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Brasília-DF, 18 de agosto de 2011 

 

Governo diz que vai reajustar gratificações 

 

O secretário de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Duvanier Paiva, confirmou ao blog 

que deve entregar nesta quinta-feira (18/8) uma proposta formal de reajuste aos servidores federais.  Mas, 

diferentemente do que os funcionários públicos esperam, o reajuste deve vir sobre as gratificações, e não 

sobre o vencimento básico. “Vamos apresentar uma proposta considerando as nossas limitações 

orçamentárias”, ressaltou Paiva. 

 

Aumento nas gratificações 
Em reunião iniciada às 22h25 dessa terça-feira (16/8) o secretário de Recursos Humanos do Ministério do 

Planejamento, Duvanier Paiva, informou, sem definir percentuais, que a proposta a ser encaminhada ao 

Congresso Nacional até 31 de agosto deve trazer incremento na gratificação de desempenho para as 

carreiras do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (PGPE) e da Previdência, Saúde e Trabalho 

(CPST).  

 

Os empregados lutam pela extensão da tabela salarial criada pela lei n.º 12.277/10, que, no ano passado, 

concedeu reajustes de até 78% a cinco cargos de nível superior do Executivo. Embora o Planejamento 

tenha falado sobre gratificações, entidades sindicais brigam para que o governo assegure a inclusão dos 

valores no vencimento básico. A previsão é que uma proposta formal seja apresentada às entidades nesta 

quinta-feira (18/8).  

*Fonte: BLOG DO SERVIDOR - CRISTIANI BONFANTI – CORREIO BRAZILIENSE 

  

Governo decide extinguir fator previdenciário; mas não adota fórmula 85/95 

 

O ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves Filho, pretende concluir até o fim de setembro uma 

proposta de substituição do fator previdenciário - mecanismo criado pelo governo Fernando Henrique, em 

1999, cujo objetivo era incentivar o trabalhador a adiar a aposentadoria. Três alternativas estão em 

discussão: estabelecer uma idade mínima para a aposentadoria, elevar o prazo mínimo de contribuição e 

uma fórmula que contemple essas duas variáveis.  

 

O governo desistiu, no entanto, da fórmula 85/95, sob o argumento de que ela não fecha a conta (85 é a 

soma da idade com o tempo de contribuição para mulheres e 95 é a soma aplicada aos homens). A 

discussão caminha para a fórmula 95/105.  

 

O pressuposto básico do projeto é que os cofres da Previdência não podem ter prejuízo com o substituto 

do fator previdenciário. De 1999 até 2010, o fator permitiu economia de R$ 31 bilhões. Neste ano, a conta 

deve ser de R$ 9 bilhões.  

 

Mas os estudos do governo mostram que o fator tem apresentado efeito maior em reduzir o valor do 

benefício do que em adiar a aposentadoria, segundo informou ontem o secretário de Políticas de 

Previdência Social, Leonardo Guimarães. 

 

Mesmo com o fator, o homem está se aposentando, em média, aos 54 anos e a mulher, aos 51,5 anos. "As 

pessoas veem apenas o curto prazo. O fator corta 30% do valor do benefício, em média, mas elas 
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continuam trabalhando e a aposentadoria é vista como um complemento da renda. Só quando perdem a 

capacidade laboral elas sofrem com a decisão que tomaram", explicou, durante depoimento em audiência 

pública na Câmara. 

 

A avaliação do governo é de que o fator é um motivo de intranquilidade para o trabalhador, pois muda 

todo ano com as tabelas de expectativa de vida do IBGE. Por isso, gostaria que seu substituto fosse 

definido em comum acordo com as centrais sindicais. As discussões prosseguem, mas ainda estão longe 

do entendimento.  

 

As centrais não querem uma idade mínima para requerer aposentadoria, com o argumento de que os mais 

pobres começam a trabalhar mais cedo e, por isso, contribuiriam mais. Técnicos do governo consideram 

que apenas elevar o prazo de contribuição (de 35 para 42 anos, no caso dos homens, e de 30 para 37, no 

das mulheres) beneficiaria quem começa a trabalhar mais cedo. 

