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Brasília-DF, 3 de agosto de 2011 

 

 

Mobilização contra o PL da Previdência Complementar 
 

A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público (CTASP) se reúne nesta quarta (3) para votar o 

PL 1992, que "institui o regime de previdência complementar para os servidores públicos federais titulares 

de cargo efetivo, inclusive os membros dos órgãos que menciona, fixa o limite máximo para a concessão 

de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o art. 40 da Constituição, autoriza a 

criação de entidade fechada de previdência complementar denominada Fundação de Previdência 

Complementar do Servidor Público Federal - FUNPRESP, e dá outras providências". Explicação: 

Regulamenta o § 15 do art. 40 da Constituição Federal de 1988 - Emenda Constitucional nº 41, de 2003 - 

Reforma da Previdência‖. 

 

O governo pretende fazer valer a maioria que detém na Comissão e aprovar o PL sem as emendas dos 

deputados. A mobilização contra a aprovação deste PL é intensa em todos os setores do funcionalismo, 

que vêem no PL uma forma do governo modificar as ―regas do jogo‖ prejudicando mais de 300 mil 

servidores.  

 

Espera-se que a presença dos servidores possa inibir alguns parlamentares para suspender a tramitação até 

que seja promovido amplo debate nacional sobre a questão. O relator do PL, deputado Silvio Costa disse 

estar sob forte pressão dos sindicatos e entidades de servidores não só pelo adiamento da votação, mas 

pela recusa do projeto como um todo. Silvio disse que ―todos os dias recebemos mensagens eletrônicas 

contra esse projeto, mas vemos que a necessidade do país e das contas da Previdência falam, mais alto‖. A 

deputada Alice Portugal tem se manifestado contrária ao PL 1992 e procura sensibilizar seus colegas para 

postergar as discussões até que amplo debate nacional possa esclarecer toda essa questão da Previdência 

Complementar.  

 

Lucieni Pereira, Vice-Presidente do SINDILEGIS alega que o governo havia acordado para a realização 

de amplo seminário nacional sobre o assunto, mas que rompeu esse acordo. Portanto, ―não se esqueçam de 

que a Presidente demonstrou disposição para aprovar o PL 1992 agora no segundo semestre e a primeira 

pauta da CTASP é demonstração disso.  A participação dos representantes das entidades e servidores é 

fundamental.  Precisamos lotar a CTASP amanhã, apoiar os parlamentares que defendem o serviço 

público.  Levaremos as faixas e carta aos parlamentares. Estamos convidando os representantes das 

entidades para visitarmos os parlamentares que integram a CTASP nesta manhã.  Esse trabalho nos 

gabinetes é fundamental. Quem estiver em Brasília deve comparecer‖. Além do SINDLEGIS, CNESF, 

CONDSEF, FASUBRA e FENASPS devem estar presentes na sessão de hoje. INFO DF 

 

Desaceleração econômica reduzirá força de sindicatos, avalia governo 
Os reajustes salariais do segundo semestre não pressionarão a inflação. Essa é a avaliação da equipe 

econômica do governo, que vê a desaceleração da atividade como um fator de redução do "poder de 

manobra" dos sindicatos. Além disso, a inflação acumulada nos 12 meses terminados em setembro e 

outubro pode beirar 7,5%, o que "inibirá", segundo entendem os economistas do governo, a concessão de 

reajustes reais de 3% ou 4% por parte das empresas, como ocorreu em igual período de 2010. 
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Este cenário, no entanto, é totalmente descartado por metalúrgicos, petroleiros, bancários e comerciários, 

que começarão, nas próximas semanas, a negociar reajustes nos salários, bônus e Participação sobre 

Lucros e Resultados (PLR). 

 

Segundo economistas do governo, as pressões que elevaram a inflação no primeiro semestre não se 

sustentarão no segundo. A redução de preços dos alimentos no mercado internacional será reforçada por 

um cenário em que as negociações salariais das principais categorias, cujas datas-base concentram-se 

entre agosto e novembro, registrarão resultados fracos. 

 

INPC acumulado é de 6,8% 
Nos 12 meses terminados em junho, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), utilizado nas 

negociações entre empresários e sindicalistas, acumulou 6,8%. Ainda que registre variações pequenas em 

julho e agosto, como estima o mercado, o INPC deve atingir taxa próxima a 7,5% entre setembro e 

outubro - a maior, se alcançada, desde dezembro de 2003.  

 

Essa é a previsão que o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) 

transmitiu aos sindicatos. Em igual período do ano passado, o INPC acumulou 4,3%. 

Para Sergio Mendonça, supervisor técnico do Dieese, a inflação mais elevada torna mais complexa a 

conquista de acordos reais elevados, mas, ao mesmo tempo, "falamos de setores pressionados pela falta de 

mão de obra qualificada e crescendo ainda em ritmo mais acelerado que a economia, como bancos, 

comércio e as indústrias automotiva e química", diz. 

 

Ganho real: média 
Mendonça faz um exercício lógico: se o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC reduzir pela metade o ganho 

real conquistado em 2010, de 4,5%, e fechar um reajuste próximo a 2,5% acima da inflação em setembro, 

o repasse nominal nos salários dos 108 mil metalúrgicos representados pelo sindicato será de 10%.  

"Um reajuste de dois dígitos, na categoria que é utilizada como exemplo no movimento sindical, produzirá 

um efeito poderoso sobre as outras negociações." 

 

Para Sergio Nobre, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, a entidade não será "irresponsável" 

na campanha salarial, demandando um reajuste além dos ganhos de produtividade das montadoras e 

fabricantes de autopeças da região. 

