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Brasília-DF, 11 de agosto de 2011 

 

Na crise, servidor não terá reajuste 

 

Há uma verdadeira operação abafa dentro do governo neste momento para evitar possíveis paralisações e 

até mesmo uma greve geral do funcionalismo federal. Já estão em greve mais de 5 mil servidores 

administrativos da universidades federais, base da Fasubra. 

 

Para a semana que vem está prevista a adesão do corpo docente, base do Andes. Também setores da 

Condsef preparam paralisação no dia 15, data em que o Planejamento pretende dizer que prosseguirá 

negociando com setores isolados. Fenasps e Fenajufe vão decidir até o dia 24, quando será realizada mais 

uma marcha pela esplanada dos ministérios. Lembramos que a data limite para se conseguir recursos no 

Orçamento de 2012 é o final de agosto. Existe divisão na Cut, onde muitos querem prosseguir apoiando 

Dilma,  PT e base aliada. Outros já desistiram de apoiar o governo e querem brigar pelos trabalhadores. 

 

No meio das discussões, o ministro da fazenda, Guido Mantega disse que estamos atravessando período 

turbulento na economia mundial e que por isso não há como ceder às pressões do funcionalismo e que, 

neste momento, o governo deve “fechar o caixa”, não só para o funcionalismo, para todos os gastos 

desnecessários. Contra essa opinião estão os sindicalistas que apontam a liberação de verbas 

orçamentárias para parlamentares da base aliada como razão para que também sejam contemplados.  

 

A defasagem dos servidores já está em 14,8%, índice contestado pelo governo que alega ainda estar 

pagando aos reajustes previstos nos acordos firmados em 2009 e 2010. Muitos deputados do PT 

demonstram preocupação com uma possível greve geral e citam o exemplo de atos de protesto no Chile e 

da Inglaterra. Esta discussão está sendo feita na Casa Civil, no Planejamento e nas Relações Institucionais. 

Muito próximo de Dilma, o ministro Gilberto Carvalho já afirmou ser impossível atender as exigências do 

funcionalismo, mas que o governo seguirá negociando.Há quem diga que o governo quer ganhar tempo e 

enrolar cada vez mais os servidores. Será? Na segunda, dia 15, vamos saber avaliar melhores esta questão. 

  

Aqui no Brasil parece que a sociedade está voltando de uma catarse e já se revolta com a corrupção 

desenfreada que tomou conta de ministérios e estatais. Não se pode dar margem para Dilma virar refém de 

nenhum partido, seja ele grande ou pequeno, que vê seus interesses escusos serem freados pela polícia e 

justiça. Quem rouba verbas públicas rouba a educação, a saúde, a previdência, a segurança e o povo. Os 

corruptos e líderes dos corruptos se valem de todos os artifícios possíveis para fugir das punições. O 

chamado Estado Democrático de Direito só beneficia os ladrões? Isso deveria ser melhor explorado pelos 

servidores, daria demonstração de que não é só o próprio umbigo o mote das reivindicações.  

*Fonte: VERA RITTER – INFO DF 

  

Servidores das universidades federais, bombeiros e PMs tomam a Esplanada 

  

Mais de 1.100 servidores técnico-administrativos das universidades federais, que estão em greve desde 6 

de junho, tomaram a Esplanada dos Ministérios na tarde desta quarta-feira (10/8) para chamar a atenção 

do governo e entregar aos parlamentares suas reivindicações. 

 

Desde as 16h, os servidores fazem caminhada em frente ao Palácio do Planalto, onde se uniram aos cerca 

de 500 bombeiros e Policiais Militares que tentam pressionar o governo a votar a PEC 300. Uma comissão 
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formada por três representantes dos militares foi recebida por integrantes do Planalto e pelo presidente da 

Câmara dos Deputados, Marco Maia. 

 

Algumas delegações da Central Única dos Trabalhadores (CUT) também estão no local para levar suas 

reivindicações. O presidente da CUT, Artur Henrique, foi recebido pela ministra da Casa Civil, Gleisi 

Hofmann, que prometeu reunir todas as pendências na Casa Civil que foram cobradas pela Central, e 

providenciar encaminhamento. Durante o encontro, Gleisi recebeu a pauta de reivindicações, entre elas, 

um acordo feito com centrais ainda no governo Lula, que previa o fim do imposto sindical.  

 

O trânsito na via que dá acesso à L4 está complicado porque os manifestantes caminham em frente à Praça 

dos Três Poderes com cornetas, tambores e faixas. Eles chegaram a interditar duas faixas da via mais 

cedo. Viaturas da PM e do Corpo de Bombeiros também estão no local. Seguranças do Palácio do Planalto 

estão na porta observando o movimento dos manifestantes.  

 

Ontem, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, descartou os aumentos salariais para os servidores 

públicos, sob a alegação de que o país precisa se preparar para possíveis reflexos da crise econômica 

vivida nos Estados Unidos e na Europa.  

*Fonte: CRISTIANE BONFANTI, DÉBORA ÁLVARES, MÔNICA HARADA – CORREIO BRAZILIENSE 

  

Um governo na corda bamba 
“Dilma aceitou a lógica do velho toma-lá-dá-cá da política ao ser candidata à Presidência. Ela não pode 

dizer que não sabia” 

 

É dever deste colunista, que acompanha a política em Brasília há 25 anos, alertar que as coisas podem 

degringolar seriamente na relação da presidenta Dilma com sua base de sustentação. Quem avalia que é 

algo extremamente positivo Dilma reagir de pronto às denúncias de corrupção no seu governo, afastando 

os responsáveis e mandando os ministros se explicarem no Congresso, está coberto de razão.  

 

É positivo mesmo. É uma coisa inédita e inesperada numa relação que tem se revelado extremamente 

promíscua desde a redemocratização do país, no governo José Sarney. Mas essa postura tem seus preços. 

E Dilma está começando a pagá-los. Ela estabeleceu uma queda-de-braço com a sua base. Pode não ter 

força para vencê-la. Manter um governo em crise política permanente, por mais que em nome de uma 

postura louvável, é arriscado como andar numa corda bamba. E sem rede de proteção. 

 

Ontem (10), o que se discutia no Congresso era o efeito da crise política na pesquisa CNI-Ibope, que 

mediu a popularidade do governo. Ela, sem dúvida, ainda é alta, mas não se pode considerar insignificante 

a queda que se verificou. Na rodada anterior, o governo era considerado ótimo e bom para 56%; esse 

percentual caiu para 48%: são oito pontos percentuais. A aprovação da própria Dilma era de 73%; caiu 

para 67%: menos seis pontos percentuais. Quem considerava que ela vem fazendo um governo tão bom 

quanto o de Lula formava 64%; agora soma 57: menos 7 pontos percentuais. E a confiança em Dilma caiu 

nada menos que 9 pontos percentuais: de 74% para 65%. 

 

Assim, não parecia ontem, com os dados da pesquisa à mão, continuar considerando prudente a avaliação 

anterior da presidenta de que ela tinha total apoio da opinião pública para fazer a tal “faxina” nas áreas 

corruptas de seu governo. Apoio para isso, é evidente que ela tem. Mas, por outro lado, fica difícil manter 

a popularidade de um governo em crise crônica. 