 

A alternativa seria uma fórmula que contemplasse as duas variáveis: aumento da idade para requerer 

aposentadoria e do tempo de contribuição. O projeto de Garibaldi será entregue à presidente Dilma no fim 

de setembro para que ela o envie ao Congresso.  

*Fonte: RIBAMAR OLIVEIRA -  VALOR ECONÔMICO 

  

‘Corrupção atinge níveis inimagináveis’, dizem delegados 
Em manifesto, membros da Polícia Federal acusam políticos 'padrinhos' de servidores corruptos de 

questionar metodologia dos agentes para tirar o foco das denúncias 

 

Delegados da Polícia Federal, inconformados com ataques que a corporação recebe a cada operação, 

lançaram manifesto por meio do qual lamentam que "no Brasil a corrupção tenha atingido níveis 

inimagináveis". Destacam que "milhões de reais, dinheiro do povo, são desviados diariamente por 

aproveitadores travestidos de autoridades".  

 

"Quando esses indivíduos são presos, por ordem judicial, os padrinhos vêm a público e se dizem 

„estarrecidos com a violência da operação da Polícia Federal‟", afirma o documento, subscrito pela 

Associação Nacional dos Delegados da PF, uma das principais entidades da classe que detém atribuição 

constitucional para presidir inquéritos sobre desvios de recursos do Tesouro. 

 

"No Ministério dos Transportes, toda a cúpula foi afastada", assinala o protesto. "Estourou o escândalo na 

Conab e no próprio Ministério da Agricultura. Em decorrência das investigações no Ministério do 

Turismo a Justiça Federal determinou a prisão de 38 pessoas de uma só tacada. Mas a preocupação oficial 

é com o uso de algemas." 

 

Eles ponderam que "em todos os países a doutrina policial ensina que o preso deve ser conduzido 

algemado, porque a algema é instrumento de proteção ao preso e ao policial que o prende". 

 

Os delegados recorrem ao criminalista Márcio Thomaz Bastos, ex-ministro da Justiça no governo Lula, 

que um dia declarou: "A Polícia Federal é republicana e não pertence ao governo nem a partidos 

políticos." 

 

Trecho do documento soa como um alerta: "Há de chegar o dia em que a história será contada em seus 

precisos tempos. De repente, o uso de algemas em criminosos passa a ser um delito muito maior que o 

desvio de milhões de reais dos cofres públicos". 

 

"Quando se prende um político ou alguém por ele protegido, é como mexer num vespeiro", argumenta 

Bolivar Steinmetz, presidente da associação. "Após ser preso, qualquer criminoso tenta desqualificar o 

trabalho policial. Quando ele (criminoso) não pode fazê-lo pessoalmente, seus amigos ou padrinhos 

assumem a tarefa em seu lugar." 
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Segundo os delegados, "altos executivos do governo, quando não são presos por ordem judicial, são 

demitidos por envolvimento em falcatruas".  

*Fonte: FAUSTO MACEDO – O ESTADO DE S. PAULO 

  

Mendes Ribeiro será o novo ministro da Agricultura, confirma PMDB 

 

O presidente do PMDB, Valdir Raupp (RO), confirmou na madrugada desta quinta-feira (18/8) que o 

deputado Mendes Ribeiro (PMDB-RS) será o novo ministro da Agricultura, pecuária e abastecimento. Ele 

vai ocupar o cargo de Wagner Rossi, que pediu demissão após as denúncias feitas pelo Correio 

Braziliense, que revelaram que o então ministro e um dos seus cinco filhos, o deputado estadual Baleia 

Rossi (PMDB-SP), utilizaram um jatinho pertencente à Ourofino Agronegócios para viagens particulares. 

 

A declaração foi feita a 0h45 após Raupp deixar o Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente 

da República, onde se reuniu com Michel Temer e com o futuro ministro, que atualmente é líder do 

governo na Câmara. O encontro durou quase duas horas. 

