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Brasília-DF, 5 de agosto de 2011 

 

Em reunião com sindicalistas, Dilma admite que crise chegará ao país 

 

O derretimento dos mercados financeiros ontem, num ensaio do que ocorreu no último trimestre de 2008, 

assustou o governo. A presidente Dilma Rousseff acusou o golpe. Numa reunião com sindicalistas, fez um 

paralelo entre o cenário atual e o que se seguiu à quebra do banco norte-americano Lehman Brothers. 

Segundo relato dos representantes dos trabalhadores, Dilma claramente deu a entender que a crise global 

se agravou, passando de uma gripe para uma pneumonia. Preocupado com as possíveis implicações 

negativas da frase, o Palácio do Planalto divulgou a transcrição de um trecho da conversa atribuído a ela. 

―A situação internacional é assim. Na crise aguda, você reage de uma forma. Na crise crônica, mudamos a 

reação‖, a presidente se limitou a dizer, na versão de seus assessores. 

  

O encontro teve a participação de nomes importantes das centrais sindicais, do ministro da Fazenda, 

Guido Mantega, e do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho. A 

equipe econômica está seguindo detidamente os acontecimentos nos Estados Unidos, na Europa e nos 

mercados globais e avalia tomar novas medidas para reduzir os efeitos internos das turbulências. Ontem, 

Mantega reconheceu que o país vai sofrer com o agravamento dos problemas. ―Temos que ficar alertas. É 

claro que sempre haverá consequências. Sempre há, por exemplo, queda na Bolsa. Pode haver diminuição 

de comércio e de crédito, mas o Brasil enfrentará a crise com um mínimo de danos‖, previu.  

 

Segundo o ministro, o Brasil ―nunca esteve tão bem preparado para enfrentar as consequências de uma 

crise‖, porque tem reservas e mecanismos de defesa eficientes, criados desde o tombo de 2008. ―Eles 

poderão ser implantados a qualquer momento‖, disse. Entre os instrumentos, estão a liberação de 

depósitos bancários compulsórios e a redução dos juros. Ele afirmou que não teme um movimento brusco 

do dólar, o que poderia ocorrer em caso de fuga de capitais. ―Não acredito em overshooting (valorização 

excessiva), embora o dólar esteja subindo hoje (ontem). Acredito em movimentação relativa do câmbio‖, 

assegurou. Para Mantega, o país ―certamente oferece segurança‖ e deverá sofrer ―danos mínimos‖.  

 

Segurança  
Mantega afirmou que, diante do enfraquecimento das economias norte-americana e europeia, é natural que 

ocorram quedas nas cotações das ações na Bolsa de Valores de São Paulo, nas trocas comerciais e também 

no crédito. Mas essa conjuntura, embora adversa, será insuficiente para elevar significativamente o preço 

do dólar, mesmo com as medidas já tomadas no mercado de câmbio para conter uma supervalorização do 

real. ―Apesar de não sabermos qual é a reação do mercado. No passado, sabíamos que era uma fuga para a 

segurança. Hoje, eu pergunto, onde está a segurança?‖, indagou. 

  

O ministro fez esses comentários antes de embarcar para Lima, capital do Peru, onde participará de 

reunião da União de Nações Sul-Americanas (Unasul). Vai discutir os riscos da crise internacional para a 

América Latina e a fixação de mecanismos conjuntos de defesa, principalmente em caso de fuga de 

capitais. Um dos temas centrais será a possível criação de um banco regional de compensação financeira 

ou o fortalecimento de instituições semelhantes que já existem. Também fazem parte da pauta estratégias 

para conter o fluxo comercial de países desenvolvidos, que sofrem com o aumento da dívida soberana e se 

aproveitam da queda das moedas fortes para invadir os mercados emergentes com produtos que não 

conseguem vender na origem.  

DÉBORA ÁLVARES, VERA BATISTA – CORREIO BRAZILIENSE 
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Chegou a hora de combater a corrupção nas ruas 
Movimentos de defesa da moralidade pública e de combate à corrupção organizam manifestações para 

levar até as ruas a indignação das pessoas 

 

Denúncias de corrupção no Executivo e no Legislativo, decisões polêmicas do Judiciário e o uso duvidoso 

do dinheiro público geram, entre outros fatos negativos na política nacional, manifestações nas redes 

sociais. Em especial no Twitter e no Facebook, internautas repassam informações, fazem reclamações e 

cobram dos agentes públicos. No entanto, a mobilização em carne e osso ainda está muito aquém do 

esperado. Infelizmente, a grande maioria das pessoas não demonstra o mesmo entusiasmo quando sai da 

frente de seu computador. 

 

Entidades que monitoram a moralidade pública apontam que o Brasil perde, por ano, de R$ 40 bilhões a 

R$ 69 bilhões no ralo da corrupção. Sem esse valor, a população acaba convivendo com escolas 

arrebentadas, hospitais sem remédios, falta de segurança nas ruas, estradas esburacadas, obras inacabadas. 

Outro efeito é a má remuneração de servidores públicos essenciais, como médicos, policiais e professores. 

Por conta disso, integrantes de movimentos de combate à corrupção que usam as redes sociais para as suas 

mobilizações resolveram encarar agora um novo desafio: organizam-se para tirar as pessoas por um 

momento da frente de seus computadores e levá-las para protestar nas ruas, tornando mais visível a sua 

indignação. A articulação para isso acontecer começa neste sábado (6), quando o Comitê Ficha Limpa do 

Distrito Federal realiza um debate sobre a corrupção nas instituições públicas. ―O debate vai ser o 

primeiro encontro da sociedade. Nele. vamos discutir sobre o que queremos e o que podemos fazer‖, disse 

Diego Ramalho, membro do Comitê. 

 

Vão participar do encontro o presidente do Instituto de Fiscalização e Controle (IFC), Henrique Ziller; o 

jornalista Sylvio Costa, diretor e fundador do Congresso em Foco; o editor e apresentador do programa 

Diplomacia, revista de Política Internacional da TV Senado, Chico Sant‖ Anna, e a assessora política do 

Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc), Cleomar Manhas. O debate será mediado pela jornalista e 

radialista Simone de Moraes, diretora e editora do site Câmara em Pauta. 

 

O encontro começa às 8h30, no auditório da sede da OAB Nacional, no Setor de Autarquias Sul, Quadra 5 

lote 1, Bloco N. A ideia é usar as primeiras duas horas para debater o tema e, depois, elaborar um 

manifesto sobre o que as entidades que fazem parte do comitê pretendem fazer para mobilizar a sociedade 

contra a corrupção. Além disso, existe a intenção de começar a discutir a construção de um texto que se 

transforme em um novo projeto de lei de iniciativa popular, nos moldes da Lei da Ficha Limpa (Lei 

Complementar 135/10). 

 

Trabalho de formiguinha 

Porém, Ramalho sabe que será preciso fazer um ―trabalho de formiguinha‖ para que a sociedade se 

mobilize fora das redes sociais. Ele comenta que, ao contrário de mobilizações de classe, a dificuldade em 

levar as pessoas para manifestações é grande. ―A gente percebe que quando há uma mobilização na 

internet o negócio bomba. Mas as pessoas têm resistência em deixar o seu dia e um pouquinho da sua 

hora‖, afirmou. 