 

“É claro que ela está correta em mostrar que reage a denúncias de corrupção, mas não pode fazer isso às 

nossas custas sem achar que isso não terá consequência. E, para a opinião pública, deve ficar pelo menos 

uma pulga atrás da orelha: ué, não foi ela que escolheu essa gente?”, avaliou um importante senador 

governista, em conversa no jantar de lançamento da edição 2011 do Prêmio Congresso em Foco, que 

aconteceu ontem (10) à noite. 
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O que impressiona é que praticamente tudo o que aconteceu começou por impulso do próprio governo. É 

louvável que Dilma não aja como fazia Lula, que punha toda e qualquer denúncia na conta de uma certa 

“imprensa golpista” (o que lhe era muito conveniente para não tomar atitude nenhuma, era perseguição 

política e pronto). Mas o fato é que a maioria dos escândalos que aconteceram foram movidos pela 

iniciativa do governo, e não propriamente da imprensa. 

 

Só o primeiro deles, que derrubou Antonio Palocci da Casa Civil, teve origem na imprensa, e não no 

governo. Foi a matéria da Folha de S. Paulo que mostrava o enriquecimento de Palocci no período em que 

foi coordenador da campanha de Dilma e depois do governo de transição.  

 

A crise nos Transportes começou com o alerta da ministra do Planejamento, Mirian Belchior, e o pito de 

Dilma quanto aos desvios e superfaturamentos no setor. A revista Veja soube do pito, mas a bronca já 

tinha acontecido. As coisas começaram a sair nos jornais, mas a decisão de Dilma de fazer uma “faxina” 

na área não é reação às notícias, a determinação já existia. O caso do Turismo já vinha sendo bem 

noticiado desde o governo Lula, inclusive por este Congresso em Foco. Mas o escândalo foi investigado 

pela Polícia Federal, com o aval do ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, e, possivelmente, com 

algum conhecimento da própria Dilma. 

 

E há a parte da crise na relação com a base que não está diretamente relacionada aos escândalos. Dilma 

não dá tarefas relevantes ao vice-presidente Michel Temer, e ventila que não confia nele. Mostra certo 

desprezo por alguns ministros, caso de Pedro Novais, do Turismo, que ela só recebeu em audiência uma 

única vez. 

 

Não cabe aqui fazer qualquer tipo de avaliação sobre se Temer é alguém digno de confiança ou se Pedro 

Novais tem alguma coisa relevante a dizer num despacho com a presidenta. O que ocorre é que Dilma 

aceitou Temer como seu vice e – sendo de quem seja a indicação – nomeou Pedro Novais ministro. 

 

O que os partidos começam a reclamar nos bastidores é que Dilma aceitou a lógica do velho toma-lá-dá-cá 

da política ao ser candidata à Presidência. Ela não pode dizer que não sabia qual era o cálculo que faziam 

PMDB, PR ou mesmo parte do PT ao dar apoio a ela. Não pode dizer que não sabia que tais partidos 

pensavam no loteamento de poder e verbas que caracteriza a relação entre eles e o governo desde a 

redemocratização. E não pode, assim, achar que, uma vez sentada na cadeira do gabinete presidencial, ela 

pode simplesmente decidir que a regra do jogo mudou.  

 

Se era assim que ela queria, deveria ter se apresentado dessa forma para a disputa, correndo o risco de 

perder certos apoios partidários mas, talvez, contando com votos do eleitorado para se impor a isso. Quem 

entrasse no barco, saberia desde a campanha que tinha mudado o tal jogo da “governabilidade”. Marina 

Silva fez esse discurso (ainda que, agora, isso pareça não se verificar tão sincero da parte do PV). 

 

Seria muito bom se um governante tivesse um dia a popularidade e a força para mudar a forma da relação 

política brasileira com o poder. Mas talvez esse governante não seja Dilma. Porque, para se eleger, ela se 

cercou de gente que não pensa assim. E eles estão em maior número do que ela.  

*Fonte: RUDOLFO LAGO – CONGRESSO EM FOCO 

  

Dilma cobra aviso sobre operação da Polícia Federal 

 

Surpreendida pela operação da Polícia Federal no Ministério do Turismo, a presidente Dilma Rousseff 

cobrou do ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardozo, informações mínimas para não ter de 

acordar a cada dia com uma nova crise. Como no governo Lula (2003-2010), a presidente quer ser avisada 

com antecedência sobre as operações. 

 

Além dos conflitos na base aliada e da crise econômica, Dilma não quer ser surpreendida por crises 

políticas criadas pelas operações da PF que interfiram no dia a dia do governo. Sobre o uso de algemas nas 
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prisões dos secretários do Ministério do Turismo - uma reclamação dos parlamentares -, a PF disse que 

seguiu a regra legal: os presos só foram algemados na hora do embarque para Macapá. O manual da 

polícia não permite transportar presos como se estivessem fazendo uma viagem aérea comum. 

 

Por ordem de Dilma, Cardozo e a ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvatti, reuniram-se na noite 

de terça-feira no Palácio do Planalto com líderes do PT e do PMDB na Câmara e no Senado. As 

explicações foram necessárias na tentativa de evitar desconfianças na base aliada de que a operação no 

ministério controlado pelo PMDB pudesse ser pano de fundo de conflito na base.  

*Fonte: AGÊNCIA ESTADO 

  

Bastidores: Ex-diretor dava três tipos de alerta a Lula 
Ex-presidente era avisado que haveria uma grande operação da Polícia Federal envolvendo integrantes 

do governo na véspera, sem saber, porém, quais seriam os alvos 

 

A presidente Dilma Rousseff quer repetir no seu governo algo que era prática corrente na gestão de Lula: 

o compartilhamento de informações mínimas sobre as operações da Polícia Federal. Uma forma de não se 

surpreender com os esquemas de corrupção descobertos na administração pública.  

 

A doutrina policial tem um mecanismo legal que rege suas operações. Pela regra, cada esfera do Estado só 

precisa saber um mínimo necessário. O normal é o ministro da Justiça, mesmo sendo superior hierárquico 

da PF, não ser informado das investigações.  

 

Por conta desse procedimento, a relação entre PF e o Palácio do Planalto sempre foi tensa. Para suavizar 

essa convivência, o ex-diretor da PF Paulo Lacerda criou uma fórmula salomônica que compatibilizava o 

sigilo das investigações com a exigência do governo por informações prévias. Lacerda passou a centralizar 

as grandes operações na Diretoria de Inteligência Policial (DIP).  

 

Quando recebia dados das investigações, dava um alerta para o ministro da Justiça. Nessa troca de 

informações, o governo não era avisado sobre quem seria preso ou qual ministério seria alvo da PF. 

Sinalizava apenas que haveria uma grande operação envolvendo integrantes do governo. O ministro 

repassava essas informações para o presidente. 

 

Para facilitar essa comunicação, foi criada uma escala informal de gravidade: A, B ou C. Quando a 

operação era de nível A, o presidente cancelava compromissos e se preparava para a repercussão. Com a 

saída de Lacerda e a chegada de Luiz Fernando Corrêa, a tática foi alterada. A DIP foi desidratada e as 

operações foram descentralizadas. A vantagem: o foco das crises políticas saiu da sede da PF em Brasília. 

A desvantagem: a decisão deu excesso de autonomia para os superintendentes e delegados.  