 

Controle da inflação interessa ao trabalhador 
"Os sindicatos são os maiores interessados no controle da inflação, porque o trabalhador, diferentemente 

do investidor e do empresário, não consegue se proteger da perda do poder de compra", afirma Nobre, 

para quem, no entanto, "uma elevação real, abaixo da produtividade, não gera inflação, e, portanto, deve 

ser perseguida como meta". 

 

Os 480 mil bancários brasileiros podem esperar uma campanha salarial acirrada, alerta Carlos Cordeiro, 

coordenador da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf), que comandou, 

no ano passado, as greves e paralisações nas agências, em busca de acordo que terminou por reajustar os 

salários da categoria em 7,5% - 3,2% acima da inflação. 

 

"O presidente do Banco Central adotou o discurso dos bancos, ao defender que os sindicatos negociem 

com a expectativa de inflação futura, não a passada", diz Cordeiro. "A expectativa do BC para a inflação 

neste ano era de 4,5%, e hoje já está beirando 7%. Seria um suicídio sindical adotar essa diretriz", afirma. 

Fecomerciário 

 

A Federação dos Empregados do Comércio no Estado de São Paulo, que representa 2 milhões de 

trabalhadores, tentará conseguir neste ano 5% de reajuste real. O salário médio da categoria no Estado é de 

R$ 900. No ano passado, os comerciários paulistas tiveram aumento de 3% acima da inflação. "Achamos 
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que neste ano vai ser mais difícil, mas estamos mais mobilizados", conta Luiz Carlos Motta, presidente da 

entidade. 

 

Para o diretor de relações sindicais do Sindicato dos Comerciários da cidade de São Paulo, Josimar 

Andrade de Assis, o "momento maravilhoso" vivido pelo setor pode compensar parte da dificuldade em 

conseguir o aumento pedido neste ano.  

 

"Temos quase um pleno emprego. É só sair em um shopping, ou mesmo nas ruas do comércio, que sempre 

tem em alguma vitrine aquela plaquinha de admissão", o que, em sua opinião, daria um maior poder de 

barganha aos trabalhadores, mesmo com "todo esse discurso" contra reajustes reais mais robustos. O 

sindicato representa 450 mil comerciários no município, cujo salário médio é de R$ 1.015. 

 

Petroleiros 
A Federação Única dos Petroleiros (FUP), que negocia o salário de 70 mil trabalhadores da Petrobras em 

todo o país, ainda não tem definido o percentual de reajuste real a ser pedido neste ano, com data-base em 

1º de setembro, mas certamente irá reivindicar aumento superior à faixa de 3,5% a 5%, concedida no ano 

passado. 

 

"A sinalização é que neste ano vai ser mais difícil conseguir negociar um bom reajuste, pela conjuntura 

econômica do país", avalia o coordenador da FUP, João Antônio de Moraes. "A ideia de que aumento 

salarial gera inflação com certeza é um dificultador, mas isso não passa de uma mentira. Nos últimos oito 

anos, tivemos aumento real e nem por isso a inflação explodiu." 

 

Moraes acredita, no entanto, que as boas condições vividas podem influenciar na hora de fechar o acordo, 

já que o setor petroleiro está em plena expansão e precisa de mão de obra qualificada.  

VALOR ECONÔMICO 

  

O estilo Dilma de governar 
A presidente Dilma marcou seus primeiros sete meses de governo por um estilo de gestão que não se 

sustenta a longo prazo: não decidir ou decidir por efeito demonstração.  

 

O primeiro aspecto, da não-decisão, consistiu em evitar temas polêmicos nas áreas política, econômica e 

social, calibrando a agenda do Congresso a partir do bloqueio da pauta por medida provisória ou projeto 

de lei em regime de urgência. 

 

Com isto conseguiu evitar ou adiar temas espinhosos, como a renovação de concessões no setor elétrico, a 

questão dos royalties, a votação das PECs que aumentam despesas ou reduzem receitas (policiais, inativos, 

aposentadoria por invalidez etc), a regulamentação da Emenda 29, que amplia o gasto com a saúde 

pública, entre outros. 

 

O segundo aspecto, do efeito demonstração, foi simbolizado pelo enquadramento da base em relação ao 

salário mínimo e à tabela do imposto de renda, pela pressão na votação do Código Florestal e, no campo 

político, pela demissão do ministro Antônio Palocci, da Casa Civil, e a "faxina" que fez nos Ministério dos 

Transportes, especialmente no Dnit.  

 

Esse modelo, em nossa opinião, se exauriu. Nos próximos meses, a presidente terá que decidir e não terá 

condições políticas para manter o estilo de "efeito demonstração", como fez em relação ao PR (Partido da 

República) no Ministério dos Transportes, nem tampouco de paralisar o Congresso, como ocorreu de 

fevereiro a julho.  

 

Entre as dificuldades que se avizinham, além da votação das matérias pendentes de deliberação no 

Congresso, a presidente terá que enviar ao Poder Legislativo a PEC de prorrogação da DRU 
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(Desvinculação de Recursos da União), a proposta de desoneração da folha, e, principalmente, manifestar 

sua posição sobre as reformas política e tributária.  

 

Outro embate que se vislumbra diz respeito aos servidores públicos. Se não houver proposta de reajuste 

para o funcionalismo em 2012 e o governo insistir nos projetos de previdência complementar (PL 

1.992/07) e do congelamento salarial (PLP 549/09), via desvinculação da despesa com pessoal da receita 

líquida corrente, as greves voltarão com força na Administração Pública.  

 

A partir do retorno do recesso do Congresso e do Judiciário, em agosto, é que saberemos qual será o 

modelo de gestão do governo Dilma. Os embates do segundo semestre mostrarão o verdadeiro estilo do 

governo Dilma. Esperemos.  

