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Brasília-DF, 20 de setembro de 2011 

 

PLP 549/09: relator rejeita projeto que limita gastos com servidor 

 

O deputado Pepe Vargas (PT-RS), relator do Projeto de Lei Complementar (PLP) 549/09, na Comissão de 

Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, apresentou parecer contrário à matéria na última sexta-

feira (16).  

 

O projeto aprovado no Senado limita o aumento da despesa com pessoal, no período entre 2010 e 2019, à 

reposição da inflação, mais 2,5% ou a taxa de crescimento do PIB, o que for menor. 

 

É o segundo parecer pela rejeição que o projeto recebe no colegiado. O primeiro foi apresentado pela ex-

deputada Luciana Genro (PSol-RS), há época designada pelo então presidente do órgão, Pepe Vargas. 

Como a deputada gaúcha não renovou o mandato, o projeto foi redistribuído na Comissão.  

 

Em análise na Comissão de Trabalho da Casa, a proposta que é de autoria do senador Romero Juca 

(PMDB-RR), foi rejeitada por unanimidade em 12 de maio de 2010.  

 

Atualmente, o limite de gastos da União em 50%, sendo 37,9% do Executivo, 6% para o Judiciário, 3% 

para DF e ex-territórios, 2,5% ao Legislativo e 0,6% ao MPU. O órgão que exceder o limite fica impedido 

de criar cargos, empregos ou funções, de alterar a estrutura de carreira.  

*Fonte: DIAP 

  

Sobre os males da saúde pública 

 

A saúde pública é horrível, a privada é um pouco menos pior. Ambas estão longe do mínimo ideal. Quem 

deve gerir a saúde pública é o poder público, não a iniciativa privada, a qual já deu e dá mostras de que a 

grana do SUS é bem vinda e necessária apenas para manter as entidades, sem que seja necessário prestar 

serviços de, pelo menos, qualidade regular.  

 

A ingerência política e a corrupção são os maiores males da saúde pública, e combatê-las é tarefa quase 

impossível, pois quem deveria efetuar a vigilância é o mesmo que permite as falcatruas. E de nada adianta 

aprovarem leis, decretos e MPs se não houver uma mudança geral no trato da coisa pública, a qual mal 

administrada acaba indo para a privada.  

*Fonte: INFO DF  

  

Na Nova República, Sarney só não emplacou ministros com Collor 
Presidente da República por cinco anos e quatro vezes no comando do Senado, Sarney fez indicações 

para Itamar, FHC e Lula 

 

Ao chegar à Presidência da República em março 1985, José Sarney não nomeou nenhum ministro. Ele era 

o vice de Tancredo Neves, que morreu sem tomar posse, e que já havia definido (e negociado) todos seus 

principais auxiliares. Sarney cumpriu compromissos de Tancredo para evitar desgaste político. Aos 

poucos, porém, colocou seus nomes. De lá para cá, no período chamado Nova República, Sarney sempre 

emplacou ministros. A única exceção foi no governo Collor (1990-1992). 
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A mais recente conquista de Sarney ocorreu na semana passada, com a mudança no Ministério do 

Turismo. Ele indicou Gastão Vieira no lugar de Pedro Novais. Os dois são deputados pelo PMDB 

Maranhão, que é comandado há anos pela família Sarney. Nesta reportagem, o iG conta como ex-

presidente da República (1985-1990) conseguiu influenciar governos, indicando pessoas de confiança para 

cargos estratégicos ao longos dos últimos 26 anos. 

 

Conspiração contra Collor 

Sarney trabalhou nos bastidores contra o presidente Fernando Collor, o político que havia ganhado a 

Presidência da República, em 1989, com duras críticas ao governo dele. Na votação do impeachment, 

Sarney ajudou a conquistar votos no PFL (atual DEM), que mantinha o apoio a Collor. Com a renúncia de 

Collor, o vice Itamar Franco tomou posse. Por indicação de Sarney, nomeou como ministro da 

Integração Regional (hoje Nacional) Alexandre Costa, então senador pelo PFL do Maranhão. 