*Fonte: Vannildo Mendes, de O Estado de S. Paulo 

  

Supremo Tribunal Federal manda nomear aprovados em concurso 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) jogou uma bomba no colo do governo. Enquanto a equipe econômica 

se esforça para cortar gastos e segurar a inflação, a Corte deu ganho de causa aos interesses de quem luta 

por uma vaga no serviço público. Ao julgar, ontem, um recurso do governo de Mato Grosso do Sul, o STF 

ratificou a obrigação da administração de contratar todos os aprovados em número equivalente ao previsto 

no edital. A posse tem que ocorrer durante o prazo de validade da seleção.  

 

A conquista dos concurseiros tem impacto direto nas contas públicas, especialmente em um momento em 

que muitos certames federais foram paralisados devido aos cortes no Orçamento. 

 

O caso julgado ontem tem repercussão geral, um mecanismo que determina que toda a Justiça brasileira 

siga o entendimento do STF. No recurso, o governo estadual argumentou que não há qualquer direito 

líquido e certo à nomeação dos aprovados, de forma a preservar a autonomia da administração pública, 
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“conferindo-lhe margem para aferir a real necessidade de nomeação”. A unanimidade dos votos, 

entretanto, foi pela obrigatoriedade das contratações, corroborando decisões anteriores do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ).  

 

Na avaliação do ministro Carlos Ayres Britto, o Supremo decidiu claramente que existe o direito do 

candidato aprovado em concurso público à nomeação dentro do número de vagas oferecidas por edital. 

“Nós já vínhamos ampliando esse direito, para fazer dele não uma mera expectativa, mas uma qualificada 

expectativa de nomeação. 

 

Mas essa decisão foi muito além, ao reconhecer para os candidatos nomeados o direito à respectiva 

nomeação, tirante situações excepcionalíssimas, em que a administração pública tem que declinar os 

motivos formalmente”, afirmou Britto. Entre as situações excepcionais que justificariam a negativa de 

nomeação dos aprovados, estão crises econômicas de grandes proporções, guerras e fenômenos naturais 

que causem calamidade. 

 

“Entendo que o dever de boa-fé da administração pública exige o respeito incondicional às regras do 

edital, inclusive quanto à previsão das vagas no concurso público. Tal fato decorre do necessário e 

incondicional respeito à segurança jurídica, pedra angular do Estado de Direito, sob a forma da proteção à 

confiança”, disse o ministro Gilmar Mendes, relator do processo.  

 

A interpretação do STF é a de que, quando o governo torna público um edital de concurso convocando 

todos os cidadãos a participarem da seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço 

público, ele, impreterivelmente, gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras 

previstas nesse documento.  

 

“Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame depositam sua confiança no Estado-

administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da 

segurança jurídica como guia de comportamento”, acrescentou Mendes. Wilson Granjeiro, diretor do 

Grancursos, avaliou a decisão como uma vitória para os interessados em ingressar no funcionalismo.  

 

Na visão dele, a jurisprudência vai de acordo com o projeto de lei que regulamenta os concursos, em 

tramitação no Congresso. A diferença é que, no PL, há um prazo de 30 dias a partir da homologação do 

resultado para que os aprovados sejam chamados, o que acabaria com o cadastro de reserva. O STF, 

porém, entende que a nomeação pode ser feita durante a validade do processo seletivo. “Isso dá mais 

tranquilidade e estabilidade aos milhões de pessoas que se preparam para concursos no país. Dessa forma, 

não haverá mais aquela agonia de uma espera infindável, sem garantia de nomeação”, disse Granjeiro. 

*Fonte: GUSTAVO HENRIQUE BRAGA E DIEGO ABREU – CORREIO BRAZILIENSE 

  

PMDB planeja dar um “susto” em Dilma Rousseff 
Reunião na casa de José Sarney na noite de terça-feira (9) discutiu possibilidade de constranger 

presidenta com a aprovação de uma CPI ou com derrota em votação importante 

 

“Ela vai descobrir que não governa sozinha”. A frase resume o clima do jantar que reuniu, na noite de 

terça-feira (9) a cúpula do PMDB na casa do presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP). Irritados 

com a prisão de apadrinhados que indicaram para o Ministério do Turismo, no jantar os peemedebistas 

traçaram uma estratégia: eles pretendem dar um “susto” na presidenta Dilma.  

 

Duas alternativas foram postas na mesa: a mais drástica é dar apoio à criação da CPI da Corrupção, 

proposta pela oposição; a mais suave é permitir a votação – e a aprovação – de algum projeto que traga 

fortes prejuízos ao governo. Dois projetos encabeçam essa lista: a emenda 29 – que aumenta o valor dos 

repasses orçamentários obrigatórios para a área da saúde – e a PEC 300 – que estabelece um piso nacional 

para policiais e bombeiros tomando como base o que eles ganham no Distrito Federal. 
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“Isso anda muito ruim. É correto que a presidenta Dilma demonstre preocupação com a corrupção, mas 

não à custa de nos desmoralizar e nos pintar como corruptos”, disse um parlamentar peemedebista, em 

conversa no jantar que marcou o lançamento do Prêmio Congresso em Foco 2011, antes de sair para a 

casa de Sarney. 

 

A ideia é criar um grave prejuízo,que mostre a Dilma que ela depende de sua base de sustentação, e não 

pode manter uma estratégia em que ela se isole das denúncias imolando seus aliados.  Tanto a emenda 29 

– que tem mais chance de ser posta em votação – quanto a PEC 300, se aprovadas, aumentariam 

imensamente os gastos do governo, num momento em que é preciso cautela com a situação econômica 

mundial. 

 

Apoiar a instalação da CPI da Corrupção seria o golpe mais duro. Um dos senadores que, na reunião, 

mostrou mais inclinação a essa hipótese foi Renan Calheiros (PMDB-AL). Por um lado, passaria a 

sensação de que os peemedebistas não temem a investigação. A ideia, porém, é buscar controlar a 

investigação para que venha a atingir mais o próprio PT de Dilma e desgaste o governo.  

 

Os senadores lembraram, na reunião, casos anteriores de desgaste político provocados por CPIs que 

investiguem de forma genérica a corrupção, uma vez que elas têm um espectro amplo que permitem que 

elas se estendam por tempo indefinido. O próprio Sarney lembrou o quanto uma CPI com esse teor ajudou 

a desgastar sua popularidade quando era presidente. O senador Eunício Oliveira (PMDB-CE) recordou a 

CPI dos Correios, que investigou o mensalão do PT (na ocasião, Eunício era o ministro das Comunicações 

do então presidente Lula). 

 

Os peemedebistas não chegaram a acertar o momento em que darão esse “susto”. “Isso vai acontecer na 

primeira oportunidade que houver”, disse uma fonte do partido. O clima de insatisfação entre os 

peemedebistas começou já na manhã da terça-feira (9), quando se noticiou a prisão dos 35 assessores do 

Ministério do Turismo.  

 

De um modo geral, houve a avaliação de que houve “espetacularização” e “exagero” na ação da Polícia 

Federal. Segundo a própria informação da PF, a investigação tratava de uma irregularidade ocorrida em 

um convênio em 2009, e estavam presos assessores que entraram no ministério somente agora, juntamente 

com o ministro Pedro Novais. 

