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Brasília-DF, 8 de agosto de 2011 

 

Dieese manifesta preocupação com financiamento da Previdência 

 

O Dieese (Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas Socioeconômicas) divulgou na última 

sexta-feira (5), nota técnica com algumas "considerações sobre o Plano Brasil Maior", na qual manifesta 

preocupação com as medidas de desoneração da folha de pagamento, que podem comprometer o 

financiamento da Previdência.  

 

O órgão julga positiva a iniciativa na medida em que reitera a necessidade de uma política industrial.  

"Fica clara a visão do Estado brasileiro de que uma política industrial ativa é fundamental para sustentar, 

no longo prazo, o desenvolvimento do país. Abandona-se então a antiga concepção de ‗política passiva', 

de visão neoliberal, que acreditava que a estabilização econômica era suficiente para alavancar o 

crescimento industrial, mesmo em um cenário de maior exposição à competição externa". 

 

Conjuntura internacional 
A nota ressalta que a conjuntura internacional, marcada pela crise da dívida na Europa e a debilidade dos 

EUA, demanda respostas e lamenta que no Brasil ainda "há uma economia com taxa de câmbio 

sobrevalorizada e altos juros".  

 

E segue: "Medidas na direção da redução dos juros seriam bem-vindas, pois ajudariam a resolver vários 

pontos, inclusive o do câmbio. Sabemos, no entanto, que essa questão está longe de ser solucionada, já 

que a taxa de juros é peça principal do governo no combate à inflação". 

 

O documento também alerta para as consequências adversas da desoneração da folha de pagamento das 

empresas.  

 

"É preciso muita atenção para as medidas de desoneração da folha de pagamento, que propõem zerar a 

alíquota de contribuição para o INSS dos setores de confecções, calçados e artefatos e móveis (atualmente 

alíquota de 1,5% sobre o faturamento) e software (hoje alíquota de 2,5%)". 

 

Riscos para Previdência 
"A dificuldade do controle do faturamento das empresas e as possíveis oscilações da economia dificultam 

a garantia de que a Previdência não terá redução do atual nível de arrecadação", sustenta o Dieese."Falta 

também uma definição do que exatamente será considerado como faturamento para a incidência da 

alíquota. Embora muito se tenha avançado na fiscalização tributária no Brasil, o grau de sonegação e 

subfaturamento ainda é muito alto no país". 

 

A nota agrega que "embora o Tesouro Nacional garanta a receita da Previdência Social, é preciso discutir 

qual a origem orçamentária dos recursos a serem utilizados diante de eventuais perdas de arrecadação do 

INSS, que, no caso de terem como fonte os recursos do Orçamento da Seguridade Social, significará 

retirada de recursos de outras áreas como saúde ou assistência social".  

 

"Além de garantir os recursos da Previdência, é necessário cuidado para não se comprometer o 

financiamento de outras áreas estratégicas. É importante valorizar nesta medida o estabelecimento de um 
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comitê tripartite para acompanhar os impactos fiscais da medida de desoneração 'piloto' da folha de 

pagamento e seu caráter temporário".  

*Fonte: PORTAL VERMELHO, COM DIEESE 

 

 

Os 8 ministros - Dilma escala o seu time titular 
Sem a intenção de promover novas trocas até o fim do ano, a presidente mantém grupo próximo de oito 

ministros, quatro palacianos e quatro de pastas centrais da Esplanada. Para esse núcleo, as cobranças 

são redobradas 

 

―Essa daí que diziam que não ia dar nada, hein? Pela primeira vez, em muitos anos, a LDO foi aprovada 

antes do prazo final.‖ Assim, a presidente Dilma Rousseff, que não é de elogiar subordinados a todo o 

minuto, fez o primeiro afago à ministra de Relações Institucionais, Ideli Salvatti. Foi no fim do coquetel 

no Palácio da Alvorada, em 13 de julho, quando Dilma reuniu ministros e líderes da base aliada para 

marcar o encerramento do semestre e agradecer o apoio de deputados e senadores. 

