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Brasília-DF, 9 de agosto de 2011 

 

Governo tenta evitar manifestações de servidores 

 

Durante 10 dias, de 17 a 26 de agosto, os servidores federais de 27 categorias pretendem realizar 

manifestações por todo o país protestando contra a demora do governo em atender suas reivindicações, 

sendo que a principal delas já foi descartada pelo Planalto, o do reajuste linear para todos, ou como os 

servidores dizem, reposição das perdas salariais.  

 

Na chamada jornada de lutas, no dia 24 está marcada mais uma marcha pela Esplanada dos Ministérios 

em, Brasília. E o governo demonstra cerca inquietação com mais este protesto e de como a média está 

aumentando a cobertura destes protestos. Isso é meia verdade, já que os servidores administrativos das 

universidades federais estão em greve a mais de 30 dias e quase não merecem atenção da imprensa.  

 

Para ajudar na luta do governo contra as manifestações, que poderão se transformar em greves isoladas ou 

até geral, o governo acionou a AGU que através de seu titular já obteve vitória parcial contra os grevistas 

das universidades ao obter respaldo do STJ para que se mantenham 60% dos postos ocupados sob pena de 

multa diária à Fasubra no valor de 100 mil reais. Luiz Adams ainda não desistiu de ocupar uma vaga no 

Supremo e terá nova chance agora com a aposentadoria da ministra Ellen Gracie e quer demonstrar sua 

força ao criminalizar qualquer greve que venha a ocorrer no setor federal.  

 

O governo tentará negociar com cada setor ainda nesta semana para inviabilizar as manifestações, mas 

admite ser difícil atender tantas reivindicações e alega não ter verba orçamentária e ainda utiliza a crise 

econômica mundial como desculpa, esquecendo-se de dizer que para a base aliada as verbas são polpudas 

e contínuas. Embora a CUT diga que apóia estas manifestações, sua direção tem se mostrado incomodada 

com tantas manifestações de protesto ao governo até por entidades sindicais filiadas à central.  

 

No planejamento, a ordem é intensificar as negociações setoriais com um mínimo de atendimento 

reivindicatório, apenas para acalmar os ânimos, mas isso parece que não vai colar, uma vez que 

sistematicamente o governo vem enrolando as entidades sindicais, que alegam estarem preparadas para 

iniciar uma série de paralisações pontuais ao mesmo tempo em que articulam uma greve geral para o 

início de setembro. Dilma tem pouco tempo para retomar o ―agrado à base aliada‖ antes de enfrentar os 

protestos dos servidores.  

*Fonte: EVANDRO BOEIRA, VERA RITTER – INFO DF 

  

Três servidores nomeados no Dnit incitam funcionários a se rebelarem 

 

Os três servidores nomeados ―em caráter transitório‖ para ocupar diretorias do Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes (Dnit) mobilizam funcionários do órgão para promover um levante contra 

cinco das sete indicações da presidente Dilma Rousseff para as diretorias efetivas.  

 

Na manhã de ontem, Luiz Heleno Albuquerque, interino da Diretoria Executiva; Eloi Angelo Palma; 

interino da Diretoria de Infraestrutura Rodoviária; e Marcelo Almeida Pinheiro Chagas, interino da 

Diretoria de Infraestrutura Rodoviária, comandaram assembleia de servidores no auditório do órgão, no 

Setor de Autarquias Norte, em Brasília, cobrando alterações na lista de indicações do governo — prevista 
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para ser sabatinada no Senado nos próximos dias. Os funcionários foram convocados pelo sistema de som 

do prédio do Dnit e o Correio acompanhou a mobilização. 

 

Aplaudido por cerca de 500 servidores que lotaram o auditório, com todas as cadeiras preenchidas e 

grande número de funcionários em pé, Luiz Heleno foi o autor do discurso mais inflamado. O diretor 

temporário afirmou que a presidente tem a prerrogativa de escolher o diretor-geral do Dnit — indicação 

que ficou com o general Jorge Ernesto Pinto Fraxe — e o secretário executivo do departamento — na lista 

de Dilma, é o servidor da Controladoria-Geral da União (CGU) Tarcísio Gomes de Freitas —, mas o 

quadro técnico teria que ficar com o próprio Dnit. Luiz Heleno elogiou a escolha de Fraxe e de Tarcísio, 

mas questionou os critérios adotados nas outras cinco indicações.  

 

O diretor interino disse ainda que muitos funcionários do Dnit tinham currículo ―até melhor‖ do que os 

indicados, e que a escolha da nova diretoria ―não contemplou discussão interna‖. Ainda de acordo com 

Luiz Heleno, a lista foi feita ―de cima para baixo‖ e o fato de nenhum servidor do órgão ter sido lembrado 

significa uma ―intervenção branca‖ no departamento.  

 

No quadro técnico escolhido pela Presidência, a Secretaria de Gestão dos Programas dos Transportes, 

também da pasta, foi prestigiada com três indicações; o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito 

Federal (DER-DF) com uma; e um funcionário do Ministério da Fazenda em exercício no governo do Rio 

de Janeiro ficou com um posto na área financeira. ―O Dnit não vai ser uma casa de cordeiros esperando a 

faca entrar no nosso bucho‖, discursou Luiz Heleno.  

 

Ameaças 
Durante a assembleia, os oradores afirmaram que, se os quadros do Dnit não fossem contemplados nas 

indicações, a rotina do trabalho poderia ser ―prejudicada‖. A paralisação seria usada como forma de 

pressão contra o governo. Luiz Heleno informou que a reunião seria curta, pois ele ainda se encontraria 

com o ministro Paulo Sérgio Passos ontem. Ele perguntou aos funcionários se poderia apresentar ao 

ministério o pleito como um pedido de todo os servidores. Os funcionários levantaram as mãos e 

aprovaram a representação do diretor temporário.  

 

Antes do fim da reunião, um servidor pegou o microfone para pedir que os três diretores não entregassem 

os cargos, pois poderia acarretar a extinção do órgão e a paralisação das licitações — o governo convocou 

os diretores temporários para garantir o quorum da diretoria colegiada do Dnit, responsável pela avaliação 

das concorrências públicas. Servidores aplaudiram a manifestação de Luiz Heleno e reforçaram as críticas 

à lista de Dilma. ―Os indicados não têm know how, só currículo acadêmico‖, criticou um funcionário. 

―São 2.800 servidores e nenhum se qualifica para ser diretor?‖, questionou outro servidor. 

 

Após o encontro dos diretores temporários com os servidores, o Correio tentou entrevistar Luiz Heleno, 

mas o diretor interino não quis falar sobre as críticas contra os indicados do governo e pediu que a 

reportagem procurasse a assessoria do órgão. Questionada se a mobilização dos servidores tinha o objetivo 

de pleitear a manutenção dos diretores temporários no cargo, a assessoria respondeu que os interinos não 

fizeram isso para permanecerem nos respectivos postos, mas porque ―acham que tem que ter gente da 

casa‖ na lista de indicados.  

 

Ainda de acordo com a assessoria de imprensa, os diretores interinos se reuniram com o secretário 

executivo do Ministério dos Transportes, Miguel Masella, e não com o ministro. Eles afirmaram que não 

renunciarão às diretorias temporárias e ouviram do secretário executivo o compromisso de que servidores 

do Dnit serão nomeados para as coordenações-gerais. O órgão tem 21 cargos dessa categoria.  

*Fonte: JOSIE JERONIMO – CORREIO WEB 
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Pânico geral - crise atinge bolsas, servidor e ameaça natal do brasileiro 
Investidores perdem a confiança nas autoridades para reverter a recessão mundial. Bovespa tomba 

8,08%, a maior queda desde outubro de 2008 

 

O ataque de nervos que tomou conta dos mercados intriga economistas. Seria mera especulação ou 

investidores voltaram a levar a sério a Standard & Poor's? Sem credibilidade, desde os erros capitais que 

empurraram o mundo para o abismo em 2008, a companhia de classificação de risco pôs o planeta em 

pânico outra vez após declarar que os Estados Unidos já não seriam, pela primeira vez na história, o país 

mais confiável para se investir. O impacto do anúncio, feito na sexta-feira à noite, foi sentido com toda 

força ontem. Desde 2008, as bolsas não caíam tanto. A de São Paulo, que chegou a desabar quase 10%, 

fechou o dia em baixa de 8,08%.  

