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Brasília-DF, 15 de setembro de 2011 

 

PL 1992 - Previdência complementar do servidor será debatida na Seguridade Social 

 

A Comissão de Seguridade Social e Família aprovou, nesta quarta-feira (14), a realização de audiência 

pública com a Comissão de Finanças e Tributação para debater sobre o impacto do PL 1.992/07, do 

Executivo, que cria a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal (Funpresp).  

 

Por meio da fundação, o governo poderá enquadrar os servidores a serem contratados no Regime Geral da 

Previdência Social (RGPS) e, com isso pagar o teto do INSS - o mesmo pago aos aposentados pela 

iniciativa privada, hoje de aproximadamente R$ 3.700. 

 

O projeto já foi aprovado pela Comissão de Trabalho e agora está em discussão na Comissão de 

Seguridade Social e Família. Em seguida será examinado pela Comissão de Finanças e Tributação e 

finalmente pela de Constituição e Justiça. 

 

A expectativa do governo é que até dezembro as comissões temáticas da Câmara tenham aprovado a 

matéria. 

 

Convidados 
Para a audiência serão convidados para audiência o ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, 

coordenador do Grupo de Trabalho sobre a Previdência Complementar instituído pela Portaria STF/GP 

109, de 2011; e o secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, Arno Augustin. 

 

E também o secretário de Políticas de Previdência Complementar do Ministério da Previdência; Jaime 

Mariz de Faria Júnior; juiz do Trabalho, presidente da Associação dos Magistrados da 15ª Região 

(Amatra) e Guilherme Feliciano; a segunda vice-presidente do Sindicato dos Servidores do Poder 

Legislativo Federal e Tribunal de Contas da União (Sindilegis), Lucieni Pereira; e o vice-presidente 

Executivo Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Anfip), Floriano 

Martins. 

 

O requerimento para realização do debate é de autoria da deputada Andreia Zito (PSDB-RJ) e foi 

apresentado à Comissão no dia 31 de agosto, tendo sido subscrito pelos deputados Arnaldo Faria de Sá 

(PTB-SP), Amauri Teixeira (PT-BA), Jandira Feghali (PCdoB-RJ), João Ananias (PCdoB-CE) e Eleuses 

Paiva (DEM-SP).  

*Fonte: DIAP 

  

Câmara aprova três MPs por Emenda 29 
Deputados decidem limpar a pauta da Casa para antecipar a votação do texto que destina mais verbas 

para a saúde na próxima quarta-feira 

 

A votação da Emenda 29, que fixa percentuais mínimos a serem aplicados em saúde por estados, 

municípios, Distrito Federal e União, deve ocorrer na próxima quarta-feira (21). Inicialmente programada 

para 28 de setembro, a análise do texto em plenário foi antecipada em uma semana por conta de um 

acordo entre os líderes partidários fechado nesta quarta-feira (14). Para isso acontecer, os deputados 

aprovaram três medidas provisórias. 
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Na próxima terça-feira (20), está prevista a realização de uma comissão geral para discutir o projeto de lei 

que cria a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). A estatal ficará responsável por gerir os 

hospitais ligados às universidades federais. Depois da discussão, a proposta será votada em sessão 

extraordinária. Em junho, a medida provisória que criava a empresa foi arquivada no Senado por decurso 

de prazo. 

 

Na quarta, estão previstas duas votações. Inicialmente, deve ser escolhido, em votação secreta, o novo 

integrante do Tribunal de Contas da União (TCU). Estão inscritos na disputa os deputados Ana Arraes 

(PSB-PE), Átila Lins (PMDB-AM), Damião Feliciano (PDT-PB), Milton Monti (PR-SP), Aldo Rebelo 

(PCdoB-SP), Sérgio Brito (PSC-BA), Vilson Covatti (PP-RS) e o auditor do TCU Rosendo Severo, 

lançado pela União dos Auditores Federais (Auditar) e apoiado pelo PPS. 

 

Para a tarde de quarta-feira, está prevista a votação da Emenda 29. O texto-base já foi aprovado pela 

Câmara em 2008, mas a votação ainda não foi concluída. Os deputados precisam votar um destaque 

apresentado pelo DEM, que pretende retirar do texto a parte que prevê a criação da Contribuição Social da 

Saúde (CSS), similar à extinta CPMF, mas com alíquota menor. 

 

Medidas provisórias 

Como parte do acordo, a Câmara aprovou hoje três medidas provisórias. A primeira foi a 536/11, que 

reajusta de R$ 1.916,45 para R$ 2.384,82 o valor da bolsa para médicos residentes a partir de 24 de junho 

deste ano. O texto será analisado ainda pelo Senado. Durante a discussão, os parlamentares rejeitaram o 

destaque do PTB que pretendia retirar da MP as regras sobre cobrança de anuidade pelos conselhos 

profissionais, acrescentadas pela relatora. 

