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Brasília-DF, 11 de outubro de 2011 

 

Fusão da Previdência com Trabalho divide servidores 

 

O boato, cada vez mais forte, de que a presidente Dilma solicitou ao MPOG um estudo sobre a viabilidade 

de uma fusão envolvendo o ministério da Previdência Social com o ministério do Trabalho e Emprego, já 

causa debate entre os servidores. De um lado os do INSS, que se dizem “prejudicados” se esta fusão 

ocorrer e de outro, os do Trabalho que “sonham” ingressar na carreira do Seguro Social, com mais do que 

o dobro dos vencimentos atuais.  

 

Pelo estudo do governo, desde 2010, não mudaria nada, permanecendo os servidores do Trabalho na 

mesma carreira, da Previdência, Saúde e do Trabalho, com os vencimentos atuais. O ministério da 

Previdência tem atendido muitos servidores que se mostram contrários à fusão e informa que desconhece 

este assunto. Entre 2009 e 2010, os servidores do MTE fizeram uma longa greve de mais de 200 dias e 

não negociaram nada como o governo, tendo que compensar mais de mil horas até 2012. 

 

No governo esta fusão ganhou corpo com o secretário-geral da Presidência, Gilberto Carvalho, não 

escondendo sua antipatia pelo ministro Carlos Lupi, considerado um falastrão pelo governo e que não tem 

outra atitude senão beneficiar seus aliados do PDT, galgando também muitas denúncias de corrupção à 

sua pasta. 

 

A economista Luana Tradh, do PNEST, acredita que essa fusão seria benéfica ao país, pois “reestrutuaria 

os dois ministérios fazendo com que funcionasse de maneira conjunta, economizando tempo e dinheiro ao 

mesmo tempo em que atuaria nas três pontas, trabalho, benefícios e aposentadoria significando melhores 

atendimentos e resultados”. Quando aos salários, Luana se disse favorável ao ingresso dos servidores do 

Trabalho na Carreira do INSS, “não faz sentido essa fusão sem uma intersecção salarial isonômica.  

 

Todos ganham com essa fusão. Cabe esclarecer que os servidores do INSS não fazem parte da Carreira da 

Previdência, Saúde e do Trabalho e sim do Seguro Social, com vencimentos, no nível médio, alcançando 

entre 5 e 7 mil reais mensais, enquanto que no MTE a média fica entre 2 e 2,5 mil reais.”. 

 

Alheio à boataria e possíveis investigações pelo Ministério público, o ministro do Trabalho Carlos Lupi, 

cada vez menos “prestigiado” nas hostes do poder, não se mostra preocupado com o que ele chama de 

“boatos maldosos”, e prossegue, como sempre, apresentando apenas dados referentes à empregabilidade 

no país, como se fosse ele o responsável pela geração de empregos.  

 

No Congresso Nacional, a ideia desta “fusão” deixa os parlamentares do PDT pouco confortáveis e alguns 

deixam claro que se isso ocorrer será culpa exclusiva de Carlos Lupi, inábil nas relações de poder e refém 

de sindicalistas pouco escrupulosos.  

*Fontes: ANDRÉ ALBUQUERQUE, PUBLICAL - VÂNIA RITTER, INFO DF 
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Dilma pode extinguir o Ministério do Trabalho, mas ministro minimiza iminente queda da 

Esplanada 

 

O governo da presidente Dilma Rousseff estuda a fusão dos ministérios da Previdência e do Trabalho, 

com o objetivo de racionalizar custos e dar dimensão realista às respectivas áreas, informa o colunista 

Cláudio Humberto. Comandada pelo pedetista Carlos Lupi, a pasta do Trabalho foi esvaziada e perdeu a 

importância, mas custa caro ao contribuinte: seu orçamento anual é de R$ 38,1 bilhões. O orçamento anual 

do Ministério da Previdência é bem maior e totaliza R$ 209,6 bilhões. 

 

Carlos Lupi tenta segurar o emprego prometendo se demitir em março do ano que vem, mas o Palácio do 

Planalto acha tempo demais. Na realidade, o ministro do Trabalho de fato é o secretário-geral da 

Presidência, Gilberto Carvalho, que define a política da pasta e negocia com as centrais sindicais. Resta ao 

ministro Carlos Lupi, atualmente, uma única tarefa: a leitura, diante de repórteres, dos índices de carteiras 

assinadas. 