 

De acordo como o presidente do PMDB, a indicação foi costurada ao longo do dia pela bancada 

peemedebista junto com a presidente Dilma Rousseff. A posse, segundo Raupp, deve acontecer na 

segunda ou terça-feira da próxima semana. No lugar de Mendes Ribeiro assumirá a cadeira da Câmara o 

gaúcho Eliseu Padilha (PMDB-RS) que, durante a campanha do ano passado, não apoiou a candidatura de 

Dilma. 

 

“Está confirmado. Vamos aguardar a data da posse, que deverá ocorrer entre segunda e terça-feira. É mais 

provável que seja na terça. O vice-presidente Temer conversou com ela (Dilma) e confirmou que será o 

Mendes mesmo”, afirmou Valdir Raupp. Mendes Ribeiro deixou o Palácio do Jaburu sem dar entrevistas. 

*Fonte: DIEGO ABREU – CORREIO BRAZILIENSE 

  

Agora investigação sai, diz servidor da Agricultura 

 

Israel Leonardo Batista, o servidor que denunciou corrupção no Ministério da Agricultura disse que a 

saída do ministro Wagner Rossi do cargo irá possibilitar a investigações dos fatos com isenção.  

 

"Agora não vai ter a influência do ministro e a verdade será dita", afirmou o ex-chefe de licitação da pasta.  

Batista, que relatou ter sofrido ameaças anônimas, afirmou que se sente mais seguro com a exoneração do 

ministro e que isso irá possibilitar à presidente Dilma Rousseff escolher ministros "com mais 

responsabilidade."  

 

Em entrevista à Folha, publicada terça-feira (16), Batista afirmou que o ministro "desarranjou" o setor de 

licitações nomeando pessoas que "vão assinar o que não devem". Ele também reafirmou o que havia dito à 

"Veja", que o lobista Júlio Fróes lhe entregou um envelope com dinheiro dentro do ministério depois da 

assinatura de um contrato milionário da pasta com uma fundação que o lobista representava.  

 

Israel disse que as fitas do circuito interno da pasta podem comprovar se Rossi conhece ou não o lobista.  

*Fonte: ANDREZA MATAIS – FOLHA.COM 

  

Senado aprova, em primeiro turno, PEC que muda tramitação das MPs 

 

O Senado aprovou, em primeiro turno, nesta terça-feira (16), a proposta de emenda à Constituição (PEC) 

11/11, do senador José Sarney (PMDB-AP), que modifica o rito de tramitação das medidas provisórias no 

Congresso.  
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De acordo com o texto, o Senado passa a ter mais tempo para apreciar as medidas - reivindicação antiga 

dos senadores. 

 

Eles ficarão com 30 dias para analisar o texto, que antes terá passado até 80 dias na Câmara dos 

Deputados. Caso haja emendas dos senadores, os deputados terão mais dez dias para analisá-las. 

A PEC, de autoria do presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), também propõe que as medidas 

provisórias (MP) não possam receber emendas que não tenham relação direta com o texto, e que passem 

necessariamente pelas Comissões de Constituição e Justiça do Senado e da Câmara. 

 

O relator da matéria, senador Aécio Neves (PSDB-MG), havia proposto, inicialmente, que uma comissão 

fosse criada para avaliar a admissibilidade das MP. Mas, para garantir um acordo com os governistas, esse 

trecho foi retirado da proposta. 

 

Com o acordo, todos os 60 senadores que estavam presentes na sessão no momento da votação foram 

favoráveis ao texto, sem abstenções ou votos contrários. A proposta precisa ainda ser votada em segundo 

turno, o que deve ocorrer nesta quarta-feira (17).  

 

Na segunda votação ela precisará também da aprovação de três quintos dos senadores.  

