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Brasília-DF, 2 de agosto de 2011 

 

Governo livra folha salarial de impostos e promete cobrir prejuízo 
Apenas um setor será favorecido na nova política industrial 

Previdência teme redução na arrecadação e Fazenda garante cobertura de eventuais perdas. Medida vai 

englobar apenas um setor; centrais sindicais reprovaram o pacote e exigem mais proteção aos 

trabalhadores como contrapartida. 

 

Plano Brasil Maior de Política Industrial, a ser anunciado hoje, vai contemplar a desoneração da folha 

salarial. Mas será só para um setor, a título de teste.  

 

Essa foi a informação recebida ontem pelos representantes das centrais sindicais que se reuniram com os 

ministros Gilberto Carvalho (secretaria-geral da Presidência), Guido Mantega (Fazenda), Fernando 

Pimentel (Desenvolvimento e Indústria), Aloizio Mercadante (Ciência e Tecnologia) e Garibaldi Alves 

(Previdência), além do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES), Luciano 

Coutinho. 

 

Segundo o presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, deputado pelo PDT de São Paulo, o 

governo não informou qual setor será desonerado. "Deve ser algum intensivo de mão de obra, têxtil ou 

TI", disse. Para superar as desconfianças do Ministério da Previdência, que teme perda de arrecadação 

com a medida, o Ministério da Fazenda concordou em cobrir eventuais prejuízos. "É um projeto piloto em 

um setor. Não concordamos com a desoneração sem contrapartidas", afirmou o presidente da Central 

Única dos Trabalhadores (CUT), Arthur Henrique. 

 

A solução não agradou aos sindicalistas, que reclamam de não terem participado da elaboração da política 

industrial. Eles acham também que a desoneração deveria ser acompanhada por contrapartidas para 

proteger os trabalhadores. Descontentes, decidiram boicotar a cerimônia de hoje na qual a presidente 

Dilma Rousseff anunciará as medidas. Logo pela manhã, Dilma apresenta a nova política industrial aos 

empresários, no Fórum Nacional da Indústria. 

 

Embora o governo tenha feito segredo das medidas da nova política industrial, as poucas informações que 

circularam nos bastidores indicavam que o programa não conterá cortes importantes nos tributos, como 

queria a presidente. Além de a desoneração da folha ficar restrita, as indicações eram que a esperada 

desoneração do investimento poderia nem integrar o programa. 

 

Pelo que se comentava nos bastidores, o centro do Brasil Maior deve ser a proteção comercial. Segundo 

uma fonte, serão medidas para fortalecer a defesa contra dumping (venda de produtos no mercado 

brasileiro a preços abaixo do custo de produção) e a triangulação (entrada, via terceiros países, de 

mercadorias que são alvo de sobretaxação antidumping). Mantega fez ontem uma exposição sobre o 

cenário externo na reunião de coordenação. O quadro é de apreensão, segundo um dos participantes. Ele 

ficou de falar sobre o assunto no Congresso, informou o líder do governo na Câmara, Cândido Vaccarezza 

(PT-SP). 

 

O pacote também conterá a regulamentação da lei que obriga o governo a dar preferência a produtos de 

fabricação nacional. Nos próximos dias, o governo quer anunciar medidas no Super Simples. Além do 

reajuste dos limites de enquadramento das empresas, haverá novas iniciativas de apoio às micro e 
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pequenas empresas. EDNA SIMÃO, EDUARDO BRESCIANI, LU AIKO OTTA E IRANY TEREZA - 

O ESTADO DE S.PAULO 

  

UTI nacional 
 

O descalabro e a tragédia retratados cotidianamente no sistema de saúde brasileiro rasgam as paginas da 

Constituição Federal onde, por ironia, está dito que "a saúde é direito de todos e dever do Estado" (art. 

196).  

 

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 

que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação (Constituição Federal de 1988). 

 

Para "assegurar os recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde", há 

uma efetiva cobrança para que nosso Parlamento regulamente neste segundo semestre a tão falada 

Emenda Constitucional 29, promulgada há 11 anos, em 13 de setembro de 2000.  

 

As manchetes quase diárias sobre setores de emergências lotados, pacientes jogados em macas - quando 

elas existem - ou no chão pelos corredores de ambulatórios de emergência, mortes na fila de atendimento 

de hospitais, longas esperas para consultas especializadas nas santas casas Brasil afora, fazem pensar que 

alguém faz pilhéria com a saúde e a vida dos cidadãos.  

