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Brasília-DF, 16 de janeiro de 2012 

 

Pressionado, governo diz que possibilidade de aumento para servidor público só em 

2013 – e ameaça grevistas 
 

A pré-anunciada greve geral do funcionalismo por reajuste salarial, que pode mobilizar até 1 milhão de 

trabalhadores e deve ocorrer em abril, parece não assustar o governo federal. Em entrevista, o secretário 

de Recursos Humanos, do Ministério do Planejamento, Duvanier Paiva, afirmou que a mobilização é 

―natural‖ visto que as classes sindicais unificam um grupo grande de funcionários públicos da União. 

 

De qualquer forma, ciente da importância do nível de relacionamento e diálogo com o funcionalismo e dos 

prejuízos de uma greve para a população, o governo vai criar uma nova secretaria exclusivamente para 

intermediar os debates com as centrais sindicais. 

 

―Achamos natural. É o papel do sindicato mobilizar mesmo, já esperávamos que acontecesse, todo ano 

acontece. O que vai evitar o conflito é termos instrumentos adequados para tratar isso e o instrumento 

mais adequado é a negociação. Estamos preparados para negociar, para ouvir, fazendo o exercício 

exaustivo do diálogo, para evitar que o conflito chegue no limite, que é a greve. Temos competência 

política para chegar a um entendimento com as entidades sindicais dos servidores federais‖, ponderou. 

 

No entanto, as propostas de aumento, caso sejam aceitas, só devem ser concretizadas na folha de 

pagamento de 2013. ―Negociamos em um ano o Orçamento do ano seguinte. As negociações de 2011 

foram fechadas em 31 de agosto, o que inclui gastos com pessoal para o exercício seguinte. Gastos com 

pessoal para 2012 já estão definidos, todas as negociações [a partir de agora] serão para o Orçamento de 

2013‖, disse. Atualmente, o gasto com pessoal custa R$ 7 bilhões mensais das contas federais. 

 

Durante o diálogo exaustivo entre governo e sindicatos, a cautela deverá dar o tom das negociações. Não 

vai ser fácil fazer com que o Palácio do Planalto abra a carteira neste momento de incertezas em relação à 

crise econômica internacional. 

 

 ―A crise impôs uma medida ainda mais cautelosa. O aperto de cinto tem a ver com a capacidade do país 

de fazer o que precisa ser feito na medida certa. Precisamos conciliar planejamento da reorganização da 

força de trabalho, da renovação ao longo do tempo, valorização das carreiras públicas. Em tudo isso, a 

conta é a mesma, gasto de pessoal, não é só reajuste salarial‖, justificou. 

 

Caso as negociações não cheguem a um entendimento comum, as greves trabalhistas serão tratadas de 

maneira firme. ―Nós respeitamos o direito de greve, mas os sindicatos sabem que esse direito não pode ser 

exercido ao arrepio de um direito maior que é o direito da sociedade, que não pode sofrer prejuízo 

irrecuperável em função da greve. Se fizer greve [o funcionalismo público], vai ser cortado o ponto‖, disse 

Duvanier. 

 

Para intermediar os debates com as centrais sindicais, uma nova secretaria será criada. A atual Secretaria 

de Recursos Humanos será extinta e dará espaço à Secretaria de Relações do Trabalho, que manterá 

Duvanier Paiva como titular.  
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―Será uma secretaria só para cuidar da negociação, do relacionamento com novos instrumentos de diálogo 

com o funcionalismo. Também vem para consolidar a conversa como processo permanente. Em 

determinados períodos do ano, as negociações tomam 80% do meu tempo como secretário‖, disse.  

*Fonte: AGÊNCIA BRASIL 

  

Às vésperas da reforma, Dilma convoca ministros para traçar novo plano de voo 
Reuniões vão discutir cortes de despesas no Orçamento e projetos prioritários para 2012 

 

Às vésperas de promover uma reforma no primeiro escalão, a presidente Dilma Rousseff fará três dias 

consecutivos de reuniões setoriais com grupos de ministros, nesta semana, para discutir os cortes de 

despesas no Orçamento e os projetos prioritários para 2012. Dilma quer um plano de voo que também 

sirva para os novos ministros e melhore a gestão do governo depois da temporada de crises políticas . 

Os encontros com a presidente ocorrerão nas próximas quinta e sexta-feira e também no sábado. Serão 

preparatórios para a primeira reunião ministerial do ano, marcada para o dia 23. 

 

"É melhor assim porque, com 38 ministros, não conseguimos obter uma avaliação detalhada nem 

aprofundar os assuntos num único dia", afirmou Dilma, em conversa reservada. 

 

Empenhada em fazer o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) andar e em pôr de pé os 

programas sociais, mesmo com a tesourada no Orçamento - que será anunciada em fevereiro -, a 

presidente dividiu a equipe em grupos de Produção, Infraestrutura, Comunicações e Ciência e Tecnologia 

e Direitos Humanos. 