*Fonte: Agência Brasil 

  

Congresso avalia propostas polêmicas sobre concursos públicos 
São pelo menos 33 proposições sobre o assunto 

 

Conforme matéria publicada no site SOS Concurseiro, o Congresso Nacional coleciona projetos de leis 

que tratam de concursos públicos. Atualmente tramitam, pelo menos, 33 proposições sobre o assunto e, 

claro, algumas polêmicas e curiosas: isenção para pais e responsáveis de portadores de deficiência, reserva 

de vagas para idosos e índios, proibição de provas aos sábados, entre outras. 

 

Segundo levantamento feito pelo SOS Concurseiro, o assunto concurso público está na pauta dos 

parlamentares, independente do partido. Na falta de um “estatuto dos concursos”, brotam propostas para 

alterar o artigo 37 da Constituição – que trata sobre o ingresso dos servidores públicos – ou mesmo para 

sanar algumas deficiências dos processos seletivos. 

 

Confira alguns dos projetos de lei: 

 

*PL 1.196/2011 – Deputado Sabino Castelo Branco 

Emenda: Assegura aos pais ou responsáveis legais por pessoa portadora de deficiência permanente ou 

incapacidade permanente percentual de 3% das vagas na participação em concursos para ingresso em 

carreira da Administração Pública Federal e também na iniciativa privada. 

 

Justificativa: O deputado justifica sua proposta alegando que o benefício da isenção concedido aos 

portadores de deficiência também deve ser estendido aos seus pais e responsáveis – limitado a um por 

concurso – tendo em vista que estes também têm dificuldades de se inserir no mercado de trabalho e, por 

conseqüência, de prover o sustento da família. 

 

Situação: Assim que foi apresentado, o PL foi apensado ao PL 5.218/2009, que está na Comissão de 

Seguridade Social e Família. O relator, deputado Eduardo Barbosa, rejeitou a sugestão e propôs texto 

substitutivo. 

 

*PL 60/2009 – Senador Antonio Carlos Valadares 

Emenda: Altera a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que “dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá 

outras providências”, para instituir cotas mínima de 5% para idosos no serviço público. 
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Justificativa: O senador sustenta seu projeto em dois pontos: o aumento da população com mais de 50 

anos e a dificuldade que esses profissionais encontram em se posicionar no mercado de trabalho privado. 

Situação: Foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (15/07/2009) e 

aguarda designação de um relator na Comissão de Constituição e Justiça. 

 

*PL 33/2011 – Senador Mozarildo Cavalcanti 

Emenda: Acrescenta artigos à Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973 (Estatuto do Índio), dispondo 

sobre a reserva de 5% das vagas nos concursos públicos para os trabalhadores indígenas. 

Justificativa: No texto de justificativa, o senador diz que “A reserva é encarada como mecanismo de 

discriminação positiva, segundo critério de eqüidade que determina o tratamento desigual dos desiguais, 

visando à equalização de oportunidades”. 

Situação: Aguarda designação de relator na Comissão de Constituição e Justiça 

 

*PL 193/2007 –  Senador Raimundo Colombo 

Emenda: Dispõe sobre a isenção por dois anos do pagamento de taxas de inscrição de concursos públicos 

da Administração Federal e de exames vestibulares das instituições federais de educação superior aos 

jurados do Tribunal do Júri e aos eleitores nomeados para compor as Mesas Receptoras ou Juntas 

Eleitorais. 

Justificativa: O senador Colombo justificou sua proposta afirmando que a isenção é um “reconhecimento 

do Poder Público aos relevantes serviços prestados por esses indivíduos para a realização da justiça e para 

a expressão da soberania popular”. 

Situação: Aguarda designação de relator na Comissão de Constituição e Justiça desde janeiro de 2011. Já 

passou na Comissão de Educação 

 

*PL 316/2011 – Senador Blairo Maggi 

Emenda: Estabelece que, em respeito a crenças e convicções religiosas, provas de concursos e 

vestibulares sejam realizadas entre 8h de domingo e 18h de sexta-feira. Se não for possível, após as 18h de 

sábado, ficando o candidato incomunicável. 

Justificativa: O senador alega que sua proposta pretende preservar o direito constitucional de crença e 

liberdade religiosa. 

