nossa casa”

Senadores defendem preservação do bioma

Demostenes critica a política do governo  
com relação à preservação da natureza

Serys Slhessarenko pede mais atenção ao 
Cerrado, que abriga diferentes ecossistemas
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comissões

Um acordo vai definir os 
mecanismos para a re-
dução do desmatamento 

e das emissões de gás carbono 
pelos países emergentes antes 
da 15ª Conferência das Partes 
das Nações Unidas (COP-15) , 
que acontece em dezembro, na 
Dinamarca. A afirmação foi feita 
pelo assessor especial para Cli-
ma e Floresta do Ministério do 
Meio Ambiente, Tasso Rezende 

de Azevedo, durante audiência 
pública na Comissão Perma-
nente de Mudanças Climáticas 
(CMMC). 

Embora deputados e senado-
res tenham buscado obter do 
embaixador Sérgio Barbosa Ser-
ra uma resposta mais concreta 
sobre a posição a ser adotada 
pelo Brasil na COP-15, o repre-
sentante do Ministério das Rela-
ções Exteriores disse apenas que 

o Brasil buscará forte redução do 
desmatamento com Ações de 
Mitigação Nacionalmente Apro-
priadas, as chamadas Namas.

O relator da comissão, depu-
tado Colbert Martins (PMDB-
BA) anunciou que o colegiado 
deverá apresentar relatório pre-
liminar em 15 de novembro com 
as sugestões dos parlamentares 
para a posição brasileira a ser 
adotada na COP-15.

Os agricultores familiares 
com lavouras na área de atu-
ação da Superintendência de 
Desenvolvimento da Amazônia 
(Sudam) poderão recorrer ao 
programa Garantia-Safra em 
caso de perda da safra devido 
a enchentes ou secas. Projeto 
(PLS 324/09) que prevê a ex-
tensão do Garantia-Safra à área 
da Sudam foi aprovado pela 
Comissão de Desenvolvimento 
Regional e Turismo (CDR). 

O programa já atende produ-

tores do Nordeste, do norte de 
Minas Gerais (Vale do Mucuri 
e Vale do Jequitinhonha) e do 
norte do Espírito Santo.

Os senadores apro-
varam ainda o PLS 
318/09, que deter-
mina que os recursos 
arrecadados nos esta-
dos do Acre, Amapá, 
Rondônia e Roraima 
com a cobrança da 
Taxa de Serviços Ad-
ministrativos (TSA) 

pela Superintendência da Zona 
Franca de Manaus (Suframa) 
sejam aplicados no estado 
onde foi feita a arrecadação.

Emergentes: acordo 
antes de reunião da ONU 
Ministério das Relações Exteriores não informou aos senadores qual 
será a posição do Brasil no encontro de dezembro, na Dinamarca

Sérgio Barbosa, Colbert Martins, Virgílio Viana, da Fundação Amazônia Sustentável, e Tasso Rezende discutem a COP-15

Wilson Santarosa nega ingerência 
política e afirma que os critérios para 
concessão de patrocínio são técnicos

Wilson Santarosa, gerente 
executivo de Comunicação 
Institucional da Petrobras, 
negou à CPI da Petrobras a 
existência de irregularidades 
e de ingerência política nos 
patrocínios feitos pela empresa. 
Ele afirmou que a empresa 
de economia mista “não 
utiliza critérios políticos para 
aprovar ou deixar de aprovar 
patrocínios; os critérios são 
técnicos”.
Mas os senadores de oposição 
reiteraram as suspeitas de 
irregularidades, principalmente 
em parcerias que envolvem a 
intermediação de organizações 
não governamentais (ONGs). 
Alvaro Dias (PSDB-PR), 
por exemplo, afirmou que 
“algumas ONGs são aparelhos 
criados para obter recursos 
públicos e desviá-los”. Sérgio 
Guerra (PSDB-PE) lembrou 
que uma ONG fundada 
por Delúbio Soares (ex-
tesoureiro do PT, acusado de 
envolvimento com o escândalo 
do mensalão) recebeu recursos 
da Petrobras e, posteriormente, 
não conseguiu comprovar os 
respectivos gastos – que teriam 
como objetivo o treinamento de 
agricultores familiares.
Em sua defesa de Santarosa, 
Delcídio Amaral (PT-MS), 
afirmou que a Petrobras 
“não tem obrigação de 
conhecer todas as entidades 
patrocinadas”, não tendo 
responsabilidade pelo desvio 
posterior dos recursos.

Agente público que retardar 
ou deixar de prestar serviço 
de sua competência, sem justo 
motivo, pode ficar sujeito a 
processo de responsabilidade 
administrativa civil ou penal. 
É o que prevê projeto (PLS 
171/07) de Demostenes Torres 
(DEM-GO) que define novas 
condutas abusivas por parte 
de autoridades, aprovado pela 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ). A comissão 
também aprovou projeto (PLS 
372/07) de Renato Casagrande 
(PSB-ES) que autoriza a União 
a criar a Escola Nacional de 
Segurança Pública e Proteção 
Social. Entre outros objetivos, 
a unidade deve tornar mais 
rigorosa e científica a formação 
dos servidores, uniformizar 
programas e currículos 
e desenvolver pesquisas 
científicas e tecnológicas. Os 
dois projetos seguem agora 
para a Câmara dos Deputados. 

Divulgar prova ou documento 
relativos a processos de 
investigação de paternidade 
ou protegidos por segredo de 
Justiça, colocando criança, 
adolescente ou gestante em 
situações constrangedoras, pode 
se tornar crime, se convertido 
em lei o substitutivo ao PLS 
81/05 aprovado pela Comissão 
de Direitos Humanos (CDH). 
Também foi aprovado o PLS 
37/08, de Tião Viana (PT-AC), 
visando fortalecer a habilitação 
e a reabilitação profissional 
e social das pessoas com 
deficiência e do trabalhador 
parcial ou totalmente 
incapacitado para o trabalho. 
Outra proposta aprovada na 
CDH autoriza a criação do 
cadastro dos devedores de 
pensão alimentícia, que ficam 
impedidos de receber qualquer 
benefício do Poder Público.

Gerente da 
Petrobras nega 
irregularidades

Agentes públicos 
omissos podem 
ser processados

Quem divulgar 
dados judiciais 
deve ser punido

Garantia-Safra para produtores da Amazônia 

ambiente legal

As “grandes reservas” de petróleo 
descobertas vão colocar o Brasil “na 
vanguarda da produção de combus-
tíveis fósseis”, mas o país mantém o 
objetivo de ser uma “potência mun-
dial da energia verde”. Essa garantia 

foi dada pelo presidente Lula aos 
chefes de Estado e de governo dos 
192 países membros da Organização 
das Nações Unidas (ONU), reunidos 
na 64ª Assembleia Geral, na quarta-
feira, em Nova York.

Para minimizar os impactos 
durante a jornada de trabalho 
sobre o meio ambiente, o 
presidente da Eletronorte, Jorge 
Nassar, assinou, junto com o 
ministro do Meio Ambiente, 
Carlos Minc, o termo de 

adesão à Agenda Ambiental na 
Administração Pública (A3P). 
Minc ressaltou que “a A3P não é 
só coleta seletiva” e lembrou que 
estão abertas até 30 de setembro 
as inscrições para o 1º Prêmio 
Melhores Práticas A3P.