 

O Ministério da Fazenda acredita que será necessário um corte drástico nos gastos, na casa de R$ 60 

bilhões, para cumprir a meta cheia de superávit primário, de 3,1% do Produto Interno Bruto (PIB). Dilma, 

porém, cobra novos cálculos e tenta fazer um ajuste menor, porque quer preservar os investimentos neste 

ano de eleições. 

 

Ao enviar na sexta-feira os ofícios de convocação para os encontros setoriais com Dilma, a ministra-chefe 

da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, pediu que todos os auxiliares compareçam munidos de um CD com a 

prestação de contas de suas pastas. 

 

Dilma está muito preocupada com os problemas de gestão e com o agravamento da turbulência 

internacional. No Palácio do Planalto, a avaliação é a de que os quatro fóruns do governo, lançados em 

2011 (Desenvolvimento Econômico, Infraestrutura, Desenvolvimento Social e Direitos e Cidadania), não 

funcionaram. Além disso, os programas sociais acabaram ofuscados por uma crise atrás da outra. 

 

Reforma. Pré-candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, o ministro da Educação, Fernando Haddad, pode 

ser o único a deixar a equipe pouco antes da reforma ministerial, prevista para fevereiro. Em conversa com 

Haddad, na semana passada, Dilma garantiu que autorizaria a saída dele até o dia 30 deste mês. 

 

O substituto de Haddad já está escolhido: será o ministro da Ciência e Tecnologia, Aloizio Mercadante 

(PT). 

 

A presidente também quer convencer o PP a apadrinhar a volta de Márcio Fortes ao Ministério das 

Cidades, no lugar de Mário Negromonte. Ex-titular da pasta no governo Lula, Fortes comanda hoje a 

Autoridade Pública Olímpica (APO). 

 

A simpatia de Dilma por Fortes contraria o PT, que luta para retomar o controle do Ministério das 

Cidades, dono de um orçamento de R$ 8,92 bilhões. É nessa cadeira - ocupada por Olívio Dutra (PT) no 

primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva - que os petistas sonham em ver o deputado José De Filippi 

Jr., ex-tesoureiro da campanha presidencial. 
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O retorno do PT para Cidades é considerado improvável, mas a saída de Negromonte aparece como "favas 

contadas" nos bastidores do Palácio do Planalto. Tanto que também assanha o PMDB do ministro da 

Secretaria de Assuntos Estratégicos, Moreira Franco, louco para mudar de lugar na Esplanada. 

 

Um emissário de Dilma sondou, no fim do ano passado, o senador Francisco Dornelles (RJ), presidente do 

PP, sobre a opção Márcio Fortes em Cidades. Disposta a evitar atritos com aliados neste ano eleitoral, 

Dilma quer saber se há resistências a Fortes, o seu preferido para a vaga. Publicamente, no entanto, 

Dornelles nega o contato. 

 

"Eu espero que o Ministério das Cidades seja mantido com o PP, mas a presidente é livre para nomear e 

demitir", desconversou o senador. Cauteloso, Dornelles disse, ainda, que a relação de Negromonte com a 

bancada do PP na Câmara está "pacificada". Não é bem assim. 

 

Mais da metade dos 39 deputados do partido quer que o ministro - acusado de oferecer mesada de R$ 30 

mil aos parlamentares, em troca de apoio - deixe logo o cargo. 

 

"De qualquer forma, o que estou dizendo é que o Mário tem o apoio da presidência do partido", insistiu 

Dornelles. Em agosto do ano passado, Negromonte previu que a briga entre os seus aliados e os de Márcio 

Fortes terminaria "em sangue". 

 

Diante do impasse, a bancada do PP na Câmara prefere indicar o deputado Márcio Reinaldo (MG) para 

Cidades. Nesse cenário, tudo indica que, se voltar ao poderoso ministério, Fortes será puxado na cota de 

Dilma, e não na do partido. 

*Fonte: O Estado de S.Paulo 

  

“Farra das verbas públicas”: Emendas bilionárias do PPA foram acatadas de última hora pelo 

plenário 

 

A mulher do presidente nacional do PMDB e a mãe do presidente da Comissão Mista de Orçamento 

(CMO) são as parlamentares autoras das emendas individuais que preveem as obras mais caras — e 

polêmicas — no Plano Plurianual (PPA) para os anos de 2012 a 2015. Depois de receber a proposta de 

obras e investimentos do Executivo para os próximos quatro anos, o Congresso Nacional acatou emendas 

e deu outra cara ao PPA, que passou a listar novas obras bilionárias e faraônicas a serem executadas pelo 

governo da presidente Dilma Rousseff. 

 

Entre as emendas individuais aceitas na proposta final, aprovada no plenário do Congresso às vésperas do 

recesso parlamentar, duas se destacam. A deputada Marinha Raupp (PMDB-RO), mulher do presidente 

em exercício do PMDB, senador Valdir Raupp (RO), sugeriu e o Congresso concordou com a construção 

da Usina Hidrelétrica do Ribeirão, no Rio Madeira, a um custo de R$ 10 bilhões. Já uma emenda da 

deputada Nilda Gondim (PMDB-PB), mãe do presidente da CMO, senador Vital do Rêgo (PMDB-PB), 

permitirá a fabricação de um avião cargueiro tático militar, o KC 390. 