 

Quando aumenta a pressão pela consolidação do percentual mínimo de 12% das receitas tributárias 

destinados exclusivamente para os programas de saúde, importante se torna a avaliação sobre os cenários 

prováveis.  

 

O Brasil gasta cerca de R$ 120 bilhões em saúde pública e privada, décima parte do que despendem os 

Estados Unidos, enquanto a Espanha em crise investe US$ 2,2 mil ao ano por habitante, nosso orçamento 

da saúde destina somente cerca de US$ 367 ao ano.  

 

Todos os indicadores - números de leitos, serviços de emergência a disposição da população, profissionais 

nas pequenas comunidades - nos colocam em posição indigente em comparação com a maioria dos países 

desenvolvidos e emergentes.  

 

Por isso urge regulamentar a Emenda 29, fiscalizando a destinação das verbas, sem escamotear o conjunto 

das rubricas como hoje ocorre nos orçamentos estaduais, municipais, distrital e federal.  

 

Ao mesmo tempo, os recursos da seguridade social, onde se inserem os destinados à saúde, devem ser 

excluídos do cômputo da tunga chamada "Desvinculação de Recursos da União (DRU)", permitindo maior 

margem para atendimento a demandas tão prioritárias para a população em geral.  

 

A par disto, a transparência e o aperfeiçoamento dos sistemas de auditoria urgem. Só para exemplificar os 

desmandos e desvios, em três anos, o Sistema Único de Saúde (SUS) pagou cerca de R$ 14 milhões em 

cirurgias e internações para pessoas que já estavam mortas na data dos atendimentos.  

 

Auditoria recente do Tribunal de Contas da União (TCU) também identificou quase mil casos de supostas 

internações que continuaram mesmo após a morte do paciente.  

 

Superfaturamento de contas, malversação de recursos, desvios também são ralos a serem coibidos. Por 

eles se esvai o dinheiro que deveria minimizar a dor ou reduzir a mortandade a céu aberto de brasileiros.  

Cidadãos que penam na porta das enfermarias em todos os cantos ou aumentam a "ambulancioterapia" que 

traslada milhares de pessoas das pequenas comunidades para os centros urbanos cotidianamente.  
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A mazela e a indigência que atingem e afligem pacientes, pelo sofrimento, e médicos e enfermeiros, pela 

incapacidade de atendimento de qualidade, são chagas da nação brasileira que morre a cada dia na porta 

das emergências hospitalares.  

O Brasil tem que sair da UTI!   

DIAP - VILSON ANTONIO ROMERO - JORNALISTA, AUDITOR FISCAL DA RFB 

  

Congresso - Volta com a corda esticada 
No reinício dos trabalhos legislativos, Executivo se esforça para conseguir reagrupar base insatisfeita 

A menos de um ano no cargo, a presidente Dilma Rousseff enfrenta esta semana o que os parlamentares 

classificam como um recomeço de uma sessão legislativa tão tenso quanto foi o do período do mensalão 

petista, em 2005. Por isso, ontem desde cedo sua equipe se desdobrava em reuniões com parlamentares a 

fim de acalmar os partidos e reconquistar a simpatia e a confiança dos líderes e driblar as propostas de 

Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) que tomam conta do Parlamento. 

 

Além da reunião de coordenação pela manhã, da qual participam Dilma, o vice-presidente Michel Temer e 

os chamados ministros da Casa e líderes, a titular de Relações Institucionais, Ideli Salvatti, chamou os 

partidos um a um para conversar. No fim da tarde, Ideli recebeu, por exemplo, os deputados Lincoln 

Portela (MG), líder do PR na Câmara, e Luciano Castro (PR-RR), vice-líder do governo. A conversa foi 

direta: “Como está o partido? Vocês votarão conosco? Temos uma pauta extensa” e por aí foi. A resposta 

também foi seca: “Estamos com o governo, aguardando um chamamento. Quanto à pauta, é cedo. 

Precisamos analisar os projetos”, responderam os líderes como num jogral ensaiado. 

