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Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2012 

 

Serviço público tem ao menos 3,9 mil supersalários 
 

Levantamentos e apurações feitos pelo Congresso em Foco e outros veículos dão ideia do tamanho do 

problema. Criado em 2003, o teto constitucional do funcionalismo é ignorado pelos três poderes. 

Levantamentos feitos por auditores do Tribunal de Contas da União (TCU), representantes de classe e 

jornalistas mostram a existência de ao menos 3.990 políticos, autoridades, magistrados e funcionários 

públicos com supersalários.  

 

Eles ganham mais do que o valor fixado pela Constituição, hoje em R$ 26.723. O Congresso em Foco 

compilou dados publicados nos últimos seis meses pelo próprio site e pelos jornais O Estado de S.Paulo e 

Correio Braziliense, com base em investigações de autoridades e especialistas e também pesquisa dos 

jornalistas em bancos de dados públicos. 

 

Tudo sobre supersalários 

A amostra dá uma ideia do tamanho do problema. Criado em 2003, o teto constitucional do funcionalismo 

é uma “lei que não pega”, nas palavras do procurador do TCU Marinus Marsico. “Não falta lei, mas 

vontade política (assista ao vídeo da entrevista). Órgãos públicos dão as mais diversas explicações para 

deixar de contar certas verbas no cálculo dos pagamentos. Como exemplificou o Congresso em Foco, em 

2011 uma servidora do Legislativo recebeu um contracheque de R$ 106 mil num único mês. 

 

A amostra tem 1.069 autoridades e funcionários do Poder Executivo (27% do total), como ministros de 

Estado, a exemplo de Guido Mantega (Fazenda), conforme levantamento do jornal Correio Braziliense. 

Há também 1.590 parlamentares e servidores do Legislativo (40% do total), como o próprio presidente do 

Congresso, o senador José Sarney (PMDB-AP).  

 

Compõem o grupo ainda 1.331 magistrados e funcionários do Poder Judiciário (33% da amostra), como 

um conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e 

do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 

 

Em todos os casos, as autoridades e os órgãos públicos disseram que os pagamentos são legais e não 

afrontam a Constituição. 

 

Parte da amostra é fruto de trabalhos do TCU. No caso dos servidores do Poder Executivo, foram 

identificados 1.061 deles, originários de 604 órgãos com rendimentos acima do teto no ano de 2008. Os 

auditores se preparam para atualizar essa estatística. Um pedido de rechecagem dos dados foi feito pelo 

procurador Marinus Marsico e deve ser aceito pelo ministro Augusto Nardes, que relata o processo no 

TCU. 

 

No caso dos servidores do Legislativo, o relator é Raimundo Carreiro. Auditorias do tribunal encontraram 

1.112 funcionários da Câmara e 464 do Senado ganhando supersalários. 

 

 

 

http://congressoemfoco.uol.com.br/category/supersalarios
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/%e2%80%9cfalta-vontade-politica-para-cortar-supersalarios%e2%80%9d/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/sarney-e-outros-senadores-tambem-tem-supersalarios/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/sarney-e-outros-senadores-tambem-tem-supersalarios/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/poder-judiciario-tambem-tem-supersalarios/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/poder-judiciario-tambem-tem-supersalarios/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/poder-judiciario-tambem-tem-supersalarios/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/quase-25-do-congresso-tem-salario-acima-do-teto/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/quase-25-do-congresso-tem-salario-acima-do-teto/
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Pressão de Dilma  

Interessada em reduzir o custeio da máquina, a presidenta Dilma Rousseff encomendou estudo para uma 

eventual lei que regule o problema. A missão está a cargo da chefe da Casa Civil, a ministra Gleisi 

Hoffman. O próprio marido dela, o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, ganha um salário acima 

do teto, segundo o Correio Braziliense. 

 

À parte das discussões no Planalto, Marinus entende que não falta lei, mas vontade de aplicar o que já diz 

a Constituição. 

 

Paralelamente, o Sindicato dos Servidores do Legislativo (Sindilegis) estimulou e orientou as 45 ações 

movidas contra o Congresso em Foco por publicar o nome e os salários de 464 funcionários que ganham 

mais que o teto, segundo auditoria do TCU. A reportagem atendeu aos princípios do interesse público, 

segundo a Federação Nacional dos Jornalistas e vários juristas.  