 

A presidente Dilma pediu cautela e observação, mas incentivou o brasileiro a não deixar de consumir, 

repetindo o conselho dado por Lula três anos atrás quando ocorreu o crash do subprime americano. Com 

receio de um Natal fraco, o comércio cobra do governo a redução da taxa de juros e a garantia de crédito. 

Na indústria, é grande o temor de que o setor seja afetado por uma queda no volume de encomendas. 

Quem também deve sentir no bolso o impacto da crise são os servidores públicos. "Pedir aumento de 

salário não adianta", avisou o ministro Guido Mantega, ao sair de encontro com Dilma. 

 

Apesar de todos os esforços das autoridades governamentais e da ação coordenada dos bancos centrais 

para garantir a tranquilidade dos investidores, os mercados financeiros globais tiveram ontem o pior dia 

desde o auge da crise de 2008, quando ruiu o banco norte-americano Lehman Brothers. As bolsas de 

valores contabilizaram perdas monstruosas e o pânico de que o mundo esteja à beira de uma nova recessão 

tornou-se latente. ―Os tempos são duros e precisamos estar preparados para proteger o país desta grave 

crise‖, disse a ministra-chefe da Casa Civil, Gleise Hoffman. O governo teme que, a  exemplo de três anos 

atrás, os empresários suspendam investimentos e demitam funcionários e os consumidores reduzam as 

suas compras. 

 

Os prejuízos se espalharam por todo o planeta, depois da decisão da agência de classificação de risco 

Standard & Poor‘s (S&P) de rebaixar a nota dos Estados Unidos na última sexta-feira. A Bolsa de Valores 

de São Paulo (BM&FBovespa) chegou a cair quase 10% (exatos 9,47%) e, por pouco, não teve de 

suspender os negócios por meia hora para esfriar a cabeça dos operadores.  

 

Mesmo assim, cravou baixa de 8,08%, nos 48.668 pontos. Foi o maior retrocesso desde 22 de outubro de 

2008. O tombo fez o valor de mercado da empresas brasileiras encolher R$ 146,9 bilhões apenas ontem. 

No acumulado do ano, a bolsa paulista já recuou 29,78%, com o valor das companhias cedendo R$ 618,3 

bilhões. Nesta terça-feira, uma hora depois da abertura, as bolsas asiáticas acumulavam severas perdas: 

Tóquio (-4,07%), Seul (-5%) e Hong Kong (-6,05%). 

 

Derretimento 
Nem mesmo as declarações do presidente dos EUA, Barack Obama, de que a maior economia do planeta 

está preparada para sair do atoleiro em que se encontra foi suficiente para reverter o pessimismo. Pelo 

contrário. A fala do líder norte-americano foi considerada fraca e arrogante, o que ajudou a empurrar os 

preços das ações ladeira abaixo. Na Europa, onde a Itália e a Espanha, a terceira e a quarta maiores 

economias da Zona do Euro, estão sob descrédito total, o tombo também foi violento. Em Frankfurt, a 

bolsa terminou o dia com queda de 5,02%. Londres despencou 3,39%. Em Milão, a baixa foi de 2,35% e, 

em Madri, chegou a 2,44%. Já a bolsa de Paris perdeu 4,68%.  

 

Somente em agosto, as empresas europeias se desvalorizaram em US$ 932 bilhões, quantia maior do que a 

soma dos PIBs (Produto Interno Bruto) da Grécia, da Irlanda e de Portugal, que já foram à bancarrota. 

Nos Estados Unidos, a situação não foi diferente. As bolsas do país também fecharam no pior nível desde 

2008. Em Nova York, o índice Dow Jones cedeu 5,55% e a Nasdaq, 6,66%. 
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Os investidores que tiraram dinheiro dos pregões correram para títulos emitidos pelo Tesouro norte-

americano, mesmo depois do rebaixamento feito pela S&P, e para o ouro, que teve alta de 5,15%, 

chegando a US$ 1.713. ―Aconteceu o que todo mundo esperava‖, resignou-se o diretor de Política 

Monetária do Banco Central do Brasil, Aldo Luiz Mendes. Mas, segundo ele, o Brasil está muito bem 

preparado para enfrentar todas as turbulências. Além das reservas internacionais de US$ 348 bilhões, a 

instituição tem R$ 420 bilhões em depósitos compulsórios dos bancos, que podem ser liberados em caso 

de escassez de crédito para o setor produtivo e para os consumidores. 

 

Excesso de dívida 
Assustada com o que pode vir pela frente, caso os Estados Unidos e a Europa não resolvam rapidamente 

os problemas decorrentes do superendividamento, a presidente Dilma Rousseff pediu calma e classificou 

de precipitada a avaliação feita pela S&P sobre os Estados Unidos. Quem acompanha atentamente o dia a 

dia do mercado garante, no entanto, que somente palavras positivas não diminuirão o nervosismo.  

 

Por uma simples razão: é enorme a desconfiança de que o grupo dos sete países mais ricos do mundo, o G-

7, e o Banco Central Europeu (BCE) não têm poder suficiente para combater a crise. ― O discurso é maior 

do que o poder de fogo‖, disse o economista-chefe do Banco de Investimento Sul América, Newton Rosa. 

Ele destacou o que o que todo mundo sabe: os recursos do Fundo de Estabilização da Zona do Euro, com 

440 bilhões de euros, não são suficientes para a recompra de toda a dívida de países como Espanha e 

Itália. ―O mercado está com medo do que ainda pode vir‖, salientou. 

 

Além do grave problema fiscal, a Itália atravessa, no momento, uma série crise política. O jornal Corriere 

della Sera divulgou ontem uma ―carta secreta‖, enviada ao governo daquele país pelo BCE. Nela, a 

autoridade monetária da Zona do Euro faz exigências pesadas para ajudar a economia italiana a sair da 

crise, como um calendário para a implantação das medidas de austeridade, assim como o corte de despesas 

e a venda de estatais. 

 

De imediato a oposição ao primeiro-ministro da Itália, Sílvio Berlusconi, pediu explicações ao governo. 

―Queremos saber exatamente o que o BCE e as instituições internacionais estão exigindo da Itália. Um 

governo impotente e totalmente desacreditado e, agora, sob tutela deve ao menos esclarecer qual é a real 

situação‖, exigiu Pierluigi Bersani, chefe do Partido Democrata (PD, de esquerda). 

 

O governo espanhol, por sua vez, tratou de divulgar o teor da conversa por telefone mantida pelo primeiro 

ministro, José Luis Zapatero, com Barack Obama. Os dois analisaram a situação econômica global, os 

problemas da dívida pública e o crescimento e concordaram com a necessidade de ― trabalhar de forma 

coordenada para evitar a desaceleração‖ da economia mundial.  

*Fonte: VÂNIA CRISTINO – CORREIO BRAZILIENSE 

  

Reforma política pode acabar com a reeleição no país 
Proposta quer eliminar o segundo mandato, alegando que ele dá aos governantes muito poder em relação 

a seus adversários 

 

Um dos itens discutidos na Comissão do Senado para a Reforma Política, a reeleição para cargos do 

Executivo é uma relativa novidade no sistema político brasileiro. Antes de 1998, quando foi aprovada a 

toque de caixa pelo governo Fernando Henrique Cardoso, em nenhum momento da história do país ela foi 

permitida – com exceção aos períodos ditatoriais. Mesmo assim, parte dos políticos pretende acabar com a 

regra, alegando que sua existência coloca os governantes com muito poder em relação a seus adversários. 

