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Brasília-DF, 9 de janeiro de 2012 

 

PLS 710/11: projeto de lei draconiano ataca o direito de greve no Brasil 
 

Com o objetivo de eliminar um hiato de 23 anos desde a promulgação da Constituição federal, o senador 

Aloysio Nunes (PSDB-SP) apresentou, em novembro de 2011, projeto de lei (PLS 710/11) 

regulamentando o direito de greve do servidor público civil. Entre as regras, está a obrigação de que 

permaneçam trabalhando entre 50% e 80% dos servidores, dependendo do tipo de atividade. Na prática, o 

projeto representa um ataca ao direito de greve, uma conquista dos trabalhadores.  

 

O projeto abrange os servidores da Administração Pública direta, autárquica e fundacional, de todos os 

poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e em todos os níveis - União, estados, Distrito Federal e 

municípios. Desse conjunto, no entanto, não fazem parte os senadores, deputados federais, estaduais e 

municipais, ministros de estado, diplomatas, vereadores e secretários estaduais e municipais, membros do 

Judiciário e Ministério Público. 

 

Pela proposta, será considerada greve a paralisação parcial ou total da prestação do serviço público ou de 

atividade estatal dos poderes da União, estados, Distrito Federal e municípios. 

 

Tanto a convocação de assembleia geral para definir sobre paralisação coletiva, quanto a definição das 

reivindicações deverá ser feita, conforme o projeto, pela entidade sindical representativa dos servidores e, 

na falta dela, por comissão de negociação. Uma das duas representará o interesse dos servidores nas 

negociações coletivas ou em juízo. 

 

Pelo texto, o Poder Público terá prazo de 30 dias para se pronunciar favoravelmente às reivindicações 

apresentadas pela assembleia geral, de onde foi definido indicativo de greve, apresentar proposta de 

conciliação ou então fundamentar o motivo de não atendê-las. 

 

Aloysio Nunes explicou, em pronunciamento no plenário em dezembro, que sua proposta adota as 

principais diretrizes da Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que dispõe sobre 

as relações de trabalho na administração pública e estabelece garantias às organizações de trabalhadores 

da administração pública e determina parâmetros para a fixação e negociação das condições de trabalho, 

para a solução de conflitos e para o exercício dos direitos civis e políticos. 

 

Atividades essenciais 
O projeto estabelece que no mínimo 60% dos servidores permaneçam em exercício durante a greve no 

caso de serviços públicos ou atividades estatais que atendam a necessidades inadiáveis para a população 

durante a greve. Em caso de serviços públicos e atividades estatais não essenciais esse número, o 

contingente mínimo é de 50%. Caso essas exigências não sejam cumpridas, a greve será considerada 

ilegal. O Poder Público, no entanto, terá que garantir a prestação dos serviços. 

 

O projeto define como serviços públicos essenciais aqueles que afetam a vida, a saúde e a segurança do 

cidadão. São mencionados, especialmente, a assistência médico-hospitalar, a distribuição de 

equipamentos, o abastecimento e o tratamento de água, o recolhimento de lixo, o pagamento de 
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aposentadorias, a produção e a distribuição de energia, gás e combustíveis, a defesa civil, e o controle de 

tráfego e o transporte coletivo. 

 

Atividades relativas ao funcionamento dos três poderes também são citadas como essenciais: o serviço 

vinculado à atividade legislativa, o trabalho diplomático, a arrecadação e a fiscalização de tributos, os 

serviços judiciários e do Ministério público, entre outros. 

 

No caso específico da segurança pública, o percentual mínimo de servidores em atividade durante a greve 

deverá ser de 80%. Já os militares, os policiais militares e bombeiros são proibidos de fazer greve. Tal 

proibição já consta da Constituição, no artigo 142, parágrafo 3, inciso IV. 

 

Mediação, conciliação ou arbitragem 
O projeto prevê a hipótese, de, em caso de as partes não chegarem a acordo, haver a solução alternativa do 

conflito por mediação, conciliação ou arbitragem, métodos que serviriam para garantir independência e 

imparcialidade na decisão e maior grau de confiabilidade a ambas as partes. Caso o conflito ou parte dele 

permaneça sem solução, a decisão final caberá ao Poder Judiciário. 