 

Na sequência, foi aprovada a MP 537/11, que concede crédito extraordinário de R$ 500 milhões para 

custear ações de defesa civil dos ministérios da Defesa e da Integração Nacional nas regiões Norte e 

Nordeste. A maior parte dos recursos fica com a pasta da Integração Nacional, que recebeu R$ 450 

milhões, dos quais R$ 380 milhões para socorro às vítimas e recuperação da infraestrutura de serviços 

públicos e R$ 70 milhões para apoio a obras de defesa civil. 

 

Por fim, passou pelo crivo dos deputados a MP 538/11. A proposta autoriza o Ministério da Defesa a 

prorrogar, até 31 de dezembro de 2012, 53 contratos temporários de pessoal do Centro Gestor e 

Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam). A proposta, votada sem mudanças devido 

ao acordo entre os partidos, também estende a contratação temporária de funcionários da Empresa 

Brasileira de Comunicação (EBC) até 30 de junho de 2012.   

*Fonte: MARIO COLEHO – CONGRESSO EM FOCO 

  

Em 2012, Legislativo e Judiciário não terão reajuste, diz ministra 
Segundo Miriam Belchior, do Planejamento, governo prevê ano difícil e decide usar recursos disponíveis 

em investimentos 

 

A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, reafirmou ontem que o governo federal não trabalha com 

reajustes salariais para o Judiciário e o Legislativo em 2012. Miriam Belchior enfatizou que, num cenário 

econômico que deve ser adverso, em razão da crise econômica mundial, o governo optou por priorizar 

investimentos e geração de emprego em renda. Por isso, não incluiu reajustes ao funcionalismo, 

destacando que só no caso do Judiciário e do Ministério Público o impacto anual seria de R$ 7,7 bilhões. 

 

―O governo não mandará mensagem modificativa [ao orçamento], mas não se furtará ao diálogo. A 

proposta orçamentária foi feita num momento não tão claro de retomada da crise econômica mundial. Os 

problemas e efeitos da crise na nossa economia não estavam tão claros‖, disse. ―A preocupação com o 

equilíbrio das contas e com a economia deve ser de todos os brasileiros, de todos os Poderes‖, afirmou. 
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A ministra respondia a pergunta feita pelo relator da proposta de lei orçamentária de 2012, deputado 

Arlindo Chinaglia (PT-SP), que indagou se o Executivo pretendia mandar uma mensagem modificativa, 

incluindo a previsão de reajuste para o Judiciário e o Legislativo. Chinaglia enfatizou que além de não 

prever aumento para os dois poderes, no caso do Executivo, há previsão de apenas R$ 1,6 bilhão, numa 

folha de cerca de R$ 200 bilhões. 

 

O relator enfatizou que vem recebendo e-mails e manifestações de várias categorias. ―Farei o debate 

permanente, mas não prometerei o que não puder cumprir‖, disse o relator, depois de pedir que a ministra 

explicasse o porquê da não previsão de reajustes ao funcionalismo. 

 

Protesto 

Funcionários da Federação de Sindicatos de Trabalhadores das Universidades Brasileiras (Fasubra) 

tentaram invadir a comissão da Câmara dos Deputados onde a ministra falava com parlamentares. Os 

manifestantes entraram em confronto com seguranças da Casa, que bloquearam a entrada do grupo no 

plenário. 

 

A Fasubra reivindicou reunião com a ministra Belchior para que o aumento salarial da classe esteja 

previsto no orçamento do próximo ano. Os manifestantes afirmaram que Duvanier Paiva, secretário de 

recursos humanos do Planejamento, descartou a possibilidade de aumento antes de 2013. 

 

A federação está em greve há mais de 100 dias. O piso dos funcionários da Fasubra é de aproximadamente 

R$ 1.035. O objetivo é atingir valor equivalente a três salários mínimos – cerca de R$1.635. 

 

―Há 102 dias estamos em greve e a ministra se recusa a negociar‖, afirmou um dos coordenadores-gerais 

da federação, Rolando Rubens. Segundo o coordenador, os funcionários não foram à Câmara com o 

propósito de chamar a atenção da ministra Belchior. 

 

Os funcionários estiveram no local para acompanhar a tramitação do Projeto de Lei 1.749 – que trata da 

criação de uma empresa pública para administrar hospitais universitários no país, atualmente sob a 

responsabilidade das universidades.  

