
 1 

               

 
  

Brasília-DF, 15 de agosto de 2011 

 

Nos próximos quatro anos, 40% dos empregados da União devem se aposentar 

 

O governo tem um enorme problema nas mãos para resolver nos próximos quatro anos. Até 2015, cerca de 

40% do atual 1,1 milhão de servidores públicos federais estarão em condições de se aposentar. Serão 452 

mil trabalhadores a menos nos órgãos públicos. Hoje, revelam dados do Ministério do Planejamento, ao 

menos 80 mil funcionários já podem pendurar as chuteiras. Essa realidade representa uma verdadeira 

bomba-relógio para a administração pública, que terá de arcar com os custos das substituições e das 

aposentadorias. Mas traz ótimas expectativas para os interessados em ingressar no funcionalismo por meio 

de concursos públicos.  

 

Para a alegria dos concurseiros, a notícia se soma à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) da última 

quarta-feira, segundo a qual o governo é obrigado a nomear, durante a validade da seleção, todos os 

aprovados dentro do número de vagas previstas em edital. Estima-se que, em todo o Brasil, ao menos 80 

mil candidatos aguardem essa convocação. Desses, 40 mil seriam apenas na esfera federal. 

 

Um dos órgãos que mais precisarão de trabalhadores é o Banco Central, hoje com 4.689 servidores em 

atividade. Até o fim deste ano, 1.908 funcionários poderão requerer a aposentadoria integral. Em 2013, 

esse número chegará a 2.425, o que representa 51,7% do total de ativos. O quadro é tão preocupante, 

especialmente em meio a uma crise econômica internacional, que, desde a sua posse em janeiro, o 

presidente do BC, Alexandre Tombini, destaca a necessidade de renovação do corpo funcional.  

 

Há quatro meses, o diretor de Administração, Altamir Lopes, se reuniu com o deputado Pauderney 

Avelino (DEM-AM) para falar sobre a dificuldade que a escassez de pessoal traz para a fiscalização do 

sistema financeiro.  

 

“Há um risco sistêmico. O banco não tem feito o seu dever de casa. A nossa ideia, inclusive, é apresentar 

um projeto referente à reestruturação do quadro do BC”, afirma Avelino. Em 2009, o BC realizou 

concurso com 500 vagas. A instituição já concluiu o preenchimento desses cargos e, há dois meses, 

recebeu autorização do Ministério do Planejamento para convocar outra turma de aprovados, com 83 

analistas e 37 técnicos. “Nosso pedido é para uma ampliação prevista em lei de 50% referente ao número 

inicial de vagas, que representaria 250 oportunidades. Queremos chamar os concursados até esgotar as 

possibilidades desse processo seletivo, que vence em junho de 2012”, informou o BC por meio de sua 

assessoria. 

 

O Senado também se prepara para lidar com o problema. Lá, 1.457 servidores devem se aposentar nos 

próximos quatro anos. Até o fim de 2011, ao menos 300 funcionários devem requerer o benefício. Para 

tentar recompor esse quadro, a Casa planeja lançar, até o mês que vem, concurso público para cargos de 

níveis médio e superior, com salários entre R$ 13,2 mil e R$ 22,6 mil. Na Agência Nacional de 

Transportes Aquaviários (Antaq), neste ano, 13 pessoas vão poder parar de trabalhar. Na Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM), dos 410 efetivos, 42 já entraram em processo de aposentadoria. 

 

O Ministério do Planejamento informou que está atento ao problema e, a exemplo da reestruturação de 

carreiras feita na gestão Lula, pretende realizar concursos ao longo dos anos para substituir os 

aposentados. Além disso, ressaltou que muitos funcionários têm optado por ficar no funcionalismo, 



 2 

recebendo gratificações, até os 70 anos, quando são obrigados a sair. Pelas regras atuais, o homem pode 

ter a aposentadoria integral aos 60 anos de idade e 35 de contribuição e a mulher, aos 55 anos e 30 de 

contribuição. Hoje, a idade média dos funcionários federais é de 46 anos. O órgão que apresenta o quadro 

mais envelhecido é o Ministério da Agricultura, onde os servidores têm, em média, 52 anos. Depois dele, 

destacam-se os ministérios da Ciência e Tecnologia (50) e da Integração (50). 

 

Riscos reais 
Na visão de especialistas, os riscos para as contas públicas são reais. O primeiro desafio é não quebrar a 

Previdência. Os números mostram que, atualmente, os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário reúnem 

545.651 aposentados e 407.586 pensionistas. Nos oito anos do governo Lula, a despesa anual da União 

com os inativos saltou 131,6%, de R$ 31,628 bilhões para R$ 73,264 bilhões. “O problema é que o nosso 

regime é muito generoso com o servidor. Ele recebe aposentadoria integral para o resto da vida. A 

situação do quadro de pessoal do funcionalismo vai trazer um aumento rápido para os gastos do governo”, 

analisa o consultor Raul Velloso.  

 

Hoje, o deficit na Previdência do setor público supera R$ 52 bilhões por ano, beneficiando apenas 953 mil 

servidores. O rombo do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), responsável pelos desembolsos a 24 

milhões de pessoas, é R$ 10 bilhões menor. “A reforma é inevitável. Dizem que o melhor momento para 

isso são os tempos de bonança. Mas aí a agenda pública se direciona para o que fazer com o progresso. 

Talvez precisemos de uma crise para criar as condições para uma mudança”, afirma Marlos Lima, diretor 

da Cenários Prospectivos Consultoria. 

 

Diante de um sistema prestes a explodir, a presidente Dilma Rousseff já deu ordens para o ministro da 

Previdência, Garibaldi Alves Filho, tocar o Projeto de Lei nº 1.992, que cria a previdência complementar 

do servidor federal. A ideia é que, assim como ocorre no INSS, para ter uma aposentadoria acima de um 

teto específico, os funcionários tenham que investir em um fundo. Se o texto for aprovado, a nova regra só 

valerá para os trabalhadores que entrarem nos órgãos após a implementação das mudanças. Impopular, a 

proposta esbarra nas críticas das centrais sindicais.  

 

Na última quarta-feira, a pressão feita por centenas de servidores foi tão grande que a Comissão de 

Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados tirou o tema da pauta. Meiriane 

Nunes Amaro, consultora legislativa do Senado especializada em previdência, alerta, porém, que, quanto 

mais demorar a aprovação desse projeto, pior será para o governo. “Se nada acontecer, o poder público vai 

perder a oportunidade de jogar os novos servidores, que vão repor 40% do quadro, nas regras, o que só 

adiará a solução para a Previdência”, diz.  

