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Brasília-DF, 7 de outubro de 2011 

 

Concurso do INSS deve demorar mais que o previsto  

 

Os concurseiros que aguardam o próximo concurso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) devem 

focar nos estudos e deixar a ansiedade de lado. É que de acordo com a assessoria de imprensa do 

Ministério da Previdência Social (MPS), o lançamento do edital da seleção que deve oferecer 2.500 vagas 

para técnicos e médicos peritos vai demorar mais que o previsto pelo ministro Garabaldi Alves Filho. O 

ministro chegou a anunciar no próprio Twitter que a seleção seria publicada até o final de setembro. 

 

De acordo com os servidores ouvidos pelo CorreioWeb, ainda falta que a autorização dada pelo Ministério 

do Planejamento seja publicada no Diário Oficial da União. “Além disso, após a publicação dessa 

autorização, será fixado um prazo para que técnicos dos dois ministérios definam exatamente o número de 

vagas do concurso, contratem a banca responsável pela elaboração das provas e redijam o edital de 

abertura”, informou a assessoria de imprensa. 

 

Especula-se que sejam oferecidas 2.000 vagas para técnicos e 500 para médicos peritos. No caso dos 

assistentes sociais, o ministro Garibaldi Filho informou que os candidatos aprovados no último concurso, 

realizado em 2009, serão reaproveitados. Na ocasião, a seleção ofereceu 900 vagas para assistentes 

sociais. A disputa registrada pela Funrio, organizadora da seleção, foi de 48,17 candidatos por vaga. A 

remuneração inicial para o cargo era de R$ 3.586,26. 

 

No dia 21 de julho, a presidenta Dilma Rousseff autorizou o concurso em caráter excepcional, haja vista 

que todas as seleções e nomeações estão sendo analisadas friamente pelo Ministério do Planejamento, que 

tenta aplicar o corte orçamentário e reduzir a gastança com a máquina pública. 

 

Os novos servidores do INSS vão atuar no Plano de Expansão da Rede de Atendimento (PEX) do 

instituto, que prevê a implantação de 720 novas agências da Previdência em cidades brasileiras com mais 

de 20 mil habitantes que não possuem unidades fixas. Desse total, 71 já foram inauguradas. Até o final de 

2014, as demais 649 unidades deverão ser entregues. 

 

Último concurso 

Em 2008 o lançou concurso com 2,3 mil oportunidades para técnicos e analistas. Segundo o edital, a 

remuneração inicial oferecida era de R$ 1.989,87 e R$ 2.243,78, respectivamente. O Centro de Seleção e 

de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília (Cespe/UnB) elaborou as provas.  

*Fonte: CORREIOWEB 

  

Discurso de Dilma na UE é "irreal e hipócrita", diz jornal 

 

A recente fala da presidente Dilma Rousseff perante líderes da União Europeia, oferecendo ajuda para 

combater a crise e advertindo contra ajustes fiscais muito severos no continente, "soou irreal e hipócrita", 

segundo artigo publicado na última terça-feira (4) pelo Financial Times.  

 

O artigo ironiza o fato de um país conhecido por seu "incômodo e pesado" sistema tributário advertir a UE 

contra "impostos restritivos". E cita a proposta do ministro da Fazenda, Guido Mantega, de propor um 

"pacote de resgate dos Brics" para a zona do euro.  
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"O problema é que ele esqueceu de consultar outros países dos Brics, como a China, que detém a maioria 

das reservas em moeda estrangeira do bloco. Até seus compatriotas se surpreenderam com a ideia de que o 

Brasil poderia resgatar países como a Itália, que tem um PIB per capita três vezes maior que o seu", diz o 

artigo.  

 

O texto também diz que Brasília criticou o protecionismo apenas uma semana antes de elevar o IPI para 

carros importados. Ainda assim, diz que a "recém-descoberta voz global" do Brasil pode ser um sinal de 

"maior estabilidade interna".   

*Fonte: LONDRIX.COM – BBC BRASIL 

  

Insistência de grevistas desafia o Palácio do Planalto e irrita o governo 

 

A radicalização dos funcionários dos Correios e dos bancários está irritando o governo. Muito além dos 

prejuízos à população, que enfrenta o atraso na entrega de 150 milhões de cartas e encomendas e tem 

dificuldades para pagar suas contas em dia, o temor do Palácio do Planalto é que a resistência dos 

grevistas em encerrar o movimento e a exigência de aumentos salariais elevados motivem outras 

categorias a pressionar o poder público, empurrando para cima os preços de produtos e serviços em todo o 

Brasil.  