A ONG The Nature Conservancy 
(TNC) lançou um portal que 
permite acompanhar a situação 
do ICMS Ecológico (parcela 
do ICMS destinada a projetos 
ambientais) dos estados 

brasileiros. O endereço www.
icmsecologico.org.br oferece 
informações sobre as normas 
e os valores repassados a cada 
município, além de destacar 
iniciativas bem-sucedidas.

Segundo cientistas, as enchentes e outros fenômenos climáticos extremos 
deste início de setembro são um alerta para a urgência da adaptação 
mundial às mudanças climáticas. O financiamento dessa adaptação nos 
países mais pobres é um dos assuntos mais polêmicos do encontro da 
ONU sobre o clima, que acontecerá em dezembro, em Copenhague.

Estreou nos cinemas de todo 
o mundo A era da estupidez, 
filme que pretende ser um alerta 
para as consequências das 
mudanças climáticas e para a 
necessidade de um novo acordo 
global contra os gases estufa. 
Misto de ficção e documentário, 
A era da estupidez faz uma 
previsão para o ano de 2055, 
quando catástrofes naturais e 
guerras levam ao colapso da 
civilização e à quase extinção da 
Humanidade.

O pré-sal e a “energia verde”
Eletronorte adere ao programa A3P

De olho no ICMS Ecológico
Adaptação às mudanças climáticas

Estreia: A era  
da estupidez

NEUTO DE CONTO 
O senador Neuto de Conto (PMDB-SC) 
é o novo presidente da Comissão de 
Desenvolvimento Regional e Turismo 
(CDR). Ele substitui Leomar Quintanilha 
(PMDB-TO), que se licenciou do cargo de 
senador.
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comissões

Comissão quer ampliar 
proteção ao trabalhador
Projetos aumentam a remuneração do FGTS, impedem a demissão do 
bancário inadimplente e permite faltas remuneradas para exames de saúde

A Comissão de Assuntos 
Sociais (CAS) aprovou 
três propostas para am-

pliar a proteção ao trabalhador. 
A primeira (PLS 301/2008), de 
César Borges (PR-BA), define que 
os resultados das aplicações dos 
recursos do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS) 
devem ser repartidos igualmente 
entre os trabalhadores e a Caixa 
Econômica Federal (CEF).

A segunda propõe a revogação 
da cláusula da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT) que 
permite a rescisão do contrato 
de trabalho, por justa causa, do 
bancário inadimplente. Para o 
relator do PLC 46/2008, Paulo 
Paim (PT-RS), “se o bancário 
for demitido, será ainda mais 
difícil que consiga quitar seus 
débitos”. 

A CAS aprovou também pro-

jeto que permite ao trabalhador 
ausentar-se do serviço por até 
três dias úteis para realizar de 
exames preventivos de câncer, 
devidamente comprovados atra-
vés de atestados médicos, sem 
ter os dias descontados.

As três matérias aprovadas 
prosseguem tramitando no Sena-
do, devendo agora ser analisadas 
e votadas na Comissão de Assun-
tos Econômicos (CAE).

Plenário
Vão à promulgação

PRS 58/09 – Acaba com limites de en-
dividamento para contratação do Programa 
Emergencial de Financiamento.

PRS 59/09 – Autoriza empréstimo do Bird 
à União no valor de até US$ 235 milhões. 

PRS 60/09 – Autoriza empréstimo do Bird a 
Pernambuco no valor de US$ 154 milhões.

PRS 61/09 – Autoriza mudanças em contra-
to entre a União e o Rio Grande do Norte.

PDS 488/09 – Aprova a permanência de 90 
dias aos turistas dos países do Mercosul. 

PDS 492/09 – Aprova acordo de coprodu-
ção audiovisual com a Índia. 

PDS 500/09 – Aprova regras para o Grupo 
Internacional de Estudos sobre o Cobre.

Mensagem 184 – Aprova José Múcio Mon-
teiro Filho para ministro do Tribunal de Contas 
da União (TCU).

Mensagem 163 – Aprova Luiz Fernando de 
Athayde para embaixador na Croácia.

Vai à Câmara

PRS 24/04 – Cria a Comissão Especial do 
Bicentenário da Independência do Brasil.

Comissões
Vão à Câmara

CCJ
PLS 118/08, de Romeu Tuma (PTB-SP) – 

Cria o Conselho Nacional de Imigração.

PLS 171/07, de Demostenes Torres (DEM-
GO) – Regula o direito de representação nos 
casos de abuso de autoridade.

PLS 68/08, de Demostenes Torres (DEM-
GO) – Determina a obrigatoriedade de publica-
ção na internet de editais de licitação.

PLS 372/07, de Renato Casagrande (PSB-
ES) – Cria a Escola Nacional de Segurança Pú-
blica e Proteção Social.

CE
PLS 258/08, de Cristovam Buarque (PDT-

DF) – Inclui entre os objetivos da educação supe-
rior seu envolvimento com a educação básica.

Vão à sanção
CCJ
PLC 17/09, do Executivo – Cria cargos 

para o Ministério do Desenvolvimento Social e 

a Fundação Nacional do Índio.

PLC 166/09, do Supremo Tribunal Federal – 
Aprova aumento salarial para ministros do STF.

PLC 167/09, do Ministério Público da União 
– Aprova aumento salarial para procurador-geral 
da República.

CE
PLC 128/09 – Visa atender às exigências 

do Comitê Olímpico Internacional (COI) para que 
a cidade do Rio de Janeiro seja a sede dos Jogos 
Olímpicos e Paraolímpicos em 2016.

PLC 49/09 – Institui o Dia da Legalidade 
no calendário oficial brasileiro. 

PLC 124/09 – Confere ao município de 
Não-Me-Toque (RS) o título de capital nacional 
da agricultura de precisão.

De 21 a 25 de setembro

São publicadas nesta seção as proposições aprovadas em definitivo em Plenário e nas comissões

projetos aprovados

Propostas aprovadas pelos senadores que integram a Comissão de Assuntos Sociais seguem tramitando na Casa

Trabalho temporário 
rural divide debate

“Clonagem não traz 
riscos à saúde”

Idosos brasileiros: 99% 
vivem com a família

Representantes do governo, 
do judiciário, dos produtores 
e dos trabalhadores rurais 
dividiram-se acerca do projeto 
(PLS 171/04), do então sena-
dor Ramez Tebet, que permite 
o trabalho temporário rural, 
durante audiência na Comissão 
de Constituição e Justiça. Dos 
seis debatedores, quatro se dis-
seram contrários à contratação 
temporária por meio de tercei-
rização. Já os dois convidados 
favoráveis alegaram que a me-
dida regulariza situação que já 
existe e moderniza as relações 
de trabalho no meio rural.

Especialistas que debateram 
o PLS 73/07, de Kátia Abreu 
(DEM-TO), que regulamenta 
a clonagem de animais no 
país, argumentaram que esses 
animais não oferecem riscos à 
saúde ou à pecuária e que são 
uma ferramenta importante 
para o futuro do Brasil. Já na 
opinião da diretora substituta 
de Biodiversidade e Florestas do 
Instituto Brasileiro de Meio Am-
biente e Recursos Renováveis 
(Ibama), Cosette Barrabás, é 
preciso aprofundar a discussão 
sobre o projeto, principalmente 
com relação à fauna nativa.