*Fonte: CRISTIANI BONFANTI – CORREIO BRAZILIENSE 

  

É normal ou comum? Quando roubar vira rotina 

 

Normal é aquilo que segue uma norma e é natural. Comum é vulgar, trivial, ordinário. No caso da 

corrupção institucionalizada nos órgãos públicos, roubar é comum, mas de maneira alguma deve ser 

considerado normal. Normal aqui deveria ser a honestidade e retidão de caráter, pré-requisitos para se 

ocupar cargo público. Hoje, roubar é comum, grande parte rouba, o que, para todos, deveria ser encarado 

como fato anormal e combatida sua prática. 

 

A rotina dos cargos de confiança instalados nas empresas públicas é de arrepiar. Na maior cara de pau 

metem a mão no jarro do povo como se fosse algo pessoal e intransferível. E Ainda ameaçam a quem os 

denunciar, como ocorre hoje nas lideranças dos partidos envolvidos em suspeitas de corrupção. Ao menor 

sinal dos crimes descobertos ameaçam a governabilidade do país.  

 

Posam de vítimas quando a sociedade é a grande prejudicada pela safadeza de seus asseclas. Os maiores 

culpados por tudo isso são os chefes do poder, que permitem indicações de pessoas publicamente 

inidôneas para ocuparem cargos públicos. Acaso não sabem nossos governantes que a corrupção nacional 
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é campeã mundial? Ora, pois, a conduta das quadrilhas instaladas nos cargos de confiança não é avaliada 

pelo currículo, mas pela folha corrida. Trágica constatação. Infelizmente a voz da honestidade se cala um 

pouco mais todos os dias.  

*Fonte: BLOG DO FAGUNDES 

  

Cleptocracia indesejável - Já não distinguem o bem do mal 
 

No passado, quando o Brasil era considerado um país essencialmente agrícola, em locais públicos eram 

afixados cartazes contendo alerta muito específico: ou Brasil acaba com a saúva ou a saúva acaba com o 

Brasil.  

 

Os tempos passaram. Os inseticidas exterminaram as formigas ou as mantiveram longe das plantações. 

Não se fala mais em saúva. Foi uma aparente vitória. Hoje, parafraseando a velha frase, um novo dístico 

deveria constar das paredes das repartições públicas, nas três esferas federadas - União, estados e 

municípios: Ou Brasil acaba com a corrupção ou a corrupção acaba com o Brasil.  

 

O noticiário diuturno se mostra extremamente amargo a respeito dos costumes políticos e administrativos 

que se desenvolvem no interior da burocracia oficial. Parece que grande parcela dos ocupantes de cargos 

públicos perdeu a noção de dignidade e retidão. Avançam e usam os bens públicos com desfaçatez digna 

de um amoral.  

 

Já não distinguem o bem do mal. O certo do errado. O reto do tortuoso. É um vale-tudo inaceitável. A 

sociedade atônita a tudo observa e sente-se impotente perante os acontecimentos. Este cenário é 

extremamente perigoso para as práticas democráticas. A primeira observação, particularmente dos mais 

indignados, é lançar a débito do sistema democrático o grau de mazelas existente. 

  

Um equívoco. É exatamente a existência de democracia que permite o conhecimento dos atos daninhos 

contra o erário. No silêncio das ditaduras, os aproveitadores agem e ninguém fica sabendo. Falou, é 

reprimido duramente. Na democracia, onde tudo se desenvolve com a luminosidade da liberdade, as 

deformações são expostas à execração pública.  

 

Cansa, mas é salutar. Aí estão todos os meios de informação relatando qualquer acontecimento 

desvirtuado. Apontados os desvios aos cânones éticos e as agressão às leis, de pronto, surge o Ministério 

Público.  

 

Após a Constituição de 1988, a atividade dos promotores públicos e procuradores de Justiça tem se 

mostrado presente e eficaz. Nem sempre a sociedade constata a atuação do Ministério Público, em razão 

da morosidade do processo judiciário.  

 

Ainda assim, porém, imorais atuam com sofreguidão e ganância incomum. Aproveitam-se de verbas 

destinadas à merenda escolar. Apropriam-se de numerário locado para a aquisição de medicamentos. 

Avançam sobre as obras públicas.  

 

Criam os corruptos uma verdadeira cleptocracia, governo destinado a dilapidar o patrimônio do Estado. 

Isto é inadmissível. A fragilidade das instituições leva à fraqueza do próprio Estado. O Estado, mostrando-

se fraco, gera anomia social. Esta se retrata nas fraudes contra o erário ou no mero furto de bem 

insignificante. O cidadão passa a pensar que o ato imoral tornou-se costumeiro.  

 

Os governos - por exigência da sociedade - devem combater a corrupção em todos os seus aspectos. Caso 

contrário, os estados nacionais serão transmudados em meras ficções. Na aparência, poderosos. Não 

passam, porém, de meros castelos de areia dominados por máfias, comandos, milícias, cartéis, sociedades 

secretas, delinquentes profissionais, quadrilhas, corjas, catervas, facínoras, celerados, cambadas, enfim, 

malfeitores de toda espécie.  
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Vale a advertência para todos os poderes do Estado: Executivo, Legislativo e Judiciário. A fragilidade 

humana leva à fragilidade moral. Esta deve ser arduamente combatida. Permitir a permanência do atual 

clima de corrupção é desserviço à sociedade. Atinge o âmago do viver com recíproca respeitabilidade 

entre o cidadão comum e o aparelho do Estado.  

 

Sem esta respeitabilidade, surge a metástases. O mal se instala definitivamente no organismo social. É 

preciso indignação perante o corrupto e o corruptor. Só a indignação poderá salvar a convivência social 

harmônica.  

*Fonte: CLAUDIO LEMBRO – TERRA MAGAZINE 

  

Ministérios acreditam ter 'fórmula ideal' para aposentadoria do INSS 

 

Com o fim do fator previdenciário, a Previdência Social e o Ministério da Fazenda estudam mudanças na 

aposentadoria do setor privado (INSS) e chegaram à fórmula que consideram ideal: o tempo mínimo de 

contribuição para requerer o benefício passaria de 35 anos para 42 anos, no caso dos homens, e de 30 para 

37 anos, no caso das mulheres. Sem idade mínima.  