Segundo o cientista político da Universidade Federal do Paraná Emerson Cervi, trata-se de uma espécie de 

confirmação do mandato do político.  

 

―Na prática, o que existe é um mandato de oito anos, com uma avaliação no meio‖, comenta. ―A reeleição 

é apenas um instrumento, nem bom, nem ruim. Depende de quem usa‖. Apesar disso, ele diz acreditar que 
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a discussão é válida e que, em certos casos, a reeleição é problemática – especialmente em municípios 

pequenos.  

 

Para Cervi, o instrumento sequer coloca o governante em uma posição que o favoreça. ―Se você olhar os 

retrospectos, menos da metade dos governantes são reeleitos. A reeleição não é nenhuma garantia de que o 

político mantenha o mandato‖, afirma. De acordo com Cervi, essa avaliação acontece em dois níveis: 

primeiro, a partir da satisfação dos eleitores com sua vida, em geral. Segundo, a avaliação da própria 

administração. Por causa disso, quando os índices de satisfação são altos no país, a tendência é que a 

reeleição seja mais fácil para os governantes – e o contrário aconteça em momentos de crise. 

 

Mudanças 

Já para o cientista político Fabrício Tomio, também da UFPR, o fim da reeleição não representaria 

grandes mudanças no sistema político brasileiro. ―Se os governantes não puderem se reeleger, mudam-se 

as estratégias dos partidos. Só isso‖, comenta. De acordo com ele, não é possível dizer que, na curta 

existência da reeleição para cargos executivos no Brasil, houve alguma melhora ou piora global no 

sistema político brasileiro. 

 

De acordo com Tomio, não há uma oposição clara entre a possibilidade de reeleição e a alternância 

democrática no poder. ―Não é incomum em estados democráticos europeus que mandatários fiquem mais 

do que uma década no poder‖, comenta. Na França, por exemplo, houve, entre as décadas de 50 e 90 do 

século 20, a possibilidade de um mandato de sete anos com direito à reeleição. Com isso, François 

Mitterrand ficou 14 anos na presidência. Depois disso, Jacques Chirac ficou mais 12 – ao longo do seu 

segundo mandato, foi aprovada uma reforma política que reduzia o mandato para cinco anos. 

 

Sistema democrático 

Ainda segundo Tomio, em um sistema democrático, é natural que a própria classe política coloque limites 

que impeçam que a reeleição ameace a alternância de poder. Um exemplo é a criação de limites à 

reeleição nos Estados Unidos, logo após a morte do presidente Franklin Roosevelt. Um dos políticos mais 

populares da história, Roosevelt se elegeu presidente quatro vezes entre 1932 e 1944 – e morreu no 

mandato, em 1945. Por causa disso, os políticos norte-americanos decidiram reduzir o número de 

reeleições possíveis para uma. Antes disso, era possível que um presidente tentasse a reeleição quantas 

vezes quisesse. 

 

Máquina na mão  

Governantes têm vantagens nas eleições 

Nas eleições de 2010, candidatos à reeleição tiveram grande vantagem sobre seus adversários em quase 

todos os estados do Brasil. De 11 governadores candidatos a reeleição, nove conseguiram se reeleger. 

Apenas Ana Júlia Carepa (PT-PA), que perdeu no segundo turno, e Yeda Crusius (PSDB-RS), que ficou 

em terceiro lugar – o governo de Crusius esteve envolvido em denúncias de corrupção. Além disso, quatro 

vice-governadores foram eleitos para o comando de seus estados. 

 

Nas outras 12 unidades da federação, em nove o governador não podia se reeleger por já ter sido reeleito 

em 2006. As únicas exceções são São Paulo, Acre e Distrito Federal. Em São Paulo, o então governador 

José Serra (PSDB) deixou o governo para disputar a Presidência da República. No Distrito Federal, José 

Roberto Arruda (DEM) havia sido cassado no início do ano, por causa do escândalo do mensalão do 

DEM. Já no Acre, Binho Marques (PT) abdicou do seu direito de disputar a reeleição em favor de Tião 

Viana (PT), senador e irmão do ex-governador Jorge Viana. 

 

Já em 2008, o índice foi ainda maior: nas 17 capitais onde o prefeito tentou sua reeleição, em 16 ele saiu 

vitorioso. O único que não se reelegeu foi o então prefeito de Manaus, Serafim Corrêa (PSB), derrotado 

por Amazonino Mendes (PTB). Em outras três, o vice-prefeito conseguiu a vitória. Nas outras seis 

capitais, o prefeito não podia se candidatar à reeleição por já ter sido reeleito em 2004. 
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Para o cientista político da Universidade Federal do Paraná, Emerson Cervi, esse quadro não significa que 

a reeleição seja algo ―garantido‖ no Brasil. ―Não dá para pegar uma eleição e tirá-la do contexto. Nessas 

eleições, em 2010 e 2008, os índices de aprovação do governo estavam altos em todo o Brasil, logo, os 

resultados estão ligados à alta satisfação do eleitor‖, explica. De acordo com ele, os índices de reeleição 

em outras eleições, como 1998 e 2000, quando a satisfação média da população estava baixa, foram muito 

menores.  

*Fonte: CHICO MARÉS – GAZETA DO POVO 

  

Senador petista acusa Aneel de trabalhar por aumento do preço da energia 

 

Governista de carteirinha, o senador Walter Pinheiro (PT-BA) foi ao plenário na quinta-feira reclamar 

contra uma das agências reguladoras do governo, a Aneel (Agência Nacional de  Energia Elétrica). 

No dia seguinte, o Rio de Janeiro sofreu um apagão. Mais um desses blecautes que têm atingido ora uma, 

ora outra cidade ou região do país. 

 

Em entrevista ao Poder Online, Walter Pinheiro responsabiliza a Aneel por mais este prejuízo à população 

e lança suspeitas sobre o órgão: 

 

Poder Online — No seu discurso, o senhor criticou o fato de a Aneel querer reduzir a meta de produção 

de energias renováveis no país. 

Walter Pinheiro – Pois é. Ainda bem que  o Ministério das Minas e Energia obrigou-os a voltar atrás e 

manteve a meta de 4,3 mil Megawatts/ano. A Aneel queria reduzir a meta à metade. 

Poder Online — E o que isso significa? 

Walter Pinheiro – Significa que, com a diminuição da expectativa de produção de energia, o preço do 

quilowatt de energia elétrica iria aumentar. Quem defendeu isso na Aneel entende muito mais do assunto 

do que eu, então sabia muito bem a quem interessa essa diminuição da meta e o aumento de preços. 

Poder Online — O senhor responsabiliza a Aneel de alguma forma pelos apagões que têm ocorrido? 

Walter Pinheiro – Claro. Costumo dizer que uma agência reguladora não é uma caixa registradora. Cabe 

à agência se antecipar, fiscalizar, para que os problemas não ocorram. 

Poder Online — Mas ela tem multado… 

Walter Pinheiro – A multa, por exemplo, pelo apagão que ocorreu meses atrás no Nordeste, nunca pagará 

os prejuízos causados aos cidadãos e às empresas. Quem vai pagar pelo grande prejuízo sofrido pelo Polo 

de Camaçari? Multa não adianta, a agência tem que se antecipar para evitar o problema. E o pior é que 

essas multas acabam não sendo pagas. 

Poder Online — Como assim? 

Walter Pinheiro – Ora, as concessionárias recorrem à Justiça. A Light, do Rio de Janeiro, não pagou 

multa alguma. A Coelba, da Bahia, a Eletrosul, a Eletronorte também não pagaram. Não vi até hoje uma 

ação contundente da Aneel sobre a Chesf por conta do apagão no Nordeste. 

Poder Online — Qual a origem desses apagões? 

Walter Pinheiro – É a questão da renovação das concessões de energia elétrica. 68% dos contratos do 

sistema de distribuição e mais de 70% das concessões para geração de energia vemcem até 2015. Isso 

deixa as empresas no ar, sem saber se continuarão com o negócio. Aí diminuem ou estancam os 

investimentos e os problemas na rede aumentam. 

