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Brasília-DF, 16 de setembro de 2011 

 

Parlamentares cobram de Miriam Belchior reajuste de servidores 

 

A ministra do Planejamento, Miriam Belchior foi, quarta-feira (14), pela primeira vez à Comissão Mista 

do Orçamento, no Congresso, para apresentar e defender o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 

2012 do governo, mas em mais de três horas de sessão a ministra não conseguiu ir além de dois temas: as 

emendas parlamentares e os reajustes salariais do funcionalismo federal.  

 

A principal preocupação de deputados e senadores, quarta-feira, era quanto à margem de recursos que 

terão à disposição para as emendas parlamentares do ano que vem, e se haverá concessão de reajustes aos 

salários dos servidores. 

 

Nem mesmo a argumentação apresentada pela ministra, de que um orçamento mais apertado em emendas 

e recursos para encargos e pessoal justifica-se pelo agravamento da crise econômica mundial, sensibilizou 

os parlamentares. Além disso, os ânimos na sessão de ontem foram acirrados pela manifestação de 

sindicalistas de categorias federais, que tentaram invadir o auditório no Congresso e foram barrados à 

força pela segurança da Casa. 

 

Os dois primeiros deputados a falar, após a exposição inicial da ministra, desconsideraram as projeções do 

Ministério do Planejamento quanto à evolução de programas federais entre 2011 e 2012 ou o Plano 

Plurianual (PPA 2012-2015), e foram direto à questão das emendas.  

 

Enquanto Rogério Marinho (PSDB-RN) criticou a extensão por mais um ano do aperto na política fiscal 

praticado em 2011, Márcio Reinaldo (PP-MG) afirmou que a liberação de recursos destinados a restos a 

pagar é lenta. "Aproveito a ministra aqui para dizer que o cobertor curto dos restos a pagar está ainda 

menor", afirmou Marinho. 

 

Mesmo parlamentares de partidos que estão no centro da base aliada defenderam maior liberação de 

recursos. O deputado petista Gilmar Machado (MG) criticou o fato de a liberação de parte dos recursos 

para emendas e restos a pagar no Orçamento de 2012 estar vinculada a aprovação, pelo Congresso, do 

projeto que renova a Desvinculação das Receitas da União (DRU). 

 

Inflamado pelas manifestações dos sindicalistas, que ocorreram ao final da apresentação do projeto de lei 

do Orçamento de 2012, o relator, deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP), aproveitou para dar uma estocada 

nos críticos à proposta do governo. "Vejo manifestações contrárias e recebo e-mails de pessoas 

desinformadas, que ignoram completamente o fato de que o mundo atravessa uma grave crise econômica", 

afirmou. 

 

Mais sutil e respondendo aos parlamentares um a um, a ministra afirmou que a "principal lógica" por 

detrás do projeto é a do agravamento da crise mundial. Segundo Miriam, os técnicos do Planejamento 

desenharam o Orçamento entre junho e julho deste ano, quando a situação mundial "já era ruim" - quadro 

que piorou de lá para cá. 
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"O que a Grécia veio a fazer no meio do ano foi o que fizemos logo no início do ano, quando cortamos o 

Orçamento de 2011 em R$ 50 bilhões, ao mesmo tempo em que o Banco Central fazia uma série de 

medidas macroprudenciais para controlar a concessão de crédito", afirmou Miriam. 

 

Assim, o governo espera conter os ânimos de parlamentares quanto às emendas e de integrantes do 

Judiciário, que estão à frente no debate sobre reajustes nos salários - o presidente do Supremo Tribunal 

Federal (STF) defende fortemente o reajuste de 14,8% nos salários do Judiciário.  

 

Quarta-feira (14), pela manhã parlamentares do governo conseguiram obstruir articulação de deputados do 

DEM e do PSDB, liderada por Pauderney Avelino (DEM-AM), que desejavam incluir requerimento na 

Comissão de Finanças e Tributação da Câmara envolvendo o reajuste nos salários do Judiciário. 