 

A informação é da coluna Mônica Bergamo, publicada na edição desta segunda-feira da Folha.  

A sugestão já chegou à mesa do ministro Garibaldi Alves, que ainda tem sérias dúvidas sobre sua 

viabilidade política, mas a palavra final para o tema, polêmico, será da presidente Dilma Rousseff. Por 

enquanto, o assunto está em banho-maria.  

 

A Previdência estuda alterações no cálculo da aposentadoria para substituir o fator previdenciário. O 

governo quer emplacar a inclusão de idade mínima para esse benefício, para o qual atualmente é exigido 

apenas tempo mínimo de contribuição (35 anos para os homens e 30 para as mulheres). A proposta é que 

os benefícios só sejam concedidos para mulheres após os 63 anos de idade e para os homens, após os 65.  

 

Outra proposta, que seria transitória entre o sistema atual e o com idade mínima, ressuscita o modelo do 

fator 85/95, em que o benefício só seria concedido quando a soma da idade e do tempo de contribuição do 

segurado der 85, para a mulher, e 95, para o homem.  

 

O fator previdenciário é um mecanismo criado em 1999 para incentivar os trabalhadores a adiar a 

aposentadoria. Confiram a nota de Mônica Bergamo: 

 

Tempo mínimo 

Os técnicos dos ministérios da Previdência e da Fazenda que estudam mudanças na aposentadoria do setor 

privado (INSS), com o fim do fator previdenciário, chegaram à fórmula que consideram ideal: o tempo 

mínimo de contribuição para requerer o benefício passaria de 35 anos para 42 anos, no caso dos homens, e 

de 30 para 37 anos, no caso das mulheres. Sem idade mínima. 

 

Balança 

A fórmula já chegou à mesa do ministro Garibaldi Alves, que ainda tem sérias dúvidas sobre sua 

viabilidade política. Outras duas ideias estão em estudo: uma combinação de tempo de contribuição com 

idade, e o estabelecimento de idade mínima de 60 (mulheres) e 65 anos (homens) para se aposentar. 

 

Compasso de espera 

O Palácio do Planalto, de qualquer forma, ainda não deu sinal verde para a apresentação de propostas de 

mudança no INSS. A palavra final para o tema, polêmico, será da presidente Dilma Rousseff. Por 

enquanto, o assunto está em banho-maria. 

*Fonte: Folha de São Paulo. 
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Entidades preparam reforma política de iniciativa popular 
Cerca de 60 entidades de classe estão envolvidas na coleta de assinaturas 

 

Se a classe política não faz, outras se oferecem para fazê-lo (foi assim com a Lei da Ficha Limpa – Lei 

Complementar 135-2010). Cerca de 60 entidades de classe dão a largada nesta semana à coleta de 

assinaturas suficientes para a apresentação de uma proposta de iniciativa popular para promover a reforma 

do sistema político brasileiro. São necessárias ao menos um milhão de adesões para que a proposição 

inicie a tramitação na Câmara. Além disso, ao menos cinco estados devem ser envolvidos no processo, de 

maneira que 1% do eleitorado nacional (com a exigência de 0,3% dos eleitores de cada estado), no 

mínimo, dele participem. 

 

As entidades envolvidas na elaboração da proposta e na coleta de assinaturas compõem o Movimento de 

Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE). Elas aproveitarão o ensejo da Marcha das Margaridas, a ser 

realizada em Brasília na próxima quarta-feira (17), para impulsionar a iniciativa. Cerca de 70 mil mulheres 

são esperadas na Esplanada dos Ministérios, onde devem se reunir em frente ao prédio do Congresso 

Nacional. Na Câmara, está prevista sessão solene em plenário, amanhã (segunda, 15), em homenagem à 

marcha. 

 

Diversos pontos do sistema político serão abordados na proposta em construção – que, entre as principais 

polêmicas, vai combater desmandos como “caixa 2” e interferência do poder econômico nos pleitos 

eleitorais. Para tanto, a proposição vai recomendar o financiamento público exclusivo de campanha, que 

veda as doações de grandes grupos empresariais. 

 

A proposta também deve sugerir a criação do “veto popular”, instrumento por meio do qual a sociedade 

poderia contestar uma lei aprovada no Congresso. O encaminhamento de veto seguiria o mesmo 

procedimento exigido para apresentação de propostas de iniciativa da sociedade, e, uma vez acatado, seria 

submetido a referendo. 

 

Três controversas prerrogativas parlamentares seriam eliminadas, segundo a proposição de reforma 

política: votações secretas no Poder Legislativo; imunidade parlamentar, à exceção dos casos de liberdade 

de manifestação ideológica ou pronunciamento de denúncia; foro privilegiado (julgamento apenas no 

Supremo Tribunal Federal), resguardados os casos em que o julgamento se restrinja ao exercício do 

mandato ou do cargo. 

 

Os partidos, entidades de direito privado, passariam a ser considerados também como agrupamento de 

interesse público. Nessa linha, a fidelidade partidária seria reforçada, determinando-se que cargos eletivos 

tenham caráter coletivo, e não configurem propriedade individual dos mandatários. Assim, o troca-troca 

de legenda sem motivação programática ou sem que esteja caracterizada perseguição ou incompatibilidade 

ideológica, deve resultar em perda automática de mandato.  

*Fonte: FÁBIO GÓIS – CONGRESSO EM FOCO 

  

Pastor diz que deputada o queria como 'laranja' em convênio de R$ 2,5 milhões 
Wladimir Furtado, da Conectur, afirma que Fátima Pelaes (PMDB-AP) pediu que ONG 'entrasse só com 

o nome' 

 

Wladimir Furtado, dono da Conectur, entidade investigada por fraudes com verbas do Ministério do 

Turismo no Amapá, revelou ontem em entrevista exclusiva ao Estado que recebeu uma proposta da 

deputada Fátima Pelaes (PMDB-AP) para ser "laranja" num convênio de R$ 2,5 milhões com o governo 

federal. 

 

"A deputada queria pegar a Conectur para servir de laranja. Ela gostaria que a Conectur entrasse só com o 

nome", afirmou Furtado. "Ela queria fazer o serviço do jeito dela, que ela tomasse conta, deixasse 

contador, advogados e técnicos por conta dela."  

http://congressoemfoco.uol.com.br/noticia_list.asp?ct=103
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticia_list.asp?ct=103
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Furtado afirmou que preferiu não entregar a responsabilidade da execução do convênio de R$ 2,5 milhões 

para Fátima Pelaes: "Eu disse: deputada, não vou assinar cheque em branco. Depois sou eu que vou 

prestar contas". 