 

O objetivo é evitar que as rusgas políticas terminem por contaminar a extensa agenda de votações que 

Dilma pretende empreender este semestre medidas provisórias e projetos na área econômica, que o 

governo considera fundamentais para que o Brasil não seja atingido pela crise norte-americana. Desse 

pacote constam propostas da Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP), que serão encaminhadas hoje 

ao Congresso. Há ainda o projeto de alteração do Supersimples Nacional, e a emenda constitucional que 

mantém a desvinculação de receitas da União (DRU), um dispositivo que permite ao governo usar como 

quiser recursos que estariam necessariamente vinculados a diversos setores, como a educação. Ainda há 

em pauta assuntos como o Código Florestal, no Senado, e os marcos regulatórios da internet e da 

mineração. 

 

Emendas 
O governo pretende ainda votar sete créditos suplementares, alguns importantes, tais como, o reajuste do 

Bolsa-Família (R$ 755 milhões), o Brasil sem Miséria (R$ 999 milhões) e ainda apoio a novas creches 

(R$ 88 milhões). O governo teme que deslizes na área política terminem por prejudicar a agenda de 

votações. Por isso, a ministra Ideli Salvatti aproveitou para conversar com Guido Mantega para reforçar a 

necessidade de liberar as emendas parlamentares. Afinal, com eleições municipais no ano que vem, os 

parlamentares estão todos voltados à necessidade de mostrar obras e benefícios ao eleitor. E, sem as 

liberações orçamentárias, dificilmente o clima de tensão se dissipará, conforme avisam os próprios 

políticos em conversas reservadas.  

DENISE ROTHENBURG, PAULO DE TARSO LYRA – CORREIO BRAZILIEENSE 

  

Com Collor, Forças Armadas mantiveram espionagem política até 91 
Senador e ex-presidente é um dos maiores opositores à abertura dos arquivos secretos do governo; ele 

defende o sigilo eterno 

Documentos confidenciais disponibilizados recentemente pelo Arquivo Público do Estado de São Paulo 

mostram que as Forças Armadas mantiveram um esquema de espionagem política até 1991, quando o 

presidente era Fernando Collor de Mello. Atualmente Collor é senador pelo PTB-AL e um dos maiores 

opositores à abertura dos arquivos secretos do governo.  

 

Os papéis encontrados no extinto Departamento de Comunicação Social (DCS) da Polícia Civil de São 

Paulo mostram que Exército, Marinha e Aeronáutica compartilhavam relatórios de teor exclusivamente 
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político entre si e com órgãos estaduais de segurança como as polícias Militar e Civil, além da Polícia 

Federal. Entre os investigados estavam partidos de oposição, sindicatos, movimentos sociais e militantes 

de esquerda. Os documentos sugerem que as Forças Armadas infiltravam agentes em assembleias de 

trabalhadores, reuniões partidárias, atos com conotação esquerdista e até instituições como a Câmara 

Municipal de São Paulo. 

 

As incursões clandestinas viravam relatórios, todos com carimbo “confidencial”, que eram distribuídos em 

uma espécie de rede de informações que incluía setores das Forças Armadas como o Centro de 

Inteligência do Exército (CIE), 11ª Brigada de Infantaria Blindada, 12ª Brigada de Infantaria Motorizada, 

2ª Brigada de Artilharia, 4º Comando Aéreo Regional (4º Comar), Comando Militar Sudoeste (CMSE), 

Superintendência Regional da Polícia Federal, Polícia Militar do Estado de São Paulo e o DCS da Polícia 

Civil, entre outros. 

 

Em uma rápida pesquisa nos arquivos do DCS, o iG encontrou seis documentos com timbre das Forças 

Armadas. Dois deles dizem respeito ao PC do B, um ciclo de debates sobre “Problemas do Socialismo e 

Situação Mundial” e a participação da Corrente Sindical Classista, braço sindical do partido, no 4º 

Congresso da Central Única dos Trabalhadores (CUT). 

 

O terceiro documento relata a realização de encontros zonais e municipais do PT preparatórios ao 1º 

Congresso Nacional do partido. 

 

O quarto documento relata uma sessão solene da Câmara Municipal de São Paulo em “Homenagem à 

Amizade Entre os Povos Brasileiro e Cubano e Pelo Fim do Bloqueio Econômico a Cuba”, no dia 27 de 

setembro de 1991. 

 

O quinto documento reproduz um suplemento do Departamento de Estudos Sócio-Econômicos e Políticos 

da CUT e cita nomes de dirigentes como os de Osvaldo Bargas e Jorge Lorenzetti que, 15 anos depois, 

protagonizariam o escândalo dos aloprados. 

