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Brasília-DF, 4 de outubro de 2011 

 

PLP 248/98 - Perigo à vista 

 

A Câmara dos Deputados poderá votar a qualquer momento o PLP 248/98. O deputado federal Raul Lima 

(PP-RR) solicitou à mesa diretora que coloque em votação este projeto,  criado por FHC e que autoriza a 

demissão de servidor público por deficiência no desempenho de suas funções.  O deputado Raul Lima não 

quis falar com nossos repórteres, mas sua assessoria disse que o parlamentar vê a necessidade de por este 

PLP em votação. A princípio o governo não apóia este projeto, MS alguns deputados da base aliada se 

mostraram favoráveis à sua aprovação.  Sindicalistas que representam os servidores já começam a 

mobilizar suas bases contra este PLP.  

*Fonte: VÂNIA RITTER – INFO DF 

  

Por determinação de Dilma Rousseff, Casa Civil intervém no Banco do Brasil 

 

A ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, decidiu intervir no processo de transferência de parte das 

diretorias e de gerências do Banco do Brasil de Brasília para São Paulo. A mando da presidente Dilma 

Rousseff, que quer evitar o uso político da instituição nas eleições municipais de 2012, ela receberá hoje a 

bancada de 11 deputados e senadores do Distrito Federal. 

 

Eles temem o esvaziamento econômico da capital federal, pois as mudanças promovidas pelo BB podem 

incentivar outras empresas a seguirem na mesma direção. ―A ministra levará nossa posição de repúdio a 

esse movimento à presidente Dilma. Temos certeza de que ela não deixará que isso aconteça‖, disse o 

senador Rodrigo Rollemberg (PSB). 

 

Segundo o senador, a estratégia do Banco do Brasil tem sido a de promover o esvaziamento de forma 

gradativa e sem alarde, justamente para não chamar a atenção. ―Várias pessoas do banco já nos 

confirmaram isso. O próprio presidente do BB, Aldemir Bendine, me relatou sobre a transferência de parte 

da diretoria de Marketing para São Paulo, coisa que não tem a menor justificativa‖, observou. 

 

O argumento de Bendine, acrescentou Rollemberg, é que a diretoria de Marketing em São Paulo dará 

suporte aos vice-presidentes e diretores, que passam a maior parte do tempo fora de Brasília. ― Ora, não 

são os vice-presidentes e diretores que fecham negócios para o banco. Alguns nem mais despacham em 

Brasília‖, observou o senador. Ele ressaltou ainda que, além do pedido de explicações detalhadas sobre as 

mudanças no BB, que vêm se dando ao longo do tempo, os três senadores e os oito deputados que 

representam Brasília no Congresso não abrem mão do comparecimento do presidente do banco na casa.  

 

Efetivamente o BB já transferiu para São Paulo 10% dos funcionários graduados — cerca de dois mil ao 

todo — das diretorias de Crédito, Comercial, Cartões, Tecnologia e Negócios Internacionais. A BB 

DTVM e a diretoria de Mercado de Capitais já funcionam, desde a sua criação, no Rio de Janeiro. 

De acordo com o BB, o fortalecimento da instituição em São Paulo faz parte da sua estratégia de negócios. 

No estado, o banco continua atrás dos seus principais concorrentes do setor privado, o Itaú Unibanco e o 

Bradesco, apesar da compra da Nossa Caixa do governo paulista, que aumentou muito a base de clientes e 

de agências.  

*Fonte: CORREIO WEB 
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Direito à memória e à verdade 
“É preciso que aquela „página infeliz da nossa história‟ não seja „passagem desbotada na memória de 

nossas novas gerações‟, como canta o belíssimo samba de Francis Hime e Chico Buarque” 

 

A democracia não nos foi dada: ela foi conquistada por uma geração que não se calou diante da opressão. 

A experiência vivenciada naquele período de repressão marcou vidas e foi capaz de mudar a história. Mas 

ainda não podemos celebrar a democracia enquanto não tivermos pleno conhecimento das violações 

cometidas nesse passado tão recente‖. Assim se expressaram mais de 300 artistas e intelectuais sobre a 

necessidade da criação da Comissão da Verdade. Eles e a Câmara dos Deputados, por vontade de todos os 

partidos e com apenas duas vozes dissonantes, querem que aquela ―página infeliz da nossa história‖ não 

seja ―passagem desbotada na memória de nossas novas gerações‖, como canta o belíssimo samba ‗Vai 

passar‘, de Francis Hime e Chico Buarque. 