 

Apesar do suposto cuidado na relação com a deputada, a Conectur, como mostra a investigação da PF, 

integrou o esquema de desvio de dinheiro do Ministério do Turismo. A entidade foi usada para 

subcontratar as mesmas empresas de fachada envolvidas no esquema do Instituto Brasileiro de 

Desenvolvimento de Infraestrutura Sustentável (Ibrasi), entidade pivô da Operação Voucher.  

Igreja. Além dos R$ 2,5 milhões recebidos do ministério em 2009, a Conectur recebeu depois R$ 250 mil 

do Ibrasi a título de "subcontratação". De acordo com as investigações, a Conectur é o embrião do 

esquema de desvios de recursos do ministério no Amapá. 

 

A entidade é registrada numa igreja evangélica - onde Furtado mora. Os R$ 2,5 milhões deveriam ser 

usados para "Realização de Estudos e Pesquisas sobre Logística no Turismo no Estado do Amapá, levando 

em conta a situação das redes estabelecidas ao redor dos serviços turísticos". Mas, segundo o Tribunal de 

Contas da União (TCU) e o Ministério Público Federal, o contrato não foi executado, além de ter sido 

palco de desvios para empresas de fachada. 

 

Wladimir Furtado foi preso pela Operação Voucher, e solto na madrugada de sábado. É a primeira vez que 

ele admite o envolvimento da deputada no esquema que levou 36 pessoas à prisão na terça-feira. 

No depoimento à PF, Furtado negou qualquer irregularidade e a participação da parlamentar. Ontem, 

decidiu dar mais detalhes ao Estado. "A deputada queria que eu assinasse o convênio em branco", disse, 

na entrevista. 

 

Supremo. O advogado de Furtado, Maurício Pereira, disse que vai requisitar que todo o inquérito da 

Operação Voucher seja enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF), onde Fátima Pelaes tem foro 

privilegiado. Na opinião dele, seu cliente não pode mais nem ser denunciado na primeira instância, como 

planeja o Ministério Público Federal. "Se há indícios de participação da deputada Fátima, a competência é 

do STF. Tem que subir tudo para lá", disse o advogado. 

 

O Estado procurou a assessoria da peemedebista para comentar o teor da entrevista de Furtado, mas não 

houve retorno até o fechamento da edição. Ela tem negado as acusações de envolvimento com o esquema. 

Cheque em branco. O teor da entrevista de Wladimir Furtado tem sintonia com pelo menos quatro 

depoimentos de pessoas presas na operação policial. De acordo com os relatos, incluindo os da secretária e 

do tesoureiro da Conectur, a entidade serviria apenas para intermediar o contrato com o Turismo e parte 

do dinheiro seria entregue a Fátima Pelaes. 

 

Apadrinhada. O Ibrasi foi beneficiado por duas emendas parlamentares da deputada que somam R$ 9 

milhões. Já o convênio direto da Conectur com o Ministério do Turismo não teve emenda, mas, segundo 

Wladimir Furtado, também foi intermediado pela parlamentar do PMDB. 

 

Coube à ex-secretária do Turismo do Amapá Deuzanir Ribeiro, apadrinhada da deputada, orientar 

Wladimir Furtado a se cadastrar no ministério para receber o dinheiro. 

 

Comprovantes 

O dono da Conectur mostrou ontem ao Estado documentos que, segundo ele, comprovariam a execução 

dos serviços previstos no convênio. Havia relatórios, imagens e gravações de pesquisas. 

 

O Ministério do Turismo aprovou a prestação de contas, mas sem fiscalização "in loco", ou seja, apenas 

avalizou os papéis, sem atestar se são verdadeiros. Na documentação mostrada ao Estado estava um 

extrato bancário do dia 7 de maio de 2009, quando a entidade tinha R$ 1,3 milhão na conta. 
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Entre os sócios de fachada das empresas que faziam os supostos serviços no Amapá está, por exemplo, o 

empresário Fábio de Mello, uma espécie de "lobista de ONGs" em Brasília e que também foi preso pela 

Operação Voucher.  

 

Foi Fábio de Mello quem orientou os passos da Conectur dentro do ministério. Ele foi apresentado a 

Furtado por Deuzanir Ribeiro. Os encontros ocorreram num restaurante e num hotel em Brasília. 

*Fonte: LEANDRO COLON - ENVIADO ESPECIAL - O ESTADO DE S. PAULO 

Com o loteamento dos ministérios, a aliança governista criou o mensalão que substitui doações em 

dinheiro pela entrega do cofre 

 

Até os mendigos e os travestis que fazem ponto nas esquinas do Flamengo imaginaram que a pauta da 

reunião do diretório nacional do PT, realizada neste 5 de agosto no Hotel Novo Mundo, no Rio de Janeiro, 

seria quase inteiramente absorvida pelo tsunami de bandalheiras que varre a Esplanada dos Ministérios.  

 

O que acharam os Altos Companheiros, por exemplo, do despejo da quadrilha do PR em ação no mundo 

dos transportes? O que pensam das bandidagens no Ministério da Agricultura, arrendado ao PMDB? A 

faxina prometida pela presidente Dilma Rousseff deve ser ampla e irrestrita ou é melhor parar enquanto é 

tempo? Enfim, o que o partido tem a dizer sobre a corrupção endêmica que Lula plantou e Dilma adubou? 

 

Nada, informam as 201 linhas do documento que relata o que foi tratado e decidido no conclave dos 

cardeais que caíram na vida. Sob o título geral “O Brasil frente à crise atual do capitalismo: novos 

desafios”, o papelório debita todos os pecados na conta do “ideário neoliberal”, cujos defensores são 

“setores da oposição, da mídia e do grande capital, especialmente o financeiro”.  

 

Num dos capítulos mais candentes, “o PT expressa sua solidariedade aos jovens, aos trabalhadores, aos 

migrantes e a todos os setores que combatem o neoliberalismo e repudia o nacionalismo de extrema 

direita, que mostrou sua verdadeira face no atentado ocorrido recentemente na Noruega”. 