 

"Não nos parece que caberia no Orçamento a proposta de reajuste do Judiciário, que acarretaria em gastos 

adicionais de R$ 7,7 bilhões. Nós queremos garantir os investimentos, e para isso precisamos dos 

recursos", afirmou Miriam.  

*Fonte: DIAP/VALOR ECONÔMICO 

  

Parlamentares dizem que Emenda 29 não irá resolver o problema da saúde 

 

A poucos dias da votação da regulamentação da Emenda Constitucional 29 (EC 29), que deve ir a plenário 

na quarta-feira, há ao menos um ponto de consenso entre os líderes parlamentares: o texto aprovado na 

Câmara não irá resolver o problema de insuficiência de investimentos na saúde. Ao contrário, se 

permanecer como está, poderá retirar recursos da área. 

 

Isso porque o projeto de lei complementar (PLC) que regulamenta a Emenda 29, aprovado no Senado e 

enviado à Câmara em 2008, recebeu um substitutivo do deputado Pepe Vargas (PT-RS) que retira os 

recursos do Fundo de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) da base de cálculo do 

percentual a ser aplicado pelos estados em saúde. A exclusão do Fundeb foi uma condição imposta pelo 

governador do Ceará, Cid Gomes (PSB), para que seu partido apoiasse a aprovação do texto. 

 

Hoje, o Fundeb totaliza cerca de R$ 58 bilhões entre todos os estados. Com a retirada desse valor da base 

de cálculo dos gastos dos governadores, seriam cerca de R$ 7 bilhões a menos para serem investidos em 

saúde — a Emenda 29 estipula um gasto mínimo de 12% da arrecadação dos estados em saúde.  

 

Para os parlamentares, a saída será retirar o artigo incluído por Pepe Vargas na votação do Senado. ―Já 

temos um acordo para excluir esse dispositivo. Se conseguirmos, mudamos a situação atual e teremos 

mais investimentos em saúde‖, aponta o líder do governo na Câmara, Cândido Vaccarezza (PT-SP). 

 

Ilusão 

O deputado Marcus Pestana (PSDB-MG), ex-secretário de Saúde do governo Aécio Neves por sete anos, 

expõe sua preocupação com o assunto. ―As pessoas estão iludidas, pois foi gerada uma falsa expectativa 

de que a Emenda 29 iria resolver todos os problemas da saúde, quando, na verdade, é apenas o primeiro 

passo de uma longa caminhada‖, diz.  

 

Ele explica que, para que se inicie um processo de melhora do sistema da saúde pública, seria necessário 

dobrar os investimentos atuais. Hoje, o gasto da União, dos estados e dos municípios no setor é de cerca 

de R$ 150 bilhões. 

 

As fontes de financiamento vêm sendo discutidas nos últimos dias e há diversas propostas nesse sentido. 

Recentemente, o Palácio do Planalto desistiu de defender a criação de um imposto e a retirada da 

Contribuição Social para a Saúde (CSS) do texto da Emenda 29 é dada como certa. Mas há sugestões de 

aumento de impostos em outros setores, como o que incide sobre bebidas alcoólicas, tabaco e o seguro 
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obrigatório de veículos (Dpvat). Dados levantados por parlamentares governistas estimam que, com esses 

três passos, seria possível arrecadar até R$ 12 bilhões a mais. Outra fonte viria dos royalties do pré-sal.  

 

Marcus Pestana defende um rearranjo fiscal como forma de direcionar mais dinheiro para a saúde, sem 

que seja necessário um aumento da carga tributária, que hoje já chega a quase 40%. Ele cita o montante 

destinado a grandes empresas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) — 

que, nos últimos três anos, somou cerca de R$ 370 bilhões — como um dinheiro que poderia ter um 

destino melhor. Os juros pagos a credores internacionais, que somam cerca de R$ 200 bilhões anuais, 

também são vistos como um desperdício pelo deputado. ―É uma questão de prioridades. Há espaço fiscal 

para melhorar substantivamente os gastos com saúde‖, aponta. 