 

Saiba mais... 

Segunda obra mais cara do PPA é Ferrovia Transcontinental que liga RO a AC  

 

O Correio analisou todas as emendas individuais e de bancada propostas ao PPA 2012-2015 e validadas 

pelo Congresso. A lista das 10 obras mais caras que passaram a constar do PPA por iniciativa do 

Legislativo traz cinco emendas individuais e cinco emendas apresentadas por bancadas estaduais (leia 

infografia). A inclusão foi feita pelo relator do PPA no Congresso, senador Walter Pinheiro (PT-BA), e 

aprovada em plenário em 20 de dezembro.  

 

A aprovação do PPA 2012-2015 ocorreu em 30 minutos, sem qualquer discussão sobre as obras 

bilionárias que passavam a constar do planejamento do governo federal, como a nova hidrelétrica no Rio 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2012/01/16/interna_politica,286467/segunda-obra-mais-cara-do-ppa-e-ferrovia-transcontinental-que-liga-ro-a-ac.shtml
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Madeira e o novo avião cargueiro da Força Aérea Brasileira (FAB). O Congresso ignorou os impactos 

ambientais ou orçamentários das propostas. 

 

Usinas 

Duas usinas de grande porte já são construídas no Rio Madeira, Jirau e Santo Antônio, amplamente 

criticadas pelo impacto dos empreendimentos na biodiversidade amazônica e no ciclo hídrico da região. 

Marinha Raupp conseguiu assegurar uma terceira usina no rio. Conforme a emenda e o novo texto do 

PPA, a nova hidrelétrica deve começar a ser implantada no próximo dia 31. 

 

As obras prosseguiriam até 2023. Para este ano, estão previstos R$ 4 bilhões. Os outros R$ 6 bilhões 

seriam distribuídos nos demais anos. ―As centrais elétricas geram alguns tipos de impactos ambientais‖, 

argumenta a deputada na justificativa da emenda. 

 

―Mas ainda é um tipo de energia mais barata do que outros.‖ Marinha garantiu ainda no PPA a construção 

de eclusas nas usinas de Jirau e Santo Antônio, a um custo de R$ 700 milhões, e de um novo porto no Rio 

Madeira, por R$ 300 milhões. O Correio entrou em contato com o Ministério de Minas e Energia, mas não 

obteve resposta até o fechamento desta edição. 

 

O novo avião cargueiro militar, sob a responsabilidade da Embraer, já estava previsto na proposta do PPA 

2012-2015 encaminhada pelo Executivo ao Congresso. Coube à mãe do presidente da CMO — comissão 

responsável pela análise, alteração, aprovação e encaminhamento do Orçamento da União — ampliar os 

recursos previstos para o projeto.  

 

O complemento foi de R$ 1,2 bilhão e o custo final da fabricação, até junho de 2016, passou a ser de R$ 

4,2 bilhões. De acordo com o Ministério da Defesa, R$ 544 milhões devem ser investidos no 

empreendimento da Embraer só este ano. A previsão do governo é de que o KC390 seja entregue até 

2016. 

 

Para o coordenador do fórum SOS Clima Terra, Roberto Lenox, projetos como o da matriz energética não 

deveriam ser propostos individualmente ou por um pequeno grupo de políticos. ―Os governantes e 

legisladores devem observar estudos e valorizar o debate com a sociedade, que eles costumam ignorar.  

 

Já se sabe que o ideal é construir pequenas usinas, perto dos locais de consumo, para que não se perca 

dinheiro com transmissão. Uma escolha desse porte significa não apenas impactos ambientais e sociais, 

como a definição de uma prioridade que pode ser equivocada.‖  

*Fonte: CORREIO BRAZILIENSE 

  

Lobby de juízes impediu CNJ de pôr fim à farra das verbas milionárias 
Ex-conselheiro conta que tentou, sem êxito, votar proposta para regular pagamentos 

 

O lobby de associações de magistrados e a pressão dos tribunais puseram abaixo iniciativa do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) de editar resolução para pôr um fim na farra de desembolsos milionários à toga. 

Em 2011, "pelo menos duas ou três vezes", sem êxito, o então conselheiro Ives Gandra da Silva Martins 

Filho levou a plenário uma proposta para disciplinar a liberação de pagamentos de verbas acumuladas. 

 

"Eu levei a matéria a plenário e pediram para adiar, eram pedidos de associações de magistrados e de 

Tribunais de Justiça, alguns presidentes de tribunais me procuraram colocando suas preocupações", relata 

Gandra Filho. 

 

Aos 52 anos, ele é ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST) desde 1999. Por dois anos exerceu a 

função de conselheiro do CNJ, entre julho de 2009 e junho de 2011. 
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Supercontracheques são alvo de uma frente de investigação sem precedentes do CNJ. 

 

Aqui e ali magistrados se rebelam à inspeção. Alegam que os valores lhes são devidos, por férias não 

desfrutadas, vencimentos pagos com atraso e outras situações. 