 

Costa ficou no cargo até setembro de 1993. No ano seguinte, disputou a reeleição no Senado e venceu 

mais uma vez. Ele concorreu na chapa composta com Edison Lobão, também para o Senado, e Roseana 

Sarney, para o governo do Estado do Maranhão. Todos saíram vencedores. Inclusive o próprio José 

Sarney, que havia mudado seu domicílio eleitoral para o Amapá para ganhar uma cadeira de senador por 

aquele Estado pela primeira vez. 

 

FHC e Sarney Filho 

Em 1994, foi eleito presidente da República Fernando Henrique Cardoso (PSDB). De imediato, Sarney 

aderiu ao governo tucano. Em entrevista ao iG em março deste ano, Sarney contou que FHC pediu que ele 

indicasse o ministro da Cultura. Sarney, porém, recusou a oferta e pediu para indicar um nome para a 

Presidência da Eletronorte. Desde então, Sarney só aumentou sua influência no setor elétrico. 

 

Ainda durante o governo FHC, Sarney emplacou seu filho caçula no Ministério do tucano. Em janeiro de 

1999, Sarney Filho, ainda filiado ao PFL, foi nomeado ministro de Meio Ambiente. Ele ficou no cargo até 

março de 2002. Atualmente, Sarney Filho é deputado pelo PV do Maranhão.  

 

Dono da vaga de Dilma 

Naquele ano, contrariando a decisão do seu partido -- o PMDB, que indicara o vice na chapa de José Serra 

(PSDB) -- Sarney apoiou o então candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já no primeiro 

turno. Com a vitória de Lula, Sarney pavimentou a sua volta ao comando do Senado. Em fevereiro de 

2003, foi reeleito presidente da Casa. Em princípio, não indicou nenhum ministro, mas manteve seus 

espaços no setor elétrico. 

 

Num primeiro momento, o PMDB ficou fora do governo Lula. O ingresso deu-se apenas em janeiro de 

2004. Naquele ano, Sarney emplacou Silas Rondeau como presidente da Eletrobras. Após o escândalo do 

“mensalão”, em julho de 2005, José Dirceu foi demitido da Casa Civil. Para seu lugar, Lula nomeou 

Dilma Rousseff, então ministra de Minas e Energia. A mudança abriu espaço para Rondeau ficar com o 

lugar de Dilma na pasta de energia, o cargo mais alto do setor elétrico no País. 

 

Lobão de Lula e Dilma 

Rondeau ficou no governo até maio de 2007, quando acabou demitido após a revelação de que participou 

de esquemas de fraudes de licitação e tráfico de influência. O nome do ministro apareceu nas 

investigações da Operação Navalha, da Polícia Federal. Com saída de Rondeau, Sarney indicou outro 

aliado histórico: o senador Edison Lobão (PMDB-MA), que sofreu diversas críticas por não ter na época 

nenhuma experiência na área. 

 

Mais uma vez fez valer a opinião de Sarney, Lobão foi nomeado ministro e só deixou o cargo em março 

de 2010 para disputar mais um mandato no Senado naquele ano. Reeleito, voltou a ser automaticamente 

cotado para reassumir o Ministério de Minas e Energia. Com o apoio de Sarney de novo, Lobão voltou ao 

comando da pasta em janeiro deste ano. 
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Ainda começo do mandato de Dilma, Sarney apoiou o nome de Pedro Novais como ministro do Turismo. 

Nesse caso, entretanto, foi fundamental também a indicação do líder do PMDB na Câmara, Henrique 

Eduardo Alves (RN). Contudo, a dobradinha também ajudou a emplacar o senador Garibaldi Alves 

(PMDB-RN), primo de Henrique, no comando da pasta da Previdência. A nomeação serviu também para 

evitar que Garibaldi disputasse a presidência do Senado contra quem? Sim, Sarney.  