 

O ministro do Trabalho minimizou no sábado 1º de outubro os comentários sobre o alcance da “faxina” 

promovida pela presidenta Dilma Rousseff em ministérios, podendo atingir a pasta. A possibilidade, 

cogitada por assessores do governo no momento mais turbulento envolvendo investigações no Ministério 

dos Transportes, seria defendida por algumas pessoas que desejam a queda de Lupi, segundo análise do 

próprio ministro. 

 

“Àqueles que desejam (a queda), falo sempre uma coisa. Eu sou cana de canavial, que é uma planta que 

você queima, corta, e ela brota. Sabe por quê? Porque ela tem raiz profunda. Ela busca a água”, disse. 

“Para me cortarem e para me queimarem, muitos podem (tentar) fazer. Mas não vão conseguir”, 

complementou. 

 

O ministro destacou que está na política há 35 anos e que nunca teve o nome envolvido em 

irregularidades. “Não existe um fato que envolva Carlos Lupi com coisa errada”, ressaltou. 

Lupi tem sido alvo de uma série de acusações por parte da oposição. Na terça-feira passada, o líder do 

PSDB na Câmara, Duarte Nogueira (SP) entrou com duas representações, uma na Procuradoria Geral da 

República e outra no Ministério Público Federal no Distrito Federal (MPF/DF), contra Lupi. A oposição 

pede que seja feito um pente-fino nos órgãos de investigação a respeito de um possível aparelhamento do 

Ministério do Trabalho.  

*Fonte: JORNAL DO BRASIL - AGÊNCIA ESTADO. 

  

O colapso do neoliberalismo 

 

Colapso do neoliberalismo passa a ser decidido nas ruas. Primeira semana de outubro reúne ingredientes 

de um ponto de mutação: greve geral na Grécia põe em xeque a solução ortodoxa para a crise; ascensão 

fulminante dos indignados nos EUA instala a contestação ao neoliberalismo no coração do sistema 

financeiro internacional e pauta a sucessão de Obama. Passeatas de desempregados na Espanha afrontam a 

rendição socialdemocrata aos 'livres mercados'. Radicalização política no Chile desmascara a 'direita 

moderna da AL' em sua vitrine mais festejada. A maior greve bancária brasileira em duas décadas 

desmente acomodação sindical e expõe lucros obscenos do poder financeiro.  

 

Leia mais aqui e confira neste link mais sobre a ocupação em Wall Street. 

 

*Fonte: Carta Maior 

 

  

 

 

 

http://www.cartamaior.com.br/templates/index.cfm
http://www.cartamaior.com.br/templates/index.cfm?home_id=127&alterarHomeAtual=1
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O barril de pólvora das greves 

 

As recentes greves no Brasil apontam para o radicalismo, mas não dos trabalahdores e sim do governo. 

Em 2010 Lula foi implacável com a Greve no Ministério do Trabalho que durou mais de 200 dias, não 

cedeu uma vírgula e enrolou o que pode, tendo como comandante em chefe o ministro do Planejamento 

Paulo Bernardo, também chamado de “o maldoso”. Em 2011 a greve dos professores federais durou 100 

dias e nossos educadores ficaram de mãos abanando e Dilma aplaudindo sua equipe política que também 

não cedeu uma vírgula.  

 

Não foi diferente na Cultura, no Ibama, no Dnit, na Embrapa, como não havia sido diferente em 2009 na 

greve do INSS. A lógica aponta que o partido dos trabalhadores não negocia com servidores. Sim, cabe 

essa ressalva, para o PT trabalhadores são privados e servidores são públicos, não merecendo, portanto, a 

mesma consideração da (ex)companheirada. A exceção foi a greve dos Bombeiros do RJ, na qual a 

maioria esmagadora da população ficou a favor dos grevistas e contra ao governador repressor. Como 

resultado, a submissa câmara dos deputados aprovou uma lei “anistiando” os grevistas. Sobre isso o 

silêncio circunspecto de nenhuma palavra do Planalto. 

 

O discurso do governo de que não pode ceder um milímetro (ou centavo) cai por terra quando se vê os 

gastos absurdos para a Copa, Minha Casa, Minha Dívida e Emendas Parlamentares. A equipe de Dilma é 

muito afinada a ela e só a ela obedece. Portanto, é Dilma quem não negocia, não é de seu perfil. A 

poderosa e antes submissa CUT já proclama a “volta de Lula” ao mesmo tempo em que Bernardo, Gleisi, 

Mantega, Miriam e Carvalho enxotam essa alternativa. Há uma queda de braço. Os governistas apostam 

na base aliada agora turbinada pelo PSD para crescer os índices de Dilma e ver se esquecem de Lula, 

numa espécie de “Golpe Branco” no ex-presidente e sua comitiva sindical. 

