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Brasília-DF, 1º de agosto de 2011 

 

Temporada de chantagens 
Volta ao trabalho no parlamento pode trazer dor de cabeça para o governo, como pedido de CPI e 

discurso de ex-ministro 

 

Senado reinicia os trabalhos esta semana com a crise política no Ministério dos Transportes no centro da 

pauta. Na terça, o ex-ministro Alfredo Nascimento fará o primeiro pronunciamento como senador e 

promete se defender das acusações de comandar um esquema de corrupção na pasta. Ao fazer isso, jogaria 

parte da responsabilidade nas costas do atual ministro, Paulo Sérgio Passos. Dependendo da intensidade 

dos ataques, pode ganhar força a comissão parlamentar de inquérito defendida pela oposição. E com uma 

ajuda providencial do PMDB dissidente, que deve se reunir nesta semana para debater o assunto. ―Vou 

discutir com o nosso grupo para definir a minha posição‖, adianta o senador Ricardo Ferraço (PMDB-ES), 

um dos dissidentes do partido. 

 

Tudo vai depender do tom que Nascimento vai imprimir na sua intervenção. As expectativas não são nada 

boas para o Planalto. ―Estamos vivendo um período em que o Estado democrático de direito está 

completamente desmoralizado, sem presunção de inocência ou espaço para o contraditório‖, criticou o 

líder do PR na Câmara, Lincoln Portela (MG). Ele reclama que estão atacando o PR como se o Executivo 

só tivesse o Ministério dos Transportes. ―Não existe Ministério do Planejamento, Casa Civil nem 

Presidência da República nessa escala de responsabilidades?‖, questionou o parlamentar. 

 

Para o senador Clésio Andrade (PR-MG) — que ameaça criar um partido novo caso o PR radicalize na 

relação com o Planalto —, a CPI não deve sair porque a oposição não tem parlamentares suficientes para 

conseguir as 27 assinaturas necessárias que viabilizem a instalação da comissão. ―O próprio PR não deve 

apoiar a medida. Por que nos interessaria uma investigação em uma pasta que comandamos ao longo de 

todos esses anos?‖ 

 

Mas os dissidentes do PMDB — o chamado G-8 — estão dispostos a conversar com a oposição. Segundo 

Ferraço, que é simpático à instalação da CPI, a presidente Dilma Rousseff ―tomou medidas fortes e na 

direção correta‖ em relação ao Ministério dos Transportes, onde já foram demitidas 22 pessoas, incluindo 

o ex-ministro Alfredo Nascimento. 

 

Participam do grupo de dissidentes do PMDB os senadores Jarbas Vasconcelos (PE), Roberto Requião 

(PR), Eduardo Braga (AM), Luiz Henrique (SC), Pedro Simon (RS), Waldemir Moka (MS)e Casildo 

Maldaner (SC). Do grupo, somente Jarbas já assinou a CPI. Os demais não têm uma posição firmada. ―É 

fora de sentido minha participação isolada na CPI, vou decidir de acordo com a avaliação do grupo‖, 

explica Ferraço.  

 

Os dissidentes do PMDB mantêm uma atuação independente dos líderes da bancada, senador Renan 

Calheiros (AL), e do governo, Romero Jucá (RR). Queixam-se da falta de interlocução com o Palácio do 

Planalto e da forma como as coisas são decididas na bancada. Nem todos fazem oposição ao governo. 

A lógica de confronto com a presidente Dilma Rousseff, que orienta a atuação do líder Alvaro Dias 

(PSDB-PR), porém, pode inviabilizar a instalação da CPI. ―A grande dúvida é essa: vamos fazer uma CPI 

para apurar as irregularidades que estão sendo combatidas pela presidente Dilma ou ela é um instrumento 
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da oposição para tentar desestabilizar o governo?‖, indaga Ferraço. Em qualquer circunstância, porém, o 

governo terá ampla maioria na CPI,tanto na Câmara, quanto no Senado. 