ANTÔNIO AUGUSTO DE QUEIROZ / DIAP 

  

Reforma pode acabar com coligação nas eleições proporcionais 
Modelo atual confunde eleitores ao permitir que voto em um candidato ajude a eleger outro de orientação 

política diferente 

No sistema brasileiro atual, o eleitor corre o risco de votar em um candidato a deputado ou a vereador e 

ajudar a eleger, sem querer, alguém de um partido completamente diferente. As coligações nas eleições 

proporcionais fazem com que blocos de variados partidos contem como um só durante o período eleitoral 

– ou seja, os votos de um partido acabam somando para todos os candidatos da coligação. E o número 

final de votos dessa coligação é que vai determinar quantas cadeiras os partidos terão. No entanto, uma 

proposta da Comissão da Reforma Política do Senado, que será colocada em votação, visa acabar com 

essa situação. 

 

Segundo o cientista político da UFPR Fabrício Tomio, a modificação desse sistema é positiva. ―Acho que 

acabar com esse formato, no qual a coligação ‗dissolve‘ os partidos políticos, é uma alteração positiva 

relevante‖, afirma. No entanto, ele vê com ressalvas o impedimento total das coligações. ―A forma como 

as coligações estão sendo feitas está equivocada, mas os partidos devem ser livres para se associar.‖ 

Para a cientista política da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) Maria do Socorro Braga, as 

coligações são importantes para garantir que os partidos menores tenham a possibilidade de eleger 

candidatos. Muitas vezes, partidos pequenos têm dificuldade de atingir, sozinhos, o quociente eleitoral. 

Mesmo assim, contam com candidatos viáveis e com representatividade na sociedade. ―Em um sistema 

eleitoral com tantos partidos como o nosso é importante que haja esse dispositivo, para permitir a 

representação dos partidos menores‖, afirma. 

 

Posição parecida tem a cientista política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) Silvana 

Krause. Para ela, as coligações em si não representam um problema. No entanto, a maneira como elas são 

feitas no Brasil gera distorções na representação parlamentar. ―Só é possível permitir coligações entre 

partidos quando há critérios mais justos na distribuição das cadeiras e mecanismos de constrangimento 

para partidos que se ‗divorciem‘ depois das eleições‖, comenta. 

 

Segundo Silvana, há dois momentos nos quais essa coligação pode trazer problemas. Primeiro, durante a 

eleição: quem vota em um determinado candidato acaba votando também em outro partido coligado. Isso 

gera inúmeras distorções. Um exemplo é quando um determinado partido consegue muitos votos de 

legenda mas sem políticos com votações grandes – nesse caso, as cadeiras podem acabar migrando para 

uma legenda mais fraca, mas com alguns poucos candidatos mais fortes. 

 

Outro caso claro de distorção é quando grandes ―puxadores‖ de votos, como, por exemplo, o deputado 

federal Tiririca (PR-SP), fazem votações muito acima do quociente eleitoral e ―puxam‖ candidatos de 

outros partidos – no caso de Tiririca, os beneficiados foram Otoniel Lima (PRB), Vanderlei Siraque (PT) e 

o delegado da Polícia Federal Protógenes Queiroz (PCdoB). ―A maneira como as coligações são feitas 

reforça carreiras pessoais e fragiliza os partidos. Os votos de legenda perdem peso‖, afirma Tomio. 
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As coligações também podem representar um problema depois das eleições. A discussão sobre a 

titularidade do mandato, por exemplo, só foi encerrada neste ano, com decisão do Supremo Tribunal 

Federal (STF) que favorece as coligações. Isso significa, por exemplo, que a cadeira na Assembleia do 

secretário de Estado do Trabalho, Luiz Cláudio Romanelli (PMDB), membro do governo Beto Richa, 

pode ser ocupada por um deputado da oposição, Elton Welter (PT). Os dois participaram da mesma 

coligação em 2010. 

 

As mudanças que estão em debate, no entanto, dizem respeito apenas às eleições proporcionais. Para 

disputar cargos no Executivo e no Senado, os partidos poderão continuar se coligando. Além disso, não há 

nenhuma restrição prevista a candidatos a deputado de partidos diferentes que queiram dividir palanque. A 

única diferença é que o voto em um candidato só servirá para eleger parlamentares de seu partido. 

Dúvida sobre lei fez Assembleia viver ―dança das cadeiras‖ 

 

Um dos exemplos mais visíveis do problemático formato das coligações partidárias durante as eleições 

está no Paraná. Desde o início do ano, a cadeira do deputado estadual licenciado e secretário de Estado do 

Trabalho, Luiz Cláudio Romanelli (PMDB), já foi ocupada por três deputados: ele próprio, Gilberto 

Martin (PMDB) e Elton Welter (PT). 

 

PT e PMDB disputaram as eleições estaduais coligados (juntos também com o PDT, PR e PCdoB), em 

2010. Entretanto, depois de Osmar Dias (PDT), candidato ao governo do estado apoiado pela chapa, 

perder as eleições para Beto Richa (PSDB), os partidos tomaram caminhos diferentes: enquanto o PT 

partiu para a oposição, o PMDB se tornou independente (alguns ficaram na oposição, outros passaram a 

apoiar Richa). Romanelli, deputado eleito, aderiu ao novo governo e foi convidado para ser secretário de 

Estado. Com isso, sua cadeira na Assembleia ficou vaga. 

 

A primeira dúvida foi sobre quem era o dono da cadeira: o partido ou a coligação? Inicialmente, Welter, 

deputado mais votado da coligação entre os suplentes, tomou posse no início dos trabalhos da Assembleia. 

No entanto, uma liminar aceita em fevereiro pelo desembargador José Aniceto decidiu que a vaga era do 

partido e, com isso, a vaga ficou para Martin, deputado mais votado do PMDB. Em abril, o Supremo 

Tribunal Federal (STF) determinou que a vaga era da coligação e Welter voltou à Assembleia. 

