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Luz Para Todos Leva energia eLéTrica Para 10 miLhões de brasiLeiros   •  universaLização do ensino conTa 

com r$ 15 biLhões Para invesTir aTé 2011  •  Pac recebe mais r$ 142 biLhões em recursos 

o brasil avança graças aos sólidos fundamentos de economia e crescimento com inclusão social. os 
investimentos em infraestrutura crescem, melhorando as condições de vida da população. no cenário 
internacional, o País ganha relevância e diversifica seus parceiros comerciais
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Apresentação
N o ano de 2008, o mundo viu irromper uma 

das maiores crises financeiras da história. Em 
poucos meses, a maioria dos países enfrentou 

o declínio de sua atividade econômica e da incerteza 
em relação ao futuro. O Brasil, por sua vez, foi uma 
das principais exceções frente a esse quadro negativo. 
Embora não esteja imune aos efeitos da crise global, o 
País atravessa esse conturbado contexto em uma situa-
ção mais favorável do que outras nações. 

As explicações para o Brasil enfrentar a crise interna-
cional, e amortecer seus efeitos, podem ser encontradas 
em um conjunto de medidas, tomadas pelo Governo 
Federal ao longo dos últimos anos, que combinam a 
inclusão social à solidez de seus fundamentos econô-
micos. A opção pelo crescimento sustentado resultou 
na inclusão de milhões de brasileiros, antes em situação 
de pobreza absoluta, ao mercado interno de consumo, 
proporcionando-lhes cidadania e melhores condições 

de vida. Esse incremento do consumo das famílias bra-
sileiras eleva o nível da atividade econômica e conserva 
o mercado interno aquecido.

Por outro lado, o Brasil mantém um severo controle 
sobre a inflação, com elevados níveis de reservas, o que 
possibilita o aumento do incentivo à produção em vários 
setores da economia, a expansão dos negócios nos mer-
cados internacionais e a ampliação dos investimentos em 
obras de infraestrutura, educação, meio ambiente, saúde, 
saneamento básico e habitação, cultura e esportes.  

Depois da eclosão da crise, o Governo Federal au-
mentou os investimentos públicos e intensificou sua 
atuação com a adoção de medidas para movimentar a 
economia e gerar empregos. Essas iniciativas já apre-
sentam resultados positivos, como a retomada na cria-
ção de novos postos de trabalho. 

Os investimentos do Programa de Aceleração da 
Economia (PAC) foram ampliados, e novos incenti-

Plataforma P-53 no Porto de rio Grande: com o aumento dos investimentos Públicos, Governo federal estimula o crescimento do brasil

vos fiscais foram criados para setores importantes da 
economia do País, como a redução do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) para a indústria au-
tomobilística e para de eletrodomésticos. O Governo 
reduziu o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) 
e mudou as alíquotas do Imposto de Renda das Pesso-
as Físicas, entre outras medidas. Para enfrentar o défi-
cit habitacional e também gerar empregos foi criado o 
Programa Minha Casa, Minha Vida, em parceria com 
os governos estaduais e municipais, para construir 1 mi-
lhão de casas até 2010.  

Nas próximas páginas, será possível conhecer as di-
versas políticas públicas, implementadas pelo Governo 
Federal, nas áreas de educação, saúde, infraestrutura, 
economia, tecnologia, meio ambiente e outros setores. 
Ações que consolidam o novo papel do Brasil no mun-
do, de um país moderno, inovador, soberano, com 
menos desigualdades e mais justiça social.
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agenda social e democracia

	 4  BolsA	FAmíliA Graças ao programa, a autônoma maria rozineide moura conseguiu montar seu próprio negócio

	 5  BolsA	FAmíliA	 Programa de transferência de renda já atende 11 milhões de famílias

 6  luz	pArA	todos iniciativa leva energia elétrica a 10 milhões de brasileiros

	 7   pArticipAção	sociAl	e	democrAciA	 conferências nacionais incentivam a sociedade a debater sobre 
as políticas públicas

 8  trANspArêNciA Projeto de lei enviado ao congresso garante acesso à informação pública

	 9  segurANçA	 Pronasci inclui a promoção da cidadania nas ações de combate à criminalidade

	 10  sAúde	 o uso da tecnologia facilita a troca de informações e melhora o atendimento à população 

	 11  sAúde	sus é o maior sistema de saúde pública do mundo, com 140,7 milhões de clientes-cidadãos

	 12  educAção	 Plano de desenvolvimento da educação conta com r$ 15 bilhões para investir até 2011

	 13  educAção	 reuni e Prouni garantem expansão do acesso ao ensino superior

	 14  esporte	 Grandes eventos esportivos realizados no País ajudam a impulsionar a economia

	 15   culturA/turismo	 mudança na lei rouanet vai democratizar acesso aos recursos. regionalização  
do turismo investe r$ 1 bilhão em 65 destinos

desenvolvimento

	 16  pAc Programa de aceleração do crescimento recebe mais r$ 142 bilhões em recursos

	 18  pAc	 mapa mostra a abrangência e a diversidade das obras em andamento em todo o território nacional 

 20  pAc	Norte infraestrutura urbana é destaque entre os projetos aprovados para a região  

	 21  pAc	Nordeste	 obras nas áreas de transporte e logística vão dar fôlego à economia regional

	 22  pAc	ceNtro-oeste	 integração entre os estados vai facilitar o escoamento da produção agroindustrial

	 23  pAc	sudeste	 investimentos e projetos consolidam a região como principal polo petroleiro do brasil

	 24  pAc	sul	 Novas usinas geradoras ampliam a capacidade energética e beneficiam todo o País

	 25   hABitAção	 Programa Minha Casa Minha Vida projeta 1 milhão de moradias contra o déficit habitacional

energia

	 26   petrÓleo	 exploração das reservas na camada do pré-sal vai elevar a Petrobras a um novo patamar de produção

	 27  comBustíVeis		etanol e outras fontes energéticas consolidam o brasil como a nação do biocombustível 

 28  iNdustriA	NAVAl crescimento das atividades relacionadas ao petróleo ajudam a alavancar o setor

	 29   AgriculturA	 responsável por 70% dos alimentos produzidos no País, agricultura familiar tem mais recursos

	 30   AgroNegÓcio	 setor que mais contribui para o superávit da balança comercial continua batendo 
recordes de produção

	 31  recursos	hídricos		integração da bacia do são francisco vai transformar a realidade do semiárido

	 32  meio	AmBieNte	 Projetos estimulam a geração de riquezas a partir de iniciativas sustentáveis

	 33  diplomAciA	 brasil conquista importância e respeito nos fóruns internacionais

	 34  comÉrcio	eXterior	 Diversificação de parceiros abre novas frentes de negócio em todas as regiões do mundo 

polÍtica externa

economia

	 36  ecoNomiA  crescimento do Pib garante a manutenção dos níveis de emprego

	 37  iNoVAção	 Desenvolvimento científico e tecnológico tem recursos da ordem de R$ 41 bilhões 

 38  ecoNomiA	com fundamentos mais sólidos, brasil tem melhores condições para enfrentar a crise internacional

	 39  ecoNomiA ações adotadas pelo Governo federal, como a redução de impostos, mantêm atividade aquecida
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Maria Rozineide Moura é um exemplo de como o programa consegue, ao mesmo tempo, mudar 
a vida de famílias e aquecer as economias locais, principalmente no Nordeste 

Bolsa Família transforma a vida dos 
brasileiros e movimenta a economia

A
situação mais difícil que eu já passei foi procu-
rar o pão e o leite pras crianças na despensa e 
não ter”. O relato é da autônoma Maria Ro-

zineide Ferreira Moura, 44 anos. Entre 2003 e 2008, 
ela ficou desempregada e mal conseguia sustentar a fa-
mília. A situação só melhorou em 2007, quando ela se 
tornou beneficiária do Bolsa Família. “Graças ao pro-
grama, nunca mais faltou comida. O dinheiro também 
ajudou meus filhos a continuarem na escola”, conta. 

Em 2008, ela montou o próprio negócio: uma bar-
raca de produtos variados em uma feira livre. Assim 

que percebeu que o fruto do trabalho de sua família era 
suficiente para pagar as contas, Rozineide decidiu ir à 
prefeitura comunicar que não precisava mais do bene-
fício. “Foi uma oportunidade tão boa na minha vida, 
que resolvi dar a mesma chance para outra pessoa.” 

Assim como Rozineide, pessoas de todo o Brasil 
também foram beneficiadas com o Bolsa Família. Ao 
garantir uma renda mínima mensal para milhares de 
famílias, o programa também impulsiona as econo-
mias locais. A constatação é de uma pesquisa realizada 
pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras).

Programa, que hoje atende 11 milhões de famílias, vai incluir mais 
um milhão de pessoas entre agosto e outubro deste ano  

Bolsa Família amplia alcance

C
om o objetivo de melhorar a eficiência e o 
controle na aplicação dos recursos destinados 
às ações sociais, o Governo Federal criou, em 

outubro de 2003, o Bolsa Família, considerado, atual-
mente, o maior programa de transferência condiciona-
da de renda do mundo.

A iniciativa unificou o Bolsa Escola, o Bolsa Alimen-
tação, o Auxílio Gás e o Cartão Alimentação em um 
projeto único de distribuição condicionada de renda 
que hoje atende cerca de 11 milhões de famílias. O 
Bolsa Família gera renda para os mais pobres, incre-
mentando a economia de pequenas comunidades e 
criando oportunidades para milhões de brasileiros.

Com funcionamento simples, o programa selecio-

elisabete e seu filho: o bolsa faMília teM sido fuNdaMeNtal PaRa o susteNto da casa 

na os participantes a partir das informações inseridas 
pelos municípios no Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Famílias com 
renda mensal de até R$ 137 por pessoa podem ser in-
cluídas entre os beneficiários.

Com um modelo de gestão bem sucedido, o Bolsa 
Família está em expansão em 2009, a fim de ampliar 
o atendimento à população vulnerável do País. O Mi-
nistério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
iniciou a ampliação, em maio, com a inclusão de 382 
mil novas famílias ao programa. A previsão é a de que, 
em agosto, 500 mil pessoas entrem no programa e, em 
outubro, outras 500 mil sejam beneficiadas. Ao todo, 
1,3 milhão de novas famílias serão atendidas em 2009.

Rede de Proteção 
Social ampara 
populações 
ameaçadas

Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida e 

desenvolver uma rede de proteção social às famílias 

de baixa renda do País, o Ministério do Desenvolvi-

mento Social e Combate à Fome (MDS) realiza uma 

série de ações sociais integradas.

Os Centros de Referência de Assistência Social 

(CRAS) atendem e encaminham os cidadãos a ser-

viços e programas como o Bolsa Família. Já os Es-

pecializados (CREAS) dispõem de uma equipe mul-

tidisciplinar, que atende idosos, crianças, jovens e 

mulheres que enfrentam situações de ameaça e 

violações de direitos por ocorrência de abandono e 

violência física, psicológica ou sexual.

Com a integração, em 2006, do Programa de Er-

radicação do Trabalho Infantil (Peti) ao Bolsa Famí-

lia, o MDS reformulou o Projeto Agente Jovem, que 

passou a se chamar ProJovem Adolescente. A inicia-

tiva é um serviço socioeducativo de convívio e assis-

tência social que atende exclusivamente jovens na 

faixa dos 15 aos 17 anos. Só em 2009, o programa 

pretende ajudar cerca de 500 mil jovens de famílias 

beneficiárias do Bolsa Família ou vindos de progra-

mas sociais implementados pelo Governo Federal.

Outra ação importante é o Programa de Aquisição 

de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA), cujo ob-

jetivo é garantir o acesso a alimentos em quantidade, 

qualidade e regularidade necessárias às populações 

em situação de insegurança alimentar e nutricional, 

como indígenas, quilombolas, acampados da refor-

ma agrária e desabrigados por barragens.

inclusão social

expansão
cidadania

“

Salário mínimo tem aumento real de 65%
desenvolvimento regional

agenda social e democracia

ceRca de 164 Mil joveNs estão MatRiculados Na Modalidade uRbaNa do 

PRojoveM, que coNta coM iNiciativas de qualificação PRofissioNal e escolaR

Conheça alguns números 
dos programas que 
integram a Rede de 
Proteção Social

O Peti atende 871 mil crianças e destinou  

R$ 109,8 milhões ao programa até maio de 2009.

O ProJovem Adolescente atende 392 mil jovens 

e destinou R$ 100,8 milhões ao programa até 

maio de 2009.

O Bolsa Família atende 11,6 milhões de famílias 

e dispõe de um total de R$ 982 milhões por mês 

para seus beneficiários.

O PAA atende 97 mil famílias de produtores, o 

equivalente a 7,6 milhões de pessoas, e destinou 

R$ 225 milhões ao programa em 2008.

Alcance do Bolsa Família 
  2003 2004 2005 2006 2007 2008

FAMílIAS BEnEFICIADAS  3,6 milhões 6,5 milhões 8,7 milhões 11,1 milhões 11,1 milhões 11,6 milhões

RECuRSOS DESTInADOS  R$ 3,4 bilhões R$ 5,7 bilhões R$ 6,5 bilhões R$ 7,8 bilhões R$ 9,2 bilhões R$ 11,8 bilhões
foNte: Mds

Elisabete sonha com uma vida digna para o filho
O Bolsa Família pode ser essencial para o sustento 

de famílias como a de Elisabete de Souza Fuentes, 

moradora da cidade de Guarulhos (SP). Mãe de um 

menino de 3 anos, ela conta que o programa a ajuda 

a manter as despesas fixas da casa, já que o trabalho 

de doméstica nem sempre garante rendimento. “É 

um dinheiro que eu tenho certeza de que terei todo 

mês”, conta. Embora tenha tentado se inscrever no 

Bolsa Família desde sua criação, só conseguiu o 

benefício depois de dois anos. Mas a espera valeu a 

pena. Além de auxiliá-la com os gastos em alimenta-

ção, o benefício a ajudou a comprar bens materiais 

de maior valor, como televisão e DVD. E ela já faz pla-

nos. “Quando meu filho começar a ir à escola, o Bolsa 

Família será indispensável para que eu continue dan-

do uma vida digna a ele”, diz.

Mudança nas  
classes sociais
foNte: fGv
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Previdência se 
moderniza e facilita 
vida dos cidadãos  

A Previdência brasileira lançou um serviço que faci-

lita o acesso dos cidadãos aos direitos previdenciários. 

A concessão de benefícios em até 30 minutos agilizou 

os processos. Para pedir a aposentadoria, o trabalha-

dor deverá agendar o atendimento em um posto do 

InSS pelo telefone 135 ou pela internet. A estimativa 

é a de que 1,7 milhão de pessoas sejam atendidas pelo 

novo sistema ao longo do ano de 2009.

Além disso, a rede de atendimento do Instituto na-

cional do Seguro Social (InSS) está passando por um 

grande processo de modernização, para garantir mais 

eficiência. Além do Plano de Expansão, que prevê a 

construção de 720 novas Agências da Previdência 

Social (APS) em todo o País, todas as unidades fixas 

estão sendo reestruturadas. Os investimentos para 

isso já somam mais de R$ 895 milhões.

E
m janeiro de 2009, o salário mínimo subiu 
para R$ 465. O valor equivale a um reajus-
te nominal de 133% e um aumento real de 

65%, acima da inflação medida pelo Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor do Instituto Brasilei-

ro de Geografia e Estatística (INPC/IBGE) entre 
janeiro de 2003 e abril de 2009. O aumento deve 
injetar R$ 23,1 bilhões no mercado interno durante 
o ano de 2009, mantendo o mercado movimenta-
do, mesmo diante da crise financeira internacional. 

Entre as conclusões do levantamento, a Abras atri-
buiu às políticas de transferência de renda do Gover-
no Federal, em especial ao Bolsa Família, o aumento 
do acesso da população das classes D e E ao mercado 
consumidor. Uma das consequências é a movimenta-
ção da economia, principalmente nas regiões Norte e 
Nordeste do Brasil. 

Com a melhora da renda obtida nos últimos anos, 
o Nordeste virou o maior foco de atenção do mer-
cado de consumo brasileiro, responsável por 19,6% 
do faturamento nacional dos supermercados, contra 
19,4% da região Sul. O Bolsa Família transferiu para 
a região Nordeste R$ 5,6 bilhões em 2008, mais da 
metade dos R$ 10,6 bilhões do programa.

Um exemplo da eficácia do Bolsa Família está em 
Alagoas. Um estudo realizado pelo professor Cícero 
Péricles, da Faculdade de Economia da Universidade 
Federal de Alagoas, mostra que o programa atende 
em Alagoas cerca de 350 mil famílias. Ao todo, são 
liberados aproximadamente R$ 240 milhões por ano 
para o estado, valor que é três vezes maior que o ren-
dimento com o corte de cana, uma das principais 
atividades econômicas de Alagoas. O pesquisador 
calcula que, dos R$ 12 bilhões do Produto Interno 
Bruto (PIB) alagoano, cerca de R$ 4 bilhões venham 
do Bolsa Família.  

Evolução do salário mínimo
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Em parcEria com os govErnos Estaduais E municipais E organizaçõEs  

da sociEdadE,  foram criados 125 sErviços EspEcializados E cErca dE  

50 juizados para cuidar dos casos dE violência contra a mulhEr

a confErência sobrE dirEitos humanos abordou tEmas como violência, tortura E protEção a crianças E adolEscEntEs
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Em 2004, já foram realizados 2 milhões de ligações elétricas. 
o comércio de eletrodomésticos foi diretamente impactado

Luz para Todos beneficia 
dez milhões de brasileiros

F
ixar o homem no campo por meio de melhoria 
das condições de vida da população rural. Esse é o 
objetivo do Programa Luz para Todos (LPT), que 

já beneficiou cerca de 10 milhões de brasileiros com dois 
milhões de ligações elétricas realizadas desde 2004. Com 
energia em suas casas, os cidadãos atendidos compraram 
1,57 milhão de aparelhos de TV e 1,46 milhão de gela-
deiras. Além disso, quase a metade deles deixou de utilizar 
fontes de energia mais poluentes, como diesel e gasolina.

As obras do Luz para Todos geraram cerca de 300 mil 
empregos diretos e indiretos, levando desenvolvimento 
econômico para as regiões rurais. Isso contribuiu para 
inverter o fluxo migratório. Segundo pesquisa do Minis-
tério de Minas e Energia, com a chegada da energia elétri-
ca, cerca de 96 mil famílias que haviam abandonado suas 
terras estão retornando às suas origens.

Graças ao programa, as pessoas têm se organizado para 
utilizar a energia elétrica na irrigação, no funcionamento 
de bombas d’água elétricas em poços, em maquinários 
agrícolas, em resfriadores para leite, carne ou peixe, em 
estufas agrícolas, em casas de farinha, ou ainda substituin-
do motores a diesel por modelos elétricos.

A região Nordeste concentra quase a metade dos dez 
milhões de brasileiros atendidos pelo Luz para Todos: são 
4,9 milhões de pessoas. No Norte, 1,7 milhão de brasilei-
ros foram beneficiados; no Sudeste, 1,8 milhão; no Sul, 
809 mil pessoas; e no Centro-Oeste, 716 mil. Quilombos 
e aldeias também foram atendidos: 91 mil quilombolas e 
outros 91 mil indígenas. Além disso, 11 mil escolas em 
todo o  Brasil também receberam eletrificação.

energia

milhões de pessoas já participaram das conferências nacionais e, 
em encontros com o governo federal, estão ajudando a construir 
um brasil mais democrático para todos

Governo amplia diálogo 
com a sociedade

M
anter abertos os canais de diálogo com to-
dos os segmentos da sociedade civil sempre 
foi uma das diretrizes do Governo Federal. 

Com a ampliação dos espaços de discussão das ques-
tões nacionais e específicas de cada grupo, o País con-
solida a democracia participativa, fundamental para a 
construção de um Brasil para todos os brasileiros.

Um desses principais canais de diálogo são as confe-
rências com setores organizados da sociedade civil. De 
2003 até 2009, cerca de 4,5 milhões de brasileiros parti-
ciparam de 60 conferências nacionais, a fim de debater e 
sugerir o aperfeiçoamento das políticas públicas.

Em 2008, o Governo Federal realizou encontros, 
atividades e reuniões para discutir políticas públicas 
como a educação básica, as comunidades brasileiras 
no exterior, a situação do jovem brasileiro, os direi-
tos humanos, os direitos das pessoas com deficiência 
e questões ligadas ao meio ambiente. Desses debates 
participaram não só o Governo Federal e entidades, 
mas também universidades e intelectuais – todos uni-
dos em torno da ampliação da cidadania e da promo-
ção de direitos.

Em 2008, foram celebrados, ainda, os 60 anos da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, e acon-
teceu em Brasília a 11a Conferência dos Direitos Hu-
manos. O evento, realizado desde 1996, destacou a 
importância histórica das discussões e propostas para 
programas de proteção a vítimas de violência, ações 
voltadas à defesa da criança e do adolescente e campa-
nhas de combate à tortura. Durante quatro dias, 1.200 
delegados de todo o País, entre representantes da so-
ciedade civil e do poder público, estiveram reunidos 
para revisar e atualizar o Plano Nacional dos Direitos 
Humanos (PNDH), documento balizador das ações 
do Governo Federal para garantir aos brasileiros seus 
direitos fundamentais. Da conferência também nasceu 
um decreto presidencial estabelecendo o terceiro Pro-
grama Nacional dos Direitos Humanos.