 

O alvo do comitê é o ―cidadão de bem e apartidário‖, aquele que Ramalho qualifica como ―o que 

realmente quer mudança‖. Por isso, o debate de sábado será fundamental, na visão dele, para mobilizar 

pessoas de fora do movimento organizado para uma passeata em 23 de agosto. É o dia do movimento 

―Reage, Brasília‖, que acontecerá no Eixo Monumental da capital, mas no lado oposto ao Congresso 

Nacional, onde ficam os órgãos públicos distritais. 

 

Corrida contra a corrupção 

O conselheiro do IFC Duque Dantas compartilha a preocupação de Ramalho quanto à necessidade de 

mobilizar as pessoas para cobrarem dos políticos fora do ambiente das redes sociais. Ele aponta que a 
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questão é cultural, e que o brasileiro é, de uma maneira geral, acomodado. No entanto, da mesma maneira 

que uma cultura é construída, ela pode ser desconstruída. 

 

―O individualismo hoje é muito grande. Mas algumas causas despertam o interesse da população. A causa 

do combate à corrupção tem motivado as pessoas, mesmo que ainda num plano intelectual‖, avaliou. 

Além de debates como o que vai acontecer no sábado, Dantas aponta a segunda edição da Corrida contra a 

Corrupção, que será realizada no dia 11 de dezembro, como uma das possibilidades para atrair o interesse 

da população. 

 

Em 12 de dezembro do ano passado, ocorreu a primeira edição. Ela reuniu aproximadamente 2 mil 

pessoas três dias depois do Dia Mundial de Combate à Corrupção (9 de dezembro), instituído pelas 

Nações Unidas em 2003. Naquele ano, 110 países assinaram uma convenção da ONU e se 

comprometendo a rastrear e recuperar dinheiro e bens desviados e a combater crimes como suborno e 

lavagem de dinheiro. Em seu artigo 13º, essa convenção estabelece que, para combater a corrupção, deve 

haver participação da sociedade. 

 

―No que a corrida é diferente? É uma atividade esportiva que virou uma febre no país. Aí, juntamos a 

questão da saúde e da atividade física com a luta contra a corrupção‖, explicou o integrante do IFC. Ele 

avalia que o movimento está sendo construído com ―muita autenticidade‖ e vem crescendo desde os 

―caras pintadas‖, estudantes que se manifestavam contra o ex-presidente Fernando Collor de Mello 

durante o processo de impeachment em 1992. 

 

Cadastro ficha limpa 

Já o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE), além de reforçar o diálogo com a sociedade, 

quer mais informações sobre políticos com problemas na Justiça. O coletivo de entidades apresentou um 

ofício ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) pedindo a instalação de um sistema de comunicação entre 

os diversos órgãos do Judiciário para dar efetividade à aplicação da Lei da Ficha Limpa. 

 

De acordo com o juiz eleitoral Marlon Reis, membro do comitê nacional do MCCE, a intenção é que o 

CNJ discipline a matéria que já existe na legislação eleitoral. Na norma, está a obrigatoriedade de a Justiça 

Eleitoral publicar as certidões negativas dos candidatos a cargos eletivos. ―A Lei da Ficha Limpa outorgou 

novos dispositivos ao CNJ‖, disse Reis, citando, entre outros, o monotoramento de abuso de poder nas 

eleições e o acompanhamento de possíveis desvios. 

 

Na prática, o que o MCCE deseja é criar, a partir dessas informações, um cadastro nacional de políticos 

com problemas na Justiça, um balizador não apenas para as decisões judiciais mas para o próprio eleitor, 

que fica informado a respeito das fichas dos candidatos.  

MARIO COELHO – CONGRESSO EM FOCO 

  

Ideli afaga aliados e anuncia R$ 150 mi para bases eleitorais 

Há menos de 2 meses na articulação política do Planalto, ministra diz que Dilma deu "broncas" nela e 

em colegas. Ideli diz que é "lenda urbana" impressão de que presidente não gosta de manter contato 

direto com políticos 

 

A ministra de Relações Institucionais, Ideli Salvatti, disse ontem ter autorizado vários ministérios a gastar 

R$ 150 milhões no pagamento de obras ligadas a pedidos de deputados e de senadores. 

O valor anunciado por Ideli se refere ao que se chama de "restos a pagar", ou seja, emendas ao Orçamento 

de outros anos e que ainda não foram liquidadas. É uma forma de tentar conter a insatisfação de aliados ao 

Planalto. 

 

Hoje há um clima hostil na Câmara e no Senado em relação ao governo. Nesta semana, a oposição 

conseguiu por algum momento o apoio de 27 senadores e quase instalou uma CPI para investigar a 

corrupção nos Transportes. 
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O Palácio do Planalto, no entanto, forçou a retirada de dois nomes e abafou a iniciativa da oposição. 

Em entrevista ao programa "Poder e Política", Ideli disse: "Nós já tivemos neste primeiro semestre a 

liberação já efetivada, pagos, de R$ 770 milhões. E estou agora nesta semana autorizando os ministérios 

para mais R$ 150 milhões". Ao longo do segundo semestre, o valor a ser liberado será maior.  

 

Empenho 
Para acalmar os congressistas, o governo está prometendo também fazer o "empenho" das emendas, o que 

só significa o compromisso de pagar no futuro, mas sem uma data definida.O valor a ser empenhado do 

Orçamento deste ano para projetos de políticos pode chegar próximo à média dos últimos anos (R$ 5 

bilhões). 

 

Indagada se a presidente Dilma não nutre prazer pelo contato direto com políticos, Ideli disse que essa 

impressão é uma "lenda urbana".Até o fim do ano, a ministra buscará "uma fórmula" para a presidente ter 

"contato pessoal" com os cerca de 350 deputados considerados aliados do Planalto. 

 

Ideli aponta diferenças entre Dilma e antecessor. A presidente "quer 100%, sempre". E Lula? "É aquele 

ritmo que todos nós conhecemos: de exigência, mas com uma maneira de ser um pouco mais 

descontraída." A articuladora política do Planalto revelou que presidente "dá broncas". Todos os ministros 

já teriam passado pelo constrangimento.  

FERNANDO RODRIGUES – FOLHA DE S. PAULO 

  

Desoneração da folha: centrais pressionarão Congresso por condicionantes 

 

Excluídas das discussões para elaborar o programa "Brasil Maior", de incentivo à indústria, as centrais 

sindicais pretendem pressionar o governo e Congresso para condicionar a desoneração da folha de 

pagamento de alguns setores da indústria à manutenção do emprego, do mesmo modo que ocorreu na 

redução do Imposto sobre Produção Industrial (IPI) para as montadoras de automóveis em 2009.  

 

"Faltou garantir os empregos. Sem isso, o programa não protege os trabalhadores, só os empresários", 

afirmou quarta-feira (3) o presidente da Nova Central, José Calixto, durante manifestação em São Paulo 

de cinco das seis maiores centrais sindicais do país - apenas a CUT não participou. A central vai fazer 

manifestação no Congresso na próxima quarta-feira (10). 

 

A restrição para os setores beneficiados realizarem demissões é tema de consenso entre os sindicalistas, 

que criticavam a desindustrialização do Brasil por conta da perda de competitividade. "A manifestação era 

inevitável porque parece que Brasília não está nos ouvindo", afirmou o presidente da Força Sindical, 

deputado Paulo Pereira da Silva (PDT-SP), o Paulinho da Força. 

 

Centrais terão reunião com Marco Maia 
Na próxima terça-feira (9), os presidentes das centrais têm reunião com o presidente da Câmara dos 

Deputados, Marco Maia (PT-RS), para cobrar a votação dos projetos de interesse dos trabalhadores - o 

principal item é a redução da jornada para 40 horas semanais. 