 

As determinações do projeto se assemelham às que regem o direito de greve na iniciativa privada, como a 

obrigação de informar ao público as reivindicações e a existência de greve; a exigência de manutenção de 

um número mínimo de equipe de servidores em atividade para garantir a continuidade da prestação dos 

serviços públicos e assegurar as atividades cuja paralisação resulte em prejuízo irreparável.  

 

Essa equipe mínima de servidores também deverá evitar a deterioração irreversível de bens, máquinas e 

equipamentos e facilitar a retomada das atividades do órgão, quando a greve acabar. 

 

Dias não trabalhados 
Poderão ser computados como dias trabalhados e, assim, remunerados, até 30% dos dias de greve, desde 

que isso conste do termo de negociação entre os servidores e o órgão. Os servidores em estágio probatório 

poderão participar da greve, mas deverão compensar os dias trabalhados de forma a completar o tempo 

previsto na legislação. 

 

Os servidores não poderão ser demitidos, exonerados ou transferidos durante a greve e em razão dela. 

Entretanto, poderão sofrer processo administrativo se não retornarem ao trabalho no prazo máximo de 48 

horas nos casos em que a greve for considerada ilegal. 

 

"Em nome do servidor público brasileiro, mas também - e, sobretudo, em nome daqueles que pagam, com 

seus impostos, o funcionamento do Estado brasileiro, é que creio que seja urgente e necessário 

deliberarmos e adotarmos as medidas legislativas que o tema requer", disse o senador, na ocasião, pedindo 

aos parlamentares que votem a matéria.  

 

Tramitação 
O projeto não recebeu emendas no prazo regimental, vencido no dia 8 de dezembro de 2011. O texto está 

em discussão na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, onde aguarda distribuição.  

*Fonte: DIAP - AGÊNCIA SENADO 

  

Controle externo do Judiciário: uma exigência da democracia republicana 

 

Várias décadas de distanciamento histórico foram necessárias para que, com extremada relutância, nossas 

elites atrasadas (ressalto a autocrítica de Afonso Arinos na Constituinte de 1988, já no ocaso de uma bela 

vida), pudessem conhecer a justa medida da importância da chamada ‗era Vargas' na construção do Brasil 

moderno e das bases de um Estado que, hoje, caminha para a conquista de sua soberania e do respeito 

internacional. 
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Este texto vale como ressalva às minhas limitações na avaliação do governo de centro-esquerda 

inaugurado em 2003, e com o qual tenho a honra de colaborar. Destaco uma só de suas inumeráveis 

virtudes, o projeto de uma nação desenvolvida, apoiado em crescimento sustentável e inclusivo, 

sustentável porque inclusivo, pois a inclusão é o cerne moral de nosso humanismo: a dignidade do 

indivíduo e a cidadania, a liberdade na igualdade de direitos e oportunidades.  

 

Ela é um fim em si mesmo, de cuja efetivação decorre tudo o mais. Deste ponto de vista o crescimento 

nacional é apenas desdobramento, relevante, mas apenas isso, uma consequência, um instrumento da 

realização humanística. 

 

Este avanço, nos planos político e objetivo, é fundamental, mas não encerra a história toda, pois o ciclo de 

governos de centro-esquerda deve ao país a reforma do Estado. Se realizá-la é propósito sem viabilidade, 

pelo menos chamar a sociedade para discuti-la é possível, e para isso ainda há tempo, pois não se pode 

ignorar os obstáculos que o mundo real muitas vezes apresenta para contestar a vontade.  

 

Correlação de forças 
Não por outra razão administrar é a arte de eleger prioridades, ou adversários a serem enfrentados. Os 

adversários que podem ser enfrentados. A guerra, como a política, uma de suas variantes, depende muito 

pouco do voluntarismo do comandante, e muito mais da correlação de forças entre as tropas que comanda 

e as que enfrentará. 

 

Certamente por isso e tão-só por tal razão nosso governo não intentou, até aqui, a reforma do Estado. 