 

Vizinhos 

Dados do Banco Mundial sobre gastos com saúde indicam que o Brasil investe menos na área que seus 

vizinhos Argentina, Uruguai e Chile (veja quadro). O gasto total em termos de percentual do PIB com 

saúde está alinhado ao dos países desenvolvidos, mas, quando se analisa o investimento público, a posição 

do Brasil despenca. O perfil indica que, ao contrário da maioria desses países, os gastos no Brasil são, 

majoritariamente, privados — cerca de 54,3%. O Chile, país que herdou um modelo econômico mais 

liberal de seu governo militar, apresenta hoje gastos públicos de 46,8% do PIB, mais de um ponto 

percentual acima do Brasil.  

 

Os investimentos brasileiros se assemelham a países de menor peso no cenário econômico mundial, como 

Letônia, Bulgária e Turquia, o que, para Pestana, confirma a tese de que há um longo caminho a trilhar 

para que a saúde no país alcance melhores patamares. 

 

Diagnóstico internacional 

Veja quanto alguns países gastam* com saúde por habitante. O cálculo soma os dispêndios públicos e 

privados 

Estados Unidos - US$ 7.410 

Canadá - US$ 4.196 

Austrália - US$ 3.382 

Espanha - US$ 3.150 

Itália - US$ 3.027 

Portugal - US$ 2.704 

Argentina - US$ 1.235 

Chile - US$ 1.172 

Uruguai - US$ 979 

Brasil - US$ 943 

Total de gastos* públicos com saúde (em relação ao total de gastos com saúde) 

Itália - US$ 2.339 (77,3%) 

Espanha - US$ 2.271 (72,1%) 

Portugal - US$ 1.890 (69,9%) 

Canadá - US$ 2.882,6 (68,7%) 

Argentina - US$ 820 (66,4%) 

Austrália - US$ 2.211,8 (65,4%) 

Uruguai - US$ 617,7 (63,1%) 

Estados Unidos - US$ 3.601 (48,6%) 

Chile - US$ 548,4 (46,8%) 

Brasil - US$ 430,9 (45,7%) 

Percentual do PIB do total de gastos* com saúde (público e privado) 

Estados Unidos - 16,2%  

Portugal - 11,3% 

Canadá - 10,9% 

Argentina - 9,5% 
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Itália - 9,5% 

Espanha - 9,7% 

Brasil** - 9% 

Austrália - 8,5% 

Chile - 8,2% 

Uruguai - 7,4% 

*Dados em dólares, usando as taxas de paridade de poder de compra de 2005 

Fonte: Banco Mundial -  

**Segundo dados do Ministério da Saúde, os gastos da União com saúde em 2007 corresponderam a 3,3% 

do PIB. 

*Fonte: CORREIO BRAZILIENSE 

  

A crônica não-anunciada do colapso neoliberal - Ou o debate como farsa 
A adesão da grande maioria dos detentores dos meios de comunicação à causa neoliberal ajuda a 

esconder a ruína dessa ideia 

 

O colapso do neoliberalismo tornou-se crônico e, só não se anuncia oficialmente, devido à oposição da 

mídia hegemônica que detém o monopólio da negação do óbvio, dificultando a saída da crise e tornando o 

debate uma farsa, um jogo de cartas marcadas.  

 

Esta é a posição do economista Luiz Gonzaga Belluzzo, um dos debatedores que, esta semana em Sampa, 

discutiram no Seminário ―Neoliberalismo, um colapso inconcluso‖, promovido pela Carta Maior e PUC-

S.Paulo, e que contou com a participação ainda de Emir Sader (Uerj), Samuel Pinheiro Guimarães 

(Itamaraty), Ignacy Sachs (Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais – Paris), Ladislau Dowbor (PUC-

SP), entre outros. 

