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Brasília-DF, 8 de novembro de 2011 

 

Comissão de Orçamento ouvirá aposentados e servidores públicos 
 

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) deverá apreciar nesta semana o parecer preliminar do deputado 

Arlindo Chinaglia (PT-SP) ao projeto de lei Orçamentária Anual (LOA) 2012, durante as reuniões 

marcadas para terça (8) e quarta-feira (9), às 14h30.  

 

Antes da discussão e votação do relatório, o presidente da CMO, senador Vital do Rêgo (PMDB-PB), e o 

relator-geral do orçamento deverão ouvir em audiência pública, na segunda-feira (7), representantes de 

entidades de aposentados e de servidores públicos, que reivindicam a previsão de reajustes no orçamento 

para o próximo ano. 

 

Entre as categorias que querem aumento, estão as do Poder Judiciário e do Ministério Público da União, 

incluindo servidores, magistrados e procuradores. Segundo o relator Arlindo Chinaglia, já ocorreram 

conversas com vários segmentos e grupos de interesses para definir demandas, que são muitas e exigem 

quantias elevadas.  

 

Ele também destacou que, da parte do governo, não há previsão para reajustes, exceto para algumas 

carreiras do Executivo. "Este é o desafio de elaborar a proposta de orçamento: é ter o equilíbrio para 

produzir o melhor. Ocorre que a política de pessoal, especificamente, é executada pelo Executivo. Eu 

tenho procurado estabelecer negociações, intermediando esses interesses e a posição do governo", disse. 

 

O deputado Gilmar Machado (PT-MG), líder do governo na CMO, afirmou estar aberto ao debate, 

ressaltando que nada será feito de forma "atropelada". "O governo é um governo de diálogo, e vamos 

continuar trabalhando. Já conseguimos um avanço importante que foi a votação do PPA (Plano 

Plurianual), que já garante janelas para os próximos quatro anos", afirmou. 

 

Ainda sobre o tema reajuste, Chinaglia reforçou que o seu relatório terá que considerar ainda a mudança 

no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que elevará o salário mínimo a um patamar maior 

que o valor anunciado anteriormente.  

 

Para o relator, isso vai exigir uma reserva de mais de R$ 3 bilhões, dado o volume de pessoas que ganham 

o salário mínimo e considerando também as interferências disso na questão do seguro acidente do trabalho 

e em outras questões previdenciárias. "Vamos negociar até o momento de chegar a uma definição, e o 

governo é peça central nessa negociação", definiu. 

 

Emendas populares 
Durante a última reunião da CMO, na última terça-feira (1º), deputados e senadores - muitos da oposição - 

elogiaram o novo instrumento que constará no relatório do orçamento para o próximo ano: a "emenda de 

iniciativa popular" ou "emenda Chinaglia". Idealizada pelo relator Arlindo Chinaglia, ela beneficiará cerca 

de 4.900 municípios brasileiros, com uma população estimada em 65 milhões de habitantes. 

 

Pela proposta, os municípios com até 50 mil habitantes poderão apresentar emendas diretamente à 

comissão, após definida em audiência pública a obra prioritária em que pretendem aplicar determinado 
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recurso. O valor da receita destinada a cada município poderá ser de R$ 300 mil, para aqueles com até 5 

mil habitantes, e chegar a R$ 600 mil, para aqueles com população 20 mil e 50 mil habitantes. 

 

"Essa ideia tem sido bem recebida entre deputados e senadores justamente por atender populações mais 

carentes que não conseguem ter acesso ao orçamento da União", pontou Chinaglia. Segundo Vital do 

Rêgo, a proposta também está sendo muito bem aceita entre a sociedade. "Estou recebendo várias 

manifestações positivas por e-mail, parabenizando pela iniciativa", afirmou o presidente da CMO.  

 

*Fonte: Agência Informes 

  

Aliados de Lupi são acusados pelo TCU de participar de fraude em convênios 

 

A fraude na capacitação de motoboys no Distrito Federal e em Goiás, envolvendo repasses de R$ 6,5 

milhões do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) a duas entidades suspeitas, colocou sob suspeita o 

principal grupo de apoio ao ministro Carlos Lupi, presidente licenciado do PDT, na pasta. Assessores e 

diretores indicados pelo ministro e que integram as fileiras do PDT foram arrolados em processo aberto 

pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para investigar as irregularidades. O procedimento de auditoria 

foi instaurado pelo TCU com base nas reportagens do Correio que revelaram a fraude, publicadas em 

fevereiro.  