O gerontólogo João Batista de 
Medeiros afirmou, em debate 
na Subcomissão Permanente do 
Idoso sobre a violência contra 
os mais velhos, que 99% dos 
idosos brasileiros vivem com 
a família. Ele disse ainda que 
o Brasil tem hoje apenas 900 
médicos geriatras – especializa-
dos em idosos – para atender os 
atuais 23 milhões de brasileiros 
com mais de 60 anos. Segundo 
ele, dados da Organização das 
Nações Unidas (ONU) apontam 
que, em 2020, os idosos cor-
responderão a 18% do total da 
população do Brasil.

Turmas de educação infantil 
devem ter no máximo 30 alunos

Integrados, 
programas 
funcionam

Ensino superior  
precisa apoiar a 
educação básica

A Comissão de Assuntos So-
ciais (CAS) aprovou alteração 
na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB) para incluir 
proposta limitando em 30 
alunos as turmas de educação 
infantil e primeiro ano de en-
sino fundamental e determi-
nando que, ao chegarem a 30 
estudantes, as turmas deverão 
contar com dois professores 
regentes.

Pelo PLS 277/07, de Flá-
vio Arns (sem partido-PR), 
somente para turmas com 

menos de 18 alunos entre 
cinco e seis anos será permi-
tida a presença de apenas um 
professor.

A Comissão de Assuntos 
Sociais aprovou ainda uma 
segunda proposta de Flávio 
Arns para incluir pessoas com 
deficiência entre os benefici-
ários de isenção de imposto 
de renda dos proventos de 
aposentadoria ou pensão. A 
matéria segue para exame na 
Comissão de Assuntos Econô-
micos (CAE).

Programas de educação infantil 
devem integrar ações em diversas 
áreas, como saúde, assistência 
social e segurança, funcionando 
sempre próximos às comunidades 
atendidas. Além disso, os 
municípios devem receber mais 
recursos para investimento no 
setor, já que eles têm a maior 
parte da responsabilidade com a 
educação infantil. 
Essas observações foram feitas 
por especialistas que participaram 
de audiência pública na Comissão 
de Educação, Cultura e Esporte 
(CE) para discutir o projeto de 
lei de Patrícia Saboya (PDT-CE), 
que cria o Programa Nacional de 
Educação Infantil para Expansão 
da Rede Física (Pronei).
O debate foi proposto pela 
senadora Rosalba Ciarlini (DEM-
RN), relatora da proposta (PLS 
698/07) na CE, que votará o 
projeto em caráter terminativo.
O projeto de lei já recebeu a 
aprovação da Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE) e da 
Comissão de Assuntos Sociais 
(CAS). 

Um dos objetivos do ensino superior 
deve ser o seu envolvimento com 
a educação básica. É o que propõe 
projeto de Cristovam Buarque 
(PDT-DF) aprovado pela Comissão 
de Educação. A proposta, que 
tramita em caráter terminativo, 
altera a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação (LDB) com o objetivo 
de democratizar e melhorar a 
educação básica a partir da sua 
aproximação com o nível superior. 
Cristovam explicou que a educação 
superior deve formar e capacitar 
profissionais, realizar pesquisas 
pedagógicas e desenvolver 
atividades de extensão para integrar 
os dois níveis educacionais. 

DIA DOS TÉNICOS  
EM EDUCAÇÃO
O Congresso Nacional comemorou 
na última quarta-feira o Dia 
Nacional dos Profissionais de Nível 
Técnico e o centenário da Rede 
Federal de Educação Profissional 
e Tecnológica, em sessão solene 
realizada no Plenário do Senado.
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debates

O senador Sérgio Zambiasi 
(PTB-RS) pediu que o 
Brasil se articule com 

os países vizinhos para garantir 
segurança jurídica e bem-estar 
para os brasileiros que vivem 
em áreas de fronteira. 

– Essa solidariedade entre 
povos e Estados é fundamental 
para o estabelecimento de uma 
identidade regional, capaz de 
consolidar um mercado regio-
nal comum, compatível com 
os interesses da coletividade 
sul-americana – afirmou.

Zambiasi apresentou em Ple-
nário carta recebida de um par-
lamentar do Mercosul, Roberto 
Campos Ortiz, em que este relata 
a situação dos “brasiguaios” e 
a preocupação de seu partido, 
o Pátria Querida, com esses 
brasileiros. 

Ao reproduzir trechos da carta, 
Zambiasi salientou que não há 
estudos sérios que informem 
com exatidão quantos brasilei-
ros moram no Paraguai, nem 
quantos vivem na Bolívia. Ele 
disse que tampouco existe um 
diagnóstico objetivo sobre o 
montante de terras que esses 
brasileiros ocupam, nem sobre 
as atividades econômicas que 

desenvolvem.
– Especificamente no Paraguai, 

há quem diga que os “brasi-
guaios” são responsáveis pelo 
crescimento da pobreza e da mar-
ginalidade. Evidentemente esses 
argumentos carecem de fidedig-
nidade, mas exigem atenção pelo 
expressivo nível de preconceito e 
xenofobia que contêm. 

Ainda sobre o Paraguai, Zam-
biasi lembrou que o Brasil man-
tém três vertentes de interesses 
binacionais: a hidrelétrica de 
Itaipu, o comércio bilateral que 
se concentra na Cidade do Leste 

e o esforço diário dos trabalha-
dores “brasiguaios”. 

O senador afirmou que esses 
brasileiros vivem em “crítica 
situação de instabilidade so-
cial”, que tem se agravado com 
a politização da questão no país 
vizinho. 

– A indefinição sobre a situação 
dos “brasiguaios” constitui um 
sério problema social, que atinge 
brasileiros que moram além de 
nossas fronteiras, trabalhando, 
gerando riqueza e contribuindo 
efetivamente com a economia do 
país vizinho – alertou.

Zambiasi alerta para 
situação de “brasiguaios”
Senador cobra articulação do Brasil com países vizinhos para garantir 
segurança jurídica aos brasileiros que vivem em áreas de fronteira

xenofobia contra brasileiros: Zambiasi afirma que “no Paraguai há quem diga que 
'brasiguaios' são responsáveis pelo crescimento da pobreza e da marginalidade”

Para Adelmir Santana, criação de novas entidades é uma tentativa de dividir  
os recursos destinados ao atendimento social dos trabalhadores do setor

Congresso celebra o Dia Mundial do Turismo

Osvaldo: Copa trará oportunidades para Cuiabá

Senado não aprovará novos 
tributos, diz Mário Couto

Mão Santa critica desempenho do 
governo em segurança e saúde

“Nesse momento em que 
lutamos para garantir melho-
rias ao setor de turismo, o que 
realmente nos preocupa é a 
tentativa de dividir os recursos 
destinados para o atendimen-
to social e profissionalizante 
dos trabalhadores dessa área. 
Precisamos nos unir e não es-
facelar o sistema atual”, disse 
na quinta-feira Adelmir Santana 
(DEM-DF) na sessão especial 
do Congresso Nacional em ho-
menagem ao Dia Mundial do 
Turismo, celebrado oficialmente 

em 27 de setembro. O senador 
lidera um movimento pela 
rejeição de projeto em tramita-
ção no Senado criando novos 
equipamentos de atendimento 
social e de aprendizagem para 
o turismo.