 

E Belluzzo vai mais longe ao afirmar que o consenso em torno de certas ideias de dominância financeira – 

idéias que estão na origem da atual crise – não seria possível sem sua difusão massiva pela mídia. Não se 

trata de uma teoria conspiratória. Isso se deu através de um processo social em que as camadas 

dominantes impõem as idéias dominantes (como eu mesma já afirmei em várias colunas). 

 

Ele adverte que não se pode perder a dimensão da luta social, como ela se desenvolve e como maneja os 

símbolos, os significados, as palavras. Tome-se como exemplo da queda da taxa de juros brasileira: isso 

produziu espanto em certos jornalistas, em outros, indignação. As mais escandalizadas foram aquelas 

pessoas que sempre ouviram o contrário, ―que era um perigo, que seria a ruína‖. O fato é que as ideias têm 

uma força material enorme  – a força material das idéias dominantes. 

 

O sociólogo Norberto Elias afirmava – e com razão – que é muito difícil desconstruir um consenso como 

este, daí o papel crucial da luta social e política. Ou alguém ainda acha que a crise vai se 

resolver automaticamente por si própria? Não há tal magia. É preciso formular alternativas. A solução dita 

‗normal‘ é previsível, segundo o economista americano Doug Henwood, que assina a newsletter 

sintomaticamente chamada ‗Left Business Observer‘. 

 

Henwood foi encarregado de escrever sobre Wall Street, antes e depois da crise. É muito fácil, diz ele: 

Antes da crise, Wall Street era o locus mais poderoso de interesses políticos, econômicos e sociais dos 

EUA. Depois da crise, Wall Street continua sendo o locus mais poderoso de interesses políticos, 

econômicos e sociais dos EUA. Não é estranho? Como se Wall Street NÃO FOSSE o próprio centro do 

furacão! 

 

Henwood comenta que um repórter que te entrevista sobre política monetária e ouve algo contrário a esses 

interesses aqui e ali, hesita em publicar, e se o faz, enche o texto de ressalvas. Afinal, esse jornalista – que 

não sabe pensar por si mesmo – foi condicionado durante anos a repetir sempre o mesmo mantra. A seguir 

a cartilha neoliberal como única fonte de pensamento (do Pensamento Único, claro). 
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Aliás, o neoliberalismo foi a ideologia mais bem sucedida da História Mundial, e por várias razões, 

sobretudo a partir do monopólio tecnológico – não é que seja boa ou dê certo, a não ser para os ricos; ao 

contrário, ideologicamente, é desastrosa, suicida e perversa, tanto para o homem como para o planeta. 

Belluzzo conclui que o problema da mídia  no mundo inteiro é o monopólio das empresas que veiculam a 

visão dominante. Elas são a classe dominante. Nos anos 50 e 60 na Europa, por exemplo, havia uma mídia 

diversificada, que expressava posições políticas distintas, como ‗Avanti!‘, ‗La Unità‘. Havia debate 

político. Hoje não há debate: o que você tem é uma farsa! 

 

Falando em farsa e pra não dizer que não falei dos onze anos do Onze de Setembro e sua Fajutíssima 

Gerra ao Terror – cruzes, fazem onze anos que a multiplicação de trouxas no mundo tem crescido de 

forma exponencial! – arremato com algumas conclusões de Slavoj Zizek (constantes em ―Bem-Vindo ao 

Deserto do Real!‖) que afirmava já em 2001: a verdadeira catástrofe político-ideológica do 11 de 

Setembro foi européia (confirmando a diversidade jornalística também européia aludida por Belluzzo) – o 

resultado do 11 de Setembro foi um fortalecimento sem precedentes da hegemonia americana em todos os 

aspectos. E a Europa sucumbiu à chantagem ianque: ―O que está em jogo agora não são diferentes opções 

econômicas ou políticas, mas nossa própria sobrevivência – na guerra ao terrorismo, ou vocês estão 

conosco ou estão contra nós‖. 