 

A auditoria foi concluída em setembro e, caso o grupo de Lupi não apresente respostas convincentes, 14 

servidores e ex-servidores do MTE — boa parte deles nos postos mais importantes do ministério — serão 

multados. Entre eles, está Anderson Alexandre dos Santos, exonerado por Lupi do cargo de coordenador-

geral de Qualificação diante da suspeita de cobrança de propina das entidades contratadas para a 

capacitação profissional. 

 

O relatório final da auditoria confirmou a ocorrência de fraudes na execução dos convênios pela 

Federação Interestadual dos Mototaxistas e Motoboys Autônomos (Fenamoto) e pelo Sindicato dos 

Trabalhadores Condutores de Veículos de Duas Rodas de Goiás (Sindimoto-GO). A Fenamoto é presidida 

pelo tesoureiro do PDT em Goiás, o ex-vereador Robson Alves Paulino. Em entrevista ao Correio, em 

reportagem publicada em fevereiro, Robson se referiu a Lupi como ―chefe‖ e ―amigo‖. A entidade fraudou 

a execução do convênio, no valor de R$ 1,5 milhão, para capacitar motoboys no DF: pessoas sem a CNH 

na categoria A, necessária para guiar motocicletas, foram incluídas na lista de capacitados.  

 

A lista fornecida ao ministério relacionou nomes duplicados e inexistentes. O Sindimoto-GO, por sua vez, 

foi fundado por Robson e recebeu do MTE, durante a gestão de Lupi, R$ 5 milhões para a capacitação de 

motoboys. Mesmo com o dinheiro em conta, não houve gente suficiente para preencher as 6.630 vagas. 

Anderson Alexandre dos Santos é um dos responsáveis pelas fraudes, conforme concluiu a auditoria da 5ª 

Secretaria de Controle Externo do TCU. Um ofício foi expedido para o ex-coordenador-geral de 

Qualificação cobrando explicações.  

 

O mesmo procedimento foi adotado em relação a cinco integrantes do núcleo duro de Lupi dentro do 

MTE, entre eles o secretário de Políticas Públicas de Emprego, Carlo Roberto Simi, considerado um dos 

mais próximos a Lupi. Simi é também o presidente do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador (Codefat), que administra um orçamento de R$ 30 bilhões por ano.  

 

A fraude nos convênios destinados à Fenamoto e ao Sindimoto-GO emvolve também dois subordinados a 

Simi: Ana Paula da Silva, diretora de Qualificação, e Alessandro Bonzano Comper, chefe de gabinete do 

secretário. Ainda estão na lista do TCU o chefe da Assessoria Parlamentar, Marcelo Aguiar dos Santos Sá, 

e o coordenador geral de Contratos e Convênios, Manoel Eugênio Guimarães de Oliveira. Oficiados pelo 

TCU, alguns dos investigados pediram mais 30 dias para responder ao órgão. A estratégia pode adiar para 

2012 a apreciação do relatório final da auditoria em plenário em razão do recesso de fim de ano.  

*Fonte: CORREIO BRAZILIENSE 
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Perda de apoio de lideranças do PDT ameaça permanência de Lupi na pasta 
Parlamentares expressivos da bancada, Miro Teixeira e Reguffe vão à Procuradoria-Geral da República 

pedir a abertura de inquérito na PF para apurar suspeitas de cobranças de propinas de ONGs 

 

Desafiado por expoentes do próprio partido, o PDT, e na mira da Comissão de Ética Pública da 

Presidência, o ministro do Trabalho, Carlos Lupi, é o sexto colaborador da presidente Dilma Rousseff que 

pode perder o cargo por denúncias de corrupção. 

