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Brasília-DF, 2 de maio de 2012 

 

Dilma sanciona lei que cria o Funpresp - fundação complementar de 

previdência do servidor público 
 

A presidente Dilma Rousseff sancionou a lei 12.618 de 30/04/2012 que cria a Fundação de Previdência 

Complementar do Servidor Público Federal (Funpresp) para os servidores públicos da União. A norma 

está na edição desta quarta-feira (2/5) do Diário Oficial da União. No texto, publicado em três páginas, há 

detalhes sobre o funcionamento do novo modelo, planos de saúde e a fiscalização da Funpresp. O estudo 

foi coordenado por um grupo de trabalho multiministerial. 

 

A nova ordem vale a partir desta lei para os servidores que ingressarem no funcionalismo público, que não 

terão mais a garantia de aposentadoria integral. De acordo com a norma sancionada, os servidores 

públicos federais que têm salários até o teto da Previdência, hoje R$ 3.916,20, vão contribuir com 11%, e 

o governo com 22%. Sobre o valor que exceder esse limite, a União pagará até 8,5%. 

 

A contribuição da União é paritária, o que significa que se o servidor pagar um percentual de 5%, a União 

pagará a mesma porcentagem. Ficam garantidos os valores das aposentadorias até o teto da Previdência. O 

servidor interessado em receber acima do teto do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) terá de pagar 

uma contribuição à parte, aderindo à Funpresp ou a fundo de pensão privado. 

 

A nova regra não vale para os atuais servidores. A mudança só vale para os servidores nomeados a partir 

da sanção da lei. O texto da nova lei foi votado no Congresso no mês passado. O novo modelo é uma 

tentativa do governo para diminuir o déficit da Previdência Social. 

 

O trabalhador que aderir à previdência complementar passará a pagar menos Imposto de Renda de Pessoa 

Física (IRPF). Inicialmente, a alíquota é 35%, maior que no regime tradicional, mas o imposto cai 5 

pontos percentuais a cada dois anos de contribuição, até chegar a 10% a partir de dez anos de 

contribuição. 

 

Os atuais servidores também poderão optar pela permanência no regime de aposentadoria integral ou pelo 

regime de previdência complementar. Para garantir o funcionamento da Funpresp, a União já garantiu 

aporte financeiro de R$ 100 milhões no Orçamento de 2012. 

 

A íntegra da publicação da lei 12.618 de 30/04/2012 pode ser conferida aqui. 

 

*Fonte: Agência Brasil 

 

MPF quer obrigar Dilma a dar aumento ao Judiciário 

Parecer da PGR sustenta que presidenta contrariou a Constituição ao impedir reajuste e pede ao STF 

que obrigue o Executivo a reservar R$ 7,7 bilhões para aumento no orçamento de 2013 

 

O Ministério Público Federal entrou na briga para forçar a presidenta Dilma Rousseff a incluir no 

orçamento previsão para aumentos salariais dos magistrados, dos procuradores da República e dos 

servidores do Judiciário e do Ministério Público. Parecer da vice-procuradora geral da República, Déborah 

http://www.in.gov.br/imprensa/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=2&data=02/05/2012
http://congressoemfoco.uol.com.br/category/orcamento/
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Duprat, argumenta que a presidente descumpriu a Constituição ao não reservar R$ 7,7 bilhões para os 

reajustes deste ano. Para resolver o problema, ela pede ao Supremo Tribunal Federal que obrigue o 

Executivo a mandar essa reserva para aumentos no orçamento de 2013, o que deve ser feito até 

agosto. Mas o relator do caso, ministro Joaquim Barbosa, deve levar a ação direta de inconstitucionalidade 

ao plenário do Supremo só no segundo semestre. Assessores lembraram que ele está totalmente envolvido 

com o julgamento do mensalão, processo do qual o ministro é relator.  

 

Veja a íntegra do parecer da PGR 

Aumento do Judiciário foi principal tema de eleição em sindicato 

 

A ação foi aberta por uma associação de servidores do Judiciário. O objetivo da entidade era declarar o 

orçamento inconstitucional, o que paralisaria o país, com a suspensão imediata das obras, por exemplo. 

Por isso, para vencer a inconstitucionalidade atual, a procuradora Débora Duprat propõe apenas que a 

presidenta Dilma Rousseff seja obrigada a mandar a proposta de aumento no próximo orçamento. 

 

“O que se propõe (…) é exortar a presidenta da República a incorporar, na proposta orçamentária de 2013, 

as propostas do Judiciário e do MPU”, escreve a vice-procuradora-geral em seu parecer à ação, 

apresentado esta semana. Em entrevista ao Congresso em Foco, Débora Duprat disse que, se for o caso, o 

Legislativo pode negar o aumento ou fazer modificação nos valores apresentados pelo Executivo. 