 

Não à toa, a presidente Dilma Rousseff deu ordem para que o Departamento de Coordenação e 

Governança das Empresas Estatais (DEST) tenha pulso firme com os presidentes e diretores das 

companhias, em especial Banco do Brasil, Petrobras, Caixa Econômica Federal e ECT.  

 

O comando, dado por meio da ministra do Planejamento, Miriam Belchior, é para que eles concedam, no 

máximo, a reposição da inflação. Os motivos para tanta preocupação são simples. Com mais dinheiro no 

bolso, os trabalhadores vão às compras e aumentam a demanda por produtos, o que faz a inflação disparar. 

As empresas, por sua vez, repassam ao consumidor o custo dos aumentos salariais. Outro perigo que o 

governo quer evitar é a volta da indexação de preços. 

 

O tom das conversas na equipe da presidente Dilma ficou ainda mais áspero nesta semana, depois de os 

funcionários dos Correios rejeitarem a proposta de aumento de R$ 80 mais reajuste de 6,87% nos salários 

e benefícios formalizada na terça-feira, durante reunião de conciliação no Tribunal Superior do Trabalho 

(TST). 

 

Em assembleias em todo o país, eles preferiram manter a paralisação iniciada em 14 de setembro e bater o 

pé por um aumento de R$ 200 a todos os trabalhadores, além de reposição da inflação calculada em 7,16% 

e da elevação do piso salarial de R$ 807 para R$ 1.635. 

 

O alerta do Planalto deve-se não apenas aos pedidos dos bancários e dos funcionários dos Correios, mas 

também ao fato de outras categorias terem conquistado aumentos expressivos neste ano. Para se ter ideia, 

balanço do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) mostrou que, 

de um total de 353 negociações salariais realizadas no primeiro semestre, 93% tiveram reajustes iguais ou 

superiores à inflação. 

 

Na avaliação de Frederico Araújo Turolla, professor de administração da Escola Superior de Propaganda e 

Marketing (ESPM-SP) e sócio da Pezco Consultoria, os sindicatos estão lutando para assegurar reajustes 

elevados porque perceberam que os próximos anos serão mais difíceis, em razão das incertezas 

econômicas. “Por algum tempo, houve a possibilidade de reajustes generosos no setor público, por causa 

da folga fiscal, e no privado, por causa do crescimento vigoroso da economia. Mas a fase das vacas gordas 

está passando e os aumentos terão de ser mais modestos”, afirmou Turolla. 

 



 3 

 

Impasse bancário 

No caso dos bancários, a briga também é por um aumento real. A categoria, de braços cruzados desde 27 

de setembro, quer um reajuste de 12,8% (reposição da inflação mais 5%). Ontem, a paralisação atingiu 

8.758 agências de bancos públicos e privados em todo o país. Enquanto o impasse não é resolvido, o 

brasileiro sofre para honrar compromissos e até mesmo sacar ou depositar dinheiro. Os bancos continuam 

lotados mesmo em meio à greve, pois muitos tentam resolver, sem sucesso, a vida nos caixas eletrônicos. 

O problema já afeta inclusive as transações na internet. 

 

Poupança capta R$ 4 bi 
Apesar da inflação, o avanço do emprego e da renda está permitindo aos brasileiros pouparem mais. Em 

setembro, o saldo da caderneta de poupança ficou positivo (mais depósitos que retiradas) em R$ 4,1 

bilhões. O valor é praticamente o dobro de agosto, R$ 2,2 bilhões. O mês passado foi o quarto consecutivo 

com resultado da aplicação no azul.  

 

O bom desempenho coincide com os meses marcados pela piora da crise econômica mundial. Em 

períodos de incerteza, investimentos de maior risco, como em ações na bolsa, são evitados pelos 

aplicadores, que preferem um porto seguro, como a velha caderneta ou os fundos de renda fixa. Do total 

captado R$ 1,8 bilhão foi depositado na Caixa Econômica Federal. Sozinha, a Caixa detém, praticamente, 

um terço da caderneta de poupança.  

*Fonte: CORREIO BRAZILIENSE 

  

TST determina que 40% dos funcionários dos Correios voltem ao trabalho 

Medida deve ser respeitada em cada uma das unidades operacionais dos Correios. No Paraná, sindicato 

ainda não foi notificado oficialmente, mas afirmou que vai cumprir a decisão da justiça 

 

O presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), João Oreste Dalazen, determinou nesta quinta-feira 

(6) que a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares 

(Fentect) mantenha em atividade um contingente mínimo de 40% dos empregados em cada uma das 

unidades operacionais dos Correios, para atendimento dos serviços inadiáveis da comunidade. Se a 

decisão não for cumprida, a entidade terá que pagar multa diária de R$ 50 mil. 

