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Brasília-DF, 4 de agosto de 2011 

 

Aos servidores nada, para os outros sempre tem 
O que parecia desaforo virou deboche. O governo disse sonoro não aos servidores que pediram reposição 

das perdas salariais. Em contrapartida, contempla a esfomeada base aliada com a liberação de 55 bilhões, 

sem falar que baixa impostos para a indústria, renunciando mais 25 bilhões e agora agrada às montadoras 

baixando impostos. Tudo muito justo e democrático. Alguns anos atrás diziam que a cúpula do PT, 

entenda-se Lula, Dirceu, Genoíno, Mercadante, Berzoini, Palocci e Carvalho, detestava servidor público. 

 

As alegações eram de que os verdadeiros trabalhadores do Brasil eram privados, celetistas e quase 

miseráveis e que o funcionalismo era a elite das elites. Esse pensamento ainda perdura nas cabeças ocas 

do Planalto e Esplanada, reprodução globalizada pela poderosa Fiesp, sempre de olho nas terceirizações 

milionárias que contemplam seus aliados, irmãos camaradas, etc. Lula veio e pisou fundo no 

funcionalismo, mas concedeu alguns agrados. Já Dilma é muito menos suscetível à sensibilidade 

monetária aos servidores. Por ela ninguém ganhava nada, já havia dito isso quando foi secretária no Rio 

Grande do Sul.  

 

Podem apostar que, após esse anúncio de que o Supremo vai reajustar seus supersalários para mais de 30 

mil, deputados, senadores, juízes de instâncias inferiores, procuradores e ministros de estado também vão 

obter equiparação. Quanto aos servidores, esses que aprendam a ingressar na política pela via do voto, 

mesmo o comprado e que forrem os bolsos com as verbas públicas, porque nos vencimentos mesmo, não 

verão acréscimo algum. Talvez estudos do Planalto apontem a necessidade de se aumentar a jornada de 

trabalho do funcionalismo.  

VERA RITTER – INFO DF 

  

O novo padrão Dilma de comportamento 
“Quem se sair bem, quem agir com rapidez e corretamente, ganha o aval para continuar. Quem patinar, 

escorregar e não conseguir dar resposta satisfatória, dança” 

Ontem (3) no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma e seus principais auxiliares avaliavam a diferença de 

comportamento entre o ministro da Agricultura, Wagner Rossi, e o ex-ministro dos Transportes Alfredo 

Nascimento na reação a denúncias de corrupção envolvendo as suas pastas. Ontem (3), Wagner Rossi foi à 

Câmara, respondeu às indagações dos deputados na Comissão de Agricultura, deixou uma boa impressão 

sobre si e deixou mal seu acusador, Oscar Jucá Neto, o irmão do eterno líder do governo no Senado, 

Romero Jucá (PMDB-RR). 

 

Segundo a versão de Wagner Rossi, ele demitiu da Diretoria Financeira da Companhia Nacional de 

Abastecimento (Conab) o irmão do eterno líder do governo no Senado porque pegou-o “numa situação 

irregular gravíssima” (uso os termos do ministro, não precisa de outros adjetivos mais fortes). Ele, então, 

segundo Rossi, foi à revista Veja e soltou o verbo, dizendo que a Conab era um antro de corrupção. 

“Destempero de um ressentido”, resumiu Rossi. O ministro, então, negou todas as acusações do irmão do 

eterno líder do governo no Senado. Se o irmão do eterno líder do governo no Senado não tiver como 

provar o que disse à Veja, morre o assunto por aí. Jucazinho, como é conhecido, foi admoestado pelo 

eterno líder do governo. Ou seja, Jucá está longe de querer comandar uma dissidência na defesa do seu 

irmão. 
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Assim, a impressão que ficou no caso de Wagner Rossi no Palácio do Planalto foi de que a ação inicial 

contra a corrupção foi dele, as irregularidades foram prontamente sanadas, e a denúncia resultou vazia. A 

avaliação de sucesso de Rossi foi tal que, à tarde, o governo combinou para que o próprio PMDB o 

convocasse para depoimento no Senado, antecipando-se à oposição. 

 

Bem diferente, avaliam, do caso de Alfredo Nascimento. Primeiro: quem verificou a existência de 

irregularidades no ministério foi o próprio governo, não foi uma denúncia publicada pela imprensa. Foi a 

ministra do Planejamento, Mírian Belchior, quem disse a Dilma que as obras do ministério tinham aditivos 

inexplicáveis e sobrepreços menos explicáveis ainda. Enfim, que era, no mínimo, uma zona. Foi aí que 

Dilma resolveu convocar a cúpula do ministério para uma reunião. E Alfredo Nascimento não participou 

dessa reunião não porque não tenha sido chamado para ela, como disse no seu discurso no Senado na 

terça-feira (2), mas porque preferiu ir à festa do Boi de Parintins. 

 

Rechaça também o Palácio do Planalto a história de que Dilma deixou Nascimento na chuva, como ele 

também falou em seu discurso. Houve a tal reunião sem ele, Dilma pagou um pito geral, como se soube. A 

história saiu na Veja e, no primeiro momento, a presidenta delegou ao próprio Alfredo Nascimento a 

tarefa de limpar seu ministério. Foi ele quem, sem dar resposta positiva nenhuma, acabou pedindo 

demissão dias depois. Reproduzo aqui uma versão do Palácio do Planalto, é bom repetir e deixar claro. 

