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Brasília-DF, 23 de novembro de 2011 

 

Corrupção epidêmica e o papel da mídia 
“A sociedade brasileira aplaude a atuação da imprensa. Só que quer muito mais: quer apuração, quer 

investigação, quer punição” 

 

O papel da mídia no atual governo tem sido fundamental para denunciar casos de corrupção que até então 

eram abafados por parte da administração anterior. O povo está com sede de mudança, cansado da 

mesmice, enojado da praga corruptiva. A atuação da Polícia Federal também deve ser destacada no 

sentido de envidar esforços para identificar os criminosos ligados aos crimes de corrupção. 

 

Em apenas 11 meses, está por um fio o sétimo ministro do governo Dilma Rouseff, Carlos Lupi, do 

Trabalho e Emprego. Todos por denúncias de corrupção. Trata-se de um recorde de demissões na história 

republicana. 

 

Recorde também é o número de pastas. São, hoje, 37 ao todo, das quais pelo menos dez criadas na 

tentativa de acomodar os falsos opositores, favorecendo a distribuição de cargos para os partidos da base 

do governo. Seis titulares desse Ministério já foram trocados. Outros poderiam ser substituídos a qualquer 

momento sem afetar sequer o funcionamento de uma repartição pública, no que se refere aos serviços 

prestados à população. Em comparação com o governo Lula, ao longo de oito anos, no total, nove 

ministros foram demitidos. 

 

Para minimizar a corrupção, o ideal seria, inicialmente, promover a redução do número de pastas com a 

fusão de algumas delas. Somente uma reforma administrativa poderia oferecer ao atual governo uma 

marca de independência e originalidade em relação ao anterior para fugir da conotação do lulismo. 

 

Cinco ministros demitidos faziam parte da equipe de Lula no governo passado: o ex-chefe da Casa Civil 

Antonio Palocci (ex-coordenador da campanha eleitoral de Dilma); o ex-ministro dos Transportes Alfredo 

Nascimento; o ex-ministro da Agricultura Wagner Rossi; o ex- ministro do Esporte Orlando Silva 

(PCdoB), e o ex-ministro da Defesa Nelson Jobim. Carlos Lupi poderá ser o sexto ex-ministro de Lula a 

ter que se retirar do alto escalão. Atualmente, ainda existem mais nove outros ministros que integravam o 

antigo governo. 

 

E, pelo fato de Dilma também já ter pertencido à Casa Civil no governo anterior, os atos de corrupção dos 

colegas não podem, hoje, causar muita surpresa, pois ela dizia estar ciente de tudo o que acontecia, 

especialmente quando tinha que substituir Lula nas diversas viagens que ele fazia ao exterior. 

 

Na ocasião, a mídia também denunciava escândalos de corrupção no governo Lula. Só que havia certa 

omissão por parte do ex-presidente, que alegava “nada ver”. Dilma se mostra mais disposta a combater a 

corrupção, porém, se vê emperrada pela coligação que a ajudou a chegar no poder.  

 

E, para manter a chamada “política da boa vizinhança”, não critica colega algum que saiu da sua 

administração, pois precisa se colocar na posição de apaziguadora. Precisa, também, se manter em paz 

com a imprensa, permitindo que esta faça seu trabalho. Afinal, logo na sua posse, houve um 
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comprometimento dela com a liberdade de expressão na tentativa de selar acordo com a mídia – que vinha 

desgastada no governo anterior. 

 

A sociedade brasileira aplaude a atuação da imprensa. Só que quer muito mais: quer apuração, quer 

investigação, quer punição, quer CPI para eliminar essa corrupção epidêmica. Acompanhar a 

administração pública e como é gasto o dinheiro de todos os brasileiros é uma das funções mais nobres do 

jornalismo, haja visto que, de acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT), o 

Brasil lidera o ranking mundial na cobrança de impostos e o brasileiro tem que trabalhar seis meses apenas 

para pagar impostos.  

 

Diante disso, nada mais justo do que o olhar atento da imprensa aos atos do governo e da sociedade em 

geral. Só é notícia o que for baseado em fatos ou indícios reais. Liberdade de expressão hoje e sempre! 

*Fonte: CONGRESSO EM FOCO - TEREZINHA TARCITANO - JORNALISTA, DONA DA 

TTARCITANO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 

  

PDT discute tirar Lupi para manter ministério 

 

Diferentemente do que pretendia o ministro do Trabalho, Carlos Lupi, a reunião de ontem da Executiva 

Nacional do PDT discutiu a antecipação de sua saída do cargo. Até aliados de Lupi, como o deputado 

Paulo Pereira da Silva (SP), o Paulinho da Força, admitiram que o afastamento dele do comando da pasta 

– antes da reforma ministerial prevista para janeiro – pode evitar o que os pedetistas mais temem: a perda 

do Ministério do Trabalho. 

 

O objetivo inicial da Executiva era passar o rolo compressor em cima dos chamados “éticos do partido”, 

que defendem o afastamento imediato de Lupi do ministério, e aprovar uma nova manifestação pública de 

apoio a ele. Porém, nem essa nota foi divulgada. Lupi entrou e saiu da reunião sem falar com a imprensa, 

bem diferente do que fizera há duas semanas, quando disse duvidar que a presidente Dilma Rousseff o 

demitiria.  