 

Resolvidos os problemas do planeta, a seita festeja a inauguração do Brasil Maravilha pelo chefe Lula e 

registra os retoques que faltam para torná-lo mais que perfeito. “Vem aí o debate sobre o novo marco 

regulatório dos meios de comunicação”, avisa o parágrafo que louva o “controle social da mídia”, como 

foi rebatizada a censura na novilíngua companheira. “Para o PT e para os movimentos sociais, a 

democratização dos meios de comunicação no país é tema relevante”.  

 

Num editorial publicado nesta quarta-feira, o Estadão foi à réplica: “O PT precisa é de um marco 

regulatório para a corrupção no partido”. No documento, a roubalheira colossal foi confinada em duas 

linhas: “O Diretório Nacional manifesta seu apoio às medidas que o governo Dilma ─ dando continuidade 

ao governo Lula ─ adota contra a corrupção”. Só. 

 

Licença para roubar 

Se cinismo desse cadeia, o Hotel Novo Mundo teria sido prontamente cercado por camburões e interditado 

pela polícia. Como a mentira foi transformada por Lula em virtude eleitoreira, o presidente do partido, Rui 

Falcão, prolongou o espetáculo do farisaísmo com uma apresentação individual. “O PT sempre foi muito 

cioso da defesa da aplicação correta dos recursos públicos e do combate à corrupção”, recitou o dirigente 

que promoveu a volta ao lar de Delúbio Soares. Falcão deu azar. No mesmo dia, VEJA divulgou os 

espantos mais recentes nas catacumbas do Ministério da Agricultura, entre os quais apareceu até mesmo 

um lobista que já foi preso por tráfico de drogas e agora se dedica a agredir fisicamente jornalistas 

independentes. 

 

Nesta terça-feira, constatou-se que o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, esqueceu de comunicar a 

instituições subordinadas à pasta que faxina tem hora. Liberada para engaiolar delinquentes, a Polícia 

Federal prendeu 35 dos 38 gatunos em ação no Ministério do Turismo. A presença de petistas graúdos no 

bando que viajou na traseira do camburão ajuda a entender por que o documento do diretório nacional 
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fugiu da ética como o diabo da cruz: é impossível ser, ao mesmo tempo, decente e desonesto. A “base 

aliada” não se ampara num programa político, mas num projeto financeiro: todos querem ficar mais ricos. 

É por isso que, como reafirmou a devassa no ministério controlado pelo PT e por José Sarney, o mensalão 

nunca deixou de existir. 

 

O que mudou foi a metodologia. Até meados de 2005, o Planalto e o PT centralizavam a arrecadação e o 

repasse dos milhões de reais que garantiam o entusiasmo dos companheiros e a lealdade dos parceiros. 

Agora, já não é preciso forjar empréstimos bancários ou extorquir estatais, nem irrigar contas bancárias ou 

entregar malas de dólares. Em vez de doações em dinheiro, os partidos da aliança governista ganham 

ministérios ─ cofres e verbas incluídos ─, além da licença para roubar. O loteamento do primeiro escalão 

é o  mensalão sem intermediários.  

 

Em 2002, por exemplo, o PL de Valdemar Costa Neto embolsou R$ 10 milhões para descobrir que Lula 

era o cara. Em 2010, para enxergar em Dilma Rousseff a sucessora dos sonhos do PL com novo nome ,  o 

PR de Valdemar Costa Neto ganhou o Ministério dos Transportes. 

 

Além de mais lucrativa, a fórmula modernizada aumenta exponencialmente o lucro, amplia a capilaridade 

das quadrilhas e democratiza a ladroagem. Antes, a repartição das boladas se limitava ao alto comando 

dos partidos. Agora, até prefeitos e vereadores entram na divisão do produto do roubo. A soma das 

evidências explica a tibieza exibida por Dilma desde que a vassoura tropeçou no lixo do PMDB. A 

presidente descobriu que herdou o um legado que ajudou a construir. Mas também descobriu que a 

opinião pública existe. É bem menor que o eleitorado, mas o poder de pressão é maior. Não se contenta 

com uma bolsa família, não acredita em fantasias e está cansada de sustentar larápios. 

 

A imprensa livre seguirá noticiando fatos e enxergando as coisas como as coisas são. A Polícia Federal e o 

Ministério Público não podem recuar. Dilma terá de decidir se a faxina para ou continua. Na primeira 

hipótese, a presidente topará com o monstro que ajudou a parir. Na segunda, o governo, o PT e seus 

comparsas estarão proibidos para sempre de falar em combate à corrupção. Mesmo que em duas míseras 

linhas.  

*Fonte: AUGUSTO NUNES – REVISTA VEJA 

  

Os indignados com o uso de algemas e fotos de gente sem camisa não têm nada a dizer sobre a 

execução da juíza sem medo 

 

Acusada por dezenas de bandidos de cumprir o que a lei determina e aplicar-lhes sem medo as penas 

previstas no Código Penal, Patrícia Acioli, 47 anos, juíza da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, no Rio de 

Janeiro, foi condenada há muito tempo à morte por fuzilamento. No fim da noite desta quinta-feira, 

quando estacionava seu carro no condomínio onde morava em Niterói, a sentença enfim se materializou. 

Empunhando armas de calibres 40 e 45 ─ de uso estrito à polícia e às Forças Armadas ─, os carrascos 

dispararam 22 tiros. Só um errou o alvo. 

 

Ninguém tem o direito de surpreender-se. Em janeiro, ao ser capturado no Espírito Santo por ordem da 

juíza, Wanderson Silva Tavares, vulgo “Gordinho”, chefe de um grupo de extermínio que age em São 

Gonçalo, levava no bolso uma lista com os nomes de 12 pessoas marcadas para morrer. A presença de 

Patrícia Acioli na relação renovou a ameaça reiterada incontáveis vezes: se continuasse a julgar com rigor 

casos envolvendo policiais fora-da-lei, não teria vida longa. 