 

Eles também se encontram quinta-feira (4) com o ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da 

Presidência, para discutir detalhes do Brasil Maior.  

 

A conversa ocorre três dias depois das centrais serem avisadas sobre o projeto, sobre o qual não puderam 

opinar - o que causou bastante desconforto nelas. O objetivo, agora, é tentar mudanças na medida 

provisória (MP) encaminhada para o Congresso com as mudanças. 
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"O programa é um bom chute inicial. Agora, vamos discutir para aumentar o número de setores afetados 

pela desoneração, privilegiando aqueles que gerem mais empregos", diz o presidente da CGTB, Antônio 

Neto.  

 

A participação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) também é 

contestada. "Os empréstimos do BNDES têm que ser direcionados para empresas nacionais, que deem 

prioridade para produtos brasileiros, e que não tenham histórico de maltratar os trabalhadores", afirma o 

presidente da UGT, Ricardo Patah. 

 

A CUT pretende participar das discussões no Congresso com o apoio do PT. Ela tenta se destacar das 

outras centrais com bandeiras próprias, como o fim do imposto sindical obrigatório, e realiza manifestação 

em Brasília no dia 10 de agosto.  

VALOR ECONÔMICO 

  

Militares veem em Amorim a ''pior'' opção 
Para generais, decepção só é comparável à escolha de Viegas no início do governo Lula 

 

A escolha do ex-chanceler Celso Amorim para substituir Nelson Jobim no Ministério da Defesa 

desagradou a almirantes, generais e brigadeiros e foi considerada "a pior surpresa" dos últimos tempos 

pelos militares, só comparável à escolha de José Viegas Filho, também diplomata, no início do governo 

Luiz Inácio Lula da Silva, para o mesmo cargo.  

 

No caso de Celso Amorim, de acordo com oficiais-generais da ativa ouvidos pelo Estado - e que não 

podem se identificar para não quebrar o regulamento disciplinar - a situação é ainda mais delicada. Todos 

eles conhecem as posições assumidas pelo ex-chanceler em sua passagem pelo Itamaraty, quando, 

segundo avaliam, ele "contrariou princípios e valores" dos militares.  

 

Apesar de toda contrariedade, os militares, disciplinados, não pensam em tomar qualquer atitude contra o 

novo ministro da Defesa. Não há o que fazer, além de bater continência para o sucessor de Nelson Jobim. 

Para os militares, a escolha de Amorim tem "o dedo de Lula", dizem. 

 

Dilma Rousseff é a presidente da República e cabe a ela escolher o novo ministro da Defesa e, aos 

militares, acatar a decisão. "É quase como nomear o flamenguista Márcio Braga para o cargo de 

presidente do Fluminense ou do Vasco, ou vascaíno Roberto Dinamite como presidente do Flamengo", 

comentou um militar, recorrendo a uma imagem futebolística e resumindo o sentimento de "desgosto" da 

categoria. "O governo está apostando na crise", observou outro oficial-general, explicando que Jobim 

conquistou autoridade mas ninguém sabe como será a reação da tropa caso haja algum problema que 

obrigue Amorim a fazer valer sua autoridade. 

 

O maior desafio para os militares é que, durante todo o governo Lula, Celso Amorim usou a ideologia 

para tomar decisões e conduzir a política externa brasileira. Além disso, Amorim priorizou a relação com 

Fidel Castro, de Cuba, e Hugo Chávez, da Venezuela, além de Mahmmoud Ahmadinejad, do Irã. "Ele 

colocou o MRE a serviço do partido", salientou outro militar, acrescentando que temem, por exemplo, a 

forma de condução do programa nuclear brasileiro. Isso porque Amorim sempre defendem , segundo esses 

oficiais, posições "perigosas" no que se refere aos programas de pesquisa que constam nos planos das 

Forças Armadas. 

 

Outro oficial salientou ainda que, em vários episódios, Jobim, saiu em defesa dos militares, inclusive 

contra a posição de Amorim. "E agora, quem nos defenderá?", observou ele, acrescentando que temem até 

o risco de uma certa politização do processo de promoção dos militares. 

 

Depois de reconhecer que os militares estão subordinados ao poder civil, um oficial-general questionou 

por que colocá-los abaixo de outra categoria. 
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Outro militar fez questão de lembrar que, durante os anos em que foi ministro das Relações Exteriores, 

Amorim nunca contrariou ninguém durante sua gestão e quando sua posição foi colocada em xeque, 

mudou de opinião. Isso, na área militar é muito ruim.   

TÂNIA MONTEIRO – O ESTADO DE S. PAULO 

 

PF prende cinco auditores da Receita 

Servidores são suspeitos de integrar organização que extorquia dinheiro de empresários devedores de 

tributos. Na operação, que apreendeu R$ 13 mi, mais três pessoas são detidas; dinheiro estava em caixas 

de leite 

 

A Polícia Federal apreendeu R$ 12,9 milhões em espécie e prendeu oito pessoas, entre elas cinco 

auditores da Delegacia da Receita Federal em Osasco (Grande São Paulo), suspeitas de integrar 

organização criminosa que extorquia dinheiro de empresários devedores de tributos. A operação, chamada 

de Paraíso Fiscal, foi realizada na Grande São Paulo e em Sorocaba, em parceria com a Receita Federal. 

Os investigados responderão pelos crimes de violação de sigilo, corrupção, advocacia administrativa, 

formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. 

 

A Polícia Federal informou que essa é a maior apreensão de dinheiro em espécie desde a criação, no 

começo da década passada, de sua dele- gacia especializada de combate a crimes financeiros no Estado. 

Além dos auditores, foram presos um doleiro, o filho e a mulher de um dos servidores. 

Na casa e no escritório dos fiscais foram encontrados reais, euros e dólares, além de pedras preciosas. 

Eles estavam escondidos em fundos falsos, caixas de leite, closets e forros das residências. Além disso, 

foram apreendidos 18 automóveis. 

 

Alphaville 
A maior apreensão ocorreu na casa de um auditor em Alphaville, que guardava R$ 2,5 milhões e US$ 2,5 

milhões (R$ 3,95 milhões) no forro do telhado. Já um delegado-adjunto da Receita Federal em Osasco 

mantinha R$ 814 mil e US$ 232 mil (R$ 367 mil) em sua casa. Além das prisões, foram cumpridos 25 

mandados de busca nos municípios de São Paulo, Osasco, Sorocaba e Barueri. 

 

De acordo com a Polícia Federal, os funcionários da Receita em Osasco tinham um esquema de "venda de 

fiscalizações". "Há indícios de que empresários da região eram abordados pelos servidores públicos, que 

deixariam de autuá-los em troca de vantagens financeiras vultosas. Os investigados também agiriam 

invalidando autos de infração já lavrados", informou a PF. 

 

Viagens 
Os funcionários públicos moravam em casas de alto padrão, faziam viagens internacionais com frequência 

e mantinham contas-correntes no exterior. 

 

"As investigações começaram no início deste ano após o encaminhamento de notícia de crime à Polícia 

Federal pela Receita Federal, relatando que servidores do órgão possuiriam patrimônio incompatível com 

a sua renda", informou a PF.  

