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Brasília-DF, 5 de setembro de 2011 

 

Na média, zero para os servidores 

 

O governo deverá conceder reajustes em 2012 apenas para os aliados de sua base, no caso a Condsef. As 

demais categorias que se lixem. O pessoal da Receita Federal articula paralisações, professores e técnicos 

das universidades federais, algumas em greve a mais de 30 dias, querem ampliar o movimento.  

 

Funcionários do INSS apresentaram dados alarmantes sobre quem optou pela jornada de 40 horas e sofre 

doenças ocupacionais pela jornada extenuante. Policiais federais, sem reajuste há dois anos, preparam uma 

greve de protesto. Pelo país pipocam protestos e o governo nem aí para a paçoca já avisa que vai barrar 

qualquer tentativa de modificações no texto do Projeto de Lei que concede reajustes em 2012. As lutas 

prometem. 

*Fonte: VERA RITTER – INFO DF 

  

PT quer controlar a mídia 

 

Já se vão alguns anos das denúncias do Mensalão e demais corrupções, mas a cúpula do PT não perdoa a 

imprensa pelos episódios que derrubou ministros e deputados e que controlar a mídia para ver se param de 

divulgar as maracutaias dos políticos pelo país. Calar a voz, mesmo as que não concordamos para silenciar 

denúncias é, no mínimo, uma tentativa velada de censura.  

*Fonte: BLOG DO FAGUNDES  

  

Com aumento do Judiciário, teto salarial no serviço público vai a R$ 32,1 mil 

 

O aumento reivindicado pelo Judiciário deve elevar para R$ 32,1 mil o vencimento máximo do 

funcionalismo público. Na tentativa de acabar com o mal-estar causado pela não inclusão do reajuste no 

Orçamento de 2012, a presidente Dilma jogou o problema no colo do Congresso Nacional.  

 

E, sexta-feira (2), fez um alerta em mensagem ao Legislativo: para que sejam concedidos os reajustes que 

beneficiarão ministros do STF e servidores do MPU e do Judiciário, num total de R$7,7 bilhões em 

despesas, será preciso cortar dinheiro de áreas importantes como a educação e a saúde.  

 

Contrária ao aumento, disse que submeteu o pedido ao Congresso "em respeito ao princípio republicano 

da separação dos Poderes e cumprindo o dever constitucional". Relator do Orçamento, o deputado Arlindo 

Chinaglia (PT-SP) afirmou que, com os dados disponíveis hoje, não há recursos para atendê-lo. 

Dilma alerta o Congresso que correção de salários do Poder Judiciário pode levar a cortes em áreas como 

saúde e educação. 

 

A presidente Dilma Rousseff disse que a concessão de reajustes salariais aos ministros do Supremo 

Tribunal Federal (STF) - o que elevaria o teto das remunerações no funcionalismo para R$ 32,1 mil - e aos 

demais servidores do Judiciário e do Ministério Público da União (MPU) significará cortes em áreas 

importantes, como educação e saúde, e colocará em risco a saúde das contas públicas.  

 

Na tentativa de reverter o mal-estar causado pela não inclusão desses aumentos na proposta orçamentária 

de 2012, Dilma jogou o problema no colo do Congresso Nacional. 
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Em mensagem encaminhada ontem ao Legislativo, ela reafirmou que o governo havia recebido os pedidos 

de aumento, com impacto total de R$ 7,7 bilhões no próximo ano, mas ressaltou que eles não puderam ser 

contemplados na peça orçamentária. Agora, cabe à Comissão Mista de Orçamento encontrar uma solução, 

já que as receitas de 2012 estão comprometidas e não consideram essas elevações salariais. 

 

"O governo apenas reiterou a existência desses projetos e disse que caberia ao Congresso aprovar ou não 

os pedidos. Mas, com os dados disponíveis hoje, não há recursos para atendê-los", adiantou o relator do 

Orçamento, deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP).  