(Poderia haver escrito ‗reforma política', mas a expressão foi desmoralizada ao ser confundida pelo 

Congresso e pela imprensa ligeira com ‗reforma eleitoral'.) 

 

É que em nosso país há ainda possessões inexpugnáveis, como, para citar apenas duas montanhas, o 

latifúndio que atrasa por séculos a reforma agrária e o monopólio dos meios de comunicação (um Estado 

dentro do Estado).  

 

Pervardindo toda a sociedade, e pano de fundo de todo o atraso, há ainda os interesses do grande capital e 

da miopia regionalista, que impedem, por exemplo, a reforma do nosso iníquo sistema tributário.  

 

Da boca para fora 
A classe dominante fala muito e tão-só no excesso nominal de tributos e em sua carga, a qual sonega com 

a competência de seus contadores-advogados-auditores, quando o cerne da questão é a infâmia de o rico e 

o paupérrimo pagarem o mesmo imposto sobre o arroz que consomem, e o Imposto sobre a Renda incidir 

quase que exclusivamente sobre os rendimentos dos assalariados.  

 

Falar em imposto progressivo eriça os cabelos dos rentistas da Avenida Paulista. Igual heresia, digna da 

pena do fogo eterno, é mencionar a ‗democratização dos meios de comunicação', ou, simplesmente, 

reclamar do Congresso Nacional a instituição do Conselho de Comunicação Social, determinada pelo 

artigo 224 da Constituição. 

 

As óbvias e portentosas dificuldades políticas de levá-la a cabo não diminuem a necessidade de 

empreender a mais profunda reforma do Estado brasileiro, visando à sua democratização e à 

democratização de seu fim, que deve estar associado à retomada do papel indutor-desenvolvimentista 

destruído pelos muitos anos da irresponsabilidade neoliberal.  

 

Estrutura intocada 
Quanto a esta, não me refiro apenas à ‗privataria', mas ao ataque promovido à essência do Estado, 

desconstituindo-o, dele retirando os meios de ação e gerência, e legando-nos como herança, maldita, uma 

estrutura burocrática ‗infuncional', até aqui intocada, embora todos, à direita e à esquerda, reclamem do 
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Estado ‗que não faz', sem considerar que há um Estado, ainda mais poderoso, montado para impedir que o 

Estado encarregado do fazer faça alguma coisa. 

 

O pano de fundo da resistência a qualquer reforma ou inovação, limitando o fazer dos governantes, é o 

corporativismo, presente em todos os setores da vida pública, do mais distante sindicalismo ao mais 

presente e nocivo, perverso e poderoso de todos eles, o corporativismo do Judiciário, um Judiciário 

olímpico, majestoso e autoritário, ensimesmado, arcaicamente monárquico, e por isso mesmo sem 

disposição para a transparência que a República requer de todos os Poderes, de todos os agentes públicos, 

de todos os seus funcionários.  

 

Resistência 
Esse desprezo pelos bons costumes republicanos está retratado no lamentável episódio da inexplicável 

resistência à ação fiscalizadora do Conselho Nacional de Justiça. Rejeição que vem de longe, pois é de 

sempre a recusa do STF a qualquer controle externo.  

 

Esse estranho apego à irresponsabilidade ou ao extremado corporativismo - privilégio indefensável que os 

militares também reclamam para si, isto é, o viciado julgamento inter pares - já era defendido pelo 

ministro Carlos Velloso em artigo no Correio Braziliense de 13/02/2004, do qual extraio significativo 

parágrafo: 

 

"Sete ministros do Supremo Tribunal, Maurício Corrêa, Sepúlveda Pertence, eu próprio, Marco Aurélio, 

Gilmar Mendes e Cezar Peluso, concluímos que o Conselho deve ser integrado por magistrados. Pertence 

vai mais longe: admite a participação de advogados e membros do Ministério Público. Nós sustentamos 

que a participação dos advogados ocorrerá mediante representações e manifestações junto ao Conselho. 

E, quanto ao Ministério Público, sua presença será imprescindível, mas na condição de custos legis, 

fiscal da lei e da Constituição." 

 

Ou seja, controle externo, jamais. 