 

Esta é a verdade da globalização: pós-Berlim, a construção de novos muros isolando os europeus 

prósperos do fluxo de imigrantes. Tem-se a tentação de ressuscitar aqui a velha oposição ―humanista‖ 

marxista entre ―relações entre coisas‖ e ―relações entre pessoas‖: na celebrada livre circulação aberta pelo 

capitalismo global, são as ―coisas‖ (mercadorias), é o dinheiro que circula livremente, ao passo que a 

circulação de ―pessoas‖ é cada vez mais restrita. 

 

―O que ‗eles‘ (norte- americanos e europeus adesistas) não contavam era com a Crise de 2008 e com a 

ainda pior que vem por aí. E respondendo a uma colunista (cujo nome realmente me escapa, porque não 

dou cartaz pra trouxa) aqui do Congresso em Foco: Banco Central independente ―de quem‖, cara pálida? 

BC independente do governo do próprio país – isto é, de qualquer governo de qualquer país –, ergo sob a 

égide dos EUA. Me poupe. Tás igualzinha àquele ―jornalista-autista‖ retro referido por Doug Henwood da 

‗Left Business Observer‘. Pra seu governo, a única liberdade, seja de país,seja pessoal, é a econômica (os 

americanos que o digam!). Desatrelar (e desregular) o BC das leis federais é entregar o país novamente ao 

bom e velho Consenso de Washington!  

*Fonte: MÁRCIA DENSER - CONGRESSO EM FOCO 

  

Donas de casa vão pagar menos para se aposentar 
Medida que reduz contribuição a 5% sobre o salário mínimo beneficia mais de 10 milhões 

 

Rio - A partir do próximo mês, mais de 10 milhões de donas de casa, incluindo diaristas, poderão 

contribuir com menos dinheiro para o INSS. Está em fase de elaboração, pelo Ministério da Previdência 

Social, o código de recolhimento especial para contribuintes facultativos, que contempla mulheres que se 

dedicam aos cuidados do lar e recebem até dois salários mínimos por mês ( R$ 1.090). 

 

Com a mudança, para se aposentar aos 60 anos, as interessadas passarão a contribuir com apenas 5% sobre 

o salário mínimo (R$ 545), ou seja, R$ 27,25 ao mês. A economia mensal é de R$ 32,70, já que essas 

trabalhadoras, antes, só obtinham cobertura da Previdência no modelo de contribuição individual, que 

prevê o pagamento de 11% sobre o piso (R$ 59,95). 

 

Direito à pensão 

Além do direito à aposentadoria após 15 anos de contribuição mínima ao INSS e 60 de idade, a segurada 

garante benefício no valor do piso nacional da época, auxílio-doença, salário-maternidade, licença-saúde e 

aposentadoria por invalidez, para quem adquire doença incapacitante. Dependentes legais também 

recebem pensão, em caso de morte da contribuinte. 
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Das mais de 10 milhões de beneficiadas, pelo menos 1 milhão é de diaristas informais, fora do sistema 

previdenciário, segundo destaca o presidente do Instituto Doméstica Legal, Mário Avelino: ―Hoje, apenas 

600 mil contam com a proteção. Esperamos que, com a redução do índice, o quadro mude‖. 

Regra não impede acesso ao mercado 

 

A mulher que recolhe para o INSS pelo modelo facultativo não fica impedida de entrar para o mercado de 

trabalho. Pelo contrário, a dona de casa pode usar esse tempo de contribuição pela Previdência Social para 

o cálculo da ―nova‖ aposentadoria. 

 

―Uma dona de casa ou diarista que contribuiu, por exemplo, por 10 anos no facultativo e migra para a 

iniciativa privada, tendo um desconto de 8% ao mês, poderá levar seis anos e quatro meses para a sua 

aposentadoria. No caso inverso, se trabalhou por 10 anos e passar para a facultativa, ela levará 16 anos de 

contribuição‖, explica o especialista Mário Avelino. 