 

Neste momento é que se vê a inércia da esquerda. Não há ressonância entre Intersindical, Conlutas, PCO, 

PCB e PSOL. Não que cada um olhe o próprio umbigo, mas porque odeiam a palavra mágica 

“marketing”. Nem sequem sabem interpretar seu significado político massificador e não se dão conta que 

quando Lula, o PT e a CUT passaram a exibir o “marketismo” em suas atuações conquistaram e se 

perpetuam no poder.  

 

A dissonância da esquerda convém ao governo, mas desde que a CUT não se reaproxime da esquerda, 

porque aí poderia haver uma disputa pela hegemonia das lutas. Coisa que o PT fez, conquistou e não 

divide ou aceita que façam o mesmo em relação à camada de trabalhadores e servidores que unidos 

passariam a incomodar Dilma, sua tropa de choque e a governabilidade. Por isso Dilma é implacável com 

as greves. Sabe que cedendo aos grevistas poderá perder depois, comprometendo o projeto petista de 

poder por 50 anos (ou mais). 

 

A ausência de marketing nas instituições progressistas e de esquerda é visível, e começa pelas logomarcas 

insossas, sítios de internet subutilizados e obsoletos, material de divulgação panfletário, longo e 

discursivo, como se quem lesse precisasse de mínimos detalhes, reuniões longas e sem profundidade, 

discursos apelativos e sem objetividade, guerra sindical interna e o mais grave, sem autocrítica 

permanente, razão dialética de quem se dispõe a lutar sabendo por que e para quem luta.      

 

Quando a esquerda for pensante, atuante e descobrir a ferramenta do marketing, aí sim o governo passaria 

a ter problemas reais e seria obrigado a ceder espaço e poder. Agora os servidores e suas instituições 

sindicais são barril de pólvora sem o pavio da organização “marketista”, necessário para explodir o toma-

lá-dá-cá vergonhoso instalado pelo PT e aliados no Brasil.  

*Fonte: JOSÉ MACEDO CUNHA E IVAN NOGUEIRA DE FREITAS – SOCIÓLOGOS DO CETAB  
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Verba da Saúde paga pista de skate e vale-transporte 

 

Enquanto se discute a criação de um imposto para substituir a CPMF, recursos do Piso Nacional da Saúde, 

que deveriam ser destinados ao atendimento básico da população, estão sendo usados para custear a 

máquina pública. Essa verba está pagando despesas administrativas, como auxílio-transporte, planos 

médicos e odontológicos dos servidores da pasta, o que é proibido pelo Conselho Nacional de Saúde. O 

dinheiro que deveria ir para os hospitais também está financiando academias de saúde, espaços para 

atividades físicas espalhados pelo país, com playgrounds, quadras e rampas de skate. Com isso, assim 

como fazem muitos estados, o governo federal contabiliza como despesas de saúde gastos que, na 

verdade, deveriam ser custeados por outras áreas.  

*Fonte: O GLOBO 

  

Declaração da Ocupação de Nova Iorque 

 

Enquanto nos reunimos em solidariedade para expressar um sentimento de injustiça em massa, não 

devemos perder de vista o que nos uniu. Nós escrevemos para que todas as pessoas que se sentem 

injustiçados pelas corporações do mundo saibam que nós somos seus aliados. 

 

Como um só povo, unido, nós reconhecemos a realidade: que o futuro da raça humana requer a 

cooperação de seus membros; que o nosso sistema deve proteger os nossos direitos, e frente a corrupção 

desse sistema, cabe aos indivíduos proteger seus próprios direitos, e os de seus vizinhos; que um governo 

democrático deriva seu poder apenas do povo, mas as empresas não buscam autorização para extrair a 

riqueza do povo e da Terra, e que nenhuma democracia verdadeira é atingível quando o processo é 

determinado pelo poder econômico. 

 

Viemos até vocês em um momento em que corporações, que colocam o lucro sobre as pessoas, auto-

interesse sobre a justiça, e da opressão sobre a igualdade, lideram nossos governos. Estamos aqui reunidos 

pacificamente, como é nosso direito, para que estes fatos sejam conhecidos. 

