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APRESENTAÇÃO

Novos temas, seções reformuladas e resultados
recentes das ações e programas do Governo
Federal. São estas as marcas da presente edição
do caderno Destaques, publicação mensal da
Secretaria de Comunicação Social.
Entre outras novidades, citem-se os exemplos
da página dedicada à questão do crédito no país e
da que enfoca a Marcha dos Prefeitos a Brasília.
Críticas e sugestões serão bem-vindas, e
podem ser enviadas ao endereço eletrônico:
destaques.secom@planalto.gov.br

Versão eletrônica:
www.presidencia.gov.br
Reprodução total ou parcial permitida mediante citação da fonte.

Calendário de divulgação deste caderno (2008):
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Fique atualizado, consulte também:

http://www.brasil.gov.br/noticias/em_questao
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1 – BRASIL HOJE
Índice

1. Retrato Social
2. Retrato Econômico
3. Democracia
4. Biocombustíveis
5. Política Externa

Crescimento equilibrado e de longo prazo, aumento do
emprego e diminuição da desigualdade, fortalecimento
da democracia e maior reconhecimento internacional.

Fique atualizado, consulte também:

http://www.brasil.gov.br/noticias/em_questao
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RETRATO SOCIAL
Ações do governo beneficiam todas as camadas da sociedade
Redução da desigualdade
n Desigualdade de renda medida pelo Índice de Gini caiu para 0,541 em 2006
(o menor desde 1981).
n Brasil pela primeira vez entre os países de alto índice de desenvolvimento
humano.
1
n País já ultrapassou a meta de reduzir à metade extrema pobreza (ODM ).
n 9,7 milhões de brasileiros saíram da miséria (2003-2006).
n 20 milhões migraram das classes D e E para a classe C (2002-2007).
Aumento da renda
2
n Renda das famílias chegou a mais de R$ 1 tri.
n Renda média real aumentou 5,3% entre 2003 e 2006.
n Reajuste real de 53% do salário mínimo (jan/03-mar/08).
n 88% dos acordos salariais superaram inflação em 2007 (Dieese).
Qualidade de vida
n Aumentou acesso a bens de consumo duráveis entre 2005 e 2006: mais
domicílios com geladeira, máquina de lavar roupa e televisão.
n De 2005 a 2006, aumentaram domicílios atendidos por energia elétrica (de
97,2% para 97,7%) e telefonia (de 71,6% para 74,5%).
n Aumento do acesso a saneamento básico, água e coleta de lixo, de 2 a 3
pontos percentuais nos últimos 4 anos.
Educação
n 235 mil jovens no ProJovem (jan/08), 382 mil alunos no Prouni (mar/08) e
229 mil vagas/ano no Reuni (mar/08).
n 10 novas universidades federais, 2 consolidadas e 3 em tramitação, 48
extensões universitárias até 2006, 13 novas em 2007 e 25 extensões
consolidadas.
n 214 novas escolas técnicas (64 escolas em 2003-2007, destas 50 em
funcionamento, e 150 na expansão 2007-2010, destas 115 em licitação).
Programas sociais
n 11 milhões de famílias no Bolsa-Família (mar/08).
n 7,4 milhões de pessoas no Luz Para Todos (mar/08).
n R$ 8,4 bi contratados no Pronaf (ano agrícola 2006/2007).
n R$ 403 mi no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) em 2007.
n 448,9 mil famílias assentadas em 38 milhões de ha (2003-2007).
n Selo Combustível Social.
n Conta Caixa Fácil da CEF: maior programa de inclusão bancária do país,
com 4,8 milhões de contas ativas e saldo de R$ 210 mi em crédito.
n Banco Popular do Brasil: 7.890 pontos de atendimento para abertura de
conta-corrente simplificada por população de menor renda.
Participação social
n Mais de 3 milhões de pessoas em 130 conselhos e 44 conferências.
1
2

Objetivos do Milênio.
Fonte: Jornal “O Estado de S. Paulo” (2mar/08). Estudo da consultoria MB Associados.
5
Destaques – Atualizado em 8abr/08 – Divulgado em 9abr/08

RETRATO ECONÔMICO
País volta a crescer de forma sustentável, com distribuição de renda e
aumento do emprego formal
PIB
n R$ 2,6 tri (+5,4% frente 2006). Cresce há 24 trimestres consecutivos.
n PIB per capita: R$ 13,5 mil (+4,0% frente 2006).
Emprego
n 10,5 milhões de ocupações criadas, 8,4 milhões formais (jan/03-fev/08).
n Recorde histórico em 2007: 1,6 milhão de novos postos formais celetistas.
n Melhor fevereiro (2008) da série histórica do Caged: + 204.963 postos.
n Menor taxa média anual de desocupação da série histórica em 2007: 9,3%.
Inflação
n Baixa e controlada: 4,61% nos últimos 12 meses (fev/08).
Consumo
n Consumo das famílias: R$ 1,6 tri (+6,5% frente 2006). Cresce há 17 trimestres
consecutivos.
Investimentos
n Investimentos (Formação Bruta de Capital Fixo): R$ 450 bi (+13,4% frente 2006
– maior taxa anual desde início da série histórica em 1996): 16 trimestres
consecutivos de crescimento.
n Investimentos Estrangeiros Diretos: US$ 34,6 bi em 2007 (quase dobrou em
relação a 2006) e US$ 5,7 bi acumulados em 2008 (jan-fev/08).
1
n A Unctad considerou Brasil o 5º melhor país para fazer investimentos.
n Investimentos brasileiros diretos no exterior: US$ 7 bi em 2007 e US$ 2,2 bi
acumulados em 2008 (jan-fev/08).
Balança comercial2
n Exportações: US$ 165,3 bi (+16,1%). Maior valor histórico.
n Importações: US$ 131,2 bi (+36,0%). Recorde histórico.
n Saldo: US$ 34,1 bi (-25,5%).
Reservas internacionais
n US$ 195,2 bi (31mar08). Pela primeira vez, o Brasil é credor externo.
Superávit primário
n 6,22% do PIB acumulado em 2008 (jan-fev/08).
Produção industrial
n Fev/08: crescimento de 9,7% em relação ao mesmo mês do ano anterior.
Produção e venda de veículos
n Recordes históricos na produção (3 milhões de veículos) e nas vendas (2,5
milhões de unidades) em 2007. Mar/08: melhor em vendas (221 mil unidades).
Comércio varejista
n Jan/08: crescimento de 11,8% em relação ao mesmo mês do ano anterior.
Agricultura
n 133,1 milhões toneladas de grãos em 2007 (IBGE). Recorde histórico.
Crédito
n Atingiu em fev/08, R$ 957,6 bi, equivalente a 34,9% do PIB (ver pág. 39).

1
2

Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (termo traduzido)
Acumulado nos últimos 12 meses (mar/08). Entre parêntesis, a variação em relação ao mesmo período do ano anterior.
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DEMOCRACIA
Governo consolida canais de participação da sociedade, disponibiliza
informações e fortalece órgãos de fiscalização
Transparência e controle
§ Controladoria Geral da União (CGU) já fiscalizou R$ 15,1 bi de recursos em
1.341 municípios sorteados e 69 temas 1 em 24 estados (até dez/07).
§ CGU mobilizou de mais de 19,8 mil cidadãos em 794 municípios; distribuiu mais
de 1,3 milhão de cartilhas; sensibilização de mais de 116 mil estudantes sobre a
importância do exercício da cidadania e do controle social. Consulte a cartilha:
http://www.cgu.gov.br/olhovivo/Recursos/Publicacoes/arquivos/cartillha_olhoVivo.pdf

§ Portal da Transparência Pública: mais de 623 milhões de registros sobre gastos
públicos do Governo Federal; 150 páginas de transparência em órgãos federais.
Acesse a página: http://www.portaltransparencia.gov.br/
§ Instaurados 25.675 processos administrativos disciplinares, acarretando
punições: 1.421 demissões, 108 destituições de cargos em comissão e 93
cassações de aposentadorias (2003 a 2007).
Ampliação de mecanismos de fiscalização e controle (exemplos)
§ Polícia Federal: combate a crime organizado e desmantelamento de quadrilhas
de tráfico, contrabando, corrupção e crime ambiental (ver pág. 48).
§ Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA - com PF: repressão a crimes contra meio ambiente.
§ Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional
(DRCI): combate lavagem de dinheiro em cooperação internacional.
§ Receita Federal do Brasil (RFB): unifica arrecadações da Fazenda e Previdência
e reduz sonegação.
§ Aprimoramento do Cartão de Pagamento do Governo Federal (Decreto
6.370/2008 – 6fev/08).
Valorização e inovação administrativa
n Criação e fortalecimento das Secretarias Especiais de Promoção da Igualdade
Racial, de Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres, todas com status
de Ministério, em 2003.
n Criação do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (2003).
n Criação da Secretaria de Relações Institucionais (2005): mais diálogo com
Parlamento e entes federados.
Participação Social
n Criação, recriação e consolidação de Conselhos Nacionais que promovem
diálogo do poder público com a sociedade (ver pág. 55).
n 44 conferências nacionais realizadas contaram com participação de mais de 3
milhões de pessoas para aprimorar políticas públicas.
n Pluralidade social na agenda do Presidente.

1

Exemplos: saúde, educação, segurança .
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BIOCOMBUSTÍVEIS
Preocupação com aquecimento global e alta do preço do petróleo faz dos
biocombustíveis uma alternativa para a economia mundial
Biocombustíveis – http://www2.petrobras.com.br/petrobras/portugues/pdf/Cartilha_Biocombustiveis.pdf
n Criação de subsidiária da Petrobrás, voltada para gestão de biocombustíveis.
n Menor dependência do petróleo e redução de emissão de CO2 (aproximadamente
800 milhões de toneladas de CO2 foram evitadas com a utilização do etanol
desde a década de 70).
n Cana-de-açúcar, para produção de etanol, ocupa menos de 0,8% da área
agricultável e não contribui para o desmatamento da Amazônia: área produtora
distante da região amazônica e se expande, predominantemente, em áreas de
pastagens no Centro-Sul.
n 15 países (inclusive o Brasil) concentram 75% da produção mundial de petróleo.
Entretanto, mais de 120 teriam condições de produzir biocombustíveis.
n Expansão compatível com meio-ambiente e produção de alimentos.
o Fome diminuiu no período em que cresceu uso dos biocombustíveis.
o Desde 1995, produção de alimentos triplicou e área plantada aumentou só 19%.

Biodiesel: 2007-2010
n B2 (2% de biodiesel na composição do diesel): obrigatório no Brasil desde jan/08
(840 milhões de litros/ano).
n B3 (3% de biodiesel): obrigatório a partir de jul/08 (1,26 bilhão de litros/ano).
n Selo Combustível Social: pressupõe compra da produção da agricultura familiar.
n PAC: R$ 1,2 bi de investimentos previstos, a maior parte privados; meta de 46
novas usinas até 2010; produção prevista para 2010: 3,3 bilhões de litros.
n 100 mil agricultores familiares inseridos no Programa de Biodiesel.
n Nos dois últimos leilões (nov/07) foram comercializados 380 milhões de litros,
mais 100 milhões de litros no leilão de estoque de reserva. Novos leilões serão
realizados em abril de 2008, com volume de 430 milhões de litros.
Etanol: 2007-2010
n PAC: considerados investimentos privados de R$ 12 bi em 77 novas usinas.
n Alcoolduto entre Senador Canedo (GO) e São Sebastião (SP) terá 1.171 km
(recursos do PAC).
Perspectivas
n Zoneamento agroecológico da cana: previsto para o 2º sem/08.
n Programa
Brasileiro de Certificação Técnica, Ambiental e Social em
Biocombustíveis: em desenvolvimento com a participação do Inmetro e apoio de
grupo interministerial coordenado pela Casa Civil.
n Pesquisas em combustíveis de segunda geração, com aproveitamento do
bagaço: protótipo da Petrobrás e Unidade Piloto da empresa Dedini, em SP.
n “Conferência Internacional sobre Biocombustíveis” (nov/08), em São Paulo.
n Conselho da União Européia aprovou utilização de 10% de etanol até 2020.
n EUA: acordo para ajudar países menos desenvolvidos, criar fundo para
intercâmbio tecnológico e padronização técnica do etanol e eliminar taxação nas
importações.
8
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Matriz energética brasileira
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POLÍTICA EXTERNA
País defende seus interesses e amplia influência na política global
Relações multilaterais
n Rodada de Doha (OMC): com G-20, Brasil é interlocutor indispensável. Atua na
defesa dos países em desenvolvimento, pela redução do protecionismo, contra
distorções do comércio agrícola.
n Mudanças climáticas: países pobres são principais vítimas do aquecimento global
causado pelos países ricos: responsabilidades comuns, porém diferenciadas.
n Contra aquecimento global: redução do desmatamento (queda de 55% entre 200307) e diversificação de matriz energética (etanol e biodiesel). Biocombustíveis
oferecem alternativa para a dependência de fontes não-renováveis cada vez mais
caras e concentradas em poucas mãos: etanol deve ser commodity (ver pág. 42).
n ONU:
participação ativa no processo de reforma, a favor de maior
representatividade. Participação em operações de paz, levando em conta
necessidades de desenvolvimento sustentável (Haiti).
América do Sul e Mercosul
n América do Sul é prioridade: construção de espaço econômico interligado e
socialmente solidário. Para isso, aumento significativo do comércio, que absorve
mais exportações brasileiras do que EUA, e multiplicação de obras de infraestrutura, criando malha de conexões energéticas, viárias e de comunicações.
n Mercosul: continua a ser principal eixo da estratégia de inserção regional.
Comércio intra-bloco atingiu R$ 30 bi em 2006 (contra US$ 4 bi em 1990). Fundo
de Convergência Estrutural tem aporte de US$ 115 mi para lidar com assimetrias.
Brasil: maior contribuinte (70%). Parlamento do Mercosul é realidade.
n Banco do Sul (ata de fundação assinada em dez/07): um banco de fomento
genuinamente sul-americano, para financiar projetos em setores-chave.
n Unasul: avançam negociações para criação da União das Nações Sul-americanas.
Cooperação Sul-Sul
n Brasil defende nova geografia mundial: não excludente, global, fundada em
parcerias para promover paz, justiça e desenvolvimento integral dos povos.
n Ibas: com África do Sul e Índia, é foro inovador de diálogo político e cooperação
trilateral, com três grandes democracias em desenvolvimento, de três continentes.
Um novo impulso à cooperação Sul-Sul como pilar fundamental na construção de
ordem internacional mais inclusiva e solidária.
n Pela primeira vez realizadas cúpulas regionais entre a América do Sul, África e
países árabes; participação ativa em processo de paz no Oriente Médio
(Conferência de Annapolis, nos EUA).
Parceiros tradicionais
n Diálogo maduro e equilibrado com os países desenvolvidos faz o Brasil cada vez
mais ouvido. Não é mais possível excluir países em desenvolvimento das decisões
globais. É esta a razão do diálogo ampliado no G-8.
n Cooperação com os EUA: muito além dos biocombustíveis.
n Parceria estratégica com União Européia e com principais parceiros europeus, a
exemplo do Reino Unido.
Países da Ásia
n Aprofundamento de relações com potências asiáticas (Rússia e China); retomada
de parceria com Japão. Maior aproximação da Ásia, região do mundo que mais cresce.
Destaques – Atualizado em 8abr/08 – Divulgado em 9abr/08
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2 – PROGRAMAS DE 2007 E 2008
Resumos
Índice
Programa de Aceleração do Crescimento – PAC
Lançamento: 22/01/2007 – www.brasil.gov.br/pac
n

Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE
Lançamento: 24/04/2007 – www.mec.gov.br
n

Plano Nacional de Turismo – PNT
Lançamento: 13/06/2007 – www.turismo.gov.br/
n

Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – Pronasci
Lançamento: 20/08/2007 – www.mj.gov.br/
n

Programa Nacional de Inclusão de Jovens – ProJovem
Lançamento: 05/09/2007 – www.projovem.gov.br/
n

Programa de Aceleração do Crescimento - Funasa
Lançamento: 19/09/2007 – www.funasa.gov.br/

n

Agenda Social
Lançamentos a partir de 21/09/2007
n

Agenda Social Povos Indígenas
Lançamento: 21/09/2007 – www.funai.gov.br
n

Mais Cultura
Lançamento: 04/10/2007 – www.maisbrasil.gov.br/cultura.php
n

Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação
Lançamento: 20/11/2007 – www.mct.gov.br
n

Agenda Social Quilombola
Lançamento: 20/11/2007 – www.presidencia.gov.br/seppir
n

Mais Saúde
Lançamento: 05/12/2007 – bvsms.saude.gov.br/bvs/pacsaude/
n

Plano Social de Registro Civil de Nascimento
Lançamento: 06/12/2007 – www.presidencia.gov.br/sedh/
n

Territórios da Cidadania
Lançamento: 25/02/2008 – www.territoriosdacidadania.gov.br/
n