 

Os políticos já haviam saído. Estavam apenas alguns ministros, entre eles a da Casa Civil, Gleisi 

Hoffmann, o da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, e a da Secretaria de Comunicação da 

Presidência, Helena Chagas. São, ao lado de outros quatro colegas com gabinete da Esplanada, fora do 

Planalto, os que têm as ações mais valorizadas diante da chefe. Ela, aos poucos, vai escolhendo seu time e 

trocando aqueles que considera mais afinados com o passado do que com o presente. 

 

Entretanto, diz-se no Planalto que a temporada de troca de ministros deste ano se fecha com a substituição 

de Nelson Jobim por Celso Amorim na Defesa. Os quatro ministros ditos ―da casa‖ por terem gabinetes no 

Palácio do Planalto são hoje os mais próximos da presidente Dilma. E não apenas pelo fato de estarem ali, 

a poucos metros da sala de trabalho da presidente. Ganharam esse status porque Dilma, nestes últimos 

dois meses, fez deles seu ―quarteto fantástico‖. À exceção de Carvalho, que permaneceu mais porque era a 

ponte com Lula, mas acabou conquistando Dilma, as três ministras saíram da cartola da chefe, sem a 

interferência do antecessor.  

 

 A presidente está convicta de que encontrou as pessoas certas para cada função e por uma fórmula muito 

simples: nenhum dos ministros palacianos faz disputa por espaço político ali e nem tem projetos de 

carreiras conflitantes com outros colegas da Esplanada. Além disso, hoje todos têm acesso direto ao 

gabinete presidencial — um modelo diferente do que havia nos poucos meses que Antonio Palocci reinou 

absoluto na Casa Civil. Naquele época, Luiz Sérgio, então ministro de Relações Institucionais e hoje na 

Pesca, chegava ao fim do dia, tinha que ir ao gabinete de Palocci. Ali, pegava a relação de telefonemas de 

políticos que deveria retornar a ligação no lugar do ministro da Casa Civil, que não teria tempo de atender 

a todos. Palocci concentrava essa triagem e muitas outras decisões — quase todas, diga-se.  

 

Com Ideli e Gleisi, a relação é outra. A ministra de Relações Institucionais tem hoje uma agenda 

independente. Não passa o dia esperando ordens da Casa Civil para retornar aos parlamentares. Logo 

cedo, telefona aos políticos aniversariantes, atende todos os deputados, procura saber que ministros vão 

para onde ao longo do mês e manda os assessores descobrirem se há lugar no avião para levar deputados 

da região visitada. Além de reuniões diárias com líderes, participa de almoços e de jantares parlamentares 

— uma tradição em Brasília, aonde os políticos geralmente não trazem as famílias. Segue assim uma 

rotina muito parecido com antecessores como José Múcio Monteiro.  

 

 Assim, Gleisi cuida mais dos programas de governo enquanto Ideli faz a parte do dia a dia da política. 

―Você não é minha office-boy de luxo, você é articuladora política‖, disse a presidente à ministra Ideli 

logo na primeira semana. Não por acaso, Dilma ficou tão irritada com o fato de Nelson Jobim, aind no 

cargo de ministro da Defesa, ter dito numa entrevista que ela era ―fraquinha‖. A presidente considera que 

acertou ao escolher a ministra. Dos quatro, a única que participou ativamente da campanha foi a da 

Secretaria de Comunicação, Helena Chagas, a quem Dilma se afeiçoou e adquiriu confiança. Além de 
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antena palaciana na área da mídia, Helena, quando chamada, expõe opiniões políticas, seara que aprendeu 

a ler com precisão ao longo dos anos de experiência como repórter, comentarista e colunista.  

 

Sem interferências 
Além deles, continuam com ações valorizadas no mercado ministerial, Mirim Belchior, do Planejamento, 

Antônio Patriota (Relações Exteriores), Fernando Pimentel (Indústria e Comércio), amigo de Dilma desde 

os tempos de luta pela redemocratização; e, ainda o da Saúde, Alexandre Padilha, que trabalhou no 

Planalto como comandante da pasta de Relações Institucionais quando Dilma era chefe da Casa 

Civil. Esses ministros, assim como o da Justiça, José Eduardo Cardozo, e o de Comunicações, Paulo 

Bernardo, foram opção da própria Dilma, sem a interferência direta de Lula ou mesmo de seus respectivos 

partidos. Cardozo, embora continue em alta, está um pouco apagado  por opção própria.  