 

No Paraná, o Sindicato dos Trabalhadores nos Correios do Paraná (Sintcom-PR), informou que ainda não 

foi notificado oficialmente da decisão, mas ressaltou que já há um efetivo de 30% dos funcionáriso 

trabalhando. O sindicato também afirmou que vai cumprir a determinação judicial. 

 

Na mesma decisão, Dalazen também determinou que a audiência no TST entre a direção dos Correios e 

representantes dos trabalhadores da empresa, marcada para a próxima segunda-feira (10), seja antecipada 

para esta sexta (7), às 14h. Na reunião, as duas partes vão tentar mais uma vez chegar a um acordo para 

evitar que o dissídio coletivo da categoria seja julgado pelo tribunal. 

 

Na última terça-feira (4), a empresa e os trabalhadores participaram de uma audiência de conciliação no 

TST e chegaram a um acordo sobre os principais pontos da greve, que já dura 23 dias. Mas os 35 

sindicatos da categoria não aceitaram os pontos acordados, mantendo a paralisação. 

*Fonte: Agência Brasil 

  

Presidente do TST defende limitação de contratações de trabalhadores terceirizados 

 

O Brasil precisa limitar a contratação de trabalhadores terceirizados, defendeu hoje (5) o presidente do 

Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministro João Oreste Dalazen. “É essencial, para o aprimoramento 

da legislação brasileira, a responsabilidade solidária e uma limitação aos casos de terceirização”, disse o 

ministro, após audiência pública sobre o tema no TST. Para ele, a terceirização em atividade fim é a 

negação do direito do trabalho. 
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Segundo Dalazen, a empresa que contrata o serviço terceirizado também deve ser responsabilizada pelo 

serviço. Com isso, em caso de problemas, ambas – contratada e contratante - serão responsabilizadas 

igualmente. “Defendo a responsabilidade solidária das empresas em caso de descumprimento da 

legislação trabalhista pela empresa terceirizada. Seria um avanço do ponto de vista social na medida em 

que é uma responsabilidade mais séria, indutora de uma maior participação da empresa [contratante] na 

fiscalização da execução do contrato de trabalho pela empresa terceirizada.” 

 

O presidente do TST considerou a audiência pública, que durou dois dias, um avanço na regulamentação 

dos serviços terceirizados, além de servir para melhorar o entendimento do Judiciário para julgar os 

processos que tratam do assunto. “A audiência pública foi altamente positiva, porque dela emerge uma 

rica contribuição ao tribunal para o julgamento dos mais de 5 mil processos. Houve elucidação de muitas 

questões de fato técnicas que estavam a exigir esclarecimentos para o tribunal.” 

 

Na opinião de Dalazen, a terceirização ideal é a que está consagrada no critério adotado pela TST. O 

tribunal, esclareceu, considera lícita “a terceirização exclusivamente em atividade meio, ou quando se 

trata de serviços especializados em atividade meio”. A terceirização na atividade fim, acrescentou, é a 

própria negação do direito do trabalho”. No entanto, ele disse que “há dificuldades práticas e inegáveis na 

adoção do critério” de atividades meio e fim. 

 

“Reconhecemos que o critério [de atividade meio e fim] não tem rigor científico absoluto, mas é o menor 

mal diante da perspectiva de uma abertura plena da terceirização, a meu juízo sem quaisquer limites e de 

forma desenfreada. Isso pode trazer consequências sociais nefastas e não podemos comungar desse 

entendimento.”  

*Fonte: AGÊNCIA BRASIL 

  

Movimento defende auditoria da dívida pública no Brasil 

 

A coordenadora do movimento Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lucia Fattorelli, afirmou que o Brasil 

precisa fazer auditoria de sua dívida pública como forma de rever a política monetária e fiscal e o modelo 

econômico. 

 

“É o instrumento para desmascarar o que acontece no mundo inteiro, é uma ferramenta para jogar luz no 

processo”, afirmou. Ela elogiou a criação de comitês de auditoria cidadã nos países europeus que estão 

sofrendo mais os efeitos da crise mundial, como Grécia, Portugal e Espanha. 

 

Segundo dados do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi), citados por 

Maria Fattorelli, o Brasil gastou 45% (R$ 635 bilhões) do orçamento de 2010 para pagar juros e 

amortizações da dívida pública. 