Situação: Aguarda parecer do relator da Comissão de Educação, Antonio Carlos Valadares.  

*Fonte: NATHALIA FERREIRA – CONGRESSO EM FOCO 

  

Brasil: o endereço da morte… 
“Aqui, só não mata quem não quer, pois o assassino sabe que, se der azar de ser condenado, em pouco 

tempo estará livre” 

 

A morte da juíza Patrícia Acioli é um exemplo claro de que com bandido não se duvida. Quando o 

marginal aponta uma arma, o melhor a fazer é entregar tudo, pois qualquer resistência ou indicativo de 

reação, ele mata. O bandido mata porque é covarde, e, no Brasil, só não mata quem não quiser. 

 

O primeiro indicativo da covardia do bandido é a fuga à ocupação lícita. Ele se entrega à bandidagem, 

justamente porque não tem coragem de arregaçar as mangas e enfrentar a dureza do trabalho. Então 

ingressa no mundo do crime, e aí a sua covardia se manifesta na forma de violência. Qualquer sinal de 

resistência por parte da vítima, ele mata. Mata porque, por incrível que pareça, ninguém tem mais medo de 

morrer do que bandido. 

 

Aquela cena de centenas de marginais fortemente armados fugindo com o rabo no meio das pernas do 

morro no Rio de Janeiro porque dois pequenos tanques, carregando duas dúzias de policiais, deslocavam-

se para enfrentá-los mostrou para o mundo inteiro como os “nossos bandidos” são frouxos. Isso por um 

lado é bom. Por exemplo, se eles tivessem coragem de ter enfrentado os policiais naquele episódio, com a 

posição privilegiada e a grande quantidade de armamento pesado que ostentavam, decerto teriam 
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provocado muitas mortes. Outro indicativo de que a covardia faz bem está nas estatísticas de mortes em 

confronto.  

 

Mesmo estando em maior número e com mais armas, os marginais geralmente levam a pior em confrontos 

com a polícia. Isso acontece porque se borram de medo na hora do combate e atiram de qualquer jeito, daí 

não acertam o alvo; por outro lado, tornam-se alvos fáceis. Eu mesmo já troquei tiros com dois assaltantes. 

Um fugiu e outro se rendeu. Poupei a vida dele, pois eu poderia tê-lo morto, uma vez que estaria em 

legítima defesa. 

 

O lado ruim da covardia é que eles matam de graça. Matam porque têm medo de que a vítima possa 

reagir. Assim, diante de qualquer indicativo de reação, eles acionam o gatilho. Por isso, não aconselho 

ninguém a fazer qualquer movimento na hora de um assalto. Eu reagi porque tenho treinamento militar e 

aproveitei o descuido dos marginais. 

 

A morte da juíza Patrícia é uma prova dessa covardia e que deve ser levada a sério. Quando eu atuava na 

linha de frente do Ministério Público Federal (MPF), nunca abri mão da segurança (homens da Polícia 

Federal, Militar e Civil trabalhavam na minha segurança). Alguém dizer que não tem medo e que não 

precisa de segurança é burrice.  Aliás, medo só não tem o louco que rasga dinheiro.  

 

Muitas vezes já me perguntaram se eu não tenho medo. Claro que tenho, mas jamais deixarei de fazer o 

que acho correto por medo. Quem se deixa dominar pelo medo não deve ser militar, policial e nem 

membro do Ministério Público ou da Magistratura. Penso que a pessoa tem de ser profissional em tudo o 

que faz. Quando eu era faxineiro, sentia-me muito bem em fazer o piso da padaria na qual trabalhava 

brilhar de tão limpo. 

 

O mesmo profissionalismo que me fazia limpar a padaria é o mesmo que me acompanha até hoje. No 

MPF, eu poderia ter me ocupado a processar apenas os “chicos” (réus pobres, frágeis) e deixado os 

“franciscos” (poderosos e/ou ricos) de lado, ou então poderia “fazer de conta” que os processava, pois eles 

sabem quando é um simulacro de acusação (fingir que agiu).  