 

A situação não melhorou à tarde, quando a cúpula do PMDB reuniu-se com a ministra das Relações 

Institucionais, Ideli Salvatti. “A minha missão aqui é informar oficialmente aos senhores o que houve”, 

disse Ideli. “Isso é algo dispensável. Nós já lemos a notícia na internet”, respondeu, ríspido, um dos 

senadores presentes.  

 

Alguns outros recados, de acordo com o relato de políticos presentes, foram dados claramente à ministra: 

“Não parece prudente a presidenta ficar administrando o país em crise política permanente e ela não pode 

também achar que pode governar desprezando a classe política”. 

 

Reprovações e apoios 

Não foi apenas o PMDB que se reuniu na noite de terça-feira (9) para avaliar a crise política. Também 

houve uma reunião do PR. Antes de partir para a reunião, o líder do partido na Câmara, Lincoln Portela 

(MG), passou pelo jantar de lançamento do Prêmio Congresso em Foco. Uma conversa no jantar 

demonstra como o comportamento de Dilma divide parlamentares que apoiam seu governo.  

 

“O que aconteceu foi um exagero. Uma irregularidade de 2009, numa emenda orçamentária de R$ 4 

milhões, e prendem mais de 30 pessoas, algumas que nem estavam no ministério na época”, disse Lincoln 

Portela, numa conversa com o senador Cristovam Buarque (PDT-DF). “Mas eu apoio integralmente a 

presidenta. Não pode ser conivente com corrupção”, respondeu Cristovam. “Mas não pode haver injustiça 

nem excessos”, insistiu Lincoln Portela. 
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Para um senador do PT presente ao jantar do Prêmio Congresso em Foco, Dilma pagará um preço por não 

transigir com os casos de corrupção. “Mas é o que ela tem que fazer”, comentou, pedindo para não ser 

identificado. Para esse senador, o PMDB e os demais partidos da base deveriam mesmo escolher entre 

seus quadros pessoas que não tenham por objetivo desviar dinheiro público. 

 

Políticos da base governista ouvidos pelo Congresso em Foco avaliam que há um clima geral de 

desconfiança com o que vem acontecendo. “De qual partido vai ser o próximo algemado?”, comentou um 

deputado da base. Não por acaso, foi dado na quarta-feira (10) o primeiro recado, quando não se votou 

nada na sessão da Câmara. 

 

“Dilma amarelou” 

Na oposição, porém, os parlamentares duvidam da intenção de Dilma de tratar todos os casos de 

corrupção da mesma forma. Lembram que ela afastou do Ministério dos Transportes o senador Alfredo 

Nascimento (PR-AM), que pertence a um partido menor, mas, diante das denúncias nos Ministérios da 

Agricultura e do Turismo manteve, respectivamente, os peemedebistas Wagner Rossi e Pedro Novais. 

“Dilma amarelou”, fulmina o senador Demóstenes Torres (DEM-GO). “Dilma simula a tal faxina. Só vai 

ser diferente se tratar a todos de maneira igual, o que ela não vem fazendo”, completa. 

 

“As providências acontecem pela metade”, concorda o senador Jarbas Vasconcelos (PE), que forma uma 

dissidência oposicionista no PMDB.  “Ela foi dura e severa com o Ministério dos Transportes e não tem o 

mesmo comportamento com relação a outras coisas”, diz ele. Jarbas, porém, condena os esquemas no 

Ministério do Turismo, administrado por seu partido. “Dinheiro pra São João, carnaval, carnaval fora de 

época. Isso é bandalheira, isso tudo é sujeira”, disse ele, referindo-se à “folia com o dinheiro público”, 

noticiada pelo Congresso em Foco em diversas ocasiões. 

 

 “O que nós vemos é um governo reativo, que se movimenta a partir de denúncias que vêm de fora. Eu não 

vejo até agora uma disposição efetiva do governo para coibir o que passou a ser praxe na máquina 

pública”, avalia o senador Aécio Neves (PSDB-MG). 

 

O líder do PT no Senado, Humberto Costa (PE), rebate a argumentação da oposição de que a “faxina” é 

seletiva e só atinge os parceiros menores do governo. “É bom lembrar que o primeiro a sair foi o ministro 

[Antonio] Palocci (ele deixou a Casa Civil após denúncias que mostravam grande faturamento de sua 

empresa no período em que coordenou a campanha de Dilma e depois o governo de transição), que é do 

PT e era um dos principais ministros do governo Dilma”, disse Humberto.  

*Fonte: RUDOLFO LAGO E FÁBIO GÓIS – CONGRESSO EM FOCO 

  

Avaliação positiva de Dilma cai de 56% para 48%, aponta CNI/Ibope 
Aprovação pessoal de Dilma também caiu, indo de 73% em março para 67% agora 

 

BRASÍLIA - A avaliação favorável em relação ao governo da presidente Dilma Rousseff recuou 8 pontos 

porcentuais em relação à última pesquisa Confederação Nacional da Indústria (CNI) e pelo Ibope. O 

levantamento divulgado nesta quarta-feira, 10, mostra que 48% dos entrevistados consideram o governo 

ótimo ou bom. Esse número era 56% na sondagem anterior realizada em março. O governo é considerado 

regular ou péssimo por 48% dos entrevistados, ante 32% na pesquisa de março.  

 

O nível de aprovação pessoal de Dilma também caiu. Atualmente, 67% da população aprovam a 

presidente, ante 73% em março. A pesquisa revela ainda que 25% dos entrevistados desaprovam a 

presidente, ante 12% na sondagem anterior. 

 

A aprovação pessoal de Dilma é maior no Nordeste, com 70% dos entrevistados considerando a presidente 

boa ou ótima. O menor índice de aprovação é na Região Sul, onde o porcentual de ótimo ou bom para a 

presidente Dilma é de 61%. *Fonte: ANDREA JUBÉ VIANNA - AGÊNCIA ESTADO 
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Lupi diz que agirá para evitar desvios no Ministério do Trabalho 

 

O ministro do Trabalho, Carlos Lupi, disse nesta quarta-feira (10/8) que qualquer denúncia de 

irregularidade na sua pasta será investigada. Ele destacou que agirá “com toda força” para evitar desvios. 

 

“O Ministério do Trabalho está tranquilo, porque eu sou o faxineiro e, na minha casa, quem cuida da 

limpeza sou eu. Tenho muita tranquilidade em dizer que pode ter erros, pode. Todo mundo que trabalha 

erra. Vamos agir com toda a força em tudo que pudermos fazer para evitar irregularidades.” 

 

Sobre as prisões no Turismo, Lupi disse que é preciso ter tranquilidade para analisá-las a fim de que não 

haja acusações injustas. “É uma ação da Polícia Federal, com base em investigações profundas que têm 

que ter seus esclarecimentos. Prefiro sempre aguardar o sagrado direito constitucional de defesa”, disse o 

ministro antes de participar de audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais do Senado. 

 

Ontem (9) a Polícia Federal deu início à Operação Voucher, que teve origem em auditorias do Tribunal de 

Contas da União (TCU) e identificou indícios de um esquema de desvio de verbas públicas destinadas 

pelo ministério ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Infraestrutura Sustentável (Ibrasi), uma 

organização sem fins lucrativas com sede em São Paulo conveniada para promover cursos de qualificação 

profissional no Amapá. 