A data foi instituída em 1970 
em homenagem à aprovação 
dos estatutos da Organização 
Mundial do Turismo (OMT), 
entidade governamental vin-
culada à ONU. Neste ano, por 
recomendação da OMT, o even-
to tem como tema “Mudanças 

climáticas: o turismo em busca 
da ecoeficiência”, com o obje-
tivo de discutir os impactos da 
atividade turística no planeta e 
as mudanças climáticas e alertar 
a população sobre os danos pro-
vocados ao meio ambiente.

Vários senadores ocuparam 
a tribuna para lembrar a im-
portância da data, enaltecer o 
potencial turístico brasileiro e 
pedir mais atenção ao setor. A 
sessão foi realizada por inicia-
tiva do senador licenciado Leo-
mar Quintanilha (PMDB-TO).

Osvaldo Sobrinho (PTB-MT)
alertou para as dificuldades 
operacionais que cercam a or-
ganização da Copa do Mundo 
de Futebol que será realizada em 
2014 no Brasil. O senador lem-
brou que Cuiabá será uma das 
12 capitais que sediarão jogos da 
competição, devendo aproveitar 
a oportunidade como estímulo 
ao desenvolvimento.

Ele destacou que o Palácio 
do Planalto realizou reunião 
sexta-feira para definir respon-
sabilidades e atribuições a serem 
divididas entre o governo federal 
e os governos de estados e muni-

cípios onde serão realizadas par-
tidas pela Copa. Osvaldo  disse 
que será preciso atacar grandes 
problemas como segurança pú-
blica, infraestrutura hoteleira e 
de turismo, saneamento básico, 
saúde pública e meio ambiente. 

O senador afirmou ainda que 
muitas cidades estão enfren-
tando dificuldades de trânsito. 
Ele avalia que a melhor solução 
será investir maciçamente em 
transporte público de qualidade, 
bem como em avenidas ligando 
aeroportos, hotéis e estádios 
esportivos. 

Ele disse também que será 

preciso alinhar os recursos dis-
poníveis com as prioridades 
estabelecidas, definindo, entre 
outros aspectos, se a constru-
ção de estádios será financiada 
pela iniciativa privada ou pelo 
governo.

Para Osvaldo Sobrinho, a Copa 
representa “uma oportunidade 
única para a centenária Cuiabá” 
dar um passo decisivo em dire-
ção a um futuro de desenvolvi-
mento econômico e tecnológico, 
com exploração das atividades 
de turismo, respeitando o meio 
ambiente e protegendo as rique-
zas naturais.

Na opinião de Mário Couto 
(PSDB-PA), o Senado não permi-
tirá a aprovação dos projetos que 
determinam a criação de dois 
novos tributos: a Contribuição 
Social para a Saúde (CSS) e a ta-
xação da caderneta de poupança 
com aplicações acima de R$ 50 
mil, segundo ele “um massacre 
à população brasileira” proposto 
pelo governo. 

– Ainda bem que existe o Se-
nado Federal – afirmou.

A Casa, de acordo com o se-
nador, tem evitado a instalação 
de uma “ditadura política neste 
país”. Para Mário Couto, se não 
fosse a atuação da instituição, o 
governo federal já teria imposto 
“taxação em cima de taxação”. 

O Senado derrubou, em de-
zembro de 2007, a Contribuição 
Provisória sobre Movimentação 
Financeira (CPMF), que foi cria-
da para destinar verbas à área de 
saúde. A CSS pretende retomar 
essa cobrança.

Mário Couto repudiou a criação 
de novos impostos e afirmou que 
no Brasil não falta dinheiro, mas 
sim planejamento, competência 
e “capacidade para exterminar o 
mal arraigado dentro do governo 
Lula, que se chama corrupção”. 
Só para a saúde são destinados 

R$ 70 bilhões anualmente, exem-
plificou, mas o dinheiro nunca 
parece ser suficiente. 

Por outro lado, apontou ainda, 
o gasto público só vem aumen-
tando. Em relação ao primeiro 
semestre de 2008, já houve 
um aumento de 10%, ou R$ 24 
bilhões. Segundo o senador, “o 
presidente Lula quer criar o novo 
imposto porque o governo gasta 
muito, indiscriminadamente”.

O senador Mão Santa (PSC-PI) 
criticou o desempenho do gover-
no do presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva em setores que considera 
vitais para a sociedade, a come-
çar pela falta de segurança nas 
cidades brasileiras, “que vivem 
uma barbárie”.

– A saúde também se encontra 
um caos. O mau atendimento ao 
paciente persiste, sem falar nas 
filas intermináveis, comuns nos 
hospitais do Sistema Único de 
Saúde. Enquanto a solução não 
vem, o Brasil é o campeão do 
mundo na incidência de gripe 
suína, que continua matando 
brasileiros – lamentou.

O senador também criticou o 
governador petista Wellington 
Dias, do Piauí, que classificou de 
“ruim e mentiroso”.

Segundo Mário Couto, senadores têm 
evitado a instalação de uma “ditadura, 
com taxação em cima de taxação”

Mão Santa disse que cidades brasileiras 
“vivem uma barbárie” e que o país é 
campeão de casos de gripe suína
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Líderes terão até três 
assessores nos estados

Heráclito: extinção de 500 cargos é “só 
o começo” da reforma administrativa

Mesa dá autorização para que funcionários comissionados de lideranças 
atuem nos escritórios estaduais, mas decisão gera controvérsia

A Mesa do Senado decidiu 
que os líderes partidá-
rios poderão ter até três 

funcionários comissionados 
atuando em seus escritórios nos 
estados. Na sexta-feira, a asses-
soria de imprensa da Presidência 
do Senado divulgou nota para 
explicar a decisão. De acordo 
com o texto, a Mesa atendeu a 
um apelo feito por sete líderes: 
Antônio Carlos Valadares (SE), 
do PSB; Inácio Arruda (CE), do 
PCdoB; Francisco Dornelles (RJ), 
do PP; Osmar Dias (PR), do PDT; 
Renan Calheiros (AL), do PMDB; 
Raimundo Colombo (DEM-SC), 
da Minoria; e Marcelo Crivella 

(RJ), do PRB.
Na quinta-feira, após o anún-

cio da decisão, os líderes do 
DEM, José Agripino (RN), e do 
PT, Aloizio Mercadante (SP), se 
declararam contrários à medida 
e disseram que não haviam sido 
consultados. A nota da Presidên-
cia esclarece que a nova regra 
não cria cargos nem aumenta 
despesas.

O senador Pedro Simon (PMDB-
RS) fez um apelo à Mesa para 
que volte atrás na decisão. Em 
discurso no Plenário, ele disse 
também que foi “mal dada” a 
informação sobre a extinção de 
511 cargos no Senado. Segundo 

Simon, os cargos "não existiam 
de fato", já que se tratava de 
postos que se encontravam va-
gos, o que motivou repercussão 
negativa.

– Foi ridículo. O que a impren-
sa diz é que esse ato da extinção 
de mentirinha foi para passar o 
outro, em que membros da Mesa 
e líderes têm direito a alocar mais 
funcionários em seus estados, 
para fazer campanha política – 
opinou Simon.