 

As reivindicações são de uma elevação de 56% para os servidores do Judiciário e do MPU, cujos projetos 

estão parados na Câmara desde 2009. No caso dos ministros do STF, o pedido protocolado no ano passado 

é de um aumento de 14,79%, de R$ 26,7 mil para R$ 30,6 mil. Na última quarta-feira, o STF encaminhou 

outro projeto de lei, de nº 2197/11, pedindo mais 4,8% para os seus ministros.  

 

A ideia é recompor a perda inflacionária estimada para o ano de 2011, que não teria sido considerada na 

primeira proposta. Com isso, o subsídio iria para R$ 32,1 mil, fixando um novo teto para a remuneração 

do funcionalismo. 

 

Os servidores públicos estão tão dispostos a pressionar o governo que, desde o ano passado, já realizaram 

duas greves. Em 2010, eles cruzaram os braços por 44 dias, entre maio e julho, mas suspenderam o 

movimento confiantes na promessa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de analisar o caso após as 

eleições.  

 

Neste ano, eles também fizeram paralisações em todo o país. E, agora, ameaçam intensificar as 

manifestações. Desde o início das discussões, porém, o Ministério do Planejamento parece irredutível. A 

ministra Miriam Belchior tem deixado claro não concordar com as melhorias, o que causou irritação no 

presidente do STF, o ministro Cezar Peluso. 

 

Efeito cascata 
A preocupação do governo federal não é apenas com as elevações em específico. Como o subsídio dos 

magistrados do Supremo representa o teto do funcionalismo, o reajuste pode causar um efeito cascata. Na 

carta, Dilma observou que as propostas foram desconsideradas devido à incerteza econômica mundial e à 

necessidade de o Brasil se preparar para lidar com os reflexos da crise.  

 

"Há possibilidade de agravamento na situação econômica internacional em 2012, com risco de recessão 

em economias avançadas e forte volatilidade nos preços dos ativos financeiros. Várias economias 

enfrentam problemas justamente por sua situação fiscal, com alto endividamento e deficit públicos", 

ressaltou a presidente. 

 

Dilma observou ainda que um aumento excessivo na despesa do governo traria insegurança sobre a 

evolução da economia. E dividiu a responsabilidade com o Legislativo e o Judiciário. Apesar da posição 

notadamente contrária aos reajustes, ela disse que submeteu os pedidos à apreciação do Congresso "em 

respeito ao princípio republicano da separação dos Poderes e cumprindo o dever constitucional". 

 

O deputado Chinaglia explicou que a Comissão terá de lidar com uma série de reivindicações, mas que 

não há garantia de atendê-las. "Com certeza, todos que têm demandas vão encaminhar emendas. Mas não 

há hipótese de atender a todos. Isso é irreal", afirmou. "O que eu me disponho a fazer é negociar, ouvir, 

mas não posso criar ilusão. O governo não colocou um centavo a mais na proposta", disse. No próximo 

dia 14, a ministra Miriam Belchior vai ao Congresso para esclarecer dúvidas sobre a peça orçamentária. 
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Reação imediata 

O impasse na relação entre o Executivo e o Judiciário em torno da concessão de reajustes causou reação 

imediata das entidades representativas dos servidores. No próximo dia 21, eles vão realizar, em Brasília, o 

Dia de Mobilização pela Valorização da Magistratura e do Ministério Público.  

 

Os protestos vão ocorrer no Congresso, no Supremo Tribunal Federal e na Praça dos Três Poderes. A 

Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) considerou que a postura do governo federal, ao não 

incluir as previsões de aumento no Orçamento, violou "o princípio da independência dos Poderes e a 

autonomia financeira do Judiciário".  

*Fonte: CORREIO BRAZILIENSE 

  

Mais da metade dos repasses federais a ONGs nos últimos 12 anos não foram fiscalizados 

 

Beneficiadas por R$ 3,5 bilhões nos cofres federais apenas no ano passado, as organizações não 

governamentais (ONGs) contam com um estímulo para terem o nome envolvido em irregularidades: a 

incapacidade de fiscalização pelo Poder Público. Em 2010, 45,7 mil convênios não tiveram a prestação de 

contas analisada, num total de R$ 21,1 bilhões empenhados (autorizados) e cuja aplicação não teve 

qualquer acompanhamento. O valor equivale a 54,9% – mais da metade – dos R$ 38,4 bilhões em 

convênios fechados desde 1999 entre a União e entidades sem fins lucrativos. 

