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Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2012 

 

Governo quer encerrar discussão sobre previdência e votar fundo do servidor 
 

O governo inicia o ano legislativo com todos os esforços voltados para a votação em plenário do projeto 

que modifica o regime de previdência do funcionalismo federal. A criação da Fundação de Previdência 

Complementar dos Servidores Públicos Federais (Funpresp) será o principal tema da primeira reunião do 

ano do colégio de líderes da Câmara, marcada para amanhã à tarde. 

 

O líder do governo na Casa, Cândido Vaccarezza (PT-SP), acredita ser possível aprovar a matéria ainda 

neste mês. A expectativa é de que o projeto, sob regime de urgência na Câmara, encerre sua fase de 

debates até sexta-feira, dependendo apenas de um acordo com a oposição para ser votado. ―Já havia um 

acerto com a oposição para, ao menos, encerrar a discussão na primeira semana de trabalho. Vamos ver se 

conseguimos avançar nesse sentido agora‖, diz Vaccarezza. Hoje, cinco medidas provisórias trancam a 

pauta da Casa. 

 

A discussão em torno da redefinição dos critérios de rateio dos royalties do petróleo também volta à cena 

com o retorno das atividades parlamentares. Representantes dos estados não produtores do combustível 

tentam emplacar um pedido de urgência para a tramitação do texto aprovado no Senado, que impõe 

reduções nas fatias destinadas à União e aos estados produtores de petróleo. Para tanto, são necessárias as 

assinaturas de 257 deputados, o equivalente à maioria absoluta da Casa. Na avaliação de Vaccarezza, 

entretanto, apenas depois do carnaval será possível avaliar o cenário do debate na Câmara. 

 

*Fonte: Correio Braziliense. 

 

Desafios de um Brasil mais velho 

Em vez de construir um sistema de aposentadorias sólido, o país perpetua um modelo inviável para as 

próximas gerações 

 

O Brasil que enriquece não chegou à casa simples, de poucos cômodos, da chácara 92 do Recanto dos 

Buritis, Gama, distante cerca de 40 quilômetros do Palácio do Planalto. Em uma área de dois hectares, vê-

se de tudo: galinhas e porcos soltos, plantações de milho, mandioca, abóbora e feijão, além de um pequeno 

pomar. Mas nada ali é produzido para gerar renda. Tudo vai para o consumo do casal Júlia Miranda de 

Souza, 58 anos, e Osvaldo Martins de Souza, 62. O ofício da enxada sempre foi a forma de sustento dos 

dois baianos de Santa Rita de Cássia. Hoje, na terceira idade, não conseguem mais forças para trabalhar e 

correm atrás da aposentadoria. 

 

Os benefícios que tanto pleiteiam seriam mais do que justo se, ao longo dos últimos anos, tivessem 

contribuído com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Mas não foi assim. Júlia recorreu à Justiça 

e conseguiu garantir um salário mínimo por mês. O marido ainda briga nos tribunais para ter o mesmo 

direito. Casos como o deles custam caro ao país e impõem uma fatura à Previdência que resulta em um 

rombo de quase R$ 50 bilhões por ano aos cofres públicos. 

 

Apesar de reconhecer que a contribuição ao INSS é necessária, Júlia assegura que lhe faltou opção. 

―Praticamente, não temos renda. Vivemos do que produzimos. Nunca tivemos dinheiro para pagar 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica-brasil-economia/33,65,33,14/2012/02/06/interna_politica,288913/governo-quer-encerrar-discussao-sobre-previdencia-e-votar-fundo-do-servidor.shtml
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imposto‖, diz. Hoje, o salário mínimo recebido por ela é investido, sobretudo, na sua saúde. Antes da 

aposentadoria, os gastos com remédios e exames eram de responsabilidade dos três filhos — dois 

pedreiros e um policial militar, que também residem na pequena chácara. 
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Os herdeiros, por sinal, são motivo de preocupação de Osvaldo. Apesar dos conselhos do pai, nenhum 

deles vê necessidade de contribuir para ao INSS e, assim, garantir a aposentadoria sem traumas. ―Eles já 

poderiam estar pagando como autônomos, mas não pensam no futuro‖, lamenta. 