*Fonte: GAZETA DO POVO – COM AGÊNCIAS 

  

Setor público contratará 55 mil servidores no ano que vem, diz Miriam 

 

A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, afirmou nesta quarta-feira (14/9) que está prevista a 

contratação de 55 mil servidores públicos em 2012. ―É um número bastante criterioso o que foi 

estabelecido no Orçamento do próximo ano. Não há incoerência sobre a não contratação e ajuste‖, disse a 

ministra a parlamentares durante audiência pública da Comissão Mista de Orçamento da Câmara dos 

Deputados. 

 

Miriam esclareceu que as contratações vão ocorrer nas áreas prioritárias do governo federal, 

principalmente para ampliação do ensino em universidades e escolas técnicas. Além disso, vai haver 

abertura de vagas para reposição no quadro de servidores. 

A ministra destacou que é muito cedo para falar de contingenciamento do Orçamento de 2012. ―Não 

saberemos como sairá desta Casa [a proposta de lei orçamentária enviada em agosto ao Congresso], para 

poder antecipar qualquer discussão‖, disse. 

 

Ao ser perguntada uma vez mais sobre o reajuste do Poder Judiciário e do Ministério Público da União, a 

ministra mostrou contrariedade ao aumento de R$ 7,7 bilhões nas contas públicas estimado pelo governo, 

com o aumento. ―O governo tem posição e expressou essa posição no Orçamento. A nossa avaliação é que 

esse não é o caso de aumento. Neste momento, estamos com esta contenção. O governo está lavando as 

mãos.‖ 
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Com isso, a decisão de aumento para a categoria fica por conta do Congresso Nacional. No entanto, a 

ministra deu sinais de que as conversas não estão encerradas. ―Estamos dispostos a conversar e o palco do 

Legislativo é o palco principal para essa negociação‖, completou.  

*Fonte: AGÊNCIA BRASIL 

  

Greve já suspende serviços de entrega rápida dos Correios 
De acordo com o sindicato da categoria, paralisação deve afetar 1 milhão de paranaenses. Funcionários 

rejeitaram na terça-feira (13) a proposta apresentada pela empresa 

 

Os serviços de entrega rápida dos Correios, como Sedex Hoje, Sedex 10 e Disque Coleta, estão suspensos 

temporariamente por causa da greve dos funcionários da estatal. Segundo o presidente dos Correios, 

Wagner Pinheiro, a entrega de cartas e encomendas comuns continuará sendo feita, mas poderá haver 

atrasos. 

 

Aproximadamente um milhão de paranaenses podem ser afetados pela greve, segundo estimativa do 

sindicato que representa os trabalhadores no estado, Sintcom-PR. O cálculo foi feito com base no que 

ocorreu na paralisação da categoria de 2009. Segundo o Sintcom-PR, naquele ano cerca de 3,4 milhões de 

objetos e documentos ficaram retidos nos Correios somente no primeiro dia da greve.  

 

Os funcionários dos Correios de Maringá, no Noroeste do Paraná, Ponta Grossa, nos Campos Gerais, Foz 

do Iguaçu e Cascavel, ambas no Oeste do estado, também entraram em greve por tempo indeterminado a 

partir desta quarta-feira (14). Os colaboradores de Curitiba e Londrina, no Norte do Paraná, também estão 

em greve. Nessas cidades houve assembleias para decidir pela paralisação na terça-feira (13). 

 

De acordo com dados da empresa, até as 12h desta quarta, cerca de 32% dos 109 mil trabalhadores dos 

Correios no país aderiram à paralisação. Em alguns setores, o número chega a 40%. Segundo a assessoria 

dos Correios no Paraná, 19,5% dos cerca de 6,5 mil funcionários no estado entraram em greve nesta 

quarta-feira. 

 

Segundo o sindicato, aproximadamente 2,4 mil (68,5%) dos 3,5 mil funcionários do setor operacional 

estão em greve. O Sintcom-PR afirma que a conta dos Correios é feita com base em todo o quadro de 

funcionários da empresa, mas os setores administrativos não participam da greve. Os colaboradores dos 

Correios que entraram em greve são os carteiros, operadores de triagem (que fazem a separação dos 

documentos), atendentes e motoristas. 

 

Em nota, a empresa afirma que "já colocou em operação um plano de contingência, com contratação de 

recursos, realocação de empregados e realização de horas-extras, para minimizar os prejuízos à 

população". 

 

A greve dos Correios é um movimento nacional. A categoria rejeitou a proposta apresentada pela Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). Segundo o sindicato da categoria no estado, Sintcom-PR, a 

paralisação deve se estender para todas as cidades do estado.  