É muito provável que tenham sido dados a Nascimento todos os sinais de que era melhor que ele fizesse 

isso. Mas também é muito provável que esses sinais foram dados porque Nascimento mostrava-se 

completamente envolvido com as denúncias que eram feitas sobre o ministério. Ou, na melhor das 

hipóteses, mostrava-se incapaz, por seus envolvimentos políticos, de dar uma resposta satisfatória para 

apurar, corrigir e punir as irregularidades. 

 

Dizem as fontes no Palácio do Planalto que, a partir das reações diferentes de Wagner Rossi e de Alfredo 

Nascimento diante das denúncias de corrupção envolvendo seus ministérios, estabelece-se um “padrão 

Dilma de comportamento”. Acabou aquela história, dizem eles, de se fingir de morto diante das denúncias. 

Acabou aquela história de fazer discurso de vítima da imprensa golpista como pretexto para não apurar 

nada. Não é que se vá dar crédito imediatamente a qualquer denúncia. Mas é preciso que haja uma 

resposta imediata para tudo o que for denunciado. A reação do ministro, as explicações que forem dadas é 

que vão determinar o que acontecerá com ele depois. Quem se sair bem, quem agir com rapidez e 

corretamente, ganha o aval para continuar. Quem patinar, escorregar e não conseguir dar resposta 

satisfatória, dança. 

 

O governo, é claro, está atento a possíveis retaliações dos aliados. Elas poderão acontecer em votações de 

interesse do Planalto. Poderão vir sustos. Mas a estratégia é monitorar de perto esses riscos para tentar 

contê-los. Dilma aposta no apoio da opinião pública: quem vai se expor passando claramente a impressão 

de que reage a esforços de moralização do governo? Dilma paga para ver.  

RUDOLFO LAGO – CONGRESSO EM FOCO 

  

Contra CPI, governo promete apoio a vaga no TCU 
O governo conseguiu que dois senadores da base aliada retirassem suas assinaturas a favor da CPI 

Tendo à frente a própria presidente Dilma Rousseff, que contou ainda com a ajuda de ministros e líderes 

na Câmara e no Senado, o governo conseguiu enterrar a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos 

Transportes requerida pela oposição. Para abortar a CPI, o Planalto prometeu acelerar obras, apoiar um 

candidato ao Tribunal de Contas da União (TCU) e até garantir a presença de Dilma na inauguração de 

uma ponte. 

 

O governo conseguiu que dois senadores da base aliada retirassem suas assinaturas a favor da CPI. Como 

a oposição havia coletado 27 assinaturas - número mínimo para a instalação de comissão parlamentar no 

Senado -, as duas baixas inviabilizaram a iniciativa. Com apenas 25 assinaturas, o requerimento foi 

mandado pelo presidente José Sarney (PMDB-AP) diretamente para o arquivo. Se quiser abrir uma CPI, a 

oposição terá que recomeçar a coleta de assinaturas. 
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O objetivo da CPI era investigar as irregularidades no setor de transportes, que já resultaram na demissão 

de 27 pessoas, entre elas o ex-ministro Alfredo Nascimento e o ex-diretor-geral do Departamento 

Nacional de Infraestrutura Rodoviária (Dnit) Luiz Antonio Pagot. 

 

O senador João Durval (PDT-BA), o primeiro a retirar a assinatura, recuou em troca da promessa do 

governo e do PT de apoiar a candidatura de seu filho, o deputado Sérgio Barradas Carneiro (PT-BA), para 

vaga de ministro do TCU. Até então, Dilma mostrava-se simpática à candidatura da deputada Ana Arraes 

(PSB-PE), mãe do governador de Pernambuco, Eduardo Campos.  

O ESTADO DE S. PAULO 

  

À beira de um ataque de nervos 

Os ministros, ex-ministros e futuros ex-ministros estão à beira de um ataque de nervos 

 

Alfredo Nascimento, defenestrado dos Transportes, usou a volta ao Senado para admitir ter mágoa de 

Dilma, jogar os escândalos no colo do sucessor Paulo Sérgio Passos, seu ex-secretário-executivo, e liberar 

um desconhecido lado cômico: "O PR não é lixo para ser varrido". 

 

Wagner Rossi foi jogado na fogueira pelo ex-diretor da Conab (o Dnit da Agricultura) Oscar Jucá Neto, 

irmão do longevo e famoso líder do governo no Senado, Romero Jucá. Também no Congresso, Rossi 

negou que haja uma "central de corrupção" na pasta que comanda. Reduziu tudo a "ressentimento". 

Nelson Jobim, o que detesta ser "dissimulado" e adora falar suas verdades por aí, conversou ontem com 

Dilma, saiu calado e viajou a serviço para a região Norte, onde assina com a Colômbia acordos para a 

proteção conjunta das fronteiras. Como se nada tivesse acontecido -até a próxima verdade. 

 

E o Planalto fez um troca-troca: sai a CPI dos Transportes, ufa!, e entra uma fila de mais cinco ministros 

para depor "a convite" na Câmara: Comunicações, Meio Ambiente, Desenvolvimento Agrário, Cidades e 

o novo dos Transportes. 

 

De CPIs sempre podem sair cobras e lagartos. De depoimentos camaradas só saem palavrórios e imagens 

para preencher a grade de programação da TV Câmara. 