 

Eles tomaram nossas casas através de um processo de execução hipotecária ilegal. 

 

Eles usaram dinheiro dos contribuintes para salvar as corporações impunemente e continuam a dar a 

executivos bônus exorbitantes. 

 

Eles têm perpetuado a desigualdade e a discriminação no local de trabalho com base na idade, a cor da 

pele, sexo, identidade de gênero e orientação sexual. 

 

Eles envenenaram os alimentos com negligência e comprometeram o sistema de cultivo por meio da 

monopolização. 

 

Eles lucraram com a tortura, o confinamento e o tratamento cruel de inúmeros animais não-humanos, e 

ativamente escondem essas práticas. 

 

Eles continuamente retiram dos funcionários o direito de negociar por melhores salários e condições de 

trabalho mais seguras. 

 

Eles têm mantido alunos reféns com dezenas de milhares de dólares de dívida em educação, que é em si 

um direito humano. 

 

Eles têm terceirizado de forma consistente e usado a terceirização como alavanca para cortar os direitos à 

saúde e diminuir os salários dos trabalhadores. 
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Eles têm influenciado os tribunais para conseguir os mesmos direitos que as pessoas, sem culpabilidade ou 

responsabilização. 

 

Eles gastaram milhões de dólares em equipes jurídicas que buscam maneiras de tirá-los dos contratos no 

que diz respeito ao seguro de saúde. 

 

Eles venderam a nossa privacidade como uma mercadoria. 

 

Eles usaram a força militar e policial para impedir a liberdade de imprensa. 

 

Eles têm deliberadamente se recusado a recolher produtos defeituosos que colocam vidas em perigo, em 

nome da busca pelo lucro. 

 

Eles determinam a política econômica, apesar da falhas catastróficas que as suas políticas têm causado e 

continuam a produzir. 

 

Eles doaram grandes somas de dinheiro a políticos que supostamente são responsáveis por regulá-los. 

 

Eles continuam a bloquear formas alternativas de energia para nos manter dependentes do petróleo. 

 

Eles continuam a bloquear formas genéricas de medicamentos que podem salvara vida das pessoas, a fim 

de proteger os investimentos que já deram um lucro substancial. 

 

Eles têm propositadamente escondido os derramamentos de óleo, acidentes, prestações de contas 

fraudulentas e ingredientes inativos em nome da busca pelo lucro. 

 

Eles propositadamente mantém as pessoas mal informadas e com medo através de seu controle dos meios 

de comunicação. 

 

Eles aceitaram contratos privados passa assassinar prisioneiros, mesmo quando apresentadas sérias 

dúvidas sobre suas culpas. 

 

Eles têm perpetuado o colonialismo nos EUA e no exterior. 

 

Eles participaram da tortura e assassinato de civis inocentes no exterior. 

 

Eles continuam a criar armas de destruição em massa a fim de receber contratos do governo. 

 

Aos povos do mundo, 

 

Nós, da Assembleia Geral de Nova Iorque ocupando Wall Street em Liberty Square, os exortamos a 

afirmar o seu poder. 

 

Exercitem seu direito de se reunir pacificamente, ocupem o espaço público, criem um processo para 

resolver os problemas que enfrentamos e gerar soluções acessíveis a todos. 

 

A todas as comunidades que agirem e formarem grupos com o espírito da democracia direta, oferecemos 

apoio, documentação e todos os recursos à nossa disposição. 

 

Junte-se a nós e faça sua voz ser ouvida! 

 

*Fonte: declaração aprovada pela Assembleia Geral de Nova Iorque em 29 de setembro, do movimento 

que mantém uma ocupação em Wall Street desde 17 de setembro. 
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França faz greves e protestos contra cortes orçamentários 

Setor de transportes fez greve, mas serviços não foram muito afetados. Sindicatos fazem passeatas contra 

medidas de austeridade de Sarkozy 

 

Trabalhadores do setor de transportes da França entraram em greve nesta terça-feira (11) em protesto 

contra os cortes orçamentários. Também houve manifestações públicas nas principais cidades. 

Cinco sindicatos, incluindo o CFDT e o CGT -- os dois maiores da França --, planejaram 200 

manifestações de rua e greves em todo o país contra a nova rodada de programas do governo que tem 

como objetivo o corte do déficit público. 