Reforma Tributária
Proposta de Emenda Constitucional encaminhada ao Congresso Nacional em
28/02/2008 www.fazenda.gov.br/portugues/documentos/2008/fevereiro/Cartilha-Reforma-Tributaria.pdf
n

Plano Nacional de Políticas para Mulheres (PNPM)
Lançamento: 05/03/2008 - 200.130.7.5/spmu/docs/II_PNPM.pdf

n

Fique atualizado, consulte também:

http://www.brasil.gov.br/noticias/em_questao
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PAC: CRESCIMENTO ACELERADO
Balanço de um ano do PAC revela gestão eficiente; resultados se
traduzem em novo dinamismo da economia brasileira
“...O PAC é o maior conjunto de investimentos públicos na história deste
País. São quase 504 bilhões de reais investidos hoje, em coisas d e interesse
da sociedade: portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, habitação, saneamento
básico e urbanização de favelas...” Presidente Lula
Programa de Aceleração do Crescimento
n Prevê investimentos da ordem de R$ 503,9 bi até 2010, divididos em três
eixos: logística (R$ 58,3 bi), energia (R$ 274,8 bi) e social e urbano (R$
170,8 bi).
n Garante
significativas desonerações de tributos para incentivar
investimentos, além de contemplar medidas fiscais de longo prazo. Valor
das desonerações previsto para 2007 e 2008 ultrapassa R$ 16 bi.
Balanço do 1º ano (jan/08)
1
n 2.126 ações monitoradas: 62% em obras, 23% em licitação e 15% em
projeto ou licenciamento.
o Em quantidade, 98% tem andamento satisfatório (86% com ritmo
adequado e 12% merecem atenção); 2% estão preocupantes, com
atraso significativo ou elevado risco.
o Em valores, 98% tem andamento satisfatório (82% estão adequadas e
16% merecem atenção); 2% estão preocupantes.
2
n Em 2007, foram destinados R$ 16,5 bi do OGU para investimentos do
PAC: 97% empenhados.
n Os pagamentos ao longo do ano de 2007 totalizam R$ 7,3 bi: R$ 4,5 bi
(27% da dotação) do exercício e R$ 2,8 bi de despesas de anos anteriores
(70% da dotação dos restos a pagar).
n TCU: 82% dos empreendimentos monitorados liberados (32 de 44
empreendimentos).
n Licenciamento ambiental: IBAMA emitiu 70 licenças.
n Das 27 medidas institucionais que integram o PAC, 18 já foram aprovadas
pelo Congresso Nacional: destaque para as leis que criam o Fundo de
Investimentos em Infra-Estrutura e a do Fundo de Investimentos com
recursos do FGTS.
Fonte: Balanço PAC 1º Ano – www.brasil.gov.br/pac

1

A variação de empreendimentos monitorados pelo PAC passou de 2.014 em setembro para 2.126 devido à inclusão
de projetos nas áreas de saneam ento e habitação e do agrupamento e desmembramento de ações.
2
Orçamento Geral da União.
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PDE - EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO
Investimentos de R$ 15 bi até 2011 orientados para melhoria de qualidade
da educação e redução do analfabetismo
Educação Básica
Formação de professores
n Universidade Aberta do Brasil: 290 pólos implantados e 270 pré-selecionados.
1
n PBID - bolsas de iniciaç ão à docência. Meta para 2008: 20 mil bolsas.
Avaliação dos estudantes
n Provinha Brasil: avalia alfabetização nos anos iniciais do ensino fundamental.
Aplicação começa em abr/08. 3.133 municípios receberão o kit da Provinha.
n Educacenso – Censo Escolar por aluno, melhoria nas informações e na aplicação de
recursos da educação. Alcança 198 mil escolas e 53 milhões de estudantes da
educação básica.
Apoio ao aluno e à escola
o
n Fundeb: 2 ano de implantação, investimento de R$ 3,2 bi.
n Ensino Fundamental de 9 anos: de 24% para 44% de matrículas nesse sistema.
n ProInfância (escolas de educação infantil): 499 municípios beneficiados.
n Caminho da Escola (ônibus escolar): 1.623 municípios habilitados (financiamento
BNDES). 74 municípios autorizados (valor total de R$ 33 mi).
n Laboratórios de informática e conexão à rede em todas as escolas públicas até 2010.
29 mil laboratórios em 2008; 35 mil em 2009 e 45 mil em 2010.
n Programa Banda Larga na Escola – 55 mil escolas (40% das escolas atendidas em
2008, 40% em 2009 e 20% em 2010). Lançado em 8abr/08.
n Olimpíadas: Matemática (17 milhões de estudantes) e Português (6 milhões de
estudantes, em parceria com Fundação Itaú Social).
2
n Ampliação do PNATE,
PNAE 3 e PDDE 4 para toda educação básica. Orçamento
adicional de R$ 602 mi.
Adesão federativa de todos os Estados ao PDE
n 5.342 municípios (96%) aderiram até mar/08, entre eles todos os 1.242 prioritários.
Educação Profissional e Tecnológica
n 214 novas escolas técnicas: 64 em 2003/07 (destas, 50 em funcionamento) e 150 na
expansão 2007/2010 (destas, 115 em licitação).
Educação Superior
n 10 novas universidades federais, além de duas consolidadas e três em tramitação;
n 48 novas extensões universitárias de 2003 a 2006, 13 novas em 2007 e 25
extensões consolidadas.
5
n Reuni:
ampliação de acesso à universidade federal (de 124 mil para 229 mil
vagas/ano), aproveitando estrutura existente. 100% de adesão das Ifes. 6
7
n Prouni: bolsas de estudo integrais e parciais a estudantes de baixa renda (382 mil
beneficiados). 48 mil contratos do Fies em 2007.
1 Programa de Bolsa Institucional de Iniciação à Docência.
2 Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar.
3 Programa Nacional de Alimentação Escolar.
4 Programa Dinheiro Direto na Escola.
5 Reestruturação e Expansão das Universidades Federais.
6 Instituição Federal de Ensino Superior.
7 Programa Universidade para Todos.

Destaques – Atualizado em 8abr/08 – Divulgado em 9abr/08

13

PNT - PLANO NACIONAL DE TURISMO
Turismo tem rumo, planejamento e ousadia
1º Plano Nacional de Turismo (2003-2006)
n Número de desembarques domésticos passou de 30,7 milhões em 2003 para 50
milhões em 2007, somando quase 207 milhões nos últimos cinco anos.
n Entrada de divisas passou de US$ 2,5 bi em 2003 para US$ 4,9 bi em 2007,
totalizando cerca de US$ 19 bi desde a criação do PNT.
2º Plano Nacional de Turismo (2007-2010)
n Lançado em 3jun/07, 2º Plano Nacional de Turismo – Uma Viagem de Inclusão –
tem por objetivos:
o Desenvolver qualidade do produto turístico brasileiro.
o Promover turismo como fator de inclusão social.
o Fomentar competitividade do turismo brasileiro nos mercados nacional e
internacional.
n Investimentos previstos:
o R$ 5,63 bi para infra-estrutura turística: obras complementares ao PAC –
saneamento, pavimentação; melhoria, adequação e modernização de
rodoviárias e aeroportos; construção de centros de atendimento ao turista.
o R$ 1 bi para promoção de destinos turísticos no Brasil e no exterior.
n Principais metas:
o Promover 217 milhões de viagens no mercado interno.
o Criar condições para gerar 1,7 milhão de novos empregos e ocupações.
o Gerar US$ 7,7 bi em divisas.
o Estruturar 65 destinos turísticos com padrão de qualidade internacional.
Programa Viaja Mais – Melhor Idade
n 2ª fase, lançada em 4abr/08, em São Paulo:
o Incentiva pessoas com 60 anos ou mais, aposentadas ou pensionistas, a
viajar. Institui taxas de juros abaixo do mercado para empréstimos
consignados e criação de pacotes customizados para a faixa etária.
o 25 operadoras. Estima-se credenciamento de 2.500 agências de viagem, e
pacotes com origem em 12 estados e 36 destinos. Meta entre mar-jun/2008:
comercialização de 50 mil pacotes. Além dos pacotes já lançados, os hotéis
credenciados oferecerão descontos de 50% (da tarifa praticada no Portal de
Hospedagem1) para pessoas acima de 60 anos.
n 1ª fase: até dez/07.
o 13 operadoras cadastradas e 890 agências credenciadas. Viagens com
origem em SP e DF e 23 destinos. 9 mil pacotes vendidos ao preço médio de
R$ 850.
Realizações em 2007
n 163 milhões de viagens no mercado interno.
n R$ 1,2 bi em infra-estrutura turística, beneficiando 2.572 municípios.
n 308 mil novos empregos e ocupações.
n R$ 112,7 mi em promoção do Brasil no exterior (Embratur).

1

O Portal de Hospedagem conta com apoio do Mtur e do Sebrae. É um website concebido para ser o mais completo guia
on-line do setor de turismo (www.portaldehospedagem.com.br)
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PRONASCI
Programa articula políticas de segurança com ações sociais, prioriza a
prevenção e busca atingir causas da violência
Implantação
n Até 2012, serão mais de R$ 6,7 bi investidos no enfrentamento ao crime e no
apoio a jovens ameaçados de cair na delinqüência, em articulação com estados,
municípios e comunidades.
Metas e realizações do Pronasci
n Cursos de formação para profissionais de segurança pública:
o Bolsa-Formação (R$ 180 a R$ 400 mensais) para policiais civis e militares,
bombeiros militares, peritos e agentes penitenciários com salário de até
R$ 1.400. Serão beneficiados 225 mil profissionais por ano 1.
o Expansão da Renaesp 2: 65 instituições já cadastradas. Até o final de 2008,
serão 81 universidades.
o 240 mil policiais serão capacitados por ensino a distância em 2008.
n Força Nacional de Segurança Pública articulada com polícias estaduais.
n Integração do jovem em situação de risco e sua família aos programas sociais
do Governo Federal: projetos Mulheres da Paz, Reservista-Cidadão e Proteção
de Jovens em Território Vulnerável (Protejo).
n Prioridade às 12 regiões com mais altos índices de violência e criminalidade:
Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF) e Entorno (GO/MG) Curitiba
(PR), Fortaleza (CE), Maceió (AL), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de
Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Paulo (SP) e Vitória (ES).
n Construção de pelo menos um presídio especial (para jovens e/ou mulheres) em
cada uma das 12 regiões, com, no mínimo, 46 mil vagas em quatro anos. Os
planos diretores do sistema penitenciário de todas as regiões estão concluídos,
exceto o do Ceará.
n Plano Habitacional (parceria com a CEF): crédito para compra de casa própria
para policiais civis e militares, bombeiros, agentes penitenciários e peritos de
baixa renda:
1. RS: entrega de 380 unidades habitacionais prevista para 18abr/08.
2. AL: 304 unidades com entrega prevista para abril/maio/08.
n Criação dos Gabinetes de Gestão Integrada Municipais (GGIM).
Pronasci se soma a outras medidas
n Regulamentação do Sistema Único de Segurança Pública – SUSP.
n Fortalecimento da Polícia Federal.
n Fortalecimento dos 27 Gabinetes de Gestão Integrada Estaduais.
n Presídios federais: penitenciárias de Catanduvas (PR) e Campo Grande (MS)
já funcionam. A de Mossoró (RN) está pronta e aguarda concurso público de
agente penitenciário federal para começar a operar. A unidade de Porto Velho
está em obras. A quinta unidade será no DF.

1
2

A Bolsa-Formação já foi lançada nos estados do Rio de Janeiro, Alagoas e Rio Grande do Sul.
Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública.
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PROJOVEM
Programa valoriza jovens em situação de vulnerabilidade social; ações são
focadas em educação, profissionalização e inserção no mundo do trabalho
ProJovem – Programa Nacional de Inclusão de Jovens1
n Brasil tem 50,5 milhões de jovens entre 15 e 29 anos. Cerca de 4,5 milhões fora da
escola, sem concluir ensino fundamental, desempregados.
n Oferece oportunidades de elevação de escolaridade, qualificação profissional e
desenvolvimento humano.
n Articula, integra e amplia programas para a juventude iniciados em 2003.
n Meta até 2010: oferecer 3,5 milhões de vagas.
n Recursos: R$ 5,4 bi até 2010. Em 2008, previstos cerca de R$ 1,2 bi.
Quatro modalidades:
1. ProJovem Adolescente – Serviço sócio-educativo (reformula o Agente Jovem).
Para adolescentes de 15 a 17 anos, de famí lias pobres. Oferece atividades sócioeducativas e benefício adicional do Bolsa-Família de R$ 30, limitado a dois
benefícios por família, ou seja, até R$ 60. Duração de 24 meses. Serão ofertadas
498 mil vagas em 2008 alcançando mais de 2,8 mil municípios (Em 2007, o
Agente Jovem atendeu a 112,9 mil jovens. Em 2008, 90,5 mil jovens continuarão
sendo atendidos no antigo formato).
2. ProJovem Urbano (reformula o ProJovem). Beneficia jovens de 18 a 29 anos que
sabem ler e escrever, mas não concluíram o ensino fundamental. Oferece a
possibilidade de conclusão do ensino fundamental, aprendizado de uma profissão
e desenvolvimento de ações comunitárias. Valor do benefício: R$ 100/mês
(durante 18 meses). Serão ofertadas 250 mil vagas em 2008 (Desde 2005, foram
matriculados no ProJovem aproximadamente 235 mil jovens em capitais e regiões
metropolitanas).
3. ProJovem Campo (reformula o Saberes da Terra). Beneficia jovens agricultores
entre 18 e 29 anos. Oferece a possibilidade de conclusão do ensino fundamental
em regime de alternância, com calendário adaptado ao ciclo agrícola e às
características do campo. Valor do benefício: R$ 100 a cada dois meses (durante
24 meses). Serão ofertadas 35 mil vagas em 2008 (Desde 2005, o Saberes da
Terra atendeu a 8,6 mil jovens agricultores).
4. ProJovem Trabalhador (reformula o Consórcio Social da Juventude, Juventude
Cidadã e Escola de Fábrica). Beneficia jovens de 18 a 29 anos, desempregados,
membros de famílias com renda per capita de até meio salário mínimo. Facilita a
inserção no mundo do trabalho por meio de qualificação profissional e
desenvolvimento humano. Valor do benefício: R$ 100/mês (durante 6 meses).
Serão ofertadas 320 mil vagas em 2008. Entre 2007 e 2008, o Consórcio Social
da Juventude e o Juventude Cidadã beneficiaram cerca de 146 mil jovens, e o
Escola de Fábrica beneficiou desde 2005 cerca de 9 mil jovens.

