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Brasília-DF, 10 de agosto de 2011 

 

Sem aumento para os servidores 

 

Diante do agravamento da crise econômica internacional e da possibilidade de impacto no Brasil, o 

governo já deixou claro que não pretende conceder aumento algum aos servidores públicos. Na avaliação 

do ministro da Fazenda, Guido Mantega, a estratégia para enfrentar as turbulências externas, com destaque 

para os Estados Unidos e os países da Europa, é manter as despesas sob controle, o que inclui a folha de 

pessoal do funcionalismo.  

 

Enquanto isso, as centrais sindicais continuam batendo o pé e pedindo reajustes acima da inflação. Nesta 

terça-feira, às 19h, a entidades sindicais têm mais uma reunião com o Ministério do Planejamento.  

 

Reestruturação ou greve! 
Os servidores do Judiciário Federal e do Ministério Público da União vão fazer uma mobilização em 

Brasília nesta quarta-feira (10/8) para defender os projetos de lei 6613/09 e 6697/09, que revisam os seus 

planos de cargos e salários. A entidade que representa a categoria, a Fenajufe, realizará uma vigília na 

porta do Supremo Tribunal Federal (STF) a partir das 17h.  

 

Os projetos de lei defendidos pelos servidores já foram aprovados na Comissão de Trabalho e Serviço 

Público da Câmara e, agora, estão parados na Comissão de Finanças, aguardando o fechamento de um 

acordo orçamentário para serem votados. Os servidores do Judiciário e do MPU estão mobilizados desde 

2009 pela reestruturação de suas carreiras. A categoria já realizou três greves desde que as propostas 

foram encaminhadas ao Congresso Nacional e, agora, retoma as manifestações. A ameaça é deflagrar uma 

nova greve nacional no fim do mês.  

 

Vigília na Esplanada 
Em greve desde 6 de junho, os servidores técnico-administrativos das universidades federais Brasileiras 

chegaram nesta terça-feira (9/8) à Esplanada dos Ministérios, em Brasília, para pressionar o governo a 

reabrir as negociações da campanha salarial. Eles vão ficar acampados no segundo quadrante da 

Esplanada, próximo à Biblioteca Nacional, até quinta-feira (11/8). A expectativa é reunir ao menos mil 

trabalhadores.  

 

Servidores podem parar em 15 de agosto 
Sem resposta sobre os pedidos de reajuste salarial, os servidores públicos federais decidiram colocar o 

governo contra a parede. Os trabalhadores reclamam que, em uma semana, o Ministério do Planejamento 

adiou por pelo menos cinco vezes a apresentação de uma proposta referente à extensão da tabela salarial 

da lei n.º 12.277/10, que concedeu aumento de até 78% a cinco cargos de nível superior. Eles avisaram 

ainda que estudam outras medidas para pressionar a administração pública.  

 

O Planejamento informou que as propostas a serem encaminhadas ao Congresso Nacional até o 31 de 

agosto (quando termina o prazo para que elas entrem no Orçamento do próximo ano) estão sendo 

debatidas em conjunto com as entidades sindicais. Nesta terça-feira (9/8), às 19h, haverá outra reunião 

entre o Planejamento e entidades sindicais.  
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Terceirização ilimitada 
O ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Aloysio Silva Corrêa da Veiga afirmou nesta terça-

feira (9/8) que há uma terceirização ilimitada dentro do serviço público. A seu ver, uma das lacunas que 

torna o assunto mais polêmico é a definição sobre o que deve ser terceirizado ou não. ―A terceirização diz 

respeito à atividade, à especialização. Há uma dúvida tão grande sobre o que é atividade-fim e atividade-

meio. Eu não sei até hoje. Sério!‖, afirmou o ministro, em palestra no Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE).  

*Fonte: BLOG DO SERVIDOR – CRISTIANE BONFANTI – CORREIO BRAZILIENSE 

 

Caldeirão dos servidores começa a ferver 

 

A PEC 300, que aumenta vencimentos de policiais militares e bombeiros, vai ser enterrada. O governo 

alegará a crise econômica mundial para recuar nesta empreitada. A base da Condsef anunciou paralisação 

para 15 de agosto, mas voltou atrás porque haverá audiência no Planejamento nesta data. Dia 17 começa a 

jornada de luta dos federais, com marcha em Brasília no dia 24.  