 

Mas o que a sociedade deseja, o que os princípios republicanos exigem de todos os poderes, do 

Legislativo, do Executivo e do Judiciário é a abertura de todas as caixas-pretas, a máxima transparência, e 

o dever de prestar contas à cidadania.  

*Fonte: ROBERTO AMARAL – CARTA CAPITAL 

  

Dias Toffoli: “O CNJ tira poderes das elites estaduais” 

 

Aos 44 anos, o ministro José Antonio Dias Toffoli é o mais jovem integrante do Supremo Tribunal 

Federal. Sua presença na mais alta corte de Justiça do país se tornou um dos símbolos das mudanças no 

Judiciário que tornaram possíveis decisões, impensáveis no passado, como a aprovação da união civil 

entre pessoas do mesmo sexo. ―O Supremo não tem preconceitos‖, diz Dias Toffoli.  

 

Na polêmica em torno dos poderes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Dias Toffoli se alinha com os 

defensores da atuação do órgão no combate a abusos cometidos por juízes e desembargadores. Ele diz que 

é a única maneira de evitar que as cúpulas dos Judiciários locais barrem as investigações das omissões e 

irregularidades. Toffoli se sente à vontade ao falar sobre a questão, sem parecer que está antecipando o 

voto, por já ter tomado uma decisão sobre o assunto no julgamento de um mandado de segurança. 

 

ÉPOCA – O que estará em jogo no julgamento que o Supremo vai fazer em fevereiro sobre os poderes do 

Conselho Nacional de Justiça? 

Dias Toffoli – O CNJ foi criado para trazer para o âmbito da nação a análise do funcionamento dos 

Judiciários estaduais. Há duas grandes questões a ser decididas em razão das liminares proferidas (pelos 

ministros Marco Aurélio Mello e Ricardo Lewandowski). A primeira é se a gestão do Judiciário e a 

investigação de seus quadros devem ser feitas pelo Judiciário local ou, também, pelo CNJ. Sobre esse 
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tema, fico à vontade para falar sem parecer que estou antecipando meu voto, porque já me manifestei na 

decisão de um mandado de segurança. Penso que o CNJ subtrai das elites judiciais locais a decisão final 

sobre a administração, a gestão e a correição do Poder Judiciário. O CNJ pode atuar se houver, por 

exemplo, suspeita de venda de voto. A outra decisão diz respeito a acesso a informações de caráter 

sigiloso: se podem ser transferidas de uma instância pública para outra instância pública ou se elas só 

podem ser transferidas com a mediação de um juiz. 

 

ÉPOCA – A corregedora do CNJ, ministra Eliana Calmon, disse que existem ―bandidos de toga‖. O que o 

senhor acha disso? 

Toffoli – Vejo nessa frase o uso da retórica para chamar a atenção para algo que pode existir. Já fui 

advogado, hoje sou juiz e posso dizer que nunca deparei em minha vida profissional com um juiz 

desonesto. Atuei em situações adversas. Por exemplo, atuei em casos contra advogados filhos de ministros 

(do Judiciário) e ganhei as causas. O que resolve o problema é investigar, fazer o devido processo legal e 

punir de modo que as decisões depois não caiam na (instância superior da) Justiça. O importante não é sair 

alardeando ―fiz isso, vou fazer aquilo‖. O importante é fazer e fazer bem feito. Frase de efeito não resolve 

nada. 

 

ÉPOCA – A Constituição diz que o CNJ deve agir ―sem prejuízo da competência disciplinar e correcional 

dos Tribunais‖. Isso não limita a atuação do CNJ? 

Toffoli – Penso que a competência é concorrente. Pode haver a investigação simultânea da Corregedoria 

local e do CNJ. O CNJ atua nos casos mais sensíveis, quando eventualmente o Judiciário local estiver 

envolvido. 

 

Ôôô, Ana Júlia!!! 

Entre 2007 e 2010, a petista Ana Júlia Carepa foi governadora do Pará, interrompendo 12 anos de 

administrações tucanas no Estado. Ana Júlia conquistou o cargo com denúncias contra velhos vícios da 

política, como o nepotismo, mas não tardou a aderir às mesmas práticas. Empregou os irmãos na máquina 

pública, entregou ao namorado, presidente do Aeroclube do Pará, um contrato de R$ 3,7 milhões para 

treinamento de pilotos de helicópteros e, por fim, contratou a cabeleireira e a esteticista como assessoras 

especiais de seu gabinete.  