 

Por lei, trabalhadores rurais com mais de 55 anos, no caso das mulheres, e de 60, se homens, são 

considerados segurados especiais e têm direito a benefícios do INSS mesmo não tendo contribuído ao 

sistema. Para requerer o direito, basta apresentar documentos que comprovem, ao menos, 15 anos de 

atividades no campo. O que funciona como justiça social aos olhos dos que trabalharam de sol a sol a vida 

toda — a pobreza entre os idosos praticamente zerou nos últimos 30 anos — resulta, contudo, numa 

bomba-relógio para o modelo brasileiro de previdência pública. Por uma simples razão: o frágil equilíbrio 

alcançado pelo sistema no meio urbano não vai durar muito, tamanha é a disposição do governo em criar 

mecanismos de proteção social com o dinheiro recolhido no contracheque dos que têm carteira de trabalho 

assinada. 

 

Com o chapéu alheio 
―A culpa é do próprio governo que, além de não propor a reforma que o sistema precisa, ainda usa o INSS 

para fazer política pública‖, afirma o presidente da Associação Nacional dos Servidores da Previdência e 

da Seguridade Social (Anasps), Paulo César Regis de Souza. Ele ressalta que, no último ano, as despesas 

com as aposentadorias rurais foram de R$ 55 bilhões, mas as contribuições realizadas pelos trabalhadores 

não chegaram a R$ 5 bilhões. ―Parte da diferença é coberta pelos empregados de empresas urbanas. Ainda 

assim a Previdência fechou 2011 com um rombo de R$ 36,5 bilhões‖, acrescenta. 

 

O quadro, ressalta Souza, fica mais assustador, pois, mesmo com todo esse desequilíbrio, o INSS terá ter 

arcar com outras distorções. É o caso do programa que inclui os microempreendedores. Eles contribuirão 

com só 5% sobre o salário mínimo, mas garantirão benefícios no valor integral do piso salarial. A mesma 

regra valerá para donas de casa com mais de 60 anos. 

 

―O problema não está em assegurar futuro digno para brasileiros que não tiveram oportunidades na vida, 

mas, sim, fazer política social à custa da Previdência. Melhor seria ter benefícios puramente assistenciais e 

bancados pelo Orçamento‖, acrescenta o economista Marcelo Abi-Ramia Caetano. Para ele, na fase da 

contribuição, qualquer alíquota é boa para a Previdência, já que está só arrecadando. A dificuldade se 

escancara quando chega a hora de pagar os benefícios. No caso dos microempreendedores, por conta do 

corte da alíquota de 11% para 5%, haverá subsídio de R$ 297 milhões anuais, se considerar apenas os 700 

mil que contribuem regularmente. 

 

Servidores privilegiados 
O drama da Previdência vai muito além. O ministro Garibaldi Alves defende mudança urgente no modelo 

baseado no tempo de contribuição, impedindo que pessoas bem posicionadas no mercado e com plena 

capacidade laboral se aposentem muito cedo. Ao completar 30 anos de INSS, no caso da mulher, e 35, no 

caso do homem, os segurados podem requerer o benefício. Em média, as mulheres estão se aposentando 

com 51 anos e os homens, com 53, a despeito do fator previdenciário. Para Alves, o ideal seria instituir a 

idade mínima de 60 anos para as mulheres e de 65 para homens, além de dificultar a concessão de 

pensões, um ralo avassalador. O ministro teme que, diante da previsão de estabilidade do deficit do INSS 

em R$ 36,5 bilhões, o Brasil adie novamente reformas para garantir um sistema sólido às próximas 

gerações.  

 

Ralo bilionário 
Os especialistas alertam: o recuo ou a estabilidade do rombo previdenciário é conjuntural, decorrente do 

processo de formalização da mão de obra. ―Não se pode esquecer que o país está envelhecendo e os gastos 

vão aumentar‖, diz Marcelo Caetano. Além de estancar a sangria do INSS, com 28 milhões de 

beneficiários, o país terá de lutar para fechar o ralo da previdência do serviço público. Só 1 milhão de 

inativos deixaram em 2011 um buraco de R$ 56 bilhões nos cofres do Tesouro. Este ano, o valor passará 



 4 

de R$ 61 bilhões. Por isso políticos sensatos defendem a regulamentação, este ano, do fundo de 

previdência do funcionalismo, aprovado em 2003, mas contido pelo lobby do atraso. 

 

*Fonte: Correio Braziliense do dia 6 de fevereiro, página 6. 

 

TJ-DF gasta com pessoal cinco vezes mais que Supremo 

Tribunal estadual mais caro do País vai custar R$ 1,4 bilhão aos cofres públicos em 2012 

 

A folha de pagamento do tribunal estadual mais caro do País vai custar R$ 1,4 bilhão aos cofres públicos 

este ano. Custeado pela União, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJ-DF) vai gastar 

cinco vezes mais que o Supremo Tribunal Federal (STF) com a folha de pagamento e o dobro das 

despesas do Superior Tribunal de Justiça (STJ) com pessoal. Essas cortes também são custeados pela 

União. 