Poder Online — E qual a solução? 

Walter Pinheiro – Defendo que o governo edite uma medida provisória renovando ou prorrogando as 

concessões que estão funcionando e promovendo novos leilões para aumentar o número de empresas e 

atores no processo, o que aumentaria também a oferta de energia.  

*Fonte: PODER ONLINE - JORGE FELIX, TALES FARIA – IG 
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Distúrbios na Inglaterra chegam a Birmingham e Liverpool 

 

A violência e os saques se espalharam nesta segunda-feira para muitos do bairros mais pobres de Londres, 

com jovens incendiando automóveis e lojas, durante o terceiro dia de motins na cidade que será sede da 

Olimpíada de 2012. 

 

Pelo menos 225 pessoas foram presas desde que os tumultos começaram no sábado e pelo menos 36 foram 

formalmente acusadas, inclusive um menino de 11 anos acusado de assalto à mão armada. 

 

Cerca de 100 dos detidos são menores de 21 anos e 35 policiais ficaram feridos. Nesta segunda-feira, os 

tumultos se espalharam para Birmingham, na Inglaterra central, onde jovens atacaram lojas no centro da 

cidade, e Liverpool, no norte do país, onde veículos foram incendiados e imóveis foram alvo de 

depredação. 

 

Os distúrbios levaram o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, David Cameron, a antecipar o fim de suas 

férias de verão. A assessoria de imprensa do chefe de governo informou que ele havia deixado ontem a 

Itália, onde passava férias com sua família, para liderar um gabinete de crise formado para lidar com a 

situação. 

 

Na região de Hacney, no leste de Londres, e em bairros no sul da cidade, automóveis e prédios foram 

incendiados, enquanto a polícia tentava conter bandos de jovens revoltados. Os tumultos mais sérios nesta 

segunda-feira aconteceram em Hacney, onde centenas de jovens incendiaram carros e enfrentaram a 

polícia com rojões, garrafas e pedaços de pau. 

 

Também aconteceram tumultos no distrito de Peckham, no sul de Londres, onde um ônibus foi incendiado 

perto de um prédio também queimado. O ônibus estava vazio. No bairro vizinho de Lewisham, vários 

automóveis estacionados foram incendiados. 

 

Além de Cameron, a secretária de Segurança Interna da Grã-Bretanha, Theresa May, ministra responsável 

pela polícia, e o prefeito de Londres, Boris Johnson, interromperam suas férias numa tentativa de lidar 

com a crise. Apesar do envio de centenas de policiais, a polícia parecia incapaz de controlar totalmente a 

situação. 

 

Os confrontos começaram no sábado, em meio à revolta da população com a morte de Mark Duggan, um 

jovem negro de 29 anos, pai de quatro filhos, assassinado na última quinta-feira pela polícia sob 

circunstâncias obscuras em Tottenham, norte de Londres. As informações são da Associated Press. 

*Fonte: AGÊNCIA ESTADO 

  

História desmente "princípios" da Globo 

 

Talvez incomodada com a queda de audiência da sua emissora e com o declínio da tiragem do seu jornal, 

as Organizações Globo divulgaram ontem, com grande estardalhaço, um longo e enfadonho documento 

com os seus "princípios editoriais". Não há qualquer autocrítica sobre a sua longa trajetória. A Rede Globo 

é ótima, maravilhosa. O império midiático só perde o posto de "deus-supremo" para Murdoch.  

 

É interessante observar que, logo na abertura, a arrogante corporação tenta desqualificar a blogosfera e as 

redes sociais. Ela faria um jornalismo "isento", "apartidário", de "qualidade"; já os internautas fariam 

"propaganda política". Para atazanar os filhos do Marinho republico um texto de meados de 2007, que 

apresenta alguns "errinhos" da Globo que ferem os seus tais "princípios".  

 

Alguns casos escabrosos da TV Globo 
"Sim, eu uso o poder [da TV Globo], mas eu sempre faço isso patrioticamente, tentando corrigir as coisas, 

buscando os melhores caminhos para o país e seus estados". (Roberto Marinho) 
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A tentativa de manipulação dos resultados das eleições presidenciais de 2006 não é o único caso escabroso 

que justifica a reflexão crítica sobre o papel da TV Globo, agora em discussão devido ao fim do prazo da 

sua concessão pública em 5 de outubro. Na sua longa história, esta poderosa emissora já cometeu várias 

outras barbaridades na sua cobertura de importantes fatos políticos do país.  

 

Com base num levantamento do professor Venício de Lima, exposto no livro "Mídia, crise política e poder 

no Brasil", destacamos outros três episódios reveladores do péssimo jornalismo praticado por esta 

corporação midiática, sempre a serviço dos interesses das classes dominantes. 

 

Como aponta o autor na abertura do ensaio, o que distingue a TV Globo de outras redes privadas e 

comerciais é que, "sob o comando de Roberto Marinho, ao longo dos anos da ditadura militar, ela se 

transformaria em uma das maiores, mais lucrativas e mais poderosas redes de televisão do planeta. 

Outorgada durante o governo de Juscelino Kubitschek (1958) e inaugurada em 1965, a TV Globo do Rio 

de Janeiro, junto às suas outras concessões de televisão, viria a constituir uma rede nacional de emissoras 

próprias e afiliadas que, não só por sua centralidade na construção das representações sociais dominantes, 

mas pelo grau de interferência direta que passou a exercer, foi ator decisivo em vários momentos da 

história política do Brasil nas últimas décadas". 

 

A fraude contra Brizola 
O primeiro caso lembrado por Venício de Lima ocorreu em 1982, já na fase de agonia do regime militar. 

Leonel Brizola, que retornou do seu longo exílio em 1979, candidatou-se ao governo do Rio de Janeiro. 

Sua candidatura não agradou à ditadura nem à direção da TV Globo - conforme denunciou um ex-

executivo da empresa, Homero Sanchez.  

 

Segundo ele, Roberto Irineu Marinho, filho do dono e um dos quatro homens fortes da corporação, havia 

assumido o compromisso com o candidato do regime, Moreira Franco. Foi montado um esquema para 

fraudar a contagem dos votos através da empresa Proconsult, cujo programador era um oficial da reversa 

do Exército. 

 

Nesta trama macabra, a TV Globo ficou com o encargo de manipular a divulgação da apuração. Mas, já 

prevendo a fraude, foi montado um esquema paralelo de apuração, organizado por uma empresa rival, o 

Jornal do Brasil. A armação criminosa foi desmascarada, Leonel Brizola foi eleito governador e a 

poderosa Rede Globo ficou desmoralizada na sociedade.  

 

Até o jornal Folha de S.Paulo criticou "esta grave e inédita" maracutaia. "O verdadeiro fiasco em que se 

envolveu a Rede Globo de Televisão durante a fase inicial das apurações no Rio de Janeiro torna ainda 

mais presentes as inquietações quanto ao papel da chamada mídia eletrônica no Brasil", alertou. 

 

Passadas as eleições, mesmo desmoralizada, a Globo continuou a fazer campanha feroz contra o 

governador Leonel Brizola, democraticamente eleito pelo povo. Ela procurou vender a imagem de que ele 

era culpado pelo aumento da criminalidade e, sem provas, tentou associá-lo ao mundo do crime. Numa 

entrevista ao jornal The New York Times, em 1987, o próprio Roberto Marinho confessou essa ilegal 

manipulação.  

 

"Em determinado momento, me convenci de que o Sr. Leonel Brizola era um mau governador. Ele 

transformou a cidade maravilhosa que é o Rio de Janeiro numa cidade de mendigos e vendedores 

ambulantes. Passei a considerar o Sr. Brizola daninho e perigoso e lutei contra ele. Realmente, usei todas 

as possibilidades para derrotá-lo". 