 

Novo modelo de contribuição é semelhante ao do MEI 
O modelo de contribuição facultativa contempla somente segurados do sexo feminino, com renda mensal 

de até dois salários mínimos: R$ 1.090. Para se aposentar, é exigido que o contribuinte tenha, ao menos, 

15 anos de contribuição à Previdência Social e 60 anos de idade. 

 

A resolução reduz a contribuição de 11% (R$ 59,95) a 5% (R$ 27,25) — mesmo modelo voltado a 

microempreendedores individuais com renda anual até R$ 36 mil. Só agora, donas de casa foram 

incluídas. Diaristas também se beneficiam. 

 

As regras constam na Medida Provisória 259, já publicada no Diário Oficial da União e sancionada pela 

presidenta Dilma Rousseff.  

*Fonte: O DIA 

  

Supremo Tribunal Federal manda prosseguir inquérito que envolve Romero Jucá 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quinta-feira (15) que irá dar prosseguimento ao inquérito 

que tramita na Corte contra o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR). Ele e o prefeito de 

Cantá (RR), Paulo Peixoto, são acusados de participar de um esquema de desvio de verbas federais em 

obras municipais. 

 

O julgamento do inquérito começou em agosto de 2005 e foi interrompido por vários pedidos de vista. A 

primeira questão de ordem foi se o STF era ou não competente para analisar o caso. Para os ministros 

Gilmar Mendes, Luiz Fux, Antonio Dias Toffoli e Celso de Mello, o STF não deveria ser responsável pelo 

inquérito porque não há indícios de que Jucá esteja envolvido. Neste caso, o processo iria para a primeira 

instância, porque o segundo acusado não tem foro privilegiado. No entanto, a maioria dos ministros 

entendeu que o STF deve continuar apurando os fatos. 

 

A segunda preliminar questionava se o processo deveria ser trancado devido à natureza duvidosa das 

provas colhidas. De acordo com o relator, Marco Aurélio Mello, não ficou provado se as provas obtidas 

no processo são lícitas. O argumento também foi defendido por Gilmar Mendes. Mais uma vez, a maioria 

entendeu que a ação não deveria continuar.  

*Fonte: AGÊNCIA BRASIL 
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As vozes que não se calam 

 

Dados na mesa: a corrupção desviou R$ 40 bilhões em sete anos, R$ 6 82 milhões no Ministério dos 

Transportes; o Brasil caiu 20 posições no ranking da infraestrutura, segundo pesquisa do Fórum 

Econômico Mundial - deixou o 84.º lugar para ocupar o 104.º. Mesmo sem precisar o seu peso, é inegável 

que a corrupção desempenhou um papel nessa queda. Apenas isso seria suficiente para justificar a 

presença da luta contra o desvio de verbas públicas no topo da agenda nacional. 

 

O argumento da coalizão para conviver com esses fatos é o da governabilidade. É o discurso dos 

dirigentes mais politizados. No espaço virtual, onde as emoções estão mais à flor da tela, não são raras as 

tentativas de desqualificar a aspiração de grande parte da sociedade brasileira, revelada, parcialmente, nas 

demonstrações do 7 de Setembro. A mais banal dessas tentativas é aprisionar o movimento dentro dos 

códigos do século passado, dominado pela guerra fria. Esquerda e direita, naquele contexto, eram os polos 

da principal clivagem. O movimento é de direita, dizem, logo, representa um atraso. 

 

As pessoas que saíram às ruas talvez não se sintam nem de direita nem de esquerda, apenas defendem seus 

direitos e sonhos frustrados pela corrupção. Num outro plano, há os que até entendem a disposição para a 

luta. Lamentam apenas ver a energia dispersa num tema secundário. Chegam até a sugerir um outro foco: 

a sonegação de impostos, dizem, mobiliza bilhões de reais. Outra forma clássica de argumentar, que 

atravessou o século 20: a contradição principal é entre burguesia e proletariado; outras lutas, ainda que 

bem-intencionadas, podem levar à dispersão. 