*Fonte: O GLOBO 

 

Na briga por reajuste de 12% 

Parlamentares apresentam emenda que prevê aumento acima da inflação a aposentados 

 

Diante do endurecimento do governo frente às negociações sobre reajuste acima do mínimo aos 

aposentados, centrais sindicais e entidades representativas dos idosos reiniciaram a pressão junto aos 

parlamentares. Ontem, o deputado Paulo Pereira da Silva (PDT-SP) e o senador Paulo Paim (PT-RS) 

protocolaram emenda ao Orçamento de 2012 com nova previsão de aumento, agora em 12%. 

 

A mudança de rumos no movimento foi decidida na manhã de ontem, após reunião do secretário-geral da 

Presidência, Gilberto Carvalho, com entidades representativas dos aposentados. No encontro, Carvalho 

antecipou que a presidenta Dilma Rousseff pretende conceder aumento de apenas de 6,3%, índice previsto 

para inflação de 2011. Com a medida, aposentados e pensionistas que recebem acima do mínimo 

amargarão perdas mensais de até R$ 210 ou R$ 2,5 mil anuais. 

 

“Não dá para aceitar essa intransigência. Era compromisso do governo por dois anos conceder o reajuste 

acima da inflação”, critica o presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados da Força, João Batista 

Inocenttini. 

 

Para o senador Paulo Paim, o Executivo teria condições de sobra para conceder o aumento de 12%. “Eu 

queria pedir os 100% do PIB (Produto Interno Bruto), mas fui convencido pelas centrais e aposentados 

que deveriam ser 80%. 

 

http://odia.ig.com.br/portal/economia/html/2011/11/na_briga_por_reajuste_de_12_207925.html
http://odia.ig.com.br/portal/economia/html/2011/11/na_briga_por_reajuste_de_12_207925.html
http://odia.ig.com.br/portal/economia/html/2011/11/na_briga_por_reajuste_de_12_207925.html
http://odia.ig.com.br/portal/economia/html/2011/11/na_briga_por_reajuste_de_12_207925.html
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Mesmo que fossem os 100%, daria para pagar com a maior tranquilidade. Com o aumento da previsão da 

inflação, arredondamos o percentual para 12%. Com fé em Deus e pé na tábua vamos com tudo para a 

votação da emenda em plenário na Comissão Mista de Orçamento”, antecipa o senador gaúcho.  

*Fonte: O DIA 

  

OAB critica associações de juízes por falta de transparência 
Para o presidente nacional da entidade, Ophir Cavalcante, a postura adotada pelos magistrados não é 

repúblicana e defende mais os interesses da magistratura do que os da sociedade 

 

O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Ophir Cavalcante, criticou nesta terça-

feira, 22, em Curitiba, as associações de juízes, afirmando que elas têm tentado impedir que haja 

transparência no Poder Judiciário com atitudes como o recente pedido para que nem ao menos as iniciais 

dos nomes dos que respondem a processos disciplinares sejam divulgadas. "As associações de classe dos 

juízes têm tido um posicionamento não republicano, no sentido de defender muito mais a magistratura do 

que a sociedade", afirmou. 

 

Segundo ele, a independência de um poder ou de um agente político como o juiz deve ser exercida na 

defesa da sociedade. "O Estado não é mais importante que o cidadão", acentuou. Para Cavalcante, "a 

transparência é fundamental na República". "O Conselho Nacional de Justiça possibilitou que se vivesse 

esse novo momento na Justiça brasileira, em que se conhece a Justiça por dentro, através dos números se 

sabe quanto tempo o juiz tem uma causa nas mãos, quanto tempo leva para julgar um processo e por que 

não julga", disse. 

 

Cavalcante ressaltou que, no entanto, "isso começou a incomodar". "E começou a incomodar muito mais 

quando, no momento seguinte, se começou a punir pessoas ligadas aos tribunais de Justiça, aos grandes 

dirigentes desses tribunais", reforçou. "As corregedorias dos tribunais, infelizmente, nunca funcionaram, e 

o CNJ passou a divulgar e punir, ainda que a legislação determine apenas uma aposentadoria 

compulsória". 

 

Ausência. O presidente da OAB não escondeu o descontentamento com a ausência do ministro da 

Educação, Fernando Haddad, no painel sobre Direito Social à Educação, às 8h30, na 21ª Conferência 

Nacional dos Advogados, realizada na capital paranaense. Segundo ele, o governo tem investido no ensino 

superior com o objetivo de aumentar a quantidade de universitários e não de melhorar a qualidade.  

 

"O próprio MEC, e lamentavelmente o ministro Fernando Haddad não compareceu nesta terça-feira à 

conferência como havia se comprometido para debater essa questão, editou uma nota técnica do Inep, 

onde simplesmente acaba com a exigência de mestrado e doutorado para os coordenadores de curso", 

criticou. 

 

Ele anunciou que a OAB deve divulgar uma lista das faculdades de Direito que a entidade considera que 

têm nível adequado para o ensino jurídico, a partir de um estudo que levou em consideração o último 

Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), do MEC, e os últimos três exames da Ordem.  

 

"Diante dessa inércia governamental e dessa falta de compromisso maior com o ensino superior em nosso 

País, que privilegia muito mais o ingresso a qualquer custo para que haja um número que melhore o IDH 

(Índice de Desenvolvimento Humano) do Brasil, a Ordem vai fazer a sua parte que é dizer à sociedade 

brasileira o que está acontecendo", disse.  

*Fonte: O ESTADO DE S.PAULO 

 

Com informações do clipping do Sindprevs/PR 

 

 

FENASPS 