 

No total, 35 suspeitos de envolvimento com o esquema foram presos em São Paulo, Brasília e Macapá, 

entre eles, o secretário executivo do ministério, Frederico Silva da Costa, e o ex-presidente do Instituto 

Brasileiro de Turismo (Embratur), Mário Moyses.  

*Fonte: AGÊNCIA BRASIL 

  

Autorização oficial do concurso do INSS só deve sair em setembro 
10 mil vagas serão preenchidas aos poucos até 2014 

 

Os interessados no concurso do Instituto Nacional Serviço Social (INSS) terão que esperar um pouco 

mais. Segundo matéria publicada na Folha Dirigida, a autorização oficial do concurso só deve sair em 

setembro e a distribuição das vagas foi adiada desta semana para o fim do mês. O pedido encaminhado 

para o Ministério do Planejamento solicita 10 mil vagas que serão preenchidas aos poucos até 2014.  Para 

este ano, a expectativa é de liberar 2 mil postos de técnicos e analistas. 

 

O último concurso do INSS ocorreu no início de 2008 ofereceu 2 mil vagas para técnicos e analistas com 

remuneração de R$ 1,9 mil e R$ 2,2 mil, respectivamente. Na época, 592.444 candidatos se inscreveram e 

alguns cargos tiveram uma concorrência. Em Salvador, por exemplo, 1.520 para um só vaga de analista. 

Ou ainda, em Dias D Ávila, na Bahia, 2.341 para uma chance de técnico.  

*Fonte: NATHALIA FERREIRA – CONGRESSO EM FOCO 

 

 

Médicos divulgam nova lista de planos de saúde boicotados 

Último Segundo - São elas: Ameplan, Assefaz, Cetesb, Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), 

Green Line, Intermédica, Mediservice, Notredame, Porto Seguro, Prosaude, Vale e Volkswagen. - Três 

empresas - Care Plus, Cesp e Marítima - enviaram propostas ontem e serão analisadas. Por isso, por 

enquanto, estão fora da lista.  

Em negociação, ainda estão 19 planos: Abet, Amil, Blue Life, Bradesco, Caixa Econômica Federal, 

Cassi, Dix, Embratel, Fundação Saúde Itaú, Gama Saúde, GEAP, Golden Cross, Medial, Metrus, MPU, 

Petrobras, Prodesp, Sabesprev e Sul América. 

 

http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/sp/medicos+divulgam+nova+lista+de+planos+de+saude+boicotados/n1597128924355.html
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Funcionários públicos vâo às ruas contra a decisão do Ministério da Fazenda 

Correio Braziliense - O anúncio do ministro da Fazenda, Guido Mantega, de que aumentos salariais para o 

funcionalismo estão descartados por causa da crise financeira nos Estados Unidos e na Europa revoltou os 

servidores públicos. Inconformados com a inclusão da folha de pessoal na estratégia do governo para 

manter as despesas sob controle e enfrentar as turbulências externas, funcionários dos poderes Legislativo, 

Executivo e Judiciário prometeram radicalizar caso a administração pública não atenda às reivindicações 

de reajuste salarial. 

 

 Aprovado em concurso dentro das vagas tem direito à nomeação 

STF - De acordo com relator, a administração poderá escolher, dentro do prazo de validade do concurso, o 

momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, “a qual, de 

acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever 

imposto ao poder público” 

 

Inquérito vai apurar aplicação das verbas do SUS em virtude da situação de calamidade pública decretada 

pelo Estado 

Conexão Tocantins - O Ministério Público Federal no Tocantins instaurou Inquérito Civil Público (ICP) 

com objetivo de apurar a regularidade na aplicação das verbas do Sistema Único de Saúde (SUS), em 

razão da situação de calamidade pública estabelecida através do decreto do governo do Estado do 

Tocantins nº 4.729. O ICP busca analisar também o processo de análise do Ministério da Integração 

Nacional (MI) para reconhecimento e validação do decreto e as transferências de recursos federais para 

ações de socorro 

 

TSE aprova orçamento de R$ 6,5 bi para ano das eleições municipais e aumento salarial de juízes e 

servidores.  

Nominuto - A proposta também inclui os aumentos para juízes e servidores, previstos em projetos de lei 

que tramitam no Congresso Nacional. De acordo com o TSE, quase um sexto do orçamento de 2012 - R$ 

1,2 bilhão - é destinado ao pagamento do Plano de Cargos e Salários da Justiça Eleitoral, caso aprovado. O 

projeto tramita no Congresso desde 2009. O aumento de 14,79% no salário dos magistrados, previsto em 

projeto de lei de 2010, pode ter impacto de R$ 40 milhões. 

 

Governo vai reforçar segurança de servidores da Funai no Acre 

Folha - O Ministério da Justiça anunciou que vai enviar ainda nesta semana 16 homens da Força Nacional 

de Segurança para o Acre com o objetivo de manter a segurança dos servidores da Funai (Fundação 

Nacional do Índio) na base Xinane, a 20 quilômetros da fronteira com o Peru, onde vivem índios isolados. 

 

 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica-brasil-economia/33,65,33,3/2011/08/11/internas_economia,265029/funcionarios-publicos-vao-as-ruas-contra-a-decisao-do-ministerio-da-fazenda.shtml
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=186382
http://conexaoto.com.br/2011/08/10/inquerito-vai-apurar-aplicacao-das-verbas-do-sus-em-virtude-da-situacao-de-calamidade-publica-decretada-pelo-estado/
http://conexaoto.com.br/2011/08/10/inquerito-vai-apurar-aplicacao-das-verbas-do-sus-em-virtude-da-situacao-de-calamidade-publica-decretada-pelo-estado/
http://www.nominuto.com/noticias/brasil/tse-aprova-orcamento-de-r-6-5-bi-para-ano-das-eleicoes-municipais/74941/
http://www.nominuto.com/noticias/brasil/tse-aprova-orcamento-de-r-6-5-bi-para-ano-das-eleicoes-municipais/74941/
http://www1.folha.uol.com.br/poder/957796-governo-vai-reforcar-seguranca-de-servidores-da-funai-no-acre.shtml
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MP pede que Câmara do DF demita servidores em situação de nepotismo 

G1 - Os deputados distritais devem se reunir nesta sexta-feira (12) com representantes da Promotoria de 

Defesa do Patrimônio Público e Social (Prodep) do Ministério Público do DF para discutir a 

recomendação que pede a exoneração de parentes de servidores em cargo chefia ou direção que trabalham 

na Casa. 

 

GESTÃO: Imóvel do INSS em Santos/SP vai virar hospital 

Previdência - Da Redação (Brasília) - O ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves Filho, entregou, 

nesta quarta-feira (10), ao prefeito de Santos (SP), João Paulo Tavares Papa, as chaves do futuro Hospital 

Municipal dos Estivadores, que irá atender aos moradores de toda a Baixada Santista. 