 

Evitando holofotes, desvia-se da ―maldição‖ que recaiu sobre os outros dois coordenadores da campanha 

de Dilma: Palocci e José Eduardo Dutra, ambos fora do governo e do centro de decisório do PT. Paulo 

Bernardo, até por ter a mulher, Gleisi, na Casa Civil, também se mantém  discreto sob o ponto de vista 

político. Guido Mantega, da Fazenda, foi mantido no cargo sobretudo para mostrar que a política 

econômica de Lula estava correta. Não será trocado em meio às nuvens de crise que chegam dos Estados 

Unidos e da Europa, ainda que sua relação com a presidente seja de altos e baixos.  

 

Dos ministros partidários, vários contam com a simpatia e o apoio da presidente. Por exemplo Edison 

Lobão (Minas e Energia) e Mário Negromonte (Cidades). Mas eles não estão ali porque foram escolha 

direta dela e sim porque foram apresentados por seus partidos. 

A presidente já avisou que espera não ter que trocar mais ninguém no primeiro escalão por ora. Mas, 

quando se fala de ministério, avisam os amigos da presidente, o futuro a Deus pertence.  

*Fonte: DENISE ROTHENBURG – CORREIO BRAZILIENSE 

  

Eles fabricam sindicatos 

A trajetória do ex-jornaleiro Carlos Lupi, que virou presidente do PDT e ministro de Estado, é um 

exemplo do quanto a política e os movimentos sociais no Brasil são capazes de transformar a vida de um 

cidadão.  

 

Foi a disciplinada militância de Lupi nos partidos e nos sindicatos que consolidou seu caminho até o 

Ministério do Trabalho. E desde que assumiu a pasta, em 2007, Lupi, associado ao deputado federal 

Paulinho da Força (PDT), ainda teve fôlego para tornar-se personagem de um novo milagre: o da 

multiplicação de sindicatos. Em apenas três anos de sua gestão no Ministério, foram concedidos 1.457 

registros sindicais e há outros 2.410 pedidos em trâmite na Secretaria de Relações do Trabalho. 

 

Nos primeiros seis meses deste ano, o ministro autorizou o funcionamento de 182 entidades sindicais, 

tanto de trabalhadores como patronais. Ou seja, em média surge um novo sindicato a cada dia no Brasil. 

Em vez de alta produtividade associativa, no entanto, parece haver uma situação de descontrole total na 

concessão de registros, como indicam uma avalanche de impugnações por parte de sindicatos históricos e 

o acúmulo de processos na Justiça do Trabalho.  

 

Há sinais contundentes de que a fabricação de sindicatos, federações e confederações vem atendendo a 

interesses políticos e partidários, não apenas trabalhistas. Denúncias, recebidas por ISTOÉ, indicam 

inclusive a existência de um balcão de negócios por trás da concessão das cartas sindicais, que chegariam 

a custar R$ 150 mil no mercado negro da burocracia federal.  

ISTO É 

 

Uma base nem tão aliada assim 

A presidenta Dilma Rousseff venceu a batalha da opinião pública ao promover a faxina do Ministério dos 

Transportes e reafirmar seu estilo de gerente dura no comando do país, se consideradas a aprovação de 

alguns colunistas da mídia e sondagens do marketing do governo. Mas a opinião pública não decide o dia 
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a dia em Brasília. Em um semestre que promete ser mais difícil de lidar do que o primeiro, a presidenta 

terá que lidar com a insatisfação explícita e latente da sua base de apoio. 

 

Do PR, que perdeu o Ministério dos Transportes e foi exposto à execração pública, até o PT, cuja relação 

com Dilma até hoje não se resolveu, paira um clima de insatisfação sobre o qual a articulação política do 

Planalto deveria meditar. Há entre os petistas do Congresso quem defenda um novo pacto na base aliada, 

capaz de garantir a governabilidade. Mas a presidenta não parece disposta a aceitar um arranjo que 

implique mudanças nos princípios que pretende estabelecer. 