 

Os números constam do Relatório das Contas de Governo do Exercício de 2010, aprovado pelo Tribunal 

de Contas da União (TCU) em junho com ressalvas. De acordo com o levantamento, 2.780 entidades 

deixaram de entregar a documentação, mas o principal problema ocorre com as organizações que 

enviaram os esclarecimentos, mas não tiveram a prestação de contas verificada. Ao todo, 42.963 

convênios estavam nessa situação no fim do ano passado, num atraso médio de seis anos e dez meses na 

análise dos papéis. 

 

Em relação a 2009, o valor das prestações de contas não analisadas, por falta de encaminhamento dos 

documentos ou pela demora dos órgãos concedentes, subiu 12,1%. Na comparação com 2006, a diferença 

é ainda maior: 120%. Há cinco anos, o montante dos convênios não fiscalizados somava R$ 9,58 bilhões. 

Se a fiscalização da atuação das entidades sem fins lucrativos leva tempo, a punição é mais rara.  

 

A estatística mais recente, divulgada pela comissão parlamentar de inquérito (CPI) das ONGs, que 

começou em 2007 e só teve o relatório publicado em dezembro do ano passado, apontava que apenas 

2,7% dos convênios firmados entre 1999 e 2006 foram considerados inadimplentes e tiveram a liberação 

de recursos suspensa pelo governo federal. Se forem levados em conta os contratos que chegaram a ser 

suspensos, mas tiveram a punição revertida, o total chega a 3,3%. 

 

Auditor do TCU que atuou como técnico da CPI das ONGs, Henrique Ziller diz que a descentralização e a 

falta de pessoal para a análise dos contratos são os principais responsáveis pela ineficiência no 

monitoramento das ONGs. ―De fato, os órgãos de controle não têm condições de realizar qualquer 

trabalho de acompanhamento na enorme quantidade de convênios com entidades não governamentais‖, 

avalia. No curto prazo, ele defende a fiscalização por amostragem para diminuir a impunidade: ―Seria uma 

quantidade muito pequena, mas que seria fiscalizada e serviria de exemplo‖. 

 

Atualmente, a análise das prestações de contas não é centralizada em um ministério, mas cabe apenas ao 

órgão federal responsável pelo convênio. O mesmo ocorre com a escolha das entidades que recebem 

recursos públicos. ―Essa fragmentação abre caminho para um festival de favorecimento pessoal, por meio 

de convênios e parcerias que o Poder Público não tem estrutura para fiscalizar‖, diz Ziller, que também é 

presidente do Instituto de Fiscalização e Controle (IFC). 

 

Diretora executiva da Associação de Organizações Não Governamentais (Abong), Vera Marzagão diz 

que, pelo menos no nível federal, esforços para melhorar a transparência têm sido feitos. Ela cita o Portal 

http://www.portaltransparencia.gov.br/


 4 

da Transparência e o Portal dos Convênios. Para Vera, o grande problema está na escolha das entidades 

que atuam em parceria com o Estado. ―Mecanismos de controle existem até demais. O que não há é 

critério para a distribuição dos recursos‖, critica. 

 

Criado em 2008, o Portal dos Convênios contém registros de convênios firmados pela União com estados, 

municípios e entidades sem fins lucrativos. No endereço, o cidadão tem acesso aos documentos da 

assinatura e ao acompanhamento das ações desenvolvidas. No entanto, a prestação eletrônica de contas 

está sendo elaborada há quase três anos.  

 

A demora foi criticada pelo TCU no relatório das contas federais de 2010. O órgão recomendou que o 

Ministério do Planejamento, responsável pelo portal, remaneje analistas de informação para acelerar a 

conclusão da ferramenta.  