Ao manter esse diálogo com a sociedade civil, o Go-
verno Federal propicia aos movimentos sociais um espa-
ço público para expressão de opiniões, ideias, sugestões, 
críticas e proposições. É desse debate com os diversos 
atores sociais que nascem e se consolidam políticas pú-
blicas capazes de contemplar a diversidade brasileira.

participação

Conferência 
LGBT discute 
a diversidade

E
m 2008, aconteceu em Brasília a 1a Con-
ferência Nacional de Lésbicas, Gays, Bisse-
xuais, Travestis e Transexuais (LGBT), cujo 

tema foi Direitos Humanos e Políticas Públicas. No 
encontro, foram propostas políticas públicas para 
essa parcela da população e a elaboração de um Pla-
no Nacional de Cidadania e Direitos Humanos de 
LGBT. Também foram propostas estratégias para o 
fortalecimento do Programa Brasil sem Homofobia, 
iniciativa do Governo Federal, da Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da República 
(SEDH/PR) e de ONGs no combate à violência e 
à discriminação contra a comunidade LGBT e na 
promoção da cidadania homossexual. 

inclusão social

No fim de 2008, 
destacaram-se as 
conferências com 
temáticas nacionais
•  Conferência das Comunidades Brasileiras 

no Exterior
•  Conferência Nacional da Educação Básica
• Conferência Nacional da Juventude
•  Conferência Nacional de Aprendizagem 

Profissional
•  Conferência Nacional de Desenvolvimento 

Rural Sustentável e Solidário
•  Conferência Nacional de Direitos Humanos
•  Conferência Nacional de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais
•  Conferência Nacional do Meio Ambiente
•  Conferência Nacional dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência
•  Criação do Conselho Brasileiro do Mercosul 

Social e Participativo

Desenvolvimento 
sustentável 

Entre as várias iniciativas do Banco do Brasil 

para o crescimento do País está a Estratégia 

Negocial de Desenvolvimento Regional Sus-

tentável (DRS). Criado em 2003, o programa 

trabalha para dinamizar as economias locais e 

melhorar os indicadores socioculturais e am-

bientais de populações de baixa renda.

A estratégia do programa inclui parcerias com 

agentes locais para mobilizar a comunidade. A 

partir daí, elabora-se um diagnóstico, são de-

senvolvidos planos de negócios e colocam-se 

as ações em prática. O programa se baseia em 

uma metodologia que pode ser executada em 

qualquer segmento da economia. Para garantir 

a efetividade e a perenidade do projeto, o Banco 

do Brasil conta com 4.047 agências treinadas e 

habilitadas a implantar a metodologia DRS. Até 

junho de 2009, foram desenvolvidos 5.900 pla-

nos de negócios em 4.752 municípios, e R$ 5,5 

bilhões em créditos foram comprometidos.

economia popular

P
romover a inclusão bancária e ampliar a dispo-
nibilidade de crédito são ações do Governo Fe-
deral para melhorar a condição financeira dos 

brasileiros. Segundo o Banco Central, em 2008 foram 
concedidos R$ 871,2 bilhões em empréstimos no País. 
O chamado crédito consignado é, atualmente, um dos 
meios mais populares de pegar dinheiro emprestado 
no Brasil. Em 2008, essa modalidade representou 56% 
do total de operações de financiamento pessoal.

No mesmo período, o crédito à pessoa física conce-
dido pelo Banco do Brasil cresceu 52,5%, alcançando 
R$ 48,8 bilhões. Já a Caixa Econômica Federal dispo-
nibilizou um total de crédito de R$ 80 bilhões. 

Além da disponibilidade de diversas linhas de crédi-
to, a população se beneficia cada vez mais com as faci-
lidades de acesso ao sistema bancário nacional, o que se 
reflete no número de contas abertas (veja abaixo). 

Inclusão bancária e popularização de crédito
finanças pessoais

Evolução do crédito 
consignado em relação ao 
volume de empréstimos

2005 2006 2007 2008
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a luz Elétrica chEgou para 10 milhõEs dE brasilEiros

Territórios  
da cidadania 

O Programa Territórios da Cidadania realiza 

ações de planejamento participativo com a so-

ciedade civil, empreendedores e gestores pú-

blicos. Em 2009, o Governo Federal destinou 

R$ 23,5 bilhões para realizar as 180 iniciativas. 

Os recursos serão aplicados em ações fundiá-

rias, apoio à gestão territorial, desenvolvimen-

to social, educação e cultura, infraestrutura, 

organização sustentável da produção e sanea-

mento de 120 territórios, o dobro dos atendidos 

em 2008. Os 1.852 municípios beneficiados 

abrigam 42,4 milhões de pessoas, sendo que 

15,5 milhões fazem parte da população rural, 

pequenos agricultores e assentados pela refor-

ma agrária. Os locais também englobam 810 

comunidades quilombolas, 317 áreas de terras 

indígenas e 210,5 mil pescadores.

desenvolvimento regional

programa bEnEficia as comunidadEs rurais
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Dignidade para 
os quilombolas

A Agenda Social Quilombola articula ações 

para ampliar direitos e melhorar as condições de 

vida nas comunidades quilombolas. O Projeto Se-

mente Crioula, Resistência Quilombola: Soberania 

Alimentar na Caatinga, por exemplo, foi lançado 

recentemente e contempla 1.200 famílias. Entre 

março de 2005 e maio de 2009, outras 3.817 fa-

mílias foram beneficiadas por meio da publicação 

de 42 portarias de reconhecimento fundiário. Mais 

informações: www.presidencia.gov.br/seppir.
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Governo Federal regula a 
divulgação, a classificação 
e o acesso a informações de 
interesse nacional

Projeto de 
Lei garante 
direito à 
informação 
pública

E
m maio de 2009, o Governo Federal enviou 
ao Congresso Nacional um Projeto de Lei 
que garante o acesso da sociedade brasileira 

a informações e documentos públicos. A nova Lei 
de Acesso à Informação propõe a obrigatoriedade de 
publicação de informações sobre gestão, programas, 
projetos, metas, indicadores, licitações, contratos e 
prestação de contas do Governo Federal, dos estados 
e dos municípios. Assegura, ainda, a utilização da 
internet como meio de acesso e garante acessibilida-
de a pessoas portadoras de necessidades especiais. 

O texto também regula procedimentos administra-
tivos e responsabilidades dos agentes públicos, cria 
a Comissão de Reavaliação de Informações e prevê 
novas regras de sigilo – a partir da aprovação da lei, 
a classificação da informação como sigilosa deverá ser 
fundamentada. Além disso, os prazos de restrição de 
acesso a documentos públicos diminuirão. 

O objetivo é garantir o direito à informação pú-
blica, para que ela se torne um eficiente instru-
mento de combate ao arbítrio e à corrupção. Com 
a aprovação dessa lei, o Brasil passará a integrar 
o conjunto de cerca de 70 nações que apresentam 
legislação específica, para garantir ao cidadão o 
acesso à informação.

transparência

TV Brasil retrata diversidade 
cultural do País

informação

O valor representa 52% a mais nos recursos aplicados pelo 
Ministério da Justiça em segurança pública

Pronasci investe, em 2008, R$ 1 bilhão 
em ações de combate ao crime

D
esenvolvido pelo Ministério da Justiça, o Pro-
grama Nacional de Segurança Pública com 
Cidadania (Pronasci) simboliza um marco iné-

dito no enfrentamento à criminalidade no País. Criado 
em 2007, o projeto articula políticas de segurança com 
ações sociais, a fim de prevenir e combater os fatores 
causadores de violência nas regiões metropolitanas com 
os mais altos índices de criminalidade. Em outras pala-
vras, prioriza a prevenção sem abrir mão da repressão. 

A meta do Governo Federal é, até o final de 2012, 
investir R$ 6,7 bilhões em ações de valorização dos 
profissionais de segurança, na reestruturação do sistema 
penitenciário, no combate à corrupção policial e no en-
volvimento da comunidade na prevenção à violência. 
São 94 ações que envolvem a União, estados, muni-
cípios e a população. Presente hoje em 96 municípios 
de 20 estados e do Distrito Federal, o Pronasci deve se 
estender a todas as unidades federativas até 2012. 

Entre as ações estão os projetos para dar efetividade 
à Lei Maria da Penha de proteção à mulher, o Geração 

Consciente, que capacita jovens para o exercício dos 
seus direitos e manutenção de sua integridade, e a mo-
dernização das instituições de segurança pública com a 
compra de dez mil bafômetros, quatro mil armas não 
letais e 12 helicópteros.

Além disso, a interação constante entre a polícia e a 
comunidade tem como objetivo estabelecer uma nova 
relação, baseada na confiança e na proximidade. Em 
2008, o programa capacitou cerca de 15 mil policiais 
em técnicas de policiamento comunitário.

O Ministério da Justiça investiu cerca de R$ 26 
milhões na democratização do acesso à Justiça, for-
talecendo o atendimento às mulheres vítimas de vio-
lência, como determinado pela Lei Maria da Penha. 
Em todo o País, foram criados 13 núcleos especiali-
zados, para assistência jurídica a presos e resolução 
pacífica de conflitos. Por meio de financiamento es-
pecial da Caixa Econômica Federal, 931 famílias de 
policiais adquiriram casa própria, dentro do Plano 
Habitacional do Pronasci. 

atividade de CapaCitaçãO das Mulheres da paz dO distritO Federal

segurança

Memórias das lutas políticas na internet
O Governo Federal lançou o portal Memórias 

Reveladas – Centro de Referência das Lutas Po-

líticas no Brasil (1964-1985), cujo lema é “Para 

que não se esqueça, para que nunca mais acon-

teça”. Criado pela Casa Civil da Presidência da 

República, o Centro tem como finalidade reunir 

informações sobre os fatos da história política 

recente do País. 

história

Estado retoma o 
controle de regiões 
violentas com os 
Territórios da Paz

No âmbito do Pronasci está prevista, também, a im-

plantação de um pacote de ações preventivas integradas 

e simultâneas para retomar o controle nas regiões me-

tropolitanas que registram índices críticos de homicídio. 

Nesse sentido já foram criados seis Territórios da Paz, no 

Rio de Janeiro (RJ), em Recife (PE), em Rio Branco (AC), 

no Distrito Federal, em Maceió (AL) e em Vitória (ES).

Dentro desses Territórios, o Gabinete de Gestão Inte-

grada Municipal (GGIM) coordena as secretarias envol-

vidas nos projetos com as forças de segurança – polícias 

civil, militar, federal e rodoviária federal, corpo de bom-

beiros, guarda municipal – e com os representantes da 

sociedade civil. O bairro Santo Amaro, em Recife, foi o 

primeiro Território da Paz e, em apenas seis meses, já re-

gistrou uma queda de 70% nos índices de criminalidade.

cidadania

Onde estão os Territórios 
da Paz
• Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro (RJ)

•  Zona de Atendimento Prioritário 5,  
em Rio Branco (AC)

•   Região Administrativa do Itapoã,  
no Distrito Federal (DF)

• Bairro São Pedro, em Vitória (ES)

• Bairro Santo Amaro, em Recife (PE)

• Bairro Benedito Bentes I Maceió (Alagoas)

Mulheres são 
treinadas para 
afastar jovens da 
criminalidade

O Projeto Mulheres da Paz está selecionando e 

treinando 11.725 mulheres para construir e forta-

lecer redes sociais de prevenção e enfrentamento 

aos tipos de violência que envolvem jovens. Com o 

incentivo de uma bolsa mensal de R$ 190, elas têm 

a missão de identificar jovens em situação de risco 

e afastá-los da criminalidade, conduzindo-os para os 

projetos sociais do Pronasci, como o Protejo. A ini-

ciativa tem como foco as mulheres das regiões mais 

atingidas pela violência e criminalidade.

a JOrnalista luCiana barretO apresenta O “repórter brasil”, uM dOs destaques da prOGraMaçãO

comunidadePARA SABER MAIS, ACESSE:

EMPRESA BRASIL DE COMuNICAçãO www.ebc.com.br

www.memoriasreveladas.arquivonacional.gov.br

PROGRAMAçãO DA TV BRASIL www.tvbrasil.org.br
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O MinistériO da Justiça investiu CerCa de r$ 26 Milhões na deMOCratizaçãO dO 

aCessO à Justiça, FOrtaleCendO O atendiMentO às Mulheres vítiMas de viOlênCia

C
riada para oferecer uma visão diferenciada 
aos acontecimentos, a TV Brasil oferece 
uma programação ampla e diversificada ao 

cidadão. A TV Brasil tem rede própria no Rio de 
Janeiro, em Brasília, em São Luís e em São Paulo 
e também na TV a cabo. Além disso, 22 TVs edu-
cativas em vários estados do País transmitem 40% 
da programação, inclusive o jornal Repórter Brasil. 
O programa conta até com um correspondente in-
ternacional na África, Carlos Alberto Júnior, que já 
realizou reportagens em dez países do continente. 

No ar desde dezembro de 2007, com a fusão da 
TVE Brasil com a extinta Radiobrás, a TV Bra-
sil tem trabalhado na renovação da grade. Foram 
criados o jornal Repórter Brasil, com edições pela 
manhã e à noite, além da chamada Faixa de Re-
flexão, no período das 22 h às 23 h, com os pro-
gramas Caminhos da Reportagem, o programa de 
debates 3 a 1, a série De Lá pra Cá, o Observató-

rio da Imprensa, reformatado, e a transmissão do 
Roda Viva. 

A programação busca abordar temas que as TVs 
convencionais não tratam e retratar a diversidade 
cultural brasileira, sem precisar obedecer à lógica da 
audiência. Exemplo disso são as transmissões ao vivo 
das festas juninas em cidades como Recife, Caruaru, 
Campina Grande e Aracaju. 

Para garantir a independência da TV Brasil, toda 
a programação é fiscalizada por um Conselho Cura-
dor, formado por representantes da sociedade. A 
primeira audiência pública do Conselho está previs-
ta para 9 de julho de 2009, em Brasília. 

Em rede com cerca de 40 instituições, o Memórias 

Reveladas oferece, na internet, um rico banco de dados 

sobre esse período. Por meio de uma chamada pública, 

a população pode contribuir para o Arquivo Nacional, 

entregando acervos particulares relativos ao período 

da ditadura militar brasileira e de informações referen-

tes a falecimentos ou possível localização de corpos de 

desaparecidos políticos, com a garantia do anonimato. O pOrtal traz inFOrMações e iMaGens dO períOdO
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o Farmácia PoPular do Brasil tem 512 unidades em 402 municíPios. já o saúde 

da Família conta com 29.275 equiPes e BeneFicia 93,4 milhões de Pessoas
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67 milhões de pessoas foram imunizadas contra a rubéola

Ministério da Saúde 
realiza maior campanha 
de vacinação do mundo

O Ministério da Saúde realizou a maior campa-
nha de vacinação contra a rubéola do mun-
do. Em apenas cinco meses, foram imuniza-

das cerca de 67 milhões de pessoas. A meta inicial foi 
ultrapassada e alcançou 95,79% da população-alvo. 
Conforme acordo internacional firmado com a Orga-
nização Pan-Americana de Saúde (OPAS), até 2010, 
os países do continente americano devem eliminar a 
rubéola e a síndrome da rubéola congênita, transmiti-
da de mãe para filho durante a gravidez. 

No Brasil, a previsão é de que o País esteja livre da 
doença já em 2009. O reconhecimento internacio-
nal da eliminação da rubéola será certificado, por um 
comitê indicado pela OPAS, após 12 meses sem evi-
dência da circulação do vírus, de acordo com critérios 
epidemiológicos preestabelecidos. 

A rubéola é uma doença grave, que, quando atinge 
as mulheres grávidas, pode causar sérios problemas ao 
bebê, como surdez, cegueira e retardo mental.

Wellington duarte receBeu a aPlicação de uma dose na camPanha nacional de Vacinação Para a eliminação da ruBéola

o programa pretende gerar mais três milhões de empregos diretos 

Mais Saúde inova em processos para 
garantir qualidade e acesso à saúde

L
ançado em 2007, o Programa Mais Saúde 
– Direito de Todos contempla 73 medidas 
e 171 ações, que consolidam a saúde como 

um direito fundamental da população. As iniciati-
vas estão distribuídas em sete eixos: Promoção da 
Saúde; Atenção; Complexo Industrial; Força de 
Trabalho; Qualificação da Gestão; Participação; e 
Controle Social e Cooperação Internacional. Em 
2008, o Programa reuniu resultados significativos 
em todos eles. No Promoção da Saúde, por exem-
plo, o Mais Saúde garantiu o acesso de 34 milhões 
de mulheres a contraceptivos gratuitos, aprovou a 
licença-maternidade de seis meses e reduziu, em 
dois anos, em 33% os casos de malária no País. Nos 
outros eixos, destaca-se o programa Brasil Sorriden-
te, que implantou 17.715 Equipes de Saúde Bucal, 
atendendo 84,9 milhões de pessoas, além de 674 
Centros de Especialidades Odontológicas e 323 La-
boratórios Regionais de Próteses Dentárias. Foram 
investidos R$ 500 milhões em pesquisa, o que per- prevenção

qualidade

Lei Seca ajuda a reduzir internações e mortes no trânsito

L
evantamento do Ministério da Saúde revela 
que a chamada Lei Seca contribuiu para redu-
zir internações e mortes em cerca de 20% nas 

saúde pública

Samu garante 
agilidade no 
atendimento 
emergencial 
da população

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-

cia (Samu/192) é um programa que tem como 

finalidade prestar socorro emergencial à popu-

lação. O serviço funciona 24 horas por dia, com 

uma equipe médica apta a atender às urgências 

de natureza traumática, clínica, pediátrica, 

cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 

em vias públicas, residências ou estabeleci-

mentos comerciais. O atendimento é feito após 

ligação gratuita para o número 192. O Samu é 

o principal componente da Política Nacional de 

Atenção às Urgências, criada em 2003. 

Paralisia infantil e 
sarampo já foram 
erradicados

O Brasil já erradicou duas doenças: a varíola, 

em 1973, e a poliomielite, em 1994. Em 1992, 

foi realizada uma Campanha Nacional de Va-

cinação contra o sarampo, que obteve êxito de 

100% em atingir a população-alvo – 52 milhões 

de crianças de 1 a 14 anos foram imunizadas na 

ocasião. A partir de 2001, todos os casos de sa-

rampo confirmados no País foram decorrentes 

de pacientes vindos do exterior.

População atendida

2003 2008

10.100.000

100.166.195 

112.546.443

2009
até junho

Total de ambulâncias

2003

146 USB e 31 USA

1.109 USB e 299 USA

2009
até junho

PArA SABEr MAiS, ACESSE: http://portal.saude.gov.br
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mitiu a elaboração da primeira linhagem de células-
tronco do Brasil, em parceria com o Ministério da 
Ciência e Tecnologia. Como parte das iniciativas 
para a melhoria da gestão, o programa reduziu os 
custos em R$ 400 milhões, sendo R$ 343 milhões 
na aquisição de medicamentos. 

capitais, confirmando a importância da fiscalização 
para impedir que motoristas dirijam após consumir 
bebidas alcoólicas. Um ano após a entrada em vigor 

Criado em 2007, o programa Nacional de te-

lessaúde utiliza a infraestrutura de informática e 

telecomunicação implantada nos pontos de atendi-

mento para permitir que profissionais do Saúde da 

Família, de universidades e de instituições de todo o 

país tirem dúvidas e compartilhem conhecimentos, 

para aprimorar o atendimento às comunidades.

Com investimentos de r$ 23 milhões em in-

fraestrutura e treinamento de profissionais, as uni-

dades do telessaúde foram instaladas inicialmente 

em municípios localizados em áreas remotas e 

carentes de nove estados. entre 2008 e 2009, o 

programa cresceu 180% e realizou mais de 100 mil 

atendimentos nos 641 municípios que atende. 

A estrutura do Telessaúde
• 9 núcleos de telessaúde

• 735 pontos de funcionamento

• 641 municípios atendidos

• 2.474 equipes da família

• 4.537 teleassistências

• 911 atividades de teleducação

• 102.394 exames de apoio 

das novas regras, o número de internações provoca-
das por acidentes de trânsito nas capitais brasileiras 
caiu de 105.904, no segundo semestre de 2007, para 
81.359, no mesmo período de 2008. Ao todo foram 
24.545 hospitalizações a menos, com uma redução 
de 23% nos atendimentos financiados pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS). 

No segundo semestre de 2008, foram registrados 
2.723 óbitos relacionados aos acidentes de trânsito, 
contra 3.519 nos seis últimos meses do ano anterior. 
Foram 796 óbitos a menos, uma redução de 22,5%. 
Na comparação entre o primeiro e o segundo semestre 
de 2008, que compreende seis meses antes e seis meses 
depois da Lei Seca, o Brasil apresentou uma redução 
de 459 óbitos (queda de 14%). 

Para concluir o levantamento, o Ministério da Saúde 
usou como base os dados dos sistemas de Informações so-
bre Mortalidade, de Internações Hospitalares e do Inqué-
rito Nacional de Fatores de Risco e Proteção para Doenças 
e Agravos não Transmissíveis. A análise levou em consi-
deração apenas as informações das capitais brasileiras. As 
cidades que registraram reduções de internações e mortes 
foram São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza, Porto 
Alegre e Recife. Capitais como Belo Horizonte, Belém e 
Teresina, contudo, notificaram aumento. 