 

Estamos vivendo um período em que o Estado democrático de direito está completamente desmoralizado, 

sem presunção de inocência ou espaço para o contraditório‖ Lincoln Portela, líder do PR na Câmara 

 

Oposição 
A oposição na Câmara perdeu a esperança de instalar uma CPI. Na terça-feira haverá um encontro do líder 

do DEM na Câmara, Antonio Carlos Magalhães Neto (BA), com os demais líderes de oposição, deputado 

Duarte Nogueira (PSDB-SP) e Rubens Bueno (PPS-PR) para avaliar a situação. ―Nós precisamos fazer 

uma divisão de tarefas entre as bancadas e entre a Câmara e o Senado, para evitar a superposição de 

tarefas, como aconteceu, por exemplo, na convocação do ex-diretor do Dnit Luiz Antonio Pagot, para 

prestar depoimento nas duas Casas‖, disse ACM Neto.   

PAULO DE TARSO LYRA, LUIZ CARLOS AZEDO – CORREIO BRAZILIENSE  

  

Polícia Federal avalia que será difícil rastrear o dinheiro desviado do MTE 
As chances de o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) recuperar o dinheiro desviado no suposto 

esquema montado na área de capacitação profissional são muito remotas. A avaliação é da própria Polícia 

Federal (PF), que investiga os desvios, e foi expressa num documento encaminhado pela superintendência 

da PF em Sergipe à Controladoria-Geral da União (CGU), que, por sua vez, fez a informação chegar ao 

secretário executivo do MTE, Paulo Roberto dos Santos Pinto. 

 

O Correio teve acesso às cópias dos ofícios trocados entre PF, CGU e MTE em junho do ano passado, 

ainda no princípio das investigações sobre o desfalque do dinheiro repassado a quatro entidades — o 

montante é de R$ 11,5 milhões. No memorando anexado aos ofícios, o delegado da PF Jorge Fernando 

Stangerlin pede providências por parte da CGU e do MTE, com a interrupção dos repasses ao longo do 

ano passado. ―(A suspensão deve ocorrer) em razão da ingente quantidade de recursos financeiros 

provavelmente desviados em 2009, bem como em face da escassa probabilidade de reaver ao erário essas 

importâncias‖, cita o delegado no memorando. O MTE fez o bloqueio das contas dos convênios 

investigados em abril de 2010. 

 

Quatro entidades, supostamente de fachada e ligadas às mesmas pessoas, foram selecionadas e contratadas 

pelo MTE para oferecer cursos de capacitação profissional em Aracaju — onde deveriam estar sediadas 

—, Belo Horizonte, Belém e São Luís. Os convênios foram assinados no fim de 2008 e início de 2009. 

Desde então, já foram repassados R$ 11,5 milhões. Pelos contratos, faltam ser repassados R$ 3,5 milhões. 

A investigação sigilosa da PF em Sergipe detectou o desvio do dinheiro depositado e apura a 

responsabilidade do ministério, dos diretores das entidades e o destino do dinheiro. Três das quatro 

entidades investigadas já tiveram o sigilo bancário quebrado, por solicitação da PF e determinação da 

Justiça Federal. A existência do desfalque foi revelada pelo Correio na semana passada. 

 

Em 11 de junho do ano passado, o delegado da PF Jorge Fernando redigiu o memorando em que atesta as 

―infrações penais‖ cometidas pela Associação para Organização e Administração de Eventos, Educação e 

Capacitação (Capacitar), pela União Multidisciplinar de Capacitação e Pesquisa (Unicapes), pela Agência 

de Tecnologia, Pesquisa e Ensino do Nordeste (ATNE) e pela Agência Norte-Sul de Pesquisa, 

Desenvolvimento Social e Cultural (ANP). ―Um rol de documentos comprova os crimes e identifica os 

envolvidos. Outros criminosos podem ser descobertos durante as investigações policiais‖, cita o delegado 

no documento. A superintendência da PF em Sergipe encaminhou o ofício à CGU no estado, que o 

remeteu à sede da CGU em Brasília. Em 22 de junho, o documento foi enviado ao MTE. 

 

Em entrevista ao Correio na última quinta-feira, 28, o ministro do Trabalho, Carlos Lupi, disse que o 

ministério abriu um procedimento para tentar reaver o dinheiro desviado. ―Eles sacavam da boca do caixa. 