*Fonte: WELLTON MÁXIMO, AGÊNCIA BRASIL 

  

Novo clero do Congresso bate de frente com líderes tradicionais 
Nova forma de Dilma se relacionar com deputados e senadores esvazia poder de caciques dos partidos 

aliados 

 

O jeito Dilma Rousseff de se relacionar com o Congresso criou uma nova classe na Câmara dos 

Deputados e no Senado. Trata-se de uma espécie de novo clero que começa a se destacar e causar 

problemas a lideranças políticas mais tradicionais, que se desvalorizaram nos últimos meses. 

 

―A Dilma despersonalizou e desmitificou interlocutores que só falavam por si e pelos outros sem ouvi-

los‖, afirma a deputada Rose de Freitas (PMDB-ES). Atual primeira vice-presidente da Casa, ela se tornou 

uma das expoentes desse novo clero. 

 

Por conta disso, ela já se movimenta para alçar voos mais altos. Rose é apontada como nome alternativo 

do partido à presidência da Câmara em 2013. Em princípio, o PT fez um acordo para apoiar o líder do 

PMDB, Henrique Eduardo Alves (RN), que tem 11 mandatos na Casa. 

 

Recentemente, Rose e Eduardo Alves bateram de frente por causa dos problemas enfrentados por Pedro 

Novais no Ministério do Turismo. Também deputado, Novais foi indicado ao posto por Alves, mas nunca 

teve o aval completo da bancada. 

 

Com Rose à frente, peemedebistas insatisfeitos defenderam a saída imediata de Novais da pasta após a 

deflagração da Operação Voucher, da Polícia Federal. Isso enfureceu o líder do PMDB, que resolveu 

tratar do assunto publicamente e com críticas diretas à deputada capixaba. ―Quem demite é só a presidenta 

Dilma‖, disse.  

 

Esse não foi o único momento em que Alves se viu fragilizado com a bancada que lidera. A indicação do 

deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) para a relatoria do Código de Processo Civil causou protestos por 

parte de um grupo de deputados. 

 

Nesse caso, acabou se destacando como representante do ―novo clero‖ o deputado Danilo Forte (PMDB-

CE). Ele questionou a indicação de Cunha. Disse que o nome deveria ter sido discutido na bancada. 

Resultado: Cunha foi pressionado e desistiu da relatoria. 

 

―O que acontece é que esse governo não mistura ação administrativa com ação política‖, diz Forte. ―É 

preciso se adaptar ao estilo da Dilma. São novos tempos‖, completa o deputado. Ele integra um grupo de 

deputados em primeiro mandato chamado ―novos do PMDB‖. 

 

No PMDB, além dos ―novos‖, outro grupo independente é ―os jovens‖. São deputados com menos de 40 

anos que têm como líder informal Renan Filho (PMDB-AL), filho do senador Renan Calheiros (AL). ―A 

http://www.convenios.gov.br/
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gente não é contra ninguém. Só quis um espaço para ser ouvido‖, diz o jovem. ―Não fizemos algo 

programado, articulado, de propósito‖. 

 

PP 

Em outros partidos, também há representantes desse novo clero. É o caso do PP. Um grupo capitaneado 

pelo deputado Eduardo da Fonte (PE), em segundo mandato na Câmara, e o senador Ciro Nogueira (PP-

PI), primeiro mandato no Senado. 

 

Os dois impuseram uma derrota ao ministro das Cidades, Mário Negromonte (PP), ex-líder da bancada da 

Câmara, quando montaram uma estratégia para destronar do posto de líder Nelson Meurer (PR), uma 

espécie de herdeiro do deputado falecido José Janene (PR). 

 

Meurer tornou-se líder no começo do ano, logo depois que Negromonte foi nomeado ministro. Antes do 

paranaense, o líder era João Pizzolatti (PP-SC), que demorou para tomar posse por causa da Lei da Ficha 

Limpa. 

 

A principal queixa contra Meurer é que ele não fazia reuniões com a bancada e tomava decisões sozinho. 