 

Resolvida essa situação, outro problema surgiu: enquanto o titular da cadeira era da base do governo, o 

suplente era da oposição. Na primeira votação mais delicada do governo Richa, a eleição para o Tribunal 

de Contas do Paraná, Romanelli teve que voltar para a Casa por 48 horas para garantir um voto a mais 

para o então procurador-geral do Estado Ivan Bonilha, candidato do governo, e um voto a menos para o 

deputado Augustinho Zucchi (PDT), candidato da oposição e de alguns governistas dissidentes. No seu 

único discurso em plenário, Romanelli frisou: voltará sempre que achar necessário. 

 

Para Welter, não há nenhum constrangimento em ser suplente de um deputado de situação, sendo da 

oposição. ―Tenho uma postura pública de oposição, desde o início dos trabalhos da Assembleia‖, afirma. 

Apesar disso, o deputado se diz publicamente contra esse tipo de situação nas eleições proporcionais. 

―Defendo o fim das coligações, além do voto em lista e do financiamento público de campanha. Acredito 

que isso fortaleceria os partidos políticos‖. 

 

Romanelli também acha que não há nada de errado com essa situação. ―Não tem nenhum problema. 

Quando for necessário, e já foi necessário, me licencio da Secretaria e volto para a Assembleia. Farei isso 

quantas vezes for preciso, então não há nenhum prejuízo prático‖, comenta. O secretário defende, também, 

que as coligações partidárias sejam mantidas. ―Não acho que as coligações sejam problemáticas, pelo 

contrário. São extremamente interessantes para a democracia, já que viabilizam a participação das 

minorias nos parlamentos‖, comenta.  

Chico Marés – GAZETA DO POVO 
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Oposição vai tentar convencer parlamentares a assinar a CPI dos Transportes 
Congresso mal voltou do recesso e o Palácio do Planalto quase sofreu a primeira derrota neste segundo 

semestre. Embalada pelo discurso contundente e magoado do ex-ministro dos Transportes e atual senador 

Alfredo Nascimento (PR-AM), a oposição conseguiu, ontem, as 27 assinaturas para instalar a Comissão 

Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Transportes no Senado. Mas, à noite, líderes governistas confirmaram 

a desistência de João Durval (PDT-BA), o que inviabiliza a criação do colegiado. Hoje, a oposição tentará 

convencer outros parlamentares a assinar a CPI, enquanto o Planalto pressionará Reditário Cassol (PP-

RO) a retirar seu apoio. 

 

Pesa nessa disputa a insatisfação de parte da base com o governo federal — os quatro dissidentes do 

PMDB, além de dois senadores do PDT (sem contar Durval) e dois do PP apoiaram o requerimento.  

 

O tucano Alvaro Dias (PR) anunciou a obtenção das assinaturas no plenário. Tão logo Alvaro Dias 

começou a anunciar a obtenção das assinaturas, uma reunião informal foi realizada no cafezinho do 

Senado. Preocupados, os líderes do PMDB, Renan Calheiros (AL); do PT, Humberto Costa (PE); do 

governo, Romero Jucá (PMDB-RR); e o senador Benedito de Lira (PP-AL) tentavam traçar estratégias 

para reverter a derrota do Planalto. ―Uma CPI nunca é boa para o governo‖, admitiu Jucá. Renan 

Calheiros disse que era preciso ver quantas assinaturas existiam, se a CPI especificava algum caso e como 

estava o requerimento. ―Já tivemos muitas CPIs aqui no Congresso que não chegaram a lugar nenhum. 

Esse instrumento foi completamente banalizado nos últimos anos.‖ 

 

No PMDB, os quatro dissidentes — Roberto Requião (PR), Pedro Simon (RS), Ricardo Ferraço (ES) e 

Jarbas Vasconcelos (PE) — apoiaram a criação da comissão. ―Houve uma orientação clara à bancada para 

que não assinasse a CPI. Eu conversei pessoalmente com o Ferraço‖, completou Renan Calheiros. Ele saiu 

com essa missão após um almoço da cúpula do partido com o vice-presidente da República, Michel 

Temer. ―São os mesmos quatro que assinaram a CPI do caso Palocci.‖ 

 

Além da desistência de Durval, o senador Benedito de Lira espera que o retorno do líder do partido na 

Casa e presidente da legenda, Francisco Dornelles (RJ), consiga mudar o voto dos pepistas. Sobre os 

dissidentes, Lira admite que a senadora Ana Amélia (RS) sempre teve uma postura independente em 

relação à sigla e pouco falou de Reditário Cassol, pai do senador licenciado Ivo Cassol: ―Eu o conheço 

pouco‖. 

 

Com a coleta das assinaturas, Alvaro Dias estava exultante. O movimento do PSDB e do DEM no plenário 

durante o discurso de Alfredo Nascimento (leia mais na página 3)  indicava que a oposição apostava suas 

fichas no estrago que o pronunciamento do ex-ministro dos Transportes poderia fazer. ―Conseguimos as 

assinaturas porque há um espaço de insatisfação dentro da base aliada. Existe um modelo de corrupção no 

governo e essa CPI será importante para desmontar essa estrutura‖, declarou Alvaro.  

 

O tucano tentou, mas não conseguiu, que o próprio Nascimento assinasse a CPI. ―É a sua chance, senador 

Alfredo. O senhor concordou em ser investigado pela Procuradoria-Geral da República, apoie a CPI aqui 

no Senado!‖ Alfredo não se comoveu com a abordagem do colega. ―Eu dei a autorização para me 

investigar. Por acaso a sua investigação é melhor do que a da PGR?‖, rebateu Nascimento. 