Vai ter processo criminal nisso aí. Vai ter gente na cadeia‖, afirmou Lupi, sem detalhar o que a pasta vai 

fazer para tentar recuperar o dinheiro. ―Somente um laudo pericial, produzido com a quebra dos sigilos 
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bancários, vai dizer por onde passou o dinheiro‖, ressalta o delegado da PF em Sergipe Nilton Cézar 

Ribeiro, atual responsável pelo inquérito que investiga o ministério e as entidades beneficiadas. 

VINICIUS SASSINE – CORREIO BRAZILIENSE 

  

PP tem esquema de corrupção no Ministério das Cidades, diz revista 
Segundo reportagem da 'IstoÉ', políticos favoreciam empreiteiras que contribuíram com campanhas 

eleitorais do partido no ano passado 

 

O tesoureiro do Partido Progressista (PP), Leodegar Tiscoski, e outros executivos ligados ao partido 

liberavam recursos para obras consideradas irregulares pelo Tribunal de Contas da União (TCU), algumas 

delas com recomendação de "retenção dos pagamentos", segundo reportagem da edição desta semana da 

revista IstoÉ.  

 

A reportagem afirma que, dos gabinetes do Ministério das Cidades, comandado pelo PP, os políticos 

favoreciam empreiteiras que contribuíram financeiramente com campanhas eleitorais do partido no ano 

passado.  

 

O ministro das Cidades, Mário Negromonte, negou com veemência as acusações. 

  

Segundo a revista, Tiscoski é secretário de saneamento do ministério desde 2007 e no ano passado atuou 

também na função de tesoureiro nacional do PP. Documentos do Tribunal Superior Eleitoral mostram que, 

em dezembro de 2010, Tiscoski assinou a prestação de contas do partido. Ele afirmou à revista que não 

assina mais cheques ou ordens bancárias como tesoureiro, mas admitiu que "encaminhou" a prestação de 

contas ao Tribunal. O PP informou que as finanças do partido estão a cargo do primeiro tesoureiro, o ex-

deputado Feu Rosa, que, segundo a revista, é assessor especial da pasta, cuidando do relacionamento do 

ministério com o Congresso. 

 

A reportagem diz que as empreiteiras contribuíram oficialmente com R$ 15 milhões nas campanhas do PP 

em 2010, sendo a maior parte (R$ 8,7 milhões) na forma de doações ocultas. "Isso significa que o dinheiro 

foi para a conta do partido, durante a campanha eleitoral, e imediatamente distribuído entre seus 

candidatos", diz a publicação. A revista afirma que três grandes construtoras, Andrade Gutierrez, Camargo 

Corrêa e Queiroz Galvão, repassaram legalmente um total de R$ 7,5 milhões para as campanhas do PP. 

Entre as obras com suspeitas apontadas pela reportagem e questionadas pelo TCU estão às relacionadas 

aos trens urbanos de Salvador (BA), a cargo da Camargo Corrêa e Andrade Gutierrez; aos trens urbanos 

de Fortaleza (CE), sob responsabilidade da Camargo Corrêa e Queiróz Galvão; à implementação da linha 

3 do metrô do Rio de Janeiro, tocada pela Queiroz Galvão e Carioca Christiani-Nielsen; e o complexo 

viário Baquirivu-Guarulhos, em São Paulo, a cargo da construtora OAS.  

 

Segundo a IstoÉ, apesar das investigações e dos alertas de irregularidades emitidos pelo TCU, os 

responsáveis pelo Ministério das Cidades liberaram recursos para essas obras no crédito suplementar que 

reforçou as obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), em julho do ano passado. 

'Doações foram legais' 

 

Negromonte disse ter ficado "enojado" e "indignado" com as denúncias de aparelhamento político e 

cobrança de propina na pasta que comanda. Para ele, o secretário nacional de Saneamento Ambiental, 

Leodegar Tiscoski, não cometeu qualquer ilegalidade, mesmo que, em algum momento, tenha acumulado 

a função com a de tesoureiro do PP. 

 

"Ele não era ministro, não ordenava despesas, nem efetuava pagamentos no ministério", afirmou 

Negromonte ao "Estado". "Se há algum questionamento ético, cabe a ele (Tiscoski) e ao partido 

responderem, não a mim. Até porque não foi na minha gestão". O ministro não abrirá sindicância nem 

mesmo processo disciplinar contra o secretário. 
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Deputado licenciado do PP, Negromonte também disse que o partido não cometeu ilegalidade ao receber 

doações de empreiteiras que realizam grandes obras na pasta. "As doações foram legais, tanto as 

declaradas como as ocultas, e informadas à Justiça Eleitoral", insistiu.  