Para marcar um ano de imPlantação da lei seca, o detran/dF e a Polícia militar realizaram uma camPanha educatiVa Para 
conscientizar os motoristas soBre os riscos de dirigir aPós o consumo de BeBida alcoólica

Cai a mortalidade 
infantil entre índios

As ações de saneamento e assistência à 

saúde em áreas indígenas contribuíram para a 

queda da mortalidade infantil nesses locais de 

55,7 para 46,7 óbitos por mil nascimentos. Já 

a Agenda Social dos Povos indígenas articula 

ações para garantia dos direitos, proteção de 

terras, promoção social e qualidade de vida dos 

índios. Mais informações: www.funai.gov.br e 

www.funasa.gov.br.

Telessaúde: tecnologia 
no atendimento à 
população

PArA SABEr MAiS, ACESSE: www.telessaudebrasil.org.br
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Uma frota de 2.487 ônibUs foi adqUirida por meio do programa Caminho 

da esCola, para renovar os veíCUlos esColares e garantir o aCesso 

segUro e Confortável dos alUnos do Campo às Unidades de ensino

em sala de aUla: melhoria da qUalidade e aCesso para todos
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Reuni e Prouni garantem expansão 
do acesso ao Ensino Superior

O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação 
e Expansão das Universidades Federais (Reuni) 
tem a meta de dobrar o número de alunos nos 

cursos de graduação em dez anos, a partir de 2008, e 
permitir o ingresso de 680 mil alunos a mais nos cursos 
superiores. Todas as 55 universidades federais aderiram 
ao programa e apresentaram seus planos de reestrutu-
ração. Até 2012, o Reuni destinará R$ 8,37 bilhões às 
universidades, sendo R$ 5,9 bilhões em custeio e pessoal 
e R$ 2,46 bilhões em investimento. O primeiro repasse 
do programa, de R$ 250 milhões, ocorreu em dezembro 
de 2007. Até o fim de 2009, terão sido investidos R$ 
2,29 bilhões. Para assegurar o atendimento aos alunos 
e o funcionamento das instituições, estão previstas as 
contratações de 8.239 técnicos e 9.982 docentes a partir 
deste ano. Devem ser abertos 1.248 novos cursos e cria-
das 93.420 novas vagas até 2012.

Educação

Programa levou cerca de 9,9 milhões de pessoas às salas de aula
Criado em 2003 para universalizar a alfabetização 

de brasileiros de 15 anos ou mais, o Programa Brasil 

Alfabetizado já recebeu cerca de 1,4 milhão de inscri-

ções em 2009. A meta é atender 2,1 milhões de jovens 

e adultos até o fim do ano. Estados e municípios devem 

beneficiar, no período de 2008 a 2010, mais 5,6 mi-

lhões de jovens e adultos. 

O programa abrange todo o território nacional, com 

atuação mais intensa nos 1.928 municípios com taxas 

de analfabetismo iguais ou superiores a 25%. As prio-

ridades de atendimento são a região Nordeste, que con-

centra 90% dos municípios com altos índices de analfa-

betismo, e os jovens de 15 a 29 anos. 

Em janeiro de 2009, os secretários de educação da 

região Nordeste e dos três estados da região Norte cele-

braram um pacto com o Ministério da Educação em que 

se comprometem a concentrar esforços na alfabetiza-

ção de jovens e adultos e na garantia de vagas nas redes 

públicas, para que eles continuem seus estudos.

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domi-

cílios (Pnad) de 2007 revelam que o analfabetismo de 

jovens na faixa de 15 a 17 anos é de 1,7%; de 18 a 24 

anos, 2,4%; e de 25 a 29 anos, 4,4% – índices que vão 

subindo à medida que aumenta a idade. Na faixa de 55 a 

alfabEtização 

Classes regulares 
abrigam cerca de 300 
mil alunos especiais

Em 2008, o Brasil registrou, pela primeira vez, 

um número maior de alunos especiais em classes 

regulares do que em escolas especiais. O Censo Es-

colar da Educação Básica mostrou que o índice de 

matriculados passou de 46,8% do total de alunos 

com deficiência, em 2007, para 54%, em 2008. 

Estão em classes comuns 375.772 estudantes 

com deficiência, transtornos globais do desenvol-

vimento e altas habilidades ou superdotação.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação deter-

mina que o poder público amplie o atendimento 

aos estudantes com necessidades especiais, pre-

ferencialmente na própria rede pública regular de 

ensino. Em 2008, foi lançada a Política Nacional 

de Educação Especial na Perspectiva da Educa-

ção Inclusiva, que busca atender a essa diretriz, 

alterando valores e práticas educacionais.

A partir de 2010, as escolas públicas de ensino 

regular que oferecem atendimento educacional 

especializado no contraturno das aulas terão fi-

nanciamento do Fundo da Educação Básica (Fun-

deb). De 2005 a 2008, o Ministério da Educação 

entregou 5.551 salas de recursos multifuncionais 

às escolas de educação básica. As salas são com-

postas de equipamentos, mobiliários, materiais 

pedagógicos e de acessibilidade.

inclusão

aumento do ensino fundamental de oito para nove anos tem 
52% das matrículas. qualidade da educação também é meta

Universalização do ensino  
terá R$ 15 bilhões até 2011

A
té 2011, o Plano de Desenvolvimento da 
Educação (PDE) vai investir R$ 15 bilhões 
para melhorar a qualidade da educação no 

Brasil e universalizar o acesso ao ensino. Uma das 
principais estratégias para atingir essas metas é a am-
pliação do Ensino Fundamental de oito para nove 
anos, aprovada em 2005 e que, em maio de 2009, 
registrava 52% das matrículas no novo regime. 

Outra importante iniciativa do PDE, o Programa 
Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipa-
mentos da Rede Escolar Pública de Educação Infantil 
(Proinfância), lançado em 2007, financiou, nos últi-
mos dois anos, a construção de 1.024 creches e pré-
escolas em todo o País. Já no âmbito do Fundo da 
Educação Básica (Fundeb), foram transferidos R$ 3,2 
bilhões em 2008 e R$ 1,3 bilhão até maio de 2009.

Para garantir o acesso de crianças a creches e esco-
las de educação infantil públicas, o Proinfância oferece 
assistência financeira aos municípios que elaboraram o 
Plano de Ações Articuladas (PAR) para a construção, 
a reforma e a aquisição de equipamentos e mobiliário. 
Nos últimos dois anos, foram celebrados 989 convê-
nios entre os municípios e o Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação (FNDE). A meta para 
2009 é construir mais 500 unidades, com orçamento 
previsto de R$ 441,47 milhões. Até o fim de 2010, 
os recursos repassados pelo programa devem chegar a  
R$ 1,8 bilhão. As unidades são localizadas especialmen-
te em regiões metropolitanas – onde são registrados 
os maiores índices de população nessa faixa etária – e  
contam com equipamentos para melhor locomoção de 
pessoas portadoras de necessidades especiais.

Educação 

64 anos, o índice alcança 19,5%.

Neste ano, os alunos do Brasil Alfabetizado terão à sua 

disposição um livro didático com as matérias de Língua 

Portuguesa e Matemática, criado especialmente para 

eles. O Governo Federal investiu R$ 11,8 milhões na 

compra de 1,7 milhão de exemplares.

alUnos espeCiais 

ConqUistam espaço 

em sala de aUla

PARA SABER MAIS:

ACESSE www.mec.gov.br

LIgUE (61) 2104-6140 

MANDE UM E-MAIL suporte.sba@mec.gov.br

prouni já atendeu cerca de 540 mil estudantes, e reuni tem como meta atender 680 mil em dez anos

Educação profissional tem 38 mil novas vagas desde 2005
Ensino técnico

ACESSE E SAIBA MAIS EM: www.mec.gov.br/prouni

Número de vagas 
de graduação presencial 
no Brasil

2006 2008 2010 2012
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•  o estudante que participar do exame nacional do 

ensino médio (enem), na edição imediatamente an-

terior ao processo seletivo do prouni, e obter a nota 

mínima estabelecida pelo mec.

•  o estudante cuja renda familiar seja de até três salá-

rios mínimos por pessoa.

•  O estudante que também satisfizer uma das seguin-

Quem pode concorrer a uma bolsa do Prouni

Entre as diretrizes do programa estão a redução da 
evasão, a ocupação de vagas ociosas, o aumento do 
número de vagas de ingresso, a mobilidade estudantil, 
a revisão da estrutura acadêmica, a diversificação das 
modalidades de graduação, a ampliação das políticas 
de inclusão e assistência estudantil, a articulação da 
graduação com a pós-graduação e da educação supe-
rior com a educação básica.

Criado pelo Governo Federal em 2004, o Progra-
ma Universidade para Todos (Prouni) já atendeu, in-
cluindo o processo seletivo do primeiro semestre de 
2009, cerca de 540 mil estudantes. O programa con-
cede bolsas de estudos integrais e parciais a estudan-
tes de cursos de graduação e sequenciais de formação 
específica em instituições privadas de educação supe-
rior. As instituições que aderem ao Prouni recebem 
isenção de tributos.

manente da instituição, ou estar concorrendo a vaga 

em curso de licenciatura, normal superior ou peda-

gogia. Nesse caso, a renda familiar por pessoa não é 

considerada.

tes condições: ter cursado o ensino médio completo em 

escola pública ou em escola privada com bolsa integral 

da instituição; ter cursado o ensino médio parcialmente 

em escola pública e parcialmente em escola privada com 

bolsa integral da instituição; ser portador de necessida-

des especiais; ser professor da rede pública de ensino 

Básico, em efetivo exercício, integrando o quadro per-

A expansão da Rede Federal de Educação Profissio-

nal, Científica e Tecnológica, com a criação de novas 

unidades de ensino desde 2005, já resultou na aber-

tura de 38 mil vagas em cursos gratuitos de educação 

profissional e tecnológica em todo o País. Estão em 

funcionamento 82 novas escolas, nas quais foram in-

vestidos R$ 520 milhões. 

Em 2009, outras cem escolas técnicas serão entre-

gues – 12 já estão em funcionamento. A expansão implica 

investimentos totais de R$ 1,1 bilhão. Mais 132 novas es-

colas serão entregues até 2010. A rede passa pela maior 

expansão de sua história. Em 2003, o Brasil contava com 

140 escolas técnicas. Em 2010, o número total chegará a 

354, com 500 mil vagas em todo o território nacional.

Desde dezembro de 2008, 31 Centros Federais de Edu-

cação Tecnológica (Cefets), 75 unidades descentraliza-

das de ensino (Uneds), 39 escolas agrotécnicas, 7 escolas 

técnicas federais e 8 escolas vinculadas a universidades 

se transformaram em Institutos Federais de Educação, Ci-

ência e Tecnologia. Atualmente são 38 institutos federais 

presentes em todos os estados, oferecendo ensino médio 

integrado, cursos superiores de tecnologia e licenciaturas. 

A rede ainda é formada por instituições que não aderiram 

aos institutos federais, mas também oferecem educação 

profissional em todos os níveis. São 2 Cefets, 25 escolas 

vinculadas a universidades e 1 universidade tecnológica. 

500 mil 
vagas de ensino 
téCniCo em todo o 
território naCional. 
esta é a meta do 
governo federal 
até 2010
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Os editais para a seleçãO de pOntOs de Cultura, COnveniadOs COm 24 estadOs 

e seis muniCípiOs, pOssibilitaram O apOiO a CerCa de 1.200 pOntOs  em 2008
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após os Jogos pan-americanos rio 2007, vem aí a Copa do mundo de 2014. 
O rio de Janeiro também luta para sediar os Jogos Olímpicos de 2016 

Eventos esportivos 
impulsionam a economia

A capacidade de organização e preparação para 
grandes eventos esportivos proporcionou ao Bra-
sil vantagem competitiva em disputas para sediar 

torneios mundiais. Depois dos Jogos Pan-Americanos 
e Parapan-Americanos Rio 2007, o Governo Federal dá 
agora mais um passo para que o País ocupe lugar de des-
taque na história do esporte com a Copa do Mundo de 
2014. Dessa forma, o Brasil tem adquirido experiência, o 
que reforça a candidatura da cidade do Rio de Janeiro para 
ser a sede dos Jogos Olímpicos de 2016, em que concorre 
com Chicago (EUA), Tóquio (Japão) e Madri (Espanha).

A realização de competições de apelo global é uma de-
monstração de valorização do esporte nacional que causa 
impactos socioeconômicos positivos para o País. Enco-
mendado pelo Comitê Organizador Local (COL) da Copa 
do Mundo 2014, um estudo da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV) mostra que pelo menos R$ 155,7 bilhões devem ser 
injetados na economia brasileira, e 18 milhões de empregos 
poderão ser gerados até a realização do mundial. 

Em relação aos Jogos Pan-Americanos, os benefícios 
para a economia foram revelados em números no estudo 
“Impactos socioeconômicos dos Jogos Pan-Americanos 
Rio 2007”, da Fundação Instituto de Pesquisa Econô-
mica (Fipe). A movimentação econômica do evento 
superou os R$ 10 bilhões, e um dos destaques foi o 
aumento de postos no mercado de trabalho – 178.955 

pessoas contratadas direta ou indiretamente pelo equi-
valente ao período de um ano. Os dados da pesquisa dão 
suporte ao Governo Federal na defesa do projeto dos 
Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. 

A Fipe avaliou a movimentação em 42 setores da econo-
mia e estimou os impactos socioeconômicos causados pela 
operação do Pan em cada área, identificando oportunida-
des que não existiriam caso o Brasil não tivesse sediado o 
evento. Os resultados demonstraram que, para cada R$ 1 
milhão investido pela organização da competição (União, 
estado, município e CO-Rio), a economia nacional mo-
vimentou R$ 1,879 milhão. Isso significa que os cerca de 
R$ 3,5 bilhões de aporte dos organizadores induziram a 
iniciativa privada a injetar outros R$ 6,7 bilhões nas cadeias 
produtivas relacionadas ao evento, provocando uma movi-
mentação total de R$ 10,2 bilhões na economia brasileira. 

esporte

Mais Cultura 
encerra 2008 
com orçamento 
de R$ 199 milhões

Lançado em outubro de 2007, o Programa Mais 

Cultura marca o reconhecimento da cultura como ne-

cessidade básica do cidadão e vetor importante para o 

desenvolvimento do País.

Com a adesão de 17 estados e com a parceria de 17 

órgãos do Governo Federal, o programa encerrou 2008 

com a execução de 90% do orçamento previsto, tota-

lizando R$ 199 milhões. Dentro da política de livro e 

leitura, foram reconhecidos 514 Pontos de Leitura, e foi 

lançado o Pontinho de Cultura/Espaço de Brincar Mais 

Cultura, voltado para crianças e adolescentes. 

Além disso, foram premiadas 205 iniciativas em 

áreas de grande vulnerabilidade social no Territórios 

da Cidadania, programa coordenado pelo Ministério do 

Desenvolvimento Agrário; nas áreas de atuação do Pro-

grama Nacional de Segurança Pública com Cidadania 

(Pronasci), do Ministério da Justiça; e nas regiões com 

menores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH). 

E, fruto do Seminário Juventude e Teledramaturgia, 

realizado em 2008, serão produzidas três minisséries, 

que serão veiculadas nas emissoras públicas do País. 

mais cultura

Programa Viaja Mais Melhor Idade supera 
expectativas e vende 180 mil pacotes

V
oltado para o público da terceira idade, o pro-
grama oferece roteiros diferenciados de viagem 
e hospedagem com 50% de desconto para pe-

ríodos de baixa ocupação. O objetivo é ampliar o aces-
so ao turismo, estimular o turismo interno, diminuir a 
ociosidade dos negócios nesses períodos e incentivar o 
conhecimento da diversidade cultural e natural do País. 

O turista da melhor idade tem mais flexibilidade para 
administrar o seu tempo livre e ainda pode fazer viagens 
com preços acessíveis. De acordo com uma pesquisa do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
existem no Brasil 20 milhões de pessoas com idade aci-
ma de 60 anos. Elas representam 10,5% da população 
total do País e, em menos de 20 anos, podem ser 30 mi-

lhões habitantes, ou 13% da população brasileira.
Nos dois primeiros anos de vida, o programa ven-

deu 180 mil pacotes, e foram registradas 10.029 in-
tenções de reserva. São 12 cidades de origem (capi-
tais do RS, PR, SC, SP, RJ, ES, MG, BA, PE, DF, 
GO e AM), que enviam turistas para 37 destinos. 
Há 1.918 meios de hospedagem cadastrados em 426 
municípios dos 27 estados brasileiros, 4.100 agentes 
de viagem treinados, 11 operadoras e 1.582 agências 
credenciadas para a comercialização de cerca de 500 
pacotes diferenciados formatados. A movimentação 
financeira estimada chega aos R$ 135 milhões (con-
tabilizando-se apenas a venda de pacotes e excluindo 
o faturamento indireto da cadeia beneficiada).

destinos turísticos

CoNHEçA oS MELHoRES RoTEIRoS E DESTINoS 

BRASILEIRoS EM: 

www.turismobrasil.gov.br

PARTICIPE Do PRoGRAMA VIAJA MAIS MELHoR IDADE EM: 

www.viajamais.com.br

CoNSuLTE PACoTES DE VIAGEM E MEIoS DE HoSPEDAGEM 

CoM PREçoS E CoNDIçõES DE PAGAMENToS ESPECIAIS EM: 

www.portaldehospedagem.com.br

Programa de Regionalização 
investe R$ 1 bilhão em  
65 destinos

turismo

Investimentos por região

Nordeste
r$ 597 milhões

Norte
r$ 186 milhões

Centro-oeste
r$ 90 milhões

Sudeste
r$ 86 milhões

Sul
r$ 56 milhões

ao longo de seis anos, municípios de todas as regiões do brasil 
receberam os recursos, aplicados em obras de infraestrutura

C
omo estratégia para promover o desenvolvi-
mento do turismo nas cinco regiões do Brasil, 
o Ministério do Turismo elegeu 65 municípios 

como prioritários para receber verbas de todos os seus 
programas. Os chamados destinos indutores incluem 
todas as capitais estaduais, das quais 12 foram escolhi-
das para sediar a Copa do Mundo de 2014. Além des-
sas cidades, cada estado tem, no máximo, cinco outros 
municípios selecionados para o projeto. 

Entre 2003 e 2008, os 65 destinos receberam in-
vestimentos de R$ 1 bilhão do Programa de Regio-
nalização, com aplicação restrita a 15 tipos de obras 
de infraestrutura. Entre elas estão: a ampliação ou 
construção de acessos a rodovias, ferrovias, aeropor-
tos e portos; a recuperação do patrimônio históri-
co; e a construção de museus e escolas de formação 
para o turismo.

No total, foram firmados 656 contratos. O Nor-
deste, que tem o maior número de estados e de 
destinos, ficou com a maior fatia do investimento:  
R$ 597 milhões. A região Norte firmou 122 contra-

tos para atender 13 regiões turísticas, com R$ 186 
milhões. O terceiro lugar em volume de recursos em-
penhados foi o Centro-Oeste, com R$ 90 milhões, 
seguido do Sudeste, com R$ 86 milhões, e do Sul, 
com R$ 56 milhões.

 1a FASE Do PRoJETo (2007) 2a FASE Do PRoJETo (2008)

perspectiva de venda 7 mil pacotes 50 mil pacotes

vendas concretizadas 9 mil pacotes 180 mil pacotes

prOgrama 

OfereCe 

rOteirOs 

espeCiais para 

quem tem mais 

de 60 anOs

r$10,2 bi 
fOram mOvimentadOs 
pela eCOnOmia brasileira 
COm a realizaçãO dOs 
JOgOs pan-ameriCanOs

os principais projetos 
socioesportivos 

projetos sociais

BoLSA ATLETA 
É um dos maiores programas de patrocínio a atle-

tas do mundo. Tem como público-alvo atletas e 

para-atletas de alto rendimento, sem nenhum tipo 

de patrocínio em dinheiro e que tiveram excelentes 

resultados nacionais e internacionais em competi-

ções de sua modalidade. 

PRAçAS DA JuVENTuDE
Trata-se de um projeto de infraestrutura esporti-

va realizado em parceria entre o Governo Federal, 

os estados e os municípios. Em regiões de vulne-

rabilidade social, são construídos complexos com 

quadra poliesportiva, área de ginástica e centros 

de convivência e da terceira idade. 

SEGuNDo TEMPo 
Consiste em um programa socioeducativo que 

promove a inclusão social por meio do esporte nas 

escolas públicas e áreas onde há vulnerabilidade 

social. os estudantes aproveitam o tempo extra 

após as atividades escolares para se dedicar à prá-

tica esportiva. o Segundo Tempo atende 937.202 

crianças e jovens. 

 

ESPoRTE E LAzER DA CIDADE 
É um programa voltado para a execução de po-

líticas públicas e sociais associadas ao esporte 

recreativo e ações de lazer. O programa beneficia 

3.263.001 pessoas. 

PINTANDo A LIBERDADE 
Entre as metas desse programa estão a sociabiliza-

ção de detentos por meio do trabalho. Eles recebem 

pela produção de materiais esportivos e, a cada três 

dias trabalhados, têm um dia abatido na pena. o 

programa utiliza a mão de obra de 13 mil presos.

 

PINTANDo A CIDADANIA 
o programa gera emprego e renda para trabalha-

dores de comunidades de baixa renda. As famílias 

recebem pela confecção de materiais esportivos. 

Desde 2004, 2.433 pessoas foram beneficiadas. 