 

Segundo o secretário-geral da Presidência, Gilberto Carvalho, o governo é de coalizão, mas não há 

espaços para indulgência. ―Temos de deixar claro que não usamos critério de permissividade, que já há 

mecanismos que permitem que os dividendos políticos cheguem aos partidos.‖ Carvalho não descarta um 

afrouxamento da base e admite que o semestre será delicado por causa da piora no cenário econômico 

mundial, dos contingenciamentos de gastos e das relações com a base. ―A pauta política também pode se 

complicar e não queremos isso. A ordem é conversar ao máximo. Muitos problemas aconteceram por isso 

(falta de conversa).‖  

*Fonte: CARTA CAPITAL 

  

Um mensaleiro dá as cartas no PP 
Na alça de mira da presidente Dilma Rousseff desde a eclosão da crise política, o PP fez de tudo nos 

últimos dias para passar ao largo dos escândalos na Esplanada dos Ministérios. O esforço foi em vão. Na 

quarta-feira 3, o Congresso aprovou o convite para que o ministro das Cidades, Mário Negromonte, 

esclareça as denúncias de favorecimento a empresas doadoras de campanha, publicadas na última edição 

de ISTOÉ.  

 

Indicado para as Cidades pelo PP, Negromonte terá de explicar, por exemplo, por que o secretário 

nacional de Saneamento do ministério, Leodegar Tiscoski, cumpriu jornada dupla no ano eleitoral. Ao 

mesmo tempo que administrava obras de saneamento em todo o País, ele operava como tesoureiro 

nacional do partido. Era Tiscoski quem arrecadava recursos para financiar as campanhas do partido. O 

depoimento está marcado para a quarta-feira 10 nas comissões de Desenvolvimento Urbano e de 

Fiscalização e Controle. ―Tudo tem que ser investigado. Há problemas não só como o PR, mas com o 

PCdoB, PMDB, PP. A denúncia envolvendo o PP é grave. A Dilma precisa agir com o governo inteiro 

como fez com o PR‖, disse o líder do DEM na Câmara, ACM Neto (BA). 

 

A bancada do PP promete comparecer em peso à audiência na tentativa de blindar o correligionário. O 

partido tem se empenhado em discutir alternativas para escapar da ―faxina‖ a ser promovida por Dilma. 

Na quarta-feira 3, a cúpula do PP reuniu-se até altas horas da madrugada no apartamento do deputado 

João Pizzolatti (SC), localizado na quadra 311 Sul em Brasília.  

 

Além do anfitrião, de Negromonte e do líder da legenda na Câmara, Nelson Meurer (PR), participou do 

encontro o ex-deputado federal cassado Pedro Corrêa, réu no processo do mensalão acusado de formação 

de quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A presença de Corrêa numa reunião em que foram 

discutidas estratégias do PP é mais do que sintomática. Conforme apurou ISTOÉ com vários 

parlamentares do Partido Progressista, o mensaleiro não apenas tem força como continua influenciando 

decisivamente nos rumos do partido.  

 

―Com a entrada de Negromonte no ministério, Corrêa passou a mandar mais, é ele quem está dando as 

cartas. Com o antecessor Márcio Fortes a coisa era mais discreta‖, garantiu à ISTOÉ um parlamentar do 

PP incomodado com a intensa movimentação de Corrêa. ―O mensaleiro é ele, mas o ônus fica para todos 

nós‖, reclama o mesmo deputado.  

*Fonte: ISTO É 
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Liminar exige que grevistas mantenham 50% em atividade nas universidades federais 
O ministro Arnaldo Esteves Lima, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), determinou nesta sexta-feira (5) 

que sejam mantidos em atividade pelo menos 50% dos servidores técnico-administrativos das 

universidades federais, sob pena de multa diária de R$ 50 mil contra a Federação dos Sindicatos dos 

Trabalhadores das Universidades Públicas Brasileiras (Fasubra) e as entidades filiadas que comandam a 

greve nacional da categoria. A decisão foi dada em liminar na ação de dissídio de greve e atende, 

parcialmente, ao pedido formulado pelas universidades. 