 

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou no ano passado uma resolução impedindo "doações ocultas" 

aos partidos. Uma brecha no texto, porém, permitiu que os partidos repassassem aos candidatos recursos 

recebidos de grandes doadores sem identificá-los. Com a manobra, empresas ficaram protegidas e 

puderam contribuir com os candidatos sem ter os nomes associados diretamente a nenhum político. 

 

Negromonte alegou que só há quatro indicados do PP ocupando cargos de primeiro escalão no ministério. 

Disse que apenas dois foram levados por ele: o secretário executivo, Roberto Munhoz, e o chefe de 

gabinete Cássio Ramos Peixoto. Os outros dois integrantes do PP - um deles é Tiscoski e o outro, o 

secretário de Mobilidade Urbana, Luiz Carlos Bueno - já estavam no Ministério das Cidades desde o 

governo Lula. "Os mais de cem cargos de confiança da pasta estão nas mãos de técnicos de carreira, sem 

vínculos partidários", disse Negromonte. 

 

O ministro afirmou que está pronto a dar esclarecimentos à presidente Dilma Rousseff, caso ela solicite. 

Garantiu, ainda, que fará novo "pente fino" nas obras citadas pela revista Isto É, para verificar se houve 

ilegalidade nos pagamentos efetuados às empreiteiras ou afronta a determinações do TCU. "Pelo que vi 

até agora são ilações e mentiras", comentou. RODRIGO PETRY - AGÊNCIA ESTADO 

  

Quatro órgãos públicos repetem vícios do Dnit 
Pelo menos outros quatro órgãos públicos analisados pelo GLOBO – têm problemas como os descobertos 

no Dnit, e que levaram à demissão de 22 pessoas. Fundação Nacional de Saúde (Funasa), Banco do 

Nordeste (BNB) e Codevasp sofrem com falhas de gestão, desvios e loteamentos políticos. Indicado pelo 

PT, o presidente do BNB, Jurandir Santiago, é suspeito de desvio de verbas no governo do Ceará.  

 

Também a Secretaria de Infraestrutura Hídrica já pagou R$ 3,9 bilhões pela obra de transposição do Rio 

São Francisco sem um projeto executivo e as empreiteras querem mais R$ 1 bilhão em aditivos 

Se a presidente Dilma Rousseff fosse faxinar todos os cantos do governo onde a ingerência política 

contamina a gestão, permitindo, inclusive, a proliferação de bilionários aditivos nas obras públicas, a 

limpeza teria que ir além dos Transportes. Órgãos estratégicos como o Banco do Nordeste (BNB), a 

Companhia do Desenvolvimento do Vale do São Francisco (Codevasf) e a Fundação Nacional de Saúde 

(Funasa) protagonizam disputas por poder entrelaçadas a graves falhas de gestão, que abrem a porta a 

irregularidades. 

 

Outros, como as superintendências de Desenvolvimento da Amazônia e do Nordeste (Sudam e Sudene), 

além do Banco da Amazônia (Basa), são alvos de acirrada disputa entre caciques partidários da base 

aliada, mas a presidente está segurando as indicações políticas até agora.  

O GLOBO 

  

Pelo menos 20 partidos em formação tentam registro para participar das eleições de 2012 

Pelo menos 20 novos partidos buscam registro na Justiça Eleitoral brasileira, segundo levantamento do 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em parceria com tribunais regionais Eleitorais (TREs). Para concorrer 

nas eleições municipais de 2012, a legislação exige que, pelo menos um ano antes, os partidos obtenham o 

registro nacional, período que se encerra em 70 dias, já que o primeiro turno será no dia 7 de outubro. 

 

Quem pretende se candidatar a algum cargo político também precisa estar filiado a um partido nesse 

mesmo período. Segundo o TSE, para a criação de uma nova legenda, é preciso o apoio, comprovado por 

meio de assinaturas acompanhadas do número do título de eleitor, de pelo menos 0,5% dos eleitores que 

votaram para deputado federal na última eleição, desconsiderados os votos brancos e nulos. 