 

Patrícia morreu indefesa e só, como morreram tantos magistrados que tentaram fazer justiça amparados 

exclusivamente no caráter e na coragem pessoal. Muitos mais morrerão, previne um recente levantamento 

do Conselho Nacional de Justiça. Espalhados pelo país, sobrevivem 69 juízes alvejados pela mesma 

ameaça que acompanhou a passagem pelos tribunais da colega abatida em Niterói. Dos integrantes desse 

grupo de altíssimo risco, só 42 têm proteção policial permanente. 
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Em vez de concentrar-se na caçada aos matadores, os sherloques de Niterói invocaram a hipótese de crime 

passional para abastecer jornalistas com informações sobre a vida íntima da vítima. Descobriu-se, por 

exemplo, que Patrícia manteve uma tumultuada relação amorosa com o PM Marcelo Soubel. Descobriu-se 

que o casal protagonizou pelo menos duas brigas de acordar vizinho. Falta agora descobrir a identidade 

dos assassinos. Evidências e indícios veementes conduzem a policiais que escondem sob a farda vínculos 

com milícias, grupos de extermínio e máfias que controlam frotas de vans. 

 

Na sexta-feira e no sábado, em textos publicados nas primeiras páginas dos jornais que traziam a foto do 

carro esburacado por balas, inúmeros pais-da-pátria manifestaram-se sobre um caso de polícia. A 

presidente Dilma Rousseff qualificou-o de “acintoso”. Para o ex-presidente Lula, é “inaceitável”. O vice-

presidente Michel Temer declarou-se “chocado”. O ex-ministro Márcio Thomaz Bastos indignou-se com o 

“abuso”. E todos enxergaram no episódio “uma grave ameaça ao Estado de Direito”. 

 

Não, nenhum deles se referia ao caso da juíza assassinada. Dilma, Lula, Temer e Márcio não encontraram 

tempo para dedicar ao fuzilamento em Niterói uma mísera interjeição de espanto. Eles estão à beira de um 

ataque de nervos por causa de outra história. Não conseguem parar de pensar no tratamento dispensado 

pela Polícia Federal aos bandidos de estimação que caíram na malha da Operação Voucher. Já injuriados 

com as algemas nos pulsos dos larápios federais, os padrinhos se transformaram num copo até aqui de 

cólera depois das fotos que mostram parte da quadrilha sem camisa e com uma plaqueta de identificação. 

A julgar pela discurseira, endossada por dezenas de figurões governistas, o Estado de Direito não é 

ameaçado por policiais que matam juízes, nem pela cleptocracia que Lula pariu e Dilma amamenta.  

 

O perigo mora em policiais que ousam prender e algemar assaltantes de cofres públicos sem pedir licença 

ao Planalto. Pior ainda, também se atrevem a fotografá-los sem antes cobrir-lhes o peito com terno e 

gravata. 

 

Conversa fiada, rebate a nota de esclarecimento divulgada pela Associação Nacional de Delegados de 

Polícia Federal. O que os indignados de araque pretendem é destacar o acessório para ocultar o essencial. 

Querem concentrar os holofotes em argolas metálicas para obstruir a visão dos prontuários do bando. Os 

padrinhos acham intolerável o que a polícia fez para mostrar os afilhados. O país decente acha intolerável 

o que eles andaram fazendo. E quer saber o que ainda escondem. 

 

“A Polícia Federal é republicana e não pertence ao governo nem a partidos políticos”, ensina no fecho do 

documento dos delegados a frase de Márcio Thomaz Bastos que o autor tenta agora revogar. Ao executar 

mandados de prisão sem verificar a carteira de identidade, o CPF e a filiação partidária do capturado, 

como exige Lula, a Polícia Federal apenas reafirmou que a lei vale para todos. Os agentes fizeram o que 

sempre fez a juíza Patrícia Acioli. 

 

No faroeste brasileiro, fazer a coisa certa ficou perigoso.  

*Fonte: AUGUSTO NUNES – REVISTA VEJA 

  

PF versus Cardozo - Ação da Polícia Federal no Ministério do Turismo é encarada pelo Planalto 

como insubordinação e ataque ao ministro da Justiça 

 

À primeira vista, a operação da Polícia Federal que, na terça-feira 9, colocou na cadeia parte da cúpula do 

Ministério do Turismo pareceu ao mundo político brasiliense um tiro contra o PMDB, partido responsável 

pela indicação do ministro Pedro Novais. Nos dias que se seguiram, porém, ficou claro para a base aliada 

que o canhonaço fora disparado em direção a outro Ministério: o da Justiça, que, ao menos no papel, 

comanda a Polícia Federal.  

 

Para piorar, ficou claro também para o Planalto que o disparo foi feito com o intuito de atingir o titular da 

pasta, o petista José Eduardo Cardozo, que nunca teve lá uma relação tranquila com a Polícia Federal. 

Ninguém esperava que cúpula da PF fosse capaz de investir com tanta audácia contra seu chefe-maior. O 
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episódio ganhou contornos de enfrentamento em consequência dos supostos exageros ocorridos na 

Operação Voucher, nas prisões cinematográficas e no transporte dos suspeitos algemados para Macapá 

(AP). No fim da semana, com uma troca de notas públicas entre o gabinete do ministro e a PF, o clima 

azedou de vez. O Palácio do Planalto estudava, na quinta-feira, a possibilidade de demissões na cúpula da 

Polícia Federal. A ação policial foi interpretada pela presidente Dilma Rousseff como um ato de 

insubordinação ao titular da Justiça. 

 

O uso de algemas e a exposição dos presos para fotografias com as mãos presas a um cinturão de couro 

provocou a reação da cúpula do PMDB na manhã da quarta-feira 10, um dia após a megaoperação que 

mobilizou 200 policiais federais e prendeu 38 pessoas ligadas ao Ministério do Turismo. O custo político 

foi debitado na conta de José Eduardo Cardozo.  

 

A foto que mais irritou os peemedebistas foi a do secretário nacional de Programas de Desenvolvimento 

do Turismo, o ex-deputado Colbert Martins. “É inadmissível, inaceitável. Ele não é ladrão, não é bandido. 

Não havia risco de sair correndo”, protestou o líder da bancada na Câmara, Henrique Eduardo Alves (RN). 

As reclamações foram levadas à presidente Dilma Rousseff pelo vice-presidente da República e presidente 

licenciado do partido, Michel Temer. Por volta das 11h, a presidente telefonou para o ministro da Justiça, 

José Eduardo Cardozo, e cobrou esclarecimentos. “O que está acontecendo? Isso não está correto!” A 

posição da presidente se baseava em outro fato. A Súmula 11 do Supremo Tribunal Federal (STF), 

aprovada em 2008, determinou que o uso de algemas “só é lícito em casos de resistência e de fundado 

receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia”. 