 

Processos contra “chicos” aumentam bastante as estatísticas de “produtividade” e não se corre risco 

algum. Agora, quando o processo é para valer (e não de faz de conta) contra “franciscos”, correm-se todos 

os tipos de risco. Ataques na imprensa, representação na corregedoria, represálias, ameaça de morte etc. 

Passei por tudo isso. 

 

A propósito, muitas vezes me questionei se vale a pena ser profissional em um país como o nosso, no qual 

o sistema é feito para não funcionar e se autoproteger. De outro giro, a nossa legislação é feita para 

proteger o criminoso, e não é só o de colarinho branco. Por exemplo, há milhares de assassinos, 

estupradores, estelionatários etc. soltos na rua, fazendo vítimas a todo instante.  

 

O sujeito que mata, caso venha a ser condenado (isso nem sempre acontece), ficará pouco tempo na 

prisão. O assassino será contemplado com vários benefícios legais de forma que logo depois estará solto, 

pronto para fazer novas vítimas. 

 

O desembargador Nelson Calandra, presidente da Associação de Magistrados do Brasil, disse: “A juíza 

Patrícia Acioli é uma vítima da covardia de organizações criminosas e de um sistema processual penal 

onde sua excelência é o réu e não o juiz, onde as pessoas cometem um crime de morte e saem pela porta 

da frente, junto com a família da vítima”. Não é por acaso que cerca 50 mil homicídios são praticados 

todos os anos no Brasil. 

 

Aqui, só não mata quem não quer, pois o assassino sabe que, se der azar de ser condenado, em pouco 

tempo estará livre. A preocupação da nossa legislação com o criminoso acaba se voltando contra ele, por 

isso as prisões estão lotadas. A analogia a seguir explica a situação. 
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Estatística semelhante à de homicídios é a de mortes no trânsito. Cerca de 50 mil pessoas morrem todos os 

anos em acidentes de automóveis. Por outro lado, o número de mortes por acidentes aéreos é muito 

pequeno. Em média, não chega a 100 mortes por ano. O ano de 2007 foi o pior ano da aviação brasileira, 

quando morreram o ano inteiro 264 pessoas, incluindo as 199 vítimas do acidente com o avião da TAM no 

aeroporto de Congonhas. 

 

Apesar de as mortes em acidentes aéreos serem raras, o transporte aéreo mete medo porque as chances de 

sobrevivência, em caso de acidente, não são grandes. Assim, todo aquele que embarca em um avião sabe 

que se der alguma coisa errada, ele é forte candidato a passar dessa para melhor, ou pior… 

 

No trânsito, quase ninguém tem medo. O indivíduo não imagina que ele é forte candidato a ingressar nas 

estatísticas de óbitos ou de mutilados e, por isso, abusa da velocidade, faz manobras arriscadas, etc. Caso 

ele tivesse o mesmo medo do viajante aéreo, tomaria cuidado e não haveria tanta morte no trânsito. 

Resultado: morrem-se milhares de vezes mais no transporte terrestre, que não mete medo, do que no 

aéreo, que assusta os usuários, mormente os de primeira viagem… 

 

O mesmo se diga da legislação. Se o indivíduo soubesse que seu crime pode ser punido com rigor, 

pensaria muitas vezes antes de praticá-lo. Por exemplo, a pena do homicídio deveria ser, no mínimo, de 30 

anos de efetiva prisão. No caso de reincidência, prisão perpétua.  Tenho absoluta convicção de que, se o 

potencial assassino soubesse que mofaria na cadeia, pensaria milhares de vezes antes de eliminar a vida de 

outrem.  Se houvesse pena de morte no Brasil, do jeito que os “nossos bandidos” são frouxos, o índice de 

homicídio cairia a quase zero, a exemplo do que acontece na China, onde o homicida sabe que estará 

cometendo suicídio, se matar alguém. 