 

A ação tem a força de, mais à frente, resultar na elevação dos vencimentos dos ministros do Supremo e do 

procurador geral da República dos atuais R$ 26,7 mil para R$ 32 mil. A remuneração dos ministros do 

STF é o teto do funcionalismo público. Também seriam elevados os salários dos 120 mil servidores do 

MP e do Judiciário da União. Como efeito cascata, haveria aumentos para magistrados e membros do 

Ministério Público nos estados num segundo momento. 

 

Débora Duprat disse que o caso pode ser julgado procedente pelos 11 integrantes do STF. “Há sessões 

administrativas [do tribunal] em que os ministros, por unanimidade, têm essa compreensão”, afirmou a 

procuradora ao site. 

 

Concorda com ela o coordenador de comunicação da Federação Nacional dos Servidores do Judiciário e 

da União (Fenajufe). “É um deboche”, afirmou Jean Loiola ao comentar a decisão de Dilma de não incluir 

o reajuste no orçamento. “Não cabe ao Executivo fazer cortes prévios.” 

 

Contenção de gastos 

Sob argumento de enfrentar a crise financeira internacional, no ano passado, Dilma negou espaço no 

orçamento para aumentos salariais dos ministros dos tribunais superiores, desembargadores, juízes 

federais, procuradores da República e servidores dos Judiciário e do Ministério Público. 

 

A presidente alertou para “risco de recessão” na economia e disse ser preciso que todos os Poderes 

fizessem “esforço” para reduzir despesas correntes. Como mostrou o Congresso em Foco, no corte 

orçamentário de R$ 55 bilhões feito este ano, a equipe econômica chegou a determinar até a duvidosa 

redução de pagamento de benefícios previdenciários, a fim de obter maior folga para investimentos. 

 

Mas, para Débora Duprat, os argumentos de Dilma, “por mais louváveis que sejam”, não lhe davam o 

direito de excluir da proposta de orçamento os recursos para o Judiciário e o Ministério Público. “É 

curiosa a exortação de que todos os Poderes da República compartilhem o esforço de manter o Brasil em 

sua trajetória de equilíbrio fiscal”, escreveu a procuradora. 

 

Débora Duprat indica não faltarem recursos financeiros para os aumentos. Diz que a lei permite que os 

gastos com pessoal fiquem limitados a até 50% da receita. Como hoje o custo da folha da União é de R$ 

203 bilhões por ano, ou 33% do limite, haveria espaço para conceder o reajuste. 

 

http://s3.amazonaws.com/cfstatic/wp-content/uploads/2012/04/Parecer_MPF_Judiciario.pdf
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/aumento-do-judiciario-foi-principal-tema-de-eleicoes-do-sindicato/
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Iniciativa do governo 

A Secretaria de Imprensa da Presidência da República não quis comentar o caso. A assessoria do 

Ministério do Planejamento afirmou que, por aguardar a decisão do Supremo, não considera oportuno se 

manifestar. 

 

Na Nota Técnica 8/11 do Congresso Nacional (veja a íntegra), consultores defenderam a legalidade da 

atitude da presidente Dilma ao excluir o aumento do Judiciário da proposta orçamentária. “[Isso] decorre 

do exercício da iniciativa privativa da Presidente da República consoante os contornos traçados na LDO 

[Lei de Diretrizes Orçamentárias]”, disseram eles. 

 

As posições dos consultores do Congresso se assemelham à da presidente Dilma. Exemplo disso é 

resposta dela a outra ação judicial semelhante em tramitação no STF. Para derrubar as críticas do 

Sindicato dos Servidores do Judiciário do Distrito Federal, o governo usou como argumento notas técnicas 

de consultores do Congresso.  

 

Veja a resposta da AGU.  

 

*Fonte: Congresso Em Foco 

 

Com mais um governador na mira, CPI terá hoje primeiro embate político 

 

Governistas e oposição vão travar hoje sua primeira grande batalha na Comissão Parlamentar de Inquérito 

(CPI) do Cachoeira com um novo personagem no epicentro da luta política, até a semana passada restrita a 

petistas e tucanos, o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB). Ele é mais um chefe de 

Executivo estadual a ter o nome envolvido no esquema de contravenção e o terceiro a entrar na mira da 

comissão parlamentar. 

 

Na sessão marcada para as 10h30 os integrantes da comissão irão receber os 40 volumes do inquérito que 

investigou o esquema do contraventor e suas ligações com agentes públicos e privados. PMDB e PT 

pretendem fazer de tudo para blindar Cabral e Agnelo Queiroz (Distrito Federal) e evitar que sejam 

convocados a depor na CPI a respeito de supostas ligações com o contraventor Carlinhos Cachoeira e o 

empresário Fernando Cavendish, que se afastou na semana passada da direção da Delta Construções S.A. 