 

A presidente Dilma Rousseff, quando indagada sobre corrupção, sempre enfatiza a luta contra a miséria, 

deixando bem claro seu objetivo principal. O que falta na sua resposta é uma articulação entre corrupção e 

miséria, a aceitação da evidência avassaladora de que a corrupção contribui para agravar a miséria no País. 

Uma vez aceita essa evidência, seria possível passar para outra etapa da discussão.  

 

Isto é, discutir o argumento de que a governabilidade permite ganhar um espaço na luta contra a pobreza 

muito superior ao espaço que se perde com a corrupção. É o famoso "preço a pagar". Em nome da própria 

luta contra a miséria, é legítimo perguntar: será que o Brasil precisa mesmo pagar esse preço? Numa 

democracia transparente, além do custeio da máquina, é necessário um pedágio para que ela seja possa 

funcionar? 

 

Tudo indica que o modelo de presidencialismo de coalizão, com o rateio de cargos entre os partidos, está 

esgotado. O amadurecimento da democracia vai impor novos rumos. No momento é difícil convencer 

disso os vencedores, que projetam novas vitórias eleitorais, seguindo a máxima esportiva de que em time 

que está ganhando não se mexe. Os argumentos contra a corrupção não se limitam ao dinheiro perdido. No 

plano simbólico, a devastação é maior ainda. Milhares de pessoas se afastaram da política e a imagem 

internacional do Brasil sofre. 

 

Recentemente, o WikiLeaks revelou uma correspondência do embaixador dos EUA, Thomas Shannon, 

afirmando que a corrupção no governo passado era generalizada. É razoável perguntar: será que isso foi só 

a percepção do embaixador americano ou é a de todo o corpo diplomático? 

 

As perspectivas tornaram-se mais interessantes agora, com a aparição de um movimento espontâneo e 

apartidário. As demonstrações de jovens buscando mais democracia, no período eleitoral, representou uma 

combinação singular na Espanha: a contestação ofuscou o discurso dos políticos. Os que gastam energia 

para reduzir a importância da luta contra a corrupção devem lembrar que, mesmo se fosse varrida dessa 

conjuntura, ela apareceria, com força, pouco mais adiante. 

 

A preparação da Copa de 2014, necessariamente, recoloca o tema. Faltam dados sobre os gastos e algumas 

estimativas os elevam a R$ 120 bilhões. A reforma do Maracanã, por exemplo, tem hoje previsão de 

gastos de mais de R$ 900 milhões, apesar dos cortes do TCU. Ela é sintomática. A previsão inicial era de 
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R$ 600 milhões. A empresa responsável é a Delta, cujo dono é amigo do governador Sérgio Cabral. Uma 

obra da Delta no aeroporto de Guarulhos chegou a ser interditada esta semana pela Justiça Federal. 

 

Mesmo esquecendo momentaneamente a Copa, cujo processo ainda se vai desenrolar, é inegável que a 

corrupção influiu na resistência contra a recriação da CPMF. Segundo o TCU, é na saúde que se registra 

um terço do desvio de verbas no País. Ninguém tinha esses dados, mas quase todos desconfiavam. 

Por mais que a corrupção seja jogada para a margem, como um problema corriqueiro, ela reaparece na 

agenda nacional, confirmando a frase de Guimarães Rosa: quem muito evita, acaba convivendo. Talvez 

fosse mais fácil se os partidos políticos, com uma visão de futuro, dessem uma resposta a uma agenda que 

não desaparece da cena.  

 

Os fatos no Congresso, principalmente a absolvição, por voto secreto, da deputada Jaqueline Roriz, 

indicam que a maioria dos políticos continuará com a cabeça enterrada na areia. 

Nesse cenário, não pode ouvir o movimento perguntando: há alguém aí? O nível de desemprego é menor 

aqui do que o registrado na juventude espanhola. Em compensação, lá os políticos não viram as costas à 

sociedade tão audaciosamente como no Brasil. 