 

A chiadeira é geral. O governo se agarra a crise mundial para recusar acordos, negociações e reajustes, 

mesmo àqueles setorizados e que já estavam em adiantado estado de finalização. A ordem é economizar 

tudo o que puder com servidores. Já a base aliada, esta se apressa em abocanhar as verbas orçamentárias 

liberadas pela presidente Dilma, quer o máximo possível no menor tempo.  Com a crise batendo nas portas 

dos ministérios envolvidos em denúncias de corrupção, alguns ministros próximos à presidente querem 

desqualificar o trabalho policial e judicial. A governabilidade começa a rachar de forma perigosa.  

 

Felizmente para o governo a oposição é lenta e insossa, mas os servidores avisam que o caldeirão começa 

a ferver. Dilma enfrenta seu pior momento e procura a ajuda de Lula para enfrentar as crises que se 

instalaram por corrupção e outras que se aproximam. Agosto promete mais surpresas.  

*Fonte: EVANDRO BOEIRA – INFO DF 

  

Governo discute pagar bolsa para nova classe média 
Incentivo federal seria dado a quem ganhar até dois salários mínimos e poderia ser de até 20% da 

remuneração 

 

A Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) colocou em discussão no governo federal a possibilidade de 

converter o abono salarial do PIS-Pasep e o salário família em espécie de bolsa-trabalhador, que poderia 

incrementar em até 20% a renda de quem ganha até dois salários mínimos. 

 

Nas contas do secretário-executivo da SAE, Ricardo Paes de Barros, se uma pessoa recebe hoje R$ 600, 

com a bolsa, poderá receber R$ 720 ao mês. O governo discute ainda se o pagamento dessa bolsa teria 

alguma condição específica, por exemplo, condicionando sua entrega a investimentos em estudo do 

trabalhador. Nesse caso, a preocupação seria em como controlar os gastos de cada pessoa. 

 

Isso não vai requerer mais gasto público, afirmou Paes de Barros na segunda-feira, durante o seminário 

―Desafios da Nova Classe Média‖, promovido pela SAE. ―O abono salarial e o salário família, em certo 

sentido são isso.‖ 

 

O abono é equivalente a um salário mínimo e pago a quem tem cadastro no PIS-Pasep há mais de cinco 

anos, recebeu até dois salários mínimos por mês e trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias no ano 

anterior ao do pagamento. Pela complexidade dos critérios, muitos trabalhadores com direito ao abono 

acabam não o sacando, por falta de informação. 

 

O salário família tem sido pago para auxílio no sustento de filhos com até 14 anos aos trabalhadores que 

recebem até R$ 862,60 por mês. O valor atual do benefício é de R$ 29,43 por filho.Segundo Paes de 
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Barros, há necessidade de se criar um sistema de proteção social maior para essa nova classe média. 

―(São) coisas que já temos e podemos reorganizar. Não é inventar muito.‖ 

 

Uma "Argentina" na nova classe média 
Paes de Barros contou que vários países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) possuem esse modelo de ―imposto negativo‖ para os trabalhadores de menor renda. 

―São maneiras de aumentar o incentivo do trabalhador que não onera folha de pagamento e não reduz 

demanda do trabalho.‖ 

 

O governo quer, na verdade, evitar que a nova classe média, ou a classe C, que conseguiu conquistar renda 

per capita acima de R$ 1 mil nos últimos anos, tenha algum retrocesso diante da crise internacional. 

Ontem, em discurso no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que é meta do governo 

preservar os ganhos recentes da classe média: 

 

- Nós elevamos à classe média 39,5 milhões de pessoas. Considerando que a população argentina agora, 

em julho, é em torno de 40 a 41 milhões, nós elevamos à classe média uma ―Argentina‖. E é esse mercado 

que nós queremos preservar. Preservar para quem? Para nós. 