MARIANA SALLOWICZ, FLÁVIO FERREIRA – FOLHA DE S. PAULO 

 

Ex-ministro do PR mantém aliados em órgãos públicos 

Nascimento conserva influência mesmo após deixar governo 

 

Enquanto a bancada do PR no Senado promete independência em relação ao governo, senadores da 

legenda continuam com influência na administração pública. O ex-ministro dos Transportes, Alfredo 

Nascimento, que fez um discurso duro contra o Palácio do Planalto anteontem, no retorno ao Senado, 

mantém indicados. 
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Foi pelas mãos de Nascimento que o ex-deputado estadual pelo PR Sabá Reis assumiu a Administração 

das Hidrovias da Amazônia Ocidental, em março. O site do órgão informa que ele está lá a convite do ex-

ministro. Reis disse que não tinha "nada a declarar" sobre a crise no PR. 

 

Nascimento indicou Afonso Luiz Costa Lins Júnior, diretor do Dnit (Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes). O diretor disse que o atual ministro, Paulo Sérgio Passos, decidiu mantê-lo 

no cargo por ter "ficha limpa". O ex-ministro também recomendou o superintendente da Administração de 

Hidrovias da Amazônia Ocidental, Sebastião da Silva Reis, que também afirmou ter recebido um 

telefonema do atual ministro. "Recebi um pedido para que eu continuasse no cargo." 

 

Outro aliado é Silvio Romano Jr., diretor de Engenharia e Operações da Companhia Docas do Maranhão. 

A Folha não o localizou. O senador Magno Malta (PR-ES) tem indicados nos Transportes. Trata-se de 

Maurício Malta, seu irmão e chefe da assessoria parlamentar do Dnit. O Ministério dos Transportes disse 

que "não há motivo que justifique o afastamento ou a troca dos dirigentes".  

FOLHA DE S. PAULO 

  

A educação em estado de greve 
Greves de profissionais da educação surgem em diversos pontos do país. Avanços no setor seriam de 

natureza apenas quantitativa 

 

É consenso entre todas as pessoas, nos mais variados campos ideológicos. Não se constrói um país, com 

economia sólida, nem se conquista a emancipação das grandes massas, sem um padrão educacional de 

qualidade. Está no discurso de qualquer pessoa pública. Embora existam diferentes concepções do que 

seria ―educação de qualidade‖, ninguém questiona a sua centralidade em qualquer programa de governo. 

Torna-se, portanto, vergonhoso que o Brasil ainda apresente desempenho tão ruim no setor, e ainda ocupe, 

frequentemente, as piores posições em rankings. Há de se considerar alguns avanços nos últimos anos, 

especialmente a partir de 2008. Entretanto, muito aquém do que se supõe num setor que, por quase 

unanimidade, é considerado o mais estratégico de qualquer país. 

 

Nas últimas semanas, a educação brasileira tem chamado especial atenção dos movimentos sociais. Em 

um momento de sutil ressurgimento de mobilizações populares, aparece uma série de greves no setor. Os 

servidores das universidades federais foram um dos primeiros a decretar a paralisação. Pelo menos três 

estados também vivem situações de greve: Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Norte. O 

Espírito Santo acaba de sair de uma. Por que surgiram agora? O cenário teria mudado nos novos governos, 

federal ou estaduais? Seria fruto do natural reordenamento político que um novo quadro eleitoral gera? 

 

Para o educador da UERJ, Gaudêncio Frigotto, as causas das recentes greves seriam: ―a situação salarial 

que obriga (alguns) professores a três jornadas de trabalho; as condições das escolas onde atuam, que têm 

se agravado nas duas últimas décadas com o avassalador avanço do pensamento mercantil na organização 

dos conteúdos; e métodos de ensino, avaliação e de férreo controle sobre os professores‖. Segundo ele, a 

declaração recente à imprensa de Wilson Risolia, secretário estadual de Educação do Rio, ajuda a explicar 

o problema. ―Penso na educação como um negócio. A vida é assim, premia quem é melhor. Vamos fazer 

avaliações periódicas, que servirão de base para um sistema de bonificação‖, disse Risolia. 

 

A mobilização no Rio Grande do Norte talvez seja a mais expressiva, atualmente. Há dois meses, o país 

conheceu Amanda Gurgel. Em audiência pública na Assembleia Legislativa, as corajosas denúncias da 

professora potiguar alcançaram mais de dois milhões de acessos no youtube. Tomando por base seu 

exemplo pessoal, denunciou o caos na educação do Estado. ―Em nenhum momento, em nenhum governo, 

a educação foi uma prioridade aqui. Estamos aceitando o caos educacional como uma fatalidade?‖, 

perguntou. 

 

Avanço quantitativo 



 8 

Josivan Barbosa Menezes, reitor da Universidade Federal Rural do Semi-árido (Ufersa), de Mossoró 

(RN), considera as greves pontuais. Para ele, o governo federal mantém a política da gestão anterior, que 

seria de estímulo às educações superior e tecnológica. ―Durante o governo Lula, o Ministério da Educação 

(MEC) passou a ter uma visão mais sistêmica. Lula criou 14 universidades, fez concursos. Mas os ensinos 

básico e médio são, em geral, atribuições de municípios e estados. Essa greve dos servidores teve adesão 

de menos de 10% aqui no Rio Grande do Norte‖, defendeu. 

 

Para Frigotto, realmente houve avanços nos últimos anos. O problema, no entanto, seria a concepção de 

Educação. Como exemplo, ele cita o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). 

―O Fundeb tem o mérito de ampliar o universo do atendimento, atendendo a educação infantil e o ensino 

médio. Mas o aumento de recursos não é suficiente para que tenham impacto efetivo sobre as condições 

de trabalho, salário e infraestrutura necessárias. Aumentou-se os recursos, mas o número de alunos 

atendidos aumentou mais, proporcionalmente‖, diz. 

 

Para ele, os avanços recentes são apenas quantitativos. Desde a década de 1990, a concepção pedagógica 

que orienta a política educacional teria piorado de forma crescente. ―O ideário produtivista e mercantil 

dominou o pensamento educacional contrapondo-se à concepção histórica crítica de educação‖, afirma. 

No Congresso Nacional, uma série de projetos com forte apoio de certas bancadas preocupam os 

movimentos sociais. O PL 549, por exemplo, congelaria salários por dez anos. Também há o PL 248, que 

estabelece regras de demissão de servidores, e o PL 1749, que regulamenta a privatização dos hospitais. 

 LEANDRO UCHOAS - BRASIL DE FATO 

 

Professores da UFPR também devem parar 

 

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) pode estar próxima de mais uma greve. Além dos funcionários 

técnico-administrativos, que já estão paralisados há mais de um mês, os professores também podem aderir 

ao movimento. A categoria aprovou um indicativo de greve nesta quinta-feira (4), em assembleia realizada 

no auditório da administração do Centro Politécnico, que contou com a participação de cerca de 300 

professores da instituição. 

 

A deliberação ainda será discutida neste fim de semana em Brasília, quando representantes das 

universidades federais de todo o país se reúnem para analisá-la, mas a previsão é de que seja aprovado o 

indicativo de greve para todas as instituições. De acordo com o secretário-geral da Associação dos 

Professores da Universidade Federal do Paraná (Apufpr), Rogério Miranda Gomes, a greve deve ser 

iniciada ainda em agosto. ―O orçamento do governo federal para 2012 será aprovado até o dia 31 de 

agosto, portanto, precisamos agilizar o processo para que nossas reivindicações já constem nele‖, 

comenta. 

