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Brasília-DF, 13 de janeiro de 2012 

 

Por aumento salarial, funcionários dos Três Poderes planejam greve geral 
 

A negativa do Palácio do Planalto em reajustar salários dos servidores públicos neste ano e a irritação com 

os megassalários de ministros encorajaram líderes sindicais do funcionalismo federal nos três poderes a 

ameaçar o governo com uma greve geral a partir de abril.  

 

Após nove anos de trégua com a administração petista, sindicatos e associações de categorias que 

representam mais de um milhão de funcionários cobram uma proposta concreta de aumentos para este 

trimestre. Mas o secretário de recursos humanos do Ministério do Planejamento, Duvanier Paiva, afirmou 

ao Correio que “2012 já está negociado” e as próximas negociações terão como alvo 2013. 

 

“Eles (sindicatos) sabem disso. Se fôssemos conceder as reivindicações salariais de todas as categorias, 

apresentadas ano passado, o impacto na folha seria de R$ 40 bilhões”, disse Paiva. No Orçamento da 

União em vigor, o governo concedeu R$ 1,6 bilhão em reajustes, mas eles se restringiram à área 

educacional.  

 

O principal negociador do governo não acredita em greve geral e ressalta que os canais estão 

permanentemente abertos. Ele lembra, contudo, que o calendário eleitoral vai encurtar o tempo de 

negociações em dois meses. Por lei, essa discussão deve terminar em julho. “Os sindicatos são maduros e 

os eventuais acordos vêm da boa vontade das duas partes”, apostou. 

 

As 17 entidades que se reuniram terça-feira em Brasília para discutir a campanha salarial unificada 

ignoram a advertência e prometem protocolar, no próximo dia 24, uma lista de sete reivindicações, 

encabeçada pelo aumento dos vencimentos, nos ministérios do Planejamento e Casa Civil, no Supremo 

Tribunal Federal (STF) e nas mesas das duas casas do Congresso. Sindicalistas afirmam que o governo 

conseguiu dividir o movimento, no ano passado, graças a acordos separados e ao voto de confiança vindo 

de boa parte do pessoal do Executivo. 

 

Indignação 

“Voltamos à mesma pauta de 2011, mas com a grande diferença no discurso. A insatisfação é geral e 

fortalece a unidade que não houve no ano passado”, disse Rolando Malvásio Júnior, diretor da Federação 

dos Sindicatos dos Trabalhadores das Universidades Públicas (Fasubra). Sua expectativa é de que todo o 

conjunto de 32 representações de servidores caminhem juntas até o fim, sem repetir o insucesso da última 

campanha, quando a Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal (Condsef), principal 

agremiação do funcionalismo, manteve o diálogo com o governo. 

 

Para Malvásio, os servidores também reagiram com indignação às reportagens publicadas pelo Correio 

desde a última semana sobre extras obtidos pelas autoridades com a participação em conselhos 

administrativos e fiscais de empresas estatais e privadas. Os adicionais garantem renda acima do teto 

salarial do funcionalismo (R$ 26,7 mil) a titulares das pastas da Fazenda e do Planejamento, chegando a 

R$ 51 mil. “Apaniguados do poder não têm vergonha em elevar os próprios rendimentos, enquanto 85% 

dos servidores não ganham sequer o valor pago a eles nos conselhos”, comentou. 
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Para os sindicalistas, o consenso a favor de um movimento unificado cresceu na mesma proporção da 

pouca disposição em negociar das autoridades. “Temos condições de resistir às estratégias para nos 

dividir. O governo não pode mais empurrar a situação com a barriga e terá de apresentar proposta”, avisou 

um dirigente ligado à Central Única dos Trabalhadores (CUT), que representa 70% dos funcionários do 

Executivo. 

 

Os servidores consideram “indecentes” os megassalários pagos aos primeiro e segundo escalões, ao passo 

que os acordos a serem pagos pelo governo neste ano variam apenas entre R$ 105 e R$ 900. O último 

grande aumento foi dado em 2007, primeiro ano do segundo mandato de Lula.  