 

Pelo sim, pelo não, o Palácio do Planalto se esforçou para salvar pelo menos um, o ministro de Minas e 

Energia, Edison Lobão. No lugar dele vai o diretor da ANP (Agência Nacional do Petróleo), Haroldo 

Lima. Por enquanto... 

 

Sem a CPI, o PR falou grosso no Congresso e se retirou do bloco de apoio ao governo. Repare bem: do 

bloco de apoio, não do governo. Aí, vale o "daqui eu não saio, daqui ninguém me tira". 

Conclusão: está uma bagunça danada no fim do recesso. Por quê? Está faltando comando.  

ELIANE CANTANHÊDE – FOLHA DE S. PAULO 

  

Orçamento do STF eleva salário de ministros para R$ 30,6 mil 
Reajuste é de 14,79%; proposta encaminhada ao Executivo prevê total de R$ 614 milhões para gastos e 

investimentos 

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) aprovaram nesta quarta-feira, 3, uma proposta de 

orçamento para 2012 de R$ 614 milhões que prevê um aumento nos próprios salários de 14,79%, 

alcançando R$ 30, 6 mil, e gastos de R$ 18,9 milhões com uma série de obras de engenharia e projetos de 

arquitetura para modernizar a sede da corte. Uma das ideias em análise é a instalação de vidros blindados 

no prédio onde funciona o gabinete do presidente do STF e o plenário do tribunal. 

 

Na sessão administrativa em que chancelaram o orçamento, os ministros fizeram questão de frisar que o 

Poder Executivo não pode alterar a proposta. Eventuais cortes terão de ser feitos pelo Legislativo. A 

proposta será encaminhada nesta quinta-feira, 4, ao Planalto.  
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Grande parte do orçamento será consumida com encargos e folha de pessoal, que inclui 1.134 servidores 

ativos e 400 inativos e pensionistas. No total, R$ 391,1 milhões foram reservados para esses gastos. A 

proposta prevê o reajuste de salários dos 11 ministros - dos atuais R$ 26,7 mil para R$ 30,6 mil. Há um 

projeto em tramitação no Congresso para aumentar a remuneração dos integrantes da corte. Na proposta, 

foi incluída ainda a previsão para implementar um plano de cargos e salários para os servidores. 

 

O orçamento é superior à proposta encaminhada pelo tribunal no ano passado - de R$ 604 milhões. No 

entanto, de acordo com o diretor-geral do STF, Alcides Diniz da Silva, o Executivo acabou enviando ao 

Congresso uma proposta menor, de R$ 503 milhões, o que representou um corte de R$ 101 milhões. 

Além dos gastos com salários, a proposta prevê custos com reformas e projetos do tribunal. Um desses 

projetos, que consumirá R$ 2,8 milhões, envolve a futura construção de um prédio próprio para a TV 

Justiça, a emissora oficial do Judiciário, com 3 mil metros quadrados. Também deverá ser feito um projeto 

para ampliação da garagem do tribunal. 

 

Para reforma dos vidros e esquadrias do edifício sede do STF foram reservados R$ 4 milhões. Outra 

reforma projetada a um custo de R$ 3 milhões é a instalação de três elevadores a mais no prédio onde 

funcionam os gabinetes dos ministros.    

MARIÂNGELA GALLUCCI - O ESTADO DE S.PAULO 

  

O que todos já sabiam – Ideli é muito fraquinha 

O ministro Nelson Jobim, da Defesa, solta o verbo mais uma vez, agora na revista "Piauí" que chega às 

bancas amanhã. Ao se referir às negociações sobre o sigilo eterno de documentos, ele atira no núcleo do 

governo de Dilma Rousseff. "É muita trapalhada", afirma. "A [ministra] Ideli [Salvatti, das Relações 

Institucionais] é muito fraquinha". Já Gleisi Hoffmann, da Casa Civil, "nem sequer conhece Brasília". 

MÔNICA BERGAMO – FOLHA DE S. PAULO 

 

TRF-1 cassa liminares que permitiam boicote de médicos a planos de saúde 
O Tribunal Regional Federal da 1ª Região cassou as liminares que permitiam aos médicos boicotarem 

atendimento aos conveniados de planos de saúde, fazerem paralisações sem aviso prévio e promoverem o 

descredenciamento em massa de determinadas operadoras. A Advocacia-Geral da União conseguiu 

restabelecer as restrições determinadas em maio pela Secretaria de Direito Econômico (SDE), do 

Ministério da Justiça, à categoria. Elas haviam sido suspensas por decisão da 9ª Vara Federal de São 

Paulo, atendendo a pedido do Conselho Federal de Medicina (CFM) e da Associação Médica Brasileira 

(AMB). Os médicos paulistas marcaram paralisação no atendimento a clientes de panos de saúde a partir 

de 1º de setembro. 

 

Além de proibir os boicotes, a SDE determinou às entidades representativas dos médicos que não 

estabeleçam cobrança de taxas adicionais de usuários pelas consultas, por serem irregulares. Em abril, o 

Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal publicou resolução autorizando os médicos a 

cobrarem taxa adicional de R$ 60 por consulta realizada por meio de planos de saúde. Mas foi obrigado a 

recuar e revogar a resolução alguns dias depois.  

 

Ao conceder as liminares em maio, o juiz da 9ª Vara Federal, Antonio Correa, não julgou o mérito das 

restrições, mas sim que a SDE não tem competência para ditar normas de conduta para associações de 

médico, por não serem empresas de mercado. A AGU então recorreu ao TRF1 por meio de agravo de 

instrumento. A decisão do desembargador também é em caráter provisório. O tribunal ainda julgará o 

mérito do agravo, ou seja, se mantém ou não a liminar. Além disso, também será julgado ainda o mérito 

das ações que correm na 9ª Vara Federal.  