 

CoNHEçA o BLoG DA REFoRMA DA LEI RouANET EM  

HTTP://BLoGS.CuLTuRA.GoV.BR/BLoGDARouANET 

depOis da esCOla, JOvens têm aula de músiCa

projeto de lei altera a lei rouanet e cria mecanismos 
de financiamento 

Governo Federal lança novo modelo 
de fomento à cultura 

C
riada em 1991, a Lei Rouanet injetou, mesmo 
que de forma indireta, por meio da renúncia 
fiscal, R$ 8 bilhões na cultura brasileira. Depois 

de 17 anos, o Governo Federal lança um Projeto de Lei 
para diversificar as formas de acesso aos recursos públi-
cos por parte de produtores e artistas e, também, para 
combater a concentração de recursos na região Sudeste. 

O novo modelo, que institui o Programa de Fi-
nanciamento e Incentivo à Cultura (Profic) no lugar 
do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), 
é fruto do debate com a classe artística, iniciado em 
2003, no Seminário Cultura Para Todos. Antes de ser 
levado ao Congresso, em maio de 2009, o texto da 

cultura

proposta ficou disponível para consulta pública por  
45 dias, na internet, na página da Casa Civil.

Entre as principais alterações está o fortalecimento do 
Fundo Nacional de Cultura (FNC), que passará a ofere-
cer crédito a artistas e investimento em projetos culturais, 
com associação a seus resultados econômicos. A proposta 
prevê novas faixas de isenção e a criação do vale-cultura, 
similar ao vale-refeição, no valor de R$ 50, que tem po-
tencial para alcançar 12 milhões de trabalhadores. 

SAIBA MAIS SoBRE o PRoGRAMA MAIS CuLTuRA EM 

http://mais.cultura.gov.br
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desenvolvimento

Houve um salto no número de empreendimentos concluídos: de 270, 

em dezembro de 2008, para 335, nos primeiros meses de 2009
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o programa de aceleração do crescimento visa eliminar os gargalos de infraestrutura, gerar empregos, 
movimentar a economia e combater os desequilíbrios regionais

PAC destina mais R$ 142 bilhões para 
novas obras e ampliações de projetos

O Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC) viabiliza no Brasil um novo modelo de 
planejamento, gestão e realização de investi-

mentos públicos com o objetivo de superar os garga-
los em infraestrutura e os desequilíbrios regionais. De 
2007 a 2010, a estimativa de investimentos passou de 
R$ 504 bilhões para R$ 646 bilhões, segundo dados 
do sétimo balanço do programa. O PAC reúne ações 
de infraestrutura logística, energética, social e urbana, 
que servem de base estratégica do Governo Federal 
para a geração de empregos, com garantia de renda e 
consumo para as famílias brasileiras. É a concretização 
de um projeto de desenvolvimento nacional que as-
socia a melhoria do ambiente de negócios à inclusão 
social e à distribuição de renda pela universalização dos 
serviços públicos (energia elétrica, água tratada e esgo-
tamento sanitário).

A injeção de mais recursos é uma demonstração de 

que o Governo Federal reforça sua política de governo 
para promover os desenvolvimentos econômico e social. 
O programa tem um caráter anticíclico por sua lógica 
de fortalecimento das economias regionais com o im-
pulso às indústrias locais, preparando o País para cres-
cer ainda mais quando a crise financeira internacional 
estiver superada. Lançado em janeiro de 2007, o PAC 
inclui ações em diferentes áreas, desde habitação até 
geração de energia. 

Com os projetos distribuídos nas cinco regiões do 
País, o PAC incrementa a atividade econômica porque 
se sustenta na valorização da parceria entre os setores 
público e privado. Cada ação tem um efeito multipli-
cador, como é o caso das obras de logística, entre elas 
a recuperação de rodovias. Esse sistema faz com que 
as empresas vencedoras das licitações para a realização 
dos empreendimentos passem a ser indutoras do desen-
volvimento local, pois precisam contratar maquinário 

mais moradias na comunidade saneamento integrado castanHal (pa)

União amplia recursos do programa

A
té maio de 2009, os investimentos do orçamento 
da União no PAC chegaram a R$ 7,7 bilhões. O 
valor comprometido é 76% maior que no mes-

mo período de 2008. Em 12 meses, tanto o valor empe-
nhado, R$ 40,7 bilhões, quanto o pago, R$ 22,5 bilhões, 
dobraram. Em abril, o Comitê Gestor do PAC monitora-
va 2.446 ações, sem contar as de habitação e saneamento, 
de acordo com o sétimo balanço do programa. 

Houve um salto no número de empreendimentos 
concluídos: de 270, em dezembro de 2008, para 335, 
o que corresponde a 14% do total e a investimentos de 
R$ 62,9 bilhões. As ações com ritmo de execução ade-
quado eram 80% (em valor) ou 77% (em quantidade); 
62% dessas ações estão no estágio de obra e 23%, em 
licitação, licenciamento ou projeto.

investimento

recursos

Os investimentos da Petrobras também fazem 

parte do PAC. Recentemente, foram inauguradas 

três novas usinas de biodiesel da Petrobras Biocom-

bustíveis no semiárido brasileiro, com capacidade 

total de 170 milhões de litros/ano: Candeias (BA), 

em 29 de julho de 2008; Quixadá (CE), em 20 de 

agosto de 2008; e Montes Claros (MG), em 6 de 

abril de 2009. O volume equivale a 13% da deman-

da nacional por B3 (mistura de 3% de biodiesel ao 

diesel, obrigatória desde julho de 2008).

o pac conta com 

recursos da uniÃo, 

estados, municípios e 

iniciativa privada, alÉm 

de Financiamentos de 

diversas Fontes

r$7,7 
bilHÕes
Foi o total investido no 

pac atÉ maio de 2009. o 

valor É 76% maior que no 

mesmo período de 2008
LOGÍSTICA
133 EMPREEndIMEnTOS - R$ 10,2 BILhõES

Rodovias: 4.377 km - R$ 7,3 bilhões

Ferrovias: 356 km - R$ 1,2 bilhão

Marinha Mercante: 91 embarcações - R$ 1,5 bilhão

Porto: Terminal Salineiro de Areia Branca - 

R$ 12,7 milhões

hidrovias: 3 terminais - R$ 8,3 milhões

Aeroportos: 5 aeroportos - R$ 214 milhões

EnERGIA
186 EMPREEndIMEnTOS - R$ 50,2 BILhõES

Geração de Energia: 3.771 MW - R$ 8,1 bilhões

Transmissão de Energia: 5.153 km - R$ 3,9 bilhões

Campos de Petróleo e Gás natural: E&P - 

R$ 19,7 bilhões

Petroquímica: Paulínia/SP - R$ 427 milhões

Gasodutos: 1.434 km - R$ 3,4 bilhões

GNL: RJ e CE - R$ 3,1 bilhões

hBIO: 256 mil m³/ano - R$ 55 milhões

Refino: 5 refinarias - R$ 4,2 bilhões

Combustíveis Renováveis: 56 usinas - R$ 7,3 bilhões

SOCIAL E URBAnO
16 EMPREEndIMEnTOS - R$ 2,5 BILhõES

Luz para Todos: alcance da meta original  

em 13 estados - R$ 2,4 bilhões

Recursos hídricos: R$ 126 milhões

não inclui Saneamento e habitação

e serviços de várias pontas da cadeia produtiva. Com 
rodovias em bom estado de conservação, chega-se a um 
novo patamar de infraestrutura, e os novos setores pas-
sam a ser beneficiados por um sistema de escoamento 
da produção mais eficiente, eliminando um dos gargalos 
que engessam o desenvolvimento do País.

335 Empreendimentos 
concluídos 
14% das obras concluídas, 
que somam r$ 62,9 bilhões

a br-158 reFormada, no município de santa maria, rio grande do sul

Acompanhe o 
andamento do PAC

O Governo Federal quer transparência na pres-

tação de contas dos recursos e no andamento 

das obras do PAC. Pelo site http://www.brasil.

gov.br/pac/, qualquer pessoa pode acompanhar 

os balanços quadrimestrais do programa. São 

relatórios com a avaliação do andamento do pro-

grama em seus principais aspectos e acompa-

nhamento da execução das obras monitoradas. 

Biodiesel no semiárido

usina de biodiesel de quixadá, no ceará
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diante da crise internacional, pac ganha ainda mais importância na geração de empregos no país
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Rodovias

Ferrovias

Portos

Hidrelétricas/termelétricas

Irrigação

Aeroportos

Saneamento

Gasoduto

Água – abastecimento

Habitação

Plataforma de petróleo

Transmissão de energia

Hidrovias

Refinaria de petróleo

Petroleiro

Desde 2007, o Governo Federal 
vem executando o programa

Obras do PAC
panorama Nordeste

23)  Investimentos nos portos de Itaqui (MA – em andamento), 

Suape (PE – em andamento) no terminal salineiro de Areia 

Branca (RN – concluído).

24)  Investimento de R$ 4,8 bilhões para a integração da Bacia do 

São Francisco.

25)  Investimento no aeroporto de João Pessoa (PB – concluídas  

a ampliação e a modernização).

26) Investimento de R$ 7,4 bilhões no sistema de transporte.

27)  Duplicação da BR-101 (RN e BA) e BR-230 (PB), e construção 

e pavimentação da BR-135 (PI/BA).

28)  Construção da Ferrovia Transnordestina, da Variante  

Ferroviária Aratu (BA).

29)  Investimentos nos portos do Recife (PE), Fortaleza (CE), Aratu 

(BA) e dragagem e derrocagem na hidrovia do São Francisco e 

do Parnaíba – R$ 1,8 bilhão.

30) Investimentos de R$ 19 bilhões em habitação e saneamento.

31)   Investimentos de R$ 275 milhões em armazenamento  

e  de R$ 1,6 bilhão em adução de água bruta.

32)  Investimento de R$ 1 bilhão em sistemas de armazenamento 

e/ou distribuição de água tratada.

33)  Investimento de R$ 1,7 bilhão para a expansão de sistemas  

de irrigação.

34)  Gasoduto Cacimbas-Catu.

35)  Investimento de R$ 199 milhões nos aeroportos de Parnaíba 

(PI), Fortaleza (CE), Natal (RN), Recife (PE) e Salvador (BA).

36)  Construção de gasoduto da malha Nordeste, trechos  

Pilar-Ipojuca (AL-PE) e trecho Catu-Itaporanga (BA-SE) 

– concluídos.

37) Construção do Terminal GNL de Pecém (CE).

38) Construção da Refinaria Abreu e Lima (PE).

39) Construção de 15 petroleiros e do Estaleiro Atlântico Sul (PE).

40)  Interligação Norte-Nordeste de Colinas (TO) a Coremas (PB).

Norte
1)  Construção das eclusas de Tucuruí (PA) e dos terminais 

hidroviários da Amazônia (AM, PA e RO).

2)   Investimentos de R$ 6,3 bilhões na melhoria do sistema de 

transportes.

3)   Construção e pavimentação das rodovias BR-364 (AC), BR-319 

(AM), BR-163 (MT-PA), BR-230 (PA), BR-156 (AP) e BR 364 (AC).

4)  Construção do trecho Aguiarnópolis-Palmas (505 km) da 

Ferrovia Norte-Sul.

5) Ampliação do porto de Vila do Conde (PA).

6)  Usinas Hidrelétricas do Rio Madeira – Usina Hidrelétrica Santo 

Antônio (RO) – 3.150 MW e Usina Hidrelétrica Jirau (RO) 

– 3.300 MW e Usina Hidrelétrica Estreito  (TO) – 1.087 MW.

7)  Interligação Porto Velho – Araraquara (RO-SP) e Interligação 

Tucuruí – Macapá – Manaus (PA-AM). 

8)  Investimentos de R$ 321 milhões nos projetos de irrigação de 

Sampaio, Manuel Alves/Propertins e São João, no Tocantins.

9)  Aplicação de R$ 124 milhões na ampliação dos Aeroportos 

Macapá (AP) e Boa Vista (RR) (concluída a reforma do terminal 

de passageiros).

10)  Investimentos de R$ 7,2 bilhões em habitação e saneamento.

11) Construção do Gasoduto Urucu – Coari - Manaus.

Centro-Oeste
41)   Duplicação das rodovias BR-060 (DF, GO), BR-163-364 (MT) e 

construção da BR-158 (MT).

42) Dragagem e derrocamento da Hidrovia Paraná-Paraguai.

43) Termelétrica Goiânia II (GO) – concluída.

44) Construção da Ferronorte, trecho Alto Araguaia-Rondonópolis

45)  Investimento de R$ 161 milhões na ampliação do terminal de 

passageiros e construção do segundo viaduto de aeronaves no 

aeroporto de Brasília (DF).

46) Hidrelétrica de São Salvador.

47)  Expansão dos sistemas de irrigação – R$ 70 milhões.

48) Investimentos de R$ 9,2 bilhões em habitação e saneamento.

49)  Usina Hidrelétrica Dardanelos (MT), 261 MW. 

Sul
12)  Duplicação da BR-101 (Sul), BR-470 (SC), BR-280 (SC), BR-

392 (RS) e BR-386 (RS), e construção e pavimentação da BR-

153 (PR), BR-282 (SC), BR-448 (RS) e BR-158 (RS). Também 

foram iniciadas obras do complexo viário de Canoas (BR-116/RS).

13)  Hidrelétrica Castro Alves (concluída); conversão da Termelétrica 

Canoas (RS) – concluída.

14)  Construção e ampliação dos berços do porto de São Francisco 

do Sul (SC); ampliação dos molhes e dragagem do Porto de Rio 

Grande (RS).

15)  Construção dos contornos ferroviários de São Francisco do Sul 

(SC) e Joinville (SC), e ampliação do corredor ferroviário do 

Oeste do Paraná.

16)  Investimentos nos portos de São Francisco do Sul (SC), Rio 

Grande (RS) e Itajaí (SC).

17)  Investimentos de R$ 112 milhões em armazenamento de água.

18)  Ampliação de aeroportos com investimento de R$ 578 milhões. 

19) Investimentos de R$ 16,4 bilhões em habitação e saneamento.

20)  Usina Hidrelétrica Foz do Chapecó (RS-SC), 855 MW; Usina 

Termelétrica Candiota III – carvão mineral (RS), 350 MW.  

21)  Ampliação e modernização das refinarias Repar (PR) e Refap 

(RS) com investimentos de R$ 7,7 bilhões.

22)  Construção da Plataforma P-53 da Petrobras, com 

investimentos de R$ 600 milhões.

Sudeste
50)  Contorno de Vitória – BR-101 (ES) –  iniciado; duplicação de 

100 quilômetros da BR-50 (MG – concluída); obras no arco 

rodoviário do Rio de Janeiro (RJ – iniciadas).

51)  Construção do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro 

– Comperj (RJ).

52)  Construção do gasoduto Campinas-Rio.

53)  O sistema de transportes receberá R$ 6,1 bilhões em investimentos.

54)   Duplicação das rodovias BR-381 (MG), BR-040, BR-153/365 

(MG), BR-262 (MG); construção do Rodoanel (SP).

55) Investimentos em quatro diferentes obras no Porto de Santos 

(SP), ampliação do cais comercial do porto de Vitória (ES)  

e dragagem dos portos do Rio de Janeiro, de Itaguaí e de Angra 

dos Reis (RJ), totalizando R$ 637 milhões até 2010.

56) Implantação do Plano Nacional de Produção de Gás Natural 

(Plangás). Serão investidos R$ 25 bilhões até 2010.  

57) Construção do Terminal GNL da Baía de Guanabara (RJ).

58)  Investimentos de R$ 2 bilhões na ampliação e em maior 

segurança nos aeroportos da região.

59) Investimentos de R$ 67,1 bilhões em habitação e saneamento.

60)  Colocação em operação das plataformas P-51 e P-53, 

localizadas na Bacia de Campos (RJ).

61)  Início da produção de gás dos campos de Peroá Fase II, 

Camarupim e Canapu, na Bacia do Espírito Santo, e Campo de 

Lagosta, na Bacia de Santos.

62) Construção das Plataformas P-55 (RJ) e P-57 (ES).

63)  Construção dos gasodutos, Caraguatatuba-Taubaté, Japeri-

REDUC, GASBEL II, GASDUC III, GASPAL II, GASAN II e 

Paulínea-Jacutinga.

64) Construção da Usina Termoelétrica Angra III, 1.350 MW.
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PAC entrega estrada de 
ferro que será interligada 
ao restante do País

Ferrovia Norte-Sul 
tem novo trecho 

F
oi inaugurado em 2008 o trecho de 94 quilô-
metros da Ferrovia Norte-Sul, que liga os pátios 
multimodais dos municípios de Araguaína e Co-

linas, no Tocantins. Com o novo trecho, que faz parte do 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), entrou 
em operação o terminal de carregamento de Colinas do 
Tocantins, que permitirá a conexão da ferrovia com os 
mercados da região, servindo de base para o desenvolvi-
mento de negócios na área de grãos, álcool e fertilizantes. 

A Ferrovia Norte-Sul vai interligar as cinco regiões 
do País por meio de conexões com 5 mil quilômetros 
de ferrovias privadas.  O trecho, de R$ 300 milhões, 
foi inaugurado em outubro de 2008. Em abril deste 
ano, foram concluídos mais 116 quilômetros do tre-
cho Colinas-Guaraí, somando mais R$ 377 milhões.   

A operação da ferrovia representa a abertura de no-
vas fronteiras agrícolas, em razão do aumento da ca-
pacidade de transporte. Em 2007, a movimentação de 
cargas na região Centro-Norte foi de 4,6 milhões de 
toneladas. Em 2015, a estimativa é chegar a 11,5 mi-
lhões de toneladas. De janeiro a setembro de 2008, foi 
transportado 1,1 milhão de toneladas de soja e farelo 
de soja na Ferrovia Norte-Sul.

A eClusA nA HidrelétriCA de tuCuruí, no rio toCAntins, está orçAdA em r$ 815,6 milHões, tendo 84% 

dA obrA reAlizAdA

linHA sul do metrô do reCife já está oPerAndo 

r$ 677 
milHões 
foi o VAlor inVestido 
nA ferroViA norte-sul

Piauí recebe redes de 
água e saneamento

No Piauí, as ações de habitação e saneamento do PAC 

somam cerca de R$ 990,1 milhões. O programa conta 

com projetos em 168 municípios no estado. Entre os 

destaques estão a conclusão do sistema de esgotamen-

to sanitário de Teresina. Também prevê obras de amplia-

ção e melhoria do sistema de abastecimento de água em 

Bom Jesus, Floriano, Parnaíba, Piripiri e Teresina. 

Além disso, fazem parte do PAC no Piauí intervenções 

como a construção de 4.300 unidades no conjunto habi-

tacional Jacinta Andrade, no bairro Santa Maria da Codi-

pi. Os investimentos são  de R$ 112 milhões. Para Teresi-

na, estão previstos R$ 199,8 milhões para a construção 

de moradias e urbanização em áreas carentes. 

abastecimento

no Projeto de integrAção do rio são frAnCisCo Com As bACiAs do nordeste 

setentrionAl já forAm ConCluídos treCHos dos eixos norte e leste

investimentos em portos, aeroportos e ferrovias dão impulso à economia da região

Transporte e logística 
ganham força no Nordeste

O  Programa de Aceleração do Crescimento 
na região Nordeste avança com as me-
didas na área de infraestrutura. Entre as 

obras finalizadas, estão os projetos no terminal 
salineiro de Areia Branca (RN), o terminal de 
passageiros do aeroporto de João Pessoa (PB), 
que foi ampliado e modernizado, e o Terminal de 
Regaseificação de GNL de Pecém. 

Em Pernambuco, 13 trens elétricos do metrô 
do Recife foram recuperados e climatizados e, em 
Salvador (BA), entrou em operação o terceiro trem 
reformado. Todos esses projetos ajudam a impul-
sionar a economia regional, como o terminal sa-
lineiro, por exemplo. Localizado em alto-mar, a 
cerca de 22 quilômetros da costa do Rio Grande 
do Norte, o terminal de Areia Branca vai atender 
à demanda de embarques de sal para os mercados 
interno e externo.

No Projeto de Integração do Rio São Francis-
co com as Bacias do Nordeste Setentrional, por 
exemplo, 7% do canal do Eixo Norte e 6% do 
canal do Eixo Leste também foram executados. 
Além destes, outros empreendimentos impor-
tantes estão sendo realizados, como a construção 
de 15 petroleiros no estaleiro Atlântico Sul, em 
Suape (PE), nova refinaria Abreu e Lima (PE), a 
construção da ferrovia Nova Transnordestina e a 
duplicação da BR 101. 

infraestrutura

Infraestrutura  
urbana é destaque 
na região Norte

cidades

obras de saneamento e habitação contribuem para melhoria das 
condições de vida da população do norte

N
a região Norte, o Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC) promove ações em 
diversas áreas. No Tocantins, por exemplo, 

as iniciativas de saneamento (água e esgoto) somam 
um total de R$ 556,8 milhões, dos quais R$ 185,3 
milhões são voltados para a urbanização e a constru-
ção de moradias. Essas obras beneficiarão famílias de 
baixa renda em 26 municípios. 

Em Palmas (TO), as ações em conjuntos habitacio-
nais – infraestrutura de água, esgoto e energia – vão 
beneficiar 1,5 mil famílias em áreas de risco, num total 
de investimentos de R$ 51,7 milhões. Já no Amapá, 
para as intervenções em habitação e saneamento, es-
tão previstos recursos da ordem de R$ 238,6 milhões. 
Só em Macapá, as iniciativas na área de abastecimento 
de água, que vão atingir 90% da população urbana do 
município, contam com recursos de R$ 78,8 milhões. 
Um dos projetos visa remover 1.139 famílias das pa-

lafitas onde vivem, na região do Aturiá, às margens do 
Rio Amazonas, em Macapá. 