 

O sexto papel é um relatório sobre a decisão da CUT de apoiar a Contage, assim, passar a influenciar três 

mil sindicatos rurais e 22 federações. 

 

Todos os papéis têm conteúdo exclusivamente político. Nenhum relatório registra ameaças de violência, 

desobediência civil ou qualquer outro fato que justifique a ação dos militares. 

 

Por meio de sua assessoria de imprensa, o senado Fernando Collor disse que desconhecia as atividades. 

O iG procurou a assessoria de imprensa do Exército que, depois de saber o teor da reportagem disse que a 

resposta caberia ao Ministério da Defesa pois os fatos envolvem as três forças. O ministério foi procurado 

por telefone. Assessores do ministro Nelson Jobim pediram que as questões fossem encaminhadas por e-

mail. O iG encaminhou a mensagem, mas não recebeu resposta.  

RICARDO GALHARDO -  IG 

  

Dilma escala Gleisi para fazer cobranças diárias aos colegas 
Chefe da Casa Civil já questiona ministros que são alvo de denúncias; Jucá pediu desculpas por 

declarações de irmão 

Diante de novas denúncias envolvendo desvio de dinheiro público em ministérios, a Casa Civil voltará a 

ter papel mais político. Por determinação da presidente Dilma Rousseff, a ministra Gleisi Hoffmann já 

começou a cobrar pessoalmente dos colegas explicações para cada acusação. Depois da "faxina" nos 

Transportes, que derrubou 22 pessoas, a estratégia consiste em impedir que a crise bata à porta do gabinete 

de Dilma.  

Na volta das férias parlamentares, o governo não quer esticar a corda com sua base de sustentação no 

Congresso. Nos últimos dias, Dilma ouviu ponderações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para 

quem é importante fazer uma repactuação com os aliados. Com estilo discreto, a petista Gleisi - que 
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substituiu Antonio Palocci, abatido por denúncias de enriquecimento ilícito - será agora uma espécie de 

"facilitadora" na Esplanada. 

 

Longe dos holofotes, a chefe da Casa Civil - batizada de "Dilma da Dilma" - fará a triagem dos assuntos 

espinhosos para encaminhar à presidente. Além disso, o site da Casa Civil abrigará, nos próximos dias, um 

espaço com perguntas e respostas sobre programas e projetos do governo federal. A ordem é afastar a 

turbulência do Planalto e diminuir os "ruídos".  

 

Foi Gleisi quem recebeu as justificativas do ministro das Cidades, Mário Negromonte. Ex-deputado, 

Negromonte foi acusado de promover o loteamento da pasta para abastecer o caixa de seu partido, o PP, a 

exemplo do que ocorreu com o PR nos Transportes. Por enquanto, não há ordem para qualquer 

afastamento naquela seara.  

 

Gleisi também conversou com o ministro da Agricultura, Wagner Rossi (PMDB). Afilhado do vice-

presidente Michel Temer, Rossi foi acusado por Oscar Jucá Neto, irmão do líder do governo no Senado, 

Romero Jucá (PMDB-RR), de comandar um esquema de corrupção na Agricultura, em parceria com o 

PMDB e o PTB. Jucá Neto era diretor financeiro da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e foi 

demitido por Rossi, depois de autorizar um pagamento de R$ 8 milhões a uma empresa de fachada.  

 

Desculpas 

Após a reunião de segunda-feira, 1º, da coordenação de governo - com participação de integrantes do 

PMDB -, Romero Jucá foi ao Palácio do Planalto e pediu desculpas a Dilma, em nome do irmão. Ele 

também se encontrou com Temer. "Meu irmão teve uma postura incompreensível. O que ele disse não tem 

pé nem cabeça. Eu não conheço os dados da área, mas não é possível o Oscar sair atirando no ministro e 

no Temer", insistiu o senador. 

 

De acordo com seu relato, Dilma deu o assunto por encerrado e disse que Rossi está averiguando as 

denúncias, apresentadas pelo irmão de Jucá à revista Veja. "Cada ministro cuidará da sua área", observou 

o líder do governo na Câmara, Cândido Vaccarezza (PT-SP). "Na política, não existem posições 

extremadas. Existem ponderações." 