 

Agricultura 

O PMDB acredita que, caso o Planalto sofra um revés e a CPI dos Transportes seja instaurada, o 

movimento pode estimular outras comissões para investigar os ministérios da Agricultura (comandada 

pelo PMDB), das Cidades (PP) e a Agência Nacional do Petróleo (presidida pelo PCdoB). Ontem, o 

ministro da Agricultura, Wagner Rossi, confirmou que irá à Câmara dos Deputados nesta quarta-feira para 

esclarecer as denúncias que envolvem a pasta.  

PAULO DE TARSO LYRA, DENISE ROTHENBURG - CORREIO BRAZILIENSE 
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Maia vai coordenar negociações para regulamentar Emenda 29 
O presidente da Câmara, Marco Maia, afirmou que vai coordenar pessoalmente as negociações com 

governadores, prefeitos e o Ministério da Saúde sobre a regulamentação da Emenda Constitucional 29, 

que define recursos para o setor. ―Vamos buscar um acordo que viabilize a aprovação da matéria.‖ 

O Projeto de Lei Complementar 306/08, do Senado, define regras para gastos com saúde pública nos 

estados, municípios e União e regulamenta a Emenda 29. 

 

Maia pretende propor uma comissão geral para debater a saúde no País, na qual vai incluir o 

financiamento para o setor. O presidente prometeu apresentar na próxima semana um calendário de 

discussão em torno da Emenda 29, inclusive com data para a votação da matéria. JOSÉ CARLOS 

OLIVEIRA – AGÊNCIA CÃMARA 

  

Lista do INSS excluiu aposentados com direito à devolução 
Segundo sindicato, de cada dez aposentados que teriam direito à correção, apenas um está na lista da 

Previdência. Lista do INSS excluiu aposentados com direito à devolução  

Segundo sindicato, de cada dez aposentados que teriam direito à correção, apenas um está na lista da 

Previdência. Aposentados e pensionistas com direito à restituição teriam sido excluídos da lista do INSS. 

A Previdência Social começou a revisar a lista de 117.135 aposentados e pensionistas do INSS que 

apresenta problemas ao deixar de fora segurados com direito à revisão do teto. O ministério vem 

recebendo os dados de quem alega preencher os requisitos para receber a correção devida de até 39,35%, a 

partir deste mês. Os casos são analisados um a um.  

 

De acordo com o presidente do Sindicato Nacional da categoria, ligado à Força Sindical, João Batista 

Inocentini, houve reforço de mais oito servidores para atuarem na avaliação das situações.  

 

"Devido às reclamações, o Setor de Benefício do INSS está mexendo na lista do teto. De dez aposentados 

que chegam ao sindicato que possuem os requisitos garantindo o direito à correção, apenas um está na 

lista da Previdência. A informação que nos passaram é a de que tem pelo menos mais oito servidores 

trabalhando para fazer as análises", afirma Inocentini.  

 

Segundo a Previdência, todos os casos que chegarem ao ministério serão analisados. Sem informar 

quantas reclamações foram recebidas, a pasta explicou que de todos os pedidos de ajustes, até o momento, 

nenhum foi considerado pertinente para ser incluído na listagem.  

 

O aposentado Orlando Matos, 60 anos, está na expectativa de ver seu direito à correção ser reconhecido. 

"Tudo acontece contra os aposentados. As situações nunca são favoráveis a nós. É difícil ver um caso em 

que o aposentado foi favorecido", reclama.  

 

João Batista Inocentini reiterou orientação aos aposentados que ficaram fora da lista. Segundo ele, é 

preciso esperar sair o pagamento deste mês, que será creditado no começo de setembro. "Depois do 

pagamento vamos procurar a Previdência com os casos de quem não recebeu. O combinado é que, feita as 

análises, o INSS responderá em 15 dias se ficou ou não comprovado direito", diz.  

A Previdência reconhece o direito de quem se aposentou entre 5 de abril de 1991 e 1º de janeiro de 2004. 

 LONDRIX.COM 

 

Tribunal suspende contratos de ministério 
Segundo o TCU, Desenvolvimento Agrário teria contratado entidades fantasmas. Pasta diz que elas 

apenas mudaram de endereço 

No rastro das investigações sobre as entidades fantasmas financiadas pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE), entraram na mira da Polícia Federal duas organizações contratadas via convênio pelo 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). Depois de a PF passar a investigar os desfalques feitos 

pelas quatro entidades que firmaram convênios com o MTE, o Tribunal de Contas da União (TCU) entrou 

nas investigações e mandou suspender os repasses do dinheiro destinado à capacitação profissional. Os 
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auditores do TCU ampliaram a apuração e classificaram mais duas entidades como de fachada, 

contratadas oito vezes pelo MDA para desenvolver projetos de implantação de assentamentos rurais e 

assessoria técnica e ambiental aos assentados. 

 

Apesar de as sedes não terem sido encontradas — a auditoria do TCU aprovada em plenário considera as 

organizações inexistentes —, oito convênios foram assinados e todo o dinheiro, R$ 2 milhões, foi 

repassado à Organização para Conservação da Biodiversidade e Meio Ambiente (Bioterra) e à Sociedade 

de Apoio Sócio-Ambientalista e Cultural (Sasac). O TCU chegou a pedir, em decisão publicada em maio, 

que o MDA suspenda os repasses de recursos. Todo o montante, porém, já foi depositado nas contas das 

entidades em 2009 e em 2010.  

 

As duas entidades não foram localizadas em Aracaju, onde deveriam estar sediadas, conforme os 

endereços informados ao sistema de convênios do governo federal. É a mesma cidade apontada nos 

endereços oficiais das quatro organizações de fachada financiadas pelo MTE. ―Os recursos foram 

repassados, mediante convênio, a entidades cuja existência física não pôde ser comprovada‖, cita a 

auditoria do TCU, em relação à Bioterra e à Sasac. O tribunal cobrou do MDA a identificação de todos os 

servidores responsáveis pela seleção, aprovação, assinatura dos contratos, repasse dos recursos, 

fiscalização e acompanhamento da prestação de contas.  