1

Legislação: MP 411/07, que reformula a Lei 11.129/05, criou o ProJovem. Em análise pelo Plenário da Câmara. Passou a
trancar a pauta da Câmara em 22mar/08.
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PAC FUNASA
Governo leva saneamento a pequenas comunidades quilombolas,
indígenas, assentamentos e áreas de interesse epidemiológico
Características
n Desenvolvido e implementado por Ministério da Saúde e Fundação Nacional de
Saúde (Funasa), prevê investimentos de R$ 4 bi até 2010.
n Serviços priorizados: implantação de redes de distribuição de água, esgotamento
sanitário adequado, coleta de lixo e limpeza urbana.
Quilombolas e comunidades indígenas
n Quilombos: serão investidos cerca de R$ 170 mi em fornecimento de água de
boa qualidade e adequação do esgotamento sanitário para mais de 45 mil
famílias. Em 2007, foram contratados R$ 23,4 mi, para beneficiar 8.092 famílias
em 92 comunidades de 49 municípios.
n Áreas indígenas: serão investidos cerca de R$ 200 mi em abastecimento de
água tratada e encanada, beneficiando 62% da população indígena. Em
esgotamento sanitário, o objetivo é atender 50% das aldeias. Em 2007, foram
contratados R$ 33,9 mi para beneficiar 484 aldeias.
Interesse epidemiológico
n Doença de Chagas: 622 municípios em área endêmica receberão investimento
de R$ 280 mi para reconstrução de 35 mil moradias, para minimizar
disseminação da doença, principalmente em MG, BA e RS. Em 2007, foram
contratados R$ 81,1 mi para beneficiar 190 municípios.
n Malária:
serão contempladas populações sujeitas à malária na região
amazônica. R$ 120 mi para implantação de ações de manejo ambiental e
drenagem urbana. Em 2007, foram contratados R$ 46,4 mi.
Municípios de até 50.000 habitantes
n Abastecimento de Água: 1.326 municípios receberão investimentos de R$ 1,12 bi.
Em 2007, foram contratados R$ 214,2 mi para beneficiar 252 municípios.
n Esgotamento Sanitário: 500 municípios receberão investimentos de R$ 1,4 bi.
Em 2007, foram contratados R$ 358 mi para beneficiar 120 municípios.
n Melhorias sanitárias domiciliares: 500 municípios receberão investimentos de
R$ 280 mi. Em 2007, foram contratados R$ 117 mi para 185 municípios.
n Resíduos Sólidos: 8 municípios receberão investimentos de R$ 12 mi.
Pequenas comunidades
n Programa Nacional de Saneamento Rural: serão aplicados R$ 300 mi, para
água de boa qualidade e esgotamento sanitário. Em 2007, foram contratados R$
10 mi para 289 escolas rurais e R$ 53,9 mi para 658 comunidades rurais.
Ações complementares
n Serão aplicados R$ 120 mi na construção de 25 unidades regionais de controle
da qualidade da água e apoio a 210 cooperativas com projetos de coleta e
reciclagem de materiais. Em 2007, foram contratadas 4 unidades
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AGENDA SOCIAL
Fortalecimento da gestão integrada das políticas sociais garante direitos, reduz
desigualdades e promove emancipação de famílias pobres

Objetivos gerais
n Reduzir desigualdades sociais.
n Consolidar políticas que garantam direitos dos cidadãos.
n Promover emancipação das famílias pobres.
n Buscar gestão integrada das políticas: saúde, segurança, cultura, combate à
pobreza rural, crédito, eletrificação rural, educação e infra-estrutura (habitação e
saneamento).
n Pacto federativo entre Governo Federal, estados e municípios.
Geração de oportunidades
n Capacitação de 200 mil beneficiários para empregos gerados por obras do PAC
em 2008, a começar pela construção civil.
n Iniciativas de economia solidária e microcrédito para 120 mil famílias.
Ampliação de serviços sócio-assistenciais
n Serviços sócio-assistenciais (ampliação do Programa de Atenção Integral às
Famílias – Paif – Centros de Referência de Assistência Social – Cras - e
Centros de Referência Especializados da Assistência Social – Creas).
n Público preferencial: beneficiários do Bolsa-Família.
Bolsa-Família
n Beneficia 11 milhões de famílias, em todos os municípios brasileiros.
n Benefício gera dinamismo na economia local.
n Foram reajustados os valores pagos: benefício básico passou de R$ 50 para
R$ 58 e o variável passou de R$ 15 para R$ 18 (limite de 3 filhos até 15 anos).
n Além disso, foi criado em 2008 o Benefício Variável Jovem (BVJ), para estimular
a permanência de adolescentes de 16 e 17 anos na escola. Serão beneficiados
1,75 milhão de jovens: R$ 30 para cada jovem, limitado a dois benefícios por
família. Com tal medida, o benefício máximo passa para R$ 172.
n Programa reduziu em 21% a extrema pobreza.
n 80% das crianças e adolescentes beneficiados são monitorados.
n Membros das famílias têm maior freqüência e menor evasão escolar.
n Reduziu-se a desnutrição infantil e promoveu-se maior segurança alimentar.
n Maior poder para as mulheres, pois são elas que recebem os benefícios.
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POVOS INDÍGENAS
Ações do governo promovem resgate cultural e dos direitos de cidadania
das populações indígenas
Agenda social dos povos indígenas
n Orçamento: R$ 305 mi para triênio 2008/2010.
n Ações desenvolvidas pela Funai junto aos Territórios da Cidadania, em parceria
com o MDA, MinC e MMA: Assistência Técnica e Extensão Rural a Áreas
Indígenas, Promoção Cultural dos Povos Indígenas (instalação e manutenção
de casas de cultura, comercialização de artesanato e cursos de capacitação) e
Gestão Ambiental e Territorial de Terras Indígenas.
Estrutura-se em torno de três programas
1. Proteção das Terras Indígenas: regularização fundiária, implantação de
territórios indígenas da cidadania (Alto Rio Negro, Dourados e Raposa
Serra do Sol), recuperação de áreas degradadas, monitoramento ambiental
e proteção de povos isolados.
2. Promoção dos Povos Indígenas: documentação e valorização das
línguas, valorização do patrimônio cultural, implantação de pontos de
cultura e auto-sustentação econômica.
3. Qualidade de vida dos Povos Indígenas: criação de sistema de
acompanhamento e avaliação das condições de vida dos povos e
fortalecimento do controle social.
Inclusão dos povos indígenas em programas sociais: Bolsa-Família, Benefício de
Proteção Continuada (BPC), Cesta Alimentos, Carteira Indígena, Cisterna, Luz
para Todos e Salário-Maternidade.
Metas para 2008
n Demarcações de 39 terras: 12 concluídas, 17 iniciadas, três em processo de
licitação e sete sem procedimento iniciado. Até 2010, está prevista a
demarcação de 127 terras.
n Indenização e reassentamento de 3 mil famílias.
1
n Combate à intrusão em 12 mil ha de terras.
n Articulação das ações setoriais nos territórios indígenas.
n Documentação de 20 línguas indígenas.
Cenário
n 440 mil indígenas aldeados (estimativa).
n 220 etnias.
n 180 línguas.
2
n 63 referências de povos indígenas isolados .
n 615 Terras Indígenas.
n 12,5% do território nacional.
n 22% da Amazônia Legal.
1
2

Ocupação de não-índios em terras indígenas, sem autorização do órgão indigenista oficial.
Povos que não têm contato com a sociedade e que são preservados.

Destaques – Atualizado em 8abr/08 – Divulgado em 9abr/08

19

MAIS CULTURA
Promover acesso à cultura e à diversidade é investir em um país de todos
Diretrizes
n Dar acesso aos bens culturais e meios para a expressão simbólica e artística.
n Promover diversidade cultural e social, auto-estima, sentimento de pertencimento,
cidadania, liberdade dos indivíduos e emancipação social.
n Qualificar ambiente social das cidades, ampliando oferta de equipamentos e
espaços que permitam acesso a produção e expressão cultural.
n Gerar oportunidades de emprego e renda para trabalhadores das micros, pequenas
e médias empresas, assim como empreendimentos de economia solidária no
mercado cultural brasileiro.
Linhas de ação – metas até 2010
1. Cultura e Cidadania – cidadania, identidades e diversidade: garantir acesso dos
brasileiros a bens e serviços culturais.
o Pontos de Cultura; Pontões de Cultura; capacitação cultural; microprojetos
culturais; Vale-Cultura; ampliação de acesso a bens e serviços financiados pela
Lei Rouanet; conteúdos para TVs e rádios públicas; livros populares; pontos de
difusão, leitura, memória e brinquedoteca.
2. Cidade Cultural – qualificação do ambiente social e direito à cidade: ampliar oferta
de equipamentos e acesso à produção e à expressão cultural.
o Espaços comunitários e culturais multiuso: 100 bibliotecas e espaços
construídos ou reformados; acesso da periferia aos centros urbanos: ingressos
subsidiados para atividades culturais, aproveitamento da capacidade ociosa de
espaços e equipamentos culturais e fomento à mobilidade urbana.
3. Cultura e Renda – ocupação, renda, emprego e financiamento da cultura: gerar
oportunidades de trabalho, emprego e renda para trabalhadores, micros, pequenas e
médias empresas.
o Microcrédito cultural: 150 mil operações, valor médio R$ 900. Linhas de crédito
para empresas culturais: 22 mil operações, valor médio R$ 10 mil. Programa de
apoio às comunidades artesanais: 170 comunidades, valor médio R$ 90 mil.
Territorialização
1
n 2.615 municípios dos 26 estados da Federação e do DF com os menores IDH’s e
IDEB’s2, abrangendo: Territórios da Cidadania, regiões do semi-árido e da bacia do
rio São Francisco, BR-163 e as 11 regiões metropolitanas com maiores índices de
homicídios do Pronasci.
Orçamento Mais Cultura 2007-2010
n Orçamento total de R$ 4,7 bi, assim divididos: R$ 2,2 bi da União e R$ 2,5 bi em
parcerias, contrapartidas, financiamentos e patrocínios.
Alguns destaques
n Bibliotecas públicas: objetivo é zerar déficit de municípios sem biblioteca.
n Previsão de implantação de 630 bibliotecas e modernização e qualificação de
4.500 bibliotecas da rede pública.
n Incentivo à realização de 24 mil microprojetos culturais.

1
2

Índice de Desenvolvimento Humano.
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica.
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CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Plano de ação: inovar e investir para crescer

Prioridades estratégicas e linhas de ação
1
n Expansão e consolidação do C,T&I ; promoção da inovação tecnológica nas
empresas; pesquisa, desenvolvimento e inovação em áreas estratégicas;
C,T&I para o desenvolvimento social.
Principais metas até 2010
n Investir cerca de R$ 41,2 bi até 2010 (oito ministérios).
n Implementar 400 centros vocacionais tecnológicos; 600 novos telecentros;
ampliar Olimpíadas de Matemática, com a participação de 21 milhões de
alunos; conceder 10 mil bolsas para o Ensino Médio.
2
n Aumentar investimento em P&D de 1,02% do PIB em 2006 para 1,5% até
2010.
Bolsas CNPq-Capes3
n Ampliar número total anual de bolsas: de 97 mil em 2007 (65 mil para o CNPq
e 32 mil para a Capes) para cerca de 170 mil em 2010 (105 mil para o CNPq
e 65 mil para a Capes), além de reajuste de 20% nas bolsas de pósgraduação.
Principais resultados/avanços - 2008
4
n Instalado o Conselho Diretor do FNDCT .
n Investimentos de R$ 1,749 bi para P&D tecnológico e inovação em 2008.
n Apresentado o Sistema de Acompanhamento e Monitoramento do Plano de
Ação de C,T&I, e os programas de inovação em parceria com Embrapa,
BNDES e Ministério da Saúde.
5
n Instituído o Sibratec .
n Liberadas as importações de bens destinados à pesquisa científica e
tecnológica para o exercício 2008, no valor de até US$ 300 mi.
n 3ª edição do Prêmio Mercosul de C&T - Ano 2008. Tema: biocombustível.
n Realizado o encontro na área científico-tecnológica do Brasil e Argentina.
n 6ª edição do Prêmio Destaque do Ano na Iniciação Científica, em parceria
com o British Council, destinado a bolsistas de Iniciação Científica do CNPq.
6
n Assinados 23 instrumentos contratuais pela Finep , no valor de R$ 18,4 mi,
relativos às ações prioritárias do Plano de Investimentos 2007.
n Abertas inscrições para 30ª Olimpíada Brasileira de Matemática.
n Lançado edital, no valor de R$ 36 mi, para programa de apoio a centros de
pesquisa liderados por jovens pesquisadores.
n Abertas inscrições para cursos e estágios de longa duração na França, em
parceria com o Institut Aéronautique et Spatial – IAS, no âmbito do CNPq.
n Aprovados 31 projetos no valor de R$ 37 mi, no âmbito da Finep.
1

Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação.
Pesquisa e Desenvolvimento.
3
Conselho Nacional de Pesquisa e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.
4
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
5
Sistema Brasileiro de Tecnologia.
6
Financiadora de Estudos e Projetos.
2
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QUILOMBOLAS
Preservação e melhoria da qualidade de vida
Agenda Social Quilombola
n Viabiliza
acesso à terra, saúde, educação, construção de moradias,
eletrificação, recuperação ambiental, incentivo ao desenvolvimento local e
assistência social a famílias quilombolas – bem como seu pleno atendimento
pelos programas sociais, como o Bolsa-Família.
n Objetivo é atender, até 2010, 1.739 comunidades, localizadas em 22 estados,
330 municípios e 120 territórios rurais, beneficiando cerca de 50% do universo
de 1,7 milhão de quilombolas.
Ações até 2010
n Regularizar 60% das comunidades quilombolas:
o Das 1.170 certidões de auto-reconhecimento expedidas, esperam-se
concluir 713 relatórios, determinantes para regularização fundiária 1.
n Água
potável encanada e melhorias sanitárias domiciliares para 548
comunidades.
n 280 mil exemplares de material didático relacionado à história e cultura africana
e afro-brasileira.
n Capacitação de 5.400 professores da rede pública do Ensino Fundamental.
n Construção de cerca de 950 salas de aula.
n Acesso a programas sociais como Luz para Todos, Bolsa-Família, Saúde da
Família, Saúde Bucal, Alfabetização, Cestas de Alimentos.
n Recuperação ambiental das 55 comunidades ribeirinhas atingidas pela obras de
transposição do Rio São Francisco.
n Fomento
à inclusão produtiva: ações de desenvolvimento local e
etnodesenvolvimento.
Metas para 2008
n Levar o Bolsa-Família a todas as comunidades.
n Finalizar 220 relatórios de demarcação.
n Atender 390 comunidades no fomento à inclusão produtiva.
n Construção de 296 salas de aula.
n 10 projetos de alfabetização, atendendo, inicialmente, 13,5 mil pessoas.
n Água e esgoto, Programa Saúde da Família e Saúde Bucal para 137
comunidades.
n Energia elétrica em 15 mil domicílios.

1

Título definitivo é expedido pelo INCRA
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MAIS SAÚDE
Mais investimentos para melhorar acesso, qualificar atendimento,
modernizar gestão e promover pesquisa e capacitação profissional
Investimentos: R$ 89,5 bi para saúde1
n R$ 65,1 bi no PPA.
n Investimentos de R$ 24,4 bi entre 2008/11 – EC 29.
Promoção e atenção à saúde
n Planejamento familiar.
n Monitoramento de gestantes e população de 0 a 5 anos.
n Qualificação de profissionais, universalização do Programa Saúde da
Família.
n Ampliação do Brasil Sorridente, Internação Domiciliar e Farmácia Popular
do Brasil.
n Atendimento médico a 26 milhões de alunos da rede pública.
n Estímulo a práticas de alimentação saudável e de atividade física,
regulamentação do teor de sal e gordura nos produtos industrializados.
Produção, desenvolvimento e cooperação em saúde
n Incentivo para indústrias privadas, produtoras de medicamentos e
insumos.
n Conclusão da Hemobrás até 2010.
n Modernização de 75% dos laboratórios da Rede Nacional de Saúde
Pública.
n Aumento de 50% na quantidade de medicamentos produzidos pelos 19
laboratórios oficiais.
Gestão, trabalho e participação
n Instalação de mais de 100 ouvidorias do SUS.
n Criação de 302 complexos para agendar consultas, internações e exames
especializados, atendendo 107 milhões de pessoas.
n Capacitação de 373 mil técnicos.
Mais acesso e melhor qualidade
n Abertura de 400 novos centros de especialidades odontológicas.
n 430 novos centros de atenção psicossocial.
n 1.500 núcleos de apoio à Saúde da Família.
n 1.900 novas unidades básicas de saúde a cada ano.
Proporcionará geração de 3 milhões de empregos diretos e indiretos.

1

Apresentado em 5dez/07, antes da rejeição da CPMF.
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DOCUMENTAÇÃO CIVIL BÁSICA
Objetivo do governo é erradicar sub-registro de nascimento no País
Agenda Social – Registro Civil de Nascimento e Documentação Básica
n Com orçamento de cerca de R$ 100 mi até 2011, objetiva erradicar sub-registro
de crianças com até um ano e expandir acesso à documentação básica: CPF,
RG e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).
Registro de nascimento é condição para acesso a outros documentos civis
básicos e à participação em programas sociais.
Prioridades
n Amazônia Legal e municípios com indicador de sub-registro acima de 25%.
n Povos indígenas, populações tradicionais, trabalhadores rurais, moradores de
rua, catadores de materiais recicláveis, pessoas de baixa renda, idosos e
crianças em abrigos.
n Municípios sem cartórios ou com postos de atendimento muito distantes.
Metas
n Implantação de pontos de emissão de registro civil nos 400 municípios sem
cobertura, em locais de emissão de documentação civil e maternidades.
n Interação com o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural
para atender os 120 territórios rurais e adquirir 27 unidades móveis.
n Realização de serviços itinerantes de registro civil e implantação de mil pontos
de emissão de carteira de trabalho, promovendo a inscrição gratuita de CPF
nesse documento.
n CPF gratuito a incluídos no Cadastro Único do Programa Bolsa-Família e nos
programas nacionais de Reforma Agrária e de Agricultura Familiar.
n Emissão gratuita de 1,5 milhão de RGs para pessoas de baixa renda.
n Criação do Sistema Informatizado de Registro Civil e do Banco de Dados
Nacional de Pessoas Registradas.
Ações
n Adesão de seis estados (AM, MA, RR, PA, PR e PI) e quatro outros com
processo em andamento (AL, AM, GO e MT).
n Instalação de Comitê Gestor Nacional do Plano Social Registro Civil de
Nascimento e Documentação Básica, que envolve ministérios, IBGE, Incra,
INSS, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.
n Aquisição
de duas unidades móveis pelo Programa Nacional de
Documentação da Trabalhadora Rural 1.
n Implantação de 364 novos pontos da rede de CTPS, em 2007. Articulada
inscrição do CPF na CTPS, em locais de emissão informatizada, entre
Ministério do Trabalho e Emprego e Receita Federal.
n Etapa final do Projeto Piloto Registro Civil de Nascimento dos Povos Indígenas
do Amazonas, cujos resultados orientarão o Plano Social para esses povos.
1

Lançado, em 1abr/08, no Pará, a primeira unidade - Expresso Cidadã.
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TERRITÓRIOS DA CIDADANIA
Maior programa focado em áreas rurais pobres já implementado no país
combina políticas de oportunidades e políticas sociais
Características
n Beneficiários: 2 milhões de agricultores familiares, assentados da reforma agrária e
comunidades tradicionais.
n Meta: 120 territórios até 2010 (60 em 2008).
n Recursos: R$ 11,3 bi em 2008, 135 ações de 15 ministérios.
Objetivos
n Combate à pobreza rural; inclusão produtiva; planejamento e integração de
políticas públicas; universalização de programas básicos de cidadania; ampliação
da participação social.
Eixos estruturantes
n Apoio
às atividades produtivas: assistência técnica, crédito, seguro,
comercialização, programa de biodiesel.
n Cidadania e direitos: educação, saúde, cultura, documentação, cisternas.
n Infra-estrutura: saneamento básico, habitação, estradas, eletrificação rural,
licenciamento ambiental.
Critérios de Seleção
1
n Menor IDH ; maior concentração de agricultores familiares, assentamentos da
reforma agrária e comunidades tradicionais; maior número de beneficiários do
Bolsa-Família; maior número de municípios com baixo dinamismo econômico;
maior organização social; pelo menos um território por estado.
Representação dos 60 Territórios da Cidadania
n Municípios: 958 (17% do total do País).
n População: 23,9 milhões de habitantes (14% do total do País).
n População rural: 7,8 milhões (27% do total do País).
n Agricultura familiar: 1 milhão de famílias (24% do total do País).
n Assentados da reforma agrária: 319,4 mil famílias (40% do total do País).
n Bolsa-Família: 2,3 milhões de famílias (21% do total do País).
n Comunidades quilombolas: 350 (37% do total do País).
n Terras indígenas: 149 (25% do total do País).
n Pescadores: 127,1 mil famílias (33% do total do País).
Implantação do Programa
n 60 agendas territoriais realizadas; 9.126 participantes, entre representantes de
prefeituras, governos estaduais, governo federal e sociedade civil.
n Protocolo de Cooperação Federativa de pactuação com governo estadual e
municípios assinado em Alagoas.
n Comitê de Articulação Estadual implantado no Pará.
n Incorporação do Sebrae ao Programa com investimentos de R$ 60 mi.
n Em discussão, incorporação dos agentes financeiros e de fomento, inclui BNDES,
BB, CEF, BASA, BNB.

