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Com voto aberto

“Hábitos diários 
responsáveis: Fazem 
a diferença - III”

Sigo com a série 
sobre comportamento 
ambientalmente correto, 
abordando escritórios, 
onde passamos longo 
tempo. Reciclar lixo é o 
beabá, mas antes de re-
ciclar pare e pense em 
como reduzir e reutilizar, 
na linha dos 3Rs. Para pa-
pel A4 isso significa res-
pectivamente não impri-
mir (salvar arquivos, usar 
margens e espaçamento 
menores) e reusar o verso 
em novas impressões ou 
rascunho. Adotar papel 
reciclado é o ideal. Mais 
gente usando o preço cai, 
com o ganho de escala. 
As fontes CenturyGothic 
e Ecofont poupam tinta 
e você pode recarregar 

Câmara cassa mandato do 
deputado Natan Donadon

os cartuchos. Poupar ele-
tricidade é essencial em 
tempos de aquecimento 
global. Assim desligue lu-
zes e PCs ao sair, adote 
lâmpadas fluorescentes 
compactas ou de led. Ar 
condicionado pode ser 
setorizado por sala com 
válvulas ajustáveis nos 
dutos. Filmes refletivos 
nas janelas e persianas 
reduzem ingresso de ca-
lor. Sem gravata e com 
roupas leves no verão dá 
para diminuir o ar. Beba 
água da rede filtrada em 
bebedouros de pressão 
e use garrafa, prescin-
dindo de copos plásti-
cos. Adote caneca para 
o café. Evite desinseti-
zar desnecessariamente 
(com arquivo organizado 
não há baratas). Borra de 
café e chá e cascas de 
frutas podem seguir para 
composteira portátil e o 
adubo para os vasos de 
plantas. É também nos 
detalhes que contribuí-
mos com o planeta!

Gilberto Natalini  mé-
dico e vereador (PV/SP)

A Câmara dos Depu-
tados cassou na noite de 
quarta (12) o mandato do 
deputado federal Natan 
Donadon (sem partido-
-RO), preso desde junho 
por crimes de corrupção, 
a primeira sessão em que 
uma cassação foi decidida 
pelo voto aberto.

Donadon já havia en-
frentado a ameaça de per-
der o mandato em agosto, 
mas foi beneficiado na épo-
ca pelo sigilo dos votos - 
não houve número suficien-
te no placar de deputados 
favoráveis à cassação.

» Na quarta, no entanto, 
467 deputados votaram 
pela perda do mandato 
de Donadon, e houve 
uma abstenção

O ex-deputado está pre-
so na Penitenciária da Papu-

da, em Brasília, condenado 
pelos crimes de peculato e 
formação de quadrilha, acu-
sado de ter desviado recur-
sos da Assembleia de Ron-
dônia. Ele já estava afastado 
e não exercia as atribuições 
do mandato, além de não 
estar recebendo salário.

Em novembro, o Con-
gresso aprovou uma Emen-
da à Constituição que aboliu 
o voto secreto nas votações 
sobre cassação de parla-
mentares e na análise de 
vetos presidenciais.

Antes da sessão de 
quarta, a defesa disse 
que recorrerá ao Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
sob o argumento de que 
Donadon não poderia 
passar por um segundo 
julgamento pela Câmara, 
uma vez que foi absolvido 
pelos deputados no ano 
passado. (Reuters/MCM)
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