*Fonte: IG BRASÍLIA 

  

Dilma irá retomar contratações dos servidores em 2012 
Gasto em 2012 será de R$ 1,6 bilhão, pois as contratações serão feitas ao longo do ano 

 

Por conta do corte de R$ 50 bilhões no Orçamento, Dilma Rousseff suspendeu os concursos. Porém, 

segundo matéria publicada nesta segunda-feira (19), no site do jornal Valor Econômico, a presidenta vai 

retomar as contratações dos servidores em 2012.  Estão previstos 54.724 novos funcionários no próximo 

ano. 

 

São 33.568 futuras vagas na área de educação. De acordo com o planejamento do governo, até 2014 o 

Ministério da Educação (MEC) poderá chegar a contratar 94.032 servidores para os cargos de professores 

e técnicos administrativos. 

 

Ainda conforme matéria do Valor Econômico, do total de oportunidades, 18.905 são destinadas a 

preencher chances em aberto e para substituir terceirizados. Entretanto, parte das contratações será para o 

preenchimento de novos cargos e funções previstas em 21 projetos de lei – sete de Dilma e os outros 14 de 

Lula – que foram encaminhados pelo Executivo ao Congresso Nacional e que estão em tramitação. Além 

desses, há no no Congresso 46 PLs, que se forem sancionadas abrirão mais 111.784 vagas para o 

Judiciário, Legislativo, Executivo e Ministério Público da União. 

 

Interessados em seguir carreira militar poderão concorrer às 1.366 vagas que o governo programa para a 

área. Mas quem almeja trabalhar no Ministério do Desenvolvimento, Ministério da Saúde e Polícia 

Federal poderá concorrer às 2.091 vagas que os órgãos juntos oferecerão. 

 

De acordo com informações do Valor Econômico, se todas as 54.724 contratações forem feitas no 

próximo ano, a despesa anual com a folha de salários do governo federal subirá R$ 3,2 bilhões. O gasto 

em 2012, no entanto, será de R$ 1,6 bilhão, pois as contratações serão feitas ao longo do ano, o que 

reduzirá a despesa.  

*Fonte: CONGRESSO EM FOCO 

  

Greve pode prejudicar a imagem dos Correios, avalia Paulo Bernardo 

 

O atraso na entrega de correspondências e encomendas por causa da greve dos funcionários dos Correios, 

que começou na última quarta-feira (14), poderá prejudicar a imagem da empresa, na avaliação do 

ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. A determinação é que os serviços essenciais sejam mantidos, 

mesmo que seja preciso a formar mutirões entre os funcionários. 

 

“Greve é uma coisa absolutamente normal, e temos que encarar como tal. É claro que pode prejudicar 

imagem dos Correios, mas temos que trabalhar para resolver isso”, disse o ministro, em entrevista à 

Agência Brasil (ABr). 

 

“Mesmo com a greve temos que manter as atividades essenciais. Eu lembrei ao Wagner [Pinheiro, 

presidente dos Correios] que temos uma empresa monopolista, então não podemos simplesmente coletar 

correspondências e engavetar, temos que fazer esforço para entregar”, reforçou Bernardo. 
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O ministro também lembrou que quem aderir à paralisação vai ter o ponto cortado. “Não podemos 

confundir greve com férias. Quem não trabalha não pode ser pago”. Segundo Bernardo, a direção dos 

Correios continua em negociação com os trabalhadores para chegar a um consenso sobre a proposta de 

reajuste salarial.  

*Fonte: AGÊNCIA BRASIL  

  

Após decisão do STJ, provas de quatro operações da PF estão sob forte ameaça 

Defesa de personagens como os ex-governadores José Roberto Arruda (DF) e Pedro Paulo Dias (AP) 

recorre à Justiça e aponta similaridade com interceptações da Boi Barrica, anuladas pela corte 

 

Quatro grandes operações da Polícia Federal estão em risco no Superior Tribunal de Justiça (STJ). A 

decisão da corte de anular as provas da Operação Boi Barrica fez crescer a mobilização de importantes 

bancas de advocacia do eixo Rio-São Paulo-Brasília em favor dos réus apanhados nas operações Voucher, 

Navalha, Mãos Limpas e Caixa de Pandora. Em todos esses casos, já há no STJ recursos nos mesmos 

moldes do que obteve sucesso e anulou a Boi Barrica. 

