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Brasília-DF, 5 de dezembro de 2011 

 

Carlos Lupi deixa o Ministério do Trabalho; é o sétimo a cair no governo Dilma 
 

O ministro do Trabalho, Carlos Lupi (PDT), pediu demissão do cargo após reunião com a presidente 

Dilma Rousseff, na tarde deste domingo (4). Em seu lugar, ficará, de forma interina, o secretário-

executivo da pasta, Paulo Roberto Pinto. 

 

Em nota oficial, Lupi afirma que sua demissão é causada pela "perseguição política e pessoal da mídia que 

venho sofrendo há dois meses sem direito de defesa e sem provas". 

 

Segundo o agora ex-ministro, sua demissão foi necessária "para que o ódio das forças mais reacionárias e 

conservadoras deste país contra o Trabalhismo não contagie outros setores do Governo". 

 

Lupi também diz que, nos cinco anos à frente do Ministério do Trabalho, gerou milhões de empregos, 

conseguiu reconhecimento legal das centrais sindicais, qualificação de milhões de trabalhadores e 

regulamentação do ponto eletrônico para proteger o bom trabalhador e o bom empregador, entre outras 

realizações. 

 

"Saio com a consciência tranquila do dever cumprido, da minha honestidade pessoal e confiante por 

acreditar que a verdade sempre vence", conclui. 

 

Carlos Lupi deixou o cargo após a Comissão de Ética Pública da Presidência da República recomendar 

sua exoneração no último dia 30. Desgastado após a divulgação de um suposto esquema de propina 

realizada por integrantes do ministério para a liberação de repasses para ONGs, Lupi foi questionado 

sobre uma carona em um avião pago pelo empresário Adair Meira –que controla duas ONGs beneficiárias 

de convênios com o ministério– durante uma viagem oficial ao Maranhão, em dezembro de 2009. Lupi 

negou na Câmara dos Deputados que conhecesse Meira, mas um vídeo mostrou imagens dos dois juntos. 

 

O ministro negou com veemência as acusações durante vários dias, seja no Congresso ou em entrevistas 

coletivas, mas sua situação ficou insustentável quando uma versão contrária a sua defesa veio à tona e a 

Comissão de Ética deu seu veredicto. 

 

Com a queda de Lupi, são sete os ministros afastados no primeiro ano do governo de Dilma Rousseff: 

Antonio Palocci (Casa Civil), Alfredo Nascimento (Transportes), Nelson Jobim (Defesa), Wagner Rossi 

(Agricultura), Pedro Novais (Turismo) e Orlando Silva (Esporte). Com exceção de Jobim, que criticou 

publicamente o governo diversas vezes, todos os titulares deixam o cargo após acusações de corrupção –

Rossi, inclusive, foi afastado após comprovação de que usou várias vezes um jatinho pertencente a uma 

empresa que tinha negócios com o Ministério da Agricultura. 

 

Entenda as denúncias 

Segundo reportagem da revista “Veja” do dia 5 de novembro, integrantes do Ministério do Trabalho 

cobram propina para liberar repasses para ONGs. 



 2 

De acordo com a publicação, funcionários exigiriam comissão de 5% a 15% do valor dos convênios para 

resolver supostas "pendências". O foco dos convênios era a realização de cursos sobre capacitação 

profissional. 

 

O ministro Carlos Lupi (Trabalho) determinou a abertura de uma investigação interna e afastou o 

coordenador-geral de qualificação da pasta, Anderson Alexandre dos Santos. Lupi também pediu ao 

ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, que a Polícia Federal investigue as denúncias. 

 

Santos e o deputado federal Weverton Rocha (PDT-MA), que até outubro era assessor especial de Lupi, 

são apontados pela revista como integrantes do esquema de extorsão. Os dois não foram localizados. 

Lupi disse que "não vê fundamento" nas acusações. "Denúncia em que o denunciante não aparece é algo 

que nos deixa na dúvida de saber qual o interesse da denúncia. Quem denuncia tem que apresenta provas", 

disse. 

 

A situação de ministro, porém, se agravou após um site do Maranhão divulgar imagens que contrariam a 

versão de que ele não teria usado, em 2009, um avião providenciado por Adair Meira, dono de ONGs com 

convênios com a pasta. 

 

O ministério havia dito que Lupi se deslocou em um avião modelo Seneca. A foto o mostra, entretanto, 

descendo de uma aeronave modelo King Air, a mesma que, segundo a "Veja", teria sido providenciada por 

Meira. 

 

Lupi também negou na Câmara dos Deputados que conhecesse Meira, um vídeo divulgado na no site da 

“Veja”, porém, mostra imagens dos dois juntos.  

*Fonte: Uol Notícias 

  

PL 1992/07 - Comissão geral vai debater previdência complementar dos servidores 

 

O debate vai ser nesta quarta-feira (7), a partir das 15 horas, no plenário da Câmara, que estará aberto ao 

público. O assunto consta do PL 1.992/07, do Executivo, já aprovado na Comissão de Trabalho, de 

Administração e Serviço Público.  

 

O projeto cria a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal (Funpresp) para 

oferecer os planos de benefícios na forma de contribuição definida.  

 

O governo negocia com a base aliada ajustes no texto, como a criação de um fundo especial para 

servidores que exerçam profissões de risco (policiais federais, rodoviários federais e médicos que 

trabalham em regiões de fronteira, por exemplo). 

 

O valor máximo de aposentadoria será o teto da Previdência Social (atualmente em R$ 3.689,66) para 

aqueles que ingressarem depois do início de funcionamento do fundo.  

 

Deputados da base também defendem o aumento da alíquota máxima de contribuição da União ao fundo, 

de 7,5% para 8,5%. 

 

A proposta tranca a pauta das sessões ordinárias, pois o projeto está em regime de urgência constitucional.  

*Fonte: Agência Diap 
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Servidor não paga caixinha e é demitido pelo PSC 
A prova de que o pagamento dos 5% ao partido era obrigatório: Humberto Azevedo recusou-se a 

“contribuir” e Zequinha Marinho exonerou-o, explicitando a razão por e-mail 

 

Duas mensagens eletrônicas escritas pelo presidente do PSC no Pará e vice-líder da legenda na Câmara, 

Zequinha Marinho, comprovam que o partido obriga os funcionários vinculados ao partido a contribuírem 

com 5% dos seus salários para uma „caixinha‟. Quem não paga é demitido. Foi assim com o assessor de 

imprensa Humberto Azevedo, que nunca foi filiado ao PSC. Contratado por Marinho para ganhar R$ 

3.800 brutos, ele se negou a repassar R$ 190 ao partido. Foi mandado embora após decisão do diretório do 

Pará e agora exige indenização na Justiça. 

 

Em mensagem para Azevedo em 30 de março deste ano, o deputado Marinho é claro. “Diante da 

impossibilidade de Vossa Senhoria autorizar o débito de 5% (…) do Partido Social Cristão, ficou 

determinada sua exoneração”, diz o presidente regional da legenda.  

*Fonte: Congresso Em Foco 
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