*Fonte: CONGRESSO EM FOCO 

  

Previdência do servidor deve ser votada até carnaval, diz Vaccarezza 

 

O líder do governo na Câmara, deputado Cândido Vaccarezza (PT-SP), anunciou ontem os temas 

prioritários defendidos pelo governo para serem apreciados neste primeiro semestre do ano legislativo. 

Um deles é o projeto (PL 1.992/07) do Executivo que cria a Fundação de Previdência Complementar do 

Servidor Público Federal (Funpresp).  

 

Vaccarezza defende que a proposta, que tramita com urgência, seja apreciada ainda em fevereiro, antes do 

carnaval. "Esse projeto conclui o processo de reforma da Previdência, criando uma boa solução para os 

servidores públicos e o Estado brasileiro, na medida em que cria três fundos, um para cada poder: 

Executivo, Legislativo e Judiciário", disse. 

 

Em entrevista coletiva, o líder Cândido Vaccarezza citou ainda outros três assuntos considerados 

prioritários pelo governo para serem debatidos e votados nos primeiros 60 dias do ano legislativo. São 

elas: Lei Geral da Copa, Código Florestal e royalties do petróleo. "É preciso equacionar o tema da divisão 

dos royalties provenientes da exploração do petróleo", disse. 

 

Para o líder do governo, "sempre é possível" chegar a um acordo. "Pessoalmente, defendo sempre a linha 

do acordo e não do confronto ou da derrota o adversário, porque isso não é bom para a Câmara. 

Enfrentamento, só em último caso", afirmou Vaccarezza. 

 

Ano eleitoral 
O líder do governo também comentou o andamento dos trabalhos no Congresso num ano em que o País 

terá eleições municipais.  

 

"O Brasil já está acostumado com eleições de dois em dois anos, e isso não vai interferir no calendário 

legislativo. Estou otimista, e a expectativa é a de que este será um ano muito bom para o Brasil na 

economia, na política e nas discussões internas na Câmara", ressaltou. 

 

Liderança do PT 
Sobre a escolha do novo líder do PT na Câmara, Vaccarezza afirmou que a ideia "é articular na bancada 

um acordo para que a definição do nome não seja feita por votação".  

Ele informou que a bancada deverá se reunir na próxima semana para uma decisão sobre o tema.  

*Fonte: AGÊNCIA INFORMES 

  

 

 

http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/dilma-segura-aumento-do-teto-do-funcionalismo/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/carreiro-governo-criou-penduricalhos-e-supersalarios/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/carreiro-governo-criou-penduricalhos-e-supersalarios/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/comeca-a-maratona-de-processos-sobre-supersalarios/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/comeca-a-maratona-de-processos-sobre-supersalarios/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/comeca-a-maratona-de-processos-sobre-supersalarios/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/fenaj-lista-de-supersalarios-e-de-%e2%80%9cobvio%e2%80%9d-interesse-publico/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/fenaj-lista-de-supersalarios-e-de-%e2%80%9cobvio%e2%80%9d-interesse-publico/
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Supremo decide que CNJ não pode criar novas penas para magistrados, julgamento será retomado 

nesta quinta 
Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiram hoje (1ª), por maioria de 9 a 2, que o 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) não pode criar novas punições para magistrados por meio de 

resolução. Segundo os ministros, isso só pode ser feito por meio de uma alteração na Lei Orgânica da 

Magistratura (Loman), de 1979. Hoje, a máxima punição que pode ser aplicada pelo CNJ é a 

aposentadoria compulsória. 

 

O debate sobre o assunto faz parte do julgamento de uma resolução editada no ano passado pelo CNJ. 

Além de criar novas penalidades para juízes em casos de abuso de autoridade, como suspensão do cargo 

com perda de vencimentos e destituição da função, a Resolução 135 também detalha como devem ser 

apuradas as irregularidades cometidas por juízes. Inconformada com essas regras, a Associação dos 

Magistrados Brasileiros (AMB) acionou o STF para decidir se a resolução é válida. 