 

Entre os personagens acusados de corrupção e desvio de dinheiro público que esperam fulminar as provas 

obtidas pela Polícia Federal estão os ex-governadores do Distrito Federal José Roberto Arruda (sem 

partido), preso na Operação Caixa de Pandora, e do Amapá, Pedro Paulo Dias (PP), apanhado pela 

Operação Mãos Limpas, além dos envolvidos na Operação Voucher, que derrubou a cúpula do Ministério 

do Turismo. 

 

"Pedi a anulação de todo o inquérito. A maior prova da inocência do meu cliente (José Roberto Arruda) é 

que até hoje o Ministério Público não o denunciou", afirmou o criminalista Nélio Machado. Ele alega 

vícios no processo, entre os quais grampos ilegais e espera que a jurisprudência do STJ contribua para o 

descarte das provas. "Toda decisão que reconhece ilegalidade e abuso na coleta de provas gera 

jurisprudência nova", enfatizou. 

 

Segundo Machado, Arruda sofreu devassa completa em sua vida, a partir dos grampos ilegais de um 

criminoso - o ex-secretário de Relações Institucionais do DF Durval Barbosa, delator do esquema 

conhecido como "mensalão do DEM". "As demais interceptações estão fora de contexto e derivam de uma 

prova inicial viciada", acrescentou.  

 

A seu ver, embora não possa fazer analogia com o caso de Fernando Sarney, filho do presidente do 

Senado, José Sarney (PMDB-AP), cuja decisão não conhece integralmente, ele disse que "foram violadas 

as garantias constitucionais" do ex-governador Arruda. 

 

Boi Barrica 

No caso da Boi Barrica, os ministros da 6.ª Turma do tribunal consideraram ilegais interceptações 

telefônicas feitas durante as investigações, o que no entender do STJ contamina as provas contra os réus, 

entre os quais Fernando Sarney, acusado de crimes financeiros e lavagem de dinheiro. 

Aguardam ansiosos na fila os réus da Operação Voucher, que pôs na cadeia, em agosto, a cúpula do 

Ministério do Turismo.  

 

"A Justiça e a polícia não podem passar por cima da lei e sair ampliando o tempo e o leque de 

interceptações como se fossem filhotes", criticou o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakai, 

que atuou na defesa do ex-secretário executivo do Turismo Frederico Silva da Costa, o Fred, preso e 

apontado como cabeça do esquema. 

 

O advogado aponta "fraude na interpretação do áudios" de conversa telefônica em que Fred ensina o 

empresário Fábio de Mello a montar um instituto para receber recursos públicos e ressalta que "o 

importante é a fachada". 
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Ele disse que foi "absurda" a interpretação dada pelo delegado encarregado do inquérito. "Criou-se a 

figura do tira hermeneuta, aquele que se dá o direito de fazer interpretações dos grampos conforme seu 

bel-prazer", criticou. Embora não esteja mais no caso, ele espera que o STJ, à luz da nova jurisprudência, 

absolva o acusado. 

 

Realizada em 2007, a Operação Navalha levou 46 pessoas à prisão, entre elas os o ex-governador do 

Maranhão José Reinaldo Tavares e o empresário Zuleido Veras, dono da empreiteira Gautama, pivô de um 

esquema de desvio de dinheiro de obras públicas. 

 

A produção de provas também envolveu grampos telefônicos e o advogado Alberto Toron está 

convencido de que vários deles foram ilegais. "Toda medida invasiva reclama a adequada fundamentação 

e rigor na análise do juiz que a determina, o que não tem ocorrido", afirmou.  

 

"Na Navalha houve também abusos, inclusive numa busca realizada no escritório do procurador-geral do 

Maranhão com base em grampo." No caso da Operação Mãos Limpas, o advogado Cícero Bordalo Júnior 

também pediu a anulação das provas contra o ex-governador Pedro Paulo Dias e o ex-senador Waldez 

Goes, alegando, entre outras coisas, irregularidades nas interceptações.  

*Fonte: O ESTADO DE S.PAULO 
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