Dois dos mais importantes empreendimentos são as 
hidrelétricas Santo Antônio e Jirau, ambas no Rio Ma-
deira (RO), Estreito, no Rio Tocantins, que somam 
um potencial de geração de energia de  7.537 MW.  
Além disso, há também a Interligação do Madeira 
– Porto Velho – Araraquara (2.375 km) e Interligação 
Tucuruí-Macapá-Manaus (713 km).

treCHo dA ferroViA norte-sul: Projeto PreVê 

integrAção Com As linHAs férreAs de todo o PAís

LoGística

Em Pernambuco, obras atendem 
comunidades carentes

E
m Pernambuco, o Programa de Acelera-
ção do Crescimento (PAC) conta com 
recursos da ordem de R$ 3,4 bilhões em 

saneamento e habitação. Com relação às obras 
de urbanização da Bacia do Beberibe, por exem-
plo, preveem a remoção de palafitas e a cons-
trução de 5.070 unidades habitacionais, benefi-
ciando 46,2 mil famílias de Olinda, Camaragibe 
e Recife. As iniciativas somam um total de  
R$ 497,2 milhões. 

Além disso, o PAC promove a urbanização do 
canal do Rio Jordão, entre o Recife e Jaboatão 
dos Guararapes, cujo valor atinge R$ 4,2 mi-
lhões. Já a urbanização do assentamento Campo 
da Vila, no Recife, tem investimentos previstos 

urbanização

r$ 3,4 
bilHões 
é o totAl que será 
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de R$ 3,9 milhões. São iniciativas como insta-
lação de esgotamento sanitário, obras de drena-
gem, além da extensão das redes elétricas e de 
iluminação pública.
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N
o Centro-Oeste, empreendimentos de infra-
estrutura energética e do sistema de trans-
portes realizadas no âmbito do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC) foram finalizados 
e vão incrementar o desenvolvimento econômico da 
região. No eixo rodoviário (infraestrutura logística), a 
meta do Governo Federal é integrar o estado de Goiás 
e melhorar as condições de interligação pelas rodovias 
com os demais estados do Centro-Oeste, do Norte e 
do Sudeste (BR-158, BR-242, BR-070, BR-060 e BR-
153) e com o Mercosul, a fim  de aumentar a competi-
tividade no escoamento da produção agrícola e indus-
trial (obras da Ferrovia Norte-Sul, BR-070, BR-080, 
BR-060, BR-153, BR-158 e BR-242).

Em Mato Grosso, fazem parte do PAC o aprimora-
mento do sistema de interligação do estado com a região 
Norte e o estado de São Paulo pelas rodovias BR-242, 
BR-158, BR-163-364, BR-163 e o apoio à melhoria da 
mobilidade urbana e à redução do trânsito. Também 
está programada a consolidação do corredor exportador, 
o que aumentará a capacidade de transporte da Ferro-
norte, das rodovias BR-242, BR-158, BR-364, BR-364 
e da Hidrovia Paraná-Paraguai. Além disso, serão reali-
zadas cerca de 46 mil ligações de energia entre 2007 e 
2010 pelo Programa Luz para Todos.

No Distrito Federal, destacam-se: a ampliação das con-
dições de acesso rodoviário e aeroviário pela BR-040, BR-
450, BR-020, BR-060 e BR-070; a construção do Sistema 
de Abastecimento de Corumbá Sul (Gama e Santa Maria, 
no Distrito Federal, mais Luiziânia, Valparaíso, Cidade 
Ocidental e Novo Gama, em Goiás). A iniciativa soma 
investimentos da ordem R$ 291,5 milhões, benefician-

Complexo petroquímico no Rio de Janeiro vai reforçar a vocação da região para o setor

PAC consolida o Sudeste 
como polo petroleiro 

A
s iniciativas do setor de petróleo e gás estão 
entre os destaques do Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC) na região Sudeste. Em 

maio de 2009, foi iniciada a produção do pré-sal na 
área de Tupi, por meio do teste de longa duração, e 
uma nova refinaria está sendo construída no Comple-
xo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj). 

O Comperj é considerado estratégico pelo Go-
verno Federal porque vai estimular na região a ins-
talação de indústrias de bens de consumo que têm 
nos produtos petroquímicos suas matérias-primas 
básicas. O complexo deve criar cerca de 212 mil 
empregos diretos, indiretos e ajudar a geração de 
renda em âmbito nacional. Com o início das ope-
rações previsto para 2012, o Comperj tem como 
principal objetivo aumentar a produção nacional 
de produtos petroquímicos, por meio do processa-
mento de cerca de 150 mil barris por dia de óleo 
pesado nacional.

O complexo será construído numa área de 45 
milhões de metros quadrados, no município de 
Itaboraí (RJ), com investimentos previstos em 
torno de R$ 19,2 bilhões. O gasoduto Campi-
nas-Rio, com extensão de 455 km, foi concluído, 
contribuindo para elevar a oferta nacional de gás 
natural de 21,82 milhões de metros cúbicos por 
dia (média de 2007) para 30,53 metros cúbicos 
por dia, em agosto de 2008. Também foi concluí-
do o Terminal de Regaseificação de GNL da Baía 
de Guanabara.

Em saneamento e habitação, os recursos na região 
estão previstos em R$ 67,1 billhões. Algumas obras 
estão em estágio avançado e outras já foram finali-
zadas, como, por exemplo, a primeira etapa da Esta-
ção de Tratamento de Esgoto Capivari 1, em Cam-
pinas (SP), inaugurada em março de 2009. A obra 
beneficia 15 mil famílias, elevando o nível de esgoto 
tratado na cidade para 71%. Com o início da ope-
ração, 100 litros de esgoto por segundo deixam de 
ser despejados no Rio Capivari. A nova estação de 
tratamento adota os modernos conceitos de desen-
volvimento tecnológico e ambiental sustentáveis. 

Outras iniciativas em saneamento estão sendo 
realizadas no interior paulista. Em Ourinhos, os 
recursos são de R$ 66,4 milhões para uma estação 
de tratamento de esgoto, drenagem e canalização 
de córregos. E, em Jacareí, com valor estimado em 
R$ 85,2 milhões, uma estação de tratamento de 
esgoto ligada a uma rede com 10 quilômetros de 
extensão vai despoluir o córrego do Turi, afluente 
do Rio Paraíba do Sul. 

Rodovias recebem obras do PAC para impulsionar a economia local. Outras iniciativas 
incluem ligações de energia elétrica e melhoria das condições de vida da população

Integração regional é o 
foco no Centro-Oeste

infraestrutura energia

Programa faz melhorias 
na rede de transportes

A duplicação de 100 quilômetros da BR 50, entre 

os municípios de Uberaba e Uberlândia, em Minas 

Gerais, já está concluída. Em 2008, também foram 

iniciados os trabalhos no arco rodoviário do Rio de Ja-

neiro e na duplicação do contorno de Vitória, além da 

conclusão do traçado do projeto do trem de alta ve-

locidade entre São Paulo e o Rio de Janeiro. Em Belo 

A exPlORAçãO de PetRóleO é imPORtAnte fOnte de geRAçãO de RiquezAs PARA Os estAdOs dA RegiãO sudeste

logística

do 230 mil famílias. Há ainda o abastecimento de água 
e esgotamento sanitário nos assentamentos de baixa renda 
(Itapoã, Vila Estrutural, Olhos-d´Água, Porto do Sol e Sol 
Nascente, na Ceilândia.

No pacote de usinas concluídas estão a Goiânia II, em 
Goiás, e de São Salvador, na divisa entre Goiás e o Tocan-
tins. E na área de infraestrutura logística destaca-se a du-
plicação de 62 quilômetros da BR-60, em Goiás. No setor 
de biocombustíveis, a obra do alcoolduto Senador Canedo 

Saneamento e habitação também têm recursos
O Governo Federal autorizou o início de obras de 

saneamento e habitação do PAC do Centro-Oeste, 

com investimentos totais de R$ 3,7 bilhões milhões 

no Distrito Federal, R$ 2,9 bilhões em Goiás, em 

Mato Grosso, R$ 1,4 bilhão, e outros R$ 1,2 bilhão 

no Mato Grosso do Sul. 

No Distrito Federal, uma das comunidades atendidas 

é a Vila Estrutural, com obras no valor de R$ 73 milhões 

para urbanização, atendendo 9,4 mil famílias. Já foram 

infraestrutura

As ObRAs de sAneAmentO básiCO e hAbitAçãO nO 

CentRO-Oeste COntAm COm investimentOs de R$ 9,4 bilhões

(GO) avança com a conclusão do estudo inicial e EIA/
RIMA (Estudo e Relatório de Impacto Ambiental). 

Em termos de infraestrutura social e urbana, várias ou-
tras medidas fazem parte da lista de destaques na região: 
ampliação do sistema de abastecimento de água, da coleta 
e do tratamento de esgoto; e a desativação de moradias lo-
calizadas em beiras de córregos e áreas de risco de cidades 
como Goiânia, Anápolis, Águas Lindas de Goiás, Valparaí-
so de Goiás, Cidade Ocidental e Formosa.

ObRAs dO PAC nA bR-163: gOveRnO fedeRAl AuxiliA O APRimORAmentO dA ligAçãO de mAtO gROssO COm OutROs estAdOs

 O COmPlexO PetROquímiCO dO RiO de JAneiRO deve CRiAR CeRCA de 212 mil 

emPRegOs diRetOs e indiRetOs e AJudAR A geRAçãO de RendA em âmbitO nACiOnAl

ESPíRItO SANtO 
Obras de urbanização e abastecimento de 
água e esgoto em Vitória somam R$ 180,3 
milhões. Conclusão dos gasodutos Cacimbas- 
Vitória e Cabiúnas-Vitória.

RIO DE JANEIRO
Obras de drenagem, urbanização e recupera-
ção ambiental da bacia dos rios Botas e Sara-
puí. Prevista a construção de 1.910 moradias 
em Belford Roxo, Duque de Caixas, Mesquita, 
Nilópolis, Nova Iguaçu, São João de Meriti e 
Rio de Janeiro. O gasoduto Japeri-Reduc foi 
concluído e as plataformas p-51, p-52, p-54 
entraram em operação. 

Horizonte, foi inaugurado o terminal de integração da 

Estação Vilarinho do metrô. Os aeroportos também 

mereceram atenção. Foi finalizada a ampliação e a 

modernização dos aeroportos de Congonhas (SP) e 

Santos Dumont (RJ). A segunda etapa da reforma da 

pista do Galeão (RJ) e a terraplanagem do pátio de 

aeronaves de Vitória (ES) também foram entregues.

MINAS GERAIS
Ampliação e melhorias no sistema de esgo-
tamento sanitário de municípios da região 
metropolitana de Belo Horizonte, com inves-
timentos de R$ 602,1 milhões. 

SÃO PAULO
A urbanização de comunidades carentes nas 
represas Billings e Guarapiranga vai beneficiar 
44,9 mil famílias. Em fase de execução, a obra 
prevê a recuperação ambiental dos mananciais, a 
implantação de sistema de esgotamento sanitá-
rio, a construção de 5.340 moradias e a melhoria 
de outras 44.343 unidades. O investimento pre-
visto entre 2007 e 2010 é de R$ 868,7 milhões. 

Conheça outras iniciativas do PAC no Sudeste
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iniciadas as obras do sistema de esgotamento sanitário e 

água e a construção de 266 unidades habitacionais. Além 

da obra do sistema de esgotamento sanitário em quatro 

colônias agrícolas em Vicente Pires e Samambaia. 

também no DF, entre os empreendimentos do PAC 

iniciados está a urbanização das QNRs 2 a 5, em Cei-

lândia, e da Vila DNOCS, próximo a Sobradinho, além 

da ampliação do sistema de abastecimento de água de 

Contagem do Paranoazinho. 
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Além de investimentos na geração de energia elétrica, PAC na região prevê obras de saneamento  
e intervenções na infraestrutura urbana e na malha rodoviária

Usinas do Sul ampliam capacidade 
energética nacional

E
mpreendimentos de infraestrutura energética, 
melhoria de estradas e obras de saneamento fa-
zem parte do Programa de Aceleração do Cres-

cimento (PAC) da região Sul. Na área de geração de 
energia elétrica, foram concluídas a Hidrelétrica Castro 
Alves (RS) e a obra de conversão da Termelétrica Ca-
noas (RS), incrementando a matriz energética nacio-
nal. No esforço, destacam-se a Usina Hidrelétrica Foz 
do Chapecó(RS-SC) e a Usina Termelétrica Candiota 
III, que vai operar com carvão mineral. Além disso, 
estão em andamento a revitalização da indústria naval, 
com a construção do Estaleiro Rio Grande, previsto 
para ser concluído no segundo semestre deste ano.

Em saneamento e habitação, a região Sul tem previs-
tos recursos de R$ 16,4 bilhões, sendo R$ 13,1 bilhões 

para habitação e cerca de R$ 3,4 bilhões para sanea-
mento. Para Santa Catarina a previsão de recursos para 
saneamento é de R$ 606,9 milhões. No Paraná, R$ 1,2 
bilhão e no Rio Grande do Sul serão R$ 1,6 bilhão. 

No Paraná, a cidade de São José dos Pinhais contará 
com investimentos de R$ 37,7 milhões para obras de 
urbanização. Já em Maringá, estão previstas ações de ur-
banização de R$ 25,4 milhões, que incluem obras de pa-
vimentação, galerias pluviais, esgoto, iluminação pública 
e energia elétrica na comunidade Santa Felicidade. 

No Rio Grande do Sul, o destaque é a despoluição 
dos vales dos rios dos Sinos, Guaíba e Gravataí, com 
ampliação do sistema de esgotamento sanitário dos 
municípios de Porto Alegre, Alvorada, Viamão, Esteio, 
Sapucaia do Sul, Guaíba e Canoas. Obras orçadas em 

A AmPliAção dos molhes do Porto de rio GrAnde - rs está em fAse AvAnçAdA, Com 82% dA obrA reAlizAdA

Juros em queda tornam sonho mais próximo
A Caixa Econômica Federal reduziu os juros para 

os empréstimos habitacionais que operam com 
recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Em-
préstimo (SBPE). As taxas estarão entre 8,2% e 
11,5% ao ano, acrescidas de TR, e passaram a valer 
a partir de junho de 2009. As novas regras podem 

energia

participação

o Governo desonerou os mAteriAis dA Construção Civil, reduzindo A AlíquotA do 

imPosto sobre Produtos industriAlizAdos (iPi) de 30 itens, em suA mAioriA A zero

Programa que vai reduzir o déficit habitacional no Brasil conta 
com a parceria da iniciativa privada, de estados e municípios

Minha Casa, Minha Vida 
projeta 1 milhão de moradias

R
eduzir em 14% o déficit habitacional é um 
dos objetivos do Governo Federal com o 
programa habitacional Minha Casa, Minha 

Vida, que tem como meta a construção de 1 milhão 
de moradias para famílias com renda mensal de até dez 
salários mínimos. O programa integra os planos de 
combate aos efeitos da crise econômica internacional, 
porque faz a economia girar com a redução de impos-
tos, a realização de obras com a participação de empre-
sas privadas e a geração de empregos. 

Governos estaduais e prefeituras, elos importantes do 
projeto, estão aderindo à iniciativa, o que pode resultar 
na doação de terras para os empreendimentos. Até maio 
deste ano, 16 governos estaduais e 352 municípios já 
haviam formalizado o compromisso de participação. 
O valor de financiamento com subsídios é de R$ 34 
bilhões, além dos R$ 5 bilhões destinados a financiar a 
infraestrutura dos condomínios onde serão construídas 
as casas, para que haja água, esgoto, luz e vias de acesso. 

Dos 64 empreendimentos já contratados, dois estão lo-
calizados na região Norte: orçados em R$ 10,33 milhões, 
contam com 162 unidades habitacionais. Na região Nor-
deste, são oito, no valor de R$ 70,76 milhões, com 416 
unidades habitacionais. No Centro-Oeste, são sete em-
preendimentos, com um total de 1.844 unidades habita-
cionais, no valor de R$ 69,74 milhões. A região Sudeste 
registra 33 empreendimentos (2.420 unidades habitacio-

habitação

R$ 550,1 milhões.
As rodovias da região, eixos estratégicos para o es-

coamento da produção local, também mereceram 
atenção, como no caso do complexo viário de Canoas 
(BR-116/RS), cujas obras já foram iniciadas. Também 
fazem parte do PAC a duplicação da BR-101 (Sul), 
BR-470 (SC), BR-280 (SC), BR-392 (RS) e BR-386 
(RS), e a construção e pavimentação da BR-153 (PR), 
BR-282 (SC), BR-448 (RS) e BR-158 (RS).  No setor 
de portos, a recuperação de berços do porto de São 
Francisco do Sul (SC) também já está em andamento. 
A ampliação dos molhes (paredes artificiais de pedras) 
do Porto de Rio Grande - RS está em fase avançada 
(82% realizados). O investimento previsto é de R$ 
445,4 milhões até 2010.

Banco do Brasil 
apoia construção 
coletiva de casas 
em São Paulo

O Banco do Brasil ampliou o Projeto Bancos Co-

munitários para atuar em conjunto com o Projeto 

Moradia Solidária, iniciativa da sociedade civil que 

incentiva a construção coletiva de casas na cidade 

de São Paulo. Criado em 2008, o projeto integrou-

se à Rede Nacional de Bancos Comunitários para 

formar agentes locais e fomentar empreendimentos 

de economia solidária para as obras coletivas. 

Em conjunto com o Instituto Palmas, o BB abriu 

quatro novas unidades do projeto na capital paulista, 

que beneficiarão cerca de 24 mil famílias. Os bancos 

comunitários são sistemas financeiros integrados 

de apoio a cadeias produtivas das periferias de gran-

des cidades ou municípios de pequeno porte, áreas 

rurais e comunidades indígenas e quilombolas.

Para viabilizar a produção e estimular o comércio 

local, são utilizadas diversas tecnologias sociais, en-

tre elas as chamadas moedas sociais. Desde 2005, 

o BB já disponibilizou cerca de 1,6 mil operações de 

microcrédito nos bancos comunitários, num total de 

R$ 3,6 milhões.

No fim de maio de 2009, a Caixa bateu novo 

recorde em financiamento habitacional. O ban-

co liberou nos cinco primeiros meses do ano 

o montante de R$ 13,2 bilhões, em 275.464 

contratos. O volume é 106% maior que o re-

gistrado no mesmo período do ano anterior, 

quando o banco emprestou R$ 6,5 bilhões. O 

número de brasileiros beneficiados subiu 113% 

(130.872 contratos). O montante acumulado 

até maio de 2009 é equivalente a tudo o que 

banco aplicou durante os 12 meses de 2006. 

Até o fim do ano, a Caixa deve investir no setor 

cerca de R$ 30 bilhões.

obrAs do PAC em AndAmento no morro PAvão-PAvãozinho, 

no rio de jAneiro

nais), orçadas em R$ 205,56 milhões. Os estados do Sul 
já têm 14 empreendimentos, totalizando 773 unidades 
habitacionais, no valor de R$ 61,69 milhões. Juntos, os 
64 empreendimentos representam investimento de R$ 
418,09 milhões e 6.696 unidades habitacionais. Nos 
financiamentos diretos às famílias, já foram assinados 
4.427 contratos, no valor de R$ 278,08 milhões.

A prioridade do Governo Federal é implementar o 
programa nas cidades com cerca de 100 mil habitan-
tes, como forma de reduzir o déficit habitacional nas 
regiões metropolitanas, onde a ocupação desordenada 
é mais intensa. Cidades menores, no entanto, poderão 
receber recursos desse programa após análises, que serão 
feitas caso a caso.

Com o Minha Casa, Minha Vida, o Governo Fede-
ral antecipa alguns dos instrumentos do Plano Na-
cional de Habitação (Planhab), como a distribuição 
dos recursos de acordo com o déficit habitacional e 
a regionalização do custo dos imóveis. Além disso, 
o programa tem papel estratégico na regularização 
fundiária urbana, fundamental para complementar 

População de baixa renda é beneficiada

Caixa bate mais 
um recorde

financiamento

reduzir as prestações em até 10,58%. Para os fi-
nanciamentos enquadrados no Sistema Financeiro 
da Habitação (SFH) – imóveis com valor de até R$ 
500 mil –, a redução chega a 1 ponto percentual. 
Para unidades habitacionais avaliadas em até R$ 
150 mil, as taxas serão de 8,9% ao ano, na opção 

de pagamento via boleto bancário; de 8,4% ao ano, 
para o mutuário que escolher o débito em conta, e 
de 8,2% ao ano para aqueles que tiverem cesta de 
produtos (conta corrente, cheque especial e cartão 
de crédito). Anteriormente, os juros variavam en-
tre 8,4% e 9,4% ao ano.

o acesso à moradia. A Caixa Econômica Federal 
(CEF) é a operadora do programa.