 

Dilma conversou na segunda-feira, 7, com Lupi por 20 minutos, no Palácio do Planalto. Ela tentará 

segurar o ministro até a reforma da equipe, prevista para janeiro de 2012, mas manifestou preocupação 

com a "fritura" do auxiliar no próprio PDT após a publicação de reportagem na revista Veja que envolve 

assessores de Lupi na cobrança de propina de ONGs. Auxiliares da presidente lembraram que o Planalto 

considera fundamental o apoio dos partidos aos ministros, como ocorreu com Orlando Silva (ex-titular do 

Esporte), que ganhou sobrevida de alguns dias por causa da resistência do PC do B. 

 

"Sou osso duro de roer. Quero ver até onde vai essa onda de denuncismo. Se tem alguém usando a 

estrutura do ministério para desviar dinheiro público, que seja devidamente enquadrado e responda por 

isso", disse o ministro em entrevista à TV Globo.  

 

Polícia Federal 

Lideranças importantes do partido, os deputados Antônio Reguffe (DF) e Miro Teixeira (RJ) vão nesta 

terça-feira, 8, à Procuradoria-Geral da República pedir a abertura de inquérito na Polícia Federal para 

apurar as suspeitas de irregularidades no ministério. "As denúncias são gravíssimas", disse Reguffe, que 

teve 266.465 votos, 18,95% dos votos válidos (proporcionalmente o mais votado do Brasil).  

 

Ao lado de Miro, pedetista histórico e ex-ministro, no nono mandato, Reguffe é um dos parlamentares 

mais representativos do PDT. Os dois deputados perguntaram ainda ao senador Pedro Taques (MT), que é 

procurador da República, se ele não queria assinar a representação. Taques ficou de estudar o assunto.  

 

Além da ofensiva de pedetistas, a Comissão de Ética Pública da Presidência decidiu na segunda-feira abrir 

processo preliminar contra Lupi e cobrar explicações sobre denúncias de que assessores da pasta atuam 

em um esquema de extorsão de dinheiro para liberação de recursos a ONGs. Ele terá dez dias para se 

manifestar.  

 

Antes de conversar com Dilma, Lupi participou de reunião no Planalto com líderes partidários para tratar 

da votação da Desvinculação das Receitas da União (DRU). Deputados disseram ao Estado que ele 

"entrou mudo e saiu calado".  

 

Na conversa que teve com ministros da coordenação política no domingo, Dilma lembrou que Lupi 

demitiu o chefe de gabinete Marcelo Panella em agosto, a pedido do governo, e tomou as medidas 

necessárias para conter desvios de recursos na pasta. Panella era acusado por dirigentes de ONGs de 

comandar o esquema de corrupção.  

 

Lupi também afastou o coordenador-geral de Qualificação, Anderson Alexandre dos Santos. Segundo 

reportagem da Veja, assessores de Lupi criavam dificuldades com ONGs que prestavam serviços ao 

ministério e depois cobravam propina, que variava de 5% a 15% do valor do contrato.  

 

Bate-boca 

O racha no PDT foi exposto na segunda-feira num embate entre o deputado Brizola Neto (RJ) com o líder 

da sigla, Giovanni Queiroz (PA). Brizola Neto pediu ao líder que a reunião com Lupi em Brasília contasse 

com a presença de todos os deputados da bancada. "Duas horas depois, leio uma entrevista dele (Queiroz) 
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ao iG dizendo que ‗o Brizola é quem está brigado com o Lupi, porque ele gostaria de ser ministro‘", 

reclamou o Brizola, que acusou o líder de ser "moleque de recados".  

*Fonte: O ESTADO DE S.PAULO  

 

Nova crise no Planalto pode levar Osmar Dias para a Esplanada 

 

Denúncias envolvendo assessores de Carlos Lupi (PDT) podem antecipar mudanças no Ministério do 

Trabalho, que passaria para a cota do PMDB. Peemedebistas entregariam a Agricultura para os pedetistas. 

O decorrer da nova crise no Ministério do Trabalho pode levar a uma troca entre PDT e PMDB no 

primeiro escalão do governo federal. Caso o pedetista Carlos Lupi seja afastado do comando da pasta, há 

chances de a vaga ficar com os peemedebistas, que abririam mão da Agricultura. A mesma mudança 

chegou a ser negociada durante o governo Lula, mas não houve entendimento entre os partidos. 