 

Apesar de o metrô de Paris ter ficado mais lotado que o normal durante o horário de pico na parte da 

manhã, em geral os trens nas principais estações estavam circulando pontualmente, segundo a mídia. 

No ano passado, mais de 1 milhão de manifestantes -- membros de sindicatos, simpatizantes e estudantes -

- participaram de uma manifestação de duas semanas marcada por ruidosos protestos nas ruas e amplas 

greves que prejudicaram gravemente o transporte e as refinarias de petróleo, e provocaram o acúmulo de 

lixo em algumas cidades. 

 

Sindicatos disseram que os planos orçamentários do presidente Nicolas Sarkozy eram 'injustos', mas a 

ausência de uma manifestação de grandes proporções nesta terça-feira indica que a oposição contra os 

cortes do governo de centro-direita é limitada. 

 

Ansioso para manter a classificação de risco de crédito 'AAA' da França, Sarkozy anunciou um corte de 

12 bilhões de euros (US$ 16,4 bilhões) para este ano e o próximo, mas, temendo introduzir medidas muito 

austeras por causa das eleições de 2012, focou principalmente em eliminar as normas fiscais que 

favorecem os ricos. 

 

Os sindicatos franceses ainda estão sofrendo com sua derrota nos protestos contra o governo no final de 

2010, quando não conseguiram forçar Sarkozy a abandonar seu plano de aumentar a idade de 

aposentadoria em dois anos, para 62 anos. 

 

As principais medidas de redução orçamentária de Sarkozy -- que os ministros do governo afirmam não 

constituem um plano de austeridade -- são os cortes a isenções fiscais em tudo, desde seguro de saúde 

privado a lucro na venda de imóveis. O plano também inclui um novo imposto para os ricos.  

*Fonte: G1 - REUTERS 

  

Justiça decide hoje sobre paralisação de funcionários dos Correios 

 

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) julga nesta terça-feira (11/10), a partir das 16h, o dissídio coletivo 

dos funcionários dos Correios, em greve há 28 dias. Ontem, em reunião à noite no TST, os grevistas 

mantiveram a decisão de não aceitar os termos da proposta apresentada pelo tribunal. A ideia era tentar 

um acordo antes do julgamento do dissídio. 

 

O relator do processo é o ministro Maurício Godinho Delgado. No último dia 7, a direção dos Correios e 

os sindicatos que representam os grevistas divergiram sobre os termos de uma negociação para o fim da 

paralisação. 

 

Os funcionários recusaram a proposta de reajuste linear de 6,87% do salário e dos benefícios, o abono 

imediato de R$ 800,00 e aumento real de R$ 60 a partir de janeiro de 2012. As divergências principais 

estão em torno do desconto dos dias parados. 

 

A proposta é descontar seis dias em 12 parcelas a partir do próximo ano.Os demais dias parados seriam 

compensados com trabalho extra nos fins de semana e feriados, de acordo com a necessidade da empresa. 
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A proposta não foi aceita pelos servidores, que querem a compensação de todos os dias de greve sem 

desconto de salário. 

 

A empresa reafirmou, por meio de sua assessoria de imprensa, que aceita a proposta do TST. Se os 

trabalhadores e os Correios chegaram a um acordo antes do horário do julgamento, é possível suspender o 

processo. 

 

Por determinação do TST, a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e 

Telégrafos e Similares (Fentect) deve manter em atividade o contingente mínimo de 40% dos empregados 

em cada unidade operacional durante a greve.  

*Fonte: AGÊNCIA BRASIL 

  

Após meses sem receber pagamento do INSS por erro, aposentado se exalta e é preso 
Com uma ordem judicial em mãos, João Santana Silveira ficou irritado diante da demora na solução do 

problema 

 

Um aposentado foi preso nesta segunda-feira por desacato após se envolver em uma confusão em uma 

agência do INSS em Porto Alegre. 

 

João Santana Silveira está há quase quatro meses sem receber pagamento devido a um erro de digitação, e 

recorreu à Justiça. Com uma ordem judicial em mãos desde a semana passada ele foi nesta manhã ao posto 

da Vila IAPI, zona norte da Capital, em busca de uma solução, mas não conseguiu resolver o problema. 

No local, ele foi informado que a supervisora não iria atendê-lo mais uma vez. Segundo a filha do 

aposentado, a médica Andresa Silveira Medeiros, o pai dela acabou se irritando com a demora e o descaso 

por parte do posto do INSS. O resultado foi a prisão de João Santana. 

