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Brasília-DF, 19 de agosto de 2011 

 

Falta de proposta irrita servidores 
Governo promete, mas não apresenta proposta concreta para reajuste do funcionalismo 

 

O governo prometeu, mas não cumpriu. Os representantes dos servidores públicos federais saíram ontem 

de mãos abanando do Ministério do Planejamento. O secretário de Recursos Humanos, Duvanier Ferreira, 

havia prometido entregar aos sindicalistas a proposta de reajuste da carreiras do Plano Geral de Cargos do 

Poder Executivo (PGPE), Previdência, Saúde e Trabalho(CPST) e carreiras correlatas, espalhadas pelos 

diversos ministérios. As reuniões com diversas categorias foram até o fim da noite, mas nada foi 

apresentado. 

 

Ferreira já havia adiantado que seriam contemplados os três níveis (superior, intermediário e auxiliar), 

além dos aposentados e pensionistas. Mas avisou que o Planejamento estava trabalhando “no seu limite”. 

Os servidores dessas carreiras — 420 mil, entre ativos e inativos — querem a extensão da tabela prevista 

na Lei nº 12.277/10, que beneficiou cinco cargos de nível superior — engenheiros, arquitetos, biólogos, 

economistas e estatísticos — com aumentos de 78%. 

 

A legislação estendeu aos cinco cargos parte dos generosos aumentos que o governo Lula concedeu entre 

2008 e 2010 às carreiras típicas de estado, com percentuais que chegaram a ultrapassar 100%, caso dos 

servidores das agências reguladoras, gestores e advogados da União. Mas agravou as distorções salariais 

entre os demais servidores de mesmo nível, que estão na ponta do atendimento à população. “Todos que 

atendem diretamente ao público estão com os salários defasados”, afirmou um representante dos 

servidores. 

 

A previsão inicial era de que a proposta do Planejamento fosse entregue ao meio-dia de ontem. Mas 

Ferreira passou o dia reunido com diversas categorias e não cumpriu o acordo. A proposta não foi 

colocada sobre a mesa de negociação com os representantes sindicais. “Sem proposta concreta, os 

funcionários não têm como determinar os rumos da negociação”, afirmou Costa, no início da tarde. 

 

O secretário de Recursos Humanos do Planejamento tem reforçado, em todas as conversas com 

representantes do funcionalismo, que o governo está sem  recursos para conceder o reajuste pleiteado. O 

temor dos servidores é de que as negociações sejam levadas em banho-maria até 31 de agosto, quando o 

projeto do Orçamento de 2012, que inclui as despesas com pessoal, será enviado ao Congresso.  

*Fonte: JORGE FREITAS – CORREIO BRAZILIENSE 

 

Mais um dia de enrolação 

 

Mede-se o caráter pela sua postura, comportamento, atitudes, idéias, ações, etc. Como definir o caráter do 

RH do Planejamento que mais uma vez enrolou o conjunto dos servidores ao não apresentar proposta 

alguma para reajustes? Dilma aposta na força do judiciário para brecar e punir possíveis greves do 

funcionalismo.  

 

Ao mesmo tempo em que enrola os servidores, Dilma se apressa em dizer que vai liberar as emendas 

represadas aos parlamentares e manda a ministra “fraquinha”  negociar o que puder para acalmar a ira dos 



 2 

abatidos pela descoberta das maracutaias nos ministérios. Impedidos de continuar a roubalheira, muitos 

ameaçam  abandonar a base aliada naquele estilo “não brinco mais”.  

 

Desde a briga com Lula em 2033, foram necessários 8 anos para que o funcionalismo tivesse outra vez 

uma mobilização intensa. Vamos ver no que vai dar essa queda de braço entre o governo que, por birra 

não cede, e os servidores, que amargam defasagem salarial, pelo menos a inflação e direto à data base, 

como qualquer trabalhador. Ainda restam alguns dias para que os servidores consigam alguma coisa. 

Quem sabe, até lá, o governo resolva atender, em parte, algumas reivindicações. 

 

Deputado chama servidores de casta de privilegiados” e “amantes de uma boquinha” 

O deputado Silvio Costa, relator do PL 1992/07, que institui a Previdência Complementar dos Servidores, 

num ato de ira e destempero, chamou os servidores de “casta de privilegiados” e “amantes de uma 

boquinha”.  

 

O contexto foi a pressão do funcionalismo contra o PL que evitou sua votação na Comissão de Trabalho, 

Administração e Serviço Público (CTASP) da Câmara dos Deputados no dia 16. O deputado Silvio 

esqueceu qualquer noção de civilidade ao ofender os servidores e mostrou sua ignorância diante de 

pressão, natural em qualquer exercício profissional.  

 

O destempero do deputado dá bem uma amostra do que é o nosso parlamento.  Governo e parlamentares 

ofendem quando contrariados ou pressionados. Quando o caldeirão ferver e a panela de pressão estourar 

vão, na maior cara de pau, tentar criminalizar os servidores pelas conseqüências.  

*Fonte: VERA RITTER – INFO DF 

   

Petistas temem que „faxina‟ de Dilma carimbe gestão de Lula como „corrupta‟ 

Parlamentares e ministros da sigla, sob reserva, criticam estilo da presidente e afirmam que ela está 

comprando brigas com partidos e sindicatos que poderão prejudicar projeto eleitoral para 2014 

 

A "faxina" no governo da presidente Dilma Rousseff, que já derrubou quatro ministros em dois meses e 

doze dias, causa extremo desconforto no PT. Dirigentes do partido, senadores, deputados e até ministros 

temem que, com a escalada de escândalos revelados nos últimos meses - especialmente nas pastas dos 

Transportes, do Turismo e da Agricultura -, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva acabe carimbado 

como corrupto. Todos os abatidos foram "herdados" de Lula.  