 

Paradoxalmente, a legislação, que se preocupa demais com o criminoso, acaba prejudicando-o, pois 

incentiva-o a ingressar e a permanecer no delito, dando-lhe a certeza de que, por mais cruel que seja o seu 

crime, ele poderá contar com vários benefícios legais e não ficará muito tempo preso. Daí, é incentivado a 

praticar o crime. Pratica-o e, se der azar, será preso. Mas em pouco tempo estará solto.  

 

Sabedor de que, ainda que seja preso, não ficará muito tempo, volta a praticar crimes e, assim, leva a vida 

num entra e sai da prisão, até ser morto. Aliás, muitos dos homicídios são frutos de vingança. A família ou 

amigos da vítima, sabedores de que o assassino jamais será punido, acabam se vingando do homicida. 

 

Apesar de o sistema ser feito para não funcionar, quem tem a função de promover, julgar e reprimir a 

prática delitiva deve ser profissional, observando a nossa frágil legislação, bem como superando o medo 

de sofrer represálias, ataques à honra etc. e de ser morto. Com efeito, espero e acredito que os juízes que 

assumirão os casos que a juíza Patrícia iria julgar serão rigorosos, para mostrar aos bandidos que não 

adianta tentar intimidar.  

 

Eu falo com conhecimento de causa, pois além de ameaça de morte, sofri todo tipo de perseguição, 

inclusive críticas idiotas de que eu gostaria de entrar na política e por isso queria aparecer. Ora, eu faço 

somente aquilo de que gosto, e de política partidária não gosto e não combina comigo de jeito de nenhum 

(não tenho vontade e nem estômago…). 

 

Interesso-me por política, pois queiramos não, dependemos dela. A democracia não vive sem política. 

Porém, o meu interesse é como observador, e gostaria que todos os brasileiros se interessassem em 

fiscalizar e cobrar honestidade e eficiência dos políticos. Infelizmente, aqui no Brasil, cobram-se 

eficiência de técnicos e de jogadores de futebol. Cobram-se honestidade, caráter, amizade etc. de pessoas 

que ficam confinadas em reality show, inclusive, cidadãos fazem assinatura de TV fechada para poder 

“fiscalizar” os confinados 24 horas por dia. Porém, com quem deveria ser feito isso, ou seja, com os 

políticos, nada se faz. 
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Eu procuro fazer a minha parte, mesmo sabendo que corro risco de ser morto, perder o cargo e sofrer 

vários tipos de represálias.  Minha consciência, todavia, não me deixa ficar quieto. Confesso que já pensei 

várias vezes em desistir, pois sei que a missão é quase impossível, mas se Deus me ajudou a conquistar o 

espaço que tenho não é para eu ficar de braços cruzados.  

 

Mesmo sabendo que o endereço da morte é aqui no Brasil e que o sistema é feito para não funcionar e se 

autoproteger, digo a quem não gosta do que eu faço que, enquanto eu tiver vida (se perder pela causa está 

de bom tamanho) continuarei o meu mister, seja atuando nos processos que cabem a mim, seja 

escrevendo, seja provocando as instâncias competentes.  

*Fonte: Manoel pestana - procurador da república. 

  

O pragmatismo de Paulo Bernardo 

 

Os políticos são animais providos de duas cabeças. Uma, situada acima do pescoço, serve para planejar, 

racionalizar, montar situações que lhes pareça mais conveniente para o futuro. Esta cabeça é muito usada 

nesta fase pré-eleitoral, quando os partidos e seus líderes se dedicam a construir as bases para o momento 

imediato que antecede as eleições. A outra cabeça, localizada muitas vezes nas proximidades do fígado, é 

usada durante a campanha, para o vale-tudo, para o embate emocional que costuma acontecer meses antes 

de o povo ir às urnas. 

 

Então, o presente momento, distante ainda um ano do início da campanha, vale mais o pragmatismo do 

que a emoção. Trabalha-se mais com o cérebro do que com o fígado. E é exatamente assim que estão 

agindo aqueles que têm poder de fato ou de influência para ditar os rumos.  