A nota da Presidência afirma 
que, “sobre a extinção dos 511 
cargos, a medida visa enxugar o 
quadro da Casa, sendo a primeira 
vez que isso acontece”.

O 1º secretário do Senado, He-
ráclito Fortes (DEM-PI), afirmou, 
logo depois do anúncio de corte 
de 511 cargos efetivos feito pelo 
presidente da Casa, José Sarney, 
que a medida é apenas “o começo 
de uma série” de ações de reestru-
turação administrativa destinadas 
a modernizar a instituição.

– Não vamos parar aqui. Estes 
são 511 cargos da estrutura do 
Senado que o processo de moder-
nização administrativa fez com 
que se tornassem desnecessários, 
e que estamos cortando para evi-
tar que sejam preenchidos. São 
cargos que estavam em aberto, al-

guns por conta de aposentadorias 
ou de pessoas que saíram para 
ocupar funções noutros órgãos.

Heráclito anunciou que estu-
dos estão sendo realizados para 
averiguar se há outros cargos que 
possam ser extintos. Ele disse 
ter certeza de que o número de 
cortes será ampliado e definiu a 
providência como primeiro passo 
para o enxugamento da máquina 
administrativa da Casa.

O senador ressalvou não dispor 
ainda de números sobre o quanto 
isso significará em economia com 
pessoal. “Estamos evitando des-
pesas futuras”, concluiu.

Reunião da Mesa diretora: decisão de permitir serviço em escritórios nos estados atendeu a pedido feito por sete líderes

presidência

O ministro Edson Santos, 
da Secretaria Especial de Po-
líticas da Promoção da Igual-
dade Racial, pediu a José 
Sarney pressa na votação do 
Estatuto da Igualdade Racial, 
que há dez anos tramita no 
Legislativo. De acordo com 
o ministro, Sarney prome-
teu mobilizar a Casa para 
a votação da matéria. Há 
dez dias, a Câmara aprovou 
o texto, um substitutivo do 

deputado Antônio Roberto 
(PV-MG) a projeto original 
de Paulo Paim (PT-RS). A 
expectativa do ministro é de 
que o acordo que viabilizou 
a votação na Câmara garanta 
agora a rápida deliberação 
da matéria no Senado. Para 
Edson Santos, “o Estatuto é 
um ponto de partida para a 
discussão da questão racial 
no Brasil. Por si só, ele não 
é uma solução”.

Edson Santos pede pressa para 
Estatuto da Igualdade Racial

Sarney elogia 
encarte do 
Jornal do Senado

Peru propõe pacto 
de não agressão 
na Unasul

José Sarney elogiou o 
encarte do Jornal do 
Senado com o balanço 
do que foi votado no 
primeiro semestre de 
2009. Para Sarney, foi 
“um trabalho muito 
bem feito, que analisa 
não só a quantidade, 
mas a qualidade do que 
votamos”.

O embaixador do Peru 
no Brasil, Hugo de Zela, 
entregou ao presidente 
do Senado, José Sarney, 
documento em que o 
presidente peruano Alan 
Garcia propõe um pacto 
de não agressão entre 
os países da União das 
Nações Sul-Americanas 
(Unasul).

Ministro da Secretaria Especial de Políticas da Promoção da Igualdade 
Racial acredita que acordo feito na Câmara ajude votação no Senado

PAULO CABRAL
“Com a morte de Paulo 
Cabral, se encerra um ciclo 
de pioneiros que fizeram 
história no jornalismo 
brasileiro.” A declaração foi 
feita por José Sarney, logo 
após a missa que antecedeu 
o enterro do ex-dirigente 
dos Diários Associados, 
no cemitério Campo da 
Esperança, em Brasília.

TERCEIRIZADOS
José Sarney recebeu o presidente 
da Associação dos Servidores 
Terceirizados do Senado, 
Waldemiro Livingston de Souza, 
que o visitou em busca de apoio 
para as demandas dos 3.500 
contratados da Casa.
– Viemos pedir apoio e 
agradecer ao presidente do 
Senado o que puder fazer pelos 
terceirizados – disse Waldemiro.
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O presidente do Senado, José 
Sarney, disse em sua coluna 

semanal na TV Senado que a reforma 
administrativa já começou. Ele lem-
brou que a Fundação Getúlio Vargas 
concluiu o relatório recomendando 
a redução de 40% da máquina ad-
ministrativa. “Espero que dentro de 
um mês possamos iniciar a execução 
desses trabalhos”, disse Sarney.

A Primeira Secretaria do Senado 
prorrogou até 16 de outubro 

o prazo para que os servidores 
efetivos e comissionados façam seu 
recadastramento. Inicialmente o 
prazo acabaria nesse domingo. Até 
agora, apenas 60% dos servidores 
se recadastraram. A prestação de 
informações é obrigatória e será 
feita anualmente.
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O programa Encontros, da 
TV Senado, entrevista o 
cineasta Nelson Pereira 

dos Santos. O paulistano de 81 
anos fez mais de 20 filmes, entre 
eles Vidas secas, Boca de ouro, 
Mandacaru vermelho, El justi-
cero, Fome de amor, Como era 
gostoso o meu francês, Azyllo 
muito louco, Amuleto de Ogum, 
Jubiabá, A terceira margem do 
rio, Cinema de lágrimas e Tenda 
dos milagres, muitos deles pre-
miados no Brasil e no exterior.

O cineasta foi um dos fundado-
res do primeiro curso de cinema 
do Brasil, na Universidade de 

Brasília (UnB). Lecionou ainda 
na Universidade da Califórnia 
(Ucla), em Los Angeles, e na 
Universidade de Columbia, em 
Nova York. É também membro 
do Conselho Superior da Escola 
de Cinema de Havana.

Com uma carreira consagrada 
por adaptações para o cinema 
de clássicos da literatura nacio-
nal, Nelson passou a ser, em 
17 de julho de 2006, o primeiro 
cineasta a integrar a Academia 
Brasileira de Letras.

Na entrevista à TV Senado 
Nelson Pereira dos Santos fala 
de sua vida a partir de curiosi-

dades da infância, passada no 
bairro do Bexiga, em São Paulo, 
e de seus primeiros contatos 
com o cinema. Sua obra está 
inserida na história do cinema 
nacional, dos festivais, das 
escolas como o Cinema Novo e 
em todas as fases da produção, 
chegando às premiações inter-
nacionais.