1

Índice de Desenvolvimento Humano.
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TERRITÓRIOS DA CIDADANIA
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REFORMA TRIBUTÁRIA
Proposta encaminhada ao Congresso Nacional racionaliza sistema
tributário e amplia potencial de crescimento do País
www.fazenda.gov.br/portugues/documentos/2008/fevereiro/Cartilha-Reforma-Tributaria.pdf

Principais problemas do sistema tributário atual
n Estrutura complexa, que implica custo elevado para apuração de tributos e
cumprimento de obrigações acessórias pelas empresas.
n Incidências cumulativas (imposto pago em uma etapa da cadeia produtiva
não gera crédito para etapas seguintes), onerando investimentos e
exportações.
n Aumento
de custos de investimento (prazo longo para empresas
recuperarem créditos de impostos pagos sobre bens de capital).
n Resistência a ressarcimento de créditos de ICMS a exportadores.
n Guerra fiscal, que provoca situação de anarquia tributária, em que todos
perdem: estados, que perdem receitas, e empresas, que vivem em ambiente
de elevada insegurança jurídica, prejudicial aos investimentos.
n Elevadíssima tributação da folha de salários.
Principais objetivos da reforma
n Eliminação de obstáculos para produção mais eficiente e menos custosa.
n Fim da guerra fiscal.
n Redução de carga fiscal que incide sobre produtores e consumidores,
principalmente pela desoneração da folha de salários.
n Estímulo à formalização.
n Desenvolvimento
mais equilibrado de estados e municípios, com
aperfeiçoamento de política de desenvolvimento regional.
Principais medidas propostas
n Extinção, no segundo ano após aprovação, de cinco tributos federais, quatro
dos quais (Cofins, PIS/Pasep, Cide-Combustíveis e Contribuição para o
Salário-Educação) substituídos por novo imposto sobre o valor adicionado
(IVA-F), e um (CSLL) incorporado ao IR de pessoas jurídicas.
n Unificação das 27 legislações estaduais do ICMS, com extinção do atual
imposto e criação do “Novo ICMS”.
n Fim da guerra fiscal, com cobrança do Novo ICMS no Estado de destino.
Redução da alíquota na origem progressivamente, completando-se o
processo no oitavo ano após aprovação da reforma. Será mantida alíquota
de 2% para Estado de origem.
n Criação do Fundo de Equalização de Receitas (FER) para compensar
Estados por eventuais perdas de receitas decorrentes da reforma.
n Redução, de 20% para 14%, da contribuição de empregadores para
Previdência Social, com queda de 1 p.p./ano, a partir do segundo ano após
a aprovação da reforma. Não haverá elevação de qualquer outro imposto
para compensar desoneração, mas governo estuda como fazer para que
medida não piore déficit da previdência.
n Redução gradual, até eliminação completa, do prazo para apropriação dos
créditos de impostos pagos na aquisição de bens de capital.
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REFORMA TRIBUTÁRIA
Ampliação da desoneração da cesta básica no momento da criação do IVAF e do Novo ICMS (neste caso, desoneração será compensada por ajuste
na alíquota).
n Aperfeiçoamento da Política de Desenvolvimento Regional com criação do
Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional e o aumento do montante de
recursos destinado a todas as regiões (permitindo, inclusive, aplicação de
até 5% dos recursos em áreas menos desenvolvidas do Sul e Sudeste).
n Financiamento de programas públicos com porcentagem da receita do IR,
IPI e IVA-F para cada uma das áreas cujas fontes de financiamento estão
sendo extintas.
n Ampliação da base de partilha federativa para base ampla de tributos, que
inclui o IR, o IVA-F e o IPI. A medida é neutra do ponto de vista do montante
de recursos transferidos a Estados e Municípios, mas melhora qualidade das
relações federativas, ao deixar claro que qualquer aumento de receita da
União será partilhado, ao contrário do que ocorre hoje com contribuições
sociais.
n Mudança do critério de partilha municipal do ICMS, que hoje leva a grande
iniqüidade na distribuição de recursos entre municípios. Novo critério será
definido em lei complementar.
Momento oportuno
n Crescimento econômico cria condições para acomodar interesses dos atores
envolvidos na Reforma Tributária e, principalmente, para União cobrir custo
de desoneração tributária, de melhoria da política de desenvolvimento
regional e de compensação aos estados pela transição.
n Implantação da Nota Fiscal Eletrônica cria condições técnicas para calcular
precisamente impacto da reforma sobre Estados (e, portanto, discutir
racionalmente compensações), bem como reduz sonegação, facilitando
implementação da reforma.
Impactos
n Melhoria de condições de crescimento e competitividade das empresas com
desoneração de investimentos e exportações, simplificação do sistema e
desoneração da folha de salários.
n Trabalhadores beneficiados com aumento da formalidade no mercado de
trabalho, desoneração da cesta básica e maior transparência de tributos
incidentes sobre consumo.
n Estados e Municípios, tomados em conjunto, têm aumento de receita com fim
da guerra fiscal. Com mecanismos de compensação propostos, nenhum
Estado será prejudicado.
n Impacto muito positivo sobre PIB – estimado em, no mínimo, 10% após
período de transição. Significa que é razoável esperar que, em função da
reforma, PIB brasileiro cresça 0,5 ponto percentual ao ano a mais do que
cresceria sem a reforma.
n

www.fazenda.gov.br/portugues/documentos/2008/fevereiro/Cartilha-Reforma-Tributaria.pdf
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POLÍTICAS PARA MULHERES
Brasil já conta com instrumentos para combater preconceitos, promover
igualdade de gênero e resgatar cidadania das mulheres
II Plano Nacional de Políticas para Mulheres (PNPM)
n Lançado em 5mar/08.
§ Assim como primeira edição, representa reunião de esforços do Governo
Federal para promover a igualdade de gênero. Resulta da II Conferência
Nacional de Políticas para as Mulheres, realizada em ago/07, cuja construção
participativa envolveu diretamente cerca de 200 mil mulheres brasileiras em
conferências municipais e estaduais, em todas as Unidades da Federação.
§ Ao todo são 91 metas, 56 prioridades e 394 ações distribuídas em 11 eixos:
1. Participação das mulheres nos espaços de poder e decisão.
2. Desenvolvimento sustentável no meio rural, na cidade e na floresta
(justiça ambiental, inclusão social, soberania e segurança alimentar).
3. Direito à terra, moradia digna e infra-estrutura social nos meios rural e
urbano, considerando as comunidades tradicionais.
4. Cultura, comunicação e mídia não-discriminatórias.
5. Enfrentamento ao racismo, sexismo e lesbofobia.
6. Enfrentamento às desigualdades que atingem jovens e idosas.
7. Autonomia econômica e igualdade no trabalho, com inclusão social.
8. Educação inclusiva, não-sexista, não-racista, não-homofóbica e nãolesbofóbica.
9. Saúde das mulheres, direitos sexuais e direitos reprodutivos.
10. Enfrentamento de todas as formas de violência contra as mulheres.
11. Gestão e monitoramento do plano.
I Plano
n Lançado em 8dez/04.
n Implementação da Política Nacional de Combate à Violência contra as
Mulheres: ampliação do número de Delegacias Especializadas no
Atendimento à Mulher (404), Casas Abrigos (65), Centros de Referência
(100), Defensorias Públicas da Mulher (15) e a criação dos Juizados de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (53).
n Sanção da Lei Maria da Penha, em ago/06, que estipula ações e penas mais
rigorosas de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher.
n Criação de Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 - serviço de
utilidade pública que funciona 24 horas por dia e que já realizou 270 mil
atendimentos, sendo 10% de relatos ou denúncias de violência.
n Programa de Documentação da Mulher Trabalhadora Rural: 275 mil mulheres
beneficiadas com emissão de documentos civis e trabalhistas.
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AGRICULTURA
Aumentam oferta de crédito e exportações; safras batem recordes
Crédito rural
n Volume quase triplicou no atual governo: de R$ 24,7 bi em 2002/2003 para
R$ 70 bi na safra 2007/2008. Destes, R$ 58 bi foram destinados à agricultura
empresarial (16% superior ao ano anterior) e R$ 12 bi ao Plano Safra da
Agricultura Familiar (+20% ante última safra).
n Pronaf: juros subsidiados, de 1% a 4% ao ano, podendo ser ainda menores,
mediante adimplência nos pagamentos; para o Agronegócio, juros atualmente
são de 6,75% ao ano.
Safra
n 2007 teve recorde de produção, com 133,1 milhões de ton de grãos. Recorde
anterior era de 123,2 milhões, em 2003 (IBGE).
n Última estimativa disponível aponta para a produção de 140,5 milhões de ton
de grãos para a safra 2008 (IBGE).
Balança comercial do agronegócio
n Recordes históricos: em 2007, agronegócio exportou US$ 58,4 bi e
apresentou saldo comercial de US$ 49,7 bi. Bom desempenho decorreu de
elevado crescimento da economia mundial e do aumento dos preços de
importantes commodities1 da pauta de exportação.
Endividamento agrícola
n Ministérios da Fazenda, Desenvolvimento Agrário e Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa) apresentaram proposta para reestruturação de R$ 56,2
bi da dívida do setor, estimada em R$ 87 bi.
n Renegociações já realizadas:
o Em 2003/2004: R$ 30 bi
o Em 2005/2006: R$ 14 bi
o Em 2007: R$ 7 bi
Carne
n Em fevereiro, União Européia liberou importação de carne bovina brasileira
por meio do credenciamento de 106 propriedades exportadoras de carne in
natura. Espera-se que, ao longo do ano, seja restabelecido comércio de carne
com europeus e que mais de mil propriedades sejam habilitadas.
n Cadeia produtiva da carne e Mapa se estruturam para mudanças em normas
do Serviço de Rastreabilidade da Cadeia Produtiva de Bovinos e Bubalinos
(Sisbov).
n Exportações totais de carne brasileira totalizaram US$ 11,3 bi em 2007,
30,7% superior a 2006. Exportações de carne bovina in natura representaram
US$ 3,5 bi em 2007, valor 11,2% superior ao ano anterior.

1

Mercadoria em estado bruto ou produto básico de importância comercial, como café, cereais, algodão etc., cujo preço é
controlado por bolsas internacionais.
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AMBIENTE DE NEGÓCIOS
Medidas microeconômicas reduzem burocracia, aperfeiçoam marcos
legais e favorecem queda de juros e expansão de crédito
Medidas para reduzir a burocracia
n Lei de Recuperação de Empresas (nova lei de falências – Lei nº 11.101/05 e
LC nº 118/05).
n Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas e Pré-Empresa (LC nº 123/06).
Medidas gerais para melhoria do ambiente de negócios
n Novo modelo para setor elétrico (Leis nºs 10.871/04 e 11.097/05).
n Criação de Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial – ABDI e do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial – CNDI (Lei nº 11.080/04).
n Lei da Inovação (Lei nº 10.973/04).
n Criação do marco legal para parcerias público-privadas – PPP (Lei nº
11.079/04 e Decretos nºs 5.385/05 e 5.411/05).
n Implantação de Sistema Brasileiro de Televisão Digital (Decreto nº 5.820/06).
n Abertura do mercado de resseguro (LC nº 126/07).
n Mais transparência nas demonstrações contábeis (Lei nº 11.638/07, que
altera Lei das S/A).
n Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 3.518/07, que disciplina
cobrança de tarifas bancárias, com objetivo de aumentar concorrência no
sistema financeiro, em especial em operações bancárias de pessoas físicas.
Em tramitação no Congresso Nacional
n Projeto de Lei das agências reguladoras: estabilidade para reduzir custos de
transação e criar ambiente para investimentos (PL nº 3.337/04).
n Projeto de Lei de Modernização do Sistema Brasileiro de Defesa da
Concorrência (PL nº 5.877/05, apensado ao PL nº 3.937/04).
Medidas para ampliar oferta de crédito
1
n Microcrédito Produtivo : R$ 8,7 bi desembolsados (jan/03-dez/07) com 36,7
milhões de operações.
n Criação de duas subsidiárias do Banco do Brasil para microfinanças e
consórcios (Lei nº 10.738/03).
n Permissão para Cooperativas de Crédito de Livre Admissão (Resolução nº
3.106/03 do Bacen).

1

Microcrédito Produtivo Orientado + Microcrédito Produtivo Popular.

Destaques – Atualizado em 8abr/08 – Divulgado em 9abr/08

32

AQÜICULTURA E PESCA
Ações do governo para desenvolvimento sustentável do setor da aqüicultura
e da pesca geram inclusão social e soberania alimentar
Seap 1 e Conape 2
n Seap: criada em 2003, tem a missão de promover o desenvolvimento sustentável
da aqüicultura e pesca, articulando atores, consolidando uma política de estado
com inclusão social e contribuindo para a soberania alimentar do Brasil.
n Conape: reúne entidades do setor; já realizou duas Conferências Nacionais e o
I Encontro Nacional das Trabalhadoras da Pesca e Aqüicultura.
n Até 2011, ações e programas da Seap devem aumentar em até 70% produção
nacional, que atualmente atinge 1 milhão de ton.
Infra-estrutura
n Investimentos em infra-estrutura ultrapassaram R$ 40 mi desde 2003.
n Terminais que voltaram a funcionar: Santos – SP (2007), Cananéia – SP (2007),
Vitória – ES (2007), Itarema – CE (2007) e Laguna – SC (2006). Novo terminal de
Cabedelo – PB deve ser entregue, e o de Manaus - AM - está em obras.
Profrota3
n Financiamentos com prazos de pagamento de até 18 anos.
n Em 2007, foram financiadas 17 embarcações, no valor de R$ 69,9 mi.
n Aproximadamente R$ 1 bi está disponível ao setor em diversas linhas de crédito.
Produção e Investimento
n Reorganização da frota (aumento do tamanho e quantidade) e alteração do período
de defesos4, fizeram País recuperar pesca da sardinha.
n Em 2007, foram feitos investimentos de R$ 35 mi na reordenação da pesca da
lagosta no Nordeste e da pesca do camarão sete-barbas no eixo Sul-Sudeste.
5
n O Seguro Defeso , em 2007, foi acessado por 305 mil pescadores artesanais.
6
n Programa Pescando Letras atendeu, em 4 anos, cerca de 120 mil pessoas.
n Centros Integrados da Pesca Artesanal (Cipar’s) receberão investimentos acima de
R$ 100 mi (até 2011).
Parques Aqüícolas7
n Implantação objetiva ordenar aproveitamento de águas da União para produção de
pescado, com geração de renda e alimento.
n Parque de Itaipu – PR – tem capacidade de produção de 50 mil ton/ano, com
inclusão de mil famílias e renda mensal estimada de R$ 700 por família.
Campanha de incentivo ao consumo do pescado
8
n Inclusão do pescado na alimentação escolar e no PAA .
n Campanha de orientação quanto ao manejo e uso do pescado na alimentação.
Realização da Semana do Peixe, em setembro, com ofertas e promoção de
pescado em supermercados (parceria com Associação Brasileira de
Supermercados – Abras).
1