 

Ao mesmo tempo, o PT defende a convocação do governador de Goiás, o tucano Marconi Perilo, sob o 

argumento de que os grampos feitos pela Polícia Federal na Operação Monte Carlo escancararam as 

ligações dele com Carlinhos Cachoeira. 'Não quero fazer prejulgamentos, mas todas as conversas gravadas 

pela PF e que envolvem o governador Marconi Perillo apontam para uma séria relação dele com o bando 

do Cachoeira', disse ao Estado o líder do PT na Câmara, Jilmar Tatto (SP). 'É muito diferente do que 

ocorreu com o governador Agnelo, que é vítima da organização criminosa.' 

 

O líder do PSDB no Senado, Alvaro Dias (PR), rebateu Tatto. 'Nós, do PSDB, já pedimos a convocação 

do governador Marconi, que concorda em comparecer à CPI para dar explicações. Agora, se o PT e o 

PMDB querem usar de dois pesos e duas medidas para proteger os seus governadores, nós não vamos 

aceitar', afirmou. 'Se tem três governadores que são suspeitos de ligação com o Cachoeira e com a Delta, 

que esclareçam tudo à CPI. É isso que defendemos. Não tem de proteger ninguém', disse ainda o senador. 

 

A convocação de Sérgio Cabral será proposta por requerimento do deputado Fernando Francischini 

(PSDB-PR), que é delegado da Polícia Federal. A sugestão para que ele apresentasse o requerimento de 

convocação é do deputado tucano Otávio Leite (RJ), que antes pediu a intermediação do presidente do 

PSDB, Sérgio Guerra (PE). Francischini acusa o governador Agnelo Queiroz de ter montado uma rede de 

grampos ilegais. Por isso, requereu ao Ministério Público a prisão de Agnelo. 

http://s3.amazonaws.com/cfstatic/wp-content/uploads/2012/04/NTC_08_2011.pdf
http://s3.amazonaws.com/cfstatic/wp-content/uploads/2012/04/RespostaAGU_MS30896.pdf
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Ao defenderem Cabral dos ataques da oposição, os dirigentes do PMDB afirmam que o governador está 

sendo vítima de uma briga particular com o ex-governador e deputado federal Anthony Garotinho (PR-

RJ). Na semana passada, Garotinho postou em seu blog fotos de Cabral, Cavendish e secretários na 

Avenida Champs-Elysées, em Paris, durante viagem oficial, e no Restaurante Luis XV, no Hotel de 

France, em Mônaco, em 2009. 

 

Reação. Aliado do PMDB, com o qual não quer nenhuma confusão, o líder Jilmar Tatto discorda da 

convocação. 'É preciso examinar todos os elementos. Acho que é precipitado convocar o Sérgio Cabral 

agora', disse Tatto. 

 

O Palácio do Planalto quer manter a CPI sob controle, fazendo com que investigue somente o esquema de 

Cachoeira e as ligações dele com o senador Demóstenes Torres (sem partido-GO), além da construtora 

Delta. 

 

O líder do governo, deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP) disse que o governo não quer ter nada sob 

controle: 'Existe uma dinâmica no noticiário. É o chamado comportamento de manada. Atribui-se (isso) ao 

Planalto e ninguém diz com quem falou. Lamentavelmente, são análises em vez da informação', afirmou. 

Já o presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia (PT-RS), voltou a prever que a CPI do Cachoeira 

será 'muito complexa, explosiva, e que vai exigir muita atenção das pessoas ligadas ao mundo da política'. 

 

Segundo ele, sua expectativa é de que haja uma 'bela investigação', capaz de esclarecer as relações de 

Carlinhos Cachoeira com o mundo político, com o mundo privado e o setor público. Maia previu ainda 

que a CPI não vai atrapalhar a pauta da Câmara. Para ele, trata-se de algo independente do trabalho da 

CPI. 

 

*Fonte: O Estado de S. Paulo 

 

Brizola Neto é o novo ministro do Trabalho 

Deputado de 33 anos será o mais jovem titular da Esplanada dos Ministérios. Sua indicação, porém, não 

agrada à cúpula pedetista, que preferia outros dois nomes 

 

O deputado Brizola Neto (PDT-RJ), de 33 anos, é o novo ministro do Trabalho. Ele foi escolhido pela 

presidenta Dilma Rousseff na manhã desta segunda-feira (30) depois que ela se reuniu o com o presidente 

nacional do PDT, Carlos Lupi, ex-titular da pasta. Ele será o mais jovem entre os ministros de Dilma. 

Lupi deixou o ministério em dezembro do ano passado após ter seu nome ligado a uma série de denúncias. 

Desde sua saída, o ministério é dirigido interinamento por Paulo Roberto Santos. 

 

Leia outros destaques do Congresso em Foco 

Carlos Lupi pede demissão do Ministério do Trabalho 

 

A escolha de Brizola Neto ocorre na véspera do Dia do Trabalho. A reunião com Lupi, marcada para as 

10h de hoje, foi incluída de última hora na agenda de Dilma Rousseff. Até então, os únicos compromissos 

oficiais da presidenta eram despachos com assessores e uma reunião com a ministra do Meio Ambiente, 

Izabella Teixeira, marcada para as 16h. 