 

MPF realizou audiência pública dia 9 para avaliar qualidade de atendimento do INSS (Florianópolis) 

Em reunião realizada na sede do MPF, em junho deste ano, representantes do Sindicato dos Trabalhadores 

em Saúde e Previdência do Serviço Público Federal em Santa Catarina (Sindprevs/SC) relataram ao 

procurador Pessutto as más condições de trabalho e as dificuldades que encontram os servidores do INSS 

para o desempenho de suas atividades no âmbito da gerência de Florianópolis 

 

Polícia investiga fraude contra Sistema Único de Saúde (SUS) em hospital de São Lourenço do Oeste 

Diario Catarinense - A Polícia Civil de São Lourenço do Oeste, no Oeste de Santa Catarina, investiga 

suspeita de fraude contra o Sistema Único de Saúde (SUS) na Fundação Hospitalar de Assistência ao 

Trabalhador Rural. Nesta quarta-feira, foram cumpridos mandados de apreensão de documentos no 

hospital e na casa de dois funcionários. A Fundação Hospitalar teria cobrado por procedimentos que, por 

serem feitos pelo SUS, seriam gratuitos. 

 

Políticas sociais são bem avaliadas pela população, ao contrário de saúde, impostos, segurança e juros 

Jornal Pequeno - Brasília - As áreas mais bem avaliadas do governo Dilma Rousseff, de acordo com a 

pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) em parceria com o Ibope, são as de combate à 

fome e à pobreza. Saúde, impostos e segurança pública foram as áreas que receberam as piores avaliações. 

No entanto, o que chamou mais a atenção dos pesquisadores foi a queda da aprovação à política de juros, 

de 43% para 29%, na comparação entre as pesquisas de março e julho. 

 

Máfia do Turismo contratou filho de ministro do Tribunal de Contas da União 

Correio Braziliense - Trechos de escutas telefônicas incluídos no inquérito mostram o advogado e 

procurador do GDF Romildo Olgo Peixoto Júnior, sócio de Tiago Cedraz, filho do ministro do TCU, 

acalmando o empresário Luiz Gustavo Machado, dono do Ibrasi e apontado como chefe da quadrilha. 

 

http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2011/08/mp-pede-que-camara-do-df-demita-servidores-em-situacao-de-nepotismo.html
http://www.previdencia.gov.br/vejaNoticia.php?id=43305
http://direito2.com/prsc/2011/ago/8/mpf-realiza-audiencia-publica-para-avaliar-qualidade-de-atendimento-do-inss-florianopolis
http://www.clicrbs.com.br/diariocatarinense/jsp/default.jsp?uf=2&local=18&newsID=a3442600.xml&channel=67&tipo=1&section=Geral
http://www.jornalpequeno.com.br/2011/8/10/politicas-sociais-sao-bem-avaliadas-pela-populacao-ao-contrario-de-saude-impostos-165775.htm
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica-brasil-economia/33,65,33,14/2011/08/11/interna_politica,265042/mafia-do-turismo-contratou-filho-de-ministro-do-tribunal-de-contas-da-uniao.shtml
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Seminário discute monitoramento da mídia e mobilização social 

Adital - Jornalistas, estudantes de comunicação e defensores de direitos humanos se reunirão, nesta 

quinta-feira (11), no auditório da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (UFBA), 

para discutir sobre o monitoramento da mídia. O Seminário Observatórios de Mídia e Direitos Humanos 

começará às 9h e contará com a presença de autoridades estaduais, pesquisadores e integrantes de 

organizações e movimentos sociais da área. 

 

Marco Maia vai criar câmara de negociação entre trabalhadores e empresários 

Câmara Federal - O objetivo é "buscar consensos e acordos que permitam a votação, não apenas da pauta 

trabalhista, mas também da pauta empresarial que dialoga com o desenvolvimento do País”. Ele defende 

acordos que permitam a votação dessas matérias. 

 

CGU vai investigar desvio de verbas do Ministério do Turismo  

Folha Região - O ministro-chefe da Controladoria-Geral da União (CGU), Jorge Hage, determinou à 

Corregedoria-Geral da União a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para investigar desvios 

de verbas públicas do Ministério do Turismo. Ontem (9), o ministro do Turismo, Pedro Novais, pediu a 

Hage a apuração de possíveis irregularidades cometidas por servidores da pasta, que deram origem à 

Operação Voucher da Polícia Federal e culminou na prisão de 36 pessoas do ministério. 

 

CNJ cria serviço para reunir dados sobre combate à corrupção 

Veredictum - Servidores da área de TI (tecnologia da informação) dos órgãos que participam da Estratégia 

Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla) estiveram reunidos na sede do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nesta quarta-feira (10/08) para decidir a forma de transmissão de 

dados das ações de combate aos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e improbidade administrativa. 

O CNJ é responsável pelo cumprimento da chamada Ação 01, que trata do levantamento de dados 

estatísticos dos órgãos envolvidos no projeto. 

 

Familiares das vítimas de Realengo reclamam da falta de assistência 

Correio Braziliense - Familiares das vítimas do massacre de Realengo, ocorrido no Rio de Janeiro, em 

abril deste ano, compareceram ontem à Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados para 

relatar as dificuldades que vêm sofrendo nos meses após a tragédia. Segundo mães das crianças, a 

Prefeitura do Rio de Janeiro não está oferecendo suporte para as famílias se adaptarem à nova vida 

 

Vigília no STF reforça importância da união e da participação no Ato do dia 24 

Jusbrasil - À luz de velas e tochas, e ao som de fogos de artifício e de uma bateria de escola de samba, 

dezenas de servidores de vários estados do Brasil reuniram-se em frente ao prédio do Supremo Tribunal 

Federal -STF, em Brasília, para a vigília prevista no calendário de mobilizações da Fenajufe. O objetivo 

http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=PT&cat=21&cod=59160
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/TRABALHO-E-PREVID%C3%8ANCIA/200853-MARCO-MAIA-VAI-CRIAR-C%C3%82MARA-DE-NEGOCIA%C3%87%C3%83O-ENTRE-TRABALHADORES-E-EMPRES%C3%81RIOS.html
http://www.folhadaregiao.com.br/Materia.php?id=282267
http://veredictum.adv.br/blog/2011/08/11/cnj-cria-servico-para-reunir-dados-sobre-combate-a-corrupcao/
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica-brasil-economia/33,65,33,12/2011/08/11/interna_brasil,265051/familiares-das-vitimas-de-realengo-reclamam-da-falta-de-assistencia.shtml
http://www.jusbrasil.com.br/noticias/2800689/vigilia-no-stf-reforca-importancia-da-uniao-e-da-participacao-no-ato-do-dia-24
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era chamar a atenção dos ministros do STF para a necessidade de aprovação do PL 6613/2009, que revisa 

os salários da categoria. 

 

MP-SP pede mais investigações sobre morte de doadora 

Gazeta do Povo - O Ministério Público Estadual (MPE) pediu novas investigações e devolveu à Polícia 

Civil de São Paulo o inquérito que apura a morte da universitária Luana Neves Ribeiro, 21 anos, que 

morreu em 4 de julho durante tentativa de doação da medula óssea para uma vítima de leucemia, no 

Hospital de Base, em São José do Rio Preto. 

 

Nova regra para plano de saúde trará prejuízos ao setor, diz Unimed 

G1 - O presidente da Unimed Brasil, Eudes de Freitas Aquino, defende que a nova resolução da Agência 

Nacional de Saúde (ANS), que ampliou os procedimentos que devem ter cobertura obrigatória dos planos 

de saúde, seja acompanhada de compensações às operadoras como autorizações para novos reajustes. 