 

Porém, como a discussão sobre o novo abono para os trabalhadores passa por ministérios do Trabalho 

(responsável pelo PIS-Pasep) e da Previdência Social (que faz a gestão do salário-família), além da 

Fazenda, o tema ainda pode passar um longo tempo em maturação na Esplanada dos Ministérios. Até hoje, 

apenas uma reunião sobre o assunto ocorreu.  

*Fonte: DANILO FARIELLO - IG 

  

Ação da Polícia Federal no MTur deflagra nova crise no governo de Dilma 

 

A cúpula do Ministério do Turismo foi presa ontem pela Polícia Federal (PF), em uma operação que 

investiga repasses de dinheiro público para a organização não governamental Instituto Brasileiro de 

Desenvolvimento de Infraestrutura Sustentável (Ibrasi) e empresas de fachada.  

 

A Operação Voucher, desencadeada no Amapá, em São Paulo e no Distrito Federal, levou para a cadeia o 

número 2 da pasta: o secretário executivo Frederico Silva da Costa, indicado pelo PMDB; além do ex-

deputado Colbert Martins (PMDB-BA), que ocupava o cargo de secretário nacional de Projetos de 

Turismo; e o ex-presidente da Embratur e ex-secretário executivo do ministério Mário Moysés, ligado à 

senadora Marta Suplicy (PT-SP). A ação da PF abriu uma nova crise no governo Dilma Rousseff, 

marcado, nas últimas semanas, por denúncias de corrupção em vários setores da Esplanada.  

 

Foram expedidos 38 mandados de prisão — 19 temporários e 19 preventivos —, dos quais seis eram 

referentes a servidores da pasta; dois, a ex-funcionários; e o restante, a empresários e dirigentes da ONG, 

criada em 2009, ano em que começou a receber o dinheiro. Até as 21h de ontem, três pessoas ainda não 

haviam sido encontradas. No fim da tarde, oito pessoas deixaram a Superintendência da PF em Brasília e 

seguiram para Macapá, onde serão ouvidas pelo delegado Cláudio Roberto Trapp, responsável pelo 

inquérito.  

 

A investigação da PF começou em abril, quando o Tribunal de Contas da União (TCU) entregou o 

relatório de uma auditoria em torno do convênio firmado entre o Ministério do Turismo e o Ibrasi, com 

sede em São Paulo. No documento, estava a comprovação das fraudes na execução de um convênio (n° 

718.467/2009) destinado ao treinamento de 1,9 mil pessoas em atividades de turismo no Amapá. Os 

cursos deveriam ser realizados a distância e com ações presenciais.  

 

O registro das ordens bancárias mostra que o ministério repassava o dinheiro para a conta do Ibrasi, que 

subcontratava empresas ligadas ao esquema. Já foram identificados empresários no DF, em São Paulo e 

também no Amapá envolvidos nas fraudes. Para conseguir a aprovação das contas no ministério, a ONG 
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apresentava relatórios das atividades, fotos da entrega de certificados de qualificação e cópia das apostilas 

que seriam usadas nos cursos.  

 

O Ibrasi firmou três convênios com o Ministério do Turismo, no valor de R$ 15,9 milhões — desse total, 

já foram liberados R$ 13,97 milhões. A parceria para capacitação profissional para turismo, alvo da 

operação da Polícia Federal, tem o valor de R$ 4,4 milhões e foi assinada pelo petista Mário Moysés, 

quando era secretário executivo da pasta.  

 

Cursos 
O diretor executivo da Polícia Federal, Paulo de Tarso Teixeira, confirmou ontem que ―parte do recurso 

foi desviado‖. Ele afirmou que, dos R$ 4,4 milhões liberados para os treinamentos, a estimativa é que um 

terço tenha sumido. ―Sabemos que o dinheiro chegava às mãos deles (Costa e Moysés) por esse esquema.‖ 

Por determinação da Justiça Federal, todos que foram presos preventivamente serão encaminhados a 

Macapá, onde a investigação está centralizada. 

 

Segundo Teixeira, o Ibrasi foi escolhido por meio de licitação. Na investigação, foi constatado o 

direcionamento das seleções públicas às empresas do grupo, além da existência de corrupção, fraudes nos 

comprovantes de despesas e na execução do programa, entre outras irregularidades. Segundo o delegado, 

apesar de os recursos terem sido fruto de emenda parlamentar da deputada Fátima Pelaes (PMDB-AP), 

não há indícios de que haja a participação de políticos no esquema.  