 

Investigação: Nova lei da magistratura pode ameaçar privilégios de juízes 

Leia também: STF mantém poderes de investigação do Conselho Nacional de Justiça 

 

Assim como nos tribunais de Justiça de São Paulo e do Rio de Janeiro, a folha de subsídios da corte do DF 

(o mais caro entre todos os estaduais) é engordada com as chamadas "vantagens eventuais". Em dezembro 

passado, os cofres federais pagaram salários milionários aos magistrados e servidores do tribunal na 

capital federal.  

 

Naquele mês, um dos desembargadores recebeu de uma só vez R$ 370,3 mil em benefícios, que, 

incorporados ao salário de R$ 24,1 mil, garantiram ao magistrado um total de R$ 401,3 mil. No mesmo 

mês, um juiz substituto ganhou R$ 240,5 mil só em vantagens.  

 

O relatório de pagamentos, publicado em cumprimento à Resolução 102 do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), mostra que os benefícios não são exclusividade dos magistrados. Um analista judiciário, cujo 

salário é de R$ 11 mil, recebeu R$ 205 mil em vantagens. Também em dezembro, um técnico ganhou R$ 

145,9 mil, ou seja, 22 vezes mais do que o salário que recebe mensalmente pelo cargo que ocupa - R$ 6,5 

mil.  

 

Na soma de exemplos como esses, a folha atingiu R$ 205 milhões, sendo mais da metade - R$ 132 

milhões - só com as vantagens. O valor retido pelo teto foi de R$ 160 mil.  

 

Em janeiro, 280 juízes receberam vencimentos brutos acima do teto. Os valores variaram de R$ 32 mil a 

R$ 150 mil. Nos outros meses, analistas receberam somas entre R$ 12 mil e R$ 35 mil. Técnicos tiveram 

pagamentos que variaram de R$ 4 mil a R$ 17,9 mil. No total, são 10.087 servidores do TJ-DF. As 

informações são do jornal O Estado de S. Paulo. 

 

*Fonte: IG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/nova-lei-da-magistratura-pode-ameacar-privilegios-de-juizes/n1597612519441.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/stf-mantem-poderes-de-investigacao-do-cnj/n1597611647395.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/tjdf-gasta-com-pessoal-cinco-vezes-mais-que-supremo/n1597615291700.html
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Carlos Lupi revela a Brizola Neto os cinco nomes do PDT para comandar o Ministério do Trabalho 

 

Divulgado o novo ministro das Cidades, 

Aguinaldo Ribeiro — que irá representar o PP na Esplanada 

dos Ministérios –, Dilma Rousseff deve começar a fechar 

esta semana os seus escolhidos no PDT e no PR. 

A princípio, o PDT deve continuar com o 

comando do Ministério do Trabalho, pasta antes ocupada 

pelo presidente licenciado do partido, Carlos Lupi. 

Sob o fogo cruzado de denúncias, Lupi deixou o 

governo e reassumiu o comando do partido — também em 

meio a uma crise, especialmente com a ala fluminense da 

legenda, tendo à frente o deputado federal Brizola Neto. 

Os dois conversaram na quinta-feira. Segundo 

Brizola Neto relata em entrevista ao Poder Online, parece 

que começaram a se entender. 

Tanto que Lupi revelou ao correligionário-

adversário a lista de nomes para ministro que chegou a 

discutir com a presidenta Dilma Rousseff. 

São eles: o próprio Brizola Neto; o recém-eleito 

líder na Câmara, André Figueiredo (CE); o deputado federal 

Vieira da Cunha (RS); o secretário-geral do PDT, Manoel 

Dias; e o líder no Senado, Acir Gurgacz (RO). 

Mas Brizola Neto admite que nenhum desses 

nomes unirá o PDT por si só. Segundo ele, antes o partido 

precisa de um pacto de unidade interna. 

 

Poder Online –  O senhor protagonizou um racha no PDT contra o ex-ministro Carlos Lupi. Mas ele 

voltou a presidir o partido. Qual sua expectativa agora? 

Brizola Neto – Nós protestamos foi com relação aos mecanismos de organização e de decisões dentro do 

partido. Nada pessoal. Tanto que nos solidarizamos a ele em relação às denúncias contra sua gestão no 

Ministério.  Acreditamos terem partido de setores atrasados da sociedade. Agora, do ponto de vista do 

futuro imediato, havia duas questões a serem resolvidas: a escolha do líder na Câmara e a definição do 

novo ministro do PDT. O líder já foi escolhido. É o André Figueiredo. Então só falta a questão do 

Ministério. 