  

Na ação, as instituições de ensino pleiteavam que a greve fosse declarada ilegal e abusiva e que a multa 

aplicada fosse de R$ 100 mil para cada entidade sindical. A liminar determina o trabalho de, no mínimo, a 

metade da equipe técnico-administrativa em cada localidade, excluídos do cálculo os ocupantes de cargos 

e funções de confiança, até que seja julgado o mérito da demanda. A multa, em caso de descumprimento 

da ordem judicial, será aplicada à federação e a cada um dos sindicatos envolvidos no movimento 

grevista.  

 

Segundo o ministro, ―mostra-se claro que a paralisação das atividades dos servidores das Instituições 

Federais de Ensino, sem o contingenciamento do mínimo de pessoal necessário à realização das atividades 

essenciais, atenta contra o Estado Democrático de Direito, a ordem pública e os princípios da legalidade, 

da continuidade dos serviços públicos e da supremacia do interesse público sobre o privado‖.  

―É manifesto o perigo na demora, tendo em vista, por exemplo, a necessidade de manutenção das 

atividades administrativas de encerramento do primeiro semestre letivo das universidades federais, 

inclusive com possível colação de grau de diversos alunos que concluíram seus respectivos cursos, bem 

como do início do próximo período acadêmico, referente ao segundo semestre do corrente ano‖, 

acrescentou Arnaldo Esteves Lima.  

 

De acordo com o ministro, a continuação da greve sem o contingenciamento prejudicaria ―uma infinidade 

de estudantes por todo o país, que fatalmente teriam suas atividades discentes atingidas, com previsíveis 

danos, ante o movimento grevista para o qual em nada concorreram‖.  

 

Em sua decisão, Esteves Lima lembrou que a competência do STJ para decidir ações sobre o direito de 

greve de servidores públicos civis, quando a paralisação for de âmbito nacional ou abranger mais de um 

estado, foi fixada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Foi também o STF que entendeu que, enquanto 

não for editada a regulamentação específica para o exercício da greve no serviço público, deverá ser 

aplicada, no que couber, a Lei 7.783/89, ―que disciplina o exercício do direito de greve, define as 

atividades essenciais e regula o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade‖.  

 

―De fato‖, observou o ministro, ―o direito de greve dos servidores públicos deve ser assegurado, porém 

não de forma irrestrita, haja vista a necessidade de ser harmonizado com os princípios da supremacia do 

interesse público e da continuidade dos serviços essenciais, para que as necessidades da coletividade 

sejam efetivamente garantidas, como é o caso das atividades exercidas pelas Instituições Federais de 

Ensino‖. 

*Fonte: STJ NOTÍCIAS 

  

Número de expulsões de servidores federais é recorde em julho, aponta CGU 
O governo federal expulsou, no mês de julho, 98 servidores envolvidos em diversos tipos de 

irregularidades, principalmente vinculadas à corrupção. O número é recorde quando comparado com as 

expulsões ocorridas em qualquer outro mês, desde 2003. Outro recorde ocorreu no número de expulsões 

registradas no período de janeiro a julho deste ano (328), em comparação com o mesmo período de 

qualquer outro ano, a partir de 2003. 

 

O combate à corrupção e à impunidade na Administração Pública já levou o governo a aplicar punições a 

3.297 agentes públicos por envolvimento em práticas ilícitas, no período entre janeiro de 2003 e julho de 

2011. 
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Os dados constam do último levantamento realizado pela CGU (Controladoria-Geral da União), do total 

de penas expulsivas no período. As demissões somaram exatos 2.812 casos; as destituições de cargos em 

comissão, 281; e as cassações de aposentadorias, 204. 

 

O principal motivo das expulsões, entre os relacionados com a prática de corrupção, foi o uso do cargo 

para obtenção de vantagens, que respondeu por 1.751 casos, o que representa 32,23% do total. A 

improbidade administrativa vem a seguir, com 1.056 casos (19,44%), enquanto as situações de 

recebimento de propina somaram 304 casos (5,60%).  