 

A alteração poderia beneficiar o presidente do PDT no Paraná, Osmar Dias, cotado para assumir a 

Agricultura. O avanço das negociações, porém, depende do agravamento da situação de Lupi, que é 

presidente nacional da legenda. De acordo com reportagem publicada no fim de semana pela revista Veja, 

assessores do ministro teriam pedido propina a organizações não governamentais para liberar recursos 

públicos. 

 

As acusações contra Lupi seguem o mesmo roteiro que derrubou outros cinco ministros suspeitos de 

envolvimento com corrupção na gestão Dilma Rousseff. O agravante é que ele tem menos prestígio entre a 

base aliada no Congresso Nacional e também no Palácio do Planalto. Já estaria nos planos da presidente 

substituí-lo durante reforma ministerial programada para janeiro. 

 

Ontem, parlamentares do próprio PDT decidiram pedir à Procuradoria-Geral da República a investigação 

dos fatos. A queda de Lupi levaria ao agravamento das disputas internas e não estaria descartada uma 

mudança para a oposição. Atualmente, a sigla é apenas a sexta maior da Câmara, com 26 deputados, e a 

quinta maior do Senado, com quatro membros.  

 

―Já vi essa troca [da situação para a oposição] acontecer antes. O melhor para o partido é manter os 

compromissos assumidos durante a campanha e ficar no governo‖, defendeu Osmar Dias, visto em 

Brasília como um dos poucos nomes capazes de unificar o partido sem Lupi. O paranaense também 

defende a investigação, mas diz que é preciso dar chance de defesa ao colega. 

 

Sobre a possibilidade de assumir a Agricultura, Osmar disse que o assunto nunca chegou a ser discutido 

com ele. ―Historicamente já se cogitou essa troca de ministérios, mas lá no governo Lula. Isso é uma 

decisão da presidente Dilma, nem adianta avançar nessa conversa porque é ela quem define.‖ 

 

Ele ressaltou que está satisfeito com o atual cargo na vice-presidência de Agronegócios do Banco do 

Brasil. ―Até pela minha função tenho me dedicado muito pouco à política, só estou acompanhando esse 

caso pelos jornais.‖ 

 

Recém-filiado ao PDT, o ex-deputado federal Gustavo Fruet – que assumiu ontem o diretório curitibano 

da legenda – também defendeu que as denúncias de desvios no Ministério do Trabalho precisam ser 

investigadas. ―Não vou entrar no fanatismo de que se é do meu partido não precisa prestar contas‖, 

justificou.  

 

Resistência 

Os inconvenientes para a troca de ministérios seriam as resistências de setores dos dois partidos. Enquanto 

os pedetistas têm origem trabalhista e ligações com o movimento sindical, os peemedebistas têm forte 

envolvimento com a bancada ruralista no Congresso. Além disso, a indicação do ministro da Agricultura 

vem sendo feita pela bancada do PMDB na Câmara, que não estaria disposta a ceder espaço. 
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Por outro lado, há dúvidas sobre a evolução do estado de saúde do atual ministro da Agricultura, o 

deputado gaúcho Mendes Ribeiro. No dia 14 de outubro, ele passou por uma cirurgia para retirar um 

tumor do cérebro e ainda está em recuperação. Na semana passada, após receber alta, ele voltou a ser 

internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, com dores na cabeça.  

*Fonte: GAZETA DO POVO 

 

Cristovam e Chico bisam Prêmio Congresso em Foco 
Resultado final deste ano repete a edição de 2010. O pedetista Cristovam Buarque é, pela terceira vez 

consecutiva, o melhor senador, e Chico Alencar, do Psol, o melhor deputado 

 

Se há um padrão de conduta ao qual a sociedade identifica aqueles que são seus melhores parlamentares, 

sem dúvida o senador Cristovam Buarque (PDT-DF) e o deputado Chico Alencar (Psol-RJ) o conhecem 

muito bem. Na noite desta segunda-feira (7), os dois foram escolhidos os melhores parlamentares de 2011, 

distinguidos com o Prêmio Congresso em Foco.  