Isso acabou gerando uma onda de descontentamentos e da Fonte e Ciro acabaram reunindo assinaturas 

para colocar Agnaldo Ribeiro (PP-PB) no lugar de Meurer. 

 

Marco Maia 

A própria chegada de Marco Maia à Presidência da Câmara foi, de certo modo, o começo da era do ―novo 

clero‖. Ele não era o favorito para o posto, mas acabou sendo produto de uma insatisfação de setores do 

PT com a falta de discussão dentro da bancada. 

 

Líder do governo até o fim do governo Luiz Inácio Lula da Silva, o deputado Cândido Vaccarezza (PT-

SP) era visto por todos como o principal nome para assumir a Câmara. No meio da disputa, uma pessoa 

próxima avisou-o que ele estava com uma estratégia errada, pois privilegiava a conversa com líderes e não 

com todos os deputados. 

 

Vaccarezza deu a seguinte resposta: ―Eu não tenho de falar com toda a porcada. É só falar com o dono da 

porcada‖. O principal trunfo dele era o suposto apoio da presidenta Dilma Rousseff à sua candidatura. Na 

prática, ela acabou não se envolvendo. Quando Maia se uniu a Arlindo Chinaglia (PT-SP), outro 

candidato, Vaccarezza teve de desistir da disputa. 

 

Ex-presidente do PT e ex-ministro da Previdência, o deputado Ricardo Berzoini (PT-SP) foi um dos 

articuladores da campanha de Maia. Alijado do grupo de Vaccarezza, resolveu se unir aos insatisfeitos em 

torno de Maia. ―Dilma não quis se meter naquela disputa. Para ela, é melhor que as coisas definidas aqui, 

com conversa‖, afirmou Berzoini. 

 

Também eleita na chapa encabeçada por Maia, a primeira vice-presidente Rose de Freitas acrescenta uma 

impressão sobre como Dilma vê o Congresso: ―Ela não vai ficar aqui correndo atrás da gente, mandando 

votar. Ela quer mostrar que os projetos são bons e será bom para o País. Se quiser votar, vota. Precisamos 

ter essa consciência‖, disse a peemedebista.  

*Fonte: ADRIANO CEOLIN, IG BRASÍLIA 

  

Relatórios de cem páginas relatam passado suspeito do ministro Pedro Novais 

 

Em 30 de outubro de 1979, o Serviço Nacional de Informações (SNI, mais tarde tranformado na Agência 

Brasileira de Inteligência, a Abin) definia no Telex 94/15 um deputado estadual maranhense da Arena, o 

partido do governo. Ele era ―aparentemente integrado‖ à Revolução de 31 de março de 1964 e sem 

registro de antecedentes de natureza subversiva.  
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A probidade administrativa, no entanto, era ―duvidosa‖, de acordo com o texto. Pesavam contra ele fortes 

acusações de desonestidade. A competência não era um atributo em que se sobressaísse. De acordo com o 

texto, ele teve até então ―discreta atuação nos cargos que desempenhou‖ e ―sem qualquer destaque‖. 

 

É assim que o SNI via o atual ministro do Turismo, Pedro Novais Lima, escolhido pela presidente Dilma 

Rousseff para administrar um orçamento de R$ 3,7 bilhões anuais. O registro faz parte do Juízo Sintético 

258, da Presidência da República. São mais de 100 páginas às quais o Correio teve acesso, com registros 

do passado suspeito do ministro das décadas de 1970 e 1980, ora citado com o sobrenome Novaes, ora 

com Novais, o correto — em um dos documentos há alusão à existência da dupla grafia nos registros.  

 

Desde o início de agosto, Novais enfrenta uma crise na pasta que comanda sob acusações de desvio de 

recursos públicos. Ele alega que não tinha conhecimento das informações antes de emergirem na 

Operação Voucher, da Polícia Federal. Assim, ele conseguiu permanecer no cargo, mesmo com a prisão 

dos seus principais subordinados. Essa imagem de alguém que não percebe irregularidades importantes 

contraria as informações reunidas pelas agências estaduais do SNI e pelo Ministério da Justiça, que 

constroem um personagem atento e esperto. 