 

Em nota, o Ministério do Turismo solicitou à Controladoria-Geral da União (CGU) a instauração de 

possíveis irregularidades nos convênios. Os servidores presos preventivamente ou temporariamente serão 

mantidos afastados de suas funções durante o prazo da investigação. O ministério publica hoje uma 

portaria suspendendo a assinatura de convênios com entidades privadas sem fins lucrativos pelo prazo de 

45 dias. O ministro do Turismo, Pedro Novais, deve prestar esclarecimentos à Câmara dos Deputados na 

próxima semana. Nem o Ibrasi ou os advogados dos presos retornaram os contatos da reportagem. 

 

Clima pesado entre funcionários 

Desestabilização do governo, crise e confusão. Essas eram algumas das expressões utilizadas por 

servidores do Ministério do Turismo, na manhã de ontem, diante das notícias sobre a operação da Polícia 

Federal que afetou colegas, conhecidos e chefes. Ao sair do prédio, os funcionários comentavam a 

operação entre si, ou falavam sobre o ocorrido pelo telefone, sempre apressados. Ao serem questionados 

se eram funcionários do MTur, muitos negavam. Uma servidora que não quis se identificar afirmou que, 

ainda que não tenha sido diretamente atingida, todo o ministério estava ―se sentindo mal‖.  

*Fonte: Alana Rizzo, Edson Luiz, Igor Silveira, Tiago Pariz, Larissa Leite – CORREIO BRAZILIENSE 

  

ONG usou documentos falsos em convênios 

 

O Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Infraestrutura Sustentável (Ibrasi), investigado pela Polícia 

Federal por desvio de dinheiro público, fraudou a documentação para assinar convênios com o Ministério 

do Turismo. 

 

Documentos obtidos pelo Estado mostram que o instituto falsificou declarações de qualificação técnica e 

capacidade operacional supostamente emitidas por entes ou agentes governamentais, ou usou papéis que 

não têm valor legal. O Ibrasi já recebeu R$ 14 milhões do Turismo em dois anos. Na sede, uma 

funcionária informou ontem que ninguém poderia atender para comentar a operação da PF. 

 

Foi apresentada, por exemplo, uma declaração da Prefeitura de Jaguariúna (SP), que a administração da 

cidade diz desconhecer. ―A declaração não tem existência legal, não está registrada, ou sequer (sic) é de 

conhecimento do titular da secretaria. Desta forma, não tem valor oficial‖, informou a prefeitura. 
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Cópias. Declaração semelhante foi apresentada pelo instituto ao Ministério do Turismo, proveniente do 

gabinete do vereador paulistano Adolfo Quintas (PSDB). Quintas confirmou que um funcionário de seu 

gabinete assinou o documento, mas admitiu que o Legislativo não tem prerrogativas para emitir 

declaração de qualificação técnica e funcionamento regular. Ele disse ainda desconhecer o Ibrasi. ―Nem 

sei quem é esse instituto. Nunca ouvi falar‖, disse o vereador tucano. 

 

Ligação de Marta com suspeito vira munição contra candidatura 
A Operação Voucher foi alvo de críticas dos petistas no Congresso, mas despertou internamente no PT 

uma torcida, ainda que discreta, para que a crise no Ministério do Turismo respingasse na senadora Marta 

Suplicy (SP). 

 

Líderes petistas ouvidos pelo Estado lembravam que Mario Moysés, ex-presidente da Embratur e ex-

secretário executivo da pasta quando Marta fora ministra (2007-2008), era ligado à senadora. Trabalhara 

no gabinete dela na Prefeitura e fora seu coordenador de imprensa na campanha municipal de 2008. 

Ontem, no Senado, Marta chegou a se refugiar no banheiro para não falar sobre o caso. 

 

A torcida adversária de Marta dentro do PT foca a disputa pela Prefeitura em 2012. Nas últimas semanas, 

a ex-prefeita começou a articular sua pré-campanha movimentando-se por um terreno fragmentado, que 

conta com outros quatro pré-candidatos. 