 

De acordo com o sindicato, a greve é por tempo indeterminado e só deverá terminar quando a empresa 

apresentar uma proposta que atenda às reivindicações da categoria. Mas a empresa afirma que a retomada 

das negociações sobre o acordo coletivo está condicionada ao retorno às atividades e que haverá desconto 

dos dias parados. Segundo o Sintcom, a proposta para o fim da greve para a retomada das negociações foi 

rejeitada em assembleia na tarde desta quarta-feira. 

 

A greve nas cidades paranaenses segue a determinação da Federação Nacional dos Trabalhadores em 

Empresas de Correios, Telégrafos e Similares (Fentect) repassada aos sindicatos filiados. Em Curitiba, 
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cerca de 400 funcionários participaram da assembleia desta terça-feira e aprovaram a paralisação. Novas 

manifestações, incluindo uma caminhada pelo Centro de Curitiba, devem ocorrer nos próximos dias. 

 

A assessoria de imprensa dos Correios divulgou nota oficial nesta manhã e afirmou que a empresa 

trabalha para normalizar a situação o mais rápido possível. ―Os Correios ofereceram todas as condições 

necessárias para o fechamento do Acordo Coletivo de Trabalho 2011/2012. Apesar de todos os esforços 

da empresa, a paralisação foi deflagrada a partir desta quarta-feira (14)‖, dizia a nota. 

 

Reivindicações 

Os trabalhadores pediram um reajuste linear de R$ 400, além da reposição dos 7,16% da inflação referente 

ao período entre agosto de 2010 e julho de 2011. A categoria ainda queria discutir um piso salarial que 

seria de aproximadamente R$ 1.635 (atualmente o piso do carteiro é de R$ 807), o aumento do vale-

refeição de R$ 23 para R$ 30 e um do auxílio extra, de R$ 130 para R$ 300. 

 

A proposta apresentada pela empresa foi de aumento salarial de 6,87% e mais um reajuste linear de R$ 50 

para cada trabalhador a partir de janeiro, além de um abono de R$ 800 a ser pago após o acordo. O vale-

refeição seria no valor de R$ 25 e o auxílio extra de R$ 140. A empresa não quis discutir o piso salarial da 

categoria. 

 

Londrina 

Em Londrina, cerca de 120 pessoas participaram da assembleia realizada no Centro de Tratamento de 

Cartas e Encomendas (CTCE) na terça-feira, na Rodovia Celso Garcia Cid. O diretor do Sindicato dos 

Trabalhadores dos Correios de Londrina e Região, Cícero da Silva, destacou que a proposta dos 

funcionários para a campanha salarial teve início há 42 dias. A oferta da empresa foi rejeitada pela 

maioria.  

*Fonte: Jornal de Londrina, com Agência Brasil 

  

Câmara vai instaurar comissão sobre punição a empresas corruptoras 

 

O presidente da Câmara, Marco Maia, assumiu o compromisso de instalar a comissão especial para 

analisar o Projeto de Lei 6826/10, do Executivo, que responsabiliza administrativamente e civilmente as 

pessoas jurídicas que praticarem atos lesivos contra a administração pública, nacional ou estrangeira. 

Concebido pela Controladoria-Geral da União (CGU) e pelo Ministério da Justiça, com a participação da 

Casa Civil da Presidência da República e da Advocacia-Geral da União (AGU), o projeto adota 

recomendações das convenções internacionais contra a corrupção assinadas pelo Brasil. 

 

Um dos objetivos principais da proposta é combater fraudes em licitações públicas, mas o texto prevê a 

punição, de modo geral, de qualquer empresa que tente obter benefício, exclusivo ou não, por meio da 

corrupção de agentes públicos. 

 

Manifesto 

Nesta quarta-feira, Maia recebeu manifesto público pela aprovação da proposta, defendida pelo Pacto 

Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção - uma articulação de mais de 250 empresas, incluindo 

o Instituto Ethos, a Patri Relações Governamentais, o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (Pnud) e outras organizações. 

 

O gerente de Políticas Públicas do Instituto Ethos, Caio Magri, explicou que o projeto é um marco para 

que o Brasil avance na agenda do combate à corrupção. "Atualmente, um funcionário da empresa costuma 

assumir a responsabilidade por práticas de corrupção. A empresa o utiliza como 'laranja' e continua 

operando, não sendo punida com multas ou proibida de participar de licitações", comentou. 