 

É o segundo ano consecutivo em que isso ocorre. Em 2010, os vencedores também foram eles. E, no caso 

de Cristovam, é a sua terceira vitória seguida. Ambos, porém, têm ainda mais uma vitória como melhor 

deputado e senador. No caso de Cristovam, é a quarta vez em que ele vence o prêmio. Chico Alencar 

vence pela terceira vez. 

 

Como nas cinco edições anteriores, a escolha dos melhores parlamentares do ano deu-se em duas etapas. 

Na primeira etapa, 267 jornalistas que cobrem o Congresso Nacional, escolheram livremente os deputados 

e senadores que, nas suas opiniões, mais se destacaram em 2011. Da votação dos jornalistas, resultou a 

lista de finalistas, que foi submetida à votação dos internautas no endereço do Congresso em Foco. Foram 

eles, os leitores do site, que escolheram os grandes vencedores do ano. 

 

Cristovam, que obteve 9.963 votos, recebeu seu prêmio das mãos da ministra Helena Chagas, da 

Secretaria de Comunicação da Presidência da República, e do representante da Petrobras, patrocinadora do 

prêmio, Fernando Paes de Carvalho. Além de Cristovam, receberam a distinção os senadores Eduardo 

Suplicy (PT-SP), que obteve 9.021 votos, e Lindbergh Farias (PT-RJ), que ficou com 7.583. Lindbergh 

também foi escolhido o Parlamentar de Futuro (melhor parlamentar com menos de 45 anos). 

 

Chico Alencar já havia sido escolhido o melhor parlamentar na opinião dos jornalistas. E acabou obtendo 

também a vitória entre os internautas, depois de uma apertada disputa com seu colega de partido e 

estreante na Câmara, Jean Wyllys (Psol-RJ), que terminou em segundo lugar. É a segunda vez consecutiva 

que ocorre essa sintonia. Em 2010, o deputado também arrebatou os dois prêmios. O líder do Psol também 

foi distinguido com o prêmio de parlamentar que mais se destacou na defesa da democracia e da 

cidadania. 

 

Desta vez, Chico Alencar recebeu 7.201 votos na votação dos internautas, seguido de Jean Wyllys (Psol-

RJ), que ficou com 6.987 votos. A deputada Manuela D‘Ávila (PCdoB-RS), que obteve 5.345 votos, foi a 

terceira mais votada. Chico, Jean e Manuela receberam troféus por conta da votação obtida. As honrarias 

foram entregues pelo diretor do Congresso em Foco, Sylvio Costa, e pelo diretor da Ambev Disraelli 

Galvão Guimarães. 

 

Prêmio 

O Prêmio Congresso em Foco 2011, que este ano tem como tema a construção da democracia, tem o 

patrocínio da Ambev e da Petrobras. É apoiado pela Associação Nacional dos Peritos Criminais (APCF), 

pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Anfip), pelo Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e pelo Sindicato Nacional dos Fiscais Federais e 

Agropecuários (ANFFA Sindical). Também apoiam o prêmio a Frente Nacional de Prefeitos (FNP), a 

Associação dos Notários e Registradores do Brasil (Anoreg), a Associação Nacional de Registradores de 

Pessoas Naturais (Arpen), a Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais (Anadef), a TIM, a 
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Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite) e a Associação Brasileira 

de Bares e Restaurantes (Abrasel). 

 

Este prêmio também é realizado em parceria com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito 

Federal.   

*Fonte: CONGRESSO EM FOCO 

  

Trabalhadores e empresários buscam acordo para aprovação de projetos 

 

A Comissão de Desenvolvimento Econômico e Social se reuniu para definir uma agenda de debates sobre 

temas relacionados ao Mundo do Trabalho. A primeira audiência será sobre terceirização com base no 

parecer apresentado pelo deputado Roberto Santiago (PSD-SP), relator da Comissão Especial que estuda o 

tema. 

 

Empresários e trabalhadores já apresentaram suas sugestões para que a comissão possa debater e encontrar 

o consenso para deliberar sobre os assuntos que afligem tanto trabalhadores como empresários dentro da 

Câmara dos Deputados.  

 

Foram designados dois relatores para estudo das matérias de interesse dos assalariados e dos empresários e 

apresentação de alternativas de negociação no colegiado. Representando interesses dos empresários, o 

relator será o deputado Jorge Corte Real (PTB-PE). Já pelo lado dos trabalhadores a responsabilidade 

ficará a cargo do deputado Vicentinho (PT-SP).  