 

Em São Paulo descobriu-se a "turma do milhão". São desembargadores que receberam quantias superiores 

R$ 1 milhão. 

 

A tentativa de criar uma rígida norma para impedir privilégios e concessão de somas extraordinárias aos 

juízes foi tomada no CNJ depois do escândalo envolvendo onze magistrados do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, alguns aquinhoados com R$ 1,5 milhão, em 2008, mediante suposta fraude financeira. 

A proposta para evitar a reedição de episódios como os de Mato Grosso foi apresentada por Gandra Filho. 

 

- Qual era a sua proposta? 

- Eu pedia basicamente a adoção de duas medidas. A primeira, que os pagamentos ficassem limitados às 

verbas não prescritas, ou seja, créditos que estivessem contidos exclusivamente em um período de até 

cinco anos antes da solicitação. A segunda medida previa que não fosse contemplado apenas um pequeno 

grupo do tribunal. Eu coloquei: não tendo dinheiro para pagar os atrasados a todos, então que se 

dividissem equitativamente os valores disponíveis. Que não se concentrasse toda a verba só para pagar um 

grupo. 

 

- Por que o sr. estabeleceu prazo prescricional de cinco anos? 

- Qualquer demanda que se apresente perante o Judiciário contra a União deve obedecer esse prazo. A 

minha proposta era para que fosse obedecido o critério da prescrição. Acho razoável, justo. 

 

- O que o fez tomar essa iniciativa? 

A preocupação maior no conselho surgiu a partir do processo de Mato Grosso. Eles (desembargadores) 

inflacionaram a folha dos atrasados, calcularam para aumentar demais, de forma a atingir valores bem 

altos, e só pagaram a um grupinho ligado à presidência do TJ. Foi um processo bastante complicado. 

 

- Por quê? 

A presidência do TJ de Mato Grosso era dominada por maçons, havia uma cooperativa ligada à 

maçonaria. Vários magistrados receberam para emprestar à loja. Esse processo foi o principal problema. 

Alguns ganharam R$ 1,5 milhão. Nesse processo, do qual fui o relator, eu escrevi: "Farinha pouca, meu 

pirão primeiro". É assim: primeiro vamos cuidar do nosso. 

 

- Que sanções foram aplicadas? 

O Conselho Nacional de Justiça afastou os magistrados, mas providências de âmbito civil e penal são de 

competência de outras esferas, como o Ministério Público. Dez juízes foram afastados, mas o Supremo 

Tribunal Federal devolveu-os às suas funções e cargos, sem entrar no mérito. O STF entendeu que eles (os 

juízes) deveriam retomar suas atividades e que fossem julgados antes pelo próprio tribunal ao qual 

pertencem. Nesse contexto de um caso concreto é que surgiu a imposição, a necessidade de uma 

providência para disciplinar os pagamentos aos magistrados. 

 

- Por que fracassou a resolução para impor regras nos pagamentos? 

Pelo menos duas ou três vezes, no ano de 2011, levei a plenário a proposta, mas sem êxito. Pediram para 

adiar, eram pedidos de associações de magistrados e de Tribunais de Justiça. Alguns presidentes de 

tribunais me procuraram colocando suas preocupações. 

 

- Quais preocupações? 

Eles não queriam que limitássemos em cinco anos o prazo prescricional, sob argumento central de que o 

problema não é gerado pelo Judiciário. Alegavam que o Judiciário tem direito à verba, mas não tem caixa 
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para pagar porque o Executivo não repassa. Vai passando o tempo, fica o débito e eleva os valores a níveis 

bem altos. 

 

- O que são verbas atrasadas a que os magistrados alegam ter direito? 

Basicamente vantagens pessoais e pagamentos relativos a períodos de planos econômicos, quem não 

recebeu se sentiu prejudicado. Alegam, por exemplo, equiparações ao Ministério Público. Ninguém pode 

ganhar mais que ministro do Supremo. Mas deputados estavam ganhando com os auxílios mais que os 

ministros. Esses auxílios foram estendidos ao Judiciário. Outro problema era a forma de cálculos aplicada 

pelos tribunais. Veja, não estou criticando nenhum colega. Eu propus critérios, se a resolução vai emplacar 

ou não eu não sei. 

 

- O sr. insistiu em levar sua proposta à votação? 

Eu queria votar o mais rápido possível. Nada melhor que parâmetros claros, até para respaldar os 

presidentes dos tribunais que são os ordenadores de despesas. Eu coordenava a Comissão de Eficiência 

Operacional e de Gestão de Pessoas, um setor que trata das questões relativas aos magistrados. Por mais 

que tentássemos não conseguimos votar. Entidades pediam para que estudássemos melhor, apresentaram 

muitas sugestões. 

 

- Por que o sr. não conseguiu? 