 

— A supervisora nunca tem tempo para atendê-lo, e quando atendeu disse que não poderia fazer nada no 

momento, que ele teria que esperar. Eu acredito que ele esteja em depressão, e como familiar teria 

condições de ajudá-lo, mas como ele está acostumado a ter renda própria ficou envergonhado de pedir 

ajuda para nós — disse Andresa. 

 

Segundo o INSS, o aposentado xingou e fez ameaças aos servidores, e por isso foi contido pelos 

seguranças. Depois ele foi detido pela Brigada Militar. Como se trata de um órgão federal, o caso foi 

encaminhado à Polícia Federal (PF). O aposentado foi levado à superintendência da instituição, na 

Avenida Ipiranga, para prestar depoimento e para registro de Termo Circunstanciado. De acordo com a PF 

ele vai responder pelo crime de desacato a servidor público federal. 

 

— Ele é uma pessoa que está correndo atrás dos direitos dele e foi levado como um marginal num 

camburão — revoltou-se Andresa. 

 

O INSS confirmou que houve um equívoco no pagamento do aposentado, inclusive o desconto de uma 

parcela indevida. O órgão informou que o ofício judicial chegou sexta-feira passada e que já foram feitos 

os ajustes necessários, porém há um prazo para que os pagamentos atrasados seja efetuados. 

O Instituto informou que o aposentado vai receber uma parcela amanhã, outra na quinta feira e uma 

terceira na próxima segunda-feira.  

*Fonte: RÁDIO GAÚCHA 

  

Peluso articula para esvaziar argumento da Corregedoria Nacional de Justiça 

 

Em novo episódio da crise que abate o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o presidente Cezar Peluso 

quer esvaziar o argumento da Corregedoria Nacional de que os tribunais não são capazes de investigar e 

punir os juízes suspeitos de irregularidades. Peluso determinou aos corregedores estaduais nesta segunda-

feira, 10, que encaminhem para ele todas as informações sobre processos disciplinares contra magistrados 
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que estejam em andamento. Com isso, ele pretende mostrar que o trabalho da Corregedoria Nacional de 

Justiça, comandada pela ministra Eliana Calmon, poderia ser apenas secundário. 

 

Acontece que essas informações já são prestadas cotidianamente à Corregedoria Nacional. Apesar disso, 

Peluso pediu que os relatórios sejam também repassados para ele. De acordo com assessores, os dados 

serão colocados na internet na tentativa de desmontar o argumento de Eliana Calmon de que as 

corregedorias de alguns tribunais são corporativistas e ineficientes. E que por isso o poder de investigação 

do Conselho Nacional de Justiça não pode ser reduzida. 

 

Oficialmente, Peluso afirma que pretende dar mais transparência aos processos. “Os juízes demonstraram 

com dados que têm atendido a todas as determinações da Corregedoria Nacional quando lhes são 

encaminhadas denúncias, e que os prazos fixados são rigorosamente observados pelas corregedorias dos 

Estados”, afirmou Peluso. Recentemente, no entanto, processos absorvidos pela Corregedoria Nacional 

serviram para afastar dois corregedores de tribunais que arquivaram ou não julgaram denúncias contra 

juízes. 

 

Para o presidente do Colégio de Corregedores Gerais de Tribunais de Justiça, Bartolomeu Bueno, não há 

nenhum problema em encaminhar os dados a Peluso. “Ele é o chefe do CNJ. Não podemos negar a 

informação”, disse o desembargador que esteve nesta segunda com o presidente do CNJ. “A gente vai 

continuar mandando para a Corregedoria Nacional”, acrescentou. Bueno afirmou que não existe crise 

entre a Corregedoria Nacional e as corregedorias locais. Segundo ele, também não há crise entre a 

Corregedoria e o CNJ. 

 

A definição de como deve atuar a Corregedoria Nacional, se a reboque das corregedorias estaduais ou se 

pode agir de forma independente, será decidida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), também presidido 

por Peluso. A Corte deve julgar uma ação movida pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) 

sobre as competências do CNJ. O julgamento deveria ter ocorrido em setembro, mas em razão da crise, foi 

adiada para data ainda não definida. 

 

Conforme dados do próprio CNJ, a Corregedoria Nacional já atua de forma subsidiária, como defende 

Peluso. Não concentra, portanto, todos os processos disciplinares em tramitação no País. Das 505 

reclamações que chegam diretamente à Corregedoria Nacional, 72% são repassados para os tribunais 

investigarem, como defende Peluso. 