 

Foram R$ 35,2 bilhões divididos em três parcelas anuais até 2010, com resíduos em 2011. Duvanier 

explicou que o primeiro ano de governo Dilma foi marcado por uma “natural necessidade de contenção de 

gastos”, reforçada pela crise internacional. Para 2012, disse ele, o contexto adverso “voltou a impôr ao 

Orçamento mais controles sobre despesas correntes que têm horizonte de longo prazo”.  

*Fonte: CORREIO BRAZILIENSE 

  

Operações suspeitas de juízes e servidores do Judiciário chegam a R$ 856 mi 
  

Brasília – Uma análise sobre as movimentações financeiras de juízes e servidores do Judiciário mostrou 

que há R$ 855,7 milhões em operações suspeitas entre 2000 e 2010, segundo relatório do Conselho de 

Controle de Atividades Financeiras (Coaf). O órgão fez uma varredura nos dados financeiros de um 

universo de mais de 216 mil pessoas ligadas ao Judiciário, sendo que 3.426 pessoas tiveram 

movimentação considerada fora da rotina, as chamadas operações atípicas. 

 

O relatório foi solicitado pela Corregedoria Nacional de Justiça, em julho de 2010, e, a partir de hoje (12), 

passou a integrar o processo que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF) para sustar as investigações 

do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sobre os ganhos de magistrados e servidores. 

 

Movimentações atípicas não são transações irregulares e, sim, operações financeiras que fogem dos 

padrões da norma bancária e do sistema nacional de prevenção de lavagem de dinheiro. 

 

De acordo com o Coaf, o maior número de operações atípicas no Judiciário foi registrado em 2002, 

quando apenas uma pessoa do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT1), do Rio de Janeiro, 

movimentou R$ 282,9 milhões, ou 94,3% das movimentações fora do normal registradas no ano (R$ 

300,2 milhões). 

 

Em 2008, houve um novo pico de transações anormais: R$ 159,6 milhões. Segundo o Coaf, apenas três 

pessoas – duas ligadas ao Tribunal de Justiça Militar de São Paulo e uma ligada ao Tribunal de Justiça da 

Bahia (TJBA) – movimentaram R$ 116,5 milhões, ou 73% do apurado no ano. 

 

O estado que registrou o maior montante de operações atípicas na década passada foi São Paulo (R$ 169,7 

milhões), seguido pelo Rio de Janeiro (R$ 149,3 milhões) e a Bahia (R$ 145,4 milhões). O Rio Grande do 

Sul foi o único estado onde não se registrou nenhuma movimentação atípica entre 2000 e 2010. 

 

Conforme adiantou a corregedora Eliana Calmon à Agência Brasil, o relatório do Coaf que chegou à 

corregedoria não apontava nomes e números de Cadastro de Pessoa Física (CPF). Para integrar o processo, 

a corregedoria precisou pedir que o Coaf retirasse o caráter confidencial do documento, o que ocorreu 

ontem (11).  

*Fonte: Agência Brasil 
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Codevasf pagou quase R$ 1 milhão por terra de primos de Bezerra 
Codevasf, presidida por irmão do ministro da Integração, fez três pagamentos de R$ 233 mil a parentes 

dele 

 

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), ligada ao 

Ministério da Integração Nacional, pagou quase R$ 1 milhão pela desapropriação de terras que pertenciam 

a familiares de primeiro grau do ministro Fernando Bezerra de Souza Coelho. 

 

Os pagamentos pela compra dos terrenos, no interior da Bahia, foram realizados em abril do ano passado, 

quando o presidente interino da Codevasf era Clementino de Souza Coelho, irmão do ministro - ontem foi 

publicada no Diário Oficial da União a exoneração dele do órgão, a pedido.  

 

De acordo com informações do sistema de execução orçamentária do governo federal, foram feitos três 

pagamentos pela aquisição das terras que pertenciam a primos de primeiro grau do ministro. Os irmãos 

Nilo Augusto Moraes Coelho e Silvio Roberto de Moraes Coelho receberam, cada um, R$ 233.619,16. 

A empresa Imobiliária de Terrenos Rurais e Urbanos Ltda. (Itrul), que não está mais ativa e pertence a 

outros primos do ministro, foi remunerada, na operação, com R$ 506.174,86.  

