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Brasília-DF, 29 de setembro de 2011 

 

Entidades querem emendas ao PL 2203 

 

O Projeto de Lei 2203 de 31/08/11, enviado pelo governo ao Congresso Nacional e que traz modificações 

em leis salariais dos servidores federais já começa ser bombardeado pelas entidades sindicais. Este PL é 

fruto de um acordo assinado pelo governo, CONDSEF e CUT. Na última hora a CNTSS rompeu o acordo 

por não concordar com seu conteúdo. A própria CONDSEF se diz traída e quer modificações no texto 

original do projeto e já foi até o ministro Gilberto Carvalho atrás de apoio.  

 

Nos últimos dias a base da FENASPS também, se mobiliza em busca de emendas que possam melhorar e 

corrigir o texto do PL, pois o texto não garante nenhum benefício aos servidores do INSS e muito pouco, 

cerca de 221 reais para ativos da seguridade social e metade desse valor aos aposentados, isso incidindo 

nas gratificações de desempenho, não havendo nenhum reajuste no salário-base.  

 

As bancadas do Psol e do PCdoB já se mostram receptivas às sugestões para modificações no texto 

original do PL. A CUT também quer que o PT ajude nas emendas a serem apresentadas. Pelo visto, 

embora fruto de acordo com a CONDSEF, o texto do PL 2203 não agradou a ninguém. Pelo lado do 

governo não há o menor sinal de sensibilização a modificações no PL, sob a alegação de que nesta crise 

econômica mundial não há espaço para “reajustes generosos”. Já há sinalização de que teremos 

paralisações nos próximos meses, devendo começar pelo INSS que prepara dois dias de luta no início de 

novembro.  

 

Eles querem a redução da carga horária para 30 horas semanais sem redução de salários. Sobre essa 

reivindicação o ministro da Previdência Social Garibaldi Alves disse que não é possível atendê-la no 

momento e que ainda negocia com os servidores no Grupo de Trabalho.  

*Fonte: VERA RITTER – INFO DF 

  

A Ideli pirou 

 

Em entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo, dada em tons irônicos, a ministra das Relações 

Institucionais, Ideli Salvatti (PT), avisou que, em 2012, o governo pretende criar um imposto para 

financiar investimentos em saúde no País e arrecadar mais R$ 45 bilhões por ano. De acordo com ela, a 

famosa Emenda 29, já aprovada pela Câmara dos Deputados, não resolve o problema porque não indica de 

onde virão os recursos. Sem qualquer rodeio, anunciou que será um novo tributo, ainda que a sociedade 

rejeite de forma absoluta qualquer aumento na carga tributária.  

 

“Já se falou em taxação de grandes fortunas, bebidas, cigarros, remessa de dinheiro para o exterior, 

royalties do petróleo e até em legalização do jogo. (...) É um novo imposto, que poderá ser de uma forma 

ou de outra”, disse. Quando questionada sobre os entraves de se aprovar uma medida antipática em ano de 

eleição, ela decretou: “É uma coisa complicada, sim, mas todos os governadores acham, e nós 

concordamos, que o principal tema da eleição de 2012 será a saúde. Não dá para fazer o debate de forma 

demagógica, dizendo: "Ah, vamos resolver".  

 

Resolver de onde, cara pálida? A presidenta Dilma chamou os governadores, o Congresso e disse: "Não 

façam maquiagem. Se vocês querem que a saúde tenha evolução de patamar, de atendimento, vai ter de 
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mexer. E não serei eu, sozinha, que vou fazer isso", desabafou. A conclusão nossa é a óbvia: o governo 

quer buscar o dinheiro no bolso do sofrido contribuinte. É o povo que paga a conta. 

 

Puxão de orelha 
Não é possível que a presidente da República tenha gostado da entrevista. Em realidade, Ideli falou 

bobagem e demais. Por exemplo: quando repete palavras supostamente ditas por Dilma aos governadores 

de Estado para justificar o novo imposto, ela dá uma imensa escorregada e aí que certamente virá o pito. 