Todas as vezes em que levei a matéria e coloquei em pauta não se quis votar. Alguns conselheiros 

achavam que devíamos votar, outros que a matéria ainda precisava amadurecer. Eu precisei contar com o 

apoio da Secretaria Orçamentária. Reconheço que as ponderações em sentido contrário são razoáveis. Os 

tribunais alegavam que sofriam restrições do Executivo, que os governos não repassavam as verbas 

orçamentárias. A proposta de resolução levantou muitos pontos polêmicos, todas as vezes que levei a 

plenário não conseguimos aprová-la. 

 

- Sem resolução específica como ficam os pagamentos milionários? 

No meu modo de ver, quanto mais demora, pior fica. Uma resolução já resolveria, depois que se faça os 

ajustes, a calibragem. Melhor do que ficar sem nenhuma norma. Com o vácuo legal, nem o administrador 

tem a segurança necessária, nem o cidadão fica tranquilo. Vai questionar se aquele valor foi pago de 

acordo com a lei. Se o juiz tem que julgar e tem que ser justo no seu trabalho não pode ser questionado 

publicamente se está recebendo privilégios. 

 

- O CNJ se curvou à pressão dos tribunais e das entidades de classe? 

As associações cuidam dos interesses dos magistrados de forma mais corporativa ou menos corporativa. 

As entidades pediam para que estudássemos melhor, apresentaram muitas sugestões. Reitero que os 

tribunais alegavam restrições orçamentárias por falta de repasse do Executivo. Este é um argumento que 

reconheci, porque realmente a situação pode ocorrer.  

*Fonte: O Estado de S.Paulo 

  

João Paulo Cunha: Um mensaleiro na parede 

 

Investigação secreta da Câmara dos Deputados, revelada em primeira mão por ISTOÉ, atesta a ilegalidade 

de contratos firmados pelo deputado João Paulo Cunha e deve comprometer as ambições políticas de um 

dos pivôs do caso do Mensalão. 

 

O deputado federal João Paulo Cunha (PT-SP) transita pelos corredores do Congresso com uma 

desenvoltura que não revela o peso das acusações que ele carrega sobre os ombros. Prestigiado pelo PT, o 

parlamentar é homem das articulações e se acha em condições de traçar planos eleitorais ambiciosos.  

 

Conta até com o aval do ex-presidente Lula para realizar o antigo sonho de tornar-se prefeito de Osasco, 

seu berço político. A caminhada de João Paulo tem pela frente, porém, a sombra do processo do 

Mensalão, que será julgado este ano pelo Supremo Tribunal Federal. E isso não é pouco. Basta levar em 
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conta o que conclui a própria Câmara dos Deputados, casa que abriga João Paulo. Segundo uma 

sindicância comandada por funcionários concursados da Câmara, há motivos concretos para que João 

Paulo figure como peça central do maior escândalo político dos últimos anos. 

 

A sindicância interna da Câmara, à qual ISTOÉ teve acesso, atestou a ilegalidade do contrato assinado 

durante a gestão de João Paulo Cunha como presidente da Casa com a empresa SMP&B, do publicitário 

Marcos Valério. É exatamente essa acusação que arrasta Cunha para dentro do caso do Mensalão.  

 

Embora tenha sido concluída em dezembro de 2010, a investigação foi mantida em segredo e enviada com 

discrição à Procuradoria da República no início do ano passado. E até hoje não foi divulgada, contornando 

assim o desgaste de uma avaliação negativa de João Paulo feita por seus próprios pares.  

 

O sigilo em torno das conclusões da auditoria interna tem menos a ver com as consequências jurídicas e 

mais com o impacto político que a sindicância pode ter. O atestado de que houve ilegalidades nas 

negociações feitas pela Câmara com o pivô do Mensalão pode se tornar mais uma mancha na imagem do 

deputado. 

*Fonte: REVISTA ISTO É 

  

Pastas têm dificuldade para contratar pessoas para cargos de confiança 

 

Interessados na montagem de um time de excelência em suas respectivas equipes, muitos ministros 

abandonaram a busca de partidários petistas ou aliados e passaram a convidar pessoas de mercado para 

participar do governo. Na hora do convite para ser secretário desse ou daquele setor, era aquela alegria 

geral, até que, no meio da conversa, inevitavelmente, o convidado pergunta o valor do salário do cargo em 

comissão: R$ 11,1 mil. Bruto.  

 

O entusiasmo se desfaz, o cidadão cai na real: ―Vem cá, você quer que eu feche meu escritório, mude para 

Brasília com mulher e três filhos em idade escolar, para ganhar líquido algo em torno de R$ 10 mil?!‖, 

ouviu dia desses o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, ao convidar um advogado paulistano de 

renome para assumir uma secretaria subordinada à sua pasta. ―Adoraria trabalhar com você, mas não dá‖, 

declinou o convidado. 

 

Muitos ministros escutaram respostas semelhantes ao longo do ano. Um tentou levar uma procuradora 

aposentada para o governo, para cuidar das compras da Copa de 2014 relacionadas ao seu ministério. 

Salário de DAS-4 (veja quadro nesta página). Mas a senhora em questão recebe hoje mais de R$ 20 mil. 