 

Magri afirmou que todas as empresas sérias querem a aprovação da proposta, que deve levar a um 

ambiente mais favorável à ética nos negócios e com menores riscos, tanto no Brasil quanto no exterior. 

http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=466400
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Segundo ele, o marco regulatório é fundamental para ajustar o Brasil em relação à Convenção da OCDE 

(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) contra o Suborno de Funcionários 

Públicos em Transações Internacionais, à Convenção das Nações Unidas e à Convenção Interamericana de 

Combate à Corrupção (OEA- Organização dos Estados Americanos). 

 

Regulamentação do lobby 

Além das normas para punir empresas corruptoras, Magri defendeu a aprovação da regulamentação do 

lobby e da Lei de Acesso à Informação, esta última atualmente em tramitação no Senado. Também 

participaram da entrega do manifesto o Presidente do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia (Confea), Marcos Túlio de Melo, e o diretor da Patri Relações Governamentais Eduardo 

Carlos Ricardo. 

 

Magri disse que a proposta é fundamental para coibir a corrupção. Ele lembrou que, atualmente, diretores 

de empresas respondem individualmente por essa prática, mas a empresa não é punida.  

*Fonte: AGÊNCIA CÂMARA 

 

Aumento de aposentados pode sair neste mês 

Proposta eleva em 11,7% benefícios de segurados que recebem acima de R$ 545. Aprovação está nas 

mãos de Dilma 

 

A proposta que reajusta em 11,7% os benefícios de aposentados e pensionistas do INSS que recebem 

acima do mínimo (R$ 545) pode sair já nas próximas semanas. A Força Sindical e o Sindicato dos 

Aposentados, ligado à entidade, encaminharam à Presidência da República pedido de audiência urgente 

com a presidenta Dilma Rousseff. 

 

Caso ela aprove os 11,7% de aumento — que considera a inflação em 5,7%, mais 80% do PIB —, 

aposentados que recebem acima do piso nacional contarão com pouco mais de R$ 30 extras na conta. Já 

para quem ganha o teto previdenciário (R$ 3.689), o aumento seria de R$ 221. 

 

Segundo as lideranças da Força Sindical, a resposta da Presidência deverá vir em menos de duas semanas. 

Caso contrário, aposentados vão organizar protestos. ―Se Dilma não nos chamar para o debate, vamos 

fazer pressão em cima do Congresso Nacional. Também já estamos planejando ações para 1º de outubro, 

Dia Nacional do Idoso. A fórmula de reajuste é negociável, o que não dá é não sermos ouvidos‖, disse 

João Batista Inocenttini, presidente do Sindicato dos Aposentados e Pensionistas da Força. 

 

Para o diretor nacional da Cobap (Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas), Luiz Legnani, 

independente do índice, o que importa é recompor o poder de compra dos segurados: ―Queremos garantir 

um reajuste real para quem ganha acima do mínimo. Pode ser 80% sobre o PIB ou até 60%, mais a 

inflação. Infelizmente, todo ano, os aposentados só ganham alguma migalha por meio de mobilização‖. 

 

Governo quer dar apenas a inflação 

Ao vetar, no mês passado, a proposta de reajuste dos aposentados, que havia ganho artigo na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2012, a presidenta Dilma Rousseff deixou claro que estava reticente 

sobre o aumento dos segurados do INSS que ganham acima do salário mínimo (R$ 545). A emenda, do 

senador Paulo Paim (PT-RS), previa reajuste de 100% sobre o PIB, mais inflação do ano de 2011. No 

entanto, o governo concedeu apenas o percentual de inflação, medido pelo INPC (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor), que deve fechar em 5,7%.   

*Fonte: ALINE SALGADO – O DIA 
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Gastão Vieira será o novo Ministro do Turismo 
Depois de uma disputa acirrada entre as facções da legenda, o deputado Gastão Vieira, apadrinhado do 

presidente do Senado, José Sarney foi indicado pelo partido 

 

Pela quinta vez em oito meses de governo, a presidente Dilma Rousseff demitiu um de seus ministros. O 

titular do Turismo, deputado federal Pedro Novais (MA), que fora levado até a Esplanada abençoado pelo 

PMDB, entregou sua carta de demissão por volta das 18h. No final da noite, o partido indicou, depois de 

uma disputa acirrada entre as facções da legenda, o deputado Gastão Vieira, apadrinhado do presidente do 

Senado, José Sarney (PMDB-AP).  

 

Desgastado dentro do governo desde que o Estado mostrou, ainda antes de sua posse, que ele havia usado 

a verba indenizatória da Câmara para cobrir despesas pessoais em um motel, Novais não resistiu à 

revelação de que usara também a verba para bancar uma empregada particular e o motorista de sua 

mulher, como mostrou reportagem do jornal Folha de S.Paulo.  

*Fonte: AGÊNCIA ESTADO 
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