 

A PF poderá investigar os repasses feitos e se existe relação entre as entidades de fachada financiadas pelo 

MDA e as organizações bancadas pelo MTE. O Ministério do Desenvolvimento Agrário informou ao 

Correio que as duas organizações funcionam normalmente e que apenas mudaram de endereço, sem 

informar ao sistema de convênios do governo federal — o que não permitiu a inspeção do TCU. O 

desencontro custou a suspensão temporária dos contratos com a Sasac. Já a Bioterra, teve os repasses 

suspensos, embora o projeto tocado por ela esteja sendo executado normalmente. O tribunal, no entanto, 

permanece considerando as duas como fantasmas. 

 

Aditivos ilegais 
As irregularidades detectadas pelo TCU envolvendo repasses do MDA não se restringem ao programa de 

assentamento rural em Sergipe, onde foram encontradas supostas entidades de fachada recebendo 

recursos. Em pelo menos mais nove estados, o TCU detectou ilegalidades em contratos assinados por 

entidades que, ao todo, já receberam R$ 30,3 milhões do MDA. Em um dos casos, a Fundação de Estudos 

e Pesquisas Agrícolas e Florestais (Fepaf) fez aditivos sem ―respaldo legal‖ com o MDA para executar 

serviços de assessoria técnica e ambiental nos assentamentos. A manobra fez o gasto por família subir de 

R$ 540 para R$ 796 em um ano — o TCU quer a devolução da diferença. A Fepaf já recebeu mais de R$ 

18 milhões do MDA. 

 

Outras auditorias detectaram desvios de dinheiro em repasses a entidades de Tocantins e fraudes em 

convênio no Maranhão. As entidades não encontradas pelo TCU em Sergipe deveriam elaborar estudos 

para 32 projetos de assentamento, desenvolver projetos de recuperação de áreas degradadas e apoiar o 

―desenvolvimento agroecológico‖ no alto sertão sergipano. 

 

Sob influência petista 
O Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) é um tradicional reduto do PT desde o início do 

primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Os petistas também controlam o Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (Incra) e suas superintendências nos estados. Eleito deputado federal pela 

Bahia, Afonso Florence assumiu o cargo de ministro da pasta em janeiro, por indicação do governador do 

estado, Jaques Wagner. Afonso substituiu Guilherme Cassel, do Rio Grande do Sul. Os dois pertencem à 

mesma ala do PT. O petista é um dos seis ministros que a oposição pretende convocar na Câmara para 

prestar esclarecimento sobre denúncias de corrupção publicadas pela imprensa.   

VINICIUS SASSINE – CORREIO BRAZILIENSE 
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Alvo de denúncias, Derosso diz se sentir “vítima da inquisição” 
Presidente da Câmara afirma ter sido julgado e condenado previamente. Denúncias envolvem contratos 

milionários e funcionários irregulares 

O presidente da Câmara Municipal de Curitiba, João Cláudio Derosso (PSDB), disse ontem durante a 

sessão do Legislativo que se sente numa situação equivalente à ―da Inquisição Espanhola‖ por estar se 

sentido perseguido por opositores políticos. Em meio a um forte esquema de segurança, Derosso fez o 

primeiro pronunciamento em plenário sobre as denúncias relativas à sua gestão divulgadas durante o 

recesso parlamentar. O vereador fechou contratos milionários de publicidade e é investigado pela 

contratação de quatro funcionários que também eram funcionários da Assembleia Legislativa. ―De nada 

adiantam meus esforços de procurar esclarecer, através dos meios de comunicação, a realidade e a verdade 

dos fatos, se a cada dia me julgam e me condenam‖, disse o presidente. 

 

Derosso pouco falou sobre os fatos colocados sob suspeita. Sobre os contratos de publicidade, Derosso 

afirmou que eles cumpriam todas as normas da licitação pública. Disse também que todas as contas da 

Câmara de 2006 a 2009 foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TC). 

 

Já a questão dos ex-servidores do Legislativo municipal, João Leal de Mattos, Iara Rosane da Silva, João 

Maria Vosilk e Suzana Rodrigues Pires, que também eram funcionários da Assembleia, foi considerada 

por Derosso como responsabilidade do ex-vereador que os nomeou, Éde Abib, irmão do ex-diretor-geral 

da Assembleia Abib Miguel, o Bibinho. O presidente reafirmou que o documento assinado por Mattos 

declarando que não possuía vínculo nem exercia função em outros órgãos públicos foi encaminhado ao 

Ministério Público do Paraná. Sobre a atuação dos servidores, Derosso disse que todos exerceram cargos 

comissionados entre 1997 a 2004 e que Mattos também trabalhou nas comissões da Câmara de 2005 a 

2006. 

 

Em meio à sessão, Derosso levantou-se e se dirigiu ao banheiro. Esperado pelos jornalistas, o presidente 

saiu da Casa pelas escadas de incêndio do prédio, sem dar entrevistas. Segundo a assessoria de imprensa 

da Câmara, os advogados de Derosso o orientaram a não conversar com a imprensa. 

 

Os vereadores de oposição reclamaram da falta de oportunidade de questionar o presidente. Para a 

vereadora Professora Josete (PT), as explicações do presidente não foram suficientes e a atuação do 

Conselho de Ética, que recebeu denúncia sobre o caso, deve seguir o Código da Casa. ―Comprovados os 

fortes indícios de irregularidades, o Conselho de Ética e a Controladoria devem tomar as medidas e 

sanções previstas, o que pode chegar à cassação‖, disse a vereadora. A próxima reunião do Conselho de 

Ética será hoje, às 13h30. 