 

Sabotagem das Diretas-Já 
Em 1983, com a ditadura já cambaleante, cresceu a rejeição dos brasileiros contra a excrescência do 

Colégio Eleitoral, que escolhia de forma indireta e autoritária o presidente da República. O jovem 
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deputado federal Dante de Oliveira apresentou uma emenda constitucional fixando a eleição direta a partir 

de 1985. Os militares reagiram.  

 

"A campanha pela eleição direta reveste-se, agora, de caráter meramente perturbador", esbravejou o 

presidente-general João Batista Figueiredo. Apesar desta reação aterrorizante, milhões de pessoas 

começaram a sair às ruas para exigir o democrático direito de votar, na campanha que ficou conhecida 

como das Diretas-Já. 

 

A TV Globo, totalmente ligada à ditadura, simplesmente ignorou as gigantescas manifestações. Chegou a 

rejeitar matéria paga sobre o protesto das Diretas-Já em Curitiba. Até duas semanas antes da votação da 

Emenda Dante Oliveira ela não divulgou nenhum dos eventos da campanha, que reunia centenas de 

milhares de brasileiros.  

 

No comício de São Paulo, em 25 de janeiro de 1984, ela só aceitou noticiar o ato, que juntou 300 mil 

pessoas, após conversa reservada entre o presidente do PMDB, Ulysses Guimarães, e o chefão Roberto 

Marinho. Mesmo assim, registrou o comício de maneira distorcida, como se fosse parte da comemoração 

do aniversário da cidade. 

 

Somente quando percebeu o forte desgaste na sociedade, com os manifestantes aos gritos de "o povo não é 

bobo, fora Rede Globo", a emissora começou a tratar da campanha - já na reta final da votação da emenda, 

em 25 de abril.  

 

Novamente, Roberto Marinho confessou seu crime numa entrevista. "Achamos que os comícios pró-

diretas poderiam representar um fator de inquietação nacional e, por isso, realizamos apenas reportagens 

regionais. Mas a paixão popular foi tamanha que resolvemos tratar o assunto em rede nacional". O "deus 

todo-poderoso" foi obrigado a ceder. 

 

O ministro da TV Globo 
Venício de Lima também relata o curioso episódio da nomeação do ministro da Fazenda Maílson da 

Nóbrega, em 1988, o que confirma o poder da Rede Globo para indicar e derrubar autoridades do governo 

e para interferir, de maneira indevida e inconstitucional, nos rumos do Brasil.  

 

Numa entrevista à revista Playboy, o próprio descreveu que a sua indicação foi fruto de uma negociação 

entre Roberto Marinho e o presidente da República José Sarney - que, por acaso, já controlava a mídia no 

Maranhão, possuindo uma afiliada da TV Globo no estado. Ainda como secretário do governo, num cargo 

subalterno, Maílson da Nóbrega recebeu um telefone emblemático. 

 

"No dia 5 de janeiro, o presidente me ligou perguntando: ‗O senhor teria problemas em trocar umas idéias 

com o Roberto Marinho?'. Respondi: 'De jeito nenhum, sou um admirador dele e até gostaria de ter essa 

oportunidade'... A Globo tinha um escritório em Brasília. Fui lá e fiquei mais de duas horas com o doutor 

Roberto Marinho. Ele me perguntou sobre tudo, parecia que estava sendo sabatinado. Terminada a 

conversa, falou: 'Gostei muito, estou impressionado'. De volta ao ministério, entro no gabinete e aparece a 

secretária: 'Parabéns, o senhor é o ministro da Fazenda'. Perguntei: 'Como assim?'. E ela: ‗Deu no plantão 

da Globo [no Jornal Nacional]". 

 

Da mesma forma como indicou, o poderoso Marinho também derrubou o ministro, segundo sua 

interpretação. "Um belo dia, o jornal O Globo me demitiu. Deu na manchete: ‗Inflação derruba Maílson, o 

interino que durou vinte meses", descreve o ex-ministro, que arremata.  

 

"Isso teve origem num projeto de exportação de casas pré-fabricadas, para pagamento com títulos da 

dívida externa, que o Ministério da Fazenda vetou. O doutor Roberto Marinho tinha participação neste 

negócio... O fato é que O Globo começou a fazer editoriais contra o Ministério da Fazenda". 
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Lista extensa de crimes 
No livro "Roberto Marinho", escrito pelo bajulador Pedro Bial, alguns entrevistados, inclusive o ex-

presidente José Sarney, afirmam que era comum o dono da TV Globo ser consultado sobre a escolha de 

ministros. Pedro Bial, como fiel servidor da emissora, considera "natural que, na hora de escolher seus 

ministros, o presidente [Tancredo Neves] submeta os seus nomes, um a um, ao dono da Globo".  

 

No recente livro "Sobre formigas e a cigarras", o ex-ministro Antonio Palocci também relata que 

consultou a direção da empresa sobre a famosa "carta aos brasileiros", na qual o candidato Lula se 

comprometia a não romper os contratos com as corporações capitalistas. 

 

Na prática, este império interfere ativamente na vida política nacional, seja através de coberturas 

manipuladas ou de negociadas de bastidores - nas quais ameaça com o seu poder de "persuasão".  

Além dos três casos escabrosos, Venício de Lima cita outras ingerências indevidas da TV Globo: "papel 

de legitimadora do regime militar"; "autocensura interna na cobertura da primeira greve de petroleiros, em 

1983"; "ação coordenada na Constituinte de 1987/1988"; "apoio a Fernando Collor de Mello, expresso, 

sobretudo, na reedição do último debate entre candidatos no segundo turno de 1989"; "apoio à eleição e 

reeleição de FHC"; "até seu papel de ‗fiel da balança' na crise política de 2005-2006", contra o presidente 

Lula. A lista dos crimes é bem extensa.  

*Fonte: DIAP - ALTAMIRO BORGES, EM SEU BLOG  

  

28% das mulheres assassinadas no país morrem em casa 
O ambiente doméstico é cerca de três vezes mais perigoso para as mulheres do que para os homens. 

Dentre as mulheres assassinadas no país, 28,4% morreram em casa. O número é quase três vezes maior do 

que a taxa entre os homens, de 9,7%.  

 

As informações são do Anuário das Mulheres Brasileiras 2011, compilação de dados sobre a situação da 

mulher no país divulgado em julho pela Secretaria de Políticas para Mulheres do governo federal e pelo 

Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos). Os dados sobre o local de 

morte em assassinatos são de 2009.  

 

A residência é o segundo local mais "perigoso" para as mulheres. De acordo com o anuário, as mortes por 

assassinato de mulheres ocorrem em primeiro lugar na via pública (30,7% dos casos), em segundo lugar 

em casa (28,4%) e em terceiro lugar no hospital (23,9%).  

 

No caso dos homens, quase metade das mortes por assassinato ocorre nas ruas (46,4%). O hospital 

responde por 27,7% dessas mortes e a residência, por 9,7%. Os dados mostram também a relação entre o 

local das mortes por homicídio e o estado civil da vítima. Entre os homicídios em que as vítimas são 

viúvas, 41,7% das mortes ocorrem em casa. No casos dos homens, a taxa é de 30,9%.  

 

No caso dos assassinatos em que as vítimas são casadas, 39,7% das mortes ocorrem em casa. O número 

entre os homens é de 14% --uma proporção de cerca de três mulheres para um homem. Dentre os 

homicídios de mulheres separadas judicialmente, em 36,1% do casos as mortes ocorrem em casa. No caso 

dos homens o número é de 19,2%. Já entre as solteiras, 24,8% das assassinadas morrem em casa, contra 

8,4% no caso dos homens.  

 

Violência doméstica  

De acordo com informações do anuário, quatro em cada dez mulheres brasileiras já foram vítimas de 

violência doméstica. Os números sobre a violência doméstica são da Pnad (Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios) de 2009, feita pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).  