 

Os pagamentos pela desapropriação dos terrenos ocorreram três meses depois de Clementino de Souza 

Coelho, que também era diretor de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura da Codevasf, assumir a 

presidência do órgão interinamente, em janeiro do ano passado.  

 

A companhia é subordinada ao Ministério da Integração Nacional, pasta assumida por Fernando Bezerra 

também em janeiro, após indicação do governador Eduardo Campos (PSB-PE).  

 

Segundo a Codevasf, as terras serão usadas para a implementação de um programa de agricultura irrigável 

numa região conhecida como Baixio de Irecê, na região do Vale do Médio São Francisco. O projeto prevê 

irrigar área de 59.375 hectares. Apenas uma parte do terreno pertence aos primos dos irmãos Bezerra - a 

Codevasf não informou qual.  

 

Nilo Bezerra afirmou que sua família adquiriu cerca de um terço das terras há mais de 30 anos. Disse 

também que falta receber uma parte do pagamento pela desapropriação. A Codevasf não informou o valor.  

Além dos familiares do ministro, há outros beneficiários da desapropriação. O custo com a aquisição dos 

imóveis no ano passado foi de R$ 24 milhões. 

 

Decisão. Nilo Coelho afirmou que a decisão do pagamento de suas terras não foi política, mas judicial. 

"Quem mandou pagar não foi o Clementino, não. Foi um juiz federal de Feira de Santana. Disso eu tenho 

certeza absoluta", declarou. Ele afirmou ainda que nunca ligou para Fernando Bezerra nem para 

Clementino de Souza Coelho para pedir intervenção na liberação do pagamento pelas terras. 

 

"Estou no PSDB. Tenho uma posição política adversária à do governo federal. Não os envolvi na compra 

e também não iria envolvê-los na venda", afirmou ele, que foi prefeito da cidade baiana de Guanambi.  

 

Veja também:  

Ministro cita só promessa de verbas ao se defender  

Depoimento vira uma 'tortura' de números  

Congresso perde poder de investigar Planalto  

Ministro admite: governo quis saída de irmão  

ESPECIAL: Saiba mais sobre as denúncias contra o ministro  

 

 

http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,ministro-cita-so-promessa-de-verbas-ao-se-defender,822188,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,depoimento-vira-uma-tortura-de-numeros,822185,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,congresso-perde-poder-de-investigar-planalto,822148,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,ministro-admite-que-governo-pediu-saida-de-seu-irmao-de-estatal,822024,0.htm
http://topicos.estadao.com.br/fernando-bezerra
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O outro primo, Rafael de Souza Coelho, representante da Itrul, disse que a desapropriação prejudicou a 

família, que teve de questionar os valores na Justiça.  

 

Ele alegou ainda que não tem relação de proximidade com o ministro nem com o ex-presidente interino da 

Codevasf. "Minha família é árabe, tenho mais de 54 primos", declarou. 

*Fonte: O ESTADO DE S. PAULO 

  

Juízes do Trabalho articulam mudanças no projeto de lei de terceirização 

 

A Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra) está decidida a elevar os 

esforços para tentar promover mudanças na proposta de regulamentação de terceirização de mão de obra 

que tramita no Congresso. O diagnóstico da entidade em relação ao texto costurado na Câmara dos 

Deputados é claro: haverá um incentivo direto à terceirização do trabalho, os trabalhadores terão mais 

dificuldades para obter seus direitos na Justiça e menor poder de barganha nas negociações com seus 

patrões.  

 

No ano passado, representantes da Anamatra participaram de reuniões com técnicos dos ministérios do 

Trabalho e da Justiça e também com parlamentares para tratar do assunto. Até agora, no entanto, não 

obtiveram sucesso.  

 

Tramitação 
O projeto é relatado pelo deputado Roberto Santiago (PSD-SP), e pode ser analisado pela Comissão de 

Constituição e Justiça e pelo plenário da Câmara no primeiro semestre. Se aprovado, o texto será ainda 

enviado ao Senado e terá de receber o crivo da presidente Dilma Rousseff. 