 

O Conselho Federal de Medicina informou que já foi notificado da decisão do TRF e que vai recorrer da 

liminar concedida no agravo. Segundo o órgão, a decisão que suspende a liminar não analisou o mérito da 
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questão, mas somente a competência da SDE para impor medidas restritivas às entidades. ANA 

D'ANGELO, GUSTAVO HENRIQUE BRAGA - CORREIO BRAZILIENSE 

  

TCU identifica rombo de R$ 157 milhões no Senado 
Exclusivo: oito diferentes ações questionam gastos com pessoal, incluindo os supersalários. Até servidores 

afastados do trabalho ganhavam hora extra. Ministério Público ainda avalia se pedirá ressarcimento aos 

cofres públicos 

 

Anualmente, o Senado contabiliza um rombo de R$ 157 milhões por ano em sua folha de pagamento, 

provocado por gastos indevidos. A conclusão é de uma auditoria do Tribunal de Contas da União que 

analisou os pagamentos irregulares de salários acima do teto constitucional, de horas extras, de 

incorporações de funções comissionadas e outras verbas, além do descumprimento da jornada semanal.  

 

O farto material embasou oito ações judiciais do Ministério Público contra o Senado. O Congresso em 

Foco teve acesso exclusivo a elas. Uma delas refere-se ao pagamento dos supersalários aos servidores que 

têm vencimentos acima do salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o teto do funcionalismo. 

Por conta dessa ação, a Justiça determinou que a Casa abatesse qualquer pagamento acima desse teto, hoje 

de R$ 26,7 mil. O juiz da 9ª Vara Federal ainda determinou que o Senado enviasse a ele cópia da folha de 

pagamento de janeiro de 2010 a maio de 2011, com a remuneração de todos os senadores e servidores. 

 

Apesar de o Senado ter conseguido amenizar parte da decisão no Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª 

Região, o fato é que, daqui pra frente, a Casa decidiu cumprir a decisão e cortar os salários dos 

funcionários. A mesma atitude vai ser tomada pela Câmara e pelo Poder Executivo. 

 

Os supersalários não são, porém, a única situação irregular encontrada pelo Ministério Público. Ao todo, 

pagamentos indevidos somam, de acordo com auditoria que embasa as ações do MP, R$ 157 milhões de 

prejuízo. O valor corresponde a 10% da folha do Senado. Considerados os últimos cinco anos, seriam R$ 

788 milhões. Neste momento, a ideia dos procuradores da República é apenas garantir o estancamento de 

futuros danos aos cofres públicos. Mais adiante, pode ou não haver uma ação para o ressarcimento do 

dinheiro do contribuinte irregularmente usado no passado. O que se considera também é a viabilidade de 

todos esses recursos efetivamente voltarem para o Erário. 

 

Dos R$ 157 milhões por ano apurados pelo TCU, R$ 11 milhões anuais referem-se aos supersalários. São 

os pagamentos a 464 servidores da Casa, em valores de agosto de 2009, acima do teto constitucional da 

época, que era de R$ 24.500. Hoje, o número desses supermarajás aumentou: já seriam mais de 700 

servidores que ganham mais que um ministro do STF, segundo estimativa do relator da reforma 

administrativa no Senado, Ricardo Ferraço (PMDB-ES). Depois da auditoria, houve também um aumento 

salarial no valor do teto do funcionalismo, que hoje é de R$ 26.700. 

 

Complemento de renda 

Outra parte dos R$ 157 milhões referem-se a horas extras indevidamente pagas pelo Senado a 610 

servidores. No total, o tribunal apurou que R$ 19,8 milhões em horas extras foram pagos de maneira 

irregular entre junho de 2009 e julho de 2009. Desse valor, R$ 5,7 milhões foram pagos no recesso 

parlamentar de janeiro de 2009.   

EDUARDO MILITÃO – CONGRESSO EM FOCO 

 

Deputado do PDT ganhou R$ 8,8 milhões da União 

Negócios de André Figueiredo foram realizados entre 2009 e 2011; lista do TCU critica a relação de 

empresas de parlamentares com o governo 

Duas empresas do deputado André Figueiredo (PDT-CE) receberam pelo menos R$ 8,8 milhões do 

governo federal entre 2009 e 2011. O parlamentar vende material hospitalar para órgãos vinculados aos 

Ministérios da Saúde, Educação e Defesa. Segundo informações obtidas pelo Estado, o nome de 

Figueiredo aparece no relatório sigiloso do Tribunal de Contas da União (TCU) que trata dos contratos 
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firmados entre empresas de parlamentares e o governo federal. Para o TCU, essa relação fere a 

Constituição.  

 

De acordo com declaração à Justiça Eleitoral, André Figueiredo é dono da Scientific Comércio e 

Importação Ltda. e da Scientific Dental Ltda. Os contratos com o governo cresceram desde o ano passado. 

Em 2010, a Scientific Comércio recebeu R$ 4,8 milhões. A empresa já faturou R$ 2,3 milhões só em 

2011. Em março, por exemplo, ganhou R$ 247 mil pela venda de um aparelho de ultrassonografia portátil 

ao hospital universitário da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Por R$ 232 mil, a Fundação 

Nacional de Saúde (Funasa) comprou equipamento semelhante da empresa do deputado.  