 

O julgamento começou nesta tarde e foi suspenso por volta das 18h30 pelo presidente Cezar Peluso, 

porque haveria a reabertura do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) depois do recesso e alguns ministros do 

STF participam da corte eleitoral. Peluso prometeu, no entanto, que o julgamento sobre a resolução do 

CNJ será retomado amanhã, “salvo motivo de força maior”. 

 

Os ministros decidiram votar artigo por artigo entre os dez questionados pela AMB. Hoje foram 

analisados três, mas o mais polêmicos ficaram para amanhã. O único item da resolução que foi derrubado 

até agora é o que trata de novas penalidades para magistrados em casos de abuso de autoridade. A maioria 

dos ministros, com exceção de Cármen Lúcia e Joaquim Barbosa, entendeu que, ao criar novas penas não 

previstas na Loman, o CNJ atuou como legislador. 

 

Para o relator Marco Aurélio Mello, cabe apenas ao Congresso, e não ao CNJ, alterar a Loman. “O fim a 

ser alcançado não pode justificar o meio empregado. A punição de magistrados que cometem desvio de 

conduta não pode significar o abandono do principio da legalidade. Em omissão da Loman, deve-se 

aplicar o Estatuto dos Servidores Públicos”, defendeu o ministro. O anteprojeto de uma nova lei da 

magistratura está sob os cuidados de Peluso. 

 

Antes de os ministros analisarem os questionamentos ponto a ponto, Marco Aurélio defendeu que os 

tribunais regionais devam início à investigação de seus juízes. O ministro alegou, ainda, que o CNJ não 

pode criar regras detalhando como as corregedorias locais devem exercer sua função correicional – 

novamente, o ministro acredita que isso só pode ser feito por meio da Loman. 

 

Apesar de ainda não ter votado nos pontos mais polêmicos, Peluso já deixou claro que também é contrário 

à interferência do CNJ nas corregedorias locais. Segundo o presidente do STF, é possível entender a ideia 

de que as regras adotadas no CNJ repercutem nas cortes regionais, mas que “outra coisa é o CNJ dizer, 

mediante resolução, como os tribunais locais devem atuar no seu funcionamento”. 

 

No debate com Peluso, alguns ministros já mostraram que deverão adotar postura diferente, como Carlos 

Ayres Britto, Gilmar Mendes e Cármen Lúcia. Mendes alegou que é impossível separar a atividade do 

conselho das atividades das corregedorias.  

*Fonte: AGÊNCIA BRASIL 

  

CNJ - 'Órgão nasceu da omissão dos tribunais' 
Ex-membro do conselho diz que 'vender férias é aberração'; mas avisa que dois órgãos não podem ter a 

mesma competência 

 

 "Todos têm ligação, um com o outro, então há uma tendência corporativista nefasta de não efetuar 

adequadamente a correção", admite Marcus Faver, presidente do Colégio Permanente de Presidentes de 

Tribunal de Justiça. "Foi daí que nasceu o CNJ, da omissão dos tribunais em punir os seus pares." 
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Faver, de 72 anos, desembargador aposentado pelo TJ do Rio, presidiu a corte entre 2001 e 2002 e 

também o Tribunal Regional Eleitoral fluminense de 2003 a 2004. Fez parte da primeira composição do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

 

Ele condena expediente que se tornou rotina em quase todos os tribunais - magistrados ganham muito com 

venda de férias. "Juiz vender férias é aberração, alguns governantes precisam ter coragem para colocar 

critérios mais rígidos nas prerrogativas de todos os servidores, inclusive do Judiciário." 

 

O sr. é contra a competência do CNJ para investigar desembargadores? 

É preciso definir se a competência do CNJ para o processo disciplinar é originária ou derivada. A 

competência do CNJ não pode ser concorrente com as corregedorias (dos Tribunais de Justiça dos 

Estados). A regra de direito diz isso. Não pode ter dois órgãos com a mesma competência ao mesmo 

tempo. 

 

Qual o problema? 

Isso permitirá a uma pessoa que ajuíze uma mesma reclamação, ao mesmo tempo, num lado e noutro. Vai 

escolher, a seu critério, qual o órgão que achar melhor, mais rigoroso, ou o que vai dar decisão menos 

grave em sua avaliação. 