 

Na prática, o PMDB agiu para abafar as acusações contra Rossi desde sábado, quando o ministro divulgou 

nota negando as denúncias. O próprio líder do governo no Senado telefonou para Temer e desqualificou as 

acusações do irmão. "Não sei o que deu nele", comentou.  

 

Agora, Dilma quer evitar o efeito dominó das denúncias e a prática do "olho por olho, dente por dente". O 

receio do governo é que dirigentes de partidos aliados produzam dossiês para mascarar disputas políticas e 

atrapalhem as votações no Congresso. Em mais de uma ocasião, Dilma disse que a "reestruturação" - 

termo empregado por ela para definir a "faxina" - vai se restringir aos Transportes. Observou, porém, que 

estará atenta às brechas para verificar o que está ou não funcionando no governo. Gleisi será sua "olheira" 

nessa tarefa.  

VERA ROSA, DE O ESTADO DE S.PAULO -  COLABOROU LEONENCIO NOSSA 

  

Maria da Penha: "Ainda temos uma Justiça machista" 

 

Maria da Penha Maia Fernandes tem 71 anos, boa parte deles dedicados à punição de um homem. Do ex-

marido, com quem viveu por sete anos e teve três filhos, ela evita até o nome. Chama apenas de "meu 

agressor". 

 

Uma das maiores personagens da luta pelos direitos da mulher, Maria da Penha dá nome à lei que protege 

contra a violência doméstica e que, domingo (7), completará cinco anos em vigor.  
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Em entrevista a Terra Magazine, ela hoje olha com orgulho aqueles anos. Ainda assim, vê mulheres 

enfrentando as mesmas dificuldades que ela, em 1983. A Justiça, diz, ainda tem muito a percorrer para dar 

segurança de verdade às mulheres.  

 

"Quem não conhece a Justiça, pensa que o Poder Judiciário é justo". Simples assim. E reclama de 

autoridades que, pelo Brasil, ainda cedem a "uma cultura machista".  

 

- A conduta de juízes e desembargadores está ligada à cultura. Eles se criaram e se educaram numa cultura 

machista. O homem pode tudo e a mulher não pode nada. Ainda hoje é assim, mas isso tem que ser 

mudado.  

 

Sancionada em 2006, a Lei nº11.340 dá uma série de garantias. Diz, por exemplo, que cabe ao poder 

público permitir que a mulher não tenha mais que morar com o agressor. Há exatos 28 anos, quando o 

então marido - o engenheiro Marco Antonio Heredia Viveros, natural da Colômbia - tentou matá-la, Maria 

da Penha teve que voltar a viver com ele depois de ser tratada no hospital. Foi agredida novamente. 

"Fiquei em cárcere privado", conta. Da primeira vez, recebeu tiros enquanto dormia e ficou paraplégica. 

Foi quando o ex tentou eletrocutá-la empurrando a cadeira de rodas para o chuveiro.  

 

Hoje, diz, a história se repete: 

- A mulher tem vontade de sair daquela vida de violência. Muitas vezes ela tem a informação, mas não 

tem onde denunciar no seu município.  

 

Pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com dados de 2009 mostra que apenas 

559 municípios brasileiros possuem os chamados Centros de Referência para mulheres em situação de 

violência. Isso representa apenas 10% do total de cidades brasileiras. Estes centros oferecem assistência 

psicológica e atendimento jurídico para vítimas de violência doméstica.  

 

- O que a gente percebe é que apenas nas grandes cidades, com algumas exceções, claro, é que a lei está 

implementada. Ainda falta muito - opina Maria da Penha.  

 

Leia a entrevista.  

Terra Magazine - Algum dia você imaginou que daria tanto seu tempo a uma causa social como a da 

violência contra a mulher? 
Esse resultado foi fruto de muita luta pra questão de punir meu agressor. Ele continuava utilizando 

recursos, até mesmo fora do prazo, que contribuíram para a quase prescrição do crime. Ele só foi preso 

por conta da pressão internacional. Faltando três anos para o crime prescrever, eu tive contato com a 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA (Organização dos Estados Americanos). Houve 

uma decisão contrária ao Brasil e só assim mudaram as leis do país. 

O que aconteceu naquele dia, em 1983? 
Eu estava dormindo, acordei com um tiro. Não vi quem atirou. Mas depois foi descoberto que ele tinha 

sido o autor dessa tentativa de homicídio. O julgamento demorou oito anos. Ele foi condenado, mas saiu 

da prisão por conta de recursos. O segundo julgamento demorou mais quatro anos. Novamente, 

condenado. Foi nesse intervalo entre um julgamento e outro que eu fui atrás pra provar que não fazia 

sentido uma pessoa que cometeu um crime como esse estar em liberdade.  

