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A mudança começa com elas

Por Marina Caruso

Ideli Salvatti
Ministério: Pesca e Aquicultura
Filhos: Felipe, 33, Marina, 27 
Netos: Lucas, 3 meses 
Estado civil: Casada com o sargento do exército Jefferson Figueiredo 
Trajetória: Nascida em São Paulo, a física ingressou na carreira política em Santa Catarina, na década de
70

>> Ideli Salvatti fala sobre conquistas 

MC Qual foi o maior peixe que a senhora já pescou?
IS [Gargalhadas] Em termos de peixe, minha experiência mais bem sucedida está na cozinha. Sou uma
cozinheira bastante razoável. Agora, no sentido figurado é ter chegado onde cheguei. Definitivamente, sou
uma pessoa abençoada. Não só em termos políticos. Ter amado e ter sido amada...Viver um casamento
apaixonado na minha idade, com os filhos lindos e bem encaminhados, é um privilégio [emociona-se].

MC Quais são Pricipais desafios do seu ministério?
IS Mostrar que o Brasil pode ser referência em produção de peixe como é em produção carne bovina e
frango. O Brasil não virou o maior produtor de frango criando galinha no quintal. Para que o mesmo
aconteça com a pesca, temos que investir em pesquisa e criação.  A China, com 7% da água doce do
planeta, produz 27 milhões de toneladas de peixe. A Amazônia, que tem 10% da água doce do planeta,
produz 67 mil toneladas. Isso tem que mudar.

MC O seu currículo é recheado de pioneirismos e cargos de destaques. Qual é a influência dos
seus pais na sua trajetória?
IS Minha mãe, que faleceu em 2005, era uma pessoa trabalhadora, tinha garra, senso de justiça e acho que
foi dela que herdei esse jeito para a luta e responsabilidade. Ela era costureira e entre uma roupa e outra,
adorava ler. Acabei puxando isso dela também. Já do meu pai, que morreu em 1987, herdei o gosto pela
música e a alegria de viver. Eu e meu irmão sempre fomos muito alegres. A vida não era fácil, pois não
tínhamos muito dinheiro, mas nunca faltou nada.

MC Quais lembranças gostosas guarda da infância?
IS Uma coisa que traduz bastante o clima de casa era o meu hábito de ler enquanto ajudava na limpeza.
Minha mãe sempre me pedia para arrumar os cômodos da casa e eu, que não queria muito o serviço
pesado, dava uma enrolada, deixando em cada cômodo, um livro. Entrava no quarto, por exemplo, e dava
só uma arrumadinha na cama. Depois parava para ler. Quando ela me gritava "Ideli, cadê você que ainda
não terminou esse quarto?", eu largava o livro, dobrava a pontinha da página para saber onde tinha parado
e ia para outro cômodo. Cheguei a ter quatro ou cinco leituras simultâneas. Hoje, adoro Isabel Allende,
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Saramago, Jorge Amado e Érico Veríssimo.

MC A senhora se casou no fim de 2009 com o Sargento do exército Jefferson Figueiredo, 12
anos mais novo. Como se conheceram e o que mais a atraiu nele?
IS Freqüentávamos o mesmo grupo de amigos que tinha como hábito tomar uma cervejinha no mercado
municipal de Florianópolis. A gente se cumprimentava, trocava olhares, mas nada demais. Foi assim durante
anos. Até que um dia, em 2002, quando estava concorrendo ao Senado, fui distribuir meus santinhos de
campanha lá no mercado e ele disse que estava faltando informação. Fiquei toda preocupada, olhei o
santinho de novo e disse: "ué, mas está tudo aqui: número, legenda, partido". E ele, sorrindo, disse que
faltava meu telefone. 

MC E a senhora deu?
IS Dei, mas muito receosa. Só pensava "Meu Deus, ele é 12 anos mais novo do que eu. Todo mundo vai
dizer que eu fiquei louca. Só que as amigas me davam força e acabei relaxando. O Figueiredo é muito
diferente de mim em vários aspectos - ele faz Ironman, aquela prova maluca de esforço e resistência física,
e eu quase não faço esportes. Mas é também muito próximo de mim em várias outras coisas. Como
primeiro sargento do Exército, ele toca instrumentos de sopro e canta. É um apreciador da boa música,
assim como eu, que adoro cantar. No nosso casamento ele tocou e eu cantei "eu sei que vou te amar". Foi
uma cerimônia linda. [emocionada] Só não foi mais alegre porque meu irmão, Marco Antônio, foi internado
com infecção pulmonar quatro dias antes da festa [chorando]. Queria muito que ele tivesse presente e não
tive como cancelar o casamento, pois já estava tudo acertado. Mas ali, no altar, minha emoção ficou
dividida entre a dor da ausência dele e a alegria daquele momento. Marco não resistiu e morreu oito dias
depois. Tive que voltar da lua de mel para o enterro. Foi muito, muito difícil.

MC Ter virado ministra mexeu com a vaidade?
IS Tenho muita dificuldade de fazer exercícios e de maneirar na comida. Sou de família italiana, fui criada
com muita massa e pão. Faço só os últimos 100 metros do Ironman com o Figueiredo, só para sair na foto
[risos]. Mas tenho alguns cuidados. Não fico sem o barbeiro do Senado. Ele faz a melhor escova de Brasília
e, se bobear, do país. Aprendi com uma consultora de imagens que fico melhor com alguns tipos de azul e
lilases. Não posso usar verde, amarelo, marrom. 

MC Se eu não tivesse seguido carreira política, seria...
IS Cantora, sem dúvida.

MC A senhora é a favor da legalização do aborto?
IS Sou a favor da vida. Não só dos fetos, mas também das mulheres que correm riscos ao fazer abortos em
clínicas clandestinas.
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