 

A Anamatra, entretanto, não terá vida fácil. Além do lobby do empresariado em favor do projeto, o 

movimento sindical se dividiu. O relator é vice-presidente da União Geral dos Trabalhadores (UGT), mas 

a Central Única dos Trabalhadores e a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), por 

exemplo, criticam alguns pontos do seu parecer.  

 

Outro fator pode dificultar a ação dos juízes do Trabalho: o governo, que tem uma base parlamentar 

formada tanto por representantes dos trabalhadores como dos empresários, evita anunciar uma posição 

clara sobre o assunto e colocar seu peso político para influenciar a tramitação da proposta. 

 

Reforma trabalhista precarizante 

"O projeto vai acabar produzindo no Brasil uma reforma trabalhista precarizante e vai comprometer o 

futuro do Brasil", afirmou o vice-presidente da Anamatra, Paulo Schmidt, segundo quem já há 11 milhões 

de trabalhadores terceirizados entre os 43 milhões de empregados formais no país. "A aprovação desse 

projeto significa uma reforma trabalhista jamais pensada pelo mais radical dos liberais." 

 

Na avaliação de Schmidt, ao não estabelecer regras claras para proibir a terceirização dos trabalhadores 

responsáveis pela execução de atividades fins das empresas, o projeto de lei gerará um cenário em que o 

Brasil poderá ter diversas empresas sem empregados. Ao admitir a subcontratação, acrescentou o vice-

presidente da Anamatra, a proposta também poderá acabar permitindo a "quarteirização e a 

quinteirização". 

 

"A responsabilidade pela mão de obra vai se diluindo para, ao fim e ao cabo, não haver responsabilidade 

nenhuma", alertou o dirigente da Anamatra, lembrando que a maioria dos processos judiciais que os 

trabalhadores vencem mas não conseguem executar a sentença é movida por trabalhadores terceirizados. 

"Para o juiz do Trabalho, o direito do trabalho é menos efetivo na terceirização. Não é uma questão 

ideológica, é uma questão prática." 
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Responsabilidade subsidiária x solidária 

Paulo Schmidt também criticou a forma como o projeto de lei em tramitação define a responsabilidade das 

empresas contratantes pelos trabalhadores terceirizados. O parecer em discussão na Câmara estabelece que 

inicialmente a responsabilidade seja subsidiária. Mas, se a empresa contratante não se certificar que a sua 

contratada está assegurando os direitos dos trabalhadores terceirizados, passará a ter responsabilidade 

solidária.  

 

Quando há responsabilidade subsidiária, o terceirizado só pode cobrar direitos trabalhistas da empresa 

contratante depois que forem esgotadas as possibilidades de cobrá-los da empresa contratada. Já a 

responsabilidade solidária determina que a tomadora e a prestadora do serviço se responsabilizem pelas 

obrigações trabalhistas e previdenciárias. 

*Fonte: VALOR ECONÔMICO 

  

O partido único da mídia 

 

Ao se fixar nos seus próprios dogmas, desprezando o real, o poder dos partidos midiáticos tende ao 

enfraquecimento. Ao se descolarem da realidade perdem credibilidade e apoio, cavando sua própria ruína. 

Trata-se de um caminho trilhado de forma cada vez mais acelerada pela mídia tradicional brasileira. 

 

A superficialidade e o descrédito a que chegaram os meios de comunicação tradicionais no Brasil é 

incontestável. Posicionamento político-partidário explícito e "reengenharias" administrativas estão na raiz 

desse processo. 

 

Dispensas em massa de profissionais qualificados explicam, em parte, a baixa qualidade editorial. Foi-se o 

tempo em que ler jornal dava prazer. Mas fiquemos, por aqui, apenas na orientação política.  

 

A concentração dos meios e a identidade ideológica existente entre eles criou no país o "partido único" da 

mídia, sem oposição ou contestação. Ditam políticas, hábitos, valores e comportamentos. O resultado é um 

grande descompasso entre o que divulgam e a realidade. Hoje, para perceber esse fenômeno, não são mais 

necessárias as exaustivas pesquisas em jornalismo comparado, tão comuns em nossas academias lá pelos 

anos 1980. 

 

Agora basta abrir um jornal ou assistir a um telejornal e compará-los com as informações oferecidas por 

sites e blogues sérios, oferecidos pela internet. São mundos distintos.  