Poder Online –  Pois é. Parece que o Lupi saiu ganhando na votação do líder. 

Brizola Neto – A princípio, sim. Mas também houve uma conjunção de interesses. O André é ligado a ele, 

mas recebeu os votos, por exemplo, dos deputados Reguffe (DF) e Miro Teixeira (RJ) que não são 

alinhados com o Lupi, são independentes. 

Poder Online –  Mas ele também ganhou força na medida em que reassumiu a presidência do PDT. 

Brizola Neto – O Lupi tinha se licenciado por um ato pessoal. Então, do ponto de vista formal, reconheço 
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que sua volta também dependia apenas de um ato pessoal. E foi o que houve. O que eu argumentei é que, 

para ter mais legitimidade, ele deveria ter discutido esse seu retorno, dentro do partido, de uma forma mais 

aprofundada e democrática. 

Poder Online –  E agora? O Lupi tem legitimidade como presidente do PDT? 

Brizola Neto – Tudo depende de como será a gestão daqui para a frente. Se vai haver uma democratização 

da organização e das decisões partidárias. 

Poder Online –  E vai haver? 

Brizola Neto – Olha, eu diria que o Lupi parece disposto a mudar a forma de se relacionar. Eu e ele 

tivemos uma reunião na quinta-feira em que começamos a discutir isso. 

Poder Online –  Então vocês estão se entendendo? 

Brizola Neto – Eu não sou obstáculo ao entendimento. A conversa foi boa. 

Poder Online –  Falaram de ministérios? Nomes? 

Brizola Neto – Ele relatou que, no domingo que antecedeu a sua saída do Ministério, teve uma conversa 

informal com a presidenta Dilma Rousseff. E que, ali, ela perguntou sobre nomes do partido. E o próprio 

Lupi citou cinco, acrescentando que não há vetos a qualquer um desses. 

Poder Online –  E quais foram os nomes citados? 

Brizola Neto – O André Figueiredo, o Vieira da Cunha, o Manoel Dias, o Acir Gurgacz e eu. 

Poder Online –  E, entre vocês cinco, qual o nome que une o partido? 

Brizola Neto – Sinceramente, neste momento não dá para dizer. É evidente que o partido viveu uma crise. 

Não só pelas denúncias contra o Lupi quando ministro, como por toda essa discussão acerca da falta de 

democracia interna. Então, mais importante do que o nome, o PDT precisa construir um pacto de unidade 

interna. Sem esse pacto, nenhum dos nomes unirá o partido. 

 

*Fonte: IG – Último Segundo – Coluna Poder Online 

 

Novo ministro das Cidades que ajudou mãe e irmã também emprega primo 

Denúncia diz que primo de primeiro grau de Aguinaldo Ribeiro foi empregado em seu gabinete na 

Câmara. Ele não exerce o cargo e também não bate ponto, diz jornal 

 

Além de destinar emendas para Campina Grande (PB), município em que a irmã é pré-candidata à 

prefeitura, e de pedir prioridade em repasses para a Prefeitura de Pilar, governada pela mãe, o novo 

ministro das Cidades, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), emprega em seu gabinete na Câmara um 

primo de primeiro grau que não bate ponto em Brasília.  

 

Conheça Aguinaldo Ribeiro: Ministro tem pai ex-deputado envolvido no caso sanguessugas 

Entenda o caso: Negromonte deixa Cidades; Aguinaldo Ribeiro é o novo ministro  

Veja também: Vazamento da carta de demissão de Negromonte irrita o Planalto 

 

O engenheiro Roberto Ribeiro Cabral foi nomeado em 15 de junho do ano passado para exercer o cargo de 

secretário parlamentar de Aguinaldo. Ele é filho de Maria Nivanda Ribeiro Cabral, irmã já morta do ex-

deputado Enivaldo Ribeiro (PP), pai do novo titular das Cidades.  

 

Em 15 de junho do ano passado, o deputado, em seu primeiro mandato, nomeou o primo secretário 

parlamentar 8. Ele é funcionário da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e, a pedido 

de Aguinaldo, foi requisitado para o gabinete. O salário da estatal continua sendo pago e a Câmara o 

complementa com R$ 661,18.  

http://colunistas.ig.com.br/poderonline/2012/02/05/carlos-lupi-revela-a-brizola-neto-os-cinco-nomes-do-pdt-para-comandar-o-ministerio-do-trabalho/
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/novo-ministro-tem-pai-exdeputado-envolvido-no-caso-sanguessugas/n1597611711120.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/aguinaldo-ribeiro-e-o-novo-ministro-das-cidades/n1597611232220.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/aguinaldo-ribeiro-e-o-novo-ministro-das-cidades/n1597611232220.html
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Morador de Campina Grande, principal reduto eleitoral do ministro, o engenheiro não exerce suas funções 

na Casa. Uma filha do assessor disse à reportagem que o pai não trabalha em Brasília. "Quando ele vai, 

fica na casa de Enivaldo (Ribeiro)", explicou.  

 

O engenheiro é dono de uma construtora em Campina Grande e, no ano passado, contribuiu com R$ 9 mil 

para as campanhas de Aguinaldo à Câmara e da irmã dele, Daniella Ribeiro (PP), a deputada estadual da 

Paraíba.  

 

Questionado ontem, o engenheiro disse, por telefone, não saber se é o único parente lotado no gabinete de 

Aguinaldo. Ele não deu detalhes de suas funções na Câmara, justificando estar ocupado, numa reunião. E 

interrompeu a ligação abruptamente.  

 

A Súmula do Supremo Tribunal Federal que proíbe o nepotismo (empregar familiares na administração 

pública) não alcança primos. A regra veda a contratação de parentes até o terceiro grau, mas eles são 

considerados de quarto grau (a regra considera os avós como primeiro grau). 

  

Favorecimento  

Eleito para o primeiro mandato em 2010, Ribeiro tem feito gestões em favor da família, como revelou o 

jornal O Estado de S. Paulo esta semana. Das emendas apresentadas ao Orçamento de 2012, três, no valor 

total de R$ 780 mil, foram destinadas para Campina Grande, onde Daniella é pré-candidata à prefeitura 

nas eleições deste ano.  

 

Duas delas visam a destinar R$ 450 mil para dois hospitais da cidade. A terceira, de R$ 330 mil, é para a 

aquisição de equipamentos para a Universidade Federal de Campina Grande, um dos nichos de campanha 

da irmã, que é professora universitária. 

 

Numa indicação enviada ao então ministro Mário Negromonte (PP-BA), desalojado do Ministério das 

Cidades anteontem por denúncias de irregularidades, Aguinado pediu ao colega de partido para turbinar as 

verbas do Minha Casa, Minha Vida no município de Pilar, cidade governada pela mãe, Virgínia Maria 

Veloso Borges (PP), como revelou o portal estadão.com.br. 

 

"Com o incremento do Minha Casa, Minha Vida no município de Pilar-PB, diversas famílias de baixa 

renda dessa região conseguirão realizar o sonho de ter a casa própria - que muitas vezes é um sonho de 

uma vida inteira", afirmou Aguinaldo, na indicação enviada ao ministério, em maio do ano passado. O 

pedido do novo ministro, porém, não teve prosseguimento: está parado desde então com a ministra Gleisi 

Hoffman, na Casa Civil. 

 

Procurado ontem, por meio de sua assessoria, o ministro Aguinaldo Ribeiro não retornou às ligações da 

reportagem. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo. 

 

*Fonte: IG 

 

Governo atrasa parcelas de seguro-desemprego 

Desempregados enfrentam dificuldades para sacar o benefício; Ministério do Trabalho diz que houve 

problema com mudança de sistema operacional 

 

Trabalhadores demitidos sem justa causa em 2011 estão com dificuldades para receber o seguro-

desemprego. Ao tentar sacar o dinheiro do benefício, o desempregado é informado que a parcela não 

existe ou não foi liberada ainda. Como justificativa, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) diz que a 

migração do banco de dados do seguro-desemprego para novo sistema operacional provocou problemas 

pontuais que podem atrasar o pagamento do benefício.  

 

 

http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/ministeriavel-das-cidades-favoreceu-irma-na-paraiba/n1597610581263.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/ministeriavel-das-cidades-favoreceu-irma-na-paraiba/n1597610581263.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/novo-ministro-das-cidades-que-ajudou-mae-e-irma-tambem-emprega-p/n1597614057417.html
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O administrador de empresas Ricardo Gomes da Silva, que mora na capital paulista, perdeu o emprego em 

setembro e até agora só recebeu duas das cinco parcelas do seguro-desemprego. O último benefício que 

ele conseguiu sacar foi liberado em 20 de novembro, já com atraso de dez dias.  

 

Gomes da Silva tem conseguido se manter fazendo "bicos" e com a ajuda de familiares e amigos. Ele 

procurou a Delegacia Regional do Trabalho, na Lapa, zona oeste da cidade, mas não adiantou: foi 

informado de que não há previsão de data para a normalização dos pagamentos e aconselhado a consultar 

diariamente o sistema. 

 

"Não sei mais o que fazer", queixa-se o desempregado. Ele conta que é separado e teme ser preso por 

atraso na pensão alimentícia da filha de quatro anos. 

 

"É difícil para as pessoas entender o atraso no pagamento do seguro-desemprego, porque o benefício foi 

criado justamente para garantir que o trabalhador consiga se manter e manter sua família até que consiga 

um novo emprego", argumenta. 

 

De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, o problema foi detectado na segunda quinzena de 

dezembro, quando se encerrou a transferência do último banco de dados para o novo sistema.  

 

Os atrasos na liberação do seguro-desemprego afetam cerca de 3 mil beneficiários em todo o País, de um 

total de 2 milhões, segundo nota divulgada pelo ministério. "O MTE e a empresa responsável pelo 

desenvolvimento e manutenção do sistema têm monitorado o sistema e tomado todas as providências com 

a máxima urgência possível, diante de cada ocorrência", ressalta a nota. 

 

Para acelerar o processo, o ministério orienta aos beneficiários que enfrentam dificuldades para receber o 

benefícios a procurar o posto de atendimento mais próximo. O valor das parcelas cujo pagamento for 

reprogramado será reajustado com base na nova tabela do seguro-desemprego (mínimo de R$ 622 e 

máximo de R$ 1.163,76), vigente desde 1.º de janeiro. 

 

Cruzamento 
Mas nem todos os casos de atraso podem ser atribuídos à mudança de sistema, ressalva o ministério. Cada 

caso deve ser analisado individualmente.  

 

O novo sistema permite o cruzamento das informações prestadas pelo trabalhador com diversas outras 

bases de dados oficiais, como o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e o Cadastro 

Nacional de Informações Sociais (CNIS). 

 

Por meio delas é possível se verificar a situação do vínculo empregatício, como o reemprego, bem como 

todas as informações necessárias à análise da solicitação do benefício. A cada liberação de nova parcela, o 

sistema faz essa conferência. 

 

*Fonte: Estado de São Paulo 

 

Mantega diz que Denucci foi indicação do PTB 

Ministro da Fazenda diz que sabia de problemas de Denucci com a Receita, mas afirmou que isso não 

influenciaria no desempenho de sua função 

 

O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou que a indicação do ex-presidente da Casa da Moeda Luiz 

Felipe Denucci para o cargo foi feita pelo PTB, que trouxe também outros nomes que foram recusados 

pelo governo. ―Em 2008, o PTB fez indicações para a presidência‖, afirmou. ―Eles me trouxeram o 

currículo desse presidente da Casa da Moeda, que era adequado.‖ 

  

http://economia.estadao.com.br/noticias/economia+brasil,governo-atrasa-parcelas-de-seguro-desemprego,101809,0.htm
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Mantega disse que a indicação foi feita pelo líder do PTB na Câmara. ―Eu não conhecia essa pessoa, 

nunca tinha visto antes‖, afirmou. O ministro falou ao chegar à sede do ministério, com o objetivo de 

esclarecer ―pontos equivocados‖ publicados na imprensa sobre o assunto.  

 

Segundo Mantega, no final de 2010, ficou sabendo por meio de reportagem na imprensa que Denucci teria 

tido um problema em 2001 com a Receita Federal. O ministro disse, no entanto, que isso não tinha 

nenhuma interferência com a função que ele desempenhava e que, portanto, ―não se justificava uma 

mudança por causa disso‖. 

  

―Ele teria trazido recurso do exterior, depositado na conta, enfim... havia alguma discussão. E a Receita já 

tinha agido no fato, já estava atuando. Ele passou por um procedimento administrativo, recorreu ao 

processo e parece que recentemente foi diminuída ou eliminada a multa que ele tinha sofrido‖, disse 

Mantega. 

 

Mantega afirmou ainda que, durante a gestão de Denucci à frente da Casa da Moeda, o PTB "voltou à 

carga" para substituí-lo no cargo e, para isso, fez acusações "sem fundamento". ―Eu até falei: você tem 

algumas acusações para fazer, então faça e entre na Justiça‖, disse Mantega, que relatou diálogo com o 

líder do PTB na Câmara, Jovair Arantes (PTB-GO). 

  

―Você faça isso por uma via legal, pois aí sim poderemos investigar. Caso contrário, trazer suposições, 

que ele tem isso, tem aquilo, isso pode ser feito contra qualquer funcionário. Quando temos uma acusação 

formal, podemos abrir sindicância‖, disse Mantega.  

  

Segundo o ministro, o melhor a fazer agora é aguardar qualquer sinalização do Congresso Nacional. ―Por 

enquanto, não há convocação e me parece que não temos mais a dizer do que isso. Parece que  (o caso) 

está amplamente retratado‖, disse. 

 

Veja também:  

Fazenda vai investigar ex-chefe da Casa da Moeda  

PF investiga ex-chefe da Casa da Moeda  

Ideli: Melhor fazer que falar no combate à corrupção  

 

Investigação 

O Ministério da Fazenda anunciou que daria início a um processo de investigação das informações a 

respeito do ex-presidente da Casa da Moeda Luiz Felipe Denucci, depois de reportagem envolvendo o 

nome do ministro Guido Mantega. Em nota divulgada no final da tarde dessa quinta-feira, 2, a pasta 

informou que decidiu instaurar uma comissão de sindicância investigativa para apurar denúncias 

publicadas nos últimos dias. 

 

Denucci foi demitido no último sábado,29, pelo próprio Mantega, por suspeita de receber propina de 

fornecedores e lavagem de dinheiro. O ex-presidente da Casa da Moeda acusou o PTB de fazer uma 

campanha difamatória para que deixasse o cargo. Indicado pelo partido, ele perdeu o apoio político em 

2010, mas foi mantido no posto. 

 

Reportagem do Estado revelou que a Polícia Federal investiga movimentações financeiras milionárias do 

ex-presidente da instituição. Outra reportagem, do jornal Folha de S.Paulo, diz que o ministro da Fazenda 

manteve Denucci no comando da Casa da Moeda mesmo após ser alertado oficialmente, em agosto do ano 

passado, de que ele era investigado pela Receita e Polícia Federal.  

 

*Fonte: O Estado de São Paulo 

 

 

http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,fazenda-vai-investigar-ex-chefe-da-casa-da-moeda-,830758,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,pf-investiga-ex-chefe-da-casa-da-moeda,829809,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,e-melhor-fazer-do-que-falar--diz-ideli-sobre-combate-a-corrupcao,830576,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,mantega-diz-que-denucci-foi-indicacao-do-ptb,830971,0.htm
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GREVE DA PM BAIANA 

 

Militares isolam PMs grevistas na Assembleia da Bahia 

Houve princípio de tumulto e disparo de balas de borracha; um homem se feriu 

 

Um cordão com cerca de 800 militares do Exército, apoiados por um grupo do Comando de Operações 

Táticas da Polícia Federal (PF) e por veículos blindados, isolou, no início da manhã desta segunda-feira, 6, 

o prédio da Assembleia Legislativa da Bahia, em Salvador. Houve princípio de tumulto e disparo de balas 

de borracha.  

 

Veja também:  

Coronel confirma uso de bala de borrachas nos arredores da Assembleia  

Exército vai aumentar o número de homens na Bahia  

FOTOS: veja cenas da greve na Bahia  

 

No local, estão cerca de 300 policiais militares que participam da paralisação da categoria, iniciada na 

noite de terça-feira, além de muitas mulheres e filhos.  

 

Familiares de PMs foram impedidos de furar o bloqueio e militares chegaram a disparar balas de borracha 

contra o chão para dispersar as pessaos, que tentavam levar alimentos aos policiais grevistas. Um homem 

foi atingido no pé por um tiro. 

 

A ação é realizada como forma de pressão para que os PMs amotinados desocupem o prédio público 

pacificamente e para que os 11 dirigentes da Associação de Policiais e Bombeiros e de seus Familiares do 

Estado da Bahia (Aspra) contra os quais foram expedidos mandados de prisão, se entreguem.  

 

A pressão teve início na noite de ontem, com os cortes no fornecimento de energia elétrica e de água para 

o prédio.  

 

Os policiais grevistas, armados, foram divididos em equipes para vigiar a movimentação nos arredores e 

ficaram de prontidão durante toda a madrugada para uma eventual invasão do Exército no local. 

 

A imprensa foi retirada do local e houve bloqueio nos acessos da área – o que justificou, inicialmente, a 

chegada das tropas do Exército ao local. 

 

*Fonte: O Estado de São Paulo 

 

Não vou dar anistia nem negociar com PM bandido, diz governador da BA 

 

O governador da Bahia, Jaques Wagner (PT), disse que os métodos usados por uma parte dos grevistas da 

Polícia Militar do Estado são "coisa de bandido", e acrescentou que não vai ter negociação e anistia a 

esses policiais. A informação foi dada ontem em entrevista aos repórteres Graciliano Rocha e Fábio 

Guibu e publicada na edição desta segunda-feira da Folha.  

 

Veja fotos da greve da PM na Bahia 

Homicídios chegam a 93 na região de Salvador durante greve da PM 

PM invade cerco da Força Nacional e junta-se a grevistas na BA 

Parentes de PMs em greve tentam furar cerco e invadir Assembleia 

Tropa de choque se junta a cerco a grevistas na Assembleia 

PF chega a Salvador para prender policiais militares em greve 

Governador diz que policiais em greve em Salvador cometem crimes  

http://radio.estadao.com.br/audios/audio.php?idGuidSelect=C62413DDC01A42D2ADD929289B92401E
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,contingente-do-exercito-deve-chegar-a-35-mil-para-fazer-seguranca-na-ba,831793,0.htm
http://fotos.estadao.com.br/bracos-cruzados,galeria,4914,,,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,militares-isolam-pms-grevistas-na-assembleia-da-bahia,832047,0.htm
http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/6403-greve-da-pm-em-salvador
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1044502-homicidios-chegam-a-93-na-regiao-de-salvador-durante-greve-da-pm.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1044483-pm-invade-cerco-da-forca-nacional-e-junta-se-a-grevistas-na-ba.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1044476-parentes-de-pms-em-greve-tentam-furar-cerco-e-invadir-assembleia.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1044469-tropa-de-choque-se-junta-a-cerco-a-grevistas-na-assembleia-da-ba.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1044311-pf-chega-a-salvador-para-prender-policiais-militares-em-greve.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1044106-governador-diz-que-policiais-em-greve-em-salvador-cometem-crimes.shtml
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Na entrevista, o governador apontou o envolvimento de policiais em tomadas de ônibus para bloquear vias 

e a alguns do assassinatos nos últimos dias. Desde o início da greve, na noite de terça-feira (31), 93 

homicídios foram registrados na região metropolitana.  

 

O governador afirmou que a greve na Bahia está sendo orquestrada nacionalmente para pressionar a 

aprovação da PEC-300, a proposta de emenda constitucional que cria um piso nacional para os policiais.  

O clima é tenso nesta segunda-feira no entorno da Assembleia Legislativa, ocupada pelos grevistas. O 

local está cercado e houve registro de tumultos. O grupo negou a proposta de reajuste de 6,5% e afirmou 

que vai reagir em caso de invasão.  

 

Confusão  

Há princípio de confusão. No começo da manhã, um policial militar furou o cerco montado por homens do 

Exército e da Força Nacional ao redor da Assembleia e se juntou aos grevistas. Ele foi perseguido por um 

policial da Força Nacional, que desistiu ao perceber um grupo de PMs saudar o colega.  

 

Familiares e policiais grevistas que estão do lado de fora da Assembleia também tentaram invadir o prédio 

na manhã de hoje. Eles foram contidos por homens do Exército, que dispararam balas de borrachas no 

chão. Policiais da Tropa de Choque da Polícia Militar foram chamados e isolaram o grupo.  

 

Cerco  
A Assembleia Legislativa da Bahia --ocupada por PMs grevistas desde a semana passada-- está cercada 

desde a madrugada de hoje.  

 

Segundo o Exército e a Força Nacional, o objetivo do cerco é prender policiais militares que tiveram 

mandado de prisão decretado pela Justiça. Segundo a Segurança Pública da Bahia, os PMs com mandado 

são líderes do movimento e teriam praticado atos de vandalismo.  

 

Ontem (5), foi preso um dos 12 policiais militares grevistas que tiveram a prisão decretada. Segundo a 

secretaria, ele é acusado de formação de quadrilha e roubo de um carro da corporação.  

 

Ele é lotado na Coppa (Companhia de Policiamento de Proteção Ambiental) e foi preso pelo comandante 

da companhia. Além de responder pelos crimes, o policial vai passar por um processo administrativo na 

própria corporação.  

 

*Fonte: Folha de São Paulo 

 

 

 

 

FENASPS 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1044502-homicidios-chegam-a-93-na-regiao-de-salvador-durante-greve-da-pm.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1044502-homicidios-chegam-a-93-na-regiao-de-salvador-durante-greve-da-pm.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1044483-pm-invade-cerco-da-forca-nacional-e-junta-se-a-grevistas-na-ba.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1044476-parentes-de-pms-em-greve-tentam-furar-cerco-e-invadir-assembleia.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1044469-tropa-de-choque-se-junta-a-cerco-a-grevistas-na-assembleia-da-ba.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1044518-nao-vou-dar-anistia-nem-negociar-com-pm-bandido-diz-governador-da-ba.shtml