 

Neto do ex-governador Leonel Brizola, morto em 2004, e sobrinho-neto do ex-presidente João Goulart, o 

deputado está em seu segundo mandato federal. É filiado ao PDT desde 1997. Também foi vereador no 

Rio e secretário estadual de Trabalho e Renda. 

 

A nomeação de Brizola Neto, porém, não agrada à cúpula do partido, que preferia outros dois nomes: o 

deputado Vieira da Cunha (RS) e o secretário-geral do PDT, Manoel Dias. Nenhum deles, no entanto, 

gozava da simpatia da presidenta. 

http://congressoemfoco.uol.com.br/
http://congressoemfoco.uol.com.br/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/manchetes-anteriores/numero-2-do-pdt-tambem-e-funcionario-da-camara/
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Dilma preferiu Brizola Neto por considerá-lo um aliado fiel ao seu governo. No final de fevereiro, por 

exemplo, o deputado fluminense votou a favor do novo modelo de previdência para o funcionalismo 

público, com a criação da Fundação de Previdência Complementar do Serviço Público Federal (Funpresp).  

 

Dos 24 pedetistas, apenas o deputado fluminense e Marcos Medrado (BA) votaram conforme a orientação 

do Planalto (veja a lista de votação). O restante da bancada se posicionou contra a proposta governista. 

A posse do novo ministro está prevista para a próxima quinta-feira. 

 

Jornada dupla 

Carlos Lupi pediu demissão do Ministério do Trabalho depois que a Comissão de Ética da Presidência 

recomendou sua saída do governo. Conforme revelou o jornal Folha de S. Paulo, Lupi ocupou 

simultaneamente, por quase cinco anos, dois cargos de assessor parlamentar em órgãos públicos distintos, 

a Câmara dos Deputados, em Brasília, e a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. 

 

Ao deixar o cargo, ele afirmou ter sido alvo de uma “perseguição política e pessoal da mídia” durante dois 

meses. O pedetista questionou também a recomendação da Comissão de Ética Pública, acusando o 

colegiado de não lhe ter garantido o direito à defesa. “Saio com a consciência tranquila do dever 

cumprido, da minha honestidade pessoal e confiante por acreditar que a verdade sempre vence”, afirmou 

na época.  

 

*Fonte: Congresso em Foco 

 

Corrupção: crime contra a sociedade 

“Como se explica a corrupção no Brasil? Identifico três razões básicas entre outras: a histórica, a 

política e a cultural” 

 

Segundo a Transparência Internacional, o Brasil comparece como um dos países mais corruptos do 

mundo. Sobre 91 analisados, ocupa o 69% lugar. Aqui ela é histórica, foi naturalizada, vale dizer, 

considerada com um dado natural, é atacada só posteriormente quando já ocorreu e tiver atingido  muitos 

milhões de reais e goza de ampla impunidade. Os dados são estarrecedores: segundo a Federação das 

Indústrias de São Paulo (Fiesp), anualmente ela representa 84,5 bilhões de reais. Se esse montante fosse 

aplicado na saúde subiriam em 89% o número de leitos nos hospitais; se na educação, poder-se-iam abrir 

16 milhões de novas vagas nas escolas; se na construção civil,  poder-se-iam construir 1,5 milhões de 

casas. 

 

Só estes dados denunciam a gravidade do crime contra a sociedade que a corrupção representa. Se 

vivessem na China, muitos corruptos acabariam na forca por crime contra a economia popular. Todos os 

dias, mais e mais fatos são denunciados como agora com o contraventor Carlinhos Cachoeira, que, para 

garantir seus negócios, infiltrou-se corrompendo gente do mundo político, policial e até governamental. 

Mas não adianta rir nem chorar. Importa compreender este perverso processo criminoso. 

 

Comecemos com a palavra corrupção. Ela tem origem na teologia. Antes de se falar em pecado original,  

expressão que não consta na Bíblia mas foi criada por Santo Agostinho no ano 416 numa troca de cartas 

com São Jerônimo, a tradição cristã dizia que o ser humano vive numa situação de corrupção. Santo 

Agostinho explica a etimologia: corrupção é ter um coração (cor)  rompido (ruptus) e pervertido. Cita o 

Gênesis: “a tendência do coração é desviante desde a mais tenra  idade”(8,21). O filósofo Kant fazia a 

mesma constatação ao dizer: “somos um lenho torto do qual não se podem tirar tábuas retas”. Em outras 

palavras: há uma força em nós que nos incita ao desvio que é a corrupção. Ela não é fatal. Pode ser 

controlada e superada, senão segue sua tendência. 