 

Na entrada do plenário, os visitantes eram recebidos por cerca de 20 agentes do grupo de operações 

especiais da Guarda Municipal e eram obrigados a passar por detector de metais. Como na segunda-feira, 

somente pessoas com convites ou com bottons de cor verde podiam ter acesso e assistir à sessão. A 

vereadora Josete reclamou com a Mesa Executiva do excesso de segurança e da dificuldade da população 

participar da sessão. Depois disso, pessoas que estavam numa sala do lado de fora do plenário foram 

convidadas a entrar. 

 

Contratos - Vereadores fazem pedidos de informações 

Seis requerimentos exigindo informações relacionadas aos contratos firmados entre a Câmara Municipal 

de Curitiba e agências de publicidade foram aprovados ontem em plenário. Os requerimentos, 

apresentados tanto pela bancada de oposição quanto pela da situação, exigiam cópias dos contratos e do 

edital da licitação, assim como informações dos dirigentes das duas empresas contratadas, a Visão 

Publicidade e a Oficina da Notícia. A última é de propriedade da esposa e do sogro de Derosso, Claudia 

Queiroz Guedes e Nelson Gonçalves dos Santos. 

 

Em plenário, o vereador Algaci Tulio (PMDB) afirmou que é preciso criar um mecanismo interno de 

fiscalização. ―Somos questionados pela imprensa se não sabemos de nada. Claro que não sabemos, as 
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informações ficam restritas ao presidente e à Mesa Executiva‖, afirmou o vereador. Já o vereador Pedro 

Paulo (PT) disse que a oposição quer todas as informações sobre os contratos. ―As bancadas têm que 

poder debater democraticamente o que está acontecendo no momento‖, disse. 

 

Segundo o líder do prefeito na Casa, João do Suco (PSDB), o prazo máximo para as informações serem 

repassadas aos vereadores é de 15 dias úteis.   

MARIANA SCOZ, ESPECIAL PARA A GAZETA DO POVO 

 

Justiça Federal considera ilegal terceirização da Saúde  

Conexão Tocantins - Em decisões anteriores, a Justiça Federal no Tocantins também considerou ilegal a 

transferência de gestão e administração da Saúde para a iniciativa privada. Em janeiro deste ano, o Juízo 

Federal condenou Henrique Barsanulfo Furtado, ex-secretário estadual da Saúde, e a Oscip Brasil, por 

prática de atos de improbidade administrativa na administração da rede hospitalar do Estado, nos anos de 

2003 e 2004. Na ação civil pública, autos 2008.43.004443-9, consta que, na gestão de Marcelo Miranda, o 

então secretário da Saúde, Henrique Furtado, transferiu a gestão de 14 hospitais do Sistema Único de 

Saúde para a iniciativa privada, firmando Termo de Parceria com a Oscip Brasil. Por tal ajuste, o Estado 

pagou a Oscip Brasil o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) mensais, com recursos vinculados ao 

SUS. 

 

Novos procedimentos médicos podem falir operadoras, diz entidade 

Folha - As entidades que representam os planos e seguros de saúde disseram ainda não poder calcular o 

impacto econômico da nova lista de procedimentos divulgada pela ANS (Agência Nacional de Saúde 

Suplementar). Para a Abramge (Associação Brasileira de Medicina de Grupo), a inclusão de 

procedimentos sem uma estimativa de custos pela ANS é um "absurdo que pode custar a falência de 

algumas operadoras, principalmente aquelas de pequeno e médio porte". 

 

Previdência complementar está na pauta da Ctasp na próxima quarta 

JusBrasil - A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara [Ctasp] tem na sua 

pauta o PL 1992/2007, do Poder Executivo, que "institui o regime de previdência complementar para os 

servidores públicos federal titulares de cargo efetivo, inclusive os membros dos órgãos que menciona, fixa 

o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o 

art. 40 da Constituição, autoriza a criação de entidade fechada de previdência complementar denominada 

Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal -Funpresp". A referida matéria 

regulamenta o 15 do art. 40 da Constituição Federal de 1988 [Emenda Constitucional nº 41, de 2003 -

Reforma da Previdência]. 

 

Desoneração custará até R$1,3 bi ao Tesouro, diz secretário 

Gazeta do Povo - Os setores de confecções, calçados, móveis e softwares foram beneficiados com uma 

redução de 20 por cento para zero da contribuição patronal ao INSS. Isso será parcialmente compensado 

com uma contribuição adicional sobre o faturamento com alíquotas a partir de 1,5 por cento, que variarão 

de setor para setor. A nova contribuição, contudo, não será suficiente para cobrir a perda da arrecadação 

do INSS e o Tesouro cobrirá a diferença. "A Previdência não terá perdas," afirmou Barbosa a jornalistas. 

http://conexaoto.com.br/2011/08/03/justica-federal-considera-ilegal-terceirizacao-da-saude/
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/953547-novos-procedimentos-medicos-podem-falir-operadoras-diz-entidade.shtml
http://www.jusbrasil.com.br/noticias/2791621/previdencia-complementar-esta-na-pauta-da-ctasp-na-proxima-quarta
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/conteudo.phtml?id=1153676
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Segundo Barbosa, a necessidade de aportes poderá cair caso haja aumento da formalização, ou se os 

setores beneficiados crescerem acima do esperado. 

 

Veja as principais medidas do Programa "Brasil Maior" do governo federal 

Correio Braziliense - O Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas 

Exportadoras (Reintegra), criado por medida provisória, devolverá ao exportador de bens industrializados 

o equivalente a 0,5% da receita da exportação, nos mesmos moldes da restituição do Imposto de Renda. 

Decreto presidencial poderá elevar esse percentual para até 4%. 