 

O Psol  e a deputada Luiza Erundina, entretanto, vêem insuficiências no texto aprovado. Elas podem 

comprometer os trabalhos da comissão. Nossas sete emendas – nenhuma incorporada ao projeto, ao 

contrário das do DEM – fortaleceriam a comissão. Elas reduziriam o período de análise das violações de 

direitos humanos à fase da ditatura militar (da preparação do golpe à Constituição de 88), ampliavam de 

sete para 14 os seus componentes, permitiam a prorrogação dos trabalhos para além dos dois anos 

previstos, determinavam ampla divulgação do Relatório Final, inclusive com seu encaminhamento ao 

Ministério Público.. 

 

Também buscamos garantir total transparência e nenhum sigilo às atividades desenvolvidas pela 

comissão, que queremos que seja da VERDADE, MEMÓRIA E JUSTIÇA. 

 

A prática efetiva da comissão, quando constituída, mostrará sua eficácia. A conferir, acompanhar, cobrar. 

Não há como ter ―imparcialidade‖ frente à prisão ilegal, tortura, morte, desaparecimento de corpos, 

censura, covardia da repressão do Estado contra a cidadania. Não existe ―neutralidade‖ em relação à 

defesa da dignidade do ser humano e à violação dos seus direitos fundamentais.  

*Fonte: CHICO ALENCAR – DEPUTADO FEDERAL (PSOL/RJ) – CONGRESSO EM FOCO 

  

Rumo da greve dos Correios pode ser decidido nesta terça-feira 

 

A greve dos Correios, que já dura mais de 20 dias, pode ter um desfecho nesta terça-feira (4/10). Está 

marcada para as 13h a audiência de conciliação entre a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) 

e os trabalhadores, resultado do dissídio coletivo ajuizado na semana passada pela estatal. O encontro será 

presidido pela ministra Maria Cristina Peduzzi, do Tribunal Superior do Trabalho (TST). 

 

Durante a audiência, a ministra poderá apresentar proposta para que as partes cheguem a um consenso. Se 

isso não for possível, o processo será encaminhado a um relator e será julgado pela Seção Especializada 

em Dissídios Coletivos. 

 

A principal divergência entre a empresa e os funcionários é sobre o desconto dos dias parados. A direção 

dos Correios apresentou uma proposta de descontar os dias não trabalhados na proporção de um dia de 

greve por mês. Os trabalhadores, no entanto, não aceitam o desconto e se propõem a compensar os dias de 

greve com horas extras e mutirões para colocar o serviço em dia. 

 

A empresa também manteve a proposta de aumento linear de R$ 80 a todos os empregados, reajuste 

salarial e dos benefícios em 6,87% e abono imediato de R$ 500. A reivindicação dos trabalhadores é por 

um aumento linear de R$ 200, além de reposição da inflação de 7,16% e aumento do piso salarial de R$ 

807 para R$ 1.635. A categoria exige ainda a contratação imediata de todos os aprovados no último 

concurso público. 

 

De acordo com a Federação Nacional dos Trabalhadores de Empresas de Correios, Telégrafos e Similares 
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(Fentect), representantes de São Paulo, Goiás, do Rio de Janeiro, de Mato Grosso do Sul, da Bahia e de 

Minas vão se concentrar, a partir das 8h, em frente à sede da empresa, para um ato público. 

 

Para tentar diminuir os prejuízos da greve à população, os Correios fizeram mais um mutirão nacional no 

último fim de semana, que resultou na entrega de 13 milhões de cartas e encomendas, além da triagem de 

22 milhões de objetos postais. Desde o início da greve, os mutirões foram responsáveis pela entrega de 

cerca de 25 milhões de cartas e encomendas em todo o país e pela triagem de mais 69 milhões, segundo 

dados da empresa.  

*Fonte: AGÊNCIA BRASIL 

  

Profissão dona de casa, com direito a aposentadoria 
INSS passa a aceitar contribuição de quem trabalha no lar, cuidando de filhos e marido 

 

Aos 51 anos, dona de casa e mãe de três filhos, Lúcia Barbosa não via a hora de poder voltar a contribuir 

com o INSS para garantir a aposentadoria. Ela pagava os carnês da Previdência Social como contribuinte 

facultativa, mas parou porque os R$ 59,95 pesavam demais no orçamento.  