De acordo com a Pnad, 43,1% das mulheres já foram vítimas de violência em sua própria residência. Entre 

os homens, esse percentual é de 12,3%.  
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Ainda segundo os números da Pnad de 2009, de todas as mulheres agredidas no país, dentro e fora de 

casa, 25,9% foram vítimas de seus cônjuges ou ex-cônjuges.  

 

Denúncias  

A Central de Atendimento à Mulher, serviço que atende queixas de violência doméstica contra a mulher e 

esclarece dúvidas sobre a Lei Maria da Penha, recebeu 1.952.001 ligações em pouco mais de cinco anos 

de existência --entre abril de 2006, quando foi criada, e junho de 2011.  

 

No período, foram 434.734 atendimentos sobre informações da Lei Maria da Penha (22,3% do total) e 

237.271 relatos de violência, de acordo com a Secretaria de Políticas para as Mulheres. A Lei completou 

cinco anos no domingo (7).  

 

Segundo a secretaria, 40% das mulheres que entraram em contato com o serviço convivem com seu 

agressor há mais de dez anos --em 72% dos casos, eles são casados com as vítimas.  

 

Aplicação da lei  

Em entrevista à Folha, a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Iriny Lopes, afirmou que, 

apesar de avançada, a Lei Maria da Penha ainda não é plenamente aplicada no país. Segundo a ministra, 

um dos desafios para a aplicação da lei é o reconhecimento de sua constitucionalidade no STF (Supremo 

Tribunal Federal). "Aguardamos ansiosamente o julgamento da Adin [Ação Direta de 

Inconstitucionalidade] para colocar um fim no debate doutrinário sobre a constitucionalidade ou não da 

Lei Maria da Penha", afirmou.  

 

Para ela, o reconhecimento da lei "pode dar celeridade aos processos e evitar que muitas mulheres que 

denunciam seus agressores venham a morrer antes do final do processo". Outro desafio, segundo a 

ministra Iriny Lopes, é o aumento da rede de proteção às mulheres, com a qualificação de profissionais e a 

criação de equipamentos como casas abrigo, delegacias especializadas e juizados especiais.  

*Fonte: MARIANA DESIDÉRIO – FOLHA.COM 

  

Recomeço sem pompa 
Sem mandatos, nomes de peso da política nacional decidem voltar aos postos eletivos como vereadores 

no ano que vem. Estratégia é aumentar as bancadas municipais dos partidos e, sob os holofotes, se 

cacifar para 2014 

 

Em busca de reaver o poder perdido e de conquistar mais espaço para seus partidos nos estados e 

municípios, políticos que já tiveram papel de destaque no cenário nacional podem voltar à ribalta política 

pelo degrau mais baixo das disputas eleitorais: as câmaras municipais. Não faltam argumentos para 

justificar a reviravolta nos apelos de aliados, que alegam desde o altruísmo em ajudar companheiros até a 

possibilidade de transformar o mandato municipal em trampolim para o retorno ao Congresso. 

 

Em Manaus, o ex-senador Arthur Virgílio, que liderou o PSDB no Senado, tem sido tratado como a 

esperança do partido de recuperar espaço na Câmara Municipal. Seria um puxador de votos para a legenda 

e depois poderia deixar o mandato pela metade para concorrer ao Senado em 2014. A estratégia é tratada 

como a melhor para o partido, mas entusiasma pouco o possível candidato. Virgílio prefere a prefeitura, 

apesar de dizer sempre que seu projeto é nacional. Para se tornar prefeito, no entanto, teria de travar uma 

disputa acirrada, com poucas chances de vitória. Na avaliação de tucanos do diretório municipal, se o ex-

senador aceitasse se tornar vereador, resolveria a vida do PSDB na Câmara por quatro anos.  

 

O argumento para convencê-lo é de que, além de fortalecer o partido, ele conseguiria se manter na mídia 

até a eleição de 2014, chegando mais perto de conseguir a vaga que o interessa no cenário nacional. Ele 

prometeu pensar. 

 

Bem mais decidido está o ex-prefeito do Rio de Janeiro Cesar Maia (DEM), que recebeu do partido o 
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pedido para sair candidato a vereador no próximo ano e possibilitar a eleição de pelo menos outros cinco 

integrantes da legenda, graças ao quociente eleitoral que, acreditam, seria atingido por ele. Hoje, o DEM 

fluminense é um retrato das dificuldades da legenda pelo país. Tem apenas cinco dos 50 vereadores da 

capital do estado e precisa conquistar espaço para sobreviver. Cesar Maia diz a aliados que vai aceitar o 

desafio se a legenda tiver certeza de que sua candidatura ao nível mais baixo do Legislativo pode mesmo 

engrossar a bancada para a próxima legislatura. 

 

Em situação semelhante está o ex-deputado federal Fernando Gabeira (PV-RJ), que é tratado pelo seu 

partido como a esperança de puxar votos para outros candidatos e aumentar a bancada da legenda na 

Câmara Municipal —  o problema é que ele também é o único nome de destaque dos verdes para a 

prefeitura. Integrantes do diretório estadual argumentam que , o fortalecimento do partido no Rio pode 

viabilizar qualquer projeto nacional ou de governo em 2014.  

 

O presidente do PV-RJ, Fernando Guida, diz que a legenda considera Gabeira uma das melhores 

personalidades políticas do Brasil. ―Nada mais natural do que o enxergarmos como a melhor opção para 

ocupar a Prefeitura do Rio.‖ O ex-parlamentar disse aos aliados que até o fim do ano dará uma resposta 

sobre as propostas que tem recebido. 

 

O ex-presidente do Banco Central Henrique Meirelles também pode descer um degrau nas pretensões 

políticas. Depois de ter sido cotado no ano passado para ser o vice de Dilma Rousseff e depois para a 

disputa do governo de Goiás, Meirelles agora é o nome defendido pelo PMDB goiano para a disputa da 

prefeitura da cidade de Anápolis, terra natal do banqueiro. No grupo de quem está sem mandato, mas 

ainda conserva prestígio dentro dos partidos, também está o ex-senador Heráclito Fortes (DEM). 

 

Segundo integrantes da sigla no Piauí, ele é o nome mais cotado no DEM para disputar o comando de 

Teresina. Mas, apesar da preferência e das pesquisas que mostram as boas chances de vitória do demo, 

ainda há dúvidas sobre a disposição física do ex-senador para enfrentar uma campanha à prefeitura. 

 

Aprovação do governo é de 48% 

A aprovação do governo da presidente Dilma Rousseff segue nos mesmos índices registrados em junho, 

segundo pesquisa Datafolha divulgada ontem. A petista tem a gestão considerada ótima ou boa por 48% 

dos entrevistados. Em junho, o índice era de 49%. Consideraram a administração Dilma regular, 39%, e 

ruim ou péssimo, 11% dos brasileiros.  

 

A aprovação é menor entre os jovens de 16 a 24 anos, com 43%. Os entrevistados que estudaram até o 

ensino fundamental são os que mais bem avaliam a gestão de Dilma, com 52%. A nota média dada ao 

governo pelos entrevistados é 6,7. O levantamento ouviu 5.254 pessoas com idade superior a 16 anos entre 

2 e 5 de agosto. 

*Fonte: Izabelle Torres - Correio Braziliense 

 

 

INSS deverá definir o número de vagas até o dia 13 de agosto 

Correio Braziliense - Estão previstas 10 mil oportunidades com remuneração de R$ 2.980 a R$ 4.917. O 

INSS abrirá essa quantidade de oportunidades para suprir as demandas das agências do Plano de Extensão 

da Rede de Atendimento (PEX), minimizar o déficit de profissionais e se preparar para o suprimento das 

vagas dos futuros aposentados. 

 

 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica-brasil-economia/33,65,33,3/2011/08/08/internas_economia,264665/inss-devera-definir-o-numero-de-vagas-ate-o-dia-13-de-agosto.shtml
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OIT pode dar nota vermelha ao Brasil 

Wagner e Associados - O Brasil ratificou a 151 há um ano, mas, até agora, nossa legislação ainda não se 

adequou às normas da convenção, que garantem aos trabalhadores do setor público sindicalização, 

exercício sindical, negociação salarial e do contrato de trabalho. A inércia do poder público, no entanto, já 

se estende há mais de 23 anos — consta na Constituição Federal, promulgada em 1988, itens como 

exercício da prática sindical, direito de greve e negociação no setor público, que também não foram 

regulamentados. 