 

Para o TCU, esse tipo de contratação "descumpre" o artigo 54 da Constituição. De acordo com o artigo, 

deputados e senadores não podem firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, 

autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público e 

ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com 

pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada. 

 

O Estado procurou a assessoria do deputado, mas não houve resposta até o fechamento da edição. Outros 

dois nomes incluídos no mesmo relatório do TCU são os do senador Eunício Oliveira (PMDB-CE) e do 

deputado Paulo Maluf (PP-SP). 

 

Aluguel. Empresas de Eunício têm contratos com ministérios e a Petrobrás. Na semana passada, 

reportagem mostrou que uma empresa de Maluf, a Maritrad Comercial Ltda, recebe cerca de R$ 1,3 

milhão por ano do governo federal pelo aluguel do prédio onde funciona a sede da Procuradoria da 

Fazenda Nacional, em São Paulo. Maluf já levou $ 5,5 milhões dos cofres do Ministério da Fazenda desde 

o fim de 2006, quando o contrato foi celebrado com "dispensa de licitação".  

 

De acordo com informações obtidas pelo Estado, estão ainda no mesmo documento do TCU candidatos 

que ficaram como suplentes nas eleições de 2006. São eles: Ajandi José Costa, Cleuber Carneiro, Almir 

Bressan Junior e José Gerardo Oliveira de Arruda. O cruzamento que levou aos nomes dos parlamentares 

faz parte de uma auditoria do TCU em 142.524 contratos do governo federal assinados entre 2006 e 2010. 

A investigação mostra que as licitações viraram um jogo de cartas marcadas. O tribunal descobriu, entre 

outras coisas, casos em que o governo contratou empresas que têm como sócios os servidores públicos do 

órgão que fez a licitação.  

LEANDRO COLON – O ESTADO DE S. PAULO 

 

Governo aumenta impostos 
Para compensar incentivos à indústria, Receita Federal eleva taxação sobre cigarros e planeja criar 

tributo. IPI sobre carros vai diminuir 

Sem espaço para fazer milagre nas contas públicas e tentando atender os pleitos da indústria nacional, o 

governo resolveu dar com uma mão e tirar com a outra. Um dia após o anúncio de um pacote de estímulo 

à competitividade, a Receita Federal informou que vai reduzir o Imposto sobre Produtos Industrializados 

(IPI) para veículos até julho de 2016 e que, em dezembro, aumentará a tributação sobre o cigarro de 60% 

para 81%. Além disso, deve criar um tributo para compensar o fim da contribuição previdenciária de 20% 

na folha de pagamento de quatro setores (têxtil, calçados, móveis e softwares), prevista no Plano Brasil 

Maior, lançado na terça-feira.  

 

A redução do IPI para veículos nacionais faz parte da nova política industrial e incluirá automóveis, 

caminhões, tratores, ônibus e veículos comerciais leves. Não está definido o quanto vai ser abatido, mas a 

desoneração será feita de acordo com o grau de nacionalização de componentes. “Não há redução 

imediata de IPI para a indústria automobilística. A Medida Provisória nº 340 autoriza o incentivo 

tributário para produção e não para o consumidor e será com base em critérios ainda não definidos que 

estão sendo discutidos entre o governo e o setor. O percentual das alíquotas e as contrapartidas ainda serão 

definidos”, esclareceu o Ministério da Fazenda em nota. 
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A MP estabelece dois tipos de regime de tributação para os cigarros. Até o último dia útil de novembro, o 

governo publicará um decreto que irá definir as alíquotas. “Quanto menor o valor do cigarro, mais 

tributado ele será para desestimular o uso do tabaco”, disse o auditor Marcelo Fisch, da área de 

fiscalização. O aperto sobre os cigarros deve render R$ 2 bilhões anuais.  

 

O coordenador de Tributação da Receita, Fernando Mombelli, revelou que o governo estuda criar um 

tributo para equalizar as contas da Previdência. “É um projeto-piloto”, afirmou. O custo da desoneração da 

folha será de R$ 200 milhões neste ano e de R$ 1,4 bilhão no próximo. A nova política industrial prevê 

uma renúncia fiscal total de R$ 24,5 bilhões em incentivos fiscais até 2012, para compensar as perdas do 

setor produtivo com a alta do real frente ao dólar. Desse total, a maior parte (R$ 20,7 bilhões) será 

desembolsada no próximo ano. Além disso, o governo terá de arcar com gastos adicionais provenientes 

dos prometidos reajustes aos servidores e ao salário mínimo. 

 

Equilíbrio 
Uma das apostas dos economistas para o governo acertar as contas é o aumento da arrecadação com o 

Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), que sofrendo elevações no cartão de crédito e passou a 

incidir nas transações no mercado futuro. “A arrecadação adicional de IOF será importante e poderá 

representar 0,3% a 0,5% do PIB no ano. A desoneração com o Brasil Maior ficou pouco abaixo de 0,4%”, 

estimou o economista-chefe da Corretora Convenção, Fernando Montero. Em 2012, afirmou, essa receita 

adicional será menor.  