Secretaria Especial de Pesca e Aqüicultura, com status de ministério.
Conselho Nacional de Aqüicultura e Pesca.
3
Programa Nacional de Financiamento da Frota Pesqueira Nacional.
4
Período em que a espécie está em reprodução e a pesca está impedida
5
Seguro que o pescador recebe no período de impedimento da pesca.
6
Alfabetiza pescadores.
7
Demarcação de áreas de águas da União - barragem ou lagos - para criação de peixes
8
Programa Aquisição de Alimentos.
2
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ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
Iniciativas convergentes a novo modelo de desenvolvimento baseado em
ampliação de oportunidades econômicas e educativas
Oportunidades econômicas
n Política industrial e agrícola de inclusão: capacitação gerencial; mecanismos de
financiamento; extensionismo tecnológico para geração de oportunidades. Na
mesma linha, modelo unificador da política agrícola para atender tanto
agricultura familiar quanto agronegócio.
n Nova estrutura institucional para relações entre capital e trabalho: superação da
informalidade; aumento da participação dos salários na renda nacional; revisão
do regime sindical.
n Novas maneiras de combinar investimentos públicos com gestão profissional e
privada em setores economicamente estratégicos para o país.
Oportunidades educativas
n Nova escola média com componente técnico e profissional: escola média como
lugar para passar de ensino informativo e enciclopédico para ensino analítico e
capacitador. Fronteira aberta entre ensino geral e ensino técnico.
n Reconciliação da gestão local das escolas por estados e municípios com
padrões nacionais de investimento e qualidade. Procedimento corretivo para
socorrer sistema escolar local que caia repetidamente abaixo de patamar
mínimo aceitável.
n Inclusão digital: infovia nacional, capacitações populares de acesso à rede,
estímulo à produção de conteúdos nacionais e populares, estrutura de
governança que dê voz à sociedade civil.
Reforma da gestão pública
n Avaliação independente da qualidade da gestão; carreiras de Estado; incentivos
e cobranças; integração do orçamento com planejamento; coordenação das
políticas públicas federais na base (município).
Amazônia
n Vista como laboratório nacional. Aprofundamento e ampliação do PAS (Plano
Amazônia Sustentável): solução de questões fundiárias; zoneamento ecológicoeconômico (uma estratégia para a Amazônia já desmatada e outra para a
Amazônia com floresta); organização dos serviços ambientais; indústrias que
transformem produtos da floresta e produzam tecnologia florestal.
Defesa
n Estratégia Nacional de Defesa. Reorganização das Forças Armadas em torno
de vanguarda tecnológica e operacional, baseada em capacitações nacionais.
Reconstrução da indústria de defesa.
Estratégia de desenvolvimento do Brasil
n Exemplificada por todas essas iniciativas e visando horizonte de 2022.
http://www.presidencia.gov.br/estrutura_presidencia/nae/
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CARTÃO DE PAGAMENTO
Governo aprimora regras de utilização e considera que cartões são
instrumento transparente para gastos com suprimento de fundos
Mudanças1
n Novas

medidas, em vigor desde 3mar/08:
o Restrição de saques em dinheiro (30% do limite), e só mediante autorização do
ministro de cada pasta.
o Permissão de saques acima do limite apenas para Presidência, VicePresidência, PF, Ministérios da Saúde (somente assistência à saúde indígena) e
Fazenda, repartições do Itamaraty no exterior, militares e inteligência. Gastos
que envolvam segurança da sociedade e do Estado estão mantidos.
o Vedação de pagamento de passagens e diárias a servidores.
n Decretado fim das contas “tipo B” (prazo: 2 jun/08).

Gastos
n Gastos

com cartão perfazem entre 0,002% e 0,004% da despesa total do Governo
Federal.
n Em 2007, 21% dos gastos totais com cartões foram protegidos por sigilo.
n Desde 2001, gastos com suprimentos de fundos (cartões + contas “tipo B”) caíram
de R$ 213,6 mi para R$ 177,5 mi (2007). Em 2001, 100% foram por meio de conta
“tipo B”. Em 2007, apenas 56% foram por esse meio.

Cartão
nO

Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF) representa inovação nos
gastos públicos para despesas de pequeno vulto (enquadradas como suprimento de
fundos). Criado em 1998, é utilizado desde 2001.
n Vantagens:
controle, transparência, racionalidade, agilidade, facilidade no
gerenciamento dos gastos públicos e maior qualificação na prestação de contas aos
órgãos de controle e à sociedade brasileira.
n Transparência: todos os gastos estão detalhados e disponíveis no Portal da
Transparência, da CGU 2 – www.transparenciapublica.gov.br.
n Limites: R$ 1.500 por item, para obras e serviços de engenharia, até o total de
R$ 15 mil; e R$ 800 por item, para compras e serviços em geral, até o total de
R$ 8 mil.
n Outras despesas: excepcionalmente aquelas que devam ser feitas, por lei, em
caráter sigiloso, e despesas eventuais, que exijam pronto pagamento em espécie.
n Usuários: servidores públicos. Cada um pode ser responsável por até 2 suprimentos
de fundos. Há 11,5 mil cartões distribuídos. Em 2007, foram utilizados 7.145.
Portadores de cartão que não ocupam altos cargos são 99%.

1
2

Decreto n° 6.370 de 6fe/08.
Controladoria Geral da União.
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COMBUSTÍVEIS
Investimento contínuo para manter auto-suficiência em petróleo, ampliar
produção de gás e garantir segurança energética
Petróleo
n Resultados 2007:
1. Tupi – jazida com previsão de 5 a 8 bilhões de barris (petróleo e gás).
2. Entrada em operação de seis plataformas, atingindo recordes de
produção de petróleo em dezembro (média de 1,8 milhão de barris
diários).
3. Obras de modernização, ampliação e melhoria de oito refinarias.
n Perspectivas 2008:
1. Realização de nova rodada de licitação de petróleo e gás para
continuidade do processo exploratório.
2. Início de 51 processos licitatórios para elaboração de projetos,
fornecimento de materiais, construção e montagem.
3. Início das obras da Petroquímica Suape (PE) e do Comperj1.
4. Processamento de HBio 2 nas refinarias Regap3, Replan4, Repar5.
Gás
n Resultados 2007:
1. Júpiter – jazida de gás natural e condensado na Bacia de Santos.
2. Entrada em operação de 635 km de gasodutos, entre eles gasodutos
da Malha Nordeste e primeiro trecho do Campinas (SP) - Rio.
n Perspectivas 2008:
1. Início de operação do primeiro terminal de regaseificação de Gás
Liquefeito Natural de Pecém (CE); conclusão de obras do terminal da
Baía de Guanabara em set/08 permitirá importação de gás via navios.
2. Ampliação de infra-estrutura nacional de transporte de gás natural,
com início das obras dos gasodutos Cacimbas (ES)-Catu (BA)
(mar/08), Cabiúnas (RJ)-Vitória (ES) (fev/08) e Vitória-Cacimbas
(nov/08). Serão sete gasodutos iniciando operação, totalizando 1.557
km.
3. Previsão de início da produção dos campos: Peroá Fase II,
Camarupim e Canapu (Bacia, ES) e Campo da Lagosta, em Santos
(SP).
Biocombustíveis: vide página 8 e cartilha da Petrobrás:
http://www2.petrobras.com.br/petrobras/portugues/pdf/Cartilha_Biocombustiveis.pdf

1

Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro.
Produção de óleo diesel a partir do processamento de óleo vegetal.
3
Refinaria Gabriel Passos – Betim (MG).
4
Refinaria Planalto Paulista – Paulínia (SP).
5
Refinaria Presidente Getúlio Vargas – Araucária (PR).
2
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COMPARAÇÃO: JAN/03 – JAN/08
Variação de indicadores econômicos e sociais selecionados revela que Brasil
consolida bons fundamentos e estabilidade
Indicador

jan/2003

jan/2008

variação (%)

PIB
(R$ bilhões de 2007)
Balanço de pagamentos
(saldo mensal - US$ milhões)
Balança comercial
(saldo mensal - US$ milhões)
Superávit primário
(% do PIB acumulado em 12 meses)
Reservas internacionais
(US$ milhões)
Investimento estrangeiro direto
(US$ milhões)
Investimento brasileiro no exterior
(US$ milhões)
Risco-Brasil
(pontos-base)
Juros Selic
(% a.a.)
Crédito total
(% do PIB)
Dólar comercial
(R$)
Inflação IPCA
(% a.m.)
Cesta Básica (valor médio da cesta básica do
DIEESE corrigido pelo IPCA, período jan/03 a
jan/08 – em R$)
Emprego
(milhões de postos formais)
Taxa de desocupação
(%)
Salário mínimo real
(R$)
Produção industrial
(Índice de Base Fixa: 2002 = 100)
Safra de grãos
(milhões ton/ano)
Vendas do comércio
(Índice de Base Fixa: 2003 = 100)

2.121 1

2.559 2

+21

713

3.231

+353

1.155

944

-183

3,71

4,15

+12

37.652

181.378

+382

905

4.814

+431

181

1.548

+755

1.439

221

-85

25,00

11,25

-55

21,8

34,8

+60

3,44

1,77

-49

2,25

0,54

-76

192

191

0

28,7

36,9

+29

11,2

8,0

-29

261

380

+46

92,22

118,50

+28

97,64

133,15

+36

93,38

135,83

+45

1 PIB 2002.
2 PIB 2007.
3 O saldo da balança comercial em jan/2008 foi menor devido à forte elevação das importações (+46% na comparação com
jan/2007) causada pela expansão da economia e pela reposição de estoques da indústria.
4 Safra 2002.
5 Safra 2007.
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COMPARATIVO JAN/03 a JAN/08
CESTA BÁSICA X SALÁRIO MÍNIMO

Evolução dos valores da cesta básica e do salário mínimo, de jan/2003 a jan/2008: comparação evidencia
crescimento robusto do poder de compra

Item
cesta
básica
DIEESE
(a)
Carne
Leite
Feijão
Arroz
Farinha
Batata
Tomate
Pão
Café
Banana
Açúcar
Óleo
Manteiga

Valor
médio
jan/03
(R$)
(b)
7,34
1,12
2,73
1,74
1,73
0,68
1,25
4,37
6,36
1,41
1,41
2,73
13,41

Correção jan/03-jan/08
IPCA
(c)

INPC
(d)

IGP-M
(e)

Poder
aquisitivo
SM jan/03
(f=200/b)

9,83
1,50
3,66
2,33
2,32
0,91
1,67
5,85
8,52
1,89
1,89
3,66
17,96

9,77
1,49
3,63
2,32
2,30
0,90
1,66
5,81
8,46
1,88
1,88
3,63
17,84

10,16
1,55
3,78
2,41
2,39
0,94
1,73
6,05
8,80
1,95
1,95
3,78
18,56

27
179
73
115
116
294
160
46
31
142
142
73
15

Valor
médio
jan/08 (R$)
(g)
10,49
1,62
5,10
1,61
1,84
0,88
1,73
5,02
9,61
2,11
1,18
2,83
14,47

Poder
aquisitivo
SM jan/08
(h= 380/g)
36
235
75
236
207
432
220
76
40
180
322
134
26

Variação (%)
Valor
médio
jan/08 (R$)
(i=g/b)

IPCA
(j=g/c)

INPC
(l=g/d)

IGP-M
(m=g/e)

Poder
aquisitivo
(n=h/f)

43
45
87
-7
6
29
38
15
51
50
-16
4
8

7
8
39
-31
-21
-3
3
-14
13
12
-38
-23
-19

7
9
40
-30
-20
-3
4
-14
14
12
-37
-22
-19

3
5
35
-33
-23
-6
0
-17
9
8
-40
-25
-22

33
31
2
105
79
47
37
65
26
27
127
83
76

Obs.: Os valores (em R$) dos itens da cesta básica do DIEESE são calculados por quilo, com exceção do leite e do óleo, medidos por litro.
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CRÉDITO
Aumento do crédito tem impulsionado o consumo, o investimento e a
economia do país
Volume total de crédito do sistema financeiro
n Alcançou R$ 957,6 bi (fev/08).
n A relação entre o crédito total e o PIB é de 34,9% (fev/08).
n Aumentou 149% no período jan/03-fev/08.
Crédito para pessoa física
n As operações com recursos livres contratadas por pessoas físicas
cresceram de R$ 88,4 bi (jan/03) para R$ 329,7 bi (fev/08).
n As taxas médias de juros dessas operações caíram de 83,6% a.a. (jan/03)
para 49% a.a. (fev/08).
Crédito consignado
n Alcançou R$ 67,2 bi (fev/08).
n As taxas médias de juros do crédito consignado são de 28,2% a.a.
Crédito imobiliário
n Os créditos com recursos direcionados e livres do sistema financeiro para
habitação alcançaram R$ 47,1 bi (fev/08).
Pronaf
1
n R$ 32 bi .
Microcrédito
2
n Microcrédito Produtivo Orientado : R$ 3,3 bi em desembolsos realizados
(jan/03-dez/07).
3
n Microcrédito Produtivo e Popular : R$ 5,9 bi em desembolsos realizados
(jan/03-dez/07).
n Bancarização: 6,8 milhões de contas-correntes simplificadas e 336 mil de
contas-poupanças simplificadas abertas (jan/03-dez/07).

1

Safras agrícolas 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008.
Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (MTE) – consolidação de informações do BNB (Crediamigo),
BNDES, CEF e Banco do Brasil.
3
Depósitos especiais para microcrédito (2%) destinados a microempreendedores e para uso livre (crédito popular).
2
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DESMATAMENTO E AQUECIMENTO
Ações concretas e resultados internacionalmente reconhecidos são a marca
das políticas brasileiras para o meio ambiente
Combate ao desmatamento na Amazônia
n Desmatamento caiu de 27,4 mil km², em 2004, para 11,2 mil km² (ago/06 a ago/07).
Queda acumulada de 59% no período.
n Governo respondeu rapidamente a recrudescimento do desmatamento no segundo
semestre de 2007:
o Criado Grupo de Trabalho e Responsabilização Ambiental 1, com objetivo de
coibir o desmatamento ilegal na região (dez/07).
o Novas normas legais2 dão instrumentos ao governo para aumentar a
fiscalização, recadastrar imóveis rurais e adotar critérios ambientais para
liberação de crédito agrícola.
o Operação Arco de Fogo: recursos da ordem de R$ 200 mi, prevista a utilização
de 1.100 homens da Polícia Federal, Ibama, Força Nacional e Polícia Rodoviária
Federal, em ação coordenada de repressão ao desmatamento e comércio ilegal
de madeira nos municípios que mais desmatam. Primeira ação, em Tailândia
(PA), destruiu 17 fornos e apreendeu 13 mil m3 de madeira ilegal.
Emissões
n CO2: redução, em 3 anos, de 1,4 bilhão/ton oriundas de desmatamento.
3
n CFCs (clorofluorcarbonos): relatório da ONU (set/07) mostra que País foi o 5º que
mais reduziu consumo no mundo, entre 1995-2005 (os primeiros foram China, EUA,
Japão e Rússia). Substituição progressiva dos CFCs, adotada voluntariamente pelo
Brasil, evitou emissão de 360 milhões de toneladas de CO2 equivalente.
Florestas plantadas
n Investimentos em assistência técnica, capacitação e ampliação de linhas de crédito
ampliaram área de plantio, de 320 mil hectares (2002) para 627 mil (2006).
n No período 2006-2007 foram plantadas mais de 1 bilhão de árvores.
Política Nacional sobre Mudanças do Clima
n Conterá estratégias para reduzir emissões e promover remoção de gases do efeito
estufa, bem como adaptação aos impactos (positivos e negativos) das mudanças
climáticas.
n Até 30mai/08, Comitê Interministerial sobre Mudança no Clima (CIM) deverá
elaborar primeira versão do Plano Nacional sobre Mudança do Clima, para consulta
pública.
Eventos
n A III Conferência Nacional do Meio Ambiente ocorrerá de 7 a 10 de maio, em
Brasília, e terá como tema “Mudança do Clima”.
n Em 21fev/08, realizou-se no Brasil o Fórum de Mudanças Climáticas com
parlamentares do G8+5.