 

Exatamente às 14h53 daquele mesmo dia, chegou ao gabinete do diretor-geral da Polícia Federal, Leandro 

Coimbra, um ofício encaminhado por Cardozo. Ele determinou a prestação de informações, com urgência, 

sobre o uso de algemas na operação. Deixou claro que baixava a determinação considerando “o dever de 

respeito aos direitos individuais e aos princípios do Estado de Direito”. Exigiu ainda a abertura imediata 

dos procedimentos disciplinares, caso constatado qualquer abuso. A Polícia Federal respondeu divulgando 

nota oficial. Sustentou que o uso de algemas teria ocorrido com estrita observância da Súmula Vinculante 

11, que, na sua avaliação, não proíbe “determinantemente” a sua prática.  

 

O enfrentamento estava oficialmente configurado, mas a movimentação da presidente e do ministro 

serviu, pelo menos, para acalmar o PMDB, que se sentiu prestigiado mais uma vez. O presidente nacional 

do partido, Valdir Raupp (RO), falava com cuidado, mas parecia aliviado na quarta-feira à noite: “O 

PMDB não é contra a apuração nem contra punições, mas houve realmente uma exposição das pessoas. A 

vida deles já está devastada. Não tem indenização que pague isso”. 

 

O Tribunal de Contas da União (TCU) também entrou na polêmica e esquentou ainda mais o debate. A 

Polícia Federal havia informado que as investigações tinham sido abastecidas com informações 

preliminares levantadas pelo tribunal. O TCU, por sua vez, informou que os indícios de irregularidades 

estão sendo tratados em três processos e esclareceu que ainda não se manifestou conclusivamente sobre o 

caso por estar observando “os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa”.  

 

Aí foi a vez de a PF se defender novamente, ao tentar mostrar que sua ação fora, sim, consistente. O laudo 

pericial divulgado pela Polícia Federal apontou irregularidades, como incapacidade técnica do Instituto 

Brasileiro de Desenvolvimento de Infraestrutura Sustentável (Ibrasi), direcionamento nas contratações de 

empresas pelo instituto, falta de cotações prévias, irregularidades na comprovação de despesas e 

pagamento antecipado de serviços. A PF apurou que cerca de dois terços dos recursos do convênio foram 

desviados. Na casa do diretor-executivo do instituto, Luiz Gustavo Machado, foram encontrados R$ 610 

mil em espécie. Ainda não está claro como o Planalto vai agir, principalmente pelo fato de todos os 

indícios apontarem para um esquema de fraudes no Turismo. Mas uma coisa é certa: na próxima semana o 

clima continuará tenso entre o Ministério da Justiça e a PF.  

*Fonte: LÚCIO VAZ – ISTO É 
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Dinheiro do FAT é usado na burocracia do Ministério do Trabalho 

 

Parte dos recursos que deveriam ser destinados à qualificação do trabalhador brasileiro foi aplicada no 

pagamento de empresas fornecedoras de serviços burocráticos. Só em junho e julho do ano passado, o 

gabinete do ministro Carlos Lupi gastou R$ 185 mil do fundo em passagens aéreas.  

*Fonte: CORREIO WEB 

  

Terceirização: preocupação com enfraquecimento dos sindicatos 
 

Nesta quarta-feira (10), aconteceu a primeira audiência pública após o recesso parlamentar na Comissão 

Especial destinada a promover estudos e proposições para regulamentação do trabalho terceirizado no 

Brasil. 

 

Os deputados e convidados continuaram o debate discorrendo sobre alguns pontos polêmicos, em especial 

a responsabilidade subsidiária versus solidária e a possibilidade da regra de transição passando a empresa 

contratante de subsidiária para solidária, caso não se cumpra o contrato por parte da contratada.  

As alternativas continuam sem consenso entre os segmentos empresariais e de trabalhadores. A tendência 

é que seja negociada durante os trabalhos do colegiado. 

 

O debate ficou em torno do setor petrolífero, já que a maioria dos convidados representavam esse 

segmento. 

 

Trabalhadores 
Para classe trabalhadora, os pontos preponderantes continuam sendo a valorização do trabalho e do 

trabalhador; a garantia de pagamento dos direitos e obrigações trabalhistas, em debate na forma de relação 

solidária, defendida pelos representantes das centrais sindicais, a fiscalização pela tomadora para garantir 

esses direitos, e ainda a equidade entre empregados e terceirizados.  

 

Outra preocupação dos dirigentes sindicais é o enfraquecimento da organização sindical nessa relação de 

emprego e a segurança dos trabalhadores, o índice de acidentes de trabalho é alto em relação a 

trabalhadores terceirizados e funcionários, segundo pesquisa apresentada pelo representante da Federação 

Única dos Petroleiros (FUP). 

 

Empresários 
A discussão continua em torno do que deve ser terceirizado - atividade-meio e atividade-fim - já que os 

empresários defendem a terceirização ampla. Ainda há resistência também sobre a responsabilidade 

solidária x responsabilidade subsidária.  

 

O ponto em comum entre trabalhadores e empregados continua sendo a qualidade do serviço, também 

colocada como fator importante para os empresários, que defendem a contratação de especialistas para 

determinadas áreas. 

 

O relator, deputado Roberto Santiago (PV-SP), manteve a sua posição de que é importante se chegar a um 

consenso entre as partes, para não haver precarização nas relações de trabalho. O debate deve ser 

"descontaminado", isto é, a discussão não deve gerar em torno de uma só categoria, deve ser criado um 

marco regulatório maior. Defende ainda, que esse projeto atenda tanto o setor público como o setor 

privado. 

 

Esse marco regulatório também é defendido pelo presidente da Comissão e autor do PL 4.330/04, do 

deputado Mabel (PR-GO), aprovado na Comissão de Trabalho Câmara dos Deputados. O presidente da 

Comissão Especial defende a "boa terceirização", ou seja, que atenda a todos os envolvidos - governo, 

empresários e trabalhadores. 
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Debatedores 
Estiveram presentes Dalton José de Oliveira, consultor jurídico do Ministério de Minas e Energia; 

Mariangela Santos Mundim, gerente de Planejamento e Avaliação de Recursos Humanos da Petrobras; 

Rodrigo Bykowski, coordenador do Comitê de Recursos Humanos do Setor de Exploração & Produção do 

Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Bicombustíveis (IBP); e Odair Conceição, presidente da Fenavist.  

O debate contou ainda com Rosane Maia, Assessora Técnica do Departamento Intersindical de Estatística 

e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e Ubiraney Porto, diretor da Federação Única dos Petroleiros (FUP). 