 

A alegação de ignorar irregularidades, porém, não é algo novo na biografia do ministro. Como no caso dos 

desvios de recursos públicos no Turismo, Novais também alegou desconhecimento no início da década de 

1970, quando veio à tona uma fraude milionária na Diretoria de Despesa Pública da Receita Federal. 

Segundo os documentos do SNI, Novais teria se omitido até mesmo na produção do inquérito 

administrativo. Ele era assessor da Secretaria da Receita Federal. Registros da época afirmam que o 

prejuízo aos cofres públicos foi causado por pagamentos a pessoas fictícias. 

 

A denúncia de um agente fiscal de Tributos Federais também apontava o enriquecimento ilícito dos 

envolvidos no esquema. ―Quanto ao sr. Pedro Novais Lima basta uma visita à sua residência para verificar 

ser uma das mais luxuosas desta cidade, caracterizando os sinais exteriores de enriquecimento sem causa 

lícita‖, destaca o funcionário público nos registros oficiais obtidos pelo Correio. 

 

Alfândega 
O ministro do Turismo também é conhecido por ajudar amigos e correligionários. A fama vem de longa 

data. De acordo com os registros, em 1970 ele teria pedido que a alfândega do Porto do Rio de Janeiro 

liberasse sem pagar taxas um cidadão que trazia do exterior vários bens, inclusive máquinas fotográficas 

para seu amigo e chefe Amilcar de Oliveira, secretário da Receita Federal.  

 

A relação entre os dois rendeu investigações. ―Ademais, existem outros registros negativos contra Pedro 

Novais, todos versando sobre corrupção, destacando-se que o nominado já ocasionou uma reunião urgente 

visando a apurar a sua participação ilegal em empresa particular de assessoria jurídicas, tributárias e 

fiscal,‖ diz um dos documentos. A empresa — Agla S/A — foi criada por Novais e Oliveira, então 

superintendente da Receita,  apenas para abocanhar serviços do setor público.  

 

―O inquérito revela tráfico de influência, podendo afirmar-se que, face as funções públicas exercidas pelos 

componentes da Companhia, não faltarão para  a mesma serviços em abundância e altamente rendosos,‖ 

diz o SNI.―Coube a Pedro Novais organizar a empresa, utilizando-se de testas de ferro, a fim de que seu 

nome (de Oliveira) não aparecesse na diretoria da dita empresa.‖Os documentos afirmam que a Agla 

―constitui um polvo gigantesco com tentáculos estendidos para os setores mais importantes da 

administração fazendária, representados pelos seus acionistas principais, sendo inestimável o poder de 

influência que ela possui‖. 

 

Segundo arapongas, Novais e Oliveira queriam empregar, ilicitamente, seus cargos e posições para prestar 

assistência jurídica sobre assuntos tributários e fiscais.O informe 21, elaborado pela Agência Nacional de 

Informação (integrante do SNI), em 1977, concluía que a atuação de Pedro Novais, agora à frente da 
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Secretaria da Fazenda do Maranhão, era caracterizada pela prática de irregularidades, sintetizadas na 

―centralização ilegal de pagamento das dívidas do Estado‖.  

 

E mais:  ―Realização de vultuosos gastos na reforma do prédio da secretaria da Fazenda, como também na 

aquisição de avião e veículos de necessidade duvidosa para um estado carente de recursos; cobrança ilegal 

de ICM no estado; remoção ilegal de funcionários e retenção ilegal de recursos estaduais e federais 

destinados ao pagamento de fornecedores e empreiteiros‖. 

 

A reportagem procurou o Ministério do Turismo na sexta-feira questionando fatos do passado do ministro 

Novais. A pedido de sua assessoria, foi enviado um e-mail com perguntas, cujo recebimento foi 

confirmado. Mas não houve resposta.  

*Fonte: ALANA RIZZO – CORREIO BRAZILIENSE 
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