 

Com a redução da alíquota, que entra em vigor este mês, já faz planos para retomar sua contribuição, o 

mais rapidamente possível, pagando menos. ―Dá para pagar esse novo valor de R$ 27,25 com mais 

tranquilidade‖, comemora Lúcia. 

 

A partir da segunda quinzena desse mês, Lúcia e mais outras 10 milhões de donas de casa, e diaristas, do 

País poderão contar com a proteção da Previdência Social, pagando apenas R$ 27,25 ao mês. Com a 

mudança, para se aposentar aos 60 anos, as interessadas passarão a contribuir com apenas 5% sobre o 

mínimo (R$ 545), por um período de 15 anos. 

 

A economia mensal é de R$ 32,70, já que antes a elas só era possível ter a cobertura da Previdência sob o 

modelo de contribuição individual, que prevê o pagamento de 11% sobre o mínimo (R$59,95). Será 

preciso, no entanto, que a dona de casa ou diarista esteja inscrita no CadÚnico (Cadastro Único para 

Programas Sociais). 

 

De acordo com o INSS, para que as donas de casa iniciem o pagamento por meio da nova contribuição 

falta apenas a uniformização do sistema com os bancos. O código de contribuição terá como número o 

1759. 

 

Segundo a Febraban (Federação Brasileira dos Bancos) aspectos técnicos serão acertados com Receita 

Federal. Tudo indica que o novo sistema de contribuição esteja pronto a partir do próximo dia 16.  

*Fonte: O DIA 

  

Norte e Nordeste lideram irregularidades nos municípios fiscalizados por sorteio da CGU, diz 

secretário 

 

As regiões Norte e Nordeste são as que têm o maior índice de irregularidades constatadas pela 

Controladoria-Geral da União (CGU) nos municípios sorteados pelo Programa de Fiscalização a partir de 

Sorteios Públicos. 

 

De acordo com o secretário Federal de Controle da CGU, Valdir Agapito, não há uma causa específica 

para a predominância de irregularidades nos municípios fiscalizados nas regiões Norte e Nordeste, mas 

isso pode ser motivado pelo desconhecimento dos gestores quanto aos procedimentos corretos ou mesmo 

a distância dos municípios em relação aos órgãos de controle. Anualmente, a CGU encaminha de 1.500 a 

1.600 processos sobre irregularidades apuradas nas fiscalizações ao Tribunal de Contas da União (TCU), o 

que representa cerca de R$ 1 bilhão em recursos públicos utilizados indevidamente. 

 



 4 

A CGU sorteou hoje (3), em Brasília, mais 60 municípios, com população de até 500 mil habitantes – 

exceto capitais – para avaliar a aplicação de recursos públicos descentralizados para os programas federais 

na área social (Saúde, Educação e Desenvolvimento Social e Combate à Fome). 

 

Ao todo, desde 2003, o programa de fiscalização dos municípios por sorteio público – realizado no 

auditório da Caixa Econômica Federal – já atingiu 1.881 municípios e fiscalizou a aplicação de cerca de 

R$ 18 bilhões de recursos públicos relativos a programas como o Merenda Escolar, o Bolsa Família e o 

Saúde da Família. 

 

Os municípios foram divididos em dois grupos para a fiscalização: até 50 mil habitantes, são fiscalizados 

os recursos transferidos pelos ministérios da Educação (MEC), Saúde e Desenvolvimento Social (MDS); 

entre 50 mil e 500 mil habitantes, excetuadas as capitais, será fiscalizada a colocação em prática dos 

programas do governo federal nas áreas de Saúde e Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

 

O secretário de Controle da CGU ressaltou que o programa de fiscalização por sorteio é uma importante 

ferramenta de controle dos recursos públicos, a fim de garantir maior transparência e visibilidade na 

aplicação dos recursos públicos. Além disso, ―ele estimula outros órgãos a desenvolverem programas de 

controle em suas áreas, bem como identifica os responsáveis por irregularidades e quantifica o montante 

das fraudes‖. 

 

As irregularidades mais frequentes, segundo Valdir Agapito, envolvem licitações, a execução de 

sobrepreço e a não entrega do objeto da aplicação dos recursos, como merenda escolar e medicamentos. 

Os processos gerados por essas irregularidades são encaminhados ao TCU, ao Ministério Público Federal 

para as ações penais, à CGU, para as ações cíveis de ressarcimento dos recursos desviados bem como à 

Câmara e ao Senado, que também são responsáveis pela fiscalização da aplicação de recursos públicos.  

*Fonte: AGÊNCIA BRASIL 
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