*Fonte: AGÊNCIA DIAP 

  

PMDB se rebela por prisão de ex-deputado filiado ao partido 

 

O PMDB ensaia nova rebelião contra o governo por causa da prisão do ex-deputado Colbert Martins 

(PMDB-BA) na Operação Voucher. A insatisfação é endossada pelo vice-presidente Michel Temer, que 

fez queixas à presidente Dilma Rousseff e ligou para o aliado no sábado, após ele deixar a cadeia.  

 

Temer diz que não há provas do envolvimento do peemedebista em fraudes no Ministério do Turismo e 

que a ação da Polícia Federal causou danos à imagem da sigla. O episódio pode ser usado como 

justificativa para retaliação ao Planalto no Congresso, onde o partido já reclama da baixa liberação de 

emendas parlamentares.  

 

Embora o ministro Pedro Novais (Turismo) pertença ao PMDB, a legenda culpa seus dois antecessores 

petistas, Marta Suplicy e Luiz Barretto, pelo suposto esquema de fraudes na pasta. A sigla diz que Colbert 

assumiu cargo no ministério em abril, quando a PF já investigava os desvios, e seguiu parecer técnico ao 

destinar verbas à ONG Ibrasi, suspeita de fraude no Amapá.  

 

"Colbert é o maior injustiçado desta história", diz o ex-ministro Geddel Vieira Lima (BA), ligado ao ex-

deputado. O vazamento da foto de Colbert na cadeia, sem camisa, acirrou os ânimos na sigla contra o 

governo e a PF. O PMDB promoverá dois atos de desagravo a ele: hoje, na Bahia, amanhã, em Brasília.  

O líder na Câmara, Henrique Eduardo Alves (RN), reunirá os deputados em protesto ao "tratamento 

absurdo de que Colbert foi vítima". "Mas a insatisfação da bancada é com o tratamento político, a retenção 

de emendas", diz.  

 

O ministro José Eduardo Cardozo (Justiça) disse a peemedebistas que não sabia da ação contra Colbert. O 

líder do governo na Câmara, Cândido Vaccarezza (PT-SP), diz que as emendas voltarão a ser liberadas 

esta semana.  

*Fonte: BERNARDO MELLO FRANCO, CATIA SEABRA – FOLHA.COM 

  

Denúncias nos ministérios repercutem em base aliada, e Câmara está há uma semana sem votações 

Na semana em que o foco das denúncias dos ministérios recaiu sobre o maior partido aliado do governo 

Dilma, o PMDB, a união da base governista estremeceu e o resultado foi a falta de acordo e uma semana 

de trabalho sem votações em plenário na Câmara dos Deputados 

 

A pressão se deu também pela liberação de emendas do Orçamento deste ano. São elas que permitem aos 

parlamentares encaminhar recursos para atender as demandas de eleitores em seus Estados.  “Havia um 

estresse, uma conjunção de fatores. Uns 150 deputados da base estavam dispostos a não votar nada. Achei 

melhor não forçar a votação. Só vale a pena forçar se for para ganhar”, reconheceu o líder do governo na 

Casa, o petista Cândido Vaccarezza (SP). 

 

Nem a série de reuniões entre as lideranças da base na terça-feira (9) e a quarta (10) foi suficiente para se 

alcançar um acordo para dar continuidade às votações. “O clima na base está como o Rio Grande do Sul 

de manhã: gelado e com cerração", sintetizou o presidente da Câmara, o deputado petista Marco Maia 

(RS).  
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No entanto, Vaccarezza já avisou que “não haverá desculpa” para a não retomada das votações na próxima 

semana.  “A base pode estar relaxada ou pode estar estressada, mas nós temos muita unidade e as pessoas 

têm noção das suas responsabilidades. A Dilma só tem que agradecer à base que ela tem aqui no 

Congresso”, afirmou. 

 

Um dos fatores da discórdia foi o tratamento dado pelo governo aos ministros peemedebistas Wagner 

Rossi (Agricultura) e Pedro Novais (Turismo) - mantidos nos cargos, mesmo com as denúncias de 

corrupção envolvendo servidores, empresa de fachada e desvio de recursos públicos, além da prisão de 

pessoas ligadas à legenda que trabalhavam no Turismo.   

 

Justamente por isso, a relação do Planalto com o PR está cada vez mais estremecida. O partido tinha sob 

“seu comando” o ministério dos Transportes e sofreu uma "faxina" com a demissão de mais de 20 

servidores, incluindo ex-ministro Alfredo Nascimento (AM) – que é presidente da legenda.   

 

A reposta já foi dada no Senado, onde os parlamentares já expressaram que passaram a ter uma postura 

mais independente da base. Na Câmara, a bancada continua fiel, mas o líder do PR na Casa, Lincoln 

Portela (MG), continua a cobrar isonomia no tratamento dado à legenda e a apuração das denúncias. 

“Falei com 39 [dos 41] deputados do partido. Eles avaliaram que devemos ter uma postura independente 

[do governo], nos moldes do PV, mas a Executiva ainda precisa avaliar. É o partido que toma as 

decisões”, disse Portela ao UOL Notícias. 

 

Votações  

A meta do governo é retomar as votações na próxima terça-feira (16) priorizando a MP (medida 

provisória) 532/11, que passa à ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) a 

responsabilidade de fiscalizar e regulamentar o setor produtivo de etanol, que era tido um subproduto 

agrícola. 

 

Ainda não há um acordo fechado quanto ao calendário de votações, que deve voltar a ser negociado entre 

as lideranças partidárias. Temas polêmicos como a PEC (proposta de emenda à Constituição) 300 – que 

cria um piso salarial nacional para policiais e bombeiros – e a regulamentação da emenda 29 que vai 

redistribuir os recursos da saúde pública entre as instâncias federal, estadual e municipal – têm poucas 

chances de serem votados antes de outubro.   

 

Senado  

Pelo menos nesta semana, no Senado, as votações foram feitas normalmente, com a importante votação do 

projeto que altera as regras do Super Simples, ao unificar o pagamento de oito tributos federais, estaduais 

e municipais para empresas com faturamento de até R$ 2,4 milhões por ano.  A estimativa é que as 

mudanças tenham incluído cerca de 1,5 milhão de pequenas empresas sob a nova forma de tributação. 

*Fonte: CAMILA CAMPANERUT  - UOL NOTÍCIAS 
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