 

O sr. acredita mesmo na imparcialidade das corregedorias? 

O que pesa nisso tudo é a fiscalização nos tribunais sobre desembargadores. É muito difícil cortar na 

própria carne, em qualquer profissão. Por isso se imaginou um órgão superior, com independência, fora 

das instituições, capaz de julgar os desembargadores. 

 

O corporativismo prevalece nos tribunais? 

Quando se chega no tribunal surge a dificuldade de fazer apuração ou apenar os colegas. Foi daí que 

nasceu o CNJ, da omissão dos tribunais em punir os seus pares. Desembargadores investigados por 

infrações com proteção dos colegas, uma atitude corporativista negativa. 

 

Quem deve investigar desembargador? 

O CNJ deveria se limitar em competência originária apenas com relação aos desembargadores e deixar 

todo o resto para as corregedorias locais. Daria solução adequada e acabava com o problema. O CNJ é 

órgão administrativo, não é órgão judicial. Não pode quebrar sigilo bancário. Há que se estabelecer com 

muita segurança que o CNJ não é órgão judicial, mas administrativo. Ajudei a elaborar o regimento 

interno. Ele não prevê que o CNJ pode quebrar sigilo. Depende de autorização judicial. O CNJ não 

funciona como juiz. O regimento foi alterado depois, mas não pode permitir que o CNJ quebre sigilo. 

Seria ilegalidade manifesta.  

*Fonte: O ESTADO DE S. PAULO 

  

Juízes cobram reajuste salarial de 4,8% no Supremo Tribunal Federal 
Magistrados exigem mais 4,8% no contracheque e contrariam o Planalto, que se recusa a encaminhar a 

proposta ao Congresso 

 

A guerra prometida pelos servidores públicos foi declarada oficialmente ontem. E começou pelos 

magistrados. Depois de perder a batalha por reajustes salariais no Orçamento de 2012, a Associação dos 

Juízes Federais do Brasil (Ajufe) decidiu peitar a presidente Dilma Rousseff e entrou com ação no 

Supremo Tribunal Federal (STF) exigindo que deputados e senadores garantam um reajuste de 4,8% na 

remuneração dos ministros do STF. A mudança alteraria o teto do funcionalismo de R$ 26,7 mil para R$ 

28 mil e elevaria, automaticamente, os salários dos juízes e dos ministros dos demais tribunais superiores. 

 

O aumento reivindicado, ao custo anual de R$ 151,5 milhões para os cofres públicos, consta do Projeto de 

Lei nº 2.197/2011 e representa a perda inflacionária estimada para o ano passado. O problema é que, em 

2011, a presidente Dilma Rousseff se recusou a encaminhar a proposta orçamentária do Poder Judiciário 
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para o Congresso Nacional e deixou fora da previsão não só as receitas para os pedidos de aumento dos 

magistrados, como para o dos funcionários do Judiciário.  

 

A decisão causou rusgas até com o presidente do STF, ministro Cezar Peluso, e abriu uma guerra entre os 

Três Poderes. “Dilma descumpriu a Constituição, que assegura a revisão geral anual do teto do 

funcionalismo. Com a ação, queremos, na realidade, que o Congresso cumpra a sua obrigação de legislar”, 

ressaltou Gabriel Wedy, presidente da Ajufe. 

 

Os servidores do Executivo e do Legislativo também vão engrossar o tom da conversa este mês. Ao lado 

dos trabalhadores do Judiciário, eles vão lançar a Campanha Salarial 2012 em 15 de fevereiro. Com uma 

longa pauta de reivindicações, as categorias ameaçam fazer uma greve geral a partir de abril, caso o 

Ministério do Planejamento não apresente uma proposta concreta de mudanças.  

*Fonte: CORREIO WEB 

  

Medidas provisórias trancam a pauta do plenário no início dos trabalhos 

 

A Câmara retoma os trabalhos nesta quinta-feira (2) com a pauta do plenário trancada por cinco medidas 

provisórias. Entre elas, a que estabelece auxílio financeiro aos estados, Distrito Federal e municípios para 

o fomento das exportações e a que concede crédito extraordinário ao Ministério da Educação, em favor do 

Fundo Nacional de Educação e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes).  