 

Arapuca 
O Estadão cutucou e ela caiu: o repórter perguntou se a queda de cinco ministros não revela se o modelo 

de preenchimento dos cargos no executivo configuraria uma aposta de risco. Eis a resposta: “Tem risco? 

Tem. Mas é melhor assim. Existe a frase: "A democracia é o pior dos modelos, mas não encontramos 

nenhum melhor que ele". O governo de coalizão é o pior, mas também não encontramos nenhum melhor”. 

 

Mais! 

E o jornal prossegue na inquirição, ao querer saber se haverá mais "faxina" no governo, uma vez que 

existem problemas pendentes. Empolgada, na hora de contestar, Ideli levantou de suas chinelas e se 

postou como presidente: “Apareceu, a gente toma providência. São ossos do ofício. Orai e vigiai!”. 

 

Outra  
Ideli, sem freio e sem noção, também se arvorou a falar em nome do Partido dos Trabalhadores, quando 

perguntada se a pré-candidatura do ministro da Educação, Fernando Haddad, à prefeitura de São Paulo, 

estava contaminando o governo: “Não. O PT ainda debate se vai ter prévia, se Marta (Suplicy) fica (na 

disputa), se Marta não fica”. E ainda lascou essa: “Tinta na caneta eu não tenho, mas tenho muitos baldes 

de saliva para gastar”. Como dizem os jovens, a Catarina está “se achando”.  

*Fonte: ETCETERA – O ESTADO DO PARANÁ 

  

Motorista que desrespeita leis terá que pagar pelos gastos do INSS 
Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Mauro Luciano Hauschild, fala sobre 

dificuldade do sistema de contribuição atual 

 

Quem cometer infração grave pode ter que ressarcir com benefício. A expectativa é para que as ações 

saiam em outubro. Além de responder judicialmente e criminalmente, quem cometer infrações graves de 

trânsito também está sujeito a devolver os valores que foram pagos pela Previdência Social para as vítimas 

dos acidentes, afirmou o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Mauro Luciano 

Hauschild.  

 

Ele disse, nesta quarta-feira (28), que alguns desses casos estão praticamente concluídos. “A expectativa é 

que ao longo do mês de outubro sejam utilizadas as primeiras ações para todos que dirigem fora dos 

padrões esperados”, afirmou em entrevista a emissoras de rádio durante o programa Brasil em Pauta. 

 

Para Mauro, não é mais possível que toda sociedade pague por pessoas que conduzem mal os veículos que 

dirigem. “Especialmente naquelas situações que ocorrem violações graves ao código de trânsito”, disse. 

Segundo ele, para isso, o INSS está fazendo convênios com ministérios públicos, polícia rodoviária 

federal e estadual e departamentos de trânsito para levantar todas as informações de acidentes de trânsito. 

 “Nós temos um estudo preliminar que mostra que pagamos em torno de R$ 8 bilhões todos os anos para 

benefícios decorrentes de acidente de trânsito”, afirmou o presidente do INSS. 

 

De acordo com Mauro, ao serem constatadas as infrações graves, a Advocacia Geral da União (AGU) irá 

entrar com ações contra estes condutores. O objetivo é para que que eles devolvam todos os valores que a 

previdência social pagou com pensão, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. 
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Dificuldade do sistema 
Para o presidente do INSS é necessário rediscutir o modelo de tempo de contribuição. “O modelo do 

sistema de hoje que é um sistema de caixa, ou seja, o dinheiro que entra é utilizado para pagar o benefício 

dos aposentados, mas não há um sistema de capitalização”, disse. 

 

Segundo Mauro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) fornece dados que mostram que 

atualmente as pessoas têm uma expectativa de sobrevida maior. “O tempo passa e aumenta o número de 

pessoas aposentadas. Nossas famílias também estão ficando cada vez menores. Tudo diminui a base 

contributiva e pode chegar o momento que possamos ter dificuldades pra sustentar o regime na maneira 

como ele está posto hoje”, afirmou. 

 

Aposentado busca se 'desaposentar' e pedir novo benefício 
Pessoas que se aposentaram mais jovens e tiveram seus benefícios reduzidos por conta do fator 

previdenciário ou por receberem aposentadoria proporcional apostam na "desaposentação" para tentar 

melhorar os vencimentos. E esse tipo de processo é recente no país e começa a proliferar nas varas 

previdenciárias. Poucos casos já chegaram ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), mas ainda não há 

consenso no próprio tribunal sobre o tema. 