 

Depois de uma gestão marcada por denúncias de falta de verbas na Saúde e na Educação e por crises na 

Segurança Pública, Ana Júlia não conseguiu se reeleger. Mesmo com o apoio do ex-presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva e a maré econômica favorável, perdeu nas urnas para seu antecessor no cargo, Simão Jatene, 

do PSDB. 

 

Ao longo de 2011, Ana Júlia ficou à espera de um cargo no governo federal. No fim do ano, a fila 

finalmente andou para a ex-governadora. Funcionária licenciada do Banco do Brasil, ela foi indicada para 

diretora financeira da Brasilcap, uma subsidiária do banco que opera títulos de capitalização, onde ganhará 

um salário mensal de R$ 30 mil. A nomeação ainda depende de aval da Superintendência de Seguros 

Privados (Susep), a autarquia que fiscaliza as seguradoras e as empresas de capitalização.  

 

Cabe ao órgão avaliar o preparo técnico e a idoneidade de quem vai comandar essas empresas. Se a Susep 

fizer direito seu trabalho, encontrará problemas na atuação de Ana Júlia que extrapolam o nepotismo e o 

favorecimento a parentes na administração pública.  

*Fonte: REVISTA ÉPOCA 

  

Remuneração acima do teto constitucional divide a opinião de ministros 

 

O pagamento de megassalários a autoridades, graças à participação em conselhos de administração e 

fiscais de empresas estatais e privadas, está dividindo o governo. A despeito de tantos ministros e 

secretários do Executivo estarem embolsando rendimentos superiores a R$ 32 mil por mês, a ministra-

chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, é contra, embora até mesmo seu marido, o ministro das 
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Comunicações, Paulo Bernardo, seja um dos beneficiados. Gleisi continua favorável à inclusão das verbas 

recebidas de conselhos, conhecidas como jetons, no cálculo do teto constitucional do funcionalismo, 

correspondente ao vencimento do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), atualmente de R$ 

26.723,13. 

 

―Não mudo de opinião‖, mandou dizer a ministra, por meio de sua assessoria. Ainda senadora, Gleisi 

apresentou, em fevereiro de 2011, projeto de lei estabelecendo as remunerações que se submetem à regra 

do teto, entre elas, os jetons dos conselhos de administração e fiscais. No segundo semestre do ano 

passado, a ministra foi incumbida pela presidente Dilma Rousseff de negociar com o Judiciário e o 

Legislativo uma proposta do Executivo com o mesmo objetivo: o de relacionar as verbas que não podem 

ultrapassar o limite constitucional, incluindo aposentadorias e jetons de conselhos de estatais. 

 

A decisão do Planalto foi tomada após asdenúncias de recebimento de supersalários acima do teto por 

membros do Senado e do Judiciário, publicadas pela imprensa em 2011. A falta de uma lei 

regulamentando as regras do teto é a justificativa para deixar de fora algumas remunerações. A Câmara e 

o Senado, por exemplo, entendem que as gratificações por cargos comissionados não entram no teto. 

 

Reportagem publicada no domingo (8) pelo Correio mostra que autoridades na Esplanada estão 

engordando o salário de R$ 26,7 mil com participações em conselhos de estatais, dos quais recebem entre 

R$ 2,1 mil e R$ 23 mil brutos por mês. Com isso, ministros e secretários da área econômica estão 

embolsando salários totais entre R$ 32,7 mil e R$ 41,1 mil — não considerados os descontos. O ministro 

da Defesa, Celso Amorim, ganha ainda mais: R$ 45,7 mil, com um jetom de R$ 19 mil pago pela 

Hidrelétrica Itaipu. 

 

Dois pesos 
Embora a prática do pagamento de supersalários venha de outros governos, os parlamentares da oposição 

criticam a remuneração acima do teto e defendem a inclusão dos jetons no cálculo do limite dos 

vencimentos do funcionalismo. ―É caso do uso de dois pesos e duas medidas.  