 

Respeito às deliberações 
Para Vicentinho, a preocupação será com as garantias de aprovação das matérias que sairão do colegiado. 

"Em que grau essa comissão será respeitada"? Questionou o deputado, ao lembrar da comissão especial de 

terceirização criada pelo presidente da Casa, deputado Marco Maia (PT-RS), cujas deliberações não foram 

acatadas pelo presidente da Comissão de Trabalho, deputado Silvio Costa (PTB-PE). 

 

Vicentinho recordou que, mesmo após a criação do colegiado destinado a estudar o tema [terceirização], o 

deputado Silvio Costa colocou em votação um projeto de regulamentação do qual era relator na Comissão 

de Trabalho, desrespeitando o acordo proposto pelo presidente da Câmara e aceito pelas centrais sindicais. 

Para o coordenador da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Social, deputado Eduardo Gomes 

(PSDB-TO), "a comissão será o pré-plenário". Gomes afirmou que as matérias ali acordadas seguirão para 

votação em definitivo na Casa.  

 

Entidades 
As intervenções externas serão feitas através de notas técnicas enviadas à assessoria da comissão, que 

repassará as intenções e os estudos elaborados pelas entidades para subsidiar as decisões dos 

parlamentares no colegiado. 

 

A secretaria da comissão vai provocar as centrais sindicais de trabalhadores e as confederações patronais, 

entidades já definidas como representantes dos dois segmentos, para que enviem sugestões aos temas que 

serão debatidos na comissão. 

 

Na primeira reunião, os deputados que representam os empresários já apresentaram uma lista de nove 

proposições de interesse do setor produtivo do País, entre as quais destaca-se o PL 951/11, do deputado 

Júlio Delgado (PSB-MG), que flexibiliza direitos dos trabalhadores criando o "Super Simples 

Trabalhista". 

 

Na lista dos trabalhadores, além da PEC 438/2001, que põe fim ao nefasto trabalho escravo, e da PEC 

231/1995, da redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, a agenda conta com o PL 

3.299/2009, que extingue o fator previdenciário, e ainda projetos que tratam sobre saúde e segurança do 
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trabalhador. Outra matéria importante é a que versa sobre a regulamentação do uso de câmeras de 

filmagem nos ambientes de trabalho.  

 

A Comissão voltará a se reunir na segunda quinzena de novembro para debater com o relator da proposta 

de regulamentação da terceirização e buscar um acordo que viabilize sua aprovação na Câmara dos 

Deputados.  

*Fonte: DIAP 

  

Padrão de trabalho pós-neoliberal 

 

Na passagem para o século 21, o Brasil alterou profundamente o padrão de trabalho da totalidade de sua 

mão de obra. Por padrão de trabalho entende-se a dinâmica de geração dos empregos segundo faixa de 

remuneração, isto é, o sentido geral de evolução do nível ocupacional e do rendimento recebido pelo 

conjunto dos trabalhadores.  

 

No capitalismo, o nível geral de emprego da mão de obra termina sendo determinado por diversas 

variáveis, especialmente pela dinâmica macroeconômica, que estabelece as condições gerais de uso e 

remuneração do trabalho. Em síntese, o perfil dos rendimentos e a dinâmica da ocupação definem o 

padrão de trabalho da mão de obra. 

 

No caso brasileiro, percebe-se, entre as décadas de 1990 e 2000, o padrão de trabalho pelo diferencial de 

geração quantitativa e qualitativa do emprego da mão de obra. Na década de 1990, não somente 

prevaleceu o menor ritmo na geração de postos de trabalhos como o diferencial perfil de remuneração 

paga aos ocupados.  

 

Isso porque foram abertos 11 milhões de novos postos de trabalho nos anos 1990, sendo 53,6% do total 

sem remuneração. Na faixa de renda de até 1,5 salário mínimo, houve a redução líquida de 300 mil postos 

de trabalho. Esse padrão de emprego da mão de obra diferenciou-se significativamente do verificado na 

década de 2010. 