Brasília, 28 de setembro a 4 de outubro de 2009

programação

FM

Brasília (DF) e regiões vizi-
nhas - 91,7 MHz

Natal (RN) - 106,9 MHz (ca-
ráter experimental)

OndaS CurtaS

Frequência de 5.990 kHz, na 
faixa de 49 metros no Nor-
te, Nordeste, Centro-Oeste e 
norte de MG

Internet

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

antena ParabólICa

Sa télite Brasilsat B1; recep-
tor na frenquência de 4.130 
MHz; polarização horizontal; 
transponder: 11 A2

Como sintonizar

1h - TCU/Ponto a Ponto/Diplomacia
2h - Leituras
2h30 - Diplomacia e Inclusão
3h30 - Cidadania
4h - Alô Senado
4h15 - Argumento
4h30 - De Coração
5h - Conversa de Músico
6h - Cidadania
6h30 - EcoSenado
6h45 - Argumento
7h - TV Brasil Internacional
8h - De Coração
8h30 - Cidadania
9h - Alô Senado
9h15 - EcoSenado
9h30 - Leituras
10h - Conversa de Músico
11h - Parlamento Brasil
11h30 - Diplomacia e Inclusão

12h30 - Encontros
13h - TCU/Ponto a Ponto/Diplomacia
13h30 - Cidadania
14h - EcoSenado
14h15 - Alô Senado
14h30 - Espaço Cultural
15h30 - Tela Brasil/Salão Nobre
16h30 - Agenda Economica
17h30 - Encontros
18h00 - Conversa de Músico
19h00 - Cidadania
19h30 - Leituras
20h - Alô Senado
20h15 - Ecosenado
20h30 - Especial
21h - Parlamento Brasil
21h30 - Agenda Econômica
22h30 - Diplomacia e Inclusão
23h30 - De Coração
24h - Espaço Cultural

1h - Cidadania
1h30 - TCU/Ponto a Ponto/Diplomacia
2h - Alô Senado
2h15 - EcoSenado
2h30 - Agenda Econômica
3h30 - Cidadania
4h - Leituras
4h30 - De Coração
5h - Conversa de Músico
6h - Cidadania
6h30 - Alô Senado
6h45 - Argumento
7h - TV Brasil Internacional
7h30 - Cidadania
8h - Leituras
8h30 - De Coração
9h - Diplomacia e Inclusão
10h - Conversa de Músico
11h - Alô Senado
11h15 - EcoSenado

11h30 - Agenda Econômica
12h30 - Encontros
13h - Parlamento Brasil
13h30 - Cidadania
14h - TCU/Ponto a Ponto/Diplomacia
14h30 - Espaço Cultural
15h30 - Especial
16h30 - Encontros
17h - Diplomacia e Inclusão
18h - Conversa de Músico
19h - Cidadania
19h30 - Alô Senado
19h45 - EcoSenado
20h - Especial
20h30 - Leituras
21h - Tela Brasil/Salão Nobre
22h - Agenda Econômica
23h - Parlamento Brasil
23h30 - De Coração
24h - Conversa de Músico

TV A CABO: 
NET, Mais TV 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) e Manaus (57).

ANTENA PARABÓLICA

Sistema analógico:
Satélite: B1
Transponder: 11 A2
Polarização: horizontal
Frequência: 4.130 MHz

Sistema digital:
Satélite: B1
Transponder: 1 Banda Esten-
dida
Polarização: vertical
Frequência: 3.644,4 MHz
Frequência (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

Como sintonizar

SÁBADO DOMINGO 

De segunda a sexta-feira, a programação da Rádio Senado e da TV Senado dedica-se 
prioritariamente à transmissão ao vivo das sessões realizadas no Plenário e nas comissões. Não 
havendo sessão, as emissoras transmitem reuniões de comissões que não puderam ser transmitidas 

ao vivo, programas jornalísticos sobre as atividades dos senadores, reportagens especiais sobre 
temas em discussão na Casa e reprises de sessões. No caso da Rádio Senado, a programação inclui 
também seleções musicais.

SÁBADO

6h - Matinas

7h - Música e informação

9h - Prosa e Verso

9h30 - Música e informação

10h - Reportagem Especial

10h30 - Música e informação

12h - Senado Resumo

12h30 - Música e informação

14h - Cine Musical

14h15 - Música e informação

15h - Autores e Livros

15h20 - Música e informação

18h - Improviso Jazz

19h - Música e informação

20h - Escala Brasileira

21h - Música e informação

22h - Cine Musical

22h15 - Música e informação

DOMINGO
6h - Matinas

7h - Música e informação

8h - Brasil Regional

9h - Autores e Livros (reprise)

9h20 - Música e informação

10h - Cine Musical

10h15 - Música e informação

16h - Prosa e Verso (reprise)

16h30 - Música e Informação

17h - Reportagem Especial

17h30 - Música e informação

20h - Jazz & Tal

21h - Música e informação

O cineasta da Academia 
Brasileira de Letras
Nelson Pereira dos Santos, 81 anos e mais de 20 filmes no currículo, fala 
ao programa Encontros, da TV Senado, sobre o cinema e a sua vida

Ex-professor das universidades da Califórnia e de Nova York, Nelson Pereira dos Santos comenta a infância no Bexiga

“Desenvolvimento 
exige novo pacto 
federativo”

Rádio discute 
o combate 
à pedofilia

Especialista fala 
sobre rádio digitalA estratégia 

econômica chilena

Encontro Especial – Nelson 
Pereira dos Santos
TV Senado
3/10, sábado, às 15h30
4/10, domingo, às 21h

Agenda Econômica – 
Fortalecimento da Federação
3/10, sábado, às 16h30 e 21h30
4/10, domingo, às 11h30 e 22h00

Entrevista Especial
Senado FM e OC
28/9, segunda-feira, às 12h 
Internet: 28/9, segunda-feira

Estação da Mídia
Senado FM
29/9, terça-feira, às 7h30 
Internet: 29/9, terça-feira

Senado Economia
Senado FM
28/9, segunda-feira, às 7h30

O secretário-geral da Associação 
Brasileira dos Municípios, 
José Carlos Rassier, disse 
em entrevista ao programa 
Agenda Econômica, da TV 
Senado, que o Brasil precisa, 
para melhor se desenvolver 
nos próximos anos, promover 
o fortalecimento da Federação 
com base numa redefinição das 
responsabilidades da União, dos 
estados e dos municípios, e no 
rateio dos recursos arrecadados 
em todo o país. 
Os municípios, segundo ele, 
têm enorme contribuição a dar 
ao avanço na área social, mas 
precisam ser fortalecidos.

A CPI da Pedofilia assinou 
termo de ajuste de conduta 
com as empresas Claro, Net e 
Telefônica, em novo esforço 
para combater criminosos 
que abusam de crianças e 
adolescentes. Como a CPI tem 
contribuído para o combate à 
pedofilia? Quais as medidas 
concretas já aprovadas? Que 
propostas estão em análise? 
A castração química dos 
pedófilos seria uma solução 
viável para controlar o crime? 
Essas e outras questões serão 
debatidas na Rádio Senado, 
que vai ouvir a opinião de 
diversos senadores. 

O programa Estação da Mídia 
volta a debater a implantação 
do rádio digital no Brasil. O 
entrevistado é Gunnar Bedicks, 
professor de Engenharia 
Elétrica da Universidade 
Mackenzie (SP). Bedicks tem 
assessorado o Ministério das 
Comunicações nos estudos 
para definir o padrão de rádio 
digital a ser adotado no Brasil.

O Chile é tido há anos como 
um exemplo de economia forte 
e aberta, que dá grande ênfase 
às exportações e contribui para 
a integração sul-americana. 
Para conversar sobre esses 
temas, o Senado Economia 
recebe o embaixador do Chile 
no Brasil, Álvaro Díaz, que fala 
ainda sobre a relação entre os 
dois países.
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pergunte ao senador

O senador Paulo Paim (PT-RS) responde: 
Com certeza absoluta. Se você se encontra doente, tem que ir ao 
posto do INSS e passar por uma perícia, que vai determinar 
o número de meses, ou até um ano, que você deve 
ficar longe de suas atividades. E até mesmo a sua 
aposentadoria. Procure um posto da Previdência e 
encaminhe o pedido, já que você está com a 
sua carteira assinada, cumprindo todos os 
requisitos que manda a legislação. Você 
tem direito, sim, ao auxílio-saúde.