1

Casa Civil, Advocacia Geral da União, Gabinete de Segurança Institucional, Ministério da Justiça, Polícia Federal,
Secretaria Nacional de Segurança Pública, Agência Brasileira de Inteligência, Ibama e Ministério do Meio Ambiente.
2
Decreto 6321/2007; Instrução Normativa nº 44, de 18fev/08 e Resolução CMN nº 3.545, de 29fev/08, IN MMA Nº 01, de
29 de Fev/08.
3
CFCs contribuem para a destruição da camada de ozônio e possuem potencial de aquecimento global (efeito estufa)
10.720 vezes maior que o CO2. No Brasil, desde 2001, o gás não é mais utilizado em geladeiras, aparelhos de refrigeração
e outras finalidades. A única exceção é para uso médico.
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ENERGIA
Mudanças no setor criam condições para garantir fornecimento de
energia à sociedade e dar suporte ao crescimento econômico
Medidas para não faltar energia
n Novo modelo para o setor elétrico (Leis 10.871/04 e 11.097/05).
n Retomada do planejamento: criação da Empresa de Pesquisa Energética –
EPE – e elaboração dos Planos Nacionais e os Decenais de Energia.
n Crescimento econômico intensifica leilões de energia nova, com ampliação de
linhas de transmissão e malha de gasodutos.
n Instituição de leilão como forma de comprar energia no mercado regulado e
celebração de contratos com duração de 15 a 30 anos.
Geração e transmissão
n Resultados 2007:
o Desde 2005, realizados sete leilões de geração, com comercialização de
12.092 MW médios (destaque para UHE 1 Santo Antônio, 3.150 MW, em
dez/07). Leilão da UHE Jirau, 3.300 MW, marcado para mai/08.
o Início de obras de 15 UHEs (2.775 MW) e 16 UTEs2 (1.373 MW) em
2007, entre elas a UHE Simplício, UHE Dardanelos, UHE Estreito e UTE
do Atlântico.
o Início de operação de 2 UTEs (Quirinópolis - 1ª etapa e Interlagos) e de
11 usinas do Proinfa – Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de
Energia Elétrica (267 MW)
o Leilão de 1.930 km de linhas de transmissão, com deságio médio de 54,9%.
o Conclusão de 5 linhas de transmissão (850 km) e início de obras de
outras seis, totalizando 2.240 km.
n Perspectivas 2008
o Previsão de entrada de 3.053 MW; em 2009, 5.536 MW; em 2010, 2.767 MW.
o Previsão de início de operação de 2 UHEs, 13 UTEs, 4 PCHs3 e 76
usinas do Proinfa, totalizando 3.120 MW.
o Previsão de início de construção de 6 UHEs, 20 UTEs e 5 PCHs,
totalizando 7.731 MW.
o Previsão de início de operação de 6.129 km de linhas de transmissão;
1.712 km, em 2009, e 1.930 km, em 2010.
o Entrada em operação de 10 linhas de transmissão (2,948 km); previsão
de início de obra de outras 18 (4.527 km).

1

Usina Hidroelétrica.
Usina Termoelétrica.
3
Pequena Central Hidroelétrica.
2
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ESPORTES
Políticas para o desporto consolidam-se como instrumentos
complementares para redução da desigualdade e vulnerabilidade social
Programas
n Segundo Tempo
o Oferece atividades esportivas e educativas no contraturno da escola.
o Crianças recebem café reforçado e almoço (turmas da manhã) ou almoço e
lanche (turmas da tarde).
o Atendeu, entre 2003/2007, 2,94 milhões de crianças, adolescentes e jovens.
o Presente em 1.974 municípios de todos os estados.
o Implantado também em Angola e Moçambique; em fase de avaliação
técnica no Haiti.
n Pintando a Liberdade
o Promove ressocialização de internos do sistema penitenciário,
profissionalizando-os no ofício de confecção de materiais esportivos.
Detentos integrantes do processo são remunerados e obtêm remissão de
um dia em sua pena, a cada três trabalhados.
o Contribui com ressocialização e profissionalização de 12.700 detentos.
o Entre 2003/2007, programa passou de 16 para 73 unidades prisionais.
o Produzidos, entre 2003/2007, 1,76 milhão de itens de materiais esportivos.
n Pintando a Cidadania
o Criado em 2004, tem como objetivos inclusão social de pessoas residentes
em comunidades carentes e ingresso no mercado de trabalho em fábricas
de materiais esportivos.
o Já beneficiou 1.873 pessoas. Produzidos, entre 2004/2007, 3,49 milhões de
itens em 23 unidades de áreas carentes.
n Esporte e Lazer na Cidade
o Programa é focado em pesquisa, informação, gestão compartilhada e ações
educativas de esporte e lazer de inclusão social.
o Atendeu cerca de 4,7 milhões de pessoas, de todas as faixas etárias, com
atividades sistemáticas e eventos de esporte recreativo e de lazer, em 1.705
núcleos entre 2003/2007.
o Capacitou 11.164 agentes comunitários de esporte recreativo e de lazer.
o Apoiou, no período de 2003/2007, desenvolvimento e divulgação de 68
pesquisas sobre esporte e lazer de inclusão social.
n Bolsa-Atleta
o Implantado em 2005, concedeu auxílio financeiro a 3.945 atletas de alto
rendimento sem patrocínio. Em 2007, foram 2.714 bolsas. Inscrições para
2008 foram abertas em 4abr/08.
Outras ações
n Timemania
o Nova loteria é alternativa para ajudar clubes de futebol a pagarem dívidas
com União. Uma vez quitadas, passarão a receber repasse dos recursos.
Primeiro sorteio ocorreu em 1mar/08.
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HABITAÇÃO
Ampliação de financiamentos beneficia especialmente população de baixa
renda, dinamizando indústria da construção civil
Impacto
n Governo ampliou investimentos próprios – priorizando população de baixa renda –
e criou condições para que mercado da construção civil retomasse crescimento.
n De 2003 a 2007 foram R$ 82 bi em investimentos habitacionais. Os recursos
federais foram da ordem de R$ 44,3 bi, que beneficiaram cerca de 2,4 milhões de
famílias, sendo 74,6% com renda de até 5 salários mínimos.
n Investimentos privados – R$ 37,8 bi – cresceram no período mais de 700%.
n Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS): R$ 1 bi/ano. Em 2007,
foram contratados R$ 650 mi para urbanização de 146 assentamentos precários,
R$ 304,4 mi para provisão habitacional, R$ 35,7 mi para elaboração de planos
habitacionais pelos municípios e R$ 9,7 mi na contratação de assistência técnica.
n Programa Papel Passado – mais de 1,4 milhão de famílias com processos de
regularização iniciados 1. Entregues 324 mil títulos2. Em 2007, foram investidos
cerca de R$ 9,8 mi em ações que envolvem elaboração de planos municipais de
regularização fundiária e atividades de regularização.
n Programa Crédito Solidário: associação de moradores (juro zero).
Incentivo ao Setor da Construção Civil
n Benefícios fiscais: redução de alíquotas e até eliminação do IPI de produtos da
cesta básica de material de construção, como tubos e conexões de plástico, barras
de concreto, portas e janelas, agora com taxa zero.
n Financiamento imobiliário com taxas pré-fixadas (TR facultativa).
n Crédito consignado para financiamento da casa própria.
n Linha de crédito da CEF para financiamento da produção imobiliária.
n Investimentos do BNDES em moradia para empregados de empresas de sua
carteira de crédito.
Habitação para a classe média
n Financiamento da CEF passou de 20 para 30 anos. Caíram taxas de juros e de
administração.
n Carta de Crédito FGTS: menor encargo mensal em financiamentos de R$ 80 mil e
menor renda familiar exigida.
n Redução da taxa de juros para financiamentos: de 8,66% para 8,16% ao ano para
renda até R$ 4,9 mil e imóveis com valor máximo de R$ 130 mil 3.
Destaque: flexibilização das regras e liberação de financiamento para quem ganha
mais de R$ 4,9 mil – a juros menores que os do SFH.

1

Destes, 606.097 em estágio avançado.
Destes, 101.650 registrados em cartório. Dados de dezembro de 2007.
3
Depende da cidade.
2
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INCLUSÃO DIGITAL
Ampliação do acesso à banda larga, barateamento de computadores e
investimento em escolas e telecentros popularizam internet
Conexão em banda larga
n Lançamento do Programa Banda Larga nas Escolas em 8abr/08: assinatura
do decreto que altera Plano Geral de Metas de Universalização do Serviço
Telefônico Fixo Comutado.
n Concessionárias de telefonia fixa ficam obrigadas a implantar infra-estrutura
de internet em banda larga nos 5.564 municípios do País, em três fases
(40% em 2008, 80% em 2009 e o total em 2010): doação de modems e
serviços de conexão à internet de alta velocidade a 55 mil escolas públicas,
atendendo 84% do total de alunos do Ensino Básico.
Computador para Todos
n PIS/Cofins reduzidos (9,25%); financiamento; garantia; 15h de conexão
discada a R$ 7,50 (tarifa 84% menor que a normal).
1
n Brasil ocupa 1° lugar em comercialização de PCs na América Latina (47,3%)
e 5° no mundo, com previsão de ser o 3° em 2010.
n Em 2007, comercializados 10 milhões de PCs (24,4% a mais que em 2006),
tendo a comercialização de notebooks aumentado 183% ante 2006 e a de
desktops, 7%. Estimativa para 2008: 11,7 milhões de PCs (17% a mais que
em 2006).
n Cai participação do mercado clone (produtos sem Processo Produtivo Básico
- PPB) no mercado de computadores, de 64% em 2004 para 35% em 2007.
n Notebook para professor do Ensino Básico da rede pública: financiamento e
logística para aquisição – 30% no primeiro ano (600 mil professores).
Um Computador por Aluno - UCA
n 2007: Experimentos iniciais em cinco escolas públicas (Porto Alegre, São
Paulo, Palmas, Piraí e Brasília).
n 2008: Projeto-piloto com licitação de 150 mil laptops para cinco escolas
estaduais por estado (pelo menos uma rural); uma a cinco escolas
municipais em cada estado; e cinco municípios completos (máximo de 5 mil
professores e alunos).
Telecentros comunitários
n Doação de 5.400 kits de telecentro para municípios em 2008, Casa Brasil,
Centros Vocacionais Tecnológicos, Centros de Inclusão Digital, Pontos de
Cultura, Telecentros de Informações e Negócios, Computadores para a
Inclusão, Telecentros Maré, Quiosque Cidadão, Telecentros Serpro, Rede
BB, Estações Digitais da Fundação BB.
n Observatório Nacional da Inclusão Digital para registro, acompanhamento,
articulação e avaliação dos telecentros.
1

Personal Computer – computador pessoal.
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INTEGRAÇÃO NACIONAL
Prioridade é redução das desigualdades regionais e convergência da ação
pública em benefício das regiões menos favorecidas
Plano de Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-Árido – PDSA1
n O PDSA é o primeiro plano específico para a região. Em articulação com
Sudene, estão previstas audiências públicas para consulta e validação.
Pró-água Semi-árido e Infra-estrutura2
3
n Concluídos 35 sistemas , com investimento total de R$ 379,5 mi, beneficiando
2,5 milhões de pessoas.
n Mais 10 sistemas em fase final de implantação e outros dois em fase de
contratação. População atendida estimada é de 4,2 milhões de pessoas.
Projeto São Francisco - http://www.integracao.gov.br/saofrancisco/projeto/index.asp
n Foram destinados R$ 687,7 mi, incluindo obras do Projeto de Integração do Rio
São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (PISF) e diversos
empreendimentos nos estados beneficiados pelo projeto.
n Continuidade do programa de Revitalização da Bacia do São Francisco está
assegurada por recursos do PAC, da ordem de R$ 1,374 bi.
n Portaria 1.031/2007 instituiu Grupo de Trabalho no âmbito do Ministério da
Integração para elaboração de Plano de Desenvolvimento das Áreas de
Integração e Revitalização do São Francisco que terá uma 1ª versão prevista
para jun/08.
Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR)
n Instituída
pelo Decreto 6.047/2007 com o objetivo de potencializar
desenvolvimento de regiões e sub-regiões do País, tendo como uma das
estratégias o aproveitamento da diversidade regional brasileira.
Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional (FNDR)
n A criação do FNDR, proposta no âmbito da PEC da Reforma Tributária, está em
discussão no Congresso Nacional e prevê aplicação de recursos em projetos de
infra-estrutura, ciência, tecnologia e inovação, qualificação de mão-de-obra,
governança, fortalecimento institucional e de capital humano.
Fundos Constitucionais de Financiamento
n Em 2007, financiamentos contratados com recursos dos Fundos Constitucionais
do Norte (FNO), Nordeste (FNE) e Centro-Oeste (FCO) totalizaram R$ 7,3 bi,
crescimento de 4,4% ante 2006, sendo R$ 1,1 bi aplicados pelo FNO, R$ 4,2 bi
pelo FNE e R$ 2 bi pelo FCO.
Sudene4/Sudam5/Sudeco6
n Em 2007, as LCs 124 e 125 criaram as novas Sudam e Sudene.
n O PLC 119/2006, de criação da nova Sudeco, tramita no Senado Federal.
1

Entrou no Plano Plurianual PPA 2004/07.
Programa faz parte do Programa de Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-Árido.
3
Sistemas de captação, condução e distribuição de água.
4
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste.
5
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia.
6
Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste.
2
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MARCHA DOS PREFEITOS
Relações com os municípios dão salto de qualidade, com cumprimento
de compromissos e significativo aumento de repasses
Cresce o Brasil, ganham os municípios
n Efeitos do crescimento econômico:
o FPM1 passou de R$ 19,3 bi em 2003 para R$ 33,9 bi em 2007.
o O ISS2 passou a representar fatia mais significativa das Receitas
Próprias Municipais: de 38,4% em 2003 para 45,12% em 2006.
3
n Transferências foram reajustadas acima da inflação :
o Partilha da CIDE4, de R$ 322,1 mi em 2004, para R$ 465,4 mi em 2007.
o Recursos para saúde, de R$ 13 bi em 2003, para R$ 19 bi em 2007.
o Recursos do salário-educação, de R$ 1,6 bi em 2004, para 2,3 bi em
2007.
o Recursos para transporte escolar, de R$ 241,9 mi em 2004, para
R$ 291,9 mi em 2007.
Recursos injetados por programas sociais em 2007
5
n Bolsa Família e BPC : R$ 9 bi e R$ 11,5 bi, respectivamente.
Fortalecimento da capacidade institucional dos municípios
n Lei dos Consórcios Públicos; Marco Regulatório do Saneamento; Criação do
Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS; Sistema Único de
Assistência Social - SUAS; Sistema Nacional de Cultura; Sistema Nacional
de Segurança; Fórum Consultivo dos Governos Subnacionais do Mercosul e
Cooperação Internacional entre Brasil/Itália e Brasil/França.
Compromissos assumidos em 2006 e já cumpridos
n Ampliação de 1% do FPM.
n Lançamento do Plano Nacional de Desenvolvimento da Educação.
n Lançamento da Agenda Social.
6
n Lançamento da Agenda Metropolitana .
7
n Estruturas de atendimento, como SASF e Salas Prefeituras/CEF.

1 Fundo de Participação dos Municípios.
2 Imposto Sobre Serviços (Competência Municipal).
3 Inflação medida pelo IPCA. Valores a preços de dez/07.
4 CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico.
5 Benefício de Prestação Continuada, sob gestão do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS.
6 PAC Habitação e Saneamento; ProJovem; Mais Cultura; Pronasci; Qualificação dos Beneficiários do Bolsa Família.
7 Sistema de Assessoria Federativa.
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MUDANÇA NO CAMPO
Entre 2003 e 2007 foram assentadas 448,9 mil famílias. Além de terra,
governo faz chegar assistência e crédito ao pequeno produtor
Agricultura familiar
n Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) cresceu
250% entre as safras 2002/2003 e 2006/2007, envolvendo recursos da ordem
de R$ 8,5 bi e 1,9 milhão de contratos.
o Pronaf Mulher – safra 2006/2007 – teve recursos da ordem de R$ 62,8 mi e
10.900 contratos.
o Pronaf Jovem, na mesma safra, envolveu R$ 4,4 mi em 779 contratos. No
plano safra 2007/2008, limite de idade para acesso foi estendido de 16-25
anos para 16-29 anos.
o Juros subsidiados: 1% a 4% ao ano, podendo ainda ser menores,