 

Outro episódio que poderia agravar a já delicada situação do Conselho foi adiado. O conselheiro Sílvio 

Rocha pretendia alterar uma resolução do CNJ para determinar que a Corregedoria Nacional só poderia 

abrir uma investigação contra um juiz se o plenário autorizasse. Como é integrado em sua maioria por 

magistrados, as suspeitas contra um juiz poderiam ser arquivadas antes mesmo de serem apuradas. 

 

Em reunião administrativa secreta, os conselheiros decidiram arquivar qualquer proposta que pudesse 

tratar do assunto que já está em julgamento no Supremo. Um dos conselheiros afirmou que isso poderia 

ser visto como uma tentativa do CNJ de se antecipar a uma decisão do STF.  

*Fonte: O ESTADO DE S.PAULO 

  

Contag defende mais rigor para coibir trabalho escravo no Brasil 

 

O secretário de Assalariados Rurais da Confederação Nacional de Trabalhadores na Agricultura (Contag), 

Antonio Lucas Filho, defende que os mecanismos em vigor para o combate ao trabalho análogo à 

escravidão cumprem o seu papel, mas que é preciso medidas mais rigorosas para evitar a prática. "Temos 

consciência de que é preciso avançar nas políticas públicas para os trabalhadores assalariados do campo", 

destacou.  
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Para ele, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Trabalho Escravo pode ter um expressivo fator 

"simbólico" inibidor. A medida prevê a perda da terra, sem direito à indenização, para quem mantiver 

empregados em situação análoga à escravidão. "Acho que isso tem um simbolismo muito grande. Se 

conseguíssemos aprovar isso no Brasil, estaria de muito bom grado." 

 

Neste ano, a proposta completa dez anos de tramitação na Câmara dos Deputados e já passou por 

discussão no plenário da Casa. Ainda é necessário que a matéria seja discutida em segundo turno. Caso 

haja alguma alteração, ela será encaminhada para o Senado, onde começou a tramitar. 

 

"Moradia, saúde educação, essas questões ainda não estão resolvidas. Mas só de se saber que o empresário 

que explora o trabalho escravo pode perder sua propriedade sem nenhuma indenização, criaria um fator 

inibidor dessa prática", ressaltou o líder sindical. 

 

Segundo informações do Ministério do Trabalho, só no ano passado mais de 2,6 mil trabalhadores foram 

resgatados de regimes de trabalho análogo à escravidão e 309 estabelecimentos foram inspecionados. 

Para o membro da organização não governamental (ONG) Repórter Brasil e da Comissão Nacional Para a 

Erradicação do Trabalho Escravo (Conatrae), Leonardo Sakamoto, proprietários que adotam o trabalho 

análogo à escravidão tem como objetivo a redução de custos. 

 

"Se a propriedade é o local onde a pessoa executa seu trabalho, sua produção e se vale dela para ter 

dinheiro fácil, por meio da exploração da dignidade das pessoas, nada mais justo perdê-la. A PEC está 

deixando isso claro. A propriedade no Brasil tem uma função de acordo com a Constituição, ela tem que 

servir para promover a dignidade", explicou. 

 

Ele disse ainda que nem todos os proprietários de terras são contrários à proposta e a demora na aprovação 

da matéria beneficia aqueles que se lavem da exploração do trabalho análogo à escravidão para competir 

de forma mais fácil no mercado. 

 

Sakamoto considera que muitos parlamentares, que desaprovam a proposta, são contrários à exploração do 

trabalho análogo à escravidão. Na verdade, eles têm receio é que a perda da terra possa ser estendida a 

outros casos, em que a função social da propriedade não esteja sendo cumprida. 

 

"Isso, para muitos parlamentares, abre um precedente. Por exemplo, com a aprovação da perda da 

propriedade em casos de trabalho escravo, alguém pode sugerir o mesmo em casos de desmatamento. Por 

isso, eles têm um receio muito grande. Esse medo do procedente é muito forte e por isso eles evitam 

[aprovar a PEC]." 

 

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) foi procurada pela reportagem, mas não 

retornou ao pedido de entrevista até a publicação da matéria.  