 

 

 

 

http://m.congressoemfoco.com.br/noticias/funpresp-pdt-e-psb-foram-os-menos-fieis-ao-governo/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/manchetes-anteriores/comissao-de-etica-recomenda-demissao-de-lupi/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/manchetes-anteriores/comissao-de-etica-recomenda-demissao-de-lupi/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/manchetes-anteriores/lupi-pede-demissao-do-ministerio-do-trabalho/
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Como se explica a corrupção no Brasil? Identifico três razões básicas entre outras: a histórica, a 

política e a cultural. 

 

1. A histórica: somos herdeiros de uma perversa herança colonial e escravocrata que marcou nossos 

hábitos. A colonização e a escravatura são instituições objetivamente violentas e injustas. Então as 

pessoas, para sobreviverem e guardarem a mínima liberdade, eram levadas a corromper. Quer dizer: 

subornar, conseguir favores mediante trocas, peculato (favorecimento ilícito com dinheiro público) ou 

nepotismo. Essa prática deu  origem ao jeitinho brasileiro, uma forma de navegação dentro de uma 

sociedade desigual e injusta e à lei de Gerson que é tirar vantagem pessoal de tudo. 

 

2. A política: a base da corrupção política reside no patrimonialismo, na indigente democracia e no 

capitalismo sem regras. No patrimonialismo não se distingue a esfera pública da privada. As elites 

trataram a coisa pública como se fosse  sua e organizaram o Estado com estruturas e leis que servissem a 

seus  interesses sem pensar no bem comum. Há um neopatrimonialismo na atual política que dá vantagens 

(concessões, médios de comunicação) a apaniguados políticos. 

 

Devemos dizer que o capitalismo aqui e no mundo é, em sua lógica, corrupto, embora aceito socialmente. 

Ele simplesmente impõe a dominação do capital sobre o trabalho, criando riqueza com a exploração do 

trabalhador e com a devastação da natureza. Gera desigualdades sociais que, eticamente, são injustiças, o 

que origina permanentes conflitos  de classe. Por isso, o capitalismo é por natureza antidemocrático, pois  

a democracia supõe uma igualdade básica dos cidadãos e direitos garantidos, aqui violados pela cultura 

capitalista.  

 

Se tomarmos tais valores como critérios, devemos dizer que nossa democracia é anêmica, beirando a 

farsa. Querendo ser representativa, na verdade, representa os interesses das elites dominantes e não os 

gerais da nação. Isso significa que não temos um Estado de direito consolidado e muito menos um Estado 

de bem-estar social. Esta situação configura uma corrupção  já estruturada e faz com que ações corruptas 

campeiem livre e impunemente. 

 

3. A cultural: a cultura dita regras socialmente reconhecidas. Roberto Pompeu de Toledo escreveu em 

1994 na revista Veja: “Hoje sabemos que a corrupção faz parte de nosso sistema de poder tanto quanto o 

arroz e o feijão de nossas refeições”. Os corruptos são vistos como espertos e não como criminosos que de 

fato são. Via de regra podemos dizer:  quanto mais desigual e injusto é um Estado e ainda por cima 

centralizado e burocratizado como o nosso, mais se cria um caldo cultural que permite e tolera a 

corrupção. 

 

Especialmente nos portadores de poder se manifesta a tendência à corrupção. Bem dizia o católico Lord 

Acton (1843-1902): “o poder  tem a tendência a se corromper e o absoluto poder corrompe 

absolutamente”. E acrescentava: “meu dogma é a geral maldade dos homens portadores de autoridade; são 

os que mais se corrompem”. 

 

Por que isso? Hobbes, no seu Leviatã (1651), nos acena para uma resposta plausível: “assinalo, como 

tendência geral de todos os homens, um perpétuo e irrequieto desejo de poder e de mais poder que cessa 

apenas com a morte; a razão disso reside no fato de que não se pode garantir o poder senão buscando 

ainda mais poder”. Lamentavelmente foi o que ocorreu com o PT. Levantou a bandeira da ética e das 

transformações sociais. Mas, ao invés de se apoiar no poder da sociedade civil e dos movimentos e criar 

uma nova hegemonia, preferiu o caminho curto das alianças e dos acordos com o corrupto poder 

dominante. Garantiu a governabilidade  a preço de mercantilizar as relações políticas e abandonar a 

bandeira da ética. Um sonho de gerações foi frustrado. Oxalá possa ainda ser resgatado. 

 

Como combater a corrupção? Pela transparência total, pelo aumento dos auditores confiáveis que atacam 

antecipadamente a corrupção. Como nos informa o World Economic Forum, a Dinamarca e a Holanda 

possuem 100 auditores por 100.000 habitantes; o Brasil apenas, 12.800 quando precisaríamos pelo menos 
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de 160.000. E lutar para uma democracia menos desigual e injusta que a persistir assim será sempre 

corrupta e corruptora.  

 

*Artigo escrito por Leonardo Boff e publicado no site Congresso Em Foco 

 

A política brasileira apodreceu e seu odor está insuportável É o que tem pra hoje ! 