Com o tempo, é possível imaginar que você tenha ganhado forças pra lutar contra isso. Mas, 

naquele primeiro momento... 
Eu não criei forças pra lutar. Não existia nada que favorecesse a mulher. Pra se ter uma ideia, só em 

1985 foi criada a primeira Delegacia da Mulher. Não existia essa visibilidade. Não existia um aparato 

legal. Se você quisesse sair de casa, perdia até o direito de voltar. 

E como conseguiu a separação definitiva? 
Depois de quase assassinada, fiquei quatro meses no hospital e, quando saí, fiquei em cárcere privado. Só 

então eu pedi a separação de corpos e consegui sair da companhia dele. Voltei a morar com meus pais. O 

comportamento dele (ex-marido) mudou depois que ele conseguiu ser naturalizado brasileiro. Para ser 
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naturalizado, ele contou com o casamento e os filhos. No momento em que ele conseguiu, mudou a 

maneira de ser.  

De 1983 pra 2006, quando foi criada a lei, são muitos anos. O que te fez insistir? 
Eu me sentia muito mal. Não sabia como responder para meus amigos e familiares. Quem não conhece a 

Justiça, pensa que o Poder Judiciário é justo. Mas existem juízes e juízes. Desembargadores e 

desembargadores. A conduta deles está muito ligada à cultura. Eles se criaram e se educaram numa 

cultura machista. O homem pode tudo e a mulher não pode nada. Ainda hoje é assim, mas isso tem que 

ser mudado. 

Nunca mais casou depois? 
E você acha que dá tempo? (Risos). A causa é muito abrangente. 

Isso não te faz sentir arrependimento? 
Não, porque eu acho que isso é uma coisa muito importante. Quando eu comecei a tomar conhecimento 

do que é a violência de gênero, vi que era uma coisa aberrante. Nossos descendentes precisam ter um 

futuro com a garantia da não-violência. 

Você ainda encontra, hoje em dia, muitas mulheres que te procuram, que vêm te cumprimentar? 
Em todo lugar onde eu vou. Sempre tem alguém querendo contar alguma coisa. Isso é muito importante, 

saber que você está ajudando. 

Cinco anos depois, muita coisa mudou? 
O que a gente percebe é que apenas nas grandes cidades - com algumas exceções, claro - é que a lei está 

implementada. Ainda falta muito. As cidades pequenas ainda não têm estrutura de atendimento. 

A história ainda se repete? 
Claro. A mulher tem vontade de sair daquela vida de violência. Muitas vezes ela tem a informação, mas 

não tem onde denunciar no seu município. 

Você tem três netos, ainda crianças. O que diria para as duas meninas se tivesse que deixar uma 

mensagem pra elas agora? 
Que elas não permitam que nenhum homem as maltrate. 

DAYANNE SOUSA – TERRA MAGAZINE 

 

 

Aberto debate sobre redução da jornada e desoneração da folha salarial 

O presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH), senador Paulo Paim, 

deu início à audiência pública para debater a redução da jornada de trabalho e dos encargos na folha de 

pagamento.  

 

Leia mais. 

 

Saúde autoriza a construção de 53 UPAs em 15 Estados  

A Crítica - Segundo o Ministério da Saúde, o plano integra o Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC 2) e o programa Saúde Toda Hora, que reorganiza a rede de atenção às urgências do Sistema Único 

de Saúde (SUS). 

Leia mais. 

 

Apenas 4% da população sabe o que faz o STF, diz pesquisa 

http://www.senado.gov.br/noticias/aberto-debate-sobre-reducao-da-jornada-e-desoneracao-da-folha-salarial.aspx
http://acritica.uol.com.br/noticias/Saude-autoriza-construcao-UPAs-Estados_0_527947413.html
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O Índice de Confiança na Justiça da Escola de Direito da FGV (Fundação Getúlio Vargas) aponta que 

apenas 4% da população sabe exatamente o que faz o STF (Supremo Tribunal Federal), informa a 

coluna de Mônica Bergamo. 

 

Leia mais. 

