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Brasília-DF, 25 de outubro de 2011 

 

Funcionalismo público federal tem recorde de aposentadorias 
Em média 1.290 servidores civis da União se aposentam por mês 

 

As aposentadorias no funcionalismo público federal têm crescimento expressivo neste ano. De acordo 

com o Ministério do Planejamento, em média 1.290 servidores civis da União se aposentam por mês. É o 

dobro da média mensal de cinco anos atrás e o maior volume desde a reforma da Previdência do setor 

público, em 2003. 

 

O motivo é o envelhecimento do quadro de pessoal. Os aposentados e pensionistas respondem por 40% 

das despesas da União com o funcionalismo. Segundo o governo, outros 80 mil funcionários já têm 

condições de se aposentar, mas preferem permanecer no serviço público.  

*Fonte: Rádio Gaúcha 

  

A perversidade do PL 1.992/2007 

 

Se o governo FHC retirou do funcionalismo dezenas de vantagens e conquistas obtidas a duras penas 

durante décadas de luta e o primeiro governo petista promoveu a mais contundente e maléfica reforma no 

sistema de aposentadoria dos servidores, o atual movimenta as peças do xadrez de seu apoio político para 

a maior perversidade de todas: a privatização das aposentadorias dos funcionários públicos em geral.  

 

Com o pedido de urgência para a votação do Projeto de Lei 1.992/2007, o Palácio do Planalto, se 

aprovado o texto, joga na vala comum do setor privado a parcela mais expressiva das aposentadorias dos 

servidores públicos de todas as esferas de governo e Poderes.  

 

Explica-se: se acatada a criação do organismo denominado Funpresp (Fundação de Previdência 

Complementar do Servidor Público), logo após a sua regulamentação e entrada em funcionamento, os 

governos federal, estaduais, distrital e municipais passam a garantir aposentadoria somente até o teto do 

Regime Geral de Previdência Social - cerca de R$ 3,6 mil, nos dias de hoje.  

 

O complemento dos proventos de aposentadoria e pensões para os funcionários que ganham acima disto, 

sejam agentes administrativos, promotores, escriturários, auditores, escreventes ou desembargadores, será 

obtido, na hora do requerimento do benefício, com o rateio das quotas de um fundo administrado por esta 

entidade fechada de previdência complementar - a Funpresp.  

 

Este fundo de pensão acumulará em carteira, com regras estabelecidas pelo sistema de previdência 

complementar, o montante arrecadado de funcionários e seus empregadores públicos - 7,5% de cada, 

incidentes sobre o excedente ao teto do INSS.  

 

Ou seja, a contribuição total será de 15%, desde logo exígua para garantir valor real ao benefício, por 

melhor que seja o conjunto de aplicações ao longo da vida laboral do funcionário. As reservas da 

Funpresp serão administradas por uma instituição financeira avalizada pela Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), ou seja, privada, com todos os riscos do "Senhor Mercado".  
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A proposta, além de perniciosa, questionável juridicamente, gerará também a segregação do conjunto dos 

servidores, pois numa mesma repartição estarão desempenhando as mesmas atividades pessoas com 

direitos diversos, umas com direito à aposentadoria integral e paridade, outras com direito à aposentadoria 

somente pela média de seus salários desde 1994 - os que ingressaram desde janeiro de 2004 - e um novo 

segmento, com garantia somente de aposentadoria idêntica à paga pelo Regime Geral de Previdência 

Social, da iniciativa privada.  

 

É ou não é a privatização da aposentadoria do servidor?  

 

*Fonte: Vilson Antonio Romero, Presidente do Sindifisco Nacional - Diap 

  

Médicos fazem protestos e suspendem atendimento ao SUS nesta terça-feira 

 

Nesta terça-feira (25), médicos de todo o país prometem ir às ruas e suspender atendimentos para protestar 

contra a baixa remuneração e as más condições de trabalho e de assistência oferecidas na rede pública de 

saúde.  

 

O movimento é coordenado pela Comissão Pró-SUS, composta por representantes do Conselho Federal de 

Medicina (CFM), da Associação Médica Brasileira (AMB) e da Federação Nacional dos Médicos 

(Fenam). A ideia é chamar a atenção das autoridades e da população para os problemas que afetam o 

setor. 

 

―Com a mobilização queremos chamar a atenção das autoridades para a necessidade de mais recursos para 

a saúde, melhor remuneração para os profissionais e melhor assistência à população‖, afirma o 

coordenador da Comissão Pró-SUS do CFM Aloísio Tibiriçá Miranda. 