*Fonte: UOL NOTÍCIAS 

  

STF prevê impacto de R$ 103 milhões com projetos que reajustam salários de ministros e servidores 
O impacto dos três projetos de lei (PL) que tratam dos reajustes de juízes e servidores será de R$ 103,2 

milhões apenas no Supremo Tribunal Federal (STF), caso as propostas sejam ratificadas pelo Congresso 

Nacional. O número foi detalhado pelo próprio STF na mensagem encaminhada à Presidência da 

República sobre o orçamento de 2012, aprovado na última quarta-feira (4) pelos ministros. 

 

Somente o projeto que prevê aumento de 14,79% nos salários dos 11 ministros do STF terá impacto anual 

de R$ 2 milhões no orçamento. Seriam R$ 678,8 mil para os ministros ativos, R$ 1,2 milhão para os 

inativos e R$ 130,6 mil de encargos. O PL 7.749/2010, que aumenta o salário de R$ 26,7 mil para R$ 30,7 

mil aguarda votação no Congresso e juízes já ameaçaram entrar em greve caso o reajuste não seja 

aprovado, uma vez que a alteração teria efeito cascata nos salários de magistrados de todo o país.  

 

O projeto de reajuste mais oneroso – R$ 100,3 milhões anuais só no STF - altera lei de 2006 para 

reestruturar as carreiras dos servidores do Judiciário. De acordo com o projeto de lei, os salários das 

carreiras judiciárias estão defasados em relação às dos demais poderes, o que está gerando uma debandada 

de profissionais para outros órgãos. 

 

O projeto mais antigo que aguarda votação no Congresso é o PL 319/2007, que reforma uma lei de 2006. 

Em um dos artigos, o projeto prevê que os técnicos judiciários com diploma recebam o adicional de 

qualificação de 5% sobre os salários básicos. O projeto também prevê que os auxiliares judiciários 

recebam adicional caso façam ações de treinamento. O projeto custaria R$ 853,3 mil ao STF. 

O impacto dos reajustes previstos nos três projetos de lei representa cerca de um sexto da previsão 

orçamentária do STF para 2012, que é R$ 614 milhões. No ano passado, o orçamento aprovado foi R$ 604 

milhões, mas o governo cortou R$ 101 milhões.  

*Fonte: DÉBORA ZAMPIER - AGÊNCIA BRASIL 

  

Membro do STF propõe aumentar para 66 o número de ministros do STJ 
O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), encaminhou ofício ao presidente 

da Corte, Cezar Peluso, propondo que o número de ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) dobre 

para 66. Marco Aurélio pede que Peluso submeta o assunto à aprovação do colegiado e que, caso a ideia 

seja aceita, um projeto de lei com a proposta seja encaminhado ao Congresso Nacional. 

 

Segundo o gabinete do ministro, não houve um estudo prévio sobre os impactos financeiros da medida, já 

que a ideia ainda é embrionária. Também não houve consulta prévia ao Ministério do Planejamento sobre 

a viabilidade econômica do projeto. 

 

De acordo com o Relatório de Gestão de 2010, atualmente, o STJ gasta quase 704 milhões só com 

pagamento em folha. A cifra é maior que todo o orçamento do Supremo para 2012, aprovado ontem (3) 

pelo STF, de R$ 614 milhões, já incluído o pleiteado aumento salarial de 14,79%.   

 

No ofício encaminhado ao presidente do STF, Marco Aurélio informa que desde a Constituição de 1988, o 

número desembargadores aumentou nos tribunais estaduais e nas cortes regionais federais, mas o número 
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de ministros não mudou no STJ. Como exemplo, ele cita o Tribunal de Justiça do Ceará, que tinha 15 

desembargadores em 1989 e hoje tem 42.   

 

Marco Aurélio diz que a falta de ministros sempre foi um problema no STJ e ressalta que ―a situação 

agravou¿se substancialmente a ponto de, hoje, no Supremo, estarem tramitando vários habeas corpus em 

que se pede o julgamento de idênticas medidas em curso naquele tribunal‖. Segundo o ministro, alguns 

pedidos de soltura de presos aguardam até um ano para serem analisados no STJ. 

*Fonte: DÉBORA ZAMPIER - AGÊNCIA BRASIL 

  

Com informações do clipping do Sindprevs/PR 
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