mediante adimplência nos pagamentos.
Plano Safra da Agricultura Familiar (2007/2008): disponibiliza R$ 12 bi nas
diversas linhas do Pronaf, podendo beneficiar 2,2 milhões de famílias.
o Recursos sem atraso.
o Desburocratização: Cartão Pronaf com melhora no atendimento bancário.
o Assistência técnica: cobertura passou de 107 mil em 2003 para 1,8 milhão de
produtores, em 2007.
o Criação do Seguro da Agricultura Familiar e do Garantia-Safra no semi-árido.
o Políticas de comercialização: Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e
implantação da linha Pronaf Comercialização. Recursos aplicados no PAA
entre 2004/2006: R$ 994 mi.
o Repactuação das dívidas dos produtores.
Reforma Agrária
n Governo assentou 448,9 mil famílias entre 2003/2007 em 38 milhões de
hectares (equivale a 50% do total em 35 anos de história do Incra)
o Aumento da assistência técnica: de 85,4 mil famílias atendidas em 2002
para 555,3 mil em 2006.
o Aumento do crédito inicial de R$ 4,5 mil para até R$ 13,3 mil em 2007.
o Energia elétrica: 132,8 mil ligações efetuadas pelo Luz para Todos.
o Educação: 218 mil pessoas beneficiadas em quatro anos.
o Saúde: municípios com assentamentos tiveram aumento de repasses dos
programas de Atenção Básica, Saúde da Família e Saúde Bucal, desde jun/04.
Regularização fundiária: editada MP 10/2008, que trata de regularização da
Amazônia Legal. Pela MP, Incra fica dispensado de realizar licitação para
regularizações fundiárias de propriedades de até 15 módulos fiscais. Cada
município tem seu módulo fiscal, que varia de 10 a 100 hectares.
Fortalecimento do Incra
n Nomeação de 1.800 servidores, aprovação e implantação do Plano de Carreira
dos Servidores e plano de capacitação.
n Aprovação de nova estrutura organizacional e investimentos em equipamentos,
prédios e veículos.
n
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POLÍCIA FEDERAL
Melhor equipada, PF diversifica ações, combate desmatamento e
desmantela quadrilhas de tráfico, exploração sexual, fraudes, lavagem de
dinheiro, falsificações e assassinatos
Arco de Fogo – iniciada em 26fev/08
n Junto com o Ibama e a Força Nacional de Segurança Pública, a operação foi
deflagrada em Tailândia (PA). Objetivo: combater desmatamento ilegal na
Região Amazônica. Participam inicialmente da ação aproximadamente 300
agentes públicos, entre policiais federais, fiscais do Ibama e policiais da
Força Nacional.
Centelha – iniciada em 4mar/08
n Objetivo: desfazer organização criminosa hierarquizada em Belo Horizonte
(MG), na qual integrantes tinham papéis bem definidos. Grupo fazia uso da
violência como inibidor social e cometia assassinatos. Praticava também
tráfico de drogas, comercialização ilegal de armas e munição, estelionato,
receptação, entre outros crimes.
Madri – iniciada em 4mar/08
n Desencadeada em Barra do Garças (MT), resultou na prisão de seis pessoas
envolvidas em aliciamento e tráfico internacional de mulheres para fins de
prostituição na Espanha. Ordens de prisão e de busca e apreensão foram
expedidas pelo juiz federal da 3ª vara de Cuiabá (MT).
Fariseu – iniciada em 13mar/08
n Com apoio da Assessoria de Pesquisa Estratégica do Ministério da
Previdência Social, tem como objetivo desmontar quadrilha criminosa que
atua junto ao Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), para
concessão fraudulenta de Certificado de Entidade de Assistência Social
(CEAS), que confere às entidades filantrópicas isenção de impostos,
contribuições sociais e de outros tributos.
Cola – iniciada em 14mar/08
n Tem
a finalidade de desmantelar esquema de venda de diplomas
universitários falsos pela Internet. Foram emitidos 34 mandados de busca e
apreensão a serem cumpridos em 14 estados da Federação, especialmente
SP, RJ, MG e PR e também no RS, SC, MS, ES, MT, PE, MA, AC, PA e BA.
Paralelo – iniciada em 19mar/08
n Objetiva desarticular esquema internacional de lavagem de dinheiro,
organizado por empresário de São José (SC). Policiais do Departament of
Homeland Security, EUA, estiveram em SC para acompanhar ação. Foram
cumpridos três mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão.
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PLANO NACIONAL DE LIVRO E LEITURA
Conjunto de ações incentiva leitura e democratiza o acesso a livros
O Plano
n Articulação entre Ministérios da Cultura (MinC) e Educação (MEC) com a
sociedade para promover o livro, a leitura, as bibliotecas e a literatura.
n Quatro eixos: democratização do acesso, fomento à leitura e à formação de
mediadores, valorização da leitura e da comunicação, desenvolvimento da
economia do livro.
n Destaques: implantação e modernização de bibliotecas de acesso público,
implantação de Pontos de Leitura, formação de mediadores de leitura,
prêmios literários e de reconhecimento de ações pró-leitura.
n 1ª fase (2006-2007): organização e divulgação, compilação de 700 ações pela
leitura em curso no país, preparação de programas junto ao MinC e MEC.
n 2ª fase (2008-2010): colaborar com ministérios nos programas de leitura,
principalmente programas de democratização do acesso, Mais Cultura e PDE.
o Modernizar 4.500 bibliotecas, levar uma biblioteca a cada município (faltam
630), criar 100 bibliotecas referenciais como centros culturais e 4 mil
Pontos de Leitura em centros comunitários, hospitais, unidades prisionais.
o Diversificação: contemplar culturas regionais nos acervos, utilizar novas
formas de leitura (computadores, games, revistas, quadrinhos).
o Formar mediadores de leitura: professores, bibliotecários, agentes
comunitários.
Arca das Letras
n Programa de Bibliotecas Rurais, criado em 2003 pelo Ministério do
Desenvolvimento Agrário em articulação com Ministérios da Cultura,
Educação, Justiça e sociedade para incentivar a leitura em assentamentos,
comunidades de agricultura familiar e de remanescentes de quilombos.
n Moradores indicam o local de instalação, os assuntos dos livros e os
responsáveis pelo empréstimo.
1
n Os móveis das bibliotecas são fabricados em penitenciárias por presos que
recebem bolsas de trabalho e reduzem suas penas.
n Cada biblioteca tem cerca de 220 títulos obtidos por doação.
2
n 4.621 bibliotecas implantadas, em 1.369 municípios de 25 estados , além de
três unidades no Timor Leste e uma em Cuba, como cooperação solidária.
n Foram distribuídos 1.018.311 livros, atendendo 528.272 famílias.
n Implantadas 185 Bibliotecas Famílias Agrícolas, em Escolas Famílias
Agrícolas e Casas Familiares Rurais3 de 162 municípios.

1

Penitenciárias de Petrolina/PE, Mossoró/RN, Fortaleza/CE, Vila Velha/ES, Curitiba/SC, Chapecó/SC, na Fundação Pão
dos Pobres/RS, no Centro de Profissionalização Integrado do Piauí/Secretaria de Estado da Educação.
2
Menos Distrito Federal e Acre.
3
Unidades rurais de ensino, aliando educação formal à formação profissional voltada para o campo, valorizando as
informações da cultura rural e o calendário agrícola.
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POLÍTICA INDUSTRIAL
Investir e inovar para promover o crescimento
Resultados obtidos pela 1ª fase – 2004-2007
n Aprovação de leis importantes para o fomento à inovação:
o Lei de Inovação (10.973/2004).
o Lei do Bem (Lei 11.196/2005).
o Lei de Biossegurança (Lei 11.105/2005).
o Política de Desenvolvimento da Biotecnologia.
n Criação de programas de financiamento pelo BNDES: Profarma (indústria
farmacêutica) e Prosoft (Software).
n Reestruturação do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual – INPI.
2ª fase: Política de desenvolvimento produtivo
n Lançamento previsto para abr/08.
n Momento atual de retomada do crescimento é oportuno para aprofundamento
de política industrial lançada em 2004.
Metas para 2010
n Ampliar taxa de investimento para 21% do PIB.
1
n Aumentar investimentos privados em P&D para 0,65% do PIB.
n Ampliar participação brasileira para 1,25% do comércio mundial.
n Aumentar em 10% número de micros e pequenas empresas exportadoras.
Política em 3 níveis
1. Ações sistêmicas: focadas em fatores geradores de externalidades
positivas para a estrutura produtiva nacional.
2. Programas estruturantes: voltados para setores ou complexos produtivos.
Inicialmente, desenvolvidos programas para 24 setores.
3. Destaques estratégicos: micros e pequenas empresas, regionalização,
integração da América Latina, desenvolvimento sustentável, exportações.
Instrumentos
n Incentivos fiscais, crédito e subvenção econômica.
n Poder de compra governamental.
n Regulação técnica, econômica e concorrencial.
n Apoio técnico: certificação, metrologia, promoção comercial, gestão da
propriedade intelectual, capacitação empresarial, de recursos humanos e
outros.
Programas estruturantes
n Elaborados
para complexos produtivos, propõem metas específicas,
desafios, instrumentos e iniciativas. Dividem-se em:
o Programas mobilizadores em áreas estratégicas.
o Programas para fortalecer competitividade.
o Programas para consolidar e expandir liderança.
1

Pesquisa e Desenvolvimento.
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PREVIDÊNCIA E TERCEIRA IDADE
Déficit diminui, gestão melhora e idosos recebem melhor atendimento
Balanço de 2008
n Em fev/08, déficit da Previdência Social caiu 31,2% em relação a fev/07 (queda foi
de R$ 2,95 bi para R$ 2,03 bi). Regime Geral Urbano apresentou superávit, tanto
no cálculo tradicional quanto no novo modelo que considera a renúncia fiscal –
filantropia, benefícios rurais e Simples – como receita coberta pelo Tesouro.
n Déficit acumulado em 2008 é de R$ 7,14 bi, +4,1% em relação ao mesmo
período de 2007 (em janeiro último houve acumulado de sentenças judiciais
pagas pela Previdência).
n Superávit na área urbana foi de R$ 1,48 bi na nova contabilidade e de R$ 405 mi
na antiga.
Balanço de 2007
n Déficit anual tem 1ª queda desde 1996: necessidade de financiamento da
Previdência caiu de 1,8% do PIB em 2006 para 1,75% em 2007 (R$ 46 bi) 1.
n Receitas crescem mais que despesas: em 2007, arrecadação líquida cresceu
9,1% (R$ 143,7 bi); despesas aumentaram 7,4% (R$ 189,7 bi).
n Resultado é explicado pela melhora do mercado de trabalho formal, assim como
por esforços na área de gestão de benefícios, como auxílio-doença e conclusão
do censo previdenciário.
Realizações e avanços
n Menos filas: melhoria do atendimento – tempo médio de espera caiu de 1h44min
(out/05) para 58 min (fev/08).
n Ampliação do acesso: Plano Simplificado de Previdência para contribuintes
individuais e facultativos previu redução da alíquota de 20% para 11%.
n Facilidades: marcação de exame médico-pericial para revisão de auxílio-doença
por internet e maior atendimento a distância (internet e Central 135, com
capacidade ampliada para 10 milhões de atendimentos/mês em 2007).
n Combate à fraude: censo da Previdência e criação da Receita Federal do Brasil.
Forças-tarefa realizaram, entre 2003 e 2008, 152 operações: foram presos 941
fraudadores, sendo 98 deles em 2008 (já realizadas 10 operações).
n Incentivo à formalização de empregados domésticos (abatimento do IR).
n Salário-maternidade para desempregadas seguradas.
n Previdência e bancos assinaram acordo que garante um ano de isenção de
tarifas pelo pagamento da folha do INSS – economia anual de R$ 250 mi.
Idosos
2
n Estatuto do Idoso: ampliação do BPC – redução da idade de 67 para 65 anos e
permissão para recebimento por mais de uma pessoa da mesma família.
n Aumento do salário mínimo nos benefícios: 37,05% de reajuste real (2003/2008).
n

Contracheques de mais de 25 milhões de segurados começaram a ser enviados
pelos Correios, duas vezes por ano, a partir de mar/08.

1

Se descontado o efeito contábil da antecipação do pagamento de parte dos benefícios de jan/08 para dez/07, déficit seria
ainda menor, de 1,62% do PIB. Em jan/08, déficit cresceu 30,7% na comparação com o mesmo período do ano anterior, em
virtude de pagamento de sentenças judiciais no valor de R$ 2,4 bi.
2
Benefício de Prestação Continuada.
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PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL
Políticas públicas promovem inclusão social e igualdade racial
Institucionalização
n Criação da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e instalação do Conselho
Nacional e da Política Nacional para o setor.
Programa Brasil Quilombola
n 38 territórios titulados, de 44 comunidades, beneficiando 7.158 famílias.
n 594 processos de regularização instaurados para titulação de terras e 21 relatórios
de regularização publicados em 2007, com um investimento de R$ 4,5 mi.
n Identificação de 3.524 comunidades quilombolas, certificando 1.170.
n R$ 1 mi para 54 comunidades do Maranhão, Bahia e Minas Gerais com ações de
infra-estrutura e capacitação produtiva.
n R$ 220 mil para ensino e profissionalização em 2 comunidades ciganas (Paraíba).
Infra-estrutura
n R$ 4,3 mi, em 2007, para obras na Comunidade Kalunga (GO) e no Quilombo de
Ivaporanduva (SP), atendendo mais de 3.000 famílias. 1
n Iniciadas, em 2007, ações de saneamento em 92 comunidades quilombolas de 49
municípios (14 estados), atendendo 8.092 famílias.
Educação e cidadania
n 45% dos bolsistas do Prouni, entre 2005 e 2007, são afrodescendentes (136.796).
n Obrigatoriedade do ensino de História da África e da Cultura Afro-Brasileira na rede
pública (Lei 10.639/03): mais de mil professores capacitados.
Cotas
n Projeto de Lei 6. 912/02, em tramitação na Câmara.
n 23 universidades federais, 25 estaduais e 3 Cefets implementaram cotas raciais.
Trabalho e geração de renda
n 41 mil jovens negros atendidos pelo Consórcio Social da Juventude (56% do total).
n 60% dos beneficiados pelos cursos de qualificação promovidos pelo Ministério do
Trabalho e Emprego - MTE entre 2004 e 2006 eram negros e/ou indígenas.
n Instalados, desde 2004, 75 Núcleos de Promoção da Igualdade de Oportunidades e
Combate à Discriminação em Delegacias Regionais do Trabalho (DRTs 2).
Saúde e qualidade de vida
n Instituição da Política Nacional de Saúde da População Negra.
n Inclusão da questão racial nas principais publicações periódicas de análises
epidemiológicas e de vigilância em saúde.
n Implementação do Programa Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doença
Falciforme 3 e outras Hemoglobinopatias.
Cultura, organização e diversidade
n Apoio a campanhas de igualdade racial e projetos de valorização da cultura negra.
1

Reforma de pontes na Comunidade Kalunga; e em andamento ponte sobre o Rio Ribeira no Quilombo de Ivaporanduva:
Processo de Licença Ambiental em análise na Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo (Fonte: SEPPIR).
2
São 27 DRT’s com 115 subdelegacias. Mais de 400 têm agências de atendimento.
3
Doença hereditária que atinge predominantemente a população negra, provocando lesões nos órgãos atingidos,
causando dor, destruição dos glóbulos, icterícia (olhos amarelos) e anemia.
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EXPORTAÇÕES POR BLOCO ECONÔMICO
Evolução das exportações brasileiras por blocos econômicos de destino mostra a diversificação dos
parceiros comerciais

Evolução das Exportações Brasileiras por Blocos Econômicos de Destino
(em US$ milhões FOB e participação de cada bloco em relação ao total das exportações)
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Fique atualizado, consulte também:

http://www.brasil.gov.br/noticias/em_questao
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CONSELHOS E CONFERÊNCIAS
NACIONAIS
Entre 2003 e 2007, mais de 3 milhões de brasileiros participaram de 44
conferências para debater políticas públicas

Criação e recriação de conselhos
n Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social – CDES (2003)
n Conselho Nacional da Juventude (2005)
n Conselho Nacional dos Direitos do Idoso - CNDI (2003)
n Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo - Conatrae (2003)
n Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial - CNPIR - (2003)
n Conselho Nacional de Política Cultural (2007)
n Conselho Nacional das Cidades (2003)
n Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - Consea (2003)
Consolidação dos conselhos existentes
n Conselho Nacional dos Direitos da Mulher - CNDM
n Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana - CDDPH
n Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – Conanda
n Conselho Nacional de Combate à Discriminação - CNCD
n Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência
(Conade)
Conferências realizadas
n Conferência Nacional de Direitos Humanos (2003/2004/2006)
n Conferência Nacional de Medicamentos e Assistência Farmacêutica (2003)
n Conferência Nacional das Cidades (2003/2005/2007)
n Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
(2003/2005/2007)
n Conferência Nacional de Aqüicultura e Pesca (2003/2006)
n Conferência Nacional do Meio Ambiente (2003/2005)
n Conferência Nacional Infanto-Juvenil do Meio Ambiente (2003/2006)
n Conferência Nacional de Saúde (2003/2007)
n Conferência Nacional de Assistência Social (2003/2007)
n Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (2004/2007)
n Conferência Nacional do Esporte (2004/2006)
n Conferência Nacional das Políticas Públicas para as Mulheres (2004/2007)
n Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (2004)
n Conferência Nacional de Saúde Bucal (2004)
n Conferência Brasileira sobre Arranjos Produtivos (2004/2005)
n Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial (2005)
n Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde
(2004/20055)
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Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador (2005)
Conferência Nacional de Assistência Social (2005)
Conferência Nacional de Cultura (2005)
Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
(2005)
Conferência Nacional de Saúde Indígena (2006)
Conferência Nacional dos Povos Indígenas (2006)
Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (2006)
Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa (2006)
Conferência Nacional de Economia Solidária (2006)
Conferência Nacional de Imunodeficiências Primárias (2006)
Conferência Nacional de Educação Profissional Tecnológica (2006)
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ESTUDO “OBSERVADOR 2008”
Nos últimos dois anos, 20 milhões de brasileiros saíram da pobreza
O estudo1
n Encomendado pela financeira Cetelem, do banco francês BNP Paribas.
n Elaborado pelo instituto de pesquisas IPSOS.
Resultados
n Nos últimos dois anos, 20 milhões de brasileiros migraram das classes D e E
para a classe C.
n Classe C passou a ser composta por 86,2 milhões de pessoas, o que a
tornou a mais numerosa do País, fato inédito na história recente. Passou de
34% em 2005 para 46% da população em 2007.
n As faixas D e E, que representavam 51% da população em 2005, agora
representam 39%.
n Transformação despertou surgimento de negócios, criando empregos e
transformando o Brasil em verdadeira economia de mercado.
n Um dos principais motivos desta modificação foi a expansão do crédito que,
em 2001, correspondia a 22% do PIB e, em 2007, a 35%. Projeção feita pelo
Bacen2 estima em 40% do PIB até o final de 2008.
n Outro importante fator são os programas sociais, como Bolsa-Família e as
aposentadorias rurais.
n Desde 2002, houve aumento de 31% nos rendimentos da classe C, enquanto
média nacional foi de 21%. Até 2007, aumentou em R$ 100 bi a massa de
renda das pessoas desse grupo.
Comentários
n Roberto Romano, Filósofo, UNICAMP:
o “Um país em que a classe média diminua, está fadado à
estagnação social e econômica. O desafio agora será integrar esta
massa populacional à produção de bens e serviços mais
elaborados, com investimento em educação técnica, para que o
fenômeno não seja passageiro”.
n Fábio Wanderley Reis, Cientista Político, Professor Emérito da UFMG:
o “O aumento do poder de consumo das classes mais baixas,
associado à estabildiade da economia, trouxe uma nova dinâmica
social e resultou numa situação inédita de redistribuição de renda”.
n Marcelo Neri, Economista da Fundação Getúlio Vargas:
o Destacando o aumento da formalidade no mercado de trabalho:
“Uma firma que contrata alguém, normalmente não pensa em
demiti-lo depois”.