 

Ainda no início dos trabalhos, o presidente da Câmara, deputado Marco Maia (PT-RS), pretende incluir na 

pauta do plenário textos polêmicos que tiveram a votação adiada no fim do ano passado, como o que trata 

da divisão dos royalties do petróleo (PL 2.565/11) e o novo Código Florestal (EMS 1.876/99). Ambos 

foram aprovados na Câmara em 2011, mas sofreram alterações no Senado e retornam agora para uma 

nova apreciação. 

 

Prioridades do governo 

O governo tem como prioridade a votação do projeto que cria o fundo de previdência complementar do 

servidor público federal (PL 1.992/07). Divergências em relação ao texto levaram a oposição a impedir a 

votação da proposta em 2011.  

 

Um acordo entre os líderes prevê a análise do projeto no próximo mês. 

A oposição reivindica a inclusão na pauta do piso salarial de policiais militares e bombeiros (PECs 446/09 

e 300/08); o fim do voto secreto nas votações do Legislativo (PEC 349/01); a prioridade aos processos por 

crimes praticados por autoridades (PL 1.277/07) e a recriação das férias coletivas do Judiciário (PEC 

3/07). 

 

Lideranças 
A maioria dos partidos já definiu as lideranças para o novo ano legislativo. Permanecem como líderes de 

bancada os deputados Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN); Agnaldo Ribeiro (PP-PB); Guilherme 

Campos (PSD-SP); Lincoln Portela (PR-MG); Ratinho Junior (PSC-PR) e Lourival Mendes (PTdoB-MA).  

O deputado Bruno Araújo, de Pernambuco, é o novo líder do PSDB. Para a liderança da Minoria, foi 

indicado o deputado Antonio Carlos Mendes Thame (PSDB-SP). O PRB escolheu como líder Antônio 

Bulhões, de São Paulo.  

 

Na bancada do PT, dois deputados disputam o comanda da legenda neste ano, Jilmar Tatto (SP) e José 

Guimarães (CE). Os demais partidos devem definir as lideranças nos primeiros dias.  

 

*Fonte: AGÊNCIA CÂMARA 
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Ministeriável das Cidades favoreceu irmã na PB 

Aguinaldo Ribeiro favoreceu no Orçamento de 2012 o curral eleitoral da irmã, a deputada Daniella 

Ribeiro 

 

Favorito para assumir o Ministério das Cidades, o líder do PP na Câmara, Aguinaldo Ribeiro, favoreceu 

no Orçamento de 2012 o curral eleitoral da irmã, a deputada estadual paraibana Daniella Ribeiro (PP), 

pré-candidata a prefeita de Campina Grande (Paraíba) este ano. Ele encabeça a lista para substituir Mário 

Negromonte, também do PP, que deve entregar sua carta de demissão hoje, conforme antecipou o jornal O 

Estado de S. Paulo na terça-feira.  

 

Segundo colégio eleitoral do Estado, com forte influência política da família do ministeriável, a cidade foi 

contemplada com três emendas individuais do deputado, que somam R$ 780 mil, para obras de saúde e 

educação.  

 

Duas delas destinam R$ 450 mil do Fundo Nacional de Saúde (FNS) para serviços nos hospitais Escola e 

Pedro I. A terceira, de R$ 330 mil, é para a aquisição de equipamentos para o Centro de Humanidades da 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), um dos nichos de campanha de Daniella, que é 

professora universitária.  

 

Em seu primeiro mandato na Câmara, o deputado emplacou 12 emendas ao Orçamento de 2012, cuja 

soma alcança R$ 15 milhões, para programas de sete ministérios. A maioria não traz a indicação da cidade 

de destino, o que significa que Campina Grande pode ser beneficiada com mais dinheiro.  

 

Uma das emendas, de R$ 2,6 milhões, é para a pasta das Cidades - hoje nas mãos do PP e que 

possivelmente será comandada por Aguinaldo. A verba está prevista na Política Nacional de 

Desenvolvimento Urbano para "ações de infraestrutura urbana em municípios da Paraíba".  