O foco do programa é a população que ganha en-
tre zero e três salários mínimos. A prestação para 
esse segmento da população será de, no mínimo, 
R$ 50 e, no máximo, 10% da renda do beneficiário, 
pelo período de dez anos.
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energia
a Previsão de investimentos no Pré-sal, de 2009 a 2013, é de Us$ 111,4 bilhões

Petrobras em números 
15 bilhões de reservas de 

Petróleo e gás em barris de óleo 

equivalentes no brasil e no exterior 

(critério sPe) em 31/12/2008    

2,5 milhões de Produção 

média diária de óleo e gás em barris 

equivalentes no brasil e no exterior 

(critério sPe) em 31/12/2008   

123 mil de Produção média diária 

somente de Petróleo em barris/dia no 

exterior (março de 2009)

50 milhões de Produção média 

diária de gás natural em milhões de m³/

dia no brasil (março de 2009)

2.042.559  é o recorde de 

Produção diária de óleo no brasil 

barris/dia em 19/3/09

r$ 285 bilhões de receita 

oPeracional bruta em 2008

r$ 53 bilhões de investimentos 

totais em 2008 

r$ 1,6 bilhão de investimentos 

em Pesquisa tecnológica em 2008

r$ 60 bilhões de contribuição 

da Petrobras ao País em 2008 (imPostos, 

taxas e contribuições sociais)

r$ 344 bilhões é o seu valor  

de mercado em 31 de setembro de 2008
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após a maior descoberta de petróleo do mundo, empresa 
desenvolve tecnologias para ampliar a produção nos novos campos

Pré-sal eleva Petrobras 
a um novo patamar

d
epois de alcançar a autossuficência em petró-
leo, o Brasil entrou em uma disputa que po-
derá levar a Petrobras a figurar entre as cinco 

maiores empresas integradas de energia do mundo. O 
principal passo rumo a esse objetivo foi dado em setem-
bro de 2008, quando a estatal iniciou a produção do 
primeiro óleo da camada pré-sal, no campo de Jubarte, 
na Bacia de Campos, litoral sul do Espírito Santo. Com 
as informações de que dispõe, a Petrobras estima que 
as reservas do pré-sal estão entre 5 e 8 bilhões de barris 
no campo de Tupi e entre 3 e 4 bilhões de barris no 
campo de Iara. 

Foi em 2007 que a Petrobras anunciou a existência de 
megadepósitos no pré-sal, um ano depois de ter inau-
gurado a plataforma P-50, que levou o Brasil à autos-
suficiência em petróleo. A descoberta pôs o País numa 
posição estratégica em meio a discussões sobre o futuro 
do desenvolvimento econômico em um cenário inevitá-
vel de esgotamento das fontes de energia derivadas do 
petróleo, um recurso não renovável. 

O objetivo de alcançar a marca de produtividade 
das maiores empresas petrolíferas do mundo está ex-
presso no plano de negócios 2009-2013 da estatal. A 
Petrobras investirá US$ 174 bilhões na exploração e 
produção de petróleo, gás natural e biocombustíveis 
até 2013, sendo que US$ 28,6 bilhões serão investidos 
ainda em 2009. O volume de recursos é 53% maior 
do que o previsto anteriormente para o período 2008-

2012 e abrange as áreas de exploração e produção, de 
abastecimento, de gás e energia, petroquímica, de dis-
tribuição, corporativa e de biocombustíveis.

No plano, a empresa incorporou os recursos destina-
dos à exploração e ao desenvolvimento das reservas na 
camada pré-sal e definiu que a exploração do sistema 
piloto de Tupi será iniciada em 2010. Outros três sis-
temas entrarão em produção na Bacia de Santos, sendo 
Tupi 1 e Guará 1 em 2012 e Iara 1 em 2013. Entre 
as metas estabelecidas está a de produção no Brasil 
de 2,68 milhões de barris de petróleo por dia (bpd) 
em 2013, 3,34 milhões bpd em 2015 e 3,92 milhões 
bpd em 2020. Incluindo o gás natural, a produção do-
méstica alcançará 3,31 milhões de barris de óleo equi-
valente por dia (boed) em 2013, 4,14 milhões boed 
em 2015 (685 mil boed a mais do que a meta do PN 
2008-2012) e 5,1 milhões boed em 2020. 

Em decorrência da extração de óleo e gás do pré-
sal, o Governo Federal trabalha com a perspectiva de 
transformar o País em grande exportador de deriva-
dos e petroquímicos. Para tanto, foram incluídos no 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) vários 
empreendimentos do setor. Todas as medidas fazem 
parte das diretrizes para garantir que a riqueza gerada 
pela exploração e produção de petróleo, gás natural e 
biocombustíveis seja revertida para a sociedade e con-
tribua para que o Brasil cresça de forma sustentável, 
com distribuição de renda e geração de empregos. 

Plataforma P-50: Um ano dePois de inaUgUrada, o brasil tornoU-se aUtossUficiente  em Petróleo

País bate recordes na produção, no consumo e na exportação 
de etanol. brasileiros apontam o caminho para o futuro

brasil se consolida como  
a nação do biocombustível

o
aumento na produção, no consumo e na 
exportação de etanol em 2008 é reflexo dos 
esforços do Brasil para viabilizar fontes de 

energia que contribuam para a segurança energética, 
essencial para o desenvolvimento econômico susten-
tável. No ano passado, o Brasil exportou 5,16 bilhões 
de litros de etanol, de um total de 24,5 bilhões de li-
tros produzidos. Se comparado à gasolina, o volume 
de etanol vendido para o mercado externo em 2008 
representou mais do que o dobro das exportações no 
período. O principal destino foram os Estados Unidos, 
que importaram 2,8 bilhões de litros.

O consumo de etanol no mercado interno em 2008 
também foi recorde e, pela primeira vez, superou o da 
gasolina. Segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP), entre os meses de 
janeiro e novembro de 2008, foram consumidos no 
País 17,7 bilhões de litros de álcool combustível (ani-
dro e hidratado). No mesmo período, o consumo de 
gasolina foi de 16,7 bilhões de litros. 

o consUmo de etanol e a ProdUção de biodiesel bateram recordes em 2008

O crescimento da demanda no mercado interno está 
diretamente relacionado ao aumento da frota flex fuel (bi-
combustível). Em 2008, o licenciamento de automóveis 
desse tipo representou 87,2% do total de veículos leves 
licenciados. De 2003 a 2008, já foram comercializados 
7,01 milhões de unidades com essa tecnologia, o que 
equivale a 27% da frota brasileira de veículos leves.  O 
País é pioneiro no desenvolvimento da tecnologia flex 
fuel, que permite o abastecimento de carros com gaso-
lina e álcool. 

Outra aposta do Governo Federal, a produção de 
biodiesel também bateu recordes no ano passado: 1,1 
bilhão de litros produzidos, um crescimento de quase 
190% em relação a 2007 (402 milhões de litros). Em 
julho de 2008, a mistura obrigatória de biodiesel no 
diesel foi ampliada de 2% para 3%, fazendo com que 
1,1 bilhão de litros de diesel derivado de petróleo dei-
xassem de ser importados no ano passado. Para conso-
lidar essa tendência, a meta do Governo Federal é ante-
cipar a mistura de 5% no diesel de 2013 para 2010. 

crescem os 
investimentos no setor

no âmbito do Programa de aceleração do 

crescimento (Pac), em 2007 e 2008, o inves-

timento privado no setor sucroalcooleiro foi de 

r$ 6,33 bilhões com a construção de 38 novas 

usinas. em 2009, a previsão é de mais r$ 4,07 

bilhões com a construção de mais 25 unidades 

de produção de etanol, e em 2010, r$ 2,45 bi-

lhões com a entrada em operação de 15 novas 

plantas. a Petrobras também pretende investir 

no setor nos próximos anos com a construção de 

nove complexos bioenergéticos que integram o 

plantio de cana-de-açúcar, a produção de etanol 

e a cogeração de energia elétrica.

em 2007 e 2008, foram aplicados recursos 

privados e da Petrobras na construção de 31 no-

vas plantas de biodiesel, somando r$ 1,29 bi-

lhão. em 2009, a previsão é de mais r$ 98,52 

milhões com a construção de mais seis unidades 

de produção de biodiesel, e em 2010, r$ 211,25 

milhões com a entrada em operação de sete no-

vas plantas, totalizando, até o final de 2010, um 

investimento de r$ 1,6 bilhão. 

o Plano de negócios da Petrobras biocom-

bustível também prevê investimentos da ordem 

de us$ 2,4 bilhões no segmento de produção de 

biodiesel e etanol para o período de 2009-2013. 

além disso, mais us$ 400 milhões serão desti-

nados para infraestrutura e outros us$ 530 mi-

lhões para pesquisas em biocombustíveis.

petróleo 

o governo federal firmoU Um acordo Para melhorar 

as condições de trabalho nos canaviais. assinado entre 

governo, emPresários e trabalhadores, esse acordo 

Prevê regras jUstas na ProdUção e medidas de saúde 

e edUcação. Prevê também a erradicação do trabalho 

infantil e Proteção aos desemPregados, inclUsive a 

trabalhadores no Período de entressafra

biocombustível 

pac

fonte: Petrobras

Onde fica o pré-sal

as reservas de Pré-sal são reservatórios de Petróleo e 

gás natUral em ágUas ProfUndas, nas bacias sedimentares, 

a cerca de seis mil metros abaixo da sUPerfície marítima.

Petrobras estimula  
a agricultura familiar

criada em 29 de julho de 2008, a Petrobras 

biocombustível desenvolve suas atividades ba-

seada em projeções e análises técnicas que es-

timam o crescimento do mercado de biocombus-

tíveis em função de uma necessidade energética 

global de fontes mais limpas e sustentáveis. a 

empresa oferece alternativas para a diversifica-

ção da matriz energética mundial e contribui com 

a redução do aquecimento global.

subsidiária da Petrobras, a empresa alinha-se 

ao Programa nacional de Produção e uso do bio-

diesel, que determina que uma porcentagem das 

oleaginosas utilizadas na produção de biodiesel 

seja oriunda da agricultura familiar. Para isso, a 

empresa estimula a criação de redes de cooperati-

vas no semiárido, região em que estão localizadas 

as usinas de biodiesel, e que abrangem  áreas de 

baixo índice de desenvolvimento humano (idh).
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O
s atuais investimentos na exploração de 
petróleo no Brasil também impulsiona-
ram um importante setor da economia: 

a indústria naval. A construção de embarcações 
e plataformas marítimas desempenha um papel  
estratégico no desenvolvimento do País. Ela pos-
sibilita o escoamento rentável da produção nacio-
nal e contribui para reduzir o déficit no balanço 
externo de serviços por meio da substituição do 
fretamento de navios estrangeiros por embarca-
ções locais. Além disso, a indústria naval é uma 
importante fonte de geração de emprego e ren-
da. Em 2008, o setor já contabilizava cerca de  
40 mil trabalhadores. Em 2003, esse número não 
chegava a dois mil.

O aumento na produção naval é resultado de  
políticas de incentivo implantadas pelo Governo 
Federal, que injetou novos recursos e criou meca-
nismos para atrair investidores e usuários de em-
barcações. Como parte do Programa de Aceleração  
do Crescimento (PAC), foi concedido financiamen-
to para a construção e reparação de navios, bem 
como para a criação e modernização de estaleiros. 
Até abril de 2009, haviam sido concluídas 92 em-
barcações. Outras 82 haviam sido solicitadas ou já 
estavam em processo de construção, assim como 
dois novos estaleiros.

Um dos principais impulsos ao setor foi dado 
pelo Programa de Modernização e Expansão da Fro-
ta (Promef ), da Petrobrás. A 1a fase desse programa 
prevê a construção de 23 navios de grande porte, 
que vão gerar 29 mil empregos diretos e indiretos 
e investimentos da ordem de R$ 4,6 bilhões. Uma 
das exigências do Promef é que pelo menos 65% 
dos componentes utilizados na fabricação das em-
barcações sejam nacionais, o que garante a geração 
de empregos e renda no País.

Em maio de 2008, foi lançada a 2a fase do Pro-
mef, que vai encomendar outras 19 embarcações 
de grande porte com investimentos totais da or-
dem de R$ 2,4 bilhões, sempre com o objetivo de  
modernizar a expandir a frota. Os novos navios 
irão atender, entre outras demandas, aquelas sur-
gidas a partir da descoberta do campo de petróleo 
de Tupi e também da Bacia de Santos. Os recursos 
do Pronef são provenientes do Fundo da Marinha 
Mercante (FMM), um dos principais instrumen-
tos da política de fomento da indústria naval bra-
sileira do Governo Federal. Somente em 2008, o 
FMM destinou R$2,35 bilhões para a constru-
ção de embarcações e unidades industriais para a  
construção naval. 

Responsável pela produção de 70% dos alimentos consumidos no Brasil, setor contribui para o 
desenvolvimento regional e para a permanência dos cidadãos nas zonas rurais

Cresce o financiamento à agricultura familiar

P
or todo o País, 4,1 milhões de propriedades fa-
miliares fornecem 70% dos alimentos que che-
gam à mesa dos brasileiros. Mais da metade da 

produção nacional de leite, feijão, mandioca e carne su-
ína, por exemplo, vem da agricultura familiar, setor que 
responde por 10% de toda a riqueza gerada no Brasil. 

Os milhões de pequenos e médios agricultores têm 
papel crucial na economia de cidades menores. Jun-
to com seus familiares, são responsáveis por inúmeros 
empregos no comércio e nos serviços prestados nos 
municípios do interior. A agricultura familiar é uma 
das mais eficientes barreiras à migração do homem do 
campo para as grandes metrópoles. Isso evita o agrava-
mento dos problemas sociais nos centros urbanos.

Garantir os recursos necessários para financiar a produção 
dos pequenos e médios agricultores é uma prioridade do 
Governo Federal. Por meio do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), foram 
destinados R$ 13 bilhões em créditos ao setor para a 
safra 2008/2009. Esse valor representa quase o triplo do 
destinado no período de 2002/2003 (R$ 4,5 bilhões).

As ações do Governo Federal também buscam incen-
tivar a diversificação da produção e da renda familiar 
no setor. Os pequenos e médios agricultores recebem 
auxílio para investir em produtos diferenciados, como 
alimentos orgânicos e plantas medicinais, e para desen-
volver agroindústrias e atividades de turismo rural e ar-
tesanato. Outras ações envolvem a oferta de assistência 

Crescimento das atividades de exploração e extração ajuda a revitalizar esse importante setor 
da economia, gerando riqueza e milhares de empregos

Petróleo impulsiona indústria naval
TransporTe maríTimo agriculTura

Conheça outras iniciativas 
que estão dando impulso 
à indústria naval

FinanciamentO Para 
embarcações
•  Programa de Financiamento da Ampliação e 

Modernização da Frota Pesqueira Nacional 

(Profrota): passa a contar com os recursos 

do Fundo Garantidor da Construção Naval  

(FGCN), o que vai facilitar a concessão de 

empréstimos para construção e reforma de 

embarcações. Atualmente, conta com 520 

projetos, que demandarão R$ 1,2 bilhão em 

financiamentos diretos.

incentivO à PrOduçãO  
e aO investimentO 
•  Ampliação do Fundo da Marinha Mercante: 

mais R$ 10 bilhões para financiamento da 

indústria naval.

•  Fundo Garantidor da Construção Naval: am-

pliação do volume de recursos de R$ 1 bilhão 

para R$ 5 bilhões (via Tesouro Nacional). O 

objetivo é garantir o crédito e o desempenho 

das empresas do setor.

Programa de Modernização 
e Expansão da Frota,  
da Petrobrás

1a Fase
Construção de 23 navios de grande porte
Investimentos: R$ 4,6 bilhões

2a Fase
Construção de 19 navios de grande porte
Investimentos: R$ 2,4 bilhões

Revitalização da Indústria 
Naval brasileira 

92 embarcações 
cOnstruídas

82 embarcações 
em cOnstruçãO/ 
sOlicitadas

dOis estaleirOs 
em cOnstruçãO
Fonte: Balanço do PaC – aBRil/2009

Com ajuda do Pronaf, 
agricultores chegam ao 
mercado internacional
“Há três ou quatro anos não tínhamos mercado”, 

conta José Inácio de Medeiros, secretário de comer-

cialização da Cooperativa dos Beneficiadores Arte-

sanais de Castanha de Caju do Rio Grande do Norte 

(Coopercaju). Com recursos do Pronaf, os agricul-

tores conseguiram fazer novos plantios e melhorar a 

produção. O financiamento também permitiu que a 

cooperativa fosse em busca de compradores. “Agora 

temos mercado e apoio para participar de feiras. Fo-

mos para Chapecó (SC), para a Alemanha e a Itália. 

Antes não tínhamos como ir”, explica. Atualmente a 

produção das 162 agroindústrias familiares reuni-

das na cooperativa chega não só ao mercado inter-

no, mas também é exportada para a Suíça, Holanda, 

Itália e Áustria. Cada trabalhador tem uma renda 

mensal de aproximadamente R$ 1,4 mil. 

Financiamento à agricultura 
familiar pelo Pronaf
anO/  saFra  valOr disPOnibilizadO

2002/2003 R$ 4,5 bilhões

2003/2004 R$ 5,4 bilhões

2004/2005 R$ 7 bilhões

2005/2006 R$ 9 bilhões

2006/2007 R$ 10 bilhões

2007/2008 R$ 12 bilhões

2008/2009 R$ 13 bilhões

técnica, apoio à comercialização e investimentos em 
infraestrutura, para ampliar a produtividade da agri-
cultura familiar no Brasil.

brasil Faz a maiOr reFOrma 
AGRáRIA dO MuNdO

Os 4,1 milhões de hectares destinados à reforma agrá-
ria em 2008 reforçam a condição do Brasil como o País 
que mais destinou áreas para assentamentos de famí-
lias sem-terra em todo o mundo. Entre 2003 e 2008, 
519.111 famílias foram assentadas em 43 milhões de 
hectares, o que corresponde a 53% da área total desti-
nada à reforma agrária em toda a História. São milha-
res de brasileiros que tiveram garantidos os direitos a 
terra e a uma vida digna no campo.  

Desde 2003, o Governo Federal realizou 3.089 assen-
tamentos em todo o País. Essas iniciativas foram apoia-
das por programas de qualificação da infraestrutura dos 
assentamentos, de melhoria das condições de vida das 
famílias beneficiadas e de acesso ao conhecimento. Ape-
nas em 2008, foram investidos R$ 321 milhões em obras 
de infraestrutura básica, como construção de estradas, 
abastecimento de água e saneamento. Nos últimos seis 
anos, 144 mil casas foram erguidas em assentamentos. Ao 
mesmo tempo, outras 122 mil passaram por reformas. Já 
o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 
(Pronera) atendeu 326 mil assentados, 287 mil deles no 
âmbito da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

a ConstRução de emBaRCações e PlataFoRmas desemPenha um PaPel estRatégiCo no desenvolvimento do BRasil

“OS ReCuRSOS dO pROnAf nOS AjudARAm A gAnHAR meRCAdO”, dIz medeIROS, SeCRetÁRIO dA COOpeRCAju
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energia

desde 2003, 519.111 Famílias FoRam assentadas em 43 milhões de heCtaRes, 

o que CoRResPonde a 53% da áRea destinada à ReFoRma agRáRia na históRia

Balanço do Programa  
Mais Alimentos
EM dEz MEsEs:

incrementO na PrOdutividade 

7,8 milhões de toneladas

PROGRAMA dE AquIsIçãO dE AlIMENTOs (PAA) 

R$ 500 milhões

AssIsTêNCIA TéCNICA E ExTENsãO RuRAl (ATER)

23 mil técnicos

500 instituições credenciadas 

1.245 milhão de agricultores atendidos

tratOres

11 mil comercializados

2,3 mil empregos nesta indústria serão mantidos 
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Grande responsável pelo superávit na balança comercial brasileira, o agronegócio segue batendo 
recordes com respeito ao meio ambiente

Mais produtividade e lucros no campo

A agricultura brasileira é hoje um dos setores mais 
dinâmicos da economia, grande responsável pelo 
superávit da balança comercial e líder mundial 

na exportação de diversos produtos. De acordo com o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o 
setor responde por um terço da riqueza do Brasil e por 
quase 30% dos empregos gerados no País. A previsão é de 
que a safra de grãos 2008/2009 seja a segunda maior da 
história, alcançando 134,1 milhões de toneladas, segundo 
a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). 

Os números mostram que não é exagero chamar o 
Brasil de celeiro do mundo: o País é o maior exportador 
mundial de carnes bovina e de frango, suco de laranja, 
café e açúcar, além de estar em segundo lugar entre os 
maiores exportadores globais de soja. Assim, os números 
positivos da balança comercial brasileira podem ser, em 
boa parte, creditados à atividade agropecuária: em 2008, 
as vendas do agronegócio para o exterior geraram uma 
receita recorde de R$ 71,9 bilhões, 23% a mais que o 
registrado em 2007. O setor foi responsável por 36,3% 
das exportações totais brasileiras no ano passado. 

Ao contrário do que se possa imaginar, o bom desem-
penho do agronegócio brasileiro não é fruto apenas da 
grande disponibilidade de terras, água ou do clima favo-
rável. A explicação para os expressivos resultados está na 
melhoria da eficiência na utilização da mão de obra, da 
tecnologia e dos recursos naturais e financeiros disponí-
veis, ou seja, na produtividade. Segundo estudo do Ins-
tituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), cerca de 
87% do crescimento do produto da agropecuária entre 
2000 e 2007 pode ser atribuído ao aumento da produti-
vidade. Isso significa que o setor consegue produzir mais 
alimentos, a preços mais baixos, sem aumentar a área 
plantada e causar novos impactos no meio ambiente.  

mais produtiva, a aGricultura brasileira é a Grande responsável pelos superávits na balança comercial do país

usando apenas uma pequena fração do volume que o rio despeja no mar, a integração da bacia 
do são Francisco vai transformar a realidade de uma região castigada pelas secas

Integração de bacias vai  
mudar a cara do semiárido

G
arantir a oferta de água a cerca de 12 mi-
lhões de pessoas que vivem no semiárido 
nordestino e enfrentam a escassez e a irre-

gularidade das chuvas. Este é o principal objetivo do 
Projeto de Integração da Bacia do Rio São Francisco 
às Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional 
– que englobam os estados do Ceará, da Paraíba, 
do Rio Grande do Norte e parte de Pernambuco 
(Agreste e Sertão). 