 

Em conversas a portas fechadas, petistas criticam o estilo de Dilma, a "descoordenação" na seara política e 

o que chamam de "jeito duro" da presidente. Uma das frases mais ouvidas nessas rodas é: "Temos de 

defender o nosso projeto e o Lula." Mesmo os que não defendem abertamente a volta de Lula na eleição 

de 2014 dizem que Dilma está comprando brigas em todas as frentes - do Congresso ao movimento 

sindical -, sem perceber que, com sua atitude, alimenta o "insaciável leão" do noticiário e incentiva o 

tiroteio entre aliados. 

 

Na avaliação de petistas, o poderoso PMDB - que na quarta-feira, 17, perdeu o ministro da Agricultura, 

Wagner Rossi - não é confiável e acabará dando o troco a qualquer momento.  

 

Convocação 

Dilma chamou ministros do PT e dirigentes do partido para uma conversa no domingo à noite, no Palácio 

da Alvorada. Chegou a telefonar para os que estavam fora de Brasília e ordenou que todos chegassem 

mais cedo à capital. A presidente pediu o encontro para ouvir a avaliação dos auxiliares sobre a crise na 

base aliada.  

 

Ela contou ali sobre a reunião com Lula na semana anterior, admitiu a necessidade de se reaproximar dos 

partidos que compõem a coligação e avisou que teria um tête-à-tête no dia seguinte com o vice-presidente 

Michel Temer e com os líderes do PMDB na Câmara e no Senado. Àquela altura, a situação de Rossi era 
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considerada complicada, mas ainda não havia sido divulgada a notícia do uso do jatinho de uma empresa 

que tem negócios com o governo pelo então ministro, afilhado de Temer.  

 

Com receio da reação de Dilma - conhecida pelo temperamento explosivo -, alguns ministros pontuaram, 

com todo o cuidado, os problemas de relacionamento no Congresso após as demissões e citaram o PMDB 

e o PR. As alianças para as eleições municipais de 2012 também entraram na conversa. Diante de Dilma, 

no entanto, ninguém rasgou o verbo e muito menos criticou o estilo adotado por ela até agora.  

 

Um ministro disse ao Estado, sob a condição de anonimato, que, não fosse a pesquisa CNI/Ibope recém 

saída do forno - o levantamento fora divulgado na quarta-feira, quatro dias antes da reunião no Alvorada -, 

a presidente acharia que tudo estava bem. Naquela pesquisa, a avaliação favorável do governo Dilma caiu 

8 pontos em relação à sondagem anterior, de março, quando 56% dos entrevistados consideraram o 

governo Dilma "ótimo ou bom". Agora foram 48%.  

 

Embora Dilma tenha falado sobre a necessidade de curar feridas em sua base de sustentação no 

Congresso, em nenhum momento ela mostrou arrependimento na forma como tem agido. Segundo relatos, 

a presidente disse que precisou fazer uma reformulação no Ministério dos Transportes, administrado pelo 

PR, por causa de irregularidades descobertas no setor. Mas não seria sua intenção recorrer a uma „faxina 

geral‟ na Esplanada, sem motivos concretos.  

 

Uma mudança de estratégia, no entanto, foi acertada no Alvorada. Dilma concordou que o governo precisa 

divulgar melhor os seus programas e criar uma agenda positiva para reagir à crise. Não foi só: ela também 

garantiu aos petistas que viajará mais e dará mais entrevistas aos veículos de comunicação do interior.  

 

Há dez dias, 12 parlamentares do PT procuraram as ministras da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, e das 

Relações Institucionais, Ideli Salvatti, no Planalto. Avisaram que o governo Dilma caminhava para o 

isolamento no Congresso. No diagnóstico dos petistas que foram ao Planalto, a presidente "desarmou a 

linha de defesa" ao promover a "faxina" ética sem retaguarda política. Quando as ministras quiseram saber 

qual era a principal queixa, um dos participantes respondeu: "O problema é a próxima crise".   

*Fonte: VERA ROSA – O ESTADO DE S. PAULO 

  

Movimentos sociais se unem em defesa de uma reforma política 

 

O lançamento da proposta e lei de incitativa popular ocorreu, na última segunda-feira (15), em Brasília. O 

objetivo é recolher o maior número de assinaturas mais rápido possível. A Plataforma dos Movimentos 

Sociais pela Reforma do Sistema Político e o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE) 

apresentaram na tarde de hoje, 16 de agosto, a Proposta de Iniciativa Popular para a Reforma Política.  

 

As organizações começaram a recolher as assinaturas para o projeto também, na última terça-feira (16), na 

Marcha das Margaridas 2011, onde estavam presentes mais de 70 mil mulheres de todo o país mobilizadas 

pelo movimento sindical de trabalhadores rurais.  

 

A exemplo do que aconteceu com a Lei da "Ficha Limpa" (LC 135/2010), as instituições querem 

mobilizar a sociedade para a coleta de assinaturas até que seja atingido o número necessário (mais de 1 

milhão) para que um projