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Brasília-DF, 6 de setembro de 2011 

 

Vaccarezza diz que é inviável dar aumento para Judiciário  
 

O líder do governo na Câmara, deputado Cândido Vaccarezza (PT-SP), disse nesta segunda-feira que é 

inviável dar aumento para o Judiciário nesse momento. O governo justificou que não incluiu as propostas 

de reajustes porque, caso aprovadas, teriam um impacto de R$ 7,7 bilhões. – Não queremos fazer nenhum 

gasto que comprometa a administração do país.  

 

Nossa prioridade é investimento em Saúde, Educação, social. Não é possível dar um reajuste de mais de 

50% para a uma categoria. Não tem condições – disse Vaccarezza.Em mensagem enviada ao Congresso 

na sexta-feira, a presidente Dilma Rousseff deixou claro que um reajuste para os vencimentos dos 

ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) – que pediram 14,79% em 2010 e agora mais 4,8% – e um 

aumento médio de 56% aos servidores do Judiciário ocasionaria corte de gastos em áreas sociais. 

 

Vaccarezza informou que conversou com a ministra de Planejamento, Miriam Belchior, e que a orientação 

é que iria ser criada uma comissão especial para discutir todos os aumentos que ficaram de fora do 

orçamento enviado pelo Executivo ao Congresso.  

*Fonte: O GLOBO 

 

Deputados vão jogar para senadores o ônus de aprovar nova CPMF 

 

A Câmara deve jogar no colo do Senado a responsabilidade de encontrar uma nova fonte de financiamento 

para a Saúde. A votação da Emenda 29 está prevista para ocorrer somente no próximo dia 28, mas líderes 

governistas admitem ser difícil um consenso até lá diante de tantas propostas que estão em discussão entre 

os deputados. Caso a indefinição persista, a Câmara deve aprovar novos recursos para o setor sem apontar 

como essa conta será paga. “Deixa o Senado se virar também para encontrar uma saída. Por que as 

notícias ruins só devem ser dadas pelos deputados?”, questionou o líder do PTB na Câmara, Jovair 

Arantes (GO).  

 

O Palácio do Planalto já avisou que não encaminhará ao Congresso nenhuma proposta de criação de 

impostos, por considerar que essa ideia é inviável politicamente. Durante a reunião da coordenação 

política de ontem, a presidente Dilma Rousseff voltou a repetir o que dissera no Encontro Nacional do PT: 

a saúde precisa de financiamento, mas essa resposta precisa ser dada pelo Congresso. “Como vocês podem 

ver, não há recursos”, disse Dilma, durante a reunião de ontem no Palácio do Planalto. 

 

Embora aparentemente tenha “lavado as mãos”, o governo está preocupado com a Emenda 29. Mais 

precisamente pelo destaque ao texto apresentado pelo DEM. A emenda propõe a derrubada da 

Contribuição Social sobre a Saúde (CSS) e impede a criação de uma nova fonte de financiamento.  

 

O Democratas sugere que os novos gastos sejam cobertos com a realocação dos recursos federais já 

existentes.O líder do PCdoB na Câmara, Osmar Júnior (PI), disse que seu partido sempre defendeu a 

criação da CSS, mas reconhece que essa proposta será derrotada em plenário. “Existem muitas outras 

alternativas em discussão e não creio que nós conseguiremos caminhar para alguma fonte específica”, 

confirmou Osmar. “Criar um imposto novo não é tarefa fácil”, ponderou.  

*Fonte: CORREIO BRAZILIENSE 
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Temor de regras da Emenda 29 faz governadores buscarem recursos 

 

Diante da decisão do Congresso de votar, no dia 28, a regulamentação da Emenda 29 – que estabelece 

porcentuais mínimos de despesas da União, Estados e Municípios para o setor da saúde -, governadores 

começaram a se empenhar para encontrar uma fonte alternativa de financiamento, mesmo que isso 

represente criação de um tributo nos moldes da extinta Contribuição Provisória sobre Movimentação 

Financeira (CPMF). 

 

A razão que move os governadores é simples: assim que for regulamentada a emenda, os Estados não 

poderão mais “maquiar” os gastos no setor. Pela proposta em tramitação, os Estados serão obrigados a 

gastar com saúde no mínimo 12% de sua receita, e os municípios 15%.  

 

Apesar de os governadores afirmarem que hoje já cumprem o porcentual mínimo de gastos com saúde 

previstos na Constituição, na prática os cálculos são turbinados com outras despesas que não são ligadas 

diretamente ao setor. Há casos de Estados em que estão incluídos no porcentual de gastos despesas como 

saneamento, construção de banheiros e até pagamento de pessoal. Assim que a regulamentação da emenda 

for aprovada, os governadores não poderão mais maquiar os porcentuais gastos.”Foi uma covardia a 

extinção da CPMF.  

 

Fez muito mal, não ao governo do (ex) presidente Lula, mas ao povo brasileiro”, disse na segunda-feira, 5, 

o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB), logo depois de reunir-se com o ministro da 

Fazenda, Guido Mantega. Dizendo-se favorável à criação de tributo para custear a saúde, Cabral 

confirmou que assinará carta que está sendo preparada por alguns governadores em apoio ao retorno da 

CPMF.  

*Fonte: O ESTADO DE S. PAULO 

 

PT deseja enquadrar Dilma 

 

O PT aproveitou o 4º Congresso Nacional para aplicar o já conhecido truque de culpar o mensageiro pelo 

teor negativo da mensagem. Assim como no mensalão, quando, com a ajuda de alguns intelectuais 

orgânicos petistas, criou o “golpe da mídia”, na tentativa de justificar o injustificável, agora, acuado pela 

descoberta de vários casos de corrupção na base partidária do governo Dilma, herdada de Lula, o partido 

reage propondo “novo marco regulatório”, com a intenção de aumentar o controle sobre os meios de 

comunicação.  

 

Deve considerá-los com liberdade em excesso na publicação de escândalos lulopetistas. 

A intenção é que seja novamente colocado na agenda política do país o projeto com esta finalidade 

deixado pelo governo Lula, o qual a presidente Dilma, com bom-senso, mandou o ministro das 

Comunicações, Paulo Bernardo, engavetar. Cabe à presidente examinar a questão com a dimensão que o 

cargo impõe, ou seja, de acordo com o interesse da maioria da população brasileira. O Brasil tem uma 

indústria de comunicação social bastante sofisticada, comparada às melhores do mundo, e, na sua grande 

maioria, identificada com todos os princípios da Constituição que regem o setor. Ao contrário do que 

propaga o PT, existe um marco regulatório.  

 

Várias leis – algumas antigas, outras nem tanto – regem a atividade. É importante que esse conjunto de 

leis seja modernizado. O avanço da tecnologia impõe uma importante mudança estrutural à indústria. Por 

exemplo, através da internet se pode fazer jornalismo, entretenimento para televisão, rádio, tudo, enfim, 

que envolve comunicação social, tratada na Constituição por um capítulo específico. Parece óbvio que as 

leis precisam ser revistas levando-se em conta a internet, para que a Constituição não seja afrontada, como 

acontece com a vinda de empresas estrangeiras para fazer sites de jornalismo.  
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A Carta é clara ao definir que a atividade de comunicação social deve ser explorada por empresas que 

tenham, no mínimo, 70% do capital na mão de brasileiros.  

*Fonte: O GLOBO 

 

Disputa por vaga no Tribunal de Contas racha base aliada de Dilma 
Presidenta da República resolve não se meter na discussão sobre nomes para evitar problemas com 

aliados no Congresso 

 

Termina nesta sexta-feira o prazo de inscrição dos candidatos da Câmara dos Deputados a uma vaga de 

ministro no Tribunal de Contas da União (TCU), posto cobiçado e que pode causar problemas ao 

governo. Quatro nomes da base aliada se posicionam e provocam divisões em quase todas bancadas da 

Casa. É por esse motivo que a presidenta Dilma Rousseff resolveu não se meter na disputa. 

 

“O Palácio do Planalto vai ficar fora deste debate”, afirmou o líder do PT na Câmara, Paulo Teixeira (SP). 

“Nós vamos trabalhar para haver unidade na base aliada e no PT”, completou. Sabendo que o assunto 

pode provocar turbulência, Teixeira não declara ter preferência por um dos quatro candidatos: Aldo 

Rebelo (PC do B-SP), Ana Arraes (PSB-PE), Jovair Arantes (PTB-GO) e Átila Lins (PMDB-AM). 

 

Nos bastidores, porém, sabe-se que o líder do PT faz força pela candidatura da deputada Ana Arraes, que é 

mãe do governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB). Entre os petistas, há quem defenda o nome 

do deputado Aldo Rebelo (PC do B-SP). Ex-presidente da Câmara, ele é visto como principal adversário 

da deputada socialista. 

 

“Estamos trabalhando, pedindo votos”, disse Aldo, ao ser abordado pela reportagem do iG no fundo do 

plenário da Câmara na última quarta-feira. Apesar de integrar um partido da base aliada – o PC do B --, 

Aldo tem bom trânsito no DEM e no PSDB. Os dois partidos apoiaram ele na última vez que concorreu à 

presidência da Câmara. O comunista, porém, acabou derrotado. Mais recentemente Aldo ganhou o apoio 

da bancada ruralista no Congresso. Ao ser relator do novo Código Florestal na Câmara, ele atendeu 

emendas que beneficiaram os produtores rurais. No Palácio do Planalto, Aldo teria como aliada a ministra 

das Relações Institucionais, Ideli Salvatti. Ela, porém, já avisou que também não se envolverá na disputa 

pela vaga no TCU. 

 

Lula, Aécio e Marconi 
A deputada socialista Ana Arraes furou o bloquei o na oposição ao conseguir o apoio do senador Aécio 

Neves (PSDB-MG) na semana passada. A negociação contou também com a participação de Eduardo 

Campos. Contudo, o padrinho mais forte de Ana Arraes é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O 

objetivo dele é também evitar que o tucano e o socialista se unam para 2014. 

 

Líder do PTB na Câmara, o deputado Jovair Arantes (GO) tenta se consolidar como terceira opção entre 

Aldo e Ana Arraes. Ele se aproveita da disputa entre os dois favoritos para ganhar força junto ao baixo, 

grupo de deputados que não aparecem nos holofotes mas que, quando se une, decide as principais 

votações na Casa. 

 

Apesar de também integrar a base, Jovair tem força na oposição, principalmente no PSDB. Ele conta 

como apoio do governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB). O líder tucano na Câmara, Duarte Nogueira 

(SP), confirma que a bancada ainda está dividida sobre a vaga no TCU. “Além dos setores que defendem 

Ana e Aldo, Marconi Perillo (de Goiás, do PSDB) manifestou apoio ao deputado Jovair”, disse. 

 

Segunda maior bancada na Câmara, o PMDB também tem um candidato ao TCU. Trata-se do deputado 

Átila Lins (PMDB-AM). Apesar das divisões na bancada peemedebista, ele teve o nome registrado 

oficialmente ontem. Ana Arraes e Aldo também já inscreveram. O PPS e o PSOL lançaram a candidatura 

do auditor do TCU, Rosendo Severo. Ele faz campanha pelo Twitter.  

*Fonte: ADRIANO CEOLIN, IG BRASÍLIA 

http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/por+poder+e+mordomias+deputados+disputam+cadeira+no+tcu/n1597105853782.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/por+poder+e+mordomias+deputados+disputam+cadeira+no+tcu/n1597105853782.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/dilmarousseff/p1237730472540.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/aecioneves/p1237777017937.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/aecioneves/p1237777017937.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/lula/p1237777018616.html
http://colunistas.ig.com.br/poderonline/2011/08/31/eduardo-campos-sobre-seducao-de-aecio-queremos-dilma-candidata-a-reeleicao/
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