O projeto prevê a captura de uma pequena parte 
do volume de água que o Rio São Francisco joga no 
mar, transferindo-a para as bacias de rios intermi-
tentes dos estados que mais sofrem com secas pro-
longadas. A captação será de 26,4 metros cúbicos de 
água por segundo, o equivalente a apenas 1,9% do 
volume que deságua no oceano.

Essa quantidade de água será suficiente para ga-
rantir, no longo prazo, o abastecimento de grandes 
centros urbanos da região (Fortaleza, Juazeiro do 
Norte, Crato, Mossoró, Campina Grande, Carua-
ru, João Pessoa) e de centenas de pequenas e médias 
cidades do semiárido, além de beneficiar áreas do 
interior nordestino com potencial econômico pouco 
explorado. Com esse projeto, será possível mudar 
uma realidade secular de concentração de investi-
mentos e recursos humanos nas capitais litorâneas. 
A intenção é promover a interiorização do desenvol-

o projeto vai Garantir o abastecimento reGular de áGua para milhões de pessoas

vimento em uma das regiões brasileiras mais afeta-
das pelas desigualdades sociais. 

 O projeto de integração de bacias tem um cus-
to total estimado em R$ 5,02 bilhões. A previsão é 
aplicar R$ 1 bilhão nas obras, apenas em 2009. A 
conclusão do projeto não causará prejuízos econô-
micos ou ambientais para os estados banhados pelo 
rio, e todos os seus passos são discutidos com as co-
munidades afetadas. Também é importante mencio-
nar que a integração das bacias, que garantirá água 
para a região do semiárido nordestino, não provoca-
rá alterações no curso do Rio São Francisco. 

agricultura

169 municípios da 
bacia do são Francisco 
serão beneFiciados por 
obras de saneamento

recursos hídricos

o projeto de inteGração de bacias tem um custo total estimado em 

R$ 5,02 bIlhões. a previsão é aplicar R$ 1 bIlhão nas obras, apenas em 2009

 
O sucesso do agronegócio brasileiro não seria 

o mesmo sem o trabalho desenvolvido pela Em-
presa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Em-
brapa. Graças às novas tecnologias introduzidas 
pela instituição, o setor conseguiu aumentar em 
60% sua produtividade e, assim, tornar o Brasil 
líder mundial em agricultura tropical.

Hoje o País é referência no mundo quando o 
assunto é biotecnologia e melhoramento ge-
nético de grãos. Com uma presença cada vez 
mais forte no exterior, a Embrapa busca auxi-
liar os países em desenvolvimento a fortalecer 
o setor agrícola por meio da transferência de 

Revitalização vai receber 
R$ 1,6 bilhão do PAC

Junto com o programa de integração de ba-
cias, o Governo Federal desenvolve o Progra-
ma de Revitalização da Bacia Hidrográfica do 
Rio São Francisco (PRSF). Entre 2007 e ju-
nho de 2009, as ações de revitalização rece-
beram investimentos de R$ 868,5 milhões. 
Para o período 2007/2010, o Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC) destina 
R$ 1,650 bilhão à recuperação da Bacia do 
São Francisco.

Por meio do PRSF, são realizadas ações 
que incluem obras de revitalização e recupe-
ração do Rio São Francisco, monitoramento 
da qualidade da água, reflorestamento de 
nascentes, margens e áreas degradadas e 
controle de processos erosivos para a con-
servação da água e do solo. Os trabalhos são 
desenvolvidos nos estados de Sergipe, Ala-
goas, Pernambuco, Bahia e Minas Gerais.

A recuperação do São Francisco prevê 
ainda obras de saneamento básico em 169 
municípios da bacia, contenção de barran-
cos e controle de processos erosivos, me-
lhoria da navegabilidade e recuperação de 
matas ciliares. As ações de esgotamento 
sanitário envolvem, inicialmente, 102 mu-
nicípios da calha do rio.

Conhecido como rio da integração nacio-
nal, o São Francisco se estende por 2.700 
km, desde a nascente na Serra da Canas-
tra, no município de São Roque, em Minas 
Gerais, até a sua foz, na divisa entre Ser-
gipe e Alagoas. Ao longo desse percurso, 
que atravessa cinco estados, o Velho Chi-
co, como é chamado, recebe água de 168 
afluentes, dos quais 99 são perenes. 

as obras continuam mesmo no período noturno

produtos que são tanto exportados quanto 
destinados ao mercado interno. 

As inovações introduzidas pela Embrapa não 
param. Em 2008, por exemplo, a empresa trou-
xe novidades para o mercado de fruticultura. 
Uma delas é o cultivo de um abacaxi adaptado 
ao clima temperado do Sul, que promete uma 
fruta sem espinhos e com sabor ainda mais 
doce no verão. Outro exemplo de inovação são 
os híbridos de maracujá, que têm maior resis-
tência e tolerância a pragas, são mais ricos em 
vitamina C e apresentam considerável redução 
no uso de defensivos agrícolas.

tecnologias e da capacitação de pessoal. Para 
isso, a empresa abriu escritórios de negócios em 
Gana, na África, e também na Venezuela.

Um dos melhores exemplos da importância 
das pesquisas desenvolvidas pela Embrapa para 
o Brasil está no Cerrado. Até meados de 1960, 
as atividades agrícolas no bioma limitavam-se à 
criação de gado de corte, porque os solos eram 
de baixa fertilidade. A partir dos anos 1970, com 
o desenvolvimento de técnicas de irrigação, cor-
reção e adubação do solo de forma sustentável, 
essa situação começou a mudar. Atualmente, 
no Cerrado se plantam soja, milho, arroz e café, 

embrapa é referência mundial em biotecnologia e melhoramento de grãos
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com a exPAnsão do CRédIto AGRíColA, o Governo Federal 

Garante r$ 9 bilhões adicionais para o crédito destinado 

à saFra 2009/2010. em abril de 2009, Foi prorroGado até 

junho de 2010 o prazo para a ampliação dos percentuais de 

depósitos à vista (de 25% para 30%) e da poupança rural (de 

65% para 70%) destinados ao Financiamento rural
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Iniciativas do Governo Federal incentivam a geração de riquezas 
a partir da floresta aliada à preservação ambiental

Brasil estimula a
sustentabilidade

O estímulo ao desenvolvimento sustentável, a fisca-
lização e o ordenamento territorial têm produzi-
do resultados positivos na preservação da Ama-

zônia. No último semestre de 2008, o desmatamento na 
região foi 25% menor, se comparado ao mesmo período 
do ano anterior. No comparativo de maio de 2009 com o 
mesmo mês em 2008, a redução foi de 89%. A queda no 
nível de destruição da região é reflexo das ações integradas 
do Governo Federal, que mobilizam vários ministérios, 
entre eles o do Meio Ambiente, do Desenvolvimento 
Agrário e das Ciências e Tecnologia.    

Como reforço às medidas de proteção da Amazônia, 
o Governo Federal adotou, em 2009, políticas de re-
gularização fundiária e de sustentabilidade nas áreas de 
maior devastação florestal. Foi criado o Mutirão Arco 
Verde Terra Legal, que começou a ser executado nos 
43 municípios da Amazônia Legal. Ao longo de três 
anos, o programa pretende regularizar 296 mil imóveis 
de até 15 módulos fiscais ocupados por posseiros nos 
nove estados da Amazônia.

O mutirão prevê ações de capacitação de produtores 
e iniciativas para a emissão de certidão de nascimento, 
acesso a benefícios previdenciários, alistamento mili-
tar, emissão de carteira de identidade e de idoso, cadas-
tramento de pescadores, abertura de contas bancárias e 
licenciamentos ambientais. O projeto é um desdobra-
mento da Operação Arco de Fogo, da Polícia Federal, 

que apreendeu 45 mil metros quadrados de madeira, 
o equivalente a 2.200 caminhões carregados, e fechou 
516 serrarias nos 43 municípios que são campeões de 
desmatamento. O Instituto Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), 
até junho de 2009, aplicou um total de 1.102 multas, 
o que equivale a aproximadamente R$ 806 milhões.

  Ainda no âmbito das iniciativas de sustentabili-
dade, foi criado o Plano Amazônia Sustentável, que 
incentiva a geração de riquezas a partir da floresta sem 
destruí-la. Em vez do desmatamento, são estimuladas 
práticas sustentáveis de exploração dos recursos na-
turais, que garantem a sobrevivência da população e 
preservam o meio ambiente. Em 2008, por meio da 
Política de Garantias de Preço Mínimo, o Ministério 
do Meio Ambiente atendeu a uma demanda de cerca 
de dez anos de seringueiros e extrativistas. A política 
vale para dez produtos extrativistas e também estimula 
a utilização sustentável dos recursos florestais. Em abril 
de 2009, o Governo Federal lançou ainda o Plano Na-
cional das Cadeias Produtivas da Sociobiodiversidade 
para incentivar a produção, a industrialização, a co-
mercialização e o consumo dos produtos extrativistas 
da agricultura familiar de comunidades tradicionais e 
indígenas. Dessa forma, o novo modelo de desenvol-
vimento leva em conta a diversidade sociocultural e a 
redução das desigualdades regionais.

MUTIRÃo aRco veRde TeRRa leGal pRoMove desenvolvIMenTo sUsTenTável na aMazônIa

PRESERVAÇÃo

atuação é pautada pela defesa da paz e pelo incentivo ao 
desenvolvimento sustentável, com menos desigualdades sociais

Brasil se destaca no 
cenário internacional

O Brasil construiu nos últimos anos uma po-
lítica externa global, com a participação 
efetiva nas discussões dos principais temas 

mundiais e o fortalecimento das relações com as 
principais regiões do mundo. Essa atuação do País no 
exterior é pautada pela defesa da paz e pela busca de 
um desenvolvimento sustentável, com a diminuição 
das desigualdades sociais. Além disso, a diplomacia 
brasileira atua para fortalecer o multilateralismo por 
meio do aumento da participação dos países em de-
senvolvimento nos processos de tomada de decisão 
das grandes questões internacionais.

Desde 2005, o Brasil vem sendo convidado para 
as reuniões do G8 – grupo que reúne os líderes das 
economias mais desenvolvidas do mundo. A represen-
tatividade limitada desse grupo, no entanto, levou a 
diplomacia brasileira a fortalecer o papel do G-20, um 
fórum mais amplo de discussões composto de repre-
sentantes das principais economias dos países desen-
volvidos e em desenvolvimento. Em 2008, a reunião 
anual do G-20 foi realizada em São Paulo. 

Nas reuniões desses dois grupos, o Brasil tem defen-

dido reformas no sistema financeiro mundial que pos-
sam evitar o aprofundamento da crise econômica in-
ternacional e previnam a ocorrência de novas situações 
do gênero. O País propôs mudanças no Fundo Mo-
netário Internacional (FMI), que incluem a concessão 
de mais financiamentos sem a imposição de condições 
prévias aos países e a ampliação da participação de ou-
tras nações na gestão da instituição. Foram defendidos 
também uma maior regulação do sistema financeiro 
internacional e o fim dos paraísos fiscais.

Um dos eixos principais da política externa brasi-
leira, o estreitamento das relações com os países em 
desenvolvimento, ganhou um novo capítulo com a 
1a Reunião de Cúpula do Grupo BRIC, formado por 
Brasil, Rússia, Índia e China, realizada em junho de 
2009, na cidade russa de Ecaterimburgo. Os chefes 
de Estado e de governo dos quatro países discutiram 
temas relativos à crise econômico-financeira e à con-
juntura política internacional. No comunicado oficial, 
o Grupo pediu mais poderes para os países em desen-
volvimento em instituições financeiras internacionais e 
na Organização das Nações Unidas (ONU).

bRasIl deFendeU ReFoRMas no sIsTeMa FInanceIRo InTeRnacIonal dURanTe FÓRUns MUndIaIs

DIPLoMACIA

PF atua na 
repressão

Ações integradas do Ibama, da Polícia Federal, 

da Força Nacional, das polícias estaduais e da Po-

lícia Rodoviária Federal contribuíram para conter 

o nível de destruição na Amazônia. Em um ano, a 

Polícia Federal efetuou 244 prisões e instaurou 

114 inquéritos policiais, enquanto o Ibama apre-

endeu 55 caminhões, 1.200 metros cúbicos de 

madeira e 5 toneladas de palmito em 18 opera-

ções. As iniciativas integram o Plano de Preven-

ção e Controle do Desmatamento na Amazônia, 

que mobiliza, ao todo, 12 ministérios.

pF coMbaTe qUeIMadas e conTRola o desMaTaMenTo

FISCALIZAÇÃo

Unasul reúne 
países sul-
-americanos 
em torno de 
interesses 
comuns

A integração dos países da América do Sul 

ganhou impulso com a criação da União das Na-

ções Sul-Americanas (Unasul). O novo bloco re-

úne os 12 países do continente e tem como obje-

tivo promover a integração política, econômica, 

social, cultural, ambiental e de infraestrutura 

da região, como forma de reduzir as assimetrias 

socioeconômicas e fortalecer a democracia e a 

soberania nas diferentes nações. 

A Unasul vai facilitar as negociações com 

outros blocos econômicos e criar condições 

para a integração estrutural entre os países 

sul-americanos por meio da construção de fer-

rovias, pontes em regiões de fronteira e linhas 

de transmissão. O bloco também vai promover 

uma agenda de cooperação em políticas so-

ciais e na área de educação.

O processo de integração no âmbito do Mer-

cosul também apresentou avanços. A entrada 

da Venezuela como membro permanente do 

bloco foi aprovada pela Câmara dos Deputados 

brasileira, e o Parlamento do Mercosul estabe-

leceu as condições para a realização de eleições 

diretas de seus membros. As viagens para os 

países-membros e associados do bloco tam-

bém ficaram mais fáceis. Não é mais preciso 

apresentar passaporte para entrar na Bolívia, no 

Chile, na Colômbia, no Equador, no Peru e na Ve-

nezuela, o que já ocorria em relação à Argentina, 

ao Paraguai e ao Uruguai.

No final de 2008, foi anunciada a criação de 

dois fundos que também vão ajudar no processo 

de integração entre os países do bloco. O pri-

meiro deles é o Fundo para Pequenas e Médias 

Empresas do Mercosul, que vai contar com US$ 

100 milhões para utilização como garantia em 

empréstimos concedidos por bancos a empre-

sas envolvidas em projetos de integração produ-

tiva com empreendedores dos países vizinhos. 

O segundo é o Fundo de Agricultura Familiar do 

Mercosul, destinado ao financiamento de proje-

tos de cooperação de desenvolvimento rural en-

tre governos. A maior parte dos recursos que vão 

compor os dois fundos virá do Brasil. 

INTEGRAÇÃo

Novas 
unidades de 
conservação

De 2007 a junho de 2009, o Governo Federal 

criou 15 unidades federais de conservação, so-

mando cerca de 5,96 milhões de hectares. Com 

as novas reservas ambientais, o Brasil passou 

a ter cerca de 76 milhões de hectares (760 mil 

quilômetros quadrados) de território continen-

tal protegido por meio de unidades federais de 

conservação, representando 8,7% do território 

continental brasileiro. O País possui ainda 1,5 

milhão de hectares de área marinha protegida 

por meio das unidades de conservação, repre-

sentando 0,42%  da área marinha brasileira. 

RESERVAS
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Comércio exterior tem volume recorde em 2008, e País diversifica 
parceiros, ampliando sua participação no cenário econômico mundial

O
s sucessivos recordes nas exportações alcan-
çados nos últimos anos são a prova do novo 
papel que o Brasil desempenha no cenário 

internacional. O País é hoje um ator global respeitado 
e com voz nos grandes fóruns mundiais, com partici-
pação ativa e soberana nas principais discussões deste 
início de século – questões sobre clima, energia, segu-
rança mundial, entre outras. 

O novo status mundial veio acompanhado de várias 
ações que permitiram um salto nas trocas comerciais 
do País com o exterior. A abertura de novas frentes de 
comércio internacional, o fortalecimento do Mercosul, 
o aprofundamento do processo de integração latino-
americana  e o estabelecimento de outras relações de 
parcerias externas se traduziram em ganhos reais para 
a economia brasileira, cujos produtos conquistam cada 
vez mais espaço no mercado global. 

Em 2008, o comércio exterior brasileiro alcançou a 
cifra recorde de US$ 371,1 bilhões, um crescimento de 
32% sobre 2007, quando atingiu US$ 281,3 bilhões. 
As exportações encerraram o ano com valor inédito de 

US$ 197,9 bilhões. Já as importações atingiram, igual-
mente, cifra recorde, totalizando US$ 173,2 bilhões. 
Esses números indicam a continuidade dos níveis de 
expansão da economia e a maior inserção do Brasil no 
comércio mundial.

Houve crescimento nas exportações tanto de produ-
tos básicos quanto de semimanufaturados e manufatu-
rados. Em comparação com 2007, os produtos básicos 
evoluíram 41,5%, os semimanufaturados, 24,2%, e os 
manufaturados, 10,4%. Mesmo com o aumento nas 
vendas de produtos básicos, os bens industrializados 
responderam por mais da metade (60,5%) do total ex-
portado pelo Brasil.

Um dos fatores de destaque no processo de expansão 
das exportações brasileiras é a diversificação de regiões 
produtoras do Brasil. Alguns estados deram verdadei-
ros saltos em 2008 no montante de vendas ao exterior: 
Piauí (+ 141%), Tocantins (+ 92%) e Amapá (+ 50%). 
O aumento da participação destas e de outras unida-
des da federação contribuiu para dar sustentabilidade 
à expansão das exportações. 

1 - Material de transporte 

2 - petróleo e coMbustíveis 

3-  produtos Metalúrgicos

4 - Minérios

5 - coMplexo de soja

6 - carnes 

7 - QuíMicos

8 - MáQuinas e eQuipaMentos

9 - açúcar e álcool

10 - eQuipaMentos elétricos

COMÉRCIO

Crescem exportações 
para países da Ásia

O
s números da balança comercial mostram o 
resultado da política externa brasileira de am-
pliar as relações com novos parceiros no mun-

do. Além de manter – e até mesmo intensificar – as 
relações com os Estados Unidos e países da União Eu-
ropeia, foram abertas frentes de comércio, cooperação 
técnica e intercâmbio cultural com inúmeros países.

Um exemplo desse esforço é o aumento das vendas 
para o continente asiático (excluindo o Oriente Médio). 
Em 2008, houve um acréscimo de 49,3% nas exporta-
ções para esse destino, o melhor resultado na compara-
ção com outras regiões do planeta.  A intensificação do 
comércio com o maior continente do mundo fez a Chi-
na passar da terceira para a segunda posição no ranking 
dos países que mais importam do Brasil, ultrapassando a 

Argentina. Coreia do Sul, Índia e Taiwan, que em 2007 
não figuravam entre as 12 nações que mais compravam 
produtos brasileiros, entraram na lista em 2008, respec-
tivamente na 7a, 11a e 12a posições. 

Houve forte crescimento também nas exportações 
para o Oriente Médio (+25,8%), a América do Sul 
(+20,2%) e a América Latina (+17,7%). Já as vendas 
para mercados tradicionais também cresceram, mas 
em ritmo menor: Estados Unidos e Canadá (+ 6,8%) 
e União Europeia (+14,76%). 

Com a ampliação dos mercados para os produtos bra-
sileiros, o País se protege da dependência de um único 
comprador. Em tempos de crise, a queda na deman-
da de mercados como o americano pode ser, em parte, 
compensada com exportações para outros destinos.

o coMércio exterior brasileiro alcançou a cifra recorde de  

us$ 371,1 bilhões, eM 2008, uM cresciMento de 32% sobre o ano anterior. 

núMeros indicaM fortaleciMento do brasil no coMércio Mundial

Alta tecnologia 
em destaque

As vendas do Brasil para o exterior são mar-

cadas pela diversidade. Ao contrário de muitos 

países em desenvolvimento, o País não depende 

apenas de um produto ou setor específico para 

alcançar resultados positivos em sua balança 

comercial. A pauta de exportações brasileira 

abrange desde produtos básicos, como alimen-

tos, até bens de alta tecnologia. 

Em vários setores de ponta, o Brasil tem mui-

to a oferecer ao mundo. É o caso da Embraer: a 

brasileira é líder mundial na fabricação de jatos 

comerciais de até 120 assentos e a terceira 

maior produtora de aviões do mundo. Graças à 

empresa, as exportações brasileiras do setor 

passaram de US$ 5.067 bilhões, em 2007, para 

US$ 5.927 bilhões, em 2008. 

Alguns segmentos da economia que depen-

dem de alta tecnologia também apresentaram 

crescimento nas vendas ao exterior em 2008. 

As exportações de equipamentos elétricos su-

biram 13,8%, enquanto as de máquinas e equi-

pamentos aumentaram 10,9%. Outro setor de 

destaque é o de equipamentos hospitalares e 

odontológicos. Nos últimos três anos, as vendas 

desses produtos ao exterior registraram cresci-

mento superior a 140%. 