 

Paralisação 

Em 19 Estados (Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato 

Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, 

Sergipe e Piauí) foi confirmada a suspensão dos atendimentos eletivos (consultas, exames e outros 

procedimentos) durante todo o dia, sendo que, no último, a paralisação deve se prolongar por 71 horas. 

 

Em outros dois Estados, a paralisação será pontual: em Santa Catarina, deve acontecer durante a tarde e 

durar cerca de uma hora; em São Paulo, deverá acontecer apenas em algumas unidades de saúde, mas ao 

longo de todo o período. 

 

Já no Distrito Federal e nos Estados do Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro e Tocantins estão 

previstas apenas manifestações. Nos locais em que se optou pela paralisação, serão suspensos os 

atendimentos eletivos (consultas, exames, cirurgias e outros procedimentos). No entanto, ficará 

assegurado o trabalho nas unidades de urgência e emergência.  

 

No início do mês, o Conselho Federal de Medicina determinou aos Conselhos Regionais (CRMs) o envio 

de correspondências aos gestores públicos (secretários de saúde e diretores técnicos e clínicos de 

estabelecimentos de saúde) com um alerta sobre o movimento iminente.  

 

No documento, os responsáveis eram orientados a escalonar suas escalas e as marcações para evitar 

constrangimentos aos pacientes e seus familiares, bem como assegurar novas datas para os procedimentos 

desmarcados. 

 

*Fonte: Uol Notícias 
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Pajelança para um ministro em apuros 

 

Lula e Dilma se encontraram ontem para inaugurar a ponte de R$ 1 bilhão sobre o Rio Negro, ligando 

Manaus à vizinha Iranduba. Foi a primeira vez em que ficaram frente a frente desde a sexta-feira, quando 

ele manobrou para evitar a demissão de Orlando Silva.  

 

Policial entregou à PF 13 gravações com supostas provas de corrupção no Ministério do Esporte. Pela 

terceira vez na gestão de Dilma, ex-presidente sai em defesa de ministro envolvido em denúncias. Palocci 

e Alfredo Nascimento não resistiram e deixaram o cargo, mas Orlando Silva garantiu uma sobrevida. 

 

Três dias depois de telefonar para o presidente nacional do PCdoB, Renato Rabelo, afirmando que 

Orlando Silva deveria resistir às denúncias envolvendo o Ministério do Esporte, o ex-presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva esteve pessoalmente com a presidente Dilma Rousseff para participar da inauguração 

de uma ponte sobre o Rio Negro, em Manaus, avaliada em R$ 1,099 bilhão.  

 

Dilma e Lula tiveram pouco tempo para conversar sobre o caso, já que o ex-presidente prosseguiu viagem 

direto para o México, onde participará de um encontro de negócios. Mas o roteiro seguido pelo ex-

presidente no caso repete o mesmo script de crise anteriores, colocando as opiniões dele e da presidente 

em campos opostos. 

 

Pelo menos nesse caso, Lula ajudou a garantir uma sobrevida a Orlando. A solidariedade expressa ao 

PCdoB ocorreu na sexta-feira, dia em que a crise atingiu o ápice e os comunistas chegaram a temer pela 

demissão do ministro. Dilma decidiu que Orlando Silva ficaria, mas exigiu que ele promova uma reforma 

administrativa na pasta, limpando-a dos apadrinhados políticos e imprimindo um novo ritmo na gestão da 

pasta.  

 

No domingo, o secretário-geral da Presidência, Gilberto Carvalho, admitiu que a permanência de Orlando 

no ministério não é uma ―situação definida‖. Não é a primeira vez que Lula envolveu-se diretamente em 

denúncias de corrupção no governo Dilma. A inauguração desse estilo ocorreu justamente no primeiro 

episódio traumático — as suspeitas de enriquecimento ilícito do ex-chefe da Casa Civil Antonio Palocci. 

*Fonte: Correio Braziliense 

  

Centro olímpico que esporte prometeu para 2007 não existe 

 

A obra de um centro de treinamento de alto nível para atletas olímpicos em Campos do Jordão (SP) – que, 

segundo o Ministério do Esporte, seria entregue em 2007 – ficou parada desde aquele ano e só foi 

retomada há dois meses. Apenas três operários trabalham no local, onde pastam cavalos e se criam 

cabritos.  

 

A obra foi financiada com recursos do governo federal, por meio de convênio assinado em 2006 pelo 

ministro Orlando Silva – que, na ocasião, disse que era uma forma de ―capacitar o País‖ visando a sediar a 

Olimpíada em 2016.  