 

A categoria tem uma extensa pauta de solicitações, que inclui o não congelamento dos salários em 2012, a 

reestruturação da carreira com aumento do piso salarial, mais investimentos para as universidades federais 

e melhores condições de trabalho. A última grande greve com participação dos professores da UFPR 

aconteceu em 2001. ―Nesses dez anos desde essa última paralisação, percebemos que a situação piorou 

muito. Tivemos uma perda salarial significativa e uma piora muito grande nas condições de trabalho‖, 

avalia Gomes. 

 

De acordo com ele, os docentes da instituição estão sobrecarregados, assumindo funções técnico-

administrativas devido à falta de servidores para executar essas atividades, além de ter que lidar com 

outras situações precárias. Ele conta que muitos estão tendo que lecionar em salas superlotadas depois da 

implantação do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(Reuni). ―Por isso tudo, a greve é urgente para todos os professores da UFPR‖, define Gomes. O secretário 

ainda utiliza como exemplo a situação do curso de Enfermagem que, segundo ele, atualmente possui seis 

disciplinas que não serão ofertadas no segundo semestre por falta de professores.  

ANA CAROLINA BENDLIN - O ESTADO DO PARANÁ 
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Início do conteúdo Desoneração de INSS começará em 1º de dezembro 

Estadão - BRASÍLIA - A desoneração de INSS sobre a folha de pagamentos das empresas para os setores 

de móveis, calçados, têxteis e software terá início no dia 1º de dezembro, informou a Receita Federal 

(RF). O órgão também esclareceu que a nova contribuição que será criada para compensar parte da perda 

de arrecadação da Previdência Social recairá sobre o faturamento bruto das empresas. A alíquota é de 

2,5% para o setor de software e 1,5% para os demais. 

 

A delicada situação das Santas Casas  

Estadão - As Santas Casas e Hospitais Beneficentes são responsáveis por 1/3 do sistema de saúde do País. 

Todos os anos realizam 185 milhões de atendimentos ambulatoriais gratuitos. No Estado de São Paulo, 

respondem por 33 mil dos 65 mil leitos existentes. Também é importante lembrar que 70% das unidades 

estão localizadas em municípios com até 30 mil habitantes, onde, em grande parte, são a única alternativa 

de atendimento público. Os filantrópicos permitiram a criação do SUS, uma das maiores conquistas 

sociais do Brasil, já que o Estado não dispunha à época, e não dispõe hoje, de uma estrutura capaz de 

suportar a universalização da assistência. Para vencer esse obstáculo, a administração pública estabeleceu 

um acordo com a rede beneficente, que pôs seus hospitais à disposição do projeto. Essa parceria público-

privada é a espinha dorsal do SUS e o colapso das Santas Casas e Hospitais Beneficentes põe em risco o 

sistema. 

 

Seguridade Social promoverá Simpósio Nacional de Saúde 

Câmara Federal - A Comissão de Seguridade Social e Família vai realizar juntamente com a Frente 

Parlamentar da Saúde o Simpósio Nacional de Saúde. O evento está previsto para setembro. A deputada 

Jandira Feghali (PCdoB-RJ), autora do pedido, explica que o Simpósio tem como objetivo promover uma 

discussão crítica e abrangente sobre a gestão, o financiamento e a política de recursos humanos do Sistema 

Único de Saúde (SUS). 

 

AGU demonstra que é ilegal equiparação de auxílio alimentação de servidores Funasa com os do TCU 

Direito 2 - Os procuradores federais sustentaram que o Poder Judiciário não pode interferir na esfera do 

Poder Executivo para obrigá-lo a conceder reajuste remuneratório ou alterar benefícios de servidores, sob 

pena de afronta ao princípio da Separação de Poderes. Uma servidora da Funasa havia ajuizado ação 

solicitando que o valor do seu auxílio-alimentação fosse igual aos pagos a quem trabalha no TCU. 

 

Artigos de Lei que davam vantagens a servidores do DF são inconstitucionais 

Correio Braziliense - Dispositivos da Lei que beneficiavam funcionários públicos do Distrito Federal com 

alteração de vencimentos, gratificações e outras vantagens remuneratórias, foram considerados 

inconstitucionais pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do DF (TJDFT). A Lei nº 3881/2006 foi 

proposta pela então governadora Maria Abadia e questionada pelo ex-governador José Roberto Arruda. O 

http://economia.estadao.com.br/noticias/economia,desoneracao-de-inss-comecara-em-1-de-dezembro,78813,0.htm
http://m.estadao.com.br/noticias/impresso,a-delicada-situacao-das-santas-casas,754433.htm
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/SAUDE/200612-SEGURIDADE-SOCIAL-PROMOVERA-SIMPOSIO-NACIONAL-DE-SAUDE.html
http://direito2.com/agu/2011/ago/5/agu-demonstra-que-e-ilegal-equiparacao-de-auxilio-alimentacao-de-servidores-funasa-com-os-do-tcu
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2011/08/04/interna_cidadesdf,264077/artigos-de-lei-que-davam-vantagens-a-servidores-do-df-sao-inconstitucionais.shtml
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pedido de inconstitucionalidade da procuradoria do DF argumentava que a proposta da Lei era benficiar 

uma parcela de servidores distritais com vantagens remuneratórias e, à princípio, apresentava 25 artigos 

 

Aposentados tomam R$ 14,8 bi em empréstimos consignados no primeiro semestre 

SECOM - Neste ano, 5,9 milhões de operações foram realizadas Aposentados e pensionistas do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) tomaram R$ 14,8 bilhões em crédito consignado no primeiro semestre 

de 2011 – 8,74% mais em valores nominais (sem considerar a inflação) do que os R$ 13,6 bilhões 

negociados no mesmo período de 2010. Em termos de quantidade de operações, o aumento foi de 5,10%, 

passando de 5,6 milhões de janeiro a junho de 2010 para 5,9 milhões da primeira metade deste ano. A 

margem consignável para empréstimo pessoal é de até 30% da remuneração líquida dos aposentados e 

pensionistas e de até 20% caso do cartão de crédito. 

 

Líderes vão pressionar pela votação de temas polêmicos, como PEC 300 

Câmara Federal - Na próxima terça-feira, quando o Colégio de Líderes se reúne para definir uma pauta 

ampla para o semestre, os líderes partidários deverão reivindicar a votação de temas polêmicos. Piso 

nacional dos policiais e bombeiros (PEC 300/08), regulamentação de recursos para a saúde previstos na 

Emenda Constitucional 29 (PLP 306/08), PEC do Trabalho Escravo (PEC 438/01) e outros temas sem 

consenso encabeçam as prioridades de vários partidos, da oposição e da base governista 

 

Professor da Ufba pede ajuda financeira via web 

Bahia Notícias - Um dos maiores nomes da crítica cinematográfica no estado e docente titular há 32 anos 

da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (Facom-Ufba), o professor André Setaro 

publicou um pedido de ajuda no Facebook devido ao alto custo de cuidados com a sua saúde, em contraste 

à perda financeira dos servidores públicos por conta da inflação 

 
 

TCU: rombo de R$ 157 milhões no Senado 

Bahia Notícias - Uma auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) no Senado verificou a existência 

de um rombo de R$ 157 milhões por ano na folha de pagamento da casa, provocado por gastos indevidos. 

Segundo matéria do Congresso em Foco, há casos de pagamentos irregulares de salários acima do teto 

constitucional, de horas extras, de incorporações de funções comissionadas e outras verbas, além do 

descumprimento da jornada semanal. 