 

O governo pede um sacrifício enorme da sociedade ao não dar espaço para aumentos salariais merecidos, 

mas se comporta como um perdulário, quando o que está em questão é o salário de seus aliados na 

Esplanada‖, afirmou o líder do PSDB na Câmara, deputado paulista Duarte Nogueira. Na visão do 

deputado Ricardo Tripoli (PSDB-SP), os ministros não podem buscar subterfúgios para burlar a 

legislação. ―É um exemplo muito ruim, principalmente vindo do governo federal. Isso afronta a dignidade 

do brasileiro‖, diz. 

 

Para o deputado Rubens Bueno (PR), líder do PPS na Câmara, não deveria ser permitido a ministros e 

servidores ganhar acima do teto constitucional. ―Não se pode manter a imagem de um país democrático 

em que a autoridade pública não dá o exemplo. O governo prega a austeridade, não concede aumento 

salarial ao servidor público, mas permite que seus ministros ganhem acima do teto do funcionalismo‖, 

criticou. ―O Planalto não faz nada para moralizar essa questão porque não quer incomodar os aliados que 

estão instalados confortavelmente nesses cargos‖, acusou. 

 

Resistência 
O projeto de lei de Gleisi Hoffmann, que já tramita no Senado, e a proposta que está sendo elaborada pelo 

Palácio do Planalto incluem no cálculo do teto o valor de aposentadorias e pensões, gratificações de 

cargos comissionados e os jetons recebidos dos conselhos das estatais. Mas a resistência é grande dentro 

do próprio governo e do Judiciário, que é contra incluir  pensões e aposentadorias no teto. 

 

Os sindicatos de servidores públicos consideram um absurdo o acúmulo de salários e benefícios acima do 

limite constitucional. ―Essa situação é uma pouca vergonha. O próprio governo utiliza manobras para 

elevar seus ganhos em 200% ou 300% desde 2010 e, para o servidor de carreira, a conversa é de 

contenção de despesas. 
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Ramiro López, coordenador da Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e do 

Ministério Público da União (Fenajufe), também defende a proposta de incluir os extras no teto 

constitucional. ―O abate-teto deve valer para todos, sem exceção. Essas artimanhas não passam de um 

‗jeitinho‘‖, afirma.  

*Fonte: CORREIO BRAZILIENSE  

  

Os fichas-manchadas 

 

Nas grandes cidades e nos rincões do País, centenas de prefeitos que buscam a reeleição no pleito de 

outubro formam uma nova categoria de candidatos. Como não foram condenados pela Justiça, sempre 

morosa em seus trâmites, eles não podem ser chamados de ―fichas-sujas‖, como são definidos os políticos 

com passado comprovadamente criminoso. Na condição de denunciados, porém, seria justo dizer que eles 

são os ―fichas-manchadas‖. Mesmo acusados pelo Ministério Público e outros órgãos de fiscalização por 

fraudes e cobrança de propina, entre outros crimes, esses políticos já se articulam para disputar um novo 

mandato nas próximas eleições. 

 

Um minucioso levantamento feito por ISTOÉ nos registros dos Tribunais de Justiça estaduais revela uma 

situação alarmante: há em curso mais de 520 ações civis contra gestores municipais atualmente no cargo, 

além de outras 283 já concluídas e que resultaram em cassações de mandato. Além disso, mais de 440 

prefeitos figuram em relatórios de auditorias da Controladoria-Geral da União por desvio de recursos de 

convênios com o governo federal. As denúncias têm afetado pouco a vida e os planos eleitorais dos 

suspeitos, que não parecem se constranger com o risco de ter que interromper um comício para depor na 

Justiça. 

*Fonte: REVISTA ISTO É 

  

Bastidores: Alvo de denúncias, PSB se aproxima do 'balaio' da faxina 

 

Não só o PT criticou de público e vibrou às escondidas com o envolvimento do PSB - do ministro da 

Integração, Fernando Bezerra Coelho (PE) - em denúncias de irregularidades. Ao final de 2011, apenas os 

socialistas haviam escapado da "faxina" presidencial que varreu da Esplanada ministros de PT, PMDB, 

PR, PP, PDT e PC do B. Agora, diz um líder da base aliada, "estamos todos no mesmo balaio".  