 

Para o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Andrade, a política industrial 

criará compensações que ajudarão no equilíbrio fiscal. “O programa é importante porque visa dar mais 

competitividade à industria e corrigir distorções. A arrecadação tem aumentado acima do PIB e da 

inflação. O Brasil continuará crescendo e, com a indústria mais fortalecida e a geração de mais empregos, 

a arrecadação subirá”, afirmou. Andrade espera que o pacote seja apenas o começo. “Outros setores, como 

brinquedos e eletroeletrônicos, também precisam ser contemplados. 

 

Estímulo à tecnologia 
A presidente Dilma Rousseff vai anunciar, ainda neste mês, novas medidas de incentivo às áreas de 

semicondutores e banda larga. A revelação foi feita ontem pelo ministro de Ciência e Tecnologia, Aloizio 

Mercadante. Ele disse que não podia dar mais detalhes sobre as novas medidas, mas adiantou que o 

objetivo será estimular o investimento no Brasil. “Esperamos entrar no clube de 20 países com indústria 

de semicondutores e no clube de quatro países que tem produção do display, a tela de toque”, ressaltou. 

Segundo o ministro, a prioridade é estimular a produção de diversos itens no Brasil, entre eles tablets, 

notebooks e semicondutores.  

ROSANA HESSEL, VERA BATISTA - CORREIO BRAZILIENSE 

  

Um terço dos brasileiros não tem condições de pagar suas dívidas 
Cerca de um terço da população brasileira não tem condições de pagar suas dívidas. Do total, 32,8% 

disseram que não terão condições de pagar as contas em atraso. Os dados são do IEF (Índice de 

Expectativas das Famílias), divulgado pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada). 

 

Os dados mostraram que apenas 16,4% dos entrevistados acreditam que terão condições de honrar os 

compromissos, enquanto 47,8% responderam que conseguirão quitar parcialmente. 

 

Por regiões, 43,5% das famílias do Centro-Oeste declararam ter capacidade de pagar totalmente suas 

dívidas, ao passo que no Norte e Sudeste está concentrada a maior parcela dos que dizem não poder pagar 

seus débitos, 55,9% e 36,4%, respectivamente. 

 

Valor das dívidas 
No que diz respeito ao valor médio da dívida dos brasileiros, este aumentou 2,06% em julho, na 
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comparação com junho, ao passar de R$ 4.343,95 para R$ 4.433,65.Frente a agosto de 2010, quando o 

índice começou a ser publicado, houve queda de 18,30%, uma vez que, no oitavo mês do ano passado, a 

dívida média do brasileiro estava em R$ 5.426,59. 

 

Peso da dívida 
Em relação ao peso da dívida no orçamento das famílias, em 22,8% dos casos, ela representa entre metade 

e toda a renda mensal;  em 21,9%, o dobro da dívida. Em 23,3% dos casos, porém, ela representa de duas 

a cinco vezes a renda mensal. 

 

Os dados mostraram ainda que, em 15,7% dos casos, as dívidas representam mais de cinco vezes a renda 

mensal e, em 16,3%, até metade da renda da família.  

INFOMONEY 

 

 

Luta contra Privatização no Hospital Regional do Sudoeste 

Fórum Popular de Saúde - Caso prefira ler o panfleto em .pdf acesse aqui! 

 

Votação da Previdência Complementar é adiada na CTASP  

A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados (CTASP) adiou, 

nesta quarta-feira (03), a votação do Projeto de Lei 1992/07, que institui Plano Complementar de 

Previdência aos servidores públicos federais. O próprio relator da matéria, deputado Silvio Costa 

(PTB/PE), pediu vistas do processo antes da apreciação pela Comissão. Com a manobra, o relatório deve 

voltar à pauta na próxima semana. 

 

Oposição aponta inconstitucionalidade em mudanças feitas pela Câmara em texto de MP  

Senado Federal - Segundo o líder do PSDB, senador Alvaro Dias (PR), a prorrogação da gratificação da 

AGU já consta do Projeto de Lei nº 1.684/2011, do Poder Executivo, em tramitação na Câmara dos 

Deputados, e constava da Medida Provisória 521/ 2010, a MP dos Médicos Residentes, que teve o seu 

prazo de vigência encerrado, sem votação, em junho deste ano. 

 

Impacto na Previdência de “teste” para desonerar folha de pagamento preocupa 

Clemente Ganz Lúcio (Dieese) afirma ainda que, a depender de como a mudança for convertida ao 

consumidor, a transferência do custo sobre o salário para o faturamento poderia representar um 

agravamento do caráter regressivo do sistema tributário. Isso aconteceria se a desoneração não significar 

redução de preços ao consumidor. Na prática, os mais pobres pagam proporcionalmente mais impostos do 

que os ricos, justamente pela incidência de tributos sobre bens comprados no dia a dia. 

 

 

 

http://fopspr.wordpress.com/
http://fopspr.files.wordpress.com/2011/08/folheto_hrs_web.pdf
http://www.jusbrasil.com.br/noticias/2792830/votacao-da-previdencia-complementar-e-adiada-na-ctasp
http://www.senado.gov.br/noticias/oposicao-aponta-inconstitucionalidade-em-mudancas-feitas-na-camara.aspx
http://correiodobrasil.com.br/impacto-na-previdencia-de-teste-para-desonerar-folha-de-pagamento-preocupa-2/278114/
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''Desonerar'' a folha é onerar os trabalhadores 

Esquerda Marxista - [Luiz Bicalho] A declaração do Ministro Mantega que as empresas ganharão, mas 

haverá um impacto neutro na previdência, é uma piada de mau gosto e nos leva a ter sérias dúvidas sobre 

o nosso sistema escolar, se o ministro não aprendeu a somar e diminuir. 