Sugestões, comentários e críticas podem ser enviados por carta (Praça dos Três Poderes, Senado 
Federal, edifício Anexo I, 20º andar, CEP 70165-920, Brasília-DF), e-mail (jornal@senado.gov.br) ou 
telefone (0800 61-2211).

Polícia Militar

“É justo que deputados e senadores 
ganhem salário alto, devido à 
complexidade do cargo, assim como 
juízes, médicos, enfim, várias outras 
carreiras. Todavia, é também justo 
que um policial militar ganhe um 
salário compatível com seu trabalho, 
pois se arrisca em prol de um bem 
maior. A Polícia Militar é o único 
segmento da sociedade que sobe 
morro. Porém, coragem e vontade 
só não bastam, é necessário um 
estímulo, uma motivação, para que 
nos transformemos em pessoas que 
vivem, que amam e que sonham. A 
polícia é um apêndice da sociedade e, 
como tal, é uma amostra fiel do que 
esta tem de bom e de ruim.” 
Zaqueu Batista de Oliveira,  
de Feira de Santana (BA)

Idosos

“A Justiça Federal atrasa o 
andamento de todos os processos 
e desrespeita o Estatuto do Idoso 
(Lei 10.741/03). Os idosos ficam 
aguardando a conclusão dos autos 
do processo até sua morte, não 
recebendo seus direitos básicos de 
justiça e cidadania.”
Sérgio Augusto Dibner 
Maravalhas, de Curitiba (PR)

América Latina

“O ingresso da Venezuela no 
Mercosul muito ajudará na integração 
do continente. Basta observar a 
condensação dos grandes blocos 
como o da Europa.”
Carlos Henrique Pereira Lins,
do Recife (PE)

Cidadania

Parabenizo a equipe do Jornal do 
Senado pelo excelente trabalho 
desempenhado. Essa publicação 
contribui para a cidadania e educação 
brasileira.”
Maria Juraci de Araújo,  
de Florânia (RN)

Crianças e adolescentes

“Solicito que os senadores 
se manifestem em relação à 

importância do Estatuto da Criança 
e do Adolescente. Alguns estados e 
municípios não estão dando atenção 
necessária a esse estatuto, que pode 
ajudar no desenvolvimento das 
crianças do país.”
Ronaldo Rodrigues de Souza,
de São Paulo (SP)

Campanha eleitoral

“O senadores deveriam intervir na 
intenção do atual presidente da 
República de realizar campanhas 
eleitorais em prol dos candidatos do 
PT. Isso está em confronto com a lei.”
José Ribamar Araújo Carneiro, 
de Parnaíba (PI)

Rotatividade

“Será que, em pleno 2009, vamos 
conviver com essa forma de fazer 
política? Chegou a hora do voto 
facultativo e de eleições limitadas 
para vereadores, deputados e 
senadores. Entendo que os bons 
políticos até merecem permanecer 
um bom tempo no poder, mas a 
rotatividade é necessária.”
Alexsandro Matos,  
de Serra Preta (BA)

Aquecimento

“No município de Condado, há 
desmatamento de forma desordenada 
e a temperatura a cada ano tem se 
alterado, chegando a 40º em dias de 
chuva.”
Tarcisio Pereira de Souza,
de Condado (PE)

Pau-brasil

“Gostaria de sugerir aos deputados 
e senadores um projeto de lei para 
que sejam plantadas em todas as 
escolas públicas mudas de pau-brasil. 
Quando estamos dando aulas sobre 
a história do Brasil, os alunos ficam 
curiosos, querendo saber e conhecer 
como é o pau-brasil. Essa árvore é 
um símbolo histórico do nosso país. 
Espero que se apresente o projeto, 
visto que são criados tantos outros 
para coisas menos importantes e 
menos relevantes para a sociedade.” 
Ernande Linhares,
de Luziânia (GO)

voz do leitor
frases

Especificamente no Paraguai, há quem diga 
que os brasiguaios são responsáveis pelo 
crescimento da pobreza e da marginalidade. 
Evidentemente, esses argumentos carecem 
de fidedignidade, mas exigem atenção pelo 
expressivo nível de preconceito e xenofobia 
que contêm

Sérgio Zambiasi, manifestando 
preocupação com brasileiros que 

vivem em países vizinhos.

Sou trabalhador com 
carteira assinada e 
quero saber se tenho 
direito ao auxílio-
doença do INSS. 
Mesmo afastado do 
trabalho, continuo 
contribuindo com a 
Previdência Social.
Benedito 
Rodrigues da Silva, 
de Bagé (RS)

Direito ao auxílio-doença 

Não haverá reforma 
satisfatória enquanto 

o poder econômico 
puder beneficiar um 

candidato e não outro

Cristovam buarque, ao criticar a 
 reforma eleitoral aprovada pelo Congresso.

O que aconteceu com Minc? Do que 
terá medo? O Araguaia é uma região 
completamente distinta no Brasil, não suporta 
garimpo com dragas. Vejo Minc de madrugada 
defendendo uma série de situações em show de 
reggae e ele não pode ir ao Araguaia por quê?

demostenes torres, em referência ao 
ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc.

Ele parece artista 
planejando, 
mas duvido que 
coloquem Temer 
de vice

Pedro Simon, ao 
afirmar que Michel 

Temer almeja 
compor a eventual 
chapa presidencial 
da ministra Dilma 

Rousseff.

Tenho absoluta certeza de 
que nem a CSS nem a taxação 
da caderneta de poupança 
passarão por esta Casa

Mário Couto, sobre a possível 
criação de novos tributos.

Não vamos parar aqui. Estes são 
os primeiros 500 cargos que estão 

sendo extintos. São cargos que a 
modernização administrativa fez com 

que se tornassem desnecessários

Heráclito Fortes, ao anunciar corte de cargos 
não ocupados na Casa.

O Brasil não está dando 
conta da questão da 
segurança pública de suas 
grandes cidades, onde 
bandidos e traficantes 
estão mandando em 
extensas áreas. Como 
receber estrangeiros e 
esportistas, sem melhorar 
substancialmente essa 
situação?

Osvaldo Sobrinho, alertando 
para a organização da Copa do 

Mundo de 2014 no Brasil.

Com informações da TV Senado
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Sociedade Brasileira de Ortopedia 
e Traumatologia
Al. Lorena, 427 – 14º andar – Jardim 
Paulista – São Paulo (SP) 
CEP 01424-000
0800-727-7268 / www.sbot.org.br

Universidade Federal de São Paulo 
– Escola Paulista de Medicina
Instituto de Ortopedia e Traumatologia
Rua Borges Lagoa, 783 – São Paulo (SP)
CEP 04038030 / tel.:(11) 5572-6001

Núcleo de Estudos e Pesquisa da 
Escoliose e Biomecânica (Nepe-Br)
Rua Peixoto Gomide, 996, cj 110 – 
Cerqueira César
São Paulo (SP) – CEP 01409-000
www.escoliose.fst.br

Universidade de São Paulo
Revista Brasileira de Crescimento 
e Desenvolvimento Humano
www.revistasusp.sibi.usp.br/scielo.php
Pesquise por palavra-chave – 
“escoliose”

Saiba mais

Escoliose: diagnóstico precoce ajuda
Doença do crescimento, com causa 

desconhecida, mas ligada à 

hereditariedade, a escoliose afeta cerca de 3% 

da população mundial, principalmente mulheres. 