 

Os eleitores que assinarem o documento de apoio devem ainda estar distribuídos por, no mínimo, nove 
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estados e, em cada um deles, representar pelo menos 0,1% dos que votaram. Considerando as eleições de 

2010 para a Câmara dos Deputados, cada novo partido precisa de aproximadamente 490 mil assinaturas 

no total, de acordo com o TSE. 

 

O Partido Social Democrático (PSD), criado pelo atual prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, foi o que 

comunicou a busca de assinaturas em mais unidades da Federação, de acordo com levantamento realizado 

com informações repassadas por 18 TREs. Foram 15 no total: Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito 

Federal, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa 

Catarina, São Paulo e Tocantins. 

 

O Partido da Pátria Livre (PPL) e o Partido Novo (PN) informaram o recolhimento de assinaturas em 12 

estados. O Partido Ecológico Nacional (PEN) está buscando apoio em 11 unidades da federação. Os 

demais partidos em formação ainda não chegaram a comunicar o mínimo de nove estados com 

assinaturas. 

 

Segundo o TSE, existem no Brasil atualmente 27 partidos devidamente registrados. Desses, três foram 

criados na última década: o Partido Republicano Brasileiro (PRB), o Partido Socialismo e Liberdade (P-

SOL) e o Partido da República (PR).  

AGÊNCIA BRASIL 

  

Ministério da Saúde quer auditar atendimento hospitalar  

 

O Governo Federal vai iniciar uma auditoria em 201 hospitais psiquiátricos, em 23 estados, que prestam 

atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS).  

 

A medida foi anunciada nesta quinta-feira (28) depois de o Ministério Público Federal em São Paulo 

(MPF/SP) decidir investigar o grande número de mortes de pacientes internados em hospitais psiquiátricos 

paulistas e ter pedido informações ao Ministério da Saúde. Uma reportagem do jornal Folha de S.Paulo 

noticiou 104 mortes nas instituições paulistas em 2010.  

 

O ministério informou que, desde abril, vem investigando denúncias de mortes e concentração de 

pacientes no Hospital Vera Cruz, em Sorocaba (SP), e outros seis unidades psiquiátricas da região. A 

investigação está na fase final, conforme a pasta.  

 

Na vistoria nacional, os técnicos do ministério vão avaliar a estrutura física dos hospitais, a relação dos 

profissionais com os internados e a eficácia do tratamento dos pacientes. O trabalho será coordenado pelo 

Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus), que terá 60 dias para apresentar os resultados a 

partir de 1º de setembro.   

AGÊNCIA BRASIL 

  

Ministério dos Transportes afasta 20º funcionário em meio à crise 
Envolvido em uma crise de má administração e suspeitas de corrupção, o Ministério dos Transportes 

afastou nesta sexta-feira (29) o 20º funcionário em um mês. O coordenador-geral de Operações 

Rodoviárias do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), Marcelino Augusto Santa 

Rosa, foi exonerado após denúncias publicadas pelo jornal "O Globo", de acordo com a assessoria de 

imprensa do órgão. 

 

De acordo com o jornal, a mulher de Rosa tem negócios com o Dnit. Sônia Lado Duarte Rosa trabalha 

como procuradora de oito empresas ligadas ao órgão, muitas delas na área de sinalização de rodovias. 

Mais cedo, o titular da pasta, Paulo Sérgio Passos, afirmou que a presidente Dilma Rousseff preencherá os 

cargos vagos até a próxima segunda-feira (1). 
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Entre os afastados pela crise, estão o agora ex-ministro Alfredo Nascimento e o diretor-geral do Dnit, Luiz 

Antonio Pagot. Membros do PR e do PT perderam os cargos depois de denúncias da revista "Veja", 

indicando que o Ministério dos Transportes servia como um meio de arrecadar recursos eleitorais para 

partidos políticos. 

 

Passos afirmou também que as mudanças no ministério afetaram o desempenho da pasta no PAC2 

(Programa de Aceleração do Crescimento). Ele disse ainda que a reestruturação da pasta vai privilegiar 

quadros técnicos, e não políticos. 