 

Governo enterra a CPI que investigaria denúncias na pasta dos Transportes 

A comissão parlamentar de inquérito (CPI) do Senado que seria criada para investigar irregularidades no 

Ministério dos Transportes foi sepultada na tarde de ontem. Sem as 27 assinaturas necessárias para a 

abertura das investigações, o presidente da Casa, senador José Sarney (PMDB-AP), afirmou que o pedido 

“não cumpria os pré-requisitos necessários” e considerou o assunto “matéria vencida”. 

 

Governo teve de remanejar R$ 15 milhões para a saúde, afirma secretário 

Gazeta do Povo - O governo do Paraná teve de remanejar R$ 15 milhões de outras pastas para a saúde, 

segundo o secretário de Estado da Saúde, Michele Caputo Neto. A afirmação foi feita nesta quarta-feira 

(3) durante o balanço do primeiro semestre apresentado aos deputados na Assembleia Legislativa do 

Paraná. O problema, segundo o secretário, estava no orçamento deste ano, que destinou R$ 372 milhões 

para a área contra R$ 392 milhões em 2010. 

 

STF aprova orçamento que prevê salário de R$ 30 mil a ministros 

Folha - O STF (Supremo Tribunal Federal) aprovou nesta quarta-feira sua proposta orçamentária para 

2012, que prevê um salário de R$ 30,6 mil aos ministros e outros gastos, como R$ 4 milhões para trocar 

vidros do prédio principal (com a possibilidade de blindagem) e um projeto de R$ 2,8 milhões para 

construir um prédio da TV Justiça. Os dados foram enviados à Presidência da República, que repassará a 

proposta ao Ministério do Planejamento, para a inclusão no Projeto da Lei Orçamentária Anual a ser 

enviado ao Congresso até o fim do mês. 

 

STF prevê gastos de R$ 614 milhões para 2012; mais da metade será para a folha de pagamento 

O Globo - BRASÍLIA - Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) aprovaram em reunião 

administrativa proposta de orçamento para o Judiciário em 2012 com recursos previstos para um eventual 

aumento no salário dos magistrados e dos servidores. Também foram contempladas obras e projetos - 

como, por exemplo, a construção de um prédio de 3 mil metros quadrados para instalar a TV Justiça. Ao 

todo, estão previstos gastos da ordem de R$ 614 milhões. Do total, R$ 391 milhões correspondem a 

despesas com a folha de pagamento e R$ 18,9 milhões serão destinados a obras no STF. 

 

 

 

http://www.diarioliberdade.org/index.php?option=com_content&view=article&id=18159:desonerar-a-folha-e-onerar-os-trabalhadores&catid=58:laboraleconomia&Itemid=69
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica-brasil-economia/33,65,33,14/2011/08/04/interna_politica,263940/governo-enterra-a-cpi-que-investigaria-denuncias-na-pasta-dos-transportes.shtml
http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/conteudo.phtml?id=1154055
http://www1.folha.uol.com.br/poder/954206-stf-aprova-orcamento-que-preve-salario-de-r-30-mil-a-ministros.shtml
http://oglobo.globo.com/pais/mat/2011/08/03/stf-preve-gastos-de-614-milhoes-para-2012-mais-da-metade-sera-para-folha-de-pagamento-925057562.asp
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Câmara de Vereadores e prefeitura de Blumenau gastam anualmente R$ 24,5 milhões com salários de 

servidores comissionados 

ClicRBS - Juntas, a prefeitura e a Câmara de Vereadores de Blumenau gastam anualmente cerca de R$ 

24,5 milhões em salários com 495 servidores que ocupam cargos comissionados, cujos nomes foram 

divulgados no Portal da Transparência no site da prefeitura. Na folha de pagamento do mês de julho, o 

Executivo desembolsou R$ 1,76 milhão (7,7% do total gasto com funcionalismo) e a Câmara R$ 287,8 

mil (33,3 % do total gasto com pessoal, relativos ao mês de junho). 

 

Servidor municipal faz pintura artística em muros de praça, no Ceará  

G1 - O servidor municipal Tarcísio Marques, de 75 anos, faz pinturas artísticas nos muros de uma praça, 

na periferia do município de Sobral, localizado a 233 quilômetros de Fortaleza.  

 

Argentina reajusta aposentadorias em 16,82% 

Paraná Onlie - Em plena campanha à reeleição que será em outubro, a presidente da Argentina, Cristina 

Kirchner, anunciou hoje um aumento de 16,82% aos aposentados, elevando a aposentadoria mínima para 

1.434,29 pesos (R$ 784,22). O valor é inferior ao salário mínimo que é de 1.840 pesos (R$ 1.006). 

Segundo a Agência Nacional de Seguridade Social (Anses), equivalente ao INSS, serão beneficiados 6,8 

milhões de aposentados e pensionistas. Uma parte receberá um adicional de 45 pesos (R$ 24,6). "A 

medida implica um gasto anual extra por parte da Anses de 20 bilhões de pesos (R$ 10,9 bilhões"), 

informou a Anses. 

 

Câmara Federal 

o PL-02784/2003 - Altera o art. 186 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe 

sobre o regime jurídico dos servidores públicos da União, das autarquias e das fundações 

públicas federais, e o art. 151 da Lei nº 8.213, de 24 de junho de 1991, que dispõe sobre os 

Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências.  