 

Assim agem o governador Beto Richa e o prefeito Luciano Ducci, que calculam todos os passos que dão 

para pavimentar a reeleição de ambos – o primeiro, em 2014; o segundo, já em 2012 – sabendo que uma 

coisa pode depender da outra. 

Não age de outro modo o lado contrário, isto é, os que estão de olho na eleição para prefeito de Curitiba 

mas enxergando, desde já, a eleição para o governo estadual. 

 

O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, deu outra vez o toque do pragmatismo com que procura 

influir sobre as decisões do PT numa entrevista, anteontem, a jornalistas da Folha de S. Paulo e do portal 

UOL. Nela, o ministro confirma as conversações que ele e seu partido vêm desenvolvendo, já há meses, 

com o ex-tucano Gustavo Fruet para levá-lo a representar as forças da oposição na disputa pela prefeitura 

no ano que vem. 

 

Não importa se ele “foi um forte opositor do governo no período como deputado, durante todo o governo 

Lula”, afirmou Paulo Bernardo. Importa que Fruet “rompeu com o PSDB, saiu do PSDB, tem críticas 

fortes, está se articulando para ser candidato, está em primeiro lugar nas pesquisas e nós estamos 

conversando”. 

 

O raciocínio pragmático do ministro se completa com outra afirmação constante da entrevista: “Eu diria 

assim: a despeito dele ter sido opositor, é uma pessoa que nós consideramos um homem de bem, um 

sujeito [com quem] nós não teríamos nenhuma dificuldade em estar na foto, digamos assim. E, portanto, 

se tivermos um projeto... ele, principalmente, se tiver um projeto que nos seduza para essa ideia... „tem 

que fazer isso, isso e isso em Curitiba‟, então podemos ir juntos”. 

 

O olho do ministro enxerga 2014: a ajuda do PT para eleger Gustavo Fruet significa tirar o colégio 

eleitoral de Curitiba – quase 30% do total do estado – do domínio político de Beto Richa, sem dúvida um 

golpe forte contra a sua intenção de se reeleger governador. Mais do que isso: significa facilitar o projeto 

de fazer de Gleisi Hoffmann – que reúne numa só pessoa as condições de ser senadora, atual chefe da 

Casa Civil e mulher de Paulo Bernardo – candidata ao governo com chances de derrotar Richa. E mais: de 

manter o PT na Presidência da República. 

http://www.manoelpastana.com.br/
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Pensar e agir com o fígado vem depois: como administrar, durante a campanha, a contradição de ver Fruet 

aliado ao PT e vice-versa? 

Olho vivo 

 

Delação 1 
O vereador João Cláudio Derosso contratou o advogado Figueiredo Basto para defendê-lo na esfera 

criminal. Nomeado para o Conselho de Administração da Sanepar no atual governo, o advogado atuou em 

algumas causas na defesa de Beto Richa – mas não é por estes motivos que ele se tornou reconhecido 

como bom profissional. Conta a seu favor a frequência com que livra seus clientes de penas maiores 

graças à “delação premiada”. 

 

Delação 2 
A delação premiada – remédio heroico reconhecido no processo penal – concede benefícios ao réu que 

denuncia outros participantes na mesma ação criminosa. Por exemplo: doleiros que revelam nomes e 

contas bancárias de clientes que se utilizaram de mecanismos cambiais para fraudar o fisco. Não há, no 

entanto, nenhuma evidência de Derosso possa ser aconselhado pelo seu advogado para delatar a eventual 

participação de outros vereadores nas supostas irregularidades que teria praticado na administração da 

Câmara. 

 

Delação 3 
Por falar em delação premiada, é hoje que a Comissão de Ética da Câmara Municipal toma o primeiro 

depoimento do presidente João Cláudio Derosso. Cuidados serão tomados para evitar a citação de outros 

nomes, assim como para não misturar a vida pública de Derosso com a vida privada.  

*Fonte: CELSO NASCIMENTO – GAZETA DO POVO 
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