  

Governo: 251 empregadores submetem empregados à escravidão 
O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) atualizou, na quinta-feira, o cadastro de empregadores 

autuados por submeter trabalhadores em condição análoga à escravidão. Assim, com a inclusão de 48 

nomes, o documento passou a conter 251 infratores, entre pessoas físicas e jurídicas. Quinze foram 

removidas da lista. 

 

No período que estão com o nome no cadastro, os empregadores não recebem financiamentos com 

recursos públicos. Além disso, o setor privado tem implementado medidas restritivas de relacionamento 

comercial com aqueles que constam na lista. 

 

De acordo com o chefe da Divisão de Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo do MTE, 

Guilherme Moreira, as principais causas da manutenção do nome no cadastro são a não quitação das 

multas, a reincidência na prática do ilícito e ações em trâmite no Poder Judiciário. 

 

Há empregadores que recorrem à Justiça e, em caráter liminar, tem o nome imediatamente excluído. Se 

houver decisão pelo seu retorno, a pessoa passa a figurar entre os infratores e a contagem do prazo se 

reinicia, levando em conta o tempo anterior de permanência na lista, até que se completem dois anos.  

A relação com o nome de todos os infratores por ser conferida em: 

http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C816A316B68810131727755744EA6/cadastro_empregadores.pdf 

REDAÇÃO TERRA 

 

 

Aposentado que continuar trabalhando pode pagar contribuição adicional 

Correio Braziliense - De autoria do senador Paulo Paim (PT-RT), e com parecer favorável do relator, 

senador Inácio Arruda, (PCdoB-CE), a proposta prevê acréscimo de um trinta e cinco avos, no caso dos 

homens, e um trinta avos, no caso das mulheres, por ano de contribuição adicional para aqueles que 

optaram por continuar trabalhando após a aposentadoria ou decidam retornar ao mercado de trabalho. 

Leia mais. 

 
 

Projeto cria empresa para administração de hospitais universitários   

Diap - Governo reapresentou proposta que tramitava como medida provisória, mas que perdeu a validade 

antes de ser votada pelo Senado. A Câmara analisa o Projeto de Lei 1749/11, do Poder Executivo, que cria 

a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) para administrar hospitais universitários federais. 

O objetivo da nova empresa pública é resolver problemas na contratação de trabalhadores para esses 

hospitais. Atualmente, as contratações geralmente ocorrem por intermédio das fundações de apoio das 

universidades, com bases legais frágeis. 

Leia mais. 

http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C816A316B68810131727755744EA6/cadastro_empregadores.pdf
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica-brasil-economia/33,65,33,3/2011/07/31/internas_economia,263380/aposentado-que-continuar-trabalhando-pode-pagar-contribuicao-adicional.shtml
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/SA%C3%9ADE/200367-PROJETO-CRIA-EMPRESA-PARA-ADMINISTRA%C3%87%C3%83O-DE-HOSPITAIS-UNIVERSIT%C3%81RIOS.html
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Dinheiro de programa contra a corrupção é usado em lanchinhos e diárias 

O governo federal tem um programa chamado de Controle Interno, Prevenção e Combate à Corrupção, de 

responsabilidade da Controladoria-Geral da União (CGU). A maioria do dinheiro é aplicada pela própria 

CGU, mas parte é repassada aos ministérios do Esporte, da Fazenda e da Educação. O investimento deste 

ano — pouco mais de R$ 23 milhões — tem algo em comum em todos esses órgãos: prevalecem gastos 

com a manutenção da máquina administrativa, como contas de água, luz, auxílio-moradia, diárias, 

manutenção de carros oficiais e até fornecimento de lanchinhos oferecidos em pausas de seminários em 

vez da aplicação na luta contra os desfalques ao erário. 

Leia mais. 

 

Milagres do SUS e a Emenda 29  

Em meio as recorrentes discussões sobre o precário financiamento da saúde pública, o governo agora 

pensa impor novo imposto para a aprovação da Emenda Constitucional nº 29, de setembro de 2000, que 

deveria ter sido implementada até 2004. A emenda viria regulamentar os percentuais de investimentos 

expressamente distribuídos entre as esferas federal, estaduais e municipais para o custeio do atendimento 

aos usuários do maior avanço democrático, ainda não devidamente reconhecido, que o país tem em termos 

de pacto federativo, articulação de parcerias, regionalizações estratégicas e consorcializações municipais. 