Embora não seja possível preveni-la, quanto 

mais cedo for diagnosticada, mais fácil será 

deter o seu avanço. Especialistas recomendam 

que pais e professores de educação física 

estejam atentos aos sinais da doença.

Não confundir 
com problemas 

de postura

Vários graus

Incidência da doença entre as 
mulheres é oito vezes maior

Teste simples pode acusar o problema

Colete é principal tratamento

Alguns mitos que devem ser desfeitos

Para entender o que é escoliose, é 
preciso ter em mente que a coluna 

vertebral, vista por trás, deve 
ser “reta” (ilustração da direita). 

Qualquer desvio é sinal de problema. 
Se o desvio for mínimo e apenas 
para os lados, tem-se a chamada 
“atitude escoliótica”, em geral 

causada por maus hábitos de postura 
e que pode ser corrigida na maioria 

dos casos. Já a escoliose é uma 
doença e causa, além do lateral, um 
desvio tridimensional da coluna, ou 

seja, ela se inclina para os lados, 
para frente e para trás e em volta 

de seu próprio eixo (à esquerda). A 
coluna com escoliose não volta mais 
ao normal, por isso é preciso parar o 
quanto antes a evolução da doença.

Escolioses com curvaturas de 
10 graus ou menos não causam 
dor, não diminuem a força, a 
mobilidade, a resistência ou 
qualquer outra função do corpo, 
não progridem e não aumentam 
a chance de se ter dores nas 
costas, artrite, hérnia de disco 
ou qualquer problema muscular. 
Por isso, não exigem tratamento.
Já as curvaturas entre 10 
e 20 graus merecem ser 
acompanhadas porque, embora 
também não causem maiores 
problemas, podem progredir 
durante o crescimento da pessoa. 
Se a escoliose for descoberta 
já com curvatura maior que 
20 graus e a pessoa ainda tiver 
potencial de crescimento, é 
preciso tratá-la imediatamente. 
Quando se desenvolve nas 
crianças antes dos três anos, 
a escoliose pode evoluir para 
formas muito graves, chegando a 
ângulos superiores a 100 graus.

Em 80% dos casos, as escolioses têm 
causas desconhecidas e ligadas à here-
ditariedade, atingem jovens saudáveis, 
começam no meio da infância e antes 
da adolescência, e são oito vezes mais 
frequentes nas meninas. Os 20% restan-
tes podem ter origem congênita (malfor-
mação óssea), neuromuscular (doenças 
como paralisia cerebral, distrofia muscu-
lar etc.) ou adquirida (após uma fratura, 
radioterapia etc.).

No adulto, a doença pode resultar de 
uma condição que começou na infância 
e não foi diagnosticada ou tratada na fase 
de crescimento. A escoliose em adultos 
também pode ser causada pela degene-
ração dos discos entre as vértebras da 
coluna e pela osteoporose. Se não forem 
tratados, os casos severos de escoliose 
em adultos e idosos podem causar dores 
crônicas e fortes nas costas, deformidade 
física e dificuldade na respiração.

Segundo o ortopedista e vice-presidente 
do Comitê de Coluna da Sociedade Brasi-
leira de Ortopedia e Traumatologia, Sérgio 
Zylbersztejn, pais e professores de educa-
ção física precisam estar atentos e aplicar 
às crianças e aos jovens o chamado teste 
de Adam: deve-se olhar para as costas da 
pessoa de pé, com os braços ao longo do 
corpo e os pés em posição natural, e ava-
liar se a coluna está reta. Se houver desvio 
ou se um ombro estiver mais alto que o 
outro, é possível que exista uma escoliose 
ou outro problema a ser corrigido.

Também pode-se pedir à pessoa que se 
incline para a frente num ângulo de 90º 
e verificar se:
 as costas estão niveladas, ou se um dos 

lados está mais elevado
 os ombros e o tórax estão nivelados, ou 
se um lado está mais alto
 a bacia ou zona lombar está reta, ou se 
um lado está mais elevado

– Se aparecer qualquer um desses sinais 
é preciso levar a criança ao pediatra ou ao 
ortopedista – insiste Zylbersztejn.

Segundo o médico, o número de cirur-
gias para correção da escoliose nos Esta-
dos Unidos caiu muito nos últimos anos 
graças às agressivas campanhas nas esco-
las para a identificação precoce da doença. 
Além disso, os pediatras norte-americanos 
também examinam regularmente as crian-
ças e os programas de triagem acontecem 
em quase todo o país.

O tratamento deve ser feito pelo 
ortopedista, depois de considerar 
vários fatores, como história da 
doença na família, idade em que 
a curva começou, sua localização 
e gravidade. Como a maioria das 
escolioses não evolui, não causa 
dor ou alterações nas funções do 
organismo e também não é percebi-
da externamente, basta monitorar 
para prevenir avanços.

Em 25% dos casos, a curva pode 
progredir e, a partir dos 20 graus, 
o médico poderá indicar o uso, até 
o fim da fase de crescimento, de 
colete ortopédico. Quanto menor 
a curvatura, mais eficaz será o 
colete. Pioras após o término des-
sa fase são incomuns e os coletes 
funcionam bem para curvaturas de 
até 45 graus.

Embora eficaz, o colete pode 
provocar desconforto e problemas 
emocionais para crianças e adoles-
centes, que podem se sentir excluí-
dos da escola e dos grupos de que 

participam. É preciso estar atento 
e procurar a ajuda de psicólogos, 
caso isso ocorra.

Em situações mais raras, quando 
a escoliose é descoberta depois de 
ter produzido curva com mais de 45 
graus ou quando o colete não con-
trola a curva (10% dos casos), pode 
ser necessária uma cirurgia. Esse é o 
caso também das curvaturas de 60 
graus ou mais, bastante incomuns.

O médico pode ainda associar 
terapias complementares para 
reforço e relaxamento da muscu-
latura ligada à coluna, como na-
tação, fisioterapia, Reestruturação 
Postural Global (RPG), massagem, 
quiropraxia, que, se bem orienta-
dos, ajudam.

Outro fator de risco para a cur-
vatura da coluna é a diferença no 
comprimento das pernas, compen-
sada pela coluna com uma curva. 
Nesses casos, recomenda-se sapa-
tos apropriados ou outras medidas 
de correção.

 Mochilas e bolsas pesadas, de um lado 
só, podem causar escoliose?

Não. Mas esse hábito pode causar outros 
tipos de problema, inclusive musculares. O ideal 
é que o peso da mochila não ultrapasse 15% do 
peso do corpo e esteja distribuído de maneira 
uniforme.
 Cadeiras e mesas inadequadas, para traba-

lhar ou para estudar, causam escoliose?
Não. O que pode acontecer é a dor causada 

pela escoliose piorar ou surgirem outros proble-
mas, como os musculares.
 O excesso de peso pode ser a origem 
da escoliose?

Não. Mas torna a pessoa suscetível à progres-
são da doença.