 

Comissões vão discutir invasão e ataque de peruanos na fronteira do Acre 

Câmara Federal - A reunião foi solicitada pelos deputados Perpétua Almeida (PCdoB-AC) e Roberto de 

Lucena (PV-SP). Segundo eles, há suspeitas de que narcotraficantes ou madeireiros teriam assassinado 

indígenas que transitam na região fronteiriça – conhecidos como “índios isolados”, por não terem tido 

ainda contato direto com o homem branco. Além disso, uma base da Fundação Nacional do Índio (Funai), 

instalada na região para fazer o trabalho de aproximação e monitoramento dos isolados, teria sido 

duramente atacada, e os indigenistas estariam sofrendo constantes ameaças de morte. 

 

Refinaria da Petrobras que explodiu na Argentina é fechada 

Correio Braziliesne - Buenos Aires – A Petrobras informou que fechou sua refinaria em Bahia Blanca, 

nesta quarta-feira (10/8), por causa de uma explosão que matou um operário e feriu outro. A explosão 

ocorreu em uma sala, usada para descanso e não afetou a produção da refinaria, informou a empresa, no 

último comunicado, divulgado à noite. 

 

Impunidade: organização convoca manifestação por justiça pelo massacre de Acteal 

México - 22 de dezembro de 1997. Um grupo de 90 paramilitares fortemente armados ataca 45 indígenas 

tsotsiles da organização Las Abejas, em Acteal, município de Chenalhó, estado de Chiapas, no México. 

Totalmente desarmados, em jornada de jejum e oração na capela da localidade, os atacados não tiveram 

como reagir. O fato resultou na morte de 18 mulheres adultas, cinco delas grávidas; sete homens; 20 

crianças e adolescentes. Outras 26 pessoas ficaram feridas, muitas com sequelas que as acompanharão por 

toda a vida. 

 
 

http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/conteudo.phtml?id=1156637
http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2011/08/nova-regra-para-plano-de-saude-trara-prejuizos-ao-setor-diz-unimed.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/RELA%C3%87%C3%95ES-EXTERIORES/200905-COMISS%C3%95ES-V%C3%83O-DISCUTIR-INVAS%C3%83O-E-ATAQUE-DE-PERUANOS-NA-FRONTEIRA-DO-ACRE.html
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica-brasil-economia/33,65,33,3/2011/08/10/internas_economia,265014/refinaria-da-petrobras-que-explodiu-na-argentina-e-fechada.shtml
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=PT&cat=7&cod=59159
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Grã-Bretanha pode usar Exército em distúrbios futuros--premiê 

Reuters - O governo também dará à polícia poderes para exigir que as pessoas retirem proteções do rosto e 

vai compensar as pessoas cujas casas ou empresas foram depredadas na onda de violência em Londres e 

outras cidades britânicas esta semana, disse ele. 

 

Organizações exigem que se garanta o direito ao aborto à garota missioneira 

Adital - Organizações sociais e de direitos humanos pediram que o estado garanta o aborto não punível à 

garota de 14 anos [da província] de Misiones que foi violada por um familiar. Mediante um comunicado, 

entidades como a Associação pelos Direitos Civis (ADC), Católicas pelo Direito de Decidir, Centro de 

Estudos Legais e Sociais (Cels) e Comitê da América Latina e do Caribe para a Defesa dos Direitos da 

Mulher (Cladem - Argentina), entre outras, exigiram ao estado nacional, provincial ou municipal que 

intervenha imediatamente no caso. 

 

Guatemala - Eleições: cobertura midiática de candidatos indígenas e representantes da juventude são 

baixas 

Adital - Nove candidatos/as disputam as eleições presidenciais da Guatemala. Entretanto, desses, poucos 

são os que conseguem destaque na mídia. No relatório mais recente da Associação Desenvolvimento, 

Organização, Serviços e Estudos Socioculturais (Doses), a organização mostra que quase a metade das 

notas divulgadas pela imprensa entre os dias 26 de julho e 3 de agosto refere-se a somente uma candidata. 

 

Déficit comercial dos EUA alcança nível mais alto desde 2008  

Correio Braziliense - Washington - O déficit comercial dos Estados Unidos aumentou em junho, segundo 

números publicados nesta quinta-feira pelo departamento de Comércio, alcançando seu nível mais alto 

desde outubro de 2008 como resultado de uma forte queda nas exportações. 

 

  

 Câmara Federal 

 

 

o PEC-00555/2006 - Revoga o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003. 

o Explicação da Ementa Revoga o dispositivo da Emenda Constitucional - Reforma da 

Previdência , acabando com a cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos 

dos servidores públicos aposentados (Contribuição de Inativos). Altera a Constituição 

Federal de 1988.  

 - 10/08/2011 Apresentação do Requerimento de Inclusão na Ordem do Dia n. 2729/2011, pelo 

Deputado Henrique Oliveira (PR-AM), que: "Requer a inclusão na Ordem do Dia 

da PEC nº 555, de 2006, que revoga o dispositivo da Emenda Constitucional 41, 

de 2003". 

http://br.reuters.com/article/topNews/idBRSPE77A03120110811
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=PT&cat=14&cod=59168
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=PT&cat=78&cod=59180
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=PT&cat=78&cod=59180
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica-brasil-economia/33,65,33,3/2011/08/11/internas_economia,265064/deficit-comercial-dos-eua-alcanca-nivel-mais-alto-desde-2008.shtml
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=328385
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 - 10/08/2011 Apresentação do Requerimento n. 2746/2011, pelo Deputado Reinaldo Azambuja 

(PSDB-MS), que: "Requer a inclusão na Ordem do Dia da Proposta de Emenda à 

Constituição nº 555, de 2006, que "revoga o art. 4º da Emenda Constitucional nº 

41, de 2003", acabando com a cobrança de contribuição previdenciária sobre os 

proventos dos servidores públicos aposentados". 

 

o PEC-00089/2007 - Dá nova redação ao inciso XI do art. 37 da Constituição Federal. 

o Explicação da Ementa Estabelece o mesmo teto remuneratório para qualquer que seja a 

esfera de governo. Altera a Constituição Federal de 1988.  

 - 10/08/2011 Apresentação do Requerimento n. 2755/2011, pelo Deputado Flaviano Melo 

(PMDB-AC), que: "Solicita inclusão na Ordem do Dia da Proposta de Emenda à 

Constituição nº89 de 2007 que "Dá nova redação ao Inciso XI do art.37 da 

Constituição Federal", estabelecendo o mesmo teto Remuneratório para qualquer 

que seja a Esfera de Governo. ". 

 

o PL-01992/2007 - Institui o regime de previdência complementar para os servidores públicos 

federais titulares de cargo efetivo, inclusive os membros dos órgãos que menciona, fixa o 

limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de 

que trata o art. 40 da Constituição, autoriza a criação de entidade fechada de previdência 

complementar denominada Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público 

Federal - FUNPRESP, e dá outras providências. 

 - 09/08/2011 Prazo de Vista Encerrado 
 - 10/08/2011 Apresentação do Parecer Reformulado, PRR 4 CTASP, pelo Dep. Silvio Costa 
 - 10/08/2011 Parecer Reformulado, Dep. Silvio Costa (PTB-PE), pela aprovação deste e, 

parcial ou integral, das emendas nºs 3, 11, 12, 13, 18, 20, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 

42, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 54, 56 e 59, com substitutivo, e pela rejeição das 

demais emendas apresentadas na Comissão. 
 - 10/08/2011 Retirado de pauta, de ofício. 