 

Algo começou com as manifestações de 7 de Setembro. Como em todos os pontos do globo, elas lançaram 

mão da internet, instrumento sobre o qual não há controle numa democracia. Por outro lado, as tentativas 

de controle político dos meios de comunicação tradicionais tendem ao isolamento. É preciso acreditar 

muito nos aliados para supor que possam erguer a bandeira da censura num ano eleitoral. 

 

Dificilmente o Brasil aceitará pagar pedágio para que o governo faça a máquina funcionar. Ela já é pouco 

racional. Com os danos da corrupção, torna-se um obstáculo para um salto maior. O Brasil cresceu, os 

horizontes políticos encolheram. O sopro das ruas pode trazer a inspiração que faltava.  

*Fonte: Fernando Gabeira – O Estado de S. Paulo 

  

Greve de professores em Minas completa 100 dias sem data para acabar 
Como as negociações não avançam, milhares de alunos são afetados por paralisação 

 

A paralisação do sistema público de ensino em Minas Gerais completa 100 dias nesta quinta-feira (15) 

sem perspectiva de volta às aulas. Cerca de 9 mil professores da rede estadual de Minas Gerais decidiram 

nesta tarde permanecer em greve por tempo indeterminado.  

 

Eles buscam aumento de salário e reivindicam o pagamento do piso nacional, que estipula um salário 

mínimo de R$ 1.187,97 para uma jornada semanal de 40 horas. O governo alega que já paga o valor, mas 

calcula o salário em conjunto com benefícios, como os concedidos por tempo de serviço. 

 

Para tentar resolver a situação, o governador Antonio Anastasia (PSDB) encaminhou um projeto de lei à 

Assembleia mineira que prevê melhorias aos profissionais de educação. Os professores, entretanto, 

argumentam que o projeto não atende a categoria e, por isso, permanecem de braços cruzados. Enquanto o 

Estado alega que pouco mais de 1% das escolas estão sem aulas, o Sindicato Único dos Trabalhadores em 

Educação de Minas Gerais (SindUte) diz que mais de 30% das instituições de ensino são afetadas pela 

greve. 

 

Nesta semana, Anastasia anunciou a contratação de 12 mil professores para substituir os grevistas. A rede 

estadual é composta por 4 mil escolas e 2,4 milhões de alunos. Para os estudantes que farão provas do 

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o governo oferece desde esta semana aulas pela TV estatal 

Rede Minas.  

*Fonte: IG Minas Gerais  
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TRF aceita denúncia contra promotores acusados de envolvimento em mensalão 
Leonardo Bandarra e Deborah Guerner são suspeitos de violação do sigilo profissional, concussão e 

formação de quadrilha 

 

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) acolheu nesta quinta-feira (15) denúncia contra o ex-

procurador-geral do Distrito Federal Leonardo Bandarra e a promotora Deborah Guerner, entre outros 

acusados de participação no mensalão do DEM de Brasília. Contra ambos pesam as acusações de violação 

de sigilo profissional, concussão e formação de quadrilha. A denúncia foi acolhida por unanimidade, 

excetuando-se o caso de Bandarra, em que isso ocorreu por maioria de votos. 

 

A sessão havia começado em 17 de agosto, mas houve um pedido de vista após o voto da relatora, a 

desembargadora federal Mônica Sifuentes, e do desembargador federal Luciano Tolentino Amaral. O 

pedido foi feito pelo desembargador federal Néviton Guedes. Nesta quinta, ao ser retomada a sessão, 

Guedes fez ressalvas a alguns indícios apresentados contra Bandarra, mas acompanhou o voto da relatora 

pelo recebimento da denúncia. 

 

Em julho, o TRF1 já havia decidido pelo acolhimento de denúncia do Ministério Público contra Bandarra 

e Guerner, entre outros acusados, por extorsão. Segundo o MP, eles tentaram extorquir R$ 2 milhões do 

ex-governador do DF José Roberto Arruda.  

*Fonte: AGÊNCIA O GLOBO 
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