1
2

Publicado na Revista Veja – Edição 2054, de 29mar/08.
Banco Central.
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ODM – RELATÓRIO 2007
Redução da desigualdade e melhor nível educacional e de saúde em 2007
atestam compromisso brasileiro com os Objetivos do Milênio
Pobreza
n País ultrapassou meta de reduzir pela metade a pobreza extrema. Quase
seis milhões de pessoas saíram da miséria entre 1992-2005.
n Desigualdade atingiu o nível mais baixo da história em 2005.
n Desnutrição em crianças menores de um ano caiu para 2,4%, em 2006.
Educação
n Universalização do acesso à educação à população de 7 a 14 anos.
n Aumento do índice de conclusão da educação fundamental.
n Ampliação da taxa de alfabetização entre pessoas de 15 a 24 anos.
Igualdade de gênero
n Aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho.
Mortalidade infantil
n Redução da taxa de mortalidade infantil, especialmente na Região Nordeste.
Saúde Materna
n Redução da mortalidade materna.
HIV/Aids, malária e outras doenças
n Estabilização da infecção pelo HIV (2000 a 2004).
n Redução da incidência de malária e de tuberculose em 2006.
Sustentabilidade ambiental
n Cumprida meta de diminuição do consumo de gás CFC (responsável pela
destruição da camada de ozônio): queda acima de 90%, entre 1999-2006.
n Redução do desmatamento da Amazônia (44% entre 2003-2006).
Parceria Global
n 184 projetos e atividades em execução de cooperação técnica com países em
desenvolvimento, em 2007.
n Desconto de US$ 1,25 bi em dívidas de países menos desenvolvidos.
n O número de celulares atingiu 100 milhões de linhas, e o de internautas 32,1
milhões em 2005.
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PNAD 2006
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios registra avanços
econômicos com melhoria dos indicadores sociais e padrões de consumo
Síntese do Suplemento Social da PNAD – IBGE, (divulgado em 28mar/08)
n Analisa população atendida por programas e mede efeitos do Bolsa Família,
BPC1 e Peti2 (além dos demais programas).
n Comparando-se dados de famílias com auxílio e famílias sem auxílio, é
possível afirmar que:
a) Recursos chegaram efetivamente às famílias e regiões mais pobres.
b) Programas, com outras políticas, melhoraram condições de vida de
famílias mais pobres.
c) Reforçaram-se incentivos para maior freqüência escolar entre
beneficiários.
d) Custo orçamentário do Bolsa-Família permanece modesto, comparado a
benefícios e resultados.
Relatório mostra melhora de indicadores econômicos e sociais
n Destaques no período 2003-2006:
o Renda média real aumentou 5,3%, e desigualdade de renda pelo
Índice de Gini caiu de 0,563 para 0,541 (o menor desde 1981).
o Criadas 8,56 milhões de ocupações. Somente em 2006, foram 2,1
milhões, sendo 83% formais.
o Taxa de desemprego diminuiu para 8,4% em 2006, menor nível desde
1998. Queda em todas as regiões.
o Atual proporção de contribuintes para Previdência (48,8%) é a mais
alta desde o início dos anos 90.
o Melhorou: abastecimento de água (83,2%), saneamento básico
(70,6%), coleta de lixo (86,6%).
n Comparação 2005-2006: acesso a bens duráveis e serviços cresceu:
1. Domicílios com geladeira (de 88% para 89,2%), máquina de lavar
roupa (de 35,8% para 37,5%), televisão (de 91,4% para 93%) e
computador (18,6% para 22,1%).
2. Atendidos por rede de energia elétrica (de 97,2% para 97,7%);
telefonia (71,6% para 74,5%).
n Acesso à educação melhorou:
1. Praticamente todas as crianças na escola (97,6%) na faixa 7-14 anos.
2. 5,9 milhões de estudantes universitários (+13,2% ante 2005).
3. Taxa de analfabetismo caiu de 10,2% para 9,6%, decrescendo em
todas as regiões e em todas as faixas de idade.
n Trabalho infantil caiu de 12,2% da população ocupada para 11,5% em 2006
(5 a 17 anos).
1
2

Benefício de Prestação Continuada.
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.
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ARTIGO
Territórios da Cidadania: evolução ou revolução das políticas públicas
no meio rural brasileiro?
Por Philippe Bonnal∗
No dia 25 de fevereiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, numa
cerimônia solene no Palácio do Planalto, deu início ao Programa dos
Territórios da Cidadania. O lançamento foi acompanhado pela criação quase
simultânea de 60 territórios distribuídos por todo o país. Este acontecimento
marcou de maneira eloqüente a determinação do governo federal de dar um
forte impulso à estratégia do desenvolvimento territorial, criada em 2004
mediante a instalação da Secretaria do Desenvolvimento Territorial do
Ministério do Desenvolvimento Agrário (SDT-MDA) e a implementação do
Programa de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais (PDSTR),
inscrito no plano plurianual 2004-2007. O lançamento do novo programa
constitui uma etapa suplementar na intenção de combinar crescimento
econômico e reequilíbrio social e territorial, o que aos poucos vem moldando
um novo paradigma do desenvolvimento que atrai cada vez mais a
curiosidade de outros países.
O que é o Programa dos Territórios da Cidadania? Sua arquitetura, tal
como foi apresentada no dia do lançamento, impressiona pela magnitude dos
recursos alocados e pela importância das entidades administrativas
participantes. Dotado de um orçamento de R$ 11,3 bilhões, o programa
pretende atingir aproximadamente mil municípios em 2008, ou seja, uma
população de 2 milhões de famílias rurais, e mobilizar a competência de 19
ministérios. Para 2009, há a previsão de incrementar o número de territórios
para 120, quando todos os territórios do atual PDSTR serão incorporados ao
novo programa. Foram definidas 135 ações públicas, nas áreas econômica,
social e de infra-estrutura. A área econômica acentua o apoio às atividades
produtivas agrícolas e pecuárias (assistência técnica, crédito agrícola), à
comercialização dos produtos agropecuários (por intermédio do Programa de
Aquisição de Alimentos ou mediante ações de apoio ao cooperativismo, às
unidades de comercialização e à agroindústria), à produção de biodiesel
(assistência técnica, capacitação, pesquisa e desenvolvimento, organização
da produção, gestão do selo social) e à regularização fundiária (identificação e
delimitação de terras em quilombolas, reassentamento de famílias de áreas
indígenas). Na área social, as ações concentram-se nos temas educação
(ativação dos programas Proinfo, Brasil Alfabetizado e Saberes da Terra,
construção de escolas), saúde (farmácias populares, atendimento reforçado
às famílias), cultura (pontos de culturas, Programa Arca das Letras) e
documentação das mulheres e dos trabalhadores rurais. No que diz respeito à
infra-estrutura a lista também é longa: abastecimento d’água, construção de
* Pesquisador do CIRAD – Centre de Coopération Internationale de Recherches Agronomiques pour le Développement
(França), pesquisador convidado do CPDA/UFRRJ e do OPPA. Artigo publicado originalmente no Observatório de
Políticas Públicas para a Agricultura, do Programa de Pós -Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento,
Agricultura e Sociedade da UFRRJ – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, nº 14, fevereiro de 2008.
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habitação em assentamentos e de estradas, elaboração de planos de
desenvolvimento sustentável em assentamentos, realização de trabalho de
topografia, extensão do licenciamento ambiental e, ainda, generalização da
eletrificação rural. Do ponto de vista institucional, o programa consagra um
fortalecimento significativo do MDA, cujo orçamento aumentou mais de 1
bilhão de reais, encarregado da articulação entre todos os atores
institucionais, assim como da coordenação geral do programa. O ministério
liderará o Comitê Gestor Nacional composto pelas diferentes entidades
governamentais participantes do programa; ao nível estadual, as delegacias
do MDA terão as responsabilidades de coordenar os Comitês Gestores
Estaduais compostos pelos representantes dos órgãos federais e dos
colegiados territoriais.
Paradoxalmente, o Programa Territórios da Cidadania representa a
continuidade e, ao mesmo tempo, a ruptura com respeito às políticas
anteriores. Continuidade, pois dá seqüência às ações iniciadas durante o
segundo mandato de FHC, cristalizadas em grandes programas sociais
durante o primeiro governo de Lula (Fome Zero, Pronaf, Reforma Agrária
etc.), completados, durante esse último período, por programas inovadores
(Luz para Todos, Programa Um Milhão de Cisternas). Mas, de uma maneira
mais direta, os Territórios da Cidadania se inscrevem como herança direta do
PDSTR. De fato, ao retomar os chamados territórios rurais, selecionados a
partir de critérios de ruralidade e de densidade demográfica, recupera
simultaneamente o mesmo público-alvo composto pelos agricultores e
pescadores familiares, assentados da reforma agrária, acampados,
quilombolas e comunidades indígenas. Dessa forma, o Programa Territórios
da Cidadania se apresenta como o fortalecimento dos territórios de identidade
do PDSTR.
A ruptura, a nosso ver, estaria representada por diversas inflexões
importantes. Em primeiro lugar, destaca-se o realismo com que foi encarada a
nova estratégia de combate à pobreza rural. Muito se falou sobre a pouca
eficiência do PDSTR com respeito a este objetivo, seja pela sua diluição no
contexto de um objetivo mais geral de desenvolvimento de territórios de
identidade, seja pelos parcos recursos financeiros e humanos
disponibilizados. Com este novo programa, o combate à pobreza rural
converteu-se no principal objetivo de ação, dando lugar a uma série de
opções metodológicas precisas, começando pelo critério de seleção
(situações com menor IDH). O incremento significativo de verba e pessoal
também contribuiu para essa mudança de postura. Não se trata somente de
redistribuir os recursos precedentes, mas, de ampliar e concentrar o
financiamento para situações geográficas e humanas de maior necessidade,
como também de multiplicar e combinar as políticas sociais e as
competências técnicas de diferentes ministérios.
Uma segunda ruptura com o PDSTR é a mudança do paradigma
implícito que sustenta cada programa. O anterior se fundamentava na idéia de
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território de identidade, que supõe a existência de um corpo de normas
(simbólicas ou não) específicas da sociedade local. Sendo assim, o programa
objetivava ajudar a coletividade local na definição e implementação de ações
coerentes com as normas aí estabelecidas, respondendo a objetivos
compartilhados. Nesta lógica, o papel do Estado se limitava (ou devia se
limitar) a uma função de arbitragem e de apoio, mediante a alocação de
recursos e a prestação de serviços, notadamente na capacitação nas áreas
da gestão técnica e administrativa de projetos coletivos. Obviamente, os
Territórios de Cidadania possuem outra função. Trata-se, para o Estado, de
concentrar seus esforços em áreas marcadas por uma situação de pobreza
rural aguda, para induzir um processo de desenvolvimento econômico e social
acelerado. Sendo assim, a estratégia corresponde a um processo de
territorialização das políticas públicas, que por sua vez remete a dois
fenômenos bem diferentes: a desconcentração da ação pública e a
descentralização do processo de governança. O primeiro corresponde à
preocupação do poder público de adaptar a sua política à realidade local para
atender melhor as necessidades dos cidadãos. Em outras palavras, trata-se
de estabelecer delegacias territoriais para agilizarem as políticas públicas
federais e facilitarem a sua implementação. A coordenação territorial dos
grandes programas federais (Bolsa Família, Pronaf, Luz para Todos etc.)
responde evidentemente a esta preocupação. A função da descentralização é
diferente, uma vez que ela objetiva compartilhar o processo de decisão,
notadamente no que diz respeito à elaboração de políticas públicas, entre o
poder público central, os estaduais e municipais e os atores territoriais
privados e civis. Implementar uma descentralização implica necessariamente
interferir na estrutura da repartição do poder, o que evidentemente não é uma
operação anódina. A substituição do Pronaf Infra-estrutura em 2004, que era
administrado pelas prefeituras municipais, pelo PDSTR, administrado pelos
fóruns de desenvolvimento territorial, mostrou as tensões criadas pela
emergência de uma nova forma de descentralização. Já o Programa
Territórios da Cidadania envolve de maneira simultânea os processos de
desconcentração e de descentralização da ação pública. O primeiro é
materializado pelo poder dado às delegações estaduais do MDA na
administração dessas áreas, ao passo que o segundo é evidenciado pela
dupla vontade do governo federal de associar os poderes estaduais e
municipais ao gerenciamento do programa e delegar parte do poder decisório
a entidades da sociedade civil, no quadro do conselho de desenvolvimento
territorial.
Um outro elemento de ruptura com o quadro anterior, talvez ainda mais
significativo que o precedente, é o esforço notável a cargo dos gestores para
introduzir um dispositivo de coordenação das políticas públicas rurais no nível
local. De certo modo, esta preocupação de integração vai de encontro à
estratégia de fragmentação das políticas públicas, inscrita no processo de
reforma do Estado, que tomou força a partir do final dos anos 1980, não só no
Brasil mas no mundo todo, sob a firme orientação de instituições
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internacionais, tais como o Banco Mundial, o Banco Interamericano de
Desenvolvimento ou o Fundo Monetário Internacional. De fato, essas
instituições preconizavam que a segmentação das políticas públicas era a
única via operacional para atingir objetivos precisos, limitando o papel do
Estado e os custos da intervenção pública, naquilo que ficou conhecido como
a focalização dos programas governamentais. Vale a pena lembrar que esta
orientação rompeu com a prática das políticas integradas, em voga no período
de crescimento econômico com base no modelo de substituição de
importações e que procuravam atender todos os aspectos ligados a um
determinado ramo de atividade. Assim, a reintrodução da preocupação com a
coerência entre as diferentes políticas públicas orientadas a uma base
territorial não pode ser considerada apenas como um fenômeno secundário.
Ao contrário, pode estar anunciada aí uma evolução mais profunda do
processo de elaboração das políticas públicas.
Finalmente, podemos até pensar que os Territórios da Cidadania
poderiam romper com a forma histórica pela qual tem se dado a atuação do
Estado no meio rural. Este processo, já experimentado com a implementação
do Pronaf e demais programas de redução da pobreza no meio rural, poderia
conhecer, através dessa intervenção territorializada, a expressão ampliada, já
que é a primeira vez que se ataca com determinação o processo de
marginalização da agricultura familiar. É certamente a primeira vez na história
rural brasileira que o Estado implementa um dispositivo tão importante
visando a integração dos produtores mais pobres e a redução das diferenças
sociais e produtivas no campo.
Evidentemente é muito cedo para avaliarmos a profundidade da
mudança do processo de desenvolvimento rural induzida pelo novo programa
e sabermos se ele acarretará uma verdadeira revolução na maneira como o
Estado enxerga a agricultura familiar, ou se trará apenas uma leve evolução
destinada a corrigir os problemas sociais e econômicos mais flagrantes.
Contudo, no momento de concluir este artigo cabe ressaltar, mais uma vez, a
diferença existente entre as lógicas respectivas da territorialização da ação
pública e de projetos coletivos territorializados. Consideramos que seria
prejudicial para os produtores rurais e as comunidades rurais se o Programa
Territórios da Cidadania se limitasse apenas ao primeiro aspecto.
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Fique atualizado, consulte também:

http://www.brasil.gov.br/noticias/em_questao