 

STF prevê impacto com projetos que reajustam salários de servidores 

O impacto dos três projetos de lei (PL) que tratam dos reajustes de juízes e servidores será de R$ 103,2 

milhões apenas no Supremo Tribunal Federal (STF), caso as propostas sejam ratificadas pelo Congresso 

Nacional. O número foi detalhado pelo próprio STF na mensagem encaminhada à Presidência da 

República sobre o orçamento de 2012, aprovado na última quarta-feira (4) pelos ministros. 

http://www.secom.gov.br/sobre-a-secom/nucleo-de-comunicacao-publica/copy_of_em-questao-1/em-questao-do-dia/aposentados-tomam-r-14-8-bi-em-emprestimos-consignados-no-primeiro-semestre
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/POLITICA/200642-LIDERES-VAO-PRESSIONAR-PELA-VOTACAO-DE-TEMAS-POLEMICOS,-COMO-PEC-300.html
http://www.google.com.br/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CCYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fbahianoticias.com.br%2Fnoticias%2Fnoticia%2F2011%2F08%2F05%2F99210%2Cprofessor-da-ufba-pede-ajuda-financeira-via-web.html&rct=j&q=Professor%20da%20Ufba%20pede%20ajuda%20financeira%20via%20web&ei=l9g7Ttf-BIHLgQevn5XPBg&usg=AFQjCNGUTBXAA6iqitlopH5l0rwyR-NTHg&sig2=tduJ1X2li1SC1OLX7KT0OQ&cad=rja
http://www.bahianoticias.com.br/noticias/noticia/2011/08/04/99151,tcu-rombo-de-r-157-milhoes-no-senado.html
http://www.nominuto.com/noticias/politica/stf-preve-impacto-com-projetos-que-reajustam-salarios-de-servidores/74654/
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Líder do governo defende cautela para reajuste de servidores 

Correio do Brasil - Leonardo PradoVaccarezza: ―Podemos postergar determinados reajustes.‖ O líder do 

governo na Câmara, deputado Cândido Vaccarezza (PT-SP), considera difícil conceder reajuste salarial 

aos servidores públicos neste ano. O parlamentar alertou para a necessidade de proteger o País dos efeitos 

da crise econômica mundial. 

 

Sindilegis realiza no dia 09/08 seminário sobre previdência complementar 

JusBrasil - BRASÍLIA - 04/08/11 - O Sindilegis [Sindicato dos Servidores do Legislativo e do TCU] 

promove na próxima terça-feira, 9 de agosto, o seminário sobre o PL 1992/07, que institui o regime da 

previdência complementar no serviço público. Entre os convidados, estão o relator do projeto na 

Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público [Ctasp], deputado Sílvio Costa [PTB-PE]; a 

deputada Alice Portugal [PCdoB-BA]; e representantes do Tribunal de Contas da União [TCU], do 

Sindilegis, da AMB [Associação dos Magistrados do Brasil], da Anfip [Associação Nacional dos 

Auditores Fiscais da Receita Federal], do Fonacate [Fórum Nacional das Carreiras Típicas de Estado], 

entre outras entidades. 

 

Valor do auxílio-transporte do servidor federal: valor do ressarcimento 

Jus Navegandi - Em outros temos, o auxílio-transporte pago em pecúnia, instituído pela MP nº 21.165-

36/01, modificou a forma de pagamento deste benefício, que deixou de ser concedido em bilhetes de 

ônibus pré-pagos e passou a ser remunerado em dinheiro. Portanto, fica evidente que está havendo um 

grande equívoco por parte da Universidade Federal da Bahia – UFBa na aplicação do desconto de 6% 

previsto em lei, pois está aplicando-o integralmente, ou seja, em detrimento da capacidade econômica e da 

função indenizatória do benefício. 

 

Servidor deve pagar por desaparecimento de tickets 

Conjur - Segundo o ministro Ricardo Lewandowski, foi instaurado um processo administrativo em razão 

do desaparecimento de 187 tickets alimentação e, ao final, o servidor foi considerado responsável pelo 

caso, pois os talões estariam sob sua guarda. Dessa forma, foi determinado que o valor correspondente 

deveria ser restituído mediante descontos mensais em sua remuneração. 

 

Ministro da Agricultura nega irregularidades e acusa Oscar Jucá  

Sindilegis - Em audiência pública na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 

Desenvolvimento Rural, Rossi disse que as acusações são mera ―elucubração‖ do ex-diretor, que estaria 

―ressentido‖ com a demissão e tentou colocar ―todo mundo no mesmo saco‖. Porém, o ministro não 

pretende processá-lo. ―Não quero agravar as circunstâncias desagradáveis para o irmão de Oscar Jucá ou 

para a sua família, embora tenha todos os elementos para processá-lo‖, afirmou. 

 

http://correiodobrasil.com.br/lider-do-governo-defende-cautela-para-reajuste-de-servidores/278760/
http://www.jusbrasil.com.br/noticias/2794476/sindilegis-realiza-no-dia-09-08-seminario-sobre-previdencia-complementar
http://jus.uol.com.br/revista/texto/19696/valor-do-auxilio-transporte-do-servidor-federal-valor-do-ressarcimento
http://www.conjur.com.br/2011-ago-04/servidor-camara-pagar-desaparecimento-tickets-alimentacao
http://www.sindilegis.org.br/conteudo/texto.asp?tipo=NaImprensa&id=4484691020344703600126970
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Previdência: operações de crédito consignado sobem 5% no semestre 

Economia UOL - SÃO PAULO - O número de operações de empréstimo consignado subiu 5,10% no 

primeiro semestre, na comparação com o mesmo período de 2010. Ao todo, foram realizadas 5.923.670 

operações de janeiro a junho deste ano, de acordo com dados da Previdência Social divulgados nesta 

quinta-feira (4). Já nos seis primeiros meses de 2010, houve 5.636.299 operações. Em valores, as 

transações do acumulado do primeiro semestre de 2011 chegaram a R$ 14,8 bilhões, um aumento de 

8,74%, na mesma base comparativa. 

 

Revisão pelo teto será confirmada no dia 25 

Agora - Os segurados do INSS terão a confirmação se receberão o reajuste da revisão pelo teto no posto a 

partir do dia 25 deste mês, segundo o Ministério da Previdência. A informação estará no extrato de 

pagamento do benefício, que estará disponível no site da Previdência. 

 

Nelson Jobim entrega carta de demissão e Celso Amorim assume a Defesa 

Correio Braziliense - Brasília e Tabatinga (AM) — Depois de uma série de declarações constrangedoras 

para a presidente Dilma Rousseff e o governo, o ministro da Defesa, Nelson Jobim, foi finalmente 

demitido. A decisão de afastá-lo foi tomada ainda na noite de quarta-feira, depois que Dilma foi alertada 

pela ministra da Secretaria de Comunicação, Helena Chagas, das afirmações do ministro à revista Piauí. 

―De novo?! Não é possível 

 

ALE/AM aprova reajuste de 8% para servidores da saúde 

A Crítica - A Assembleia Legislativa do Amazonas (ALEAM) aprovou nesta quinta-feira (04), por 

unanimidade, o Projeto de Lei que altera a remuneração dos servidores do quadro de pessoal permanente 

do Sistema Estadual de Saúde, reajustando seus vencimentos em 8% retroativos a 1º de maio deste ano. 