 

O empreendimento já consumiu R$ 800 mil, informou a prefeitura. Segundo o Portal da Transparência, o 

ministério já liberou R$ 1,37 milhão do convênio, mas a prefeitura disse que recebeu R$ 1,3 milhão, em 

contrapartida a um aporte municipal de R$ 1,4 milhão. Até o fechamento desta edição, o ministério não 

comentou o caso. Convênio entre o Ministério do Esporte e a Prefeitura de Campos do Jordão foi assinado 

em 2006 pelo ministro Orlando Silva. 

 

Projetado para fornecer infraestrutura ao esporte brasileiro em modalidades olímpicas e paraolímpicas, o 

Centro de Treinamento de Esportes de Alto Rendimento de Campos do Jordão, a 175 km de São Paulo, 

está longe de ficar pronto para servir de apoio na preparação de atletas para os jogos de 2016. Apenas três 
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pessoas trabalham na obra que deveria ter sido entregue no fim de 2007, de acordo com nota do próprio 

Ministério do Esporte divulgada em 2006, e já recebeu o R$ 1,37 milhão previsto. 

 

Financiada com recursos do governo federal, por meio de contrato de repasse com o Ministério do Esporte 

e a prefeitura, a obra está paralisada desde 2007 por problemas com as empresas vencedoras da licitação, 

segundo o Executivo local.  

 

Só há dois meses foram retomados os trabalhos, que ainda assim já consumiram R$ 800 mil, segundo a 

prefeitura. Três operários trabalham de segunda a sexta-feira. Cavalos pastam livremente na imensa área 

reservada para o projeto. 

 

O projeto do Centro de Treinamento foi assinado pelo ministro do Esporte, Orlando Silva, em 2006, e 

inclui participação da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), que será responsável pelo uso do 

espaço como centro de pesquisa científica e tecnológica na área do esporte.  

 

Dados do Portal da Transparência, do governo federal, mostram o repasse do R$ 1,37 milhão para a 

Prefeitura de Campos do Jordão e a previsão de R$ 733 mil de contrapartida. A última liberação foi de R$ 

1 milhão, em dezembro de 2006. A vigência do convênio é até 26 de dezembro deste ano. O 

Departamento de Convênios (Deconv) da prefeitura confirma que recebeu da União R$ 1,3 milhão.  

*Fonte: O Estado de S. Paulo 

  

Aposentado que voltou à ativa pode receber pecúlio 
Ministério da Previdência estuda devolver contribuições a mais para não elevar benefício 

 

A Previdência Social poderá voltar a pagar o pecúlio a aposentados que continuam contribuindo para o 

INSS. O secretário-executivo do ministério, Carlos Eduardo Gabas, defendeu que esse seria o único meio 

de acabar de vez com a polêmica que envolve a chamada desaposentação. A proposta que estaria em 

estudo pela pasta prevê que o INSS faria as contas e pagaria ao segurado aquilo que ele recolheu após a 

concessão do benefício. 

 

A solução para esses casos pode sair nesta quarta-feira. A Confederação Brasileira dos Aposentados e 

Pensionistas (Cobap) pedirá explicações do ministério sobre a proposta de devolver os valores a mais, por 

meio do pecúlio, extinto em abril de 1994. 

 

Cobap é contra 
Para o presidente da Cobap, Warley Martins, a ação seria um retrocesso histórico na luta pelos direitos dos 

aposentados e pensionistas. ―O segurado perderia o direito a uma proteção maior e completa, até o fim de 

sua vida. Outra questão que nos preocupa é a maneira como esse cálculo seria feito. Com o acordo do teto, 

muitos perderam quase 20% do que seria de direito. Tudo tem que ser conversado‖, critica o presidente. 

 

Atualmente, mais de 500 mil aposentados do INSS aguardam por uma decisão do Supremo Tribunal 

Federal (STF) sobre o direito à troca da aposentadoria. O tema está há quase dois anos em tramitação na 

Corte máxima. No País, são cerca de 70 mil ações na Justiça.  

 

Sindicato quer mais rapidez 
O Sindicato dos Aposentados da Força Sindical vai pedir que o Instituto Nacional de Seguro Social se 

posicione sobre a inclusão dos 11 mil segurados, que foram limitados ao teto previdenciário, mas não 

entraram na revisão administrativa. Segundo o assessor jurídico da entidade, Robson Venceslau, o INSS 

teria informado que, para efetuar a inclusão, seria feito um estudo minucioso de cada um dos pedidos. 

Justiça define inclusão de buraco negro 

 

O Tribunal Regional Federal de São Paulo deve decidir, na sexta-feira, se o INSS terá de incluir ou não os 
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segurados do chamado ‗buraco negro‘ no cronograma de pagamentos da revisão e atrasados da ação do 

teto.  

 

Em agosto, ao homologar acordo sobre o pagamento automático das revisões, o juiz Marcus Orione exigiu 

que o INSS incluísse esses segurados e efetuasse o pagamento até 31 dezembro. Mas o INSS entrou com 

recurso. 