 

No caso da mídia brasileira essa situação começou a se consolidar com a implosão das economias 

planificadas do leste europeu, na virada dos anos 1980/90. 

 

Em 1992, no livro "O fim da história e o último homem", ampliando ideias já apresentadas em ensaio de 

1989, Francis Fukuyama punha um ponto final no choque de ideologias, saudando o capitalismo como 

modo de produção e processo civilizatório definitivo da humanidade, globalizado e eternizado.  

 

Tese rapidamente endossada com euforia pela mídia conservadora e hegemônica que, a partir dai, pautaria 

por esse viés seus recortes diários do mundo, transmitidos ao público. Faz isso até hoje. 

 

Só que, obviamente, a história não acabou. Aí estão as crises cíclicas do capitalismo, neste início de 

milênio, evidenciando-o como modo de produção historicamente constituído, passível de transformações e 

de colapso, como qualquer um dos que o precederam. Mas a mídia trata o capitalismo como se fosse 

eterno, excluindo de suas pautas as contradições básicas que o formam e o conformam. Dai a pobreza de 

seus conteúdos e o seu distanciamento da realidade, levando-a ao descrédito.  

 

De fomentadora de ideias e debates, fortes características de seus primórdios em séculos passados, passou 

a estimuladora do conformismo e da acomodação. Para ela o motor história não é a luta de classes e sim o 
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consumo, apresentado em gráficos e infográficos, alardeando números e índices que, muitas vezes, beiram 

o esotérico. 

 

Se nos anos 1990 essas políticas editoriais obtiveram relativo êxito apoiadas na expansão do 

neoliberalismo pelo mundo, na última década a realidade crítica abalou todas as certezas impostas 

ideologicamente. As contradições vieram à tona. 

 

No entanto a mídia, reduzida e conservadora, especialmente no Brasil, segue tratando apenas das 

aparências, deixando de lado determinações mais profundas. Movimentos anti-capitalistas espalhados pelo 

mundo são mencionados, quando o são, particularmente pela TV, como "fait-divers", destituídos de 

sentido, a-históricos. Seguindo rigorosamente a tese de Fukuyama.  

 

Fazendo jus ao seu papel de "partido único", os meios oferecem ao público, como elemento condutor de 

sua ideologia conservadora, algo que genericamente pode ser chamado de kitsch. Definição dada pelos 

alemães no século passado para a arte popular e comercial, feita de fotos coloridas, capas de revistas, 

ilustrações, imagens publicitárias, histórias em quadrinhos, filmes de Hollywood. Atualizando seriam os 

nossos programas de TV, os cadernos de variedades de jornais e revistas, as músicas e as preces tocadas 

no rádio.  

 

Esse é o prato diário da mídia, oferecido em embalagens sedutoras e entremeado de informações ditas 

jornalísticas, apresentando o mundo como um quadro acabado, inalterável. Não existindo alternativas, 

resta o conformismo anestesiado pelo consumo, ainda que para muitos apenas ilusório. 

 

Claro que esse quadro midiático tem eficácia até certo momento, enquanto realidade e imaginário de 

alguma forma guardam proximidade. Mas ele também é histórico e, portanto, mutável.  

 

Enquanto as contradições básicas da sociedade, aqui mencionadas, permanecerem existindo, a integração 

das consciências "pelo alto" será irrealizável, alertava Adorno, num dos seus últimos textos. Por mais que 

os meios de comunicação se esforcem por integrá-las.  

 

Ao se fixar nos seus próprios dogmas, desprezando o real, o poder dos partidos midiáticos tende ao 

enfraquecimento. Ao se descolarem da realidade perdem credibilidade e apoio, cavando sua própria ruína. 

Confrontados com a internet desabam. Trata-se de um caminho trilhado de forma cada vez mais acelerada 

pela mídia tradicional brasileira. Sem falar na contribuição dada a esse processo pela queda da qualidade 

editorial, tema que fica para outro momento.  

*Fonte: DIAP - Laurindo Lalo Leal Filho,  Sociólogo e jornalista, é professor de Jornalismo da ECA-US 
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