 

A Última semana foi pródiga em assuntos polêmicos. Enquanto o Supremo Tribunal Federal, por 

unanimidade, inseria o Brasil no século XXI, ao considerar que as políticas de ações afirmativas voltadas 

para a inclusão do negro no ensino superior brasileiro, são constitucionais e legais, o Congresso Nacional, 

por meio da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, dava início as investigações sobre a cachoeira de 

escândalos que tem como protagonista o “paladino” da moralidade pública, o Senador Demóstenes Torres. 

São dois fatos que evidenciam com clareza os dois brasis que estamos vivendo. 

 

De um lado, uma conquista árdua e suada, que há anos a comunidade negra brasileira precisava e vinha 

buscando. Conquista que parecia, nos primeiros momentos, longínqua e distante, mas que foi assegurada 

numa mobilização sem precedentes, quase que diária, na qual a articulação firme e paciente de suas 

lideranças políticas, contou com o apoio decisivo de um sem número de aliados de variadas matizes tanto 

políticas quanto ideológicas, tornou possível enfrentar e derrotar o maior lobby de comunicação já 

montado no Brasil contra uma política pública.  

 

Foram praticamente dez anos de caminhada, de provocações de todos os lados, de incompreensões até 

mesmo de quem potencialmente seriam beneficiados, mas que valeu a pena, pois ao final, não apenas 

fomos vitoriosos no campo específico das cotas raciais, mas inauguramos um novo patamar de luta para a 

conquista da cidadania plena em nosso país. Uma vitória estonteante, dado o histórico do judiciário 

brasileiro no assunto em questão. 

 

Não podemos deixar de ressaltar que esta foi uma vitória, não apenas da comunidade negra, mas de toda a 

sociedade brasileira, que após a abolição da escravatura, jamais havia tratado com a seriedade e 

profundidade necessária a questão da desigualdade racial e do racismo no Brasil. Uma vitória que colocou 

no mesmo barco, lideranças conservadoras e reacionárias junto aos chamados combativos e 

revolucionários companheiros, que na hora de abrirem mão de seus privilégios preferiram agarrar-se a 

retórica discursiva do que contribuírem para o avanço social.  

 

Uma vitória que revelou ser possível uma aliança sólida e durável, independente da cor da pele, entre 

aqueles que lutam e desejam um país substantivamente democrático e igualitário. Uma vitória, enfim, que 

reacende a esperança de um Brasil em que todos os seus cidadãos, independentemente da cor da sua pele, 

da sua opção religiosa ou origem econômica, possam ter oportunidades iguais e serem tratados com 

respeito e dignidade. 

 

Já, do outro lado do rio, a cachoeira da corrupção, da enganação e da privatização da coisa pública, ganha 

uma dimensão inimaginável. O Congresso Nacional, mais uma vez colocado no canto do ringue, tenta 

reagir. Aquele que imaginava-se simbolizar o recato, a seriedade e o desassombro da defesa da coisa 

pública, está se revelando não um Senador impoluto e corajoso, mas um reles bandido. E junto com ele, 

uma verdadeira enxurrada de falcatruas que parece não ter fim. Praticamente todos os partidos políticos 

estão envolvidos, em maior ou menor grau. O que nos faz pensar, que muito mais que um escândalo, 

estamos tratando do apodrecimento, ao vivo e a cores de um sistema político que não serve para mais 

ninguém, muito menos ao nosso povo. 

 

Independente da rigorosa punição que todos os envolvidos neste escândalo, devam ter, não dá para 

continuar tratando deste tema no varejo, como se fosse um desvio de caráter de A, B ou C. O sistema 

político eleitoral brasileiro apodreceu e o seu odor está insuportável. As campanhas eleitorais estão 

estupidamente caras, para eleger-se um deputado federal num pequeno estado brasileiro, não se gasta 

http://congressoemfoco.uol.com.br/opiniao/colunistas/corrupcao-crime-contra-a-sociedade/
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menos do que 3 milhões de reais, nos grandes estados entre 5 e 6 milhões. Computando-se o salário de 

todo seu mandato este mesmo deputado não aferirá mais do que 2 milhões de reais.  

 

É claro que esta conta não fecha, como pagá-la então? Aí está o nó da questão e a nascente de todas estas 

cachoeiras de escândalos. Quem tem pago a conta em verdade, somos nós cidadãos brasileiros e com juros 

e a correção monetária da corrupção. Ou fazemos uma reforma política pra valer e estabelecemos novas 

regras para financiamento de campanha e a escolha dos nossos representantes políticos ou todos nós 

teremos que continuar pagando a conta deste descalabro. 

 

Estes dois brasis são inconciliáveis e não podem continuar convivendo tão harmoniosamente. 

Axé ! 

Toca a zabumba que a terra é nossa ! 

 

*Artigo escrito por Zulu Araújo e publicado em seu blog 

 

 

1º de Maio é marcado por protestos pelo mundo 

Trabalhadores, partidos e sindicatos foram às ruas para protestar contra as políticas de austeridade dos 

governos 

] 

Milhares de pessoas se manifestaram nesta terça-feira em vários países neste 1º de maio para celebrar o 

Dia do Trabalhador ou protestar contra as políticas de austeridade realizada pelos governos. 