 

Veja também:  

Presidente do PT nega atrito com PSB por problemas no Ministério da Integração  

Pasta deu 90% de verba antienchente para PE  

 

Setores expressivos do PT admitem nos bastidores que veem o PSB como adversário, a despeito do apoio 

dado ao governo Dilma. Dizem que a parceria nacional não se repete nos Estados. Inclusive 

pernambucanos acusam o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, de concorrer com petistas e se 

aliar ao PSDB em Estados estratégicos, como Minas Gerais, Paraná e São Paulo.  

 

Explica-se, assim, a estocada do secretário de Comunicação do PT, deputado André Vargas (PR), no PSB, 

usando o Twitter para dizer que "ministro que vira as costas ao País para privilegiar seu quintal deve ser 

contido". Vargas foi bem mais agressivo que o ministro da Ciência e Tecnologia, Aloizio Mercadante. Ele 

defendera maior equilíbrio na aplicação de recursos da Integração para desastres naturais, concentrada em 

Pernambuco.  

 

Mercadante divide com Fernando Bezerra Coelho um prédio na Esplanada dos Ministérios e o elevador 

privativo. Foi nele que o petista chegou à antessala do colega para se desculpar pela crítica. Mas para 

Campos a retratação não foi espontânea. Diante de sua fúria, a presidente Dilma teria recomendado a 

Mercadante que jogasse água fria na fogueira da crise com os socialistas.  

 

http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,presidente-do-pt-nega-atrito-com-psb-por-crise-na-integracao,819437,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,integracao-da-90-de-verba-antienchente-para-pernambuco-estado-do-ministro,817789,0.htm
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Bem mais discretos que os petistas, mas também satisfeitos com o ingresso do PSB na lista dos "baleados" 

da base, expoentes do PMDB não escondem que rivalizam com os socialistas dentro e fora do governo. A 

boa reputação que o PSB desfilava, alheio às denúncias de 2011, irritava peemedebistas - sobretudo por 

causa da movimentação de líderes socialistas para ocupar o espaço de parceiro preferencial do PT, de olho 

no posto de vice-presidente na chapa da tentativa de reeleição de Dilma Rousseff, em 2014. Agora, 

avaliam, o jogo foi zerado e ninguém leva vantagem. 

*Fonte: O ESTADO DE S.PAULO 

  

Concursos com inscrições abertas somam 42,7 mil vagas 
Cargos são de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 23.826,57 no Senado Federal 

 

Pelo menos 123 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (9) e 

reúnem 42,7 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 23.826,57 

no Senado Federal. 

 

Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são 

chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso. 

 

Só a Prefeitura de Águas Lindas de Goiás (GO) oferece 3.933 vagas. Já a Brigada Miliar do RIo Grande 

do Sul abriu 2.100 vagas. No caso do INSS são 1.875 vagas. 

 

Os órgãos que abrem as inscrições nesta segunda-feira para 2.661 vagas são os seguintes: Indústria de 

Material Bélico do Brasil, Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe) de São 

Paulo, Polícia Civil do Estado de São Paulo, Prefeitura de Angicos (RN), Prefeitura de Bertioga (SP), 

Prefeitura de Cambará (PR), Prefeitura de Corrente (PI), Prefeitura de Guarujá (SP), Prefeitura de Lagoa 

da Prata (MG), Prefeitura de Paraguaçu (MG), Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos 

Estaduais (Planserv) da Bahia, Tribunal de Justiça de Minas Gerais e Tribunal Regional Federal da 2ª 

Região (Rio de Janeiro e Espírito Santo). 

 

Veja quadro completo em: http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2012/01/138-concursos-tem-

inscricoes-abertas-para-427-mil-vagas.html 

 

*Fonte: G1  

 

  

 

 

Com informações do clipping do Sindprevs/PR 

 

 

FENASPS 

http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2012/01/138-concursos-tem-inscricoes-abertas-para-427-mil-vagas.html
http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2012/01/138-concursos-tem-inscricoes-abertas-para-427-mil-vagas.html