 

Maria Lucia Fattorelli participou nesta quinta-feira do seminário “Especulação e Crise Financeira, 

Integração Financeira Regional e Auditoria da Dívida Pública”, realizado pelas comissões de Finanças e 

Tributação; de Direitos Humanos e Minorias; e de Relações Exteriores e de Defesa Nacional.  

*Fonte: AGÊNCIA CÂMARA 

  

Royalties do pré-sal? Também quero! 
“Cada brasileiro poderia receber, a cada ano, da Receita Federal, a sua parte (legalmente) definida na 

renda do petróleo! Como se faz no Alaska!” 

 

Por que não distribuir os royalties do pré-sal, ao menos boa parte deles, diretamente à população, como é 

feito no Alaska, ao invés de entregá-lo aos governantes, a maioria dos quais tem usado tão mal os nossos 

recursos? 
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Estados produtores x não-produtores: essa é a disputa atual sobre os (futuros) royalties do pré-sal, em 

votação que se dará em breve no Legislativo. Pouco se discute sobre o (futuro) uso do dinheiro. Alguns 

dirão que o uso do dinheiro já está definido: parte irá para o “Fundo Social do Petróleo”, que investirá em 

educação, saúde, meio ambiente, ciência e tecnologia…. Bonito, não é? 

 

Só que ninguém disse em que será usado o dinheiro, na educação. Sabemos todos que é possível fazer 

bons, e maus, investimentos em educação, assim como em saúde, ou em qualquer outra atividade. Como 

distinguir os bons e os maus investimentos? Esse ponto central não tem sido discutido. E, enquanto não se 

discute o essencial, o debate se limita a buscar definir qual parcela dos recursos será entregue a esse ou 

àquele administrador. Assim como não se discute em quais projetos e atividades os tais administradores 

usarão o dinheiro, também não se fala sobre como será a prestação de contas desses recursos. Vai tudo 

continuar como está? 

 

A propósito, veja-se a região norte do estado do Rio de Janeiro, beneficiária privilegiada da exploração do 

petróleo nos últimos anos: a explosão populacional e econômica lá ocorrida não implicou melhoria nos 

indicadores de desenvolvimento e bem estar da população… 

 

Apesar disso, a discussão continua a ser quem terá maior parcela do dinheiro do pré-sal, se o prefeito, o 

governador ou o presidente, e seus sucessores. 

 

Mas, insisto, em que eles usarão o dinheiro? Por mais que existam serviços públicos de boa qualidade, 

mesmo no Brasil, em nosso país o mais comum é que esses serviços NÃO sejam de alta qualidade, e que o 

sofrimento da população seja enorme. Será que os recursos públicos têm sido bem aplicados? 

 

Vamos, então, acreditar que os nossos administradores, com o (alto?)  desempenho que têm demonstrados 

nos últimos (muitos) anos,  vão utilizar (nosso) dinheiro de maneira adequada, tão bem quanto nós 

mesmos o usaríamos? 

 

Ilusão, não é? Vale lembrar que “a ilusão é uma fé desmedida”, disse Honoré de Balzac, no que foi 

complementado por Oscar Wilde: “A ilusão é o primeiro de todos os prazeres”. Já Mark Twain afirmou: 

“Não abandones as tuas ilusões. Sem elas podes continuar a existir, mas deixas de viver”. 

 

Sem abandonar as ilusões, mas também sem nos deixarmos cegar por elas, não há porque ter fé desmedida 

em que nossos administradores darão (mais) prioridade aos (nossos) prazeres do que aos (prazeres) deles. 

Assim, sem ilusões, por que não distribuir os royalties do pré-sal diretamente entre a população, 

privilegiando os mais necessitados, ao invés de entregar o dinheiro aos administradores públicos? Cada 

brasileiro poderia receber, a cada ano, da Receita Federal, a sua parte (legalmente) definida na renda do 

petróleo! Como se faz, repito, no Alaska! 

 

O pré-sal é enorme, tem lá uma fortuna imensa, mas não é seguro que todos os brasileiros se beneficiarão 

dessa riqueza, como tem ocorrido no norte fluminense. Também quero a minha parte! 

 

Se couber aos nossos administradores gerenciar toda essa fortuna, com as práticas de gestão dos recursos 

públicos hoje vigentes, o mais provável é que pouquíssimos brasileiros se beneficiem de toda essa riqueza. 

Como, aliás, ocorreu com o ouro descoberto por volta de 1700! 

 

A proposta de distribuir a renda entre toda a população pode até parecer, no Brasil, maluquice. Mas, 

dispersar os recursos é sempre melhor que concentrá-los em elefantes brancos e obras superfaturadas…. 