 - 03/08/2011 Designado Relator, Dep. Pepe Vargas (PT-RS) 

 

o PL-01992/2007 - 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. 

 - 03/08/2011 Vista ao Deputado Silvio Costa. 

 

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

 - 03/08/2011 Apresentação do Requerimento de Inclusão na Ordem do Dia n. 2577/2011, pelo 

Deputado Rogério Peninha Mendonça (PMDB-SC), que: "Requer a inclusão na 

Ordem do Dia da Proposta de Emenda à Constituição n. 270, de 2008, que 

http://www.clicrbs.com.br/anoticia/jsp/default.jsp?uf=2&local=18&newsID=a3431432.xml&channel=84&tipo=1&section=Geral
http://www.clicrbs.com.br/anoticia/jsp/default.jsp?uf=2&local=18&newsID=a3431432.xml&channel=84&tipo=1&section=Geral
http://g1.globo.com/ceara/noticia/2011/08/servidor-municipal-faz-pintura-artistica-em-muros-de-praca-no-ceara.html
http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/548802/?noticia=ARGENTINA+REAJUSTA+APOSENTADORIAS+EM+1682
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=149344
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=366851
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=401376
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acrescenta o parágrafo 9º ao art. 40 da Constituição Federal de 1988". 
 - 03/08/2011 Apresentação do Requerimento de Inclusão na Ordem do Dia n. 2595/2011, pelo 

Deputado Junji Abe (DEM-SP), que: "Requer a inclusão de Proposta de Emenda 

à Constituição (PEC) nº. 270/2008 na pauta da Ordem do Dia". 

 

o PEC-00345/2009 - Altera o art. 40 da Constituição Federal, para determinar que servidores 

aposentados por invalidez permanente decorrente de acidente em serviço, moléstia 

profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, perceberão proventos correspondentes 

à totalidade da remuneração ou do subsídio percebidos no momento da aposentação. 

 - 03/08/2011 Apresentação do Parecer do Relator n. 1 CCJC, pelo Deputado Pastor Marco 

Feliciano (PSC-SP). 
 - 03/08/2011 Parecer do Relator, Dep. Pastor Marco Feliciano (PSC-SP), pela admissibilidade. 

 

o PL-06083/2009 - Institui a obrigatoriedade de realização de ginástica laboral no âmbito dos 

órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta. 

 - 03/08/2011 Apresentação do Parecer do Relator n. 1 CSSF, pela Deputada Flávia Morais 

(PDT-GO). 

 

o PL-06685/2009 - Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para dispor sobre a 

proteção do trabalho do idoso. 

 - 03/08/2011 Designado Relator, Dep. Leonardo Quintão (PMDB-MG) 
 - 04/08/2011 Reabertura do Prazo para Emendas ao Projeto - Art. 166 do RICD (5 sessões 

ordinárias a partir de 05/08/2011) 

 

o PL-06688/2009 - Altera dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada 

pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para fixar prazo para recolhimento da 

contribuição sindical. 

 - 03/08/2011 Retirado de pauta a requerimento dos Deputado Augusto Coutinho e Assis Melo. 

 

o PL-06851/2010 - Altera a Lei nº 7.418, de 16 de dezembro de 1985, que institui o Vale-

Transporte, para dispor sobre o seu custeio. 

 - 03/08/2011 Apresentação do Parecer do Relator n. 1 CDEIC, pelo Deputado Antonio 

Balhmann (PSB-CE). 
 - 03/08/2011 Parecer do Relator, Dep. Antonio Balhmann (PSB-CE), pela rejeição deste, da 

Emenda 1/2008 e 2/2008 ao PL 4.196/2008, apresentadas na Comissão de 

Trabalho, Administração e Serviço Público, do PL 4.196/2008 e do PL 985/2011, 

apensados. 

 

o PDC-02839/2010 - Susta a Portaria nº 1.510 do Ministério do Trabalho e Emprego, de 21 de 

agosto de 2009, publicada no Diário Oficial da União de 25 de agosto de 2009. 

 - 02/08/2011 Despacho exarado no REC 61/11: "Ao Senhor Presidente da Comissão de 

Trabalho, Administração e Serviço Público, para se manifestar no prazo de 3 

(três) sessões. Publique-se." 

 

o PL-01320/2011 - Altera o artigo 18 da Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001, que "dispõe 

http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=428822
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=451935
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=465165
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=465169
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=467204
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=484467
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=501800
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sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal" e 

acrescenta o inciso XII ao artigo 102 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que "dispõe 

sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos da União" e dá outras providências. 

 - 03/08/2011 Designado Relator, Dep. Nelson Pellegrino (PT-BA) 

 

o PL-01429/2011 - Dispõe sobre restrições ao monitoramento de correspondência eletrônica 

por parte do empregador.  

 - 03/08/2011 Designado Relator, Dep. Ronaldo Nogueira (PTB-RS) 
 - 04/08/2011 Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões ordinárias a partir de 05/08/2011) 

 

o PL-01506/2011 - Aumenta o rol de deveres e obrigações dos servidores públicos e 

parlamentares no exercício de suas funções. 

 - 02/08/2011 Encerramento automático do Prazo de Recurso. Não foram apresentados recursos. 
 - 03/08/2011 Devolvido ao autor, nos termos do § 1º do artigo 137 do RICD. 

 

 

 

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

 

 

 

FENASPS 

http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=503592
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=505410