 

Entidades dos servidores federais formalizam pedido de audiência com a ministra Míriam Belchior 

Jusbrail - No documento, as entidades consideram que o processo de negociação com a Secretaria de 

Recursos Humanos praticamente não avançou desde o dia 13 de abril e afirma que na última reunião, 

realizada no dia 21 de julho, o secretário Duvanier Ferreira informou que a pauta econômica não teria 

como ser encaminhada e discutida na mesa geral de negociação e que qualquer debate só será feito nas 

reuniões específicas de cada setor. 

 

Reintegração de prédio ocupado em São Paulo deixa 200 sem moradia 

Diário da Liberdade - Antes da retirada, Benedito Roberto Barbosa, o Dito, um dos coordenadores da 

União dos Movimentos de Moradia (UMM), foi levado para o distrito policial acusado de desacato a 

autoridade. Ele é a referência de negociações entre as famílias e a polícia. Sem ter acesso à alimentação, 

um ativista do movimento atirou um saco de pão para o alto, em direção às janelas do prédio. Antes que 

http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/infomoney/2011/08/04/previdencia-operacoes-de-credito-consignado-sobem-5-no-semestre.jhtm
http://www.agora.uol.com.br/grana/ult10105u954879.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2011/08/05/interna_politica,264125/nelson-jobim-entrega-carta-de-demissao-e-celso-amorim-assume-a-defesa.shtml
http://acritica.uol.com.br/manaus/ALEAM-aprova-reajuste-servidores-saude_0_529747393.html
http://www.jusbrasil.com.br/noticias/2789164/entidades-dos-servidores-federais-formalizam-pedido-de-audiencia-com-a-ministra-miriam-belchior
http://www.diarioliberdade.org/index.php?option=com_content&view=article&id=18186:reintegracao-de-predio-ocupado-em-sao-paulo-deixa-200-sem-moradia&catid=63:repressom-e-direitos-humanos&Itemid=78
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Dito atirasse outro pacote, com o mesmo objetivo, foi agarrado por três policiais e encaminhado para a 

delegacia. O líder já foi liberado, mas registrou boletim de ocorrência contra a Polícia Militar por excesso 

na prisão. 

 

ANS reformula atendimento e suspende serviço de queixas via e-mail 

Correio Braziliense - A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) suspendeu o serviço de 

recebimento de reclamações por e-mail e restringiu o atendimento via telefone para os beneficiários de 

planos de saúde. Em aviso na sua página na internet, o órgão regulador orienta os consumidores a ligarem 

para o número 0800-701-9656 somente em caso de negativa de cobertura de algum procedimento médico 

pela operadora. Nas demais situações, o usuário deve procurar pessoalmente uma das 12 agências da ANS 

no país para registrar sua queixa ou seu pedido de informação. 

 

Maioria aprova retirada de emagrecedores do mercado no país 

Folha - A maioria dos brasileiros é a favor da retirada dos inibidores de apetite do mercado, segundo o 

instituto de pesquisa de mercado GfK Custom Reserach Brasil. A empresa ouviu mil pessoas desde março 

de 2011 e os resultados foram divulgados na última sexta-feira (29 de julho). No início deste ano, a 

Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) apresentou uma proposta de cancelar o registro dos 

remédios emagrecedores a partir de evidências de que eles possuem um perfil de riscos e benefícios 

desfavorável aos usuários. A decisão deve ser anunciada neste mês 

 

Projeto obriga plano de saúde a fornecer prótese e órtese pós-cirurgia 

Câmara Federal - A Câmara analisa o Projeto de Lei 657/11, do deputado Carlos Eduardo Cadoca (PSC-

PE), que obriga os planos de saúde a fornecer prótese, órtese e seus acessórios, quando sua utilização for 

considerada indispensável e comprovadamente necessária ao sucesso da intervenção cirúrgica ou 

tratamento hospitalar decorrente dessa intervenção. A proposta altera a lei dos planos e seguros privados 

de assistência à saúde (9.656/98). 

 

Brasil tem quase 3 milhões de doadores de medula óssea 

Correio Braziliense - Nos primeiros 10 anos de existência, o banco de doadores de medula óssea contava 

com apenas 35 mil doadores inscritos no Brasil. Atualmente, são 2,7 milhões, número que pode chegar a 

17 milhões nos convênios com os bancos ao redor do mundo. Quando o trabalho começou, 70% dos 

doadores compatíveis vinham de fora do país, a um custo muito alto para o SUS 

 

Criada para conter danos de Belo Monte, Operação Xingu restringe-se a paliativos 

MAB - Com a possibilidade de diminuir ou não os impactos sócio-ambientais causados pela construção da 

hidrelétrica de Belo Monte, na região de Altamira, no Pará, o governo federal inicia nesta quarta-feira (2) 

uma operação que tem objetivo de oferecer serviços, como o fornecimento de carteira de identidade, CPF, 

carteira de trabalho, regularização de situações fundiárias e outros. Movimentos sociais, entretanto, 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica-brasil-economia/33,65,33,3/2011/08/05/internas_economia,264145/ans-reformula-atendimento-e-suspende-servico-de-queixas-via-e-mail.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/954636-maioria-aprova-retirada-de-emagrecedores-do-mercado-no-pais.shtml
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/SAUDE/200651-PROJETO-OBRIGA-PLANO-DE-SAUDE-A-FORNECER-PROTESE-E-ORTESE-POS-CIRURGIA.html
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/ciencia-e-saude/2011/08/05/interna_ciencia_saude,264140/brasil-tem-quase-3-milhoes-de-doadores-de-medula-ossea.shtml
http://www.mabnacional.org.br/?q=noticia/criada-para-conter-danos-belo-monte-opera-xingu-restringe-se-paliativos
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repudiam o mutirão, afirmando que a medida é apenas paliativa perto da violação aos direitos humanos 

que a construção da hidrelétrica no Rio Xingu configura. 

 

ONG responsabiliza o crescimento econômico por ameaças aos indígenas 

Correio Braziliense - A organização não governamental Anistia Internacional divulgou nesta sexta-feira 

(5/8) relatório informando que o crescimento econômico tem gerado ameaças de violação dos direitos dos 

povos indígenas do Brasil. "O crescimento rápido do Brasil, a expansão do agronegócio e a construção de 

grandes obras, como a barragem de Belo Monte [no Pará], aumenta o risco para os indígenas", disse o 

responsável pela pesquisa no país, Patrick Wilcken. 

 

Chile: Estudantes voltam a serem reprimidos e já somam 527 presos 

Diário da Liberdade - Cubadebate - [Tradução de Diário Liberdade] Foram retomados na tarde de quinta-

feira, no Chile, os incidentes entre a polícia e estudantes que reclamam contra o sistema educativo, em 

uma jornada que acumula 527 detidos e vários feridos. Os alunos secundaristas e universitários mantêm a 

mais de dois meses uma mobilização que inclui ocupações de escolas, paralisações, greves de fome e 

marchas demandando mudanças profundas no desigual sistema de ensino do país. O governo entregou na 

segunda-feira um pacote de 21 medidas para melhorar a educação. Os estudantes, que devem responder a 

proposta na sexta-feira, adiantaram que será rechaçada. ―No momento as assembleias já rechaçaram a 

proposta do ministro (de Educação, Felipe) Bulnes‖, disse Vallejos. 