 

Dilma tenta segurar ministros do PMDB, no centro das crises 
A presidente Dilma Rousseff avalia que o escândalo no Ministério do Turismo é mais grave e tem maior 

potencial de estrago do que as denúncias de corrupção envolvendo a pasta da Agricultura e a Companhia 

Nacional de Abastecimento (Conab). Dilma tenta segurar tanto o ministro do Turismo, Pedro Novais, 

como o da Agricultura, Wagner Rossi. O primeiro foi indicado pelo líder do PMDB na Câmara, Henrique 

Eduardo Alves (RN). O segundo é afilhado do vice-presidente da República, Michel Temer. 

 

É Temer quem está fazendo a ponte para evitar que a crise escancarada no Turismo afete o relacionamento 

do PMDB com o Planalto. Quanto a Rossi, o vice está tranquilo. Dilma ordenou a demissão dos diretores 

da Conab, mas, sem querer comprar briga com Temer, está decidida a preservar o ministro. A menos que, 

mais para a frente, não haja condições políticas para a manutenção dele. 

 

Dilma faz ‘faxina’ também na Conab 
A presidente Dilma Rousseff ordenou que a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) passe pelo 

mesmo processo de ―faxina‖ dos Transportes. Do presidente aos assessores ligados a políticos, todos serão 

afastados e substituídos por ―técnicos‖.  

*Fonte: O ESTADO DE S. PAULO 

  

Marta e a rota de fuga para o banheiro 

 

Responsável pela nomeação do ex-presidente da Embratur Mário Moyses, preso na Operação Voucher, a 

senadora Marta Suplicy (PT-SP) chegou a se esconder no banheiro do cafezinho do plenário do Senado 

para fugir de jornalistas. Impecável num tailler vermelho, a vice-presidente da Casa se encastelou na 

cadeira de presidente por quatro horas, de olhos grudados no computador, enquanto a oposição criticava o 

desvio de R$4 milhões no Ministério do Turismo, durante parte da gestão de Marta. 

 

Moyses foi braço-direito de Marta em São Paulo, inclusive em campanhas. No período em que presidiu a 

sessão, ela manteve o semblante contrariado. Quando o senador Mário Couto (PSDB-PA) falou de 

―ladrões‖ no Turismo, citando a prisão de Moysés, ela virou o rosto para o lado, com expressão de 

impaciência. 

 

- Malditos aqueles que roubam! Mas vão pagar, doa a quem doer, presidenta! – bradava Couto, enquanto 

Marta olhava fixamente para a tela de seu computador. 



 6 

 

Governo e aliados põem Judiciário sob suspeição 
Os líderes da base aliada fizeram ontem duros ataques à ação do Judiciário na Operação Voucher, da 

Polícia Federal, sugerindo, e até afirmando em alguns casos, que houve abuso de poder por parte do 

Ministério Público e do Judiciário. Parlamentares de vários partidos saíram em defesa de alguns dos 

presos, especialmente daqueles ligados a partidos, e criticaram especificamente a prisão do atual secretário 

nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo, o ex-deputado peemedebista Colbert Martins 

(BA). 

 

Lembraram que Colbert assumiu o cargo há dois meses e fez apenas uma liberação do convênio de 

capacitação profissional no Amapá, que está sob investigação na Operação Voucher. Defenderam também 

Mário Moysés, ex-presidente da Embratur e ligado à senadora Marta Suplicy, do PT.  

*Fonte: O GLOBO 

  

Chile - nova manifestação por educação gratuita reúne 100 mil estudantes e trabalhadores 

 

Nada impediu que hoje (9), a partir das 10h30, na capital chilena Santiago, cerca de 100 mil manifestantes 

– número estimado pela presidenta da Federação de Estudantes da Universidade do Chile (Fech), Camila 

Vallejo – mostrassem nas ruas, mais uma vez, a força de sua bandeira: educação gratuita e de qualidade.  

Estudantes, professores e trabalhadores da Confederação de Trabalhadores do Cobre (CTC), do Sindicato 

Interempresas da Construção (Sintec) e outras 40 organizações se destacaram da Universidade de Santiago 

do Chile (Usach) em direção ao Parque Almagro.  