 

Campanha nacional contra o fator 
A Federação dos Aposentados e Pensionistas do estado iniciou a campanha nacional pelo fim do fator 

previdenciário. Ontem, mais de 100 pessoas compareceram à sede da entidade para assinar o manifesto, 

que será apresentado no Supremo Tribunal Federal. 

 

No fim de semana, durante o 20º Congresso dos Aposentados, em Goiás, a presidente da Faaperj, Yedda 

Gaspar, repassou o manifesto para os 26 representantes de federações ligadas à Cobap. Na ocasião, Luiza 

Rupining e Afonso Dolabela Bicalho foram escolhidos miss e mister 3ª Idade.  

*Fonte: O Dia 

  

Puxadinho da Câmara custará R$ 270 milhões 

 

Os deputados federais decidiram ampliar o Anexo 4 da Câmara. Já abriram até concorrência para escolher 

a empresa que tocará a obra, orçada inicialmente em R$ 270 milhões. O puxadinho abrigará parlamentares 

que hoje despacham no Anexo 3. Geralmente, eles trabalham apenas três dias por semana em Brasília.  

 

Apesar disso, reclamam: os gabinetes do setor, de 33 metros quadrados, seriam pequenos para o volume 

das atividades que desempenham. Com a construção, a nova estrutura do Congresso terá cinco pavimentos 

– dois serão garagens – e um terraço. Além dessa construção, eles decidiram reformar apartamentos 

funcionais da Casa. Somadas, as obras custarão R$ 314,7 milhões ao bolso dos brasileiros que suam a 

camisa cinco meses por mês só para pagar impostos. 

 

De acordo com o primeiro-secretário da Casa, deputado Eduardo Gomes (PSDB-TO), o puxadinho 

receberá os parlamentares que atualmente despacham no Anexo 3 e reclamam que os gabinetes do setor 

são pequenos (33 metros quadrados enquanto o dos colegas do Anexo 4 apresentam mais de 40 metros 

quadrados) e não têm banheiros privativos. ―O Anexo 3 tem uma subcondição de funcionamento, pois os 

gabinetes não têm banheiro.  

 

A ampliação atende aos gabinetes que faltavam. Os recursos vêm da venda da folha de pagamento, o 

importante para fazer a obra é observar critérios de concorrência e a origem dos recursos. A mesa ainda 

não discutiu a construção do Anexo 5, projetado por Oscar Niemeyer‖, explicou o primeiro-secretário ao 

Correio. O Anexo 3 abriga 76 deputados. Outros cinco parlamentares — que já ocuparam ou ocupam a 

presidência da Casa — utilizam salas no Anexo 2 e no prédio principal da Câmara. 

 

Eduardo Gomes afirma que, com a construção dos novos gabinetes, o Anexo 3 será destinado a outra 

finalidade. A estrutura será utilizada para ampliar as salas e plenários destinados às comissões 

parlamentares, que atualmente ocupam apenas o Anexo 2. ―O Anexo 3 não acaba. O volume de audiências 

públicas e a necessidade de espaços na Casa é escandaloso e a dificuldade é imensa. A estrutura de 

comissões atende a um movimento antigo, quando a Casa tinha metade das comissões. Não dá para fazer 

um espaço acabando com outro.‖  

*Fonte: Correio Braziliense 

  

 

 

 

 

http://odia.ig.com.br/portal/economia/html/2011/10/aposentado_que_voltou_a_ativa_pode_receber_peculio_201564.html
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Banco Central alerta sobre tentativas de golpes por telefone 
Farsantes fingem ser da área jurídica e da ouvidoria da instituição e oferecem vantagens ou cobram 

valores, informações ou documentos 

 

O Banco Central brasileiro informou, em nota divulgada nesta segunda-feira (24), que recebeu 

informações sobre um novo golpe aplicado por telefone, no qual farsantes fingem ser da área jurídica e da 

ouvidoria da instituição e oferecem vantagens falsas ou cobram informações, valores ou documentos. 

 

O BC reforça que a ação trata-se de uma fraude e explica que não faz contato com pessoas físicas ou 

jurídicas para tratar do andamento de pendências administrativas, judiciais ou solicitação de documentos, 

com a exceção de partes interessadas em processos administrativos protocolados e em análise no Banco 

Central. 

 

Segundo a instituição, já foi identificada uma linha telefônica envolvida no golpe: o número (61) 4063-

6199. O BC alerta que pode haver outras linhas vinculadas à fraude e que todas serão encaminhadas à 

Polícia Federal para uma investigação penal.  

*Fonte: Agência O Globo 
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