 

Gasto com reforma agrária é o mais baixo em dez anos 

Pílulas Diárias - Capa da revista Carta Capital de 01/08: ―Reforma agrária, descanse em paz‖. A 

reportagem constata o esquecimento a que foi condenada a luta dos trabalhadores rurais pelos governos 

petistas. Diz que a concentração de terra continua a mesma desde o ―alvorecer da ditadura‖. 

 

Reafirmada constitucionalidade de retenção de valor para contribuição previdenciária  

STF - O Supremo Tribunal Federal (STF) reafirmou nesta segunda-feira (1º/08) que é constitucional a 

retenção, por parte do tomador de serviço, de 11% sobre o valor da nota fiscal ou fatura de prestação de 

serviço para fins de contribuição previdenciária. A decisão foi tomada em julgamento de Recurso 

Extraordinário (RE 603191) que recebeu status de Repercussão Geral. Isso significa que o entendimento 

do Supremo será aplicado a todos os processos com matéria idêntica no país. 

 

PSol pede que Procuradoria-Geral investigue ministro dos Transportes 

Correio Braziliense - O deputado federal Ivan Valente (PSol-SP) protocolou nesta terça-feira (2/8) pedido 

para que a Procuradoria-Geral da República (PGR) investigue o ministro dos Transportes, Paulo Passos, 

por peculato, corrupção passiva e formação de quadrilha. O parlamentar anexou 12 documentos que, 

segundo ele, ligam Passos a um esquema de cobrança de propina em uma feira de São Paulo. 

 

Federais não ganham mais alunos de classes C, D e E 

O Globo - BRASÍLIA - Apesar da adoção de políticas afirmativas e do aumento de vagas, a proporção de 

estudantes das classes C, D e E nas universidades federais ficou estagnada, nos últimos 15 anos. É o que 

revela levantamento divulgado nesta terça-feira pela Andifes (Associação Nacional dos Dirigentes das 

Instituições Federais de Ensino Superior). A pesquisa mostra, porém, que aumentou a parcela de alunos 

com origem na escola pública, assim como a de pretos e pardos 

 

 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica-brasil-economia/33,65,33,3/2011/08/02/internas_economia,263649/veja-as-principais-medidas-do-programa-brasil-maior-do-governo-federal.shtml
http://pilulas-diarias.blogspot.com/
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=185431
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica-brasil-economia/33,65,33,14/2011/08/02/interna_politica,263680/psol-pede-que-procuradoria-geral-investigue-ministro-dos-transportes.shtml
http://oglobo.globo.com/educacao/mat/2011/08/02/federais-nao-ganham-mais-alunos-de-classes-d-e-925049755.asp
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Quilombolas da Resina sofrem invasão e exigem resolução de conflito por terras 

Aital - Tarde de 31 de julho. Cerca de 50 homens munidos de um trator, foices, pedaços de madeira e 

facões invadiram as terras da Comunidade Quilombola da Resina, no município de Brejo Grande, estado 

de Sergipe, Nordeste brasileiro. Os invasores permaneceram no terreno até a meia noite, tempo suficiente 

para que destruíssem mais da metade da cerca de 5 mil e 20 metros de comprimento levantada pelo 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) para demarcar a área quilombola. 

 

Com 30 mil indígenas escravizados e torturados ―Febre da Borracha‖ segue símbolo de injustiça 

Adital - "Para que os espíritos de nossos ancestrais descansem em paz‖. Este foi o pedido emocionado que 

Fany Kuiru, uma colombiana witoto, fez ao mundo, para ajudar a revelar o que aconteceu com os seus 

antepassados durante a chamada "Febre da Borracha‖, período em que milhares de índios foram 

escravizados e assassinados em países com territórios amazônicos. A informação foi divulgada pela 

organização Survival Internacional. 

 

Câmara Federal 

 

o PEC-00555/2006 - Revoga o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003. - Revoga o 

dispositivo da Emenda Constitucional - Reforma da Previdência , acabando com a cobrança 

de contribuição previdenciária sobre os proventos dos servidores públicos aposentados 

(Contribuição de Inativos). Altera a Constituição Federal de 1988. 

 - 02/08/2011 Apresentação do Requerimento n. 2531/2011, pelo Deputado Arnaldo Faria de Sá 

(PTB-SP), que: ""Solicita inclusão na Ordem do Dia da Proposta de Emenda à 

Constituição nº 555-A, de 2006, do Sr. Carlos Mota, que "revoga o art. 4º da 

Emenda Constitucional nº 41, de 2003", acabando com a cobrança de 

contribuição previdenciária sobre os proventos dos servidores públicos 

aposentados (Contribuição de Inativos)"". 

 

 

o PEC-00270/2008 - Acrescenta o parágrafo 9º ao art. 40 da Constituição Federal de 1988. - 

Garante ao servidor que aposentar-se por invalidez permanente o direito dos proventos 

integrais com paridade. Altera a Constituição Federal de 1988. 

 - 02/08/2011 Apresentação do Requerimento n. 2532/2011, pelo Deputado Arnaldo Faria de Sá 

(PTB-SP), que: "Requer inclusão na Ordem do Dia a PEC 270, de 2008 que 

"Garante ao servidor que aposentar-se por invalidez permanente o direito dos 

proventos integrais com paridade. Altera a Constituição Federal de 1988"". 
 - 02/08/2011 Apresentação do Requerimento de Inclusão na Ordem do Dia n. 2538/2011, pelo 

Deputado Antonio Imbassahy (PSDB-BA), que: "Requer a inclusão na Ordem do 

Dia da PEC nº 270/2008". 

 

 

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

 

FENASPS 

http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=PT&cat=14&cod=58912
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=PT&cat=10&cod=58916
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=328385
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=401376