Fica a sugestão: distribuição da renda do pré-sal entre a população, e não entre os governantes! 

 

*Fonte: EDUARDO FERNANDES – CONGRESSO EM FOCO 
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Câmara aprova divulgação de valores arrecadados com multas de trânsito 

 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) aprovou nesta terça-feira (4), em caráter 

conclusivo, o Projeto de Lei 4604/09, do deputado Marcos Montes (DEM-MG), que obriga a União, os 

estados e os municípios a divulgarem trimestralmente o total arrecadado com multas de trânsito e onde o 

dinheiro está sendo gasto. A proposta deve seguir para análise do Senado, exceto se houver recurso para 

que seja examinada pelo Plenário da Câmara. 

 

O Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97) determina que o valor arrecadado com as multas de 

trânsito seja aplicado, exclusivamente, em sinalização, engenharia de tráfego e de campo, policiamento, 

fiscalização e educação de trânsito. Do total arrecadado, 5% têm de ser depositados em um fundo nacional 

destinado à segurança e à educação de trânsito. 

 

O relator da proposta, deputado Felipe Maia (DEM-RN), recomendou a aprovação da medida, mas 

ressaltou que um projeto de autoria de deputados não pode criar obrigações para órgãos reguladores do 

Poder Executivo. A proposta sugeria que o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) regulasse a forma 

como se dará a divulgação, mas o Executivo pode considerar que outra instância irá regular a nova lei. 

“Para que o projeto seja integralmente constitucional, há de livrá-lo desse vício descrito”, defendeu. 

 

Parlamentares ressaltaram que pode haver desvios na aplicação dos recursos, o que justifica a divulgação 

dos valores. "Com a divulgação, a sociedade poderá fiscalizar os montantes arrecadados e a destinação, 

exigindo o cumprimento da lei e contribuindo para a sua efetiva aplicação na educação e segurança do 

trânsito", disse Marcos Montes.  

*Fonte: AGÊNCIA CÂMARA 

  

Senador propõe chicotadas para preso que não trabalhar 
Cassol alega que "pilantras, vagabundos e sem-vergonha" recebem um tratamento melhor do que os 

trabalhadores brasileiros 

 

O senador Reditario Cassol (PP-RO) defendeu nesta quinta-feira (6), da tribuna do Senado, o fim do 

auxílio-reclusão para os condenados que estiverem cumprindo pena e a adoção da pena de chicotadas 

contra os presos que se recusarem a trabalhar nos presídios. Ele alega que "pilantras, vagabundos e sem-

vergonha" recebem um tratamento melhor do que os trabalhadores brasileiros. 

 

"Nós temos de fazer o nosso trabalho, ilustre presidente e nobres senadores, modificar um pouco a lei aqui 

no nosso Brasil, que venha favorecer, sim, as famílias honestas, as famílias que trabalham, que lutam, que 

pagam impostos para manter o Brasil de pé", defendeu. "E não criar facilidade para pilantra, vagabundo, 

sem-vergonha, que devia estar atrás da grade de noite e de dia trabalhar, e quando não trabalhasse de 

acordo, o chicote voltar, que nem antigamente", defendeu. 

 

Suplente de seu filho, o ex-governador de Rondônia Ivo Cassol, que está licenciado, Reditario questionou 

o "desamparo" dos parentes das vítimas, enquanto o governo - segundo ele - gastar por ano "mais de R$ 

200 milhões do orçamento para sustentar a família dos presos que cometera crime hediondo, crime 

bárbaro". 

 

"O vagabundo, sem-vergonha, que está preso recebe uma bolsa de R$ 802,60 para seu sustento. Mesmo 

que seja auxílio temporário, a prisão não é colônia de férias", protestou. No seu entender, a pessoa 

condenada por crime grave deve sustentar os dependentes com o trabalho nas cadeias. Ele comparou a 

situação aos trabalhadores desempregados que, "além de tudo isso, muitas vezes é assaltado, tem a casa 

roubada e precisa viver recluso atrás das grades de sua própria casa".  

 

Em aparte, o senador Eduardo Suplicy (PT-SP), disse que compreendia a "indignação" do colega, mas 

que, em nenhuma hipótese, aprovaria a utilização do chicote, "porque seria uma volta da Idade Média".  

http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/131370-PROJETO-EXIGE-TRANSPARENCIA-NA-APLICACAO-DE-RECEITA-DE-MULTAS.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9503.htm
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*Fonte: AGÊNCIA ESTADO 
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