 

Segundo o presidente do instituto, o benefício seria prejudicial. “Nós temos uma estimativa inicial de que 

se a desaposentação fosse reconhecida, o INSS imediatamente teria que desembolsar em torno deR$ 10 

bilhões, um impacto de natureza econômica bastante amplo”, afirmou. 

 

Mauro aponta como relevante o fato de que o sistema do regime geral de previdência tem base em um 

regime em que as pessoas as ativas contribuem para o benefício das pessoas aposentadas ou com benefício 

temporário. “Todo mundo que contribui para o sistema, contribui de forma solidária, num caráter 

universal, para formação de um único caixa para pagamento de todos os benefícios”, disse. 

 

“Porém, quando penso na hipótese de que estou aposentado, volto a trabalhar, contribuo e tudo aquilo de 

alguma forma precisa voltar pra mim, não estou mais falando de solidariedade e universalidade”, disse 

Mauro. 

 

Para ele, a situação é complexa do ponto de vista jurídico. “A desaposentação cria uma situação em que o 

que eu contribuo só pode voltar para mim”, disse. Na opinião do presidente do instituto, é importante não 

perder de vista o modelo pautado “em que todos contribuem a favor do pagamento do benefício de todos”.  

*Fonte: G1 

  

Momento não recomenda criação de imposto para a saúde, diz ministro 

 

Não é o momento para criar um imposto para financiar a saúde pública, disse nesta quarta-feira (28/9) o 

ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho. Segundo ele, o lema do 

governo federal é desonerar, estimular o crescimento da economia e controlar a inflação. 

 

“A presidenta Dilma [Rousseff] não quer pressa nessa história”, disse Carvalho, após a abertura do 1º 

Fórum da Sociedade Civil da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), no Palácio do 

Planalto. “Ela quer que toda medida seja tomada com maturidade. Não é o momento de falarmos em 

novos impostos, dada situação que o país se encontra, delicada, no contexto internacional. Estamos indo 

bem, estamos confiantes, mas não brincaremos.” 

 

Segundo Carvalho, o governo não terá condições de “dar conta”, caso os senadores decidam resgatar o 

projeto original de regulamentação da Emenda 29, que trata dos recursos para a saúde. Aprovado em 

2008, o texto original, do então senador Tião Viana (PT-AC), prevê que a União deve destinar 10% das 

receitas correntes brutas ao financiamento da saúde pública. 
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“O governo, naturalmente, espera que o Senado tenha responsabilidade. Agora, para o país, seria péssimo. 

Não temos condições de dar conta e não queremos fazer demagogia. Temos que agir com 

responsabilidade. Estamos fazendo a nossa parte, otimizando ao máximo os recursos da saúde”, assinalou 

o ministro. 

 

O projeto aprovado na Câmara dos Deputados, que agora tramita no Senado, mudou o repasse obrigatório 

da União para um valor equivalente ao previsto no Orçamento do ano anterior para a saúde mais a 

variação do Produto Interno Bruto (PIB) daquele ano. 

 

O ministro criticou a oposição por causa da extinção da Contribuição Provisória sobre Movimentação 

Financeira (CPMF).“A saúde do Brasil hoje estaria bem melhor e não teríamos os problemas que tivemos 

ao longo dos anos.”  

*Fonte: AGÊNCIA BRASIL 

  

Greves causam transtornos 

 

Os brasileiros que estavam irritados há pelo menos duas semanas por causa da greve dos funcionários dos 

Correios viram ontem a sua situação se agravar com o início da paralisação dos bancários em todo o país. 

Se eles estavam incomodados pelo fato de não receberem as correspondências e encomendas em dia, 

agora os transtornos são ainda maiores.  

 

No primeiro dia do movimento, os bancários fecharam 4.191 agências e centros administrativos em 25 

estados e no Distrito Federal. Além de correr atrás de uma segunda via das contas, os consumidores 

precisam encontrar uma alternativa para quitar os débitos dentro do prazo e evitar os juros.  