Teria que trabalhar de graça, porque já recebe aposentadoria e não poderia acumular salário da ativa com 

aposentadoria. Em outra situação, um ministro quis levar um amigo para trabalhar com ele, mas não 

conseguiu porque o sujeito em questão ganhava mais do que o próprio ministro. 

 

Outro caso foi o do titular do Esporte, Aldo Rebelo, que tomou posse afirmando que montaria um 

ministério com nomes do mercado. Com custo, chegou a levar para a pasta uma executiva do Banco 

Mundial, para ser secretária executiva, e um diretor da empresa Bunge para ser secretário nacional de 

Esporte. Mas, menos de um mês depois, sem explicar os motivos, a secretária executiva deixou o cargo. 

 

Sem ter como resolverem esse assunto sozinhos, uma vez que os salários desses cargos é o mesmo para 

todos os ministérios, apelaram à presidente Dilma Rousseff por um aumento nos valores pagos aos cargos 

de confiança ocupados por secretários de cada ministério. Ela ainda não respondeu nem sim nem não, 

mas, de acordo com assessores palacianos, sabe que não terá muito como escapar desse reajuste, sob pena 

de ver ministros obrigados a recorrer a pessoas que aceitam o cargo por amizade ou a profissionais menos 

gabaritados ou ―partidários‖. 
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Jovens e sem filhos 

 ―Hoje, as pessoas gabaritadas do mercado ganham mais do que podemos oferecer. Só conseguimos trazer 

quem vem por missão e, sabendo que passará um período ganhando menos, ou é rico, ou é solteiro e está 

no início da carreira em busca de experiência na área pública‖, comenta Cardozo. Jovens e sem filhos são 

geralmente convocados para os cargos como uma missão. Foi o caso de Beto Vasconcelos, secretário 

executivo da Casa Civil. Aos 34 anos, é ainda jovem o bastante para ganhar experiência no Poder 

Executivo e, no futuro, compensar esse período recebendo uma remuneração melhor na iniciativa privada. 

 

Em alguns casos, há ainda os conselhos, que têm servido como  vencimentos extras para tornar a 

remuneração global mais atraente, especialmente no Ministério da Fazenda, conforme revelou o Correio 

no início do mês.O receio do Poder Executivo em elevar os valores dos cargos em comissão é justamente 

passar a ideia de que a medida servirá ao PT. É sabido que os petistas ocupantes de cargos em comissão 

repassam parte de seus proventos para o partido. Num ano eleitoral, e com a pressão de várias categorias 

por aumento, poderia soar como um privilégio. 

 

Os valores dos DAS 

Dentro do governo, os cargos de Direção e Assessoramento Superiores (DAS) podem ser preenchidos por 

servidores ou profissionais de fora dos quadros do governo federal. À medida que aumenta a hierarquia, 

cresce o nível de DAS:     

 

    DAS 6    R$ 11.179,36 

    DAS 5    R$ 8.988,00 

    DAS 4    R$ 6.843,76 

    DAS 3    R$ 4.042,06 

    DAS 2    R$ 2.694,71 

    DAS 1    R$ 2.115,72 

 

*Fonte: Correio Braziliense 

 

As caixas d’água de Bezerra 

 

Sob a gestão de Clementino Coelho, irmão do ministro Fernando Bezerra (Integração Nacional), a 

Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco) fechou um contrato de 210 

milhões de reais, no fim do ano passado, com uma empresa mexicana que vai espalhar 60 mil cisternas na 

região do semiárido nordestino. 

 

O contrato provocou polêmica em Petrolina (PE), base eleitoral de Bezerra. A empresa contratada vai 

construir os equipamentos com polietileno – material que, segundo especialistas, são menos duráveis que 

as antigas cisternas, feitas com placas de cimento. Vencedora de licitação, a empresa mexicana 

Acqualimp, do Grupo Rotoplas (com sede em Valinhos, no interior paulista), mal fechou o contrato e já 

inaugurou, nesta semana, fábricas em Petrolina (PE), Teresina (PI), em Montes Claros (MG) e Penedo 

(AL). 

 

Bezerra foi prefeito da cidade duas vezes. O filho dele, Fernando Coelho Filho (filiado ao PSB, como o 

pai e o padrinho político do pai, o governador de Pernambuco, Eduardo Campos), é pré-candidato a 

prefeito do município. 

 

Nos últimos oito anos, a construção das cisternas, espécie de caixa d’água que coleta a chuva durante três 

meses e abastece uma família para o resto do ano, era responsabilidade de ONGs contratadas pelo 

Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). Ou seja: sob a gestão Bezerra, a Integração assumiu a 

braçadeira para as obras numa área de influência da família do ministro. A unidade construída com 
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polietileno custa, em média, 1 mil reais a mais do que as cisternas tradicionais (3 mil reais).  É como 

trocar uma piscina de azulejo por uma de fibra, só que mais cara.  

*Fonte: REVISTA CARTA CAPITAL 

  

TRT-RJ deve explicar a movimentação de R$ 283 milhões feita por servidor 

 

Rio de Janeiro – São esperadas para esta segunda-feira (16) explicações sobre movimentações financeiras 

atípicas de R$ 282,9 milhões por um magistrado ou servidor do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) do 

Rio de Janeiro. O pedido de esclarecimento foi apresentado pela seccional da Ordem dos Advogados do 

Brasil no Rio (OAB-RJ), na última sexta-feira (13). 