*Fonte: AGÊNCIA BRASIL 

  

Fraudes no Amapá têm sobrepreço de até 2.760% 
Estimativa é de desvios de R$ 400 mi em contratos irregulares nos últimos 10 anos 

 

Sobrepreços de 2.760%, alugueis de computadores mais altos do que o valor do equipamento, escritório 

de funcionários da Prefeitura de Macapá criado especialmente para fraudar licitações, empresas de 

transporte público cujo objetivo principal é a lavagem de dinheiro. Essas são algumas das irregularidades 

investigadas pela Polícia Federal no inquérito da Operação Mãos Limpas, que atualmente se encontra no 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) aguardando apresentação de denúncia.  

 

A estimativa é de que nos últimos dez anos tenham sido desviados R$ 400 milhões só em contratos 

irregulares do governo do Amapá e da Prefeitura de Macapá. Incluídos os desvios ocorridos no Tribunal 
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de Contas do Estado e na Assembleia, são estimados prejuízos de R$ 1 bilhão aos cofres públicos. As 

conclusões do inquérito da Operação Mãos Limpas foram reveladas pelo Estado no domingo. 

 

Para contratar a instalação de 200 filtros nas escolas do Amapá, a Secretaria Estadual de Educação pagou 

sobrepreços de 2.760% mediante contrato de emergência em 2005.Três anos depois, a empresa 

fornecedora do equipamento, Top Line, contratou o presidente da comissão de licitação do Amapá para 

seu quadro de funcionários. 

 

Além de caros, os filtros puseram em risco a saúde dos alunos, pois eram feitos com tubos de PVC para 

canalização de esgoto e usavam carvão aditivado, que causava contaminação. Houve ainda prejuízos 

anuais de R$ 825 mil pelo pagamento da manutenção dos filtros que não era realizada. 

 

Só nos contratos emergenciais de duas empresas de segurança, a Serpol e a Amapá Vip, com a Secretaria 

de Educação, os desvios ocorridos ao longo de seis anos são estimados em R$ 70 milhões. Em mais de 

duas toneladas de documentos, a PF não encontrou nenhum contrato que possa ser definido como regular. 

Conforme a apuração avançava, mais irregularidades surgiam.  

 

Foi o caso do empréstimo de R$ 1 milhão feito pelo proprietário da empresa Amapá Vip, Alexandre 

Gomes de Albuquerque, para o então titular da pasta de Educação, José Adauto Bitencourt. Em 2008, a 

mesma Amapá Vip foi contratada pela Superintendência Federal da Agricultura do Amapá, sem licitação, 

para receber R$ 408 mil nos trabalhos de erradicação da mosca da carambola.  

 

A mesma Superintendência Federal da Agricultura também alugava mensalmente um lote de dez 

notebooks por R$ 3 mil, 70% acima do custo de aquisição de um notebook novo de boa configuração. O 

mesmo ocorreu com o aluguel de 18 GPSs, 25 voadeiras, 5 freezers, cuja mensalidade paga era maior do 

que a compra de um desses itens novos. 

 

Problemas também existem nos contratos com a Prefeitura de Macapá, comandado por Roberto Góes 

(PDT), preso em dezembro do ano passado. O prefeito é primo de Waldez Góes, ex-governador do 

Estado, preso na primeira fase da Mãos Limpas. Posto em liberdade em fevereiro deste ano, Góes 

reassumiu a prefeitura depois de dois meses na prisão. 

 

Assim como o primo, Góes também firmou contrato com a Amapá Vip na Prefeitura de Macapá, no valor 

de R$ 493 mil por seis meses. Mas a investigação mais curiosa diz respeito ao surgimento de uma empresa 

de ônibus municipal em 2009, a Expresso Marco Zero, cuja garagem está localizada em um terreno que 

pertence ao pai do prefeito. 

 

A empresa, segundo inquérito da PF, começou a operar em Macapá sem nenhum procedimento 

regularizando a circulação dos ônibus. Não houve contrato de licitação nem de concessão. 

A assessoria de comunicação da Prefeitura de Macapá afirmou por nota que a Marco Zero não é de 

Roberto Góes nem de nenhum parente dele. Também alegou que o terreno onde estava localizada a 

garagem da empresa não é do pai do prefeito. Era, mas foi vendida a um empresário local há cerca de 

cinco anos. "O prefeito vem, através dos meios legais, provando sua inocência junto ao Poder Judiciário e 

há de demonstrar sua inocência", diz a nota.  

*Fonte: O ESTADO DE SÃO PAULO 
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