 

o PEC-00270/2008 - Acrescenta o parágrafo 9º ao art. 40 da Constituição Federal de 1988. 

o Garante ao servidor que aposentar-se por invalidez permanente o direito dos proventos 

integrais com paridade. Altera a Constituição Federal de 1988. 

 - 10/08/2011 Apresentação do Requerimento de Inclusão na Ordem do Dia n. 2730/2011, pelo 

Deputado Henrique Oliveira (PR-AM), que: "Requer a inclusão na Ordem do Dia 

da PEC nº 270, de 2008, que acrescenta o §22 ao artigo 40 da Constituição 

Federal de 1988". 
 - 10/08/2011 Apresentação do Requerimento n. 2745/2011, pelo Deputado Reinaldo Azambuja 

(PSDB-MS), que: "Requer a inclusão na Ordem do Dia da Proposta de Emenda à 

Constituição nº 270 de 2008, que "Acrescenta o Parágrafo 9º ao artigo 40 da 

Constituição Federal, para garantir ao servidor que se aposentar por invalidez 

permanente, o direito dos proventos integrais"". 

 

o PL-06851/2010 - Altera a Lei nº 7.418, de 16 de dezembro de 1985, que institui o Vale-

Transporte, para dispor sobre o seu custeio. 

o Explicação da ementa: Estabelece que o vale-transporte será custeado integralmente pelo 

empregador. 

 - 10/08/2011 Retirado de pauta a requerimento do Deputado Ronaldo Zulke, por 3 reuniões. 

 

http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=355205
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=366851
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=401376
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=467204
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o PDC-02839/2010 - Susta a Portaria nº 1.510 do Ministério do Trabalho e Emprego, de 21 de 

agosto de 2009, publicada no Diário Oficial da União de 25 de agosto de 2009. 

o Explicação da Ementa Que disciplina o registro eletrônico de ponto e a utilização do Sistema 

de Registro Eletrônico de Ponto.  

 - 10/08/2011 Apresentação do Requerimento de Redistribuição n. 2725/2011, pela Comissão 

de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, que: "Requer a revisão 

do despacho aposto ao Projeto de Decreto Legislativo 2.839/10, de modo que a 

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio se manifeste". 

 

o INC-00018/2011 - Sugere a Casa Civil da Presidência da República a apresentação de 

projeto de lei complementar para regulamentação do inciso I do § 4º do art. 40 da 

Constituição Federal, que trata de aposentadoria especial para servidores com deficiência. 

 - 08/02/2011 Publicação inicial no DCD do dia 09/02/2011 
 

o PEC-00443/2009 - O subsídio do grau ou nível máximo das carreiras da Advocacia-Geral da 

União, das Procuradorias dos Estados e do Distrito Federal corresponderá a noventa inteiros 

e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, fixado para os Ministros do 

Supremo Tribunal Federal, e os subsídios dos demais integrantes das respectivas categorias 

da estrutura da advocacia pública serão fixados em lei e escalonados, não podendo a 

diferença entre um e outro ser superior a dez por centro ou inferior a cinco por cento, nem 

exceder a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal fixado 

para os Ministros do Supremo Tribunal Federal, obedecido, em qualquer caso, o disposto 

nos artigos 37, XI, e 39, § 4º.  

 - 10/08/2011 Apresentação do Requerimento de Inclusão na Ordem do Dia n. 2753/2011, pelo 

Deputado Flaviano Melo (PMDB-AC), que: "Requer a inclusão na Ordem do Dia 

da Proposta de Emenda à Constituição nº 443 de 2009. ". 
 - 10/08/2011 Apresentação do Requerimento de Inclusão na Ordem do Dia n. 2748/2011, pelo 

Deputado Reinaldo Azambuja (PSDB-MS), que: "Requer a inclusão na Ordem do 

Dia da Proposta de Emenda à Constituição nº 443/2009". 

o PEC-00558/1997 - Modifica o art. 37, da Constituição Federal, dispondo sobre o provimento 

de cargos em comissão.  

o Explicação da ementa: Estabelece que as funções de confiança serão exercidas, 

exclusivamente, por servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, que tambem terão 

preferencia pelos cargos em comissão; proibindo a prática de nepotismo. 

 - 10/08/2011 Apresentação do Requerimento de Inclusão na Ordem do Dia n. 2774/2011, pelo 

Deputado Francisco Praciano (PT-AM), que: "Requer a inclusão dos Projetos de 

Lei e Propostas de Emendas Constitucionais que tratam do combate à corrupção e 

que se encontram prontas para a Pauta do Plenário na Ordem do Dia da Câmara 

dos Deputados". 

  

Senado 

SF PEC 00011 2011 Ementa: Altera o procedimento de apreciação das medidas provisórias pelo 

Congresso Nacional.. 

Explicação da ementa: Altera o art. 62 da Constituição Federal, que trata do procedimento de 

apreciação das medidas provisórias pelo Congresso Nacional, para determinar que: a) as medidas 

http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=484467
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=491537
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=463155
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=14822
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=99477
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provisórias tenham prazo de vigência improrrogável de 120 dias; b) a Câmara dos Deputados e o 

Senado Federal tenham cinquenta e cinco dias cada para apreciação da matéria; c) a Câmara dos 

Deputados encaminhe ao Senado Federal , no estado em que se encontrar, a medida provisória que 

não houver sido apreciada no prazo de cinquenta e cinco dias que lhe foi inicialmente concedido ; d) 

a medida provisória retorne à Câmara dos Deputados se houver emendas do Senado Federal; e) a 

Câmara dos Deputados se pronuncie logo após o Senado Federal , se não houver se manifestado nos 

primeiros cinquenta e cinco dias que lhe cabiam, sendo vedada neste caso a inclusão de emendas. 

10/08/2011 CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania Situação: APROVADO PARECER NA 

COMISSÃO Na 40ª Reunião Ordinária, realizada nesta data, o relator da matéria, Senador Aécio Neves, 

apresenta relatório reformulado. A Comissão aprova o Relatório do Senador Aécio Neves, que passa a 

constituir Parecer da CCJ favorável às Emendas nºs 2-PLEN, 3-PLEN e 5-PLEN, nos termos da 

Subemenda nº 1- CCJ (Substitutivo). À SSCLSF, para prosseguimento da tramitação. 

10/08/2011 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO Situação: 

AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES) Juntada à fl. 125, legislação citada do Parecer. Aguardando 

leitura do Parecer da CCJ. 10/08/2011 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO 

Situação: AGENDADA PARA ORDEM DO DIA Leitura do Parecer nº 750, de 2011-CCJ, relator 

Senador Aécio Neves, favorável, nos termos do Substitutivo que apresenta - Emenda nº 1-CCJ. 

Posteriormente, é lido e aprovado o Requerimento nº 975, de 2011, subscrito por líderes partidários, 

solicitando calendário especial para tramitação da matéria em primeiro e segundo turnos, mediante a 

convocação de sessões deliberativas sucessivas no dia de hoje. A Presidência, após consulta ao Plenário, 

transfere a apreciação da matéria, com calendário e... 

10/08/2011 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO Recebido neste 

órgão, às 13h06. 

 

 

Com informações do clipping do Sindprevs/PR e do Sindsprev/SP 
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