 

Veja fotos dos protestos pelo mundo 

 

Na Espanha, os manifestantes saíram às ruas de Madri para criticar os cortes sociais e a reforma 

trabalhista realizada pelo governo conservador espanhol. Exibindo uma enorme faixa com os dizeres 

"Querem acabar com tudo. Trabalho, dignidade, direitos", os trabalhadores percorreram o centro de Madri, 

da Praça de Netuno até a conhecida Porta do Sol, onde acontecerá um comício de líderes sindicais. 

 

Em Barcelona, milhares de policiais antimotim estão de prontidão desde o sábado (28) com a finalidade de 

evitar protestos violentos, que coincidem com um encontro de banqueiros centrais da Europa na quinta-

feira (3). 

 

As centrais sindicais aproveitaram o Dia do Trabalho para dar um passo a mais em sua estratégia de 

mobilização contra a reforma trabalhista e os cortes principalmente na educação e saúde decretados pelo 

governo de Mariano Rajoy. 

 

Na França, onde os eleitores também irão às urnas no próximo domingo para um segundo turno das 

eleições presidenciais, vários comícios foram realizados nesta terça-feira. 

 

Em Portugal, as duas principais confederações trabalhistas também estão realizando protestos hoje, e 

prometeram intensificar as manifestações desde que o governo anunciou medidas de austeridade para 

reduzir déficit orçamentário do país no ano passado. As informações são da Dow Jones. 

 

Grécia 

Outros milhares de pessoas, principalmente comunistas, participaram nas manifestações em Atenas e 

outras cidades da Grécia, um país em que o Dia do Trabalho é celebrado tradicionalmente como o Dia da 

Greve Geral no setor privado e no público. 

 

Estas manifestações acontecem a cindo dias das eleições legislativas de 6 de maio na Grécia, cujo 

resultado é incerto devido a uma queda da popularidade dos dois principais partidos, a direita Nova 

Democracia, que parte como favorito, e os socialistas do Pasok, acusados pelo rigor imposto ao país há 

http://terramagazine.terra.com.br/blogdozulu/blog/2012/04/30/e-o-que-tem-pra-hoje-5/
http://www.gazetadopovo.com.br/mundo/conteudo.phtml?tl=1&id=1249974&tit=1-de-Maio-e-marcado-por-protestos-pelo-mundo#ancora


 9 

dois anos pressionados por seus credores, a União Europeia e o Fundo Monetário Internacional, em troca 

de empréstimos para evitar a falência. 

 

Segundo a polícia, mais de 8 mil militantes da Frente de Luta dos Trabalhadores (Pame), ligado ao partido 

comunista, se manifestaram em Aspropyrgos, a 35 km de Atenas, donde está situada a siderúrgica do 

grupo Hellenic Halyvurgia, cujos funcionários estão em greve há meses. 

 

Outras 1.500 pessoas responderam à convocação dos sindicatos em Atenas, enquanto que 2 mil militantes 

de grupos de esquerda também se manifestaram no centro de Atenas. 

 

Rússia 

Na Rússia, o presidente eleito Vladimir Putin e o atual chefe de Estado Dmitri Medvedev participaram 

pela primeira vez em uma grande manifestação de 150.000 pessoas convocadas pelos sindicatos pró-

governamentais em uma das principais artérias da capital. 

 

Putin e Medvedev, que participaram assim pela primeira vez em um desfile pelo Dia do Trabalho, 

lideraram a passeata com um enorme cartaz que dizia "Somos uma força!". 

 

Depois da manifestação, a equipe no poder comemorou a data com peixe seco e camarões em uma popular 

cervejaria popular do centro da capital. 

 

Indonésia 

Na Indonésia, 9.000 pessoas saíram às ruas da capital Jacarta para reclamar aumentos de salários e a falta 

de segurança no emprego. 

 

Quarto país mais povoado do mundo, com 240 milhões de habitantes, a Indonésia conhece um dos 

crescimentos mais elevados do mundo, com um índice anual superior aos 6% graças, em grande parte, a 

seus importantes recursos naturais. 

 

No entanto, mais ou menos a metade da população está abaixo do nível internacional da pobreza enquanto 

o salário médio mensal dificilmente acompanha o custo de vida. 

 

Filipinas 

Nas Filipinas, 3 mil pessoas seguiram até o palácio presidencial em Manila exibindo retratos em que o 

presidente Benigno Aquino aparece como um cachorro sob as ordens dos capitalistas estrangeiros. 

 

Hong Kong 

Em Hong Kong, 5 mil manifestantes pediram uma melhoria das aposentadorias, redução do tempo de 

trabalho semanal e um aumento da hora de trabalho. 