 

Servidores terão que devolver diferenças salariais 

Domtotal - Quando cinco servidores públicos do Ministério da Ciência e Tecnologia, contratados pelo 

regime da CLT, entraram com ação na Justiça do Trabalho com pedido de reajuste salarial com base no 

IPC de junho de 1987 e na URP de abril e maio de 1988 e de fevereiro de 1989 (Planos Bresser e Verão), 

não contavam com as reviravoltas que essa matéria sofreria no Judiciário. Inicialmente, a 9ª Vara do 

Trabalho de Brasília (DF) julgou procedente o pedido, entendimento que foi confirmado pelo TRT-10. 

Assim, em 1998, os funcionários receberam, no total, cerca de R$ 424 mil em créditos salariais. 

 

GDF planeja contratar 62 mil servidores nos próximos quatro anos 

Correio Braziliense - O Governo do Distrito Federal (GDF) planeja contratar 62 mil servidores nos 

próximos quatro anos. A meta está descrita no Plano Plurianual (PPA), encaminhado no dia 1º à Câmara 

Legislativa. A admissão de mão de obra será escalonada pelo período, mas só no próximo ano deverão ser 

chamadas 45 mil pessoas para os 32 projetos previstos pela administração pública local. Apenas para 

manter a máquina em funcionamento, será preciso investir R$ 67 bilhões na folha de pagamentos. É 

praticamente a metade do orçamento calculado para o quadriênio 2012-2015. 

 

Procuradores terão de devolver parte do salário 

Estadão - A Prefeitura de São Paulo afirmou ontem que todos os servidores que receberam acima do teto 

do funcionalismo terão de devolver a diferença recebida a mais nos últimos quatro meses. A medida foi 

anunciada após o Estado revelar anteontem que 140 procuradores municipais receberam supersalários 

acima do limite constitucional dos ministros do Supremo Tribunal Federal (R$ 26.723,13) - um deles 

ganhou R$ 76,4 mil em junho. 

 

Comissão sobre piso dos agentes de saúde vota requerimentos 

Câmara Federal - A comissão especial foi criada para avaliar o Projeto de Lei 7495/06, do Senado, que 

regulamenta as atividades dos agentes e cria cargos na Fundação Nacional de Saúde (Funasa). Diversas 

outras propostas tramitam em conjunto, como o PL 6111/09, que define o piso nacional da categoria em 

R$ 930 mensais para profissionais com formação em nível médio. 

 

http://www.wagner.adv.br/wagner-advogados-noticiaintegra.php?id=12481
http://www.domtotal.com/noticias/detalhes.php?notId=355029&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+DomTotalNoticias+%28Dom+Total+-+O+seu+site+especializado+em+Direito%29&utm_content=Google+Reader
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2011/08/09/interna_cidadesdf,264681/gdf-planeja-contratar-62-mil-servidores-nos-proximos-quatro-anos.shtml
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,procuradores-terao-de-devolver-parte-do-salario,755823,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,procuradores-da-prefeitura-ganham-supersalarios-de-ate-r-763-mil,755215,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,procuradores-da-prefeitura-ganham-supersalarios-de-ate-r-763-mil,755215,0.htm
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/200712-COMISSAO-SOBRE-PISO-DOS-AGENTES-DE-SAUDE-REALIZARA-REUNIAO-AMANHA.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/SAUDE/97243-PROPOSTA-REGULAMENTA-ATIVIDADES-DE-AGENTE-DE-SAUDE.html
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Mesmo com a economia em dificuldades, trabalhadores prometem greve 

Correio Braziliense - A redução da projeção de crescimento da economia anunciada ontem pelo Banco 

Central e as turbulências vividas nos Estados Unidos e em países da Europa vão aumentar o confronto 

entre patrões e empregados em todo o Brasil. Em pleno período de negociação salarial, dezenas de 

sindicatos, como os dos bancários, dos metalúrgicos e dos petroleiros, prometem radicalizar caso as 

empresas não concedam reajustes reais. Para eles, de nada valem os argumentos dos empresários para 

diminuir o seu poder de barganha. As categorias garantem que, se as companhias não cederem à pauta de 

reivindicações de mais de 15 milhões de trabalhadores no país e não oferecerem ganhos reais, a promessa 

de uma onda de greves vai se confirmar. 

 

Fenajufe vai agendar reunião com presidentes dos tribunais para pedir que sigam orientação do STF 

Jusbrasil - A Fenajufe está tentando agendar reuniões com os presidentes dos tribunais com o objetivo de 

reforçar o pedido de apoio às negociações favoráveis ao PCS e também reivindicar que eles garantam os 

recursos do plano em suas peças orçamentárias, considerando que a proposta da LOA será encaminhada 

ao Congresso até o final de agosto. 

 

Adiamento de reajuste salarial de juízes pode precipitar uma greve 

Jusbrasil - A informação do líder do governo, deputado Cândido Vaccarezza, de que o reajuste dos 

salários dos juízes somente será concedido em 2012, causou reação negativa entre os magistrados. Para o 

presidente da Ajufe (Associação dos Juízes Federais do Brasil), a posição do governo "pode 

lamentavelmente precipitar uma nova paralisação ou greve geral da categoria". 

 

PCCR de servidores da UEA deve conceder reajuste salarial de 8% 

D24AM - Manaus - Após ameaçarem entrar em greve a partir desta segunda-feira, professores e técnicos 

da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) devem receber correção salarial de 8% aplicada na tabela 

de remunerações. A medida está incluída no Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCCR), cuja 

versão final foi concluída nesta segunda-feira, 8 de agosto, durante reunião entre representantes de 

sindicatos da instituição e do Governo Estadual. 

 

Amazônia na mira de estrangeiros 

Ocorre que, desde 2008, se renovaram as pressões sobre o espaço amazônico decorrentes do crescimento 

da demanda mundial por alimentos, que causou a alta nos preços da comida em 2010. Isso acionou a 

corrida pela ocupação e controle dos estoques de terras virgens e agricultáveis, que serão usados para o 

abastecimento da população mundial, estimada em 9 bilhões em 2050. Como a Amazônia é um desses 

estoques, o preço da terra na região explodiu. Nos últimos três anos, a valorização da terra no Mato 

Grosso alcançou o índice de 636%, chegando a 687% no Amapá. Nos últimos 12 meses, a procura por 

pastagens de gado em Monte Alegre, Alenquer e Oriximiná, no Pará, fez o hectare valorizar 84% nessas 

cidades. Esse aumento é impulsionado por fundos de investimento internacionais, que direcionaram 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica-brasil-economia/33,65,33,3/2011/08/09/internas_economia,264676/mesmo-com-a-economia-em-dificuldades-trabalhadores-prometem-greve.shtml
http://www.jusbrasil.com.br/noticias/2797002/fenajufe-vai-agendar-reuniao-com-presidentes-dos-tribunais-para-pedir-que-sigam-orientacao-do-stf
http://www.jusbrasil.com.br/noticias/2796550/adiamento-de-reajuste-salarial-de-juizes-pode-precipitar-uma-greve
http://www.d24am.com/noticias/amazonas/pccr-de-servidores-da-uea-devera-conceder-reajuste-salarial-de-8/31785
http://www.diarioliberdade.org/index.php?option=com_content&view=article&id=18282:amazonia-na-mira-de-estrangeiros&catid=64:consumo-e-meio-natural&Itemid=79
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recursos na compra de terras no País. A situação propicia novos incentivos para a indústria da invasão de 

terras públicas na Amazônia, que tem o desmatamento como o estágio inicial do seu plano de negócios. 