 

"Diante das informações publicadas na imprensa sobre o relatório do Coaf [Conselho de Controle de 

Atividades Financeiras], requeremos que o tribunal informe quem é a pessoa e qual a proveniência desses 

recursos", disse o presidente da OAB-RJ, Wadih Damous. "Entendemos que o tribunal tem como 

conseguir esses dados, caso não os tenha", completou. 

 

Dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), órgão do Ministério da Fazenda, 

entregues à Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), apontam que apenas uma pessoa do 

TRT movimentou a quantia de R$ 282,9 milhões, em 2002. O valor equivale a 94,3% das movimentações 

fora do normal registradas no ano (R$ 300,2 milhões), no órgão. 

 

A expectativa da OAB-RJ é que a presidente do TRT, Maria de Lourdes Sallaberry, dê explicações sobre 

os números no início da semana. "Ela se encontrava de férias e retorna nesta segunda. Então, pelo o que eu 

soube, [ela] se manifestará na segunda-feira", revelou Damous. 

 

No caso do TRT do Rio, se for comprovada movimentação irregular ou ilícita de servidor ou de algum 

juiz, a OAB-RJ espera que o Ministério Público Federal abra investigações. No entanto, para Damous, o 

mais importante é que magistrados "não resistam a um sistema de transparência". 

 

"Os indícios [de irregularidades] são muitos. Se constituem crime ou conduta irregular é o que queremos 

saber. Os juízes, a associação dos magistrados, em vez de clamar tanto por sigilo, deveriam clamar por 

publicidade. Como servidores, têm a obrigação da transparência, mostrar que não têm nada a temer. 

Mostrar que sua movimentação, mesmo atípica, foi regular", declarou. 

 

São consideradas transações atípicas, pelo Coaf, operações financeiras que fogem dos padrões bancários e 

do sistema de prevenção à lavagem de dinheiro. Entre 2000 e 2010, foram identificadas R$ 855,7 milhões 

de operações do tipo, feitas por juízes e servidores do Judiciário. 

 

A corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, que recebeu os dados sobre as movimentações 

irregulares, encaminhou as informações ao Supremo Tribunal Federal (STF), na última sexta-feira (13). 

*Fonte: AGÊNCIA BRASIL 

  

Custo de vida do Brasil supera o dos EUA 

 

O custo de vida do Brasil superou o dos Estados Unidos em 2011, quando medido em dólares, segundo 

dados do Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre o PIB dos 187 países-membros. Este fato é 

extremamente anormal para um país emergente. Em uma lista do FMI de 150 países em desenvolvimento, 

o Brasil é praticamente o único cujo custo de vida supera o americano em 2011, o que significa dizer que é 

o mais caro em dólares de todo o mundo emergente. 

 

Na verdade, há outros quatro casos semelhantes, mas referentes a São Vicente e Granadinas, um 

arquipélago minúsculo; Zimbábue, país cheio de distorções, onde a hiperinflação acabou com a moeda 
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nacional; e Emirados Árabes Unidos e Kuwait, de população muito pequena, gigantesca produção de 

petróleo e renda per capita de país rico. 

 

Considerando economias diversificadas como o Brasil, contam-se nos dedos, desde 1980, os episódios em 

que qualquer um de mais de cem países emergentes apresentasse, em qualquer ano, um custo de vida 

(convertido para dólares) superior ao dos Estados Unidos. 

 

Há uma explicação para isso. O preço da maioria dos produtos industriais tende a convergir nos diferentes 

países, descontadas as tarifas de importação. Isso ocorre porque eles podem ser negociados no mercado 

internacional, e, caso estejam caros demais em um país, há a possibilidade de importar. Mas a maioria dos 

serviços, de corte de cabelo a educação e saúde, não fazem parte do comércio exterior. Assim, eles 

divergem muito em preço entre os países.  

*Fonte: REVISTA ISTO É 

  

Novo sistema incentiva cidadão a exercitar “poder regulatório” 
Participação do consumidor na criação de regras para diferentes setores será facilitada pelo Banco de 

Monitoramento da Regulação 

 

Mais que a garantia de reclamar diante de qualquer violação de seus direitos, o consumidor brasileiro tem 

o poder de participar diretamente da elaboração de regulamentos de diferentes setores através das 

consultas e audiências públicas. Essa participação deve ser potencializada através de uma plataforma 

digital, o Banco de Monitoramento da Regulação, desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Defesa do 

Consumidor (Idec). 

 

O sistema reúne informações sobre o andamento das audiências públicas com propostas de quatro 

agências reguladoras federais, em áreas que têm grande impacto sobre a vida dos consumidores: planos de 

saúde (ANS), energia elétrica (Aneel), telecomunicações (Anatel) e medicamentos, alimentos, produtos e 

serviços de saúde (Anvisa). 