Trata-se de referência internacional em imunizações e tratamento de DST/AIDS do mundo, que é o 

Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro. 

Leia mais. 

 

Trabalho escravo atinge 16 estados do Brasil, segundo Repórter Brasil 

Diap - O Ministério do Trabalho divulgou, na última sexta-feira (29), a lista de empregadores autuados 

por exploração de trabalho escravo. Quarenta e oito pessoas foram incluídas no cadastro e 15 tiveram o 

nome retirado do documento. No total, a lista de trabalho escravo tem 251 empregadores, espalhados por 

16 estados diferentes. 

Leia mais. 

 

Relatório aborda questões sobre desigualdades raciais no Brasil 

Adital - A Universidade do Rio de Janeiro (UFRJ), com o apoio da Coordenadoria Ecumênica de Serviço 

(CESE), Fundação AVINA e HEIFER Internacional, lançaram na noite de ontem (28) o Relatório Anual 

das Desigualdades Raciais no Brasil 2009-2010 em Salvador, Bahia, região Nordeste do estado brasileiro. 

Leia mais. 

 

 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2011/07/31/interna_politica,263332/dinheiro-de-programa-contra-a-corrupcao-e-usado-em-lanchinhos-e-diarias.shtml
http://clippingmp.planejamento.gov.br/cadastros/noticias/2011/8/1/milagres-do-sus-e-a-emenda-29
http://www.diap.org.br/index.php/noticias/agencia-diap/17868-trabalho-escravo-atinge-16-estados-do-brasil-segundo-reporter-brasil
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=PT&cat=9&cod=58815
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Com 48 inclusões, "lista suja" do trabalho escravo chega a 251 empregadores  

CPT - A "lista suja" do trabalho escravo, como ficou conhecido o cadastro de exploradores de mão de 

obra em condições desumanas, jamais teve tantos nomes. Com a atualização semestral desta quinta-feira 

(28), a soma total de empregadores alcançou a marca de 251 nomes. Foram incluídos 48 nomes na relação 

mantida pelo governo federal. Outros cinco foram excluídos. A "lista suja" é mantida pela Portaria 

Interministerial 2/2011, assinada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e pela Secretaria de 

Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR). 

Leia mais. 

 

Repercussão geral: Para STF, aplica-se correção monetária no pagamento de RPV 

JusBrasil - O STF reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional em debate de 

um recurso extraordinário com agravo. O processo diz respeito à possibilidade de aplicação da correção 

monetária entre a data do cálculo e a data do efetivo pagamento de Requisição de Pequeno Valor (RPV). 

Leia mais. 

 

Cessão de servidor sem ônus para o órgão público não viola direito de concursado à vaga  

Não há violação a direito líquido e certo de candidato aprovado em concurso se a vaga é ocupada por 

pessoa cedida sem ônus para o órgão público. O entendimento é da Sexta Turma do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ), que negou recurso em mandado de segurança impetrado por uma candidata que passou em 

primeiro lugar para o cargo de escrevente judicial do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJMS), 

no fórum da comarca de Bandeirantes. 

Leia mais. 

 

Representante da UFCG é eleito presidente do Conselho Consultivo da GEAP 

Paraíba Online - O professor José Marcos Gonçalves Viana, da Unidade Acadêmica de Física da 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), foi eleito presidente do Conselho Consultivo 

(Consult) da Fundação GEAP. A eleição ocorreu na última quarta-feira, 20, em Brasília, em reunião 

ordinária do conselho com a participação de 25 conselheiros representantes das patrocinadoras 

conveniadas à Fundação. 

Leia mais. 

 

Com informações do clipping do Sindprevs/PR e do Sinsprev/SP 
 

 

 

 

FENASPS 

http://www.mst.org.br/A-conivencia-do-judiciario-com-o-trabalho-escravo
http://www.jusbrasil.com.br/noticias/2789138/repercussao-geral-para-stf-aplica-se-correcao-monetaria-no-pagamento-de-rpv
http://www.stj.jus.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=102691
http://www.paraibaonline.com.br/noticia.php?id=815692