Com maior presença 
global, Brasil amplia 
frentes comerciais

eM 2008, o país bateu recorde tanto nas exportações Quanto nas iMportações   

Agenda social 
aproxima Brasil 
do continente 
africano

A política externa brasileira para a África foi a 

vertente de atuação diplomática que apresentou 

os maiores avanços nos últimos anos. A ênfase 

numa agenda social resultou em cerca de uma 

centena de acordos de cooperação firmados 

com diversos países africanos desde 2003. De 

lá para cá, o Brasil abriu ou reativou embaixadas 

em 16 países do continente, alcançando um to-

tal de 34, além de dois consulados-gerais.

O Brasil também está representado na África 

pela Embrapa, que possui um escritório de ne-

gócios em Gana, e pela Fundação Oswaldo Cruz 

(Fiocruz), que, no final de 2008, inaugurou em 

Moçambique o seu primeiro escritório internacio-

nal. O objetivo da unidade é articular os programas 

de cooperação em saúde desenvolvidos com os 

países africanos e deve resultar na implantação 

da Fábrica de Medicamentos de Moçambique, 

que produzirá medicamentos antirretrovirais, uti-

lizados no tratamento da Aids, entre outros.

O Governo Federal também promoveu a ins-

talação de centros de formação profissional em 

Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambi-

que e São Tomé e Príncipe, em parceira com o 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(Senai). Na área de governança e inclusão digi-

tal, o Brasil foi responsável pela instalação de 

telecentros em Angola, Cabo Verde e São Tomé 

e Príncipe por intermédio do Serviço Federal de 

Processamento de Dados (Serpro).

VALOR(em U$ milhões) PARTICIPAÇÃOPAÍS

Estados Unidos

Argentina

China

Japão

Alemanha

Nigéria

Coreia do Sul

França

Itália

Chile

Índia

Taiwan

25.810

20.040

13.258

12.025

6.807

6.706

5.412

4.678

4.6121

3.564

4.162

3.537

14,9%

11,6%

7,7%

6,9%

3,9%

3,9%

3,1%

2,7%

2,7%

2,4%

2,1%

2%

QueM Mais coMprou do brasil eM 2008

evolução das exportações brasileiras (eM us$ Milhões)

COOPERAÇÃO

ajuda vai perMitir fabricação de reMédios contra a aids   

Principais produtos 
brasileiros exportados 
em 2008
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América Latina

América do Sul

EUA/Canadá

Ásia (exceto o 
Oriente Médio)

Oriente Médio

União Europeia

África (exceto o 
Oriente Médio)

10.171

13.931

17.707

2.862

11.685

2.806

18.816

15.772

21.135

21.301

4.247

14.577

3.688

24.675

21.237

27.286

24.486

5.981

18.565

4.288

27.039

26.751

33.337

26.804

7.455

20.816

5.749

31.044

31.904

38.368

27.426

8.578

25.086

6.399

40.428

38.364

45.165

29.289

10.169

37.442

8.054

46.395

2007 20082006200520042003
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Com redução de impostos, governo consegue preservar a atividade em setores estratégicos 
Incentivos fiscais mantêm economia aquecida

O
setor automotivo foi um dos mais afeta-
dos em todo o mundo pela crise finan-
ceira internacional. De janeiro a mar-

ço de 2009, as quedas nas vendas de veículos 
foram significativas em países como Estados Unidos  
(-38,4%), Japão (-23,7%) e Itália (-20,6%). Uma das 
poucas exceções nesse quadro é o Brasil, que registrou 
no mesmo período um aumento nas vendas de automó-
veis de 3,1%, obtendo, assim, o melhor desempenho da 
história do setor no primeiro trimestre do ano.  

Os resultados positivos foram obtidos graças às po-
líticas de incentivo fiscal. Os carros populares (mo-

Consumidores aproveitaram a redução do ipi para Comprar Carros mais baratos

delos 1.0) receberam isenção total do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI), medida que valerá até 
setembro. Já os automóveis entre 1.000 e 2.000 cilin-
dradas ganharam redução de 50% do imposto. 

Ao abrir mão de parte da arrecadação de impostos, 
o Governo Federal conseguiu reduzir os preços dos 
automóveis e aumentar as vendas do setor, mantendo 
a economia aquecida e garantindo, assim, o emprego 
de milhares de trabalhadores. O setor automotivo gera 
cerca de 1,3 milhão de empregos no País e responde 
por 23% do PIB industrial brasileiro.

A redução do IPI também beneficiou outros setores 

Imposto de renda 
tem redução

Como parte das medidas para injetar di-

nheiro na economia e aquecer as vendas, 

o governo brasileiro reduziu o Imposto de 

Renda (IR) das pessoas físicas. Foram cria-

das novas alíquotas intermediárias de 7,5% 

e 22,5%, além de um reajuste de 4,5% nas 

faixas salariais, no qual incide o imposto. 

Com isso, cerca de 24 milhões de brasilei-

ros passaram a pagar menos IR. A medida 

disponibilizou R$ 4,9 bilhões para o consu-

mo das famílias.

automóveis 

pessoa física

Gestão econômica equilibrada ajuda o país a superar rapidamente 
os impactos da instabilidade financeira internacional

Brasil tem condições mais 
favoráveis para enfrentar a crise 

U
ma economia sólida e estável, com condições 
de superar rapidamente a pior crise internacio-
nal dos últimos 80 anos. Este é o retrato econô-

mico do Brasil de hoje. O novo modelo de desenvolvi-
mento adotado pelo governo brasileiro ajudou a reduzir 
consideravelmente os impactos negativos da instabilida-
de financeira que abalou o mercado mundial. 

Nos últimos anos, a política econômica do Governo 
Federal, responsável pela criação de milhões de empre-
gos, combinada à política social de transferência de renda, 
produziu um círculo virtuoso de crescimento. Tudo isso 
ajudou a formação de um mercado interno robusto, que 
estimula investimentos em produção e deixa as empresas 
menos expostas às oscilações do mercado internacional. 

O compromisso com os fundamentos econômicos 
também criou uma proteção contra a crise internacional. 
As contas públicas equilibradas permitiram a geração de 
superávits primários consistentes e a redução substancial 
da dívida líquida do setor. O controle da inflação e o rit-
mo acelerado de acumulação de reservas também servi-
ram de escudo para o enfrentamento da crise.

Com base nesses fundamentos, o Brasil pôde atuar de 
forma diferente para enfrentar a turbulência internacio-
nal, com a adoção das chamadas medidas anticíclicas: 

redução dos juros básicos, incentivos à produção e ao 
consumo e ampliação do investimento público. Estas 
e outras medidas ajudaram a evitar que uma forte re-
cessão se instalasse no País, como aconteceu nas prin-
cipais economias do mundo.

Por tudo isso, o Brasil deve retomar em 2010 o ritmo 
acelerado de crescimento registrado nos últimos anos. A 
superação dos efeitos da crise econômica também vai abrir 
oportunidades para o País, que provou ser possível adotar 
um modelo de desenvolvimento econômico baseado no 
mercado interno e na redução das desigualdades sociais. 

País se torna credor 
internacional

Ao contrário do que ocorreu em outras épocas 

de crise internacional, o Brasil não depende mais 

da entrada de dinheiro do exterior para honrar 

seus compromissos. Desde 2008, pela primeira 

vez na história, o País dispõe de mais dólares do 

que seria preciso para pagar toda a dívida exter-

na. As reservas internacionais do Banco Central 

chegaram a cerca de US$ 205 bilhões em maio. 

Isso permitiu, também, que o Brasil emprestasse 

US$ 10 bilhões ao Fundo Monetário Internacional 

(FMI) e, uma vez que os recursos são aplicados na 

instituição, eles só podem ser utilizados para so-

correr países com dificuldades. 

crise global

reservas

Juros a favor do crescimento
Pela primeira vez desde a criação do real, o Brasil 

passou a ter taxas de juros básicas abaixo dos dois 

dígitos. A redução da taxa Selic é parte do esforço 

para combater os efeitos da crise econômica inter-

nacional. Juros mais baixos significam empréstimos 

mais baratos para o consumidor e para os empre-

sários, contribuindo, assim, para o aquecimento da 

selic

mais sólida, a eConomia brasileira ConseGuiu reduzir os efeitos da Crise nos merCados finanCeiros internaCionais

atividade econômica. A diminuição das taxas de 

juros só foi possível graças ao equilíbrio das contas 

públicas e ao controle da inflação. A expectativa é 

a de que o Índice Nacional de Preços ao Consumi-

dor Amplo (IPCA) chegue ao fim de 2009 abaixo da 

meta estabelecida pelo governo e com uma inflação 

menor do que a registrada em 2008 (5,9%).

Conheça outras medidas 
tomadas pelo governo para 
impulsionar a economia

FINANCIAMeNto: 
DA AgRICUltURA
•  Aporte de recursos adicionais de vários fundos  

(R$ 5 bilhões).

•  Criação de linhas especiais de crédito para 

financiamento de capital de giro a agroindústrias, 

cooperativas agropecuárias e indústrias de 

máquinas e implementos agrícolas (R$ 10 bilhões).

•  Aumento do crédito direcionado com compulsório 

(R$ 5,5 bilhões).

•  Linha de R$ 500 milhões para produtores do 

Centro-Oeste.

•  Aumento do direcionamento dos recursos da 

poupança rural para agricultura de 65% para 70% 

(R$ 2,5 bilhões).

• Garantia de preço mínimo para a próxima safra.

• Ampliação do prazo para renegociação das dívidas rurais.

 DA CoNStRUção CIvIl
•  Linha de capital de giro da CEF  (R$ 3 bilhões)

•  Permissão para aplicação de até 5% dos depósitos da 

poupança em operações de capital de giro para construção.

•  Ampliação de R$ 7 mil para R$ 25 mil do limite  

de financiamento para aquisição de material de 

construção pela CEF.

•  Linha de financiamento imobiliário para servidores 

públicos da União pelo BB e pela CEF (R$ 4 bilhões de 

cada instituição).

Do INveStIMeNto e DA PRoDUção
•  Manutenção da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) 

em 6,25% ao ano.

•  Incremento do Programa de Investimentos da 

Petrobras (R$ 111 bilhões em novos projetos, 

totalizando R$ 340,5 bilhões).

da economia. A chamada linha branca de eletrodomés-
ticos – geladeiras, freezers, fogões, bebedouros, máqui-
nas de lavar e secadoras – e diversos tipos de materiais 
de construção também receberam incentivos fiscais. 

No final de junho de 2009, o Governo Federal 
lançou uma série de novas facilidades na área do cré-
dito para estimular a atividade econômica. A Taxa 
de Juros de Longo Prazo foi reduzida para 6% ao 
ano. As empresas que têm contrato com o Programa 
de Aceleração do Crescimento (PAC) receberam fle-
xibilização no financiamento de bens de capital para 
inovação tecnológica. 

•  Injeção de R$ 100 bilhões no BNDES e repasse para a 

instituição de R$ 5 bilhões do Banco Mundial.

•  Mais R$ 5 bilhões para capital de giro para pequenas 

e médias empresas via Banco do Brasil.

FoRtAleCIMeNto DoS BANCoS 
PúBlICoS
•  Autorização ao BB e Caixa para constituir subsidiárias 

e adquirir participação em instituições financeiras.

• Aquisição da Nossa Caixa pelo Banco do Brasil.

• Criação da Caixa Banco de Investimento

PolÍtICA tRIBUtáRIA
• Redução do IOF para crédito direto a pessoa física.

• Postergação do pagamento de impostos.

MeRCADo INteRBANCáRIo 
•  Redução do compulsório bancário e agilização das 

operações entre bancos, com injeção de R$ 100 

bilhões na economia.
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diante da Crise finanCeiria internaCional, o brasil reaGiu, reduzindo juros, 

inCentivando a produção e ampliando o investimento públiCo 
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Há quase 60 anos, o BNDES vem ajudando no desenvolvimento 
do Brasil. Em 2008, os desembolsos bateram novo recorde

Parceiro do crescimento

H
á 57 anos, o Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social (BNDES) faz 
parte da vida de todos os brasileiros. Criada 

em 1952, a instituição tem como principal objetivo 
promover o crescimento econômico do País e gerar 
emprego e renda. Para isso, oferece financiamentos de 
longo prazo para empresas de todos os portes. 

O Banco também é parceiro dos projetos de infraes-
trutura, viabilizando obras nos setores de transporte, 
energia e telecomunicações. A instituição dispõe ainda 

A política para setor tem o objetivo principal de integrar ações de governo, dos institutos 
de pesquisa e das empresas

Desenvolvimento científico e tecnológico 
conta com recursos de R$ 41 bilhões

A
s ações do Governo Federal em ciência e tecno-
logia têm conduzido o País a um novo padrão 
de desenvolvimento no setor. Desde 2007, o 

Brasil conta com o Plano de Ação de Ciência, Tecno-
logia e Inovação para o Desenvolvimento Nacional 
(2007-2010), com recursos previstos de R$ 41 bilhões, 
para serem aplicados nesses quatro anos. Uma das prin-
cipais metas do plano é fazer com que os investimentos 
no setor cheguem a 1,5% do Produto Interno Bruto 
(PIB) no próximo ano. Em 2004, esse percentual foi 
de apenas 0,84%.

O ponto principal do plano é a articulação de todas 
as áreas do Governo e instituições de pesquisa em torno 
de uma política de Estado para o setor. As ações estão 
divididas em quatro prioridades estratégicas: expansão 
e consolidação do Sistema Nacional de Ciência, Tec-
nologia e Inovação; promoção da inovação tecnológica 
nas empresas; pesquisa, desenvolvimento e inovação 
em áreas estratégicas; e ciência, tecnologia e inovação 
para o desenvolvimento social. Outros objetivos con-
templam ações de incentivo fiscal para a contratação 
de cientistas, bem como para o desenvolvimento de 
novas tecnologias nas empresas brasileiras.

Investir em ciência e tecnologia é um dos principais 
caminhos para promover o desenvolvimento econômi-
co e social de um país. Dos laboratórios de pesquisa 
saem conhecimentos e inovações que têm impacto 
nas empresas, com a geração de novos produtos, e na 
qualidade de vida da população, por meio de avanços 
em áreas como a medicina, as comunicações, o meio 
ambiente etc.

Mesmo sem contar, no setor, com a tradição de ou-
tros países, que têm universidades com quase mil anos 
de existência, o Brasil vem ganhando importância no 
cenário mundial. Um dos indicadores do sucesso da 
produção científica brasileira é o crescimento no nú-
mero de artigos indexados na base internacional de da-
dos Thomson Reuters-ISI, a mais importante do meio 
científico. Esse número aumentou, em 2008, 56% em 
relação ao ano anterior. Com isso, o País passou da 15a 
para a 13a colocação no ranking mundial de artigos 
publicados, ultrapassando países com longa tradição 
científica, como a Rússia e a Holanda. Para se ter uma 
ideia, em 1981, o Brasil contribuía com 0,44% da pro-
dução mundial de artigos publicados. Em 2008, esse 
número chegou a 2,12%.

financiamento 

iNcENtivo à pESquiSA promovE A iNtEgrAção ENtrE 

iNStituiçõES E EmprESAS DE DivErSAS árEAS 

pesquisa

Mais produtividade  
e qualidade de vida

O brasileiro Janilson Andrade e outros 
148 trabalhadores de uma cooperativa de 
catadores de lixo do Distrito Federal foram 
beneficiados com recursos do BNDES. 
Com o dinheiro compraram equipamentos 
que melhoraram suas condições de traba-
lho e ampliaram a capacidade de produ-
ção, como uma empilhadeira. “Antes todo 
mundo andava com a coluna estourada 
por carregar os sacos nas costas”, lembra. 
Dois caminhões também chegaram para 
mudar a rotina. “A gente tinha que dormir 
na rua, pois não tinha como voltar para 
casa com o material recolhido”, afirma. 
Desde 2007, o BNDES já beneficiou 46 
cooperativas de 8 estados com cerca de 
R$ 11 milhões em recursos provenientes 
do Fundo Social da instituição. 

jANilSoN Ao lADo DA EmpilHADEirA: mAiS quAliDADE 

DE viDA E proDutiviDADE
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Centros de excelência recebem apoio do Governo Federal

O
crescimento da produção científica brasilei-
ra requer um conjunto de políticas públi-
cas voltadas para o aumento da formação 

de recursos humanos e infraestrutura em pesquisa. 
Uma das ações de destaque implantadas pelo Go-
verno Federal com esse objetivo é o Programa de 
Apoio a Núcleos de Excelência (Pronex). Ele auxilia 
o financiamento de recuperação de laboratórios de 
pesquisa, por meio de obras civis, compra de equi-
pamentos e materiais bibliográficos necessários para 
o desenvolvimento e aquisição de material de con-
sumo para pesquisa. Em 2008, o Pronex investiu  
R$ 230 milhões nas várias regiões do País.

Os investimentos em recursos humanos têm possi-
bilitado o aumento significativo no número de mes-
tres e doutores formados. Em 2008, foram oferecidas 
cerca de 125 mil bolsas de estudo financiadas pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ní-
vel Superior (Capes) e pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 
Em 2009, esse número aumentou para 143 mil, e em 
2010, deverá chegar a 170 mil.

incentivo

Projetos estimulam a 
inovação nas empresas

Para estimular a inovação tecnológica 
nas empresas, foram criados diversos ins-
trumentos de financiamento. Um deles é 
o Subvenção Econômica, cujos recursos 
não precisam ser devolvidos. Entre 2007 
e 2009, foram destinados R$ 1,35 mi-
lhão, que beneficiaram 564 projetos. Já 
o Primeira Empresa Incubadora (Prime) é 
destinado a empresas nascentes de base 
tecnológica e tem recursos de R$ 230 
milhões. Outro programa é o Sistema Bra-
sileiro de Tecnologia (Sibratec), que já ar-
ticula 19 Redes Temáticas, voltadas para 
serviços tecnológicos. São 53 instituições 
de várias regiões do País. Ao todo, o pro-
grama conta com recursos de R$ 160 mi-
lhões para 2009.

Centros de Vocações 
Tecnológicas levam 
informação científica  
à população

Tão importante quanto fazer ciência é tor-
ná-la acessível a todos, possibilitando que 
um maior número de cidadãos e cidadãs se 
aproximem do universo do conhecimento. 

Com programas de difusão e de popu-
larização da ciência, homens, mulheres, 
crianças e jovens estão se qualificando em 
306 Centros de Vocações Tecnológicas 
(CVTS) construídos pelo Governo Fede-
ral em parceira com estados e municípios. 
Esses centros possibilitam, entre outros 
objetivos, promover a educação científica 
e a formação de técnicos e profissionais na 
área científico-tecnológica.

Apesar dos efeitos negativos da crise financeira internacional, Brasil mostra que tem 
fôlego para manter empregos e continuar crescendo 

Mesmo em meio à crise, País 
não deixa de gerar empregos

E mbora a crise na economia internacional 
tenha provocado uma desaceleração econô-
mica, o cenário para o Brasil é de otimis-

mo. Uma pesquisa mensal sobre empregos feita em 
maio, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), mostra que a taxa de desocupação, 
que já foi de 6,8% em dezembro, chegou a 9% em 
março, mas em maio já apresentava ligeira queda, 
atingindo 8,8%. 

Mesmo com a retração do PIB, a expectativa é de re-
cuperação. Se no quarto trimestre de 2008 houve uma 
retração de 3,6%, no primeiro trimestre de 2009, já 
houve aquecimento, e o índice ficou em -0,8%. 

trabalho 

Apesar da crise, o consumo das famílias brasileiras 
manteve-se em expansão no primeiro trimestre deste 
ano. Dados do IBGE mostram que os gastos das fa-
mílias cresceram 0,7% no primeiro trimestre de 2009 
em relação ao quarto trimestre de 2008 e 1,3 % sobre 
os primeiros três meses do ano passado. 

Não obstante os impactos da crise financeira inter-
nacional, a economia brasileira conseguiu gerar 1,8 
milhão de empregos com carteira assinada em 2008, 
segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged). Nos cinco primeiros meses 
de 2009, os números continuaram positivos, com o 
incremento de 180.011 postos de trabalho. Entre ja-

neiro de 2003 e maio de 2009, foram gerados no País  
7,9 milhões de postos de trabalho formais. Com isso, 
cada vez mais brasileiros passaram a ter seus direitos 
trabalhistas garantidos, com acesso ao seguro-desem-
prego, aos benefícios previdenciários e ao Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

de recursos para projetos de caráter social, apoiando 
ações nas áreas de saúde, educação e justiça. 

Para cumprir esses compromissos, o BNDES vem 
ampliando fortemente sua atuação. Em 2003, por 
exemplo, seus desembolsos somaram cerca de R$ 35 
bilhões. Em 2008, o número saltou para R$ 92 bi-
lhões, um recorde histórico. Para se ter ideia, esse valor 
corresponde a mais do que o dobro do crédito conce-
dido no mesmo período pelo Banco Mundial e pelo 
Banco Interamericano de Desenvolvimento juntos.

Em 2008, forAm rEAlizADAS 63 mil opErAçõES DE créDito com o cArtão BNDES, 

Num totAl DE r$ 934 milHõES. A prEviSão é A DE quE ESSE vAlor DoBrE Em 2009
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Em 2008, A EcoNomiA 

BrASilEirA coNSEguiu gErAr 

1,8 milHão DE EmprEgoS com 

cArtEirA ASSiNADA