 

As audiências públicas são uma forma de controle social, com a participação de todos os setores 

envolvidos. Muitas vezes, porém, esse processo acaba sendo dominado por representantes do setor 

regulado, que tem interesse direto no assunto em pauta. ―As empresas mobilizam batalhões de advogados, 

técnicos e consultores para garantir seus interesses econômicos, enquanto o consumidor fica com uma 

atitude passiva‖, observa a consultora técnica do Idec Teresa Liporace, responsável pela implantação do 

Banco de Monitoramento da Regulação. Para ela, com o estímulo a uma participação mais ativa, será 

possível criar maior equilíbrio no mercado de consumo. 

 

Inicialmente, o Banco permite ao usuário ou entidade cadastrados acompanhar detalhes das audiências 

futuras ou em andamento, disponibilizando detalhes como data, prazo, local, formas de participação e 

acesso a documentos oficiais como relatórios e notas técnicas. Através do sistema, o usuário pode 

participar diretamente das consultas, enviando sugestões e propostas regulatórias. Em um segundo 

momento, o Banco deverá gerar relatórios qualitativos, com avaliação das propostas encaminhadas que 

foram contempladas pelos órgãos reguladores. 

 

Para Teresa, uma das principais barreiras para a baixa adesão dos consumidores nas audiências públicas 

está no acesso à informação, além da linguagem excessivamente técnica, que dificulta que o consumidor 

entenda a relevância daquela medida em sua vida. Para contornar essa dificuldade, especialistas farão a 

―tradução‖ da linguagem técnica para facilitar o entendimento do consumidor. 

 

A ferramenta é resultado de um investimento de R$ 300 mil, em parceria com o Banco Mundial (BID) e o 

Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), do Ministério da Justiça. 
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O Idec é responsável pelo Banco e busca agora a participação de mais de 750 entidades, como Procons 

municipais e estaduais, Defensorias Públicas, Ministérios Públicos e entidades civis que integram o 

Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), além dos próprios cidadãos. Hoje apenas dez 

entidades acompanham e monitoram a agenda regulatória das agências federais. 

 

Governo federal tem programa para fortalecer regulação 
O governo federal, através da Casa Civil da Presidência da República, mantém há cinco anos um 

programa que busca consolidar o papel das agências reguladoras. Um dos objetivos do Programa de 

Fortalecimento da Capacidade Institucional para Gestão em Regulação (PRO-Reg) é aprimorar os 

instrumentos de supervisão e de controle social. 

 

Instituído pelo Decreto nº 6.062/2007, de 16 de março de 2007, o PRO-Reg tem por finalidade contribuir 

para a melhoria do sistema regulatório, coordenando as ações entre as instituições que participam do 

processo regulatório no âmbito federal, dos mecanismos de prestação de contas e de participação e 

monitoramento por parte da sociedade civil e da qualidade da regulação de mercados. 

 

As ações são conduzidas por duas instâncias: um Comitê Gestor, composto por Casa Civil, Ministério do 

Planejamento e Ministério da Fazenda; e um Comitê Consultivo, composto por representantes das dez 

agências reguladoras federais. O programa recebeu aporte de US$ 3,85 milhões do Banco Interamericano 

de Desenvolvimento (BID) e US$ 2,85 milhões de contrapartida do governo federal, totalizando US$ 6,7 

milhões. 

 

Projeto quer criar normas para agências 
As dez agências que regulam serviços públicos no Brasil não têm marco regulatório estabelecido. Cada 

uma tem autonomia para criar seu próprio regimento interno, que estabelece diretrizes de ação e a 

realização de consultas públicas. 

 

Desde 2004, tramita no Congresso Nacional um projeto de lei (PL nº 3.337/2004), de autoria do Poder 

Executivo, que pretende regulamentar o funcionamento das agências e uniformizar as regras para 

realização de consultas públicas. 

 

O projeto aguarda a criação de uma comissão especial que dará um parecer sobre a proposta. A última 

movimentação da matéria ocorreu em maio de 2011, quando o deputado Chico Lopes (PCdoB-CE) 

apresentou um requerimento em Plenário solicitando a criação desse colegiado. ―Penso que este é um dos 

grandes desafios que devemos enfrentar nessa legislatura: repensar o papel das agências reguladoras no 

Brasil‖, diz. 

 

O autor do requerimento considera a avaliação dessa matéria um dos maiores desafios da atual legislatura. 

―Nessa tarefa devemos enfrentar a necessidade de criar mecanismos que possibilitem às agências 

reguladoras a prestação de contas de seus atos à sociedade, e que permitam o controle externo, para que o 

Tribunal de Contas da União se pronuncie sobre suas ações, inclusive o mérito das deliberações de 

natureza regulatória‖, justifica o deputado. 

 

Outro fator que pesa contra a atuação das agências é o chamado ―loteamento político‖ dos conselhos, em 

que nomeações são feitas de acordo com a conveniência das alianças políticas em detrimento da 

qualificação profissional e conhecimento técnico do setor regulado. 

*Fonte: GAZETA DO POVO 
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