 

A ideia inicial era percorrer a Alameda Santiago até a Praça Itália. Contudo, o governo não permitiu que 

este fosse o caminho, e negociou com as organizações dos estudantes que a manifestação faria percurso 

alternativo. 

 

Na avaliação de Camila Vallejo, em sua conta no twitter, a manifestação foi tranquila. "Uma vez mais a 

mobilização é um sucesso, tudo se desenvolve tranquilamente, mais de 100 mil pessoas na rua exigindo 

uma resposta‖, comemora. 

 

A militante também relatou a forte presença da polícia. "Mais de 4 quadras de carros policiais bloqueiam a 

alameda, nem isso nem todas as ameaças amedrontam a vontade de nosso povo‖, declara. Pouco depois, 

escreve: "Fazemos um chamado para terminar esta grande mobilização com calma, já sabemos que os 

violentos não somos nós!!‖.  

 

Com relação a confrontos entre polícia e manifestantes, o site Chilevision noticias informou que 

ocorreram apenas alguns episódios já no Parque Almagro. Ativistas encapuzados tentaram incendiar pneus 

e um grupo quis avançar rumo ao Palácio de La Moneda. A polícia utilizou bombas de gás lacrimogêneo e 

caminhões de água contra cerca de 150 manifestantes, que por sua vez reagiram com pedras lançadas 

contra a polícia e imóveis do entorno. 

 

Camila assinalou que a mudança do itinerário da manifestação, que desta vez não passou pela Praça da 

Itália e pelo Palácio de La Moneda, apenas demonstra a intransigência do governo. Acrescentou ainda que 

os estudantes cederam desta vez, mas não abrirão mão de passar pela Alameda Santiago, principal via da 

cidade, nas próximas manifestações. 

 

"Não vamos perder a Alameda, e dissemos isto à prefeitura, que assim como nós mostramos boa vontade 

para mudar o percurso, esperamos disposição para que na próxima convocatória mantenhamos a Praça 

Itália, a Alameda e Praça Os Heróis‖, afirmou, anunciando que, caso os estudantes não obtenham resposta 

do ministro da Educação do Chile, Felipe Bulnes, com o protesto de hoje, haverá nova manifestação, que 

passará pela Alameda.  
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Mais mobilizações 

Ainda hoje, às 21h, haverá "panelaço‖ nas ruas de todo o Chile, em solidariedade ao movimento. 

Já para o dia 13 de agosto, os estudantes e professores anunciaram que estão preparando uma grande 

marcha, desta vez em nível de América Latina. 

 

Repúdio às violações 

Frente à forte repressão na manifestação do último dia quatro, em que 500 jovens foram detidos e dezenas 

ficaram feridos, a Anistia Internacional publicou comunicado repudiando a truculência contra estudantes e 

trabalhadores durante as manifestações que ocorrem desde maio em busca de melhorias na educação. 

 

A organização exige que as denúncias sejam investigadas e que o governo respeite o direito de associação 

e livre expressão dos manifestantes, em consonância com tratados internacionais dos quais o Chile é 

signatário, como Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, Convenção Americana de Direitos 

Humanos e Convenção sobre os Direitos da Criança. 

 

Demandas 

O movimento teve início no final do mês de abril deste ano, quando os estudantes passaram a se 

manifestar fortemente contra a crise da educação no Chile. De início, os protestos reuniam cerca de oito 

mil estudantes, mas ganharam ampla adesão de outros atores sociais. 

 

A problemática chilena reside no fato de os recursos públicos destinados à educação são insuficientes, 

deixando-a a cargo das famílias, que acabam endividadas ao tentar garantir formação aos seus filhos.  

Devido a isto, os estudantes reivindicam destinação de maior porcentagem do Produto Interno Bruto (PIB) 

para a educação – atualmente, o país reserva apenas 4%, enquanto a Organização das Nações Unidas para 

a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) recomenda percentual superior a 7%. Também exigem 

reestruturação do Sistema de Bolsas e Ajudas Estudantis para possibilitar acesso de diferentes camadas 

sociais à educação universitária.   

*Fonte: CAMILA QUEIROZ - ADITAL 
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