 

A liberação das emendas se dará ao longo do ano, a critério do governo federal. Por ora, não há empenho 

(compromisso de pagamento) para nenhuma delas.  

*Fonte: AGÊNCIA ESTADO 

  

Blogueira cubana se diz "decepcionada" com Dilma 
“Teria sido um bom momento para um gesto diplomático e solidário com os cidadãos, não só com o 

governo”, afirmou a dissidente 

 

De Havana, onde edita seu blog Generación Y, a dissidente cubana e colunista do Estado Yoani Sánchez 

disse ontem, à rádio Estadão ESPN, que está “decepcionada” com a atitude da presidente Dilma Rousseff 

de evitar o debate sobre direitos humanos em sua passagem por Cuba. “Foi uma pena, uma oportunidade 

perdida”, afirmou Yoani, que uma semana antes recebeu da mesma Dilma a autorização para vir ao Brasil. 

“Teria sido um bom momento para um gesto diplomático e solidário com os cidadãos, não só com o 

governo”, afirmou a dissidente. 

 

Na entrevista por telefone, Yoani revelou que deve sair amanhã a resposta do governo de Cuba ao pedido 

para viajar para o Brasil. Ela é aguardada no dia 10 em Jequié, na Bahia, onde estreará um documentário 

em que ela aparece como personagem. 

 

Até agora, segundo contou, ela fez 18 tentativas de sair da ilha todas negadas. “Se a resposta sair, será 

agradável. Mas é claro que não estou esperando uma resposta para me exilar. Quero conhecer o Brasil e 

voltar.” 

 

A dissidente lamentou que, no fim das contas, os “mais céticos’ tiveram sua expectativa confirmada: “Eles 

diziam que eu não deveria alimentar ilusões, que Dilma não tocaria em nenhum tema delicado e difícil”. 

http://www.bonde.com.br/?id_bonde=1-3--77-20120202&tit=favorito+para+assumir+ministerio+favoreceu+irma##
http://www.bonde.com.br/?id_bonde=1-3--77-20120202&tit=favorito+para+assumir+ministerio+favoreceu+irma##
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Yoani definiu como “absurdo migratório” o ritual vivido por cubanos que querem viajar para o exterior. 

“É preciso pedir uma autorização para sair e para entrar - Cuba é o único país do Ocidente onde isso 

ocorre.” E as autoridades ainda exigem “uma carta branca para entrar em um avião, mesmo tendo o 

passaporte valido e o visto”. 

 

Bom sinal 

Para Yoani, foi um “bom sinal” a decisão de Raúl Castro de limitar a dez anos o tempo das autoridades em 

cargos públicos na ilha. “Mas isso nada muda para sua pessoa, pois ele poderá governar até 2018, quando 

já estará incapacitado para o poder. As novas regras, em seu caso, só valerão para o sucessor”, avaliou. A 

blogueira considera mínimo o efeito político dessa medida dentro de Cuba. E, completou, as medidas de 

flexibilização da economia “vão numa lentidão exasperante e têm pouca profundidade”. 

 

Perguntada sobre as chances de haver democracia em Cuba, a dissidente mostrou-se realista, mas otimista. 

Por um lado, admitiu que “não se avançou nada na direção do direito dos cidadãos”. O regime precisa 

introduzir mudanças “porque a situação econômica e social assim o exige”, mas fica numa corda bamba, 

agindo cautelosamente e sabendo que a limitação em tais mudanças “pode lhe custar o poder”. Por isso, 

acrescentou, o clima é de poucas expectativas com as reformas. 

 

Sobre a situação dos dissidentes, Yoani afirmou que “uma mudança interessante ocorreu nos últimos três 

anos”, com a chegada da internet e do Twitter. “E o próprio governo cubano está sendo obrigado, também, 

a conviver com uma sociedade civil - ainda em estado embrionário, mas que está avançando.” 

 

Ela terminou a entrevista com uma previsão: “Sou otimista. Creio que o vírus da inconformidade, da 

expressão e da crítica contagiou irremediavelmente a sociedade cubana”. As informações são do jornal O 

Estado de S. Paulo.  

*Fonte: AGÊNCIA ESTADO 
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