 

No primeiro decênio do século 21 houve forte dinamismo nas ocupações geradas e no perfil 

remuneratório. Do total líquido de 21 milhões de postos de trabalho criados, 94,8% foram com rendimento 

de até 1,5 salário mínimo mensal.  

 

Nas ocupações sem remuneração (por conta própria, autônomo, trabalho independente, de cooperativa, 

aprendiz, estagiário, entre outras) houve a redução líquida de 1,1 milhão de postos de trabalho, enquanto 

na faixa de cinco salários mínimos mensais a queda total atingiu 4,3 milhões de ocupações. Em síntese, 

houve avanço das ocupações na base da pirâmide social. 

 

O registro de dois diferentes padrões de trabalho verificados na virada do século XX implicou conformar 

diferenciadamente o perfil remuneratório da mão de obra ocupada no Brasil. Nos anos de 1990, por 

exemplo, 34,3% do ocupados possuíam remuneração de até 1,5 salário mínimo mensal, enquanto na 

década de 2000 eram 47,8% na mesma faixa de remuneração.  

 

Os trabalhadores sem remuneração mantiveram-se estabilizados na faixa abaixo de 12% nos dois anos 

selecionados, embora os postos de trabalho com rendimento acima de cinco salários mínimos mensais 

tenham passado de 16,7% para 7,5% do total das ocupações. 

 

Na década de 2000, o sentido das ocupações segundo remuneração alterou-se profundamente. De um lado, 

a forte expansão dos postos de trabalho com rendimento de até 1,5 salário mínimo mensal, acompanhado 

da redução das vagas tanto sem remuneração como de maior rendimento.  
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Assim, os ocupados de até 1,5 salário mínimo mensal aproximaram-se da metade do total das ocupações 

existentes em 2009, o que contribuiu para a redução da desigualdade entre as diferentes faixas de 

rendimento do trabalho. 

 

Em virtude desse movimento mais recente de modificação na dinâmica remuneratória das ocupações, 

percebe-se a concentração dos postos de trabalho abertas na base da pirâmide social.  

 

A força do conjunto dos rendimentos dos trabalhadores de salário de base impulsionou a modificação 

significativa na estrutura da massa de remuneração do conjunto dos ocupados brasileiros. Em 2009, por 

exemplo, os ocupados com até 1,5 salário mínimo absorviam 24,5% do total da remuneração do trabalho 

no país, enquanto em 1989 recebiam 22,3% do conjunto dos rendimentos. 

 

Para os ocupados que recebem mais de cinco salários mínimos, a participação no total das remunerações 

do País era de 35,3% em 2009 ante 45,2% em 1989. Em 1999, a composição dos rendimentos do trabalho 

registrou menor peso para os ocupados com até 1,5 salário mínimo mensal e mais participação daqueles 

com cinco salários mínimos e mais, quando comparada à do ano de 2009. 

 

Tendo em vista a importância do emprego de baixa remuneração, que constitui a base da pirâmide 

distributiva do conjunto dos rendimentos do trabalho, ou seja, 47,8% do total da força de trabalho ocupada 

e 24,5% das remunerações do País, nota-se que a sua evolução recente encontra-se diretamente 

relacionada às transformações mais gerais da economia e da sociedade brasileira.  

 

Esse segmento social em especial não poderia estar associado ao conceito de classe média ascendente, 

tendo em vista as peculiaridades das ocupações e remuneração, conforme a literatura recente parece fazer 

crer. O debate a respeito da definição de classe social no capitalismo, em particular classe média, assume 

maior complexidade, para o qual pressupõe maior profundidade e investigação. 

 

Em conformidade com a literatura internacional, esse segmento social deveria ser mais bem considerado 

na categoria analítica de trabalhadores de baixa renda, pois se trata fundamentalmente de ocupados de 

salário de base. A sua presença, em maior ou menor expressão, revela o padrão de trabalho existente e, por 

consequência, o modelo de expansão macroeconômica do País.  

 

Na maior parte dos casos, a categoria dos trabalhadores de baixa renda trata das ocupações que se 

encontram no entorno do salário mínimo oficial, cujo valor real determina a presença - em maior ou 

menor medida - de trabalhadores pobres e sua relação com o nível de consumo. 