 

Mais uma vez agentes da CPT no Maranhão são intimidados por seu trabalho junto aos 

quilombolas 

CPT - Quase 1/4 da população maranhense vive abaixo da linha da pobreza, segundo dados do Censo 

2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Dos 50 municípios mais pobres do país, 32 

são do Maranhão. Cabral lembra que o estado apresenta uma das maiores concentrações de terras do país. 

Leia mais. 

 
 

Fiscais resgatam trabalhadores escravizados em carvoarias de Goiás  

Agência Brasil Brasília - Fiscais do Ministério do Trabalho resgataram 69 trabalhadores em situação 

análoga à escravidão em 11 carvoarias de Goiás. A operação da Superintendência Regional do Trabalho e 

Emprego do estado foi desencadeada após denúncia de tentativa de homicídio de um trabalhador. 

Leia mais. 

 

Jovens debatem sobre o Contestado em preparação ao Grito dos excluídos  

MST - Entre os dias 29 e 31de julho de 2011, mais de 100 jovens - militantes da Pastoral da Juventude 

Rural (PJR), Pastoral da Juventude do Meio Popular (PJMP) e Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra (MST) - reuniram-se no salão paroquial de São Miguel do Oeste (SC), em preparação ao Grito dos 

Excluídos, que acontecerá no dia 7 de setembro de 2011. 

Leia mais. 

 

Executivo se esforça para reagrupar base insatisfeita 

Correio Braziliense - A menos de um ano no cargo, a presidente Dilma Rousseff enfrenta esta semana o 

que os parlamentares classificam como um recomeço de uma sessão legislativa tão tenso quanto foi o do 

período do mensalão petista, em 2005. Por isso, ontem desde cedo sua equipe se desdobrava em reuniões 

com parlamentares a fim de acalmar os partidos e reconquistar a simpatia e a confiança dos líderes e 

driblar as propostas de Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) que tomam conta do Parlamento. 

Leia mais. 

 

http://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*http:/www1.folha.uol.com.br/poder/952105-apenas-4-da-populacao-sabe-o-que-faz-o-stf-diz-pesquisa.shtml
http://www.cptnacional.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=736:mais-uma-vez-agentes-da-cpt-no-maranhao-sao-intimidados-por-seu-trabalho-junto-aos-quilombolas&catid=12:conflitos&Itemid=94
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-08-01/fiscais-resgatam-trabalhadores-escravizados-em-carvoarias-de-goias
http://www.mst.org.br/jovens-debatem-sobre-o-contestado-em-preparacao-ao-grito-dos-excluidos
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica-brasil-economia/33,65,33,14/2011/08/02/interna_politica,263568/executivo-se-esforca-para-reagrupar-base-insatisfeita.shtml
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Na esteira da ‘faxina’ de Dilma, oposição quer levar cinco ministros ao Congresso 

Estadão - BRASÍLIA - A oposição retoma os trabalhos no Congresso após o recesso com uma ofensiva 

contra cinco ministros citados direta ou indiretamente em denúncias de corrupção. Foram apresentados na 

segunda-feira, 1º, pedidos de convocação de Paulo Sérgio Passos (Transportes), Wagner Rossi 

(Agricultura), Mário Negromonte (Cidades), Edison Lobão (Minas e Energia) e Afonso Florence 

(Desenvolvimento Agrário).  

Leia mais. 

 

Alvo de embargo econômico há mais de cinco décadas, Cuba convive com o ideal e o real  

Agência Brasil - Muitos cubanos se oferecem aos turistas como guias informais e até companhias para, em 

troca, receber pagamentos. A história do médico intensivista Juan Pablo Luis é comum a muitos cubanos. 

Ele abandonou a profissão para ser taxista. Segundo o médico, a opção, “bastante dolorosa”, foi tomada 

depois que o filho, de 11 anos, nasceu e ele viu a situação ficar mais difícil. “Sonho todos os dias que 

estou trabalhando na minha profissão. Não gosto de falar sobre isso”, disse. 

Leia mais. 

 

  

 

Com informações do clipping do Sindprevs/PR e do Sinsprev/SP 

 

 

 

FENASPS 
 

http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,na-esteira-da-faxina-de-dilma-oposicao-quer-levar-cinco-ministros-ao-congresso,752910,0.htm
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-08-01/alvo-de-embargo-economico-ha-mais-de-cinco-decadas-cuba-convive-com-ideal-e-real