 

Guatemala se prepara para o III Encontro Interamericano de Refúgios 

Adital - No intuito de unir esforços para enfrentar e erradicar todas as formas de violência contra a mulher, 

o encontro das instituições quer fortalecer os vínculos Interinstitucionais para melhor atender as mulheres 

e suas demandas. Ainda, promoverá "o intercambio das experiências e fortalecimento de vínculos de 

referências internacionais; experiências exitosas para proteção de mulheres e seus filhos e filhas em 

situação de risco, incluindo o tráfico de mulheres; a implementação de albergues para as mulheres vitimas 

do tráfico e as estratégias de segurança e proteção para os abrigos, albergues casa de acolhida e os Centros 

de Apoio Integral para Mulheres Sobreviventes da Violência (Caimus)‖. 

 

Um ano depois do acidente com mineiros no Chile, eles buscam emprego e tratam problemas de saúde 

Correio do Brasil - Um ano depois do acidente com os 33 mineiros soterrados no Norte do Chile, os 

trabalhadores ainda buscam uma ocupação estável e muitos estão em tratamento de saúde. Do grupo, sete 

estão de licença médica devido a transtornos do sono e depressão, enquanto cinco se tratam de alcoolismo 

e 14 pediram aposentadoria antecipada por se sentirem incapazes de voltar a trabalhar. 

 

Soldados e moradores saqueiam alimentos na Somália; 1 morre 

Reuters - As tropas do governo fizeram disparos e lutaram entre si enquanto carregavam carrinhos de mão 

e micro-ônibus com a ajuda alimentar emergencial enviada pelo Programa Mundial de Alimentos (PMA) 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica-brasil-economia/33,65,33,12/2011/08/05/interna_brasil,264179/ong-responsabiliza-o-crescimento-economico-por-ameacas-aos-indigenas.shtml
http://www.diarioliberdade.org/index.php?option=com_content&view=article&id=18192:chile-estudantes-voltam-a-serem-reprimidos-e-ja-somam-527-presos&catid=242:repressom-e-direitos-humanos&Itemid=156
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=PT&cat=75&cod=58981
http://correiodobrasil.com.br/um-ano-depois-do-acidente-com-mineiros-no-chile-eles-buscam-emprego-e-tratam-problemas-de-saude/278912/
http://br.reuters.com/article/topNews/idBRSPE77407F20110805
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da ONU. O incidente aconteceu no acampamento de Badbaado, nos arredores da cidade, causando a fuga 

de centenas de refugiados, segundo as testemunhas. 

 

Turquia pede reunião de países islâmicos sobre fome na África 

Reuters - "Não importa se a reunião será realizada em Istambul ou Jeddah, queremos que a OCI faça uma 

intervenção assim que possível. Queremos cumprir com as necessidades de nossos irmãos africanos no 

mês do Ramadã", disse ele a jornailstas na capital turca, Ancara, antes das orações muçulmanas de sexta-

feira. 

 

Rebeldes dizem que Otan matou filho de Gaddafi, mas governo nega 

BENGHAZI, Líbia (Reuters) - Rebeldes líbios disseram na sexta-feira que um bombardeio aéreo da Otan 

matou um filho de Muammar Gaddafi, Khamis, que comandava uma das unidades militares mais leais e 

bem equipadas do regime, mas o governo líbio nega a informação. 

 

Câmara Federal 

o  PL-01992/2007 - Institui o regime de previdência complementar para os servidores públicos 

federais titulares de cargo efetivo, inclusive os membros dos órgãos que menciona, fixa o 

limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de 

que trata o art. 40 da Constituição, autoriza a criação de entidade fechada de previdência 

complementar denominada Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público 

Federal - FUNPRESP, e dá outras providências. 

 - 03/08/2011 Devolvido ao Relator, Dep. Silvio Costa (PTB-PE) 

 - 04/08/2011 Apresentação do Parecer do Relator n. 3 CTASP, pelo Deputado Silvio Costa 

(PTB-PE). 

 - 04/08/2011 Parecer Reformulado, Dep. Silvio Costa (PTB-PE), pela aprovação deste e, 

parcial ou integral, das emendas nºs 3, 11, 12, 13, 20, 23, 24, 25, 30, 32, 42, 44, 

45, 46, 47 e 49, com substitutivo, e pela rejeição das demais emendas 

apresentadas na Comissão. 

 

o PL-02470/2007 - Altera a Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993, "que regulamenta o art. 37, 

inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da 

Administração Pública e dá outras providências", para incluir, como requisito para licitação 

de obras ou serviços, que o vencedor da licitação admita trabalhadores em situação de rua e 

dá outras providências. 

 - 05/08/2011 Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões ordinárias a partir de 08/08/2011) 

 

o PEC-00270/2008 - Acrescenta o parágrafo 9º ao art. 40 da Constituição Federal de 1988. - 

Garante ao servidor que aposentar-se por invalidez permanente o direito dos proventos 

integrais com paridade. Altera a Constituição Federal de 1988. 

 - 03/08/2011 Apresentação do Requerimento de Inclusão na Ordem do Dia n. 2607/2011, pelo 

http://br.reuters.com/article/worldNews/idBRSPE77407820110805
http://br.reuters.com/article/worldNews/idBRSPE77404D20110805
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=366851
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=377765
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=401376
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Deputado Osmar Júnior (PCdoB-PI), que: "Requer inclusão na Ordem do Dia da 

Proposta de Emenda à Constituição nº 270 de 2008, que acrescenta o parágrafo 9º 

ao art. 40 da Constituição Federal. ". 

 

o PL-05894/2009 - Transforma cargos vagos da Carreira da Previdência, da Saúde e do 

Trabalho, estruturada pela Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, em cargos de Analista 

Ambiental, da Carreira de Especialista em Meio Ambiente, de que trata a Lei nº 10.410, de 

11 de janeiro de 2002, estende a indenização, de que trata o art. 16 da Lei nº 8.216, de 13 de 

agosto de 1991, aos titulares de cargos de Analista Ambiental e de Técnico Ambiental da 

Carreira de Especialista em Meio Ambiente e aos titulares dos cargos integrantes do Plano 

Especial de Cargos do Ministério do Meio Ambiente e do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - PECMA, de que trata a Lei nº 

11.357, de 19 de outubro de 2006, integrantes dos Quadros de Pessoal do IBAMA e do 

Instituo Chico Mendes, nas condiç ões que menciona, altera a Lei nº 10.410, de 2002, que cria 

e disciplina a carreira de Especialista em Meio Ambiente, e a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 

1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 

formulação e aplicação. 

 - 03/08/2011 Encerramento automático do Prazo de Recurso. Não foram apresentados recursos. 

 - 04/08/2011 Ofício SGM-P 1173/2011 à CCJC encaminhando este projeto para elaboração da 

Redação Final, nos termos do Artigo 58, §4 e Artigo 24, II, do RICD. 

 - 04/08/2011 Encaminhado à CCP 

 - 04/08/2011 Recebimento pela CCJC. 

 

o PL-05911/2009 - Dispõe sobre a criação e a transformação de cargos de Agências 

Reguladoras, referidos na Lei nº 10.871, de 20 de maio de 2004. 

 - 03/08/2011 Encerrado o prazo para emendas ao projeto. Não foram apresentadas emendas. 

 

o PL-06083/2009 - Institui a obrigatoriedade de realização de ginástica laboral no âmbito dos 

órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta. 

 - 03/08/2011 Parecer da Relatora, Dep. Flávia Morais (PDT-GO), pela aprovação deste, e da 

Emenda de Relator 1 da CTASP. 

 

Com informações do clipping do Sindprevs/PR e do Sinsprev/SP 
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http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=447320
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=447694
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=451935