 

Organizações internacionais pedem respeito aos direitos de povos indígenas 

Adital - Nesta terça-feira (9), celebra-se o "Dia Internacional dos Povos Indígenas‖. A data, instituída 

desde 1994 pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), chama atenção para os 

direitos dos grupos originários. Neste ano, o dia 9 de agosto tem como tema: "Desenhos indígenas: 

celebrando nossas histórias e culturas, criando nosso próprio futuro‖. 

 

Fundação Nacional do Índio vê ameaça de genocídios de povo isolado 

Angop - "Estamos mais preocupados do que nunca. Esta situação pode ser um dos maiores golpes já vistos 

nos trabalhos de protecção dos índios isolados das últimas décadas. Uma catástrofe da nossa sociedade. 

Genocídio", declarou Carlos Travassos, coordenador-geral de Índios Isolados e Recente Contacto da 

Funai, em nota enviada à Lusa pela fundação. 

 

Um assalto de 16 trilhões de dólares 

Controvérsia - A atenção da opinião pública internacional está centrada no acordo pírrico firmado entre 

Barack Obama e o Congresso mediante o qual o presidente se compromete a aplicar um duro programa de 

ajuste fiscal, baseado no corte de gastos sociais (saúde, educação, alimentação) e infra-estrutura de 2,5 

trilhões de dólares, porém, preservando, como exige o Tea Party, o nível atual do gasto militar e sua 

eventual expansão. Em troca disso, a Casa Branca recebeu a autorização para elevar o endividamento dos 

Estados Unidos até 16,4 trilhões de dólares, cifra superior em cerca de 2 trilhões ao PIB do país. 

 

Capitalismo ao estilo chinês 

Estadão - O semanário The Economist recentemente publicou trabalho mostrando o que está acontecendo 

na África. A China goza, até aqui, de uma vantagem em relação aos países desenvolvidos que investiram 

nos países em desenvolvimentos nos últimos 200 anos: sua atividade não tem despertado hostilidade. Sua 

lua de mel, no entanto, está chegando ao fim. As empresas chinesas dependem da cooperação de grande 

número de africanos crescentemente insatisfeitos com o tratamento recebido. 

 

Soldado colecionava dedos de talibãs 

Bahia Notícias - O Ministério da Defesa do Reino Unido informou nesta segunda-feira (8) que investiga o 

caso de um soldado que costumava cortar dedos de talibãs mortos em combate no Afeganistão para 

guardá-los como recordações. De acordo com o tabloide The Sun, o militar do 5º Batalhão do Regimento 

Real da Escócia teria se dedicado a fazer a macabra coleção quando servia na província sulina de 

Helmand, um dos redutos dos rebeldes talibãs 

 

http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=PT&cat=10&cod=59081
http://www.portalangop.co.ao/motix/pt_pt/noticias/internacional/2011/7/32/Fundacao-Nacional-Indio-ameaca-genocidios-povo-isolado,33c4c9bf-0db5-4b81-a7cb-f9de97907244.html
http://www.controversia.com.br/index.php?act=textos&id=9679
http://clippingmp.planejamento.gov.br/cadastros/noticias/2011/8/9/capitalismo-ao-estilo-chines
http://www.bahianoticias.com.br/noticias/noticia/2011/08/08/99492,soldado-colecionava-dedos-de-talibas.html
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Obama promete insistir na guerra do Afeganistão 

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos EUA, Barack Obama, prometeu nesta segunda-feira 

persistir na sua estratégia para a guerra do Afeganistão, enquanto o Pentágono buscou aplacar os temores 

de que o Taliban estaria se reerguendo após a morte de 30 militares norte-americanos em um helicóptero 

abatido por rebeldes. 

 

Brasil gastou pouco mais de R$ 1 bi para manter militares no Haiti 

Correio Braziliense - No ano passado, a manutenção das tropas no Haiti custou R$ 426 milhões aos cofres 

públicos. A conta inclui os R$ 140 milhões das despesas anuais previstas e outros R$ 286 milhões gastos 

com a ajuda humanitária enviada pelo Brasil depois que um terremoto devastou o país caribenho. 

 

  

Câmara Federal 

o PL-00362/2011 - Dá nova redação ao art. 15 da lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que 

dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. 

 - 09/08/2011 Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões ordinárias a partir de 10/08/2011) 

o PL-01208/2011 - Altera o art. 5º da Lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999, que dispõe sobre a 

compensação financeira entre o regime geral de previdência social e os regimes de 

previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos 

casos de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria; e revoga 

o art. 12 da Lei nº 10.666, de 8 de maio de 2003. 

 - 09/08/2011 Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões ordinárias a partir de 10/08/2011) 

 

Senado 

SF PEC 0077A 2003  

Ementa: Altera os artigos 28, 37, 40, 195 e 201 da Constituição Federal, para dispor sobre a 

previdência social, e dá outras providências. ... 08/08/2011 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO 

LEGISLATIVA DO SENADO Juntei, às folhas 18649 à 18656, os seguintes expedientes recebidos do 

Supremo Tribunal Federal: -Original do Ofício nº 4838/R e anexos, comunicando a decisão no Mandado 

de Injunção MI 2249; -Original do Ofício nº 4844/P e anexos, solicitando informações no Mandado de 

Injunção MI 4069; -Original do Ofício nº 4849/P e anexos, solicitando informações no Mandado de 

Injunção MI 4075; -Original do Ofício nº 4873/P e anexos, solicitando informações no Mandado de 

Injunção MI 4099; -Original do Ofíc... 

  

 

http://br.reuters.com/article/worldNews/idBRSPE7770QW20110808
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica-brasil-economia/33,65,33,14/2011/08/09/interna_politica,264687/brasil-gastou-pouco-mais-de-r-1-bi-para-manter-militares-no-haiti.shtml
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=491772
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=500078
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=72846
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SF PLS 00083 2007  

Ementa: Define os serviços ou atividades essenciais, para os efeitos do direito de greve, previstos no 

parágrafo 1º do artigo 9º da Constituição Federal, e dá... 08/08/2011 CAS - Comissão de Assuntos 

Sociais Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO Recebido o Relatório da Senadora Ana 

Amélia, com voto pela aprovação do PLS nº 83, de 2007, na forma da Emenda Substitutiva que apresenta 

e pela rejeição do PLS nº 84, de 2007. Matéria pronta para a Pauta na Comissão. (Tramitam em conjunto 

os PLS's nºs 83 e 84, de 2007). 

  

SF PLS 00084 2007  

Ementa: Define os serviços ou atividades essenciais, para os efeitos do direito de greve, previstos no 

inciso VII do artigo 37º da Constituição Federal, e dá ... 08/08/2011 CAS - Comissão de Assuntos 

Sociais Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO Recebido o Relatório da Senadora Ana 

Amélia, com voto pela aprovação do PLS nº 83, de 2007, na forma da Emenda Substitutiva que apresenta 

e pela rejeição do PLS nº 84, de 2007. Matéria pronta para a Pauta na Comissão. (Tramitam em conjunto 

os PLS's nºs 83 e 84, de 2007). 

  

SF RQS 00010 2011  

Ementa: Requer, com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com o art. 216, 

inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, informações ao Ministro de Estado da Educação sobre 

a utilização de cartões corporativos por parte dos servidores daquele Ministério. 08/08/2011 SARQ - 

Secretaria de Arquivo PROCESSO ARQUIVADO 

  

SF RQS 00362 2011  

Ementa: Requer, nos termos do art. 50 da Constituição Federal, combinado com os arts. 215 e 216 do 

Regimento Interno do Senado Federal, sejam prestadas, pelo Senhor Ministro dos Transportes, 

informações acerca de concurso público, quantitativo de cargos e aposentadoria de servidores no 

âmbito daquele Ministério... 08/08/2011 SARQ - Secretaria de Arquivo PROCESSO ARQUIVADO 

TOTAL: 6 

 

 

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

 

 

FENASPS 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=80131
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=80132
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=99001
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=99787