 

A cantora Alda Aragão, 79 anos, ainda não recebeu a fatura do cartão de crédito e não sabe como saldar a 

dívida. "Essas greves são um absurdo, pois prejudicam os clientes em todos os sentidos. Também não sei 

como vou pagar a prestação da minha casa", disse. O operador de caixa Bernardo Costa da Silva, 33, bem 

que tentou, mas não conseguiu resolver seus problemas nas agências bancárias. "O jeito foi ir a uma casa 

lotérica. Depois de 40 minutos na fila, consegui quitar as dívidas", afirmou.  

 

Os bancários começaram a desenhar a paralisação na última sexta-feira, quando a Federação Nacional dos 

Bancos (Fenaban) apresentou uma contraproposta de correção de 8% sobre os salários. A categoria 

reivindica, no entanto, 12,8%, o que significa 5% de aumento acima da inflação. A Fenaban considerou a 

greve "injustificada" e lamentou que ela tenha sido deflagrada justamente no período de pagamento dos 

aposentados. No caso dos funcionários dos Correios, que cruzaram os braços no último dia 14, o pedido é 

de um aumento linear de R$ 200 e reposição da inflação de 7,16%.  

 

Enquanto as categorias não chegam a um acordo com as empresas, quem sofre é a população. A 

empresária e cabeleireira Maura Célia da Silva Sousa Silveira, 40 anos, está fazendo os cálculos dos juros 

que terá de pagar por causa do atraso nas correspondências. As contas de telefone, internet e tevê a cabo já 

estão vencidas. A filha dela, a cabeleireira Ana Cristina Sousa Santos, 22, teve de ir a uma loja de 

eletrodomésticos buscar a segunda via de uma fatura. "No salão, uso a mesma linha do telefone para 

passar os cartões de crédito e de débito. Então, preciso estar com o serviço em dia", observou Maura.  

 

Recepcionista de um edifício residencial, Fernando César de Andrade Afonso, 28 anos, disse que, desde o 

início da greve dos Correios, quase nada tem chegado. "Na minha casa, também não recebi a fatura do 

cartão de crédito e uma encomenda que estou esperando de Curitiba (PR)", relatou. Os Correios 

informaram que estão trabalhando para minimizar o impacto da greve. Segundo a estatal, cerca de 60% do 

volume diários de postais foram entregues.  

 

Até os impasses serem resolvidos, a dica dos especialistas é para que os consumidores busquem 
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alternativas, como a impressão da segunda via dos boletos pela internet. O controlador de tráfego aéreo 

Carlos Alberto Rodrigues, 44 anos, segue o conselho. Ao ver as filas nas casas lotéricas, ele preferiu pagar 

as contas pela internet. "Pude resolver o problema de casa. Mas nem todo mundo tem habilidade para 

fazer isso nem acesso à rede", observou.  

 

Muito transtorno  

As greves dos Correios e dos bancários tornaram ainda mais difícil o dia a dia dos consumidores. Veja 

algumas dicas para minimizar os problemas:  

 

» Para não pagar juros em suas contas, imprima a segunda via dos boletos bancários pela internet e faça 

os pagamentos pelo computador ou nos caixas eletrônicos;  

» Se a fatura do cartão de crédito não chegou, uma opção é ligar para a administradora, pedir o número 

do código de barras e fazer o pagamento pela internet ou em caixa eletrônico;  

» Procure as empresas responsáveis pela cobranças e peça alternativas;  

» Fique atento aos juros, pois o prazo para quitar as contas foi pactuado em contrato. Cabe ao 

consumidor imprimir a segunda via do boleto;  

» Contas de consumo (água, luz e telefone, por exemplo) podem ser pagas por meio de débito automático 

ou nas lojas das concessionárias;  

» Dependendo das dificuldades, é possível entrar com ação por danos morais contra os Correios, os 

bancos e as centrais e os sindicatos responsáveis pelas paralisações. Mas, antes, procure a orientação de 

especialistas.  

*Fontes: IBEDEC E FEBRABAN - CORREIO BRAZILIENSE 
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