 

Tunísia 

Cerca de 20 mil tunisianos se manifestaram pelo emprego e unidade nacional na avenida Habib Burguiba, 

lugar emblemático da revolução na Tunísia. "Pão, liberdade e dignidade nacional" e "Trabalho, liberdade, 

dignidade nacional" eram os principais lemas cantados pelos manifestantes. Também participaram 

militantes do partido islamita Ennahda e das correntes da oposição. 

 

*Fonte: AFP 

 

Viúva alegre na mira da Previdência - viuvez de jovens casadas com idosos abala Previdência 
Governo lança a caça ao "efeito Viagra", que aumentou o número de homens idosos casados com 

mulheres mais jovens e está abalando os cofres do INSS 
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O fim do bônus demográfico dentro de duas décadas, quando a população jovem e economicamente ativa 

será menor que a de idosos, já está fazendo o governo acelerar o controle das contas da Previdência. Após 

aprovar, em março, a criação do regime de previdência complementar para os servidores públicos, o 

Funpresp, o governo já elegeu sua próxima bandeira para evitar os buracos que “drenam” os recursos da 

pasta: combater o polêmico sistema de pensões por morte no País.  

 

O benefício corresponde a uma fatia de 23,4% de todos os concedidos pelo Instituto Nacional do Seguro 

Social, o terceiro maior item de desembolso do ministério, atrás apenas das aposentadorias por idade e 

contribuição de tempo de serviço. O que intriga o governo nas pensões por viuvez é a frequência cada vez 

maior de casamentos de homens mais velhos com mulheres jovens. 

 

Desta forma, se a cônjuge ficar viúva aos 30 anos de idade, por exemplo, terá o direito de receber a título 

de pensão, a aposentadoria integral de seu companheiro. Batizado de “efeito Viagra”, a distorção acontece 

no Brasil porque, ao contrário de países como França, Alemanha e Espanha, não há limite de idade – nem 

de diferença de idade entre cônjuges – para que uma pessoa possa receber pensão integral em virtude da 

morte de seu parceiro. “Não é justo que uma pessoa leve a vida toda para receber uma pensão de seu 

marido, enquanto outra já é pensionista com pouca idade”, diz o ministro da Previdência, Garibaldi Alves. 

“É a nossa próxima aposta para desafogar as contas da pasta.”  

 

Segundo o último dado disponível pelo ministério, em fevereiro, 6,8 milhões de contribuintes receberam 

R$ 5,1 bilhões a título de pensões por morte, o que já elevou o benefício à condição de segunda maior 

despesa no primeiro bimestre deste ano. Um levantamento feito pelo consultor e ex-titular da pasta, José 

Cechin, com base também nos dados previdenciários dos Estados e municípios, mostra que, de 2008 a 

2009, o pagamento de pensões por morte no Brasil representou em torno de 3% do PIB, saltando de R$ 87 

bilhões para R$ 111 bilhões, em 2010. “Esse patamar é o triplo do que se paga na Europa ou nos Estados 

Unidos”, afirma Cechin. “Temos de perguntar ao governo: será que é preciso um alto grau de proteção a 

mulheres jovens que trabalham e não têm filhos? Certamente, não.”  

 

O ex-ministro cita o exemplo de Cuba, onde as viúvas sem filhos, e que não trabalham, só recebem pensão 

por um período de dois anos. O governo federal, explica o ministro, pretende encaminhar um projeto de 

lei ao Legislativo que deve resumir e fortalecer outras propostas que atualmente estão paradas no 

Congresso, sobre esse mesmo tema. A ideia é corrigir distorções e impedir que pessoas capazes para o 

trabalho, saudáveis e que ainda não se aposentaram deixem de depender por tanto tempo das pensões 

deixadas por seus cônjuges que, a rigor, são pagas por todos os contribuintes por meio de impostos. “Este 

é um projeto que deveria ser enviado anteontem pelo governo”, diz Fabio Giambiagi, pesquisdor do 

regime previdenciário brasileiro. “A nossa legislação é muito benevolente e faz com que o Brasil seja, 

com toda a certeza, o País mais generoso do mundo em matéria de pensões.”  

 

Giambiagi defende que o valor da pensão passe a ser inferior ao valor original da aposentadoria do 

cônjuge que morre. Uma sugestão seria conceder pensões que tivessem 50% do benefício original e mais 

25% ao filho de menor idade. Essa ideia, na verdade, busca resgatar o sistema de pensões existente no País 

até 1995, ano em que as pensões passaram a ser integrais. Marcelo Caetano, economista do Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), lembra que há outras distorções nas pensões por viuvez, como o 

direito de acumular a pensão e a aposentadoria. “Nos Estados Unidos, a pessoa é obrigada a escolher entre 

ser pensionista ou aposentado”, lembra ele. “Podíamos seguir esse exemplo.” O duro é saber como o 

ministério fará para dar início à operação de caça às bruxas...  

*Fonte: Cristiano Zaia – Isto É Dinheiro 
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