 

Após a regressão neoliberal, o Brasil passou a conviver com outro padrão de trabalho. Ainda que mais 

positivo, o sentido geral da ocupação e remuneração pós-neoliberal pressupõe avanços maiores a serem 

constituídos por um projeto nacional de desenvolvimento superior.  

*Fonte: REVISTA FÓRUM 

  

Do capital ao social 

 

O economista Raul Velloso, especialista em contas públicas, calcula que em 2010, por meio de programas 

sociais, o governo federal repassou a 31,8 milhões de brasileiros - a maioria, pobres - R$ 114 bilhões. Ao 

incluir programas de transferência de renda de menor escala, o montante chega a R$ 116 bilhões.  

Este valor é mais que o dobro de todo o investimento feito pelo governo no mesmo ano - R$ 44,6 bilhões, 

incluindo construção de estradas e obras de infra-estrutura. 

 

Os R$ 116 bilhões foram destinados à rede de proteção social, que abarca aposentadoria rural, seguro-

desemprego, Bolsa Família, abono salarial, Renda Mensal Vitalícia (RMV) e Benefício de Prestação 

Continuada (BPC). Esses programas abocanharam 3,1% do PIB. 
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A RMV, criada em 1974, era um benefício previdenciário destinado a maiores de 70 anos ou inválidos, 

definitivamente incapacitados para o trabalho, que não exerciam atividades remuneradas, nem obtinham 

rendimento superior a 60% do valor do salário mínimo. Também não poderiam ser mantidos por pessoas 

de quem dependiam, nem dispunham de outro meio de prover o próprio sustento. 

 

Em janeiro de 1996, a RMV foi extinta ao entrar em vigor a concessão do BPC. Hoje, a RMV é mantida 

apenas para quem já era beneficiário até 1996. Já o BPC é pago a idosos e portadores de deficiências 

comprovadamente desprovidos de recursos mínimos. 

 

Há quem opine que o governo federal "gasta" demais com programas sociais, prejudicando o 

investimento. Ora, como afirma Lula, quando o governo canaliza recursos para empresas e bancos, isso é 

considerado "investimento"; quando destina aos pobres, é "gasto"... 

 

O Brasil, por muitas décadas, foi considerado campeão mundial de desigualdade social. Hoje, graças à 

rede de proteção social, o desenho da pirâmide (ricos na ponta estreita e pobres na ampla base) deu lugar 

ao losango (cintura proeminente graças à redução do número de ricos e miseráveis, e aumento da classe 

média). 

 

Segundo o Ipea, entre 2003 e 2009, 28 milhões de brasileiros deixaram a miséria. Resultado do aumento 

anual do salário mínimo e da redução do desemprego, somados ao Bolsa Família, às aposentadorias e ao 

BPC.  

 

A lógica capitalista considera investimento o que multiplica o lucro da iniciativa privada, e não o que 

qualifica o capital humano. Essa lógica gera, em nosso mercado de trabalho, a disparidade entre oferta de 

empregos e mão-de-obra qualificada. Devido à baixa qualidade de nossa educação, hoje o Brasil importa 

profissionais para funções especializadas. 

 

Se o nosso país resiste à crise financeira que, desde 2008, penaliza o hemisfério Norte, isso se deve ao fato 

de haver mais dinheiro em circulação. Aqueceu-se o mercado interno. 

 

Há queixa de que os nossos aeroportos estão superlotados, com filas intermináveis. É verdade. Se o 

queixoso mudasse o foco, reconheceria que nossa população dispõe, hoje, de mais recursos para utilizar 

transporte aéreo, o que até pouco tempo era privilégio da elite. 

 

Há, contudo, 16,2 milhões de brasileiros ainda na miséria. O que representa enorme desafio para o 

governo Dilma. Minha esperança é que o programa "Brasil sem miséria" venha resgatar propostas do 

Fome Zero abandonadas com o advento do Bolsa Família, como a reforma agrária. 

 

Não basta promover distribuição de renda e facilitar o consumo dos mais pobres. É preciso erradicar as 

causas da pobreza, e isso significa mexer nas estruturas arcaicas que ainda perduram em nosso país, como 

a fundiária, a política, a tributária e os sistemas de educação e saúde.  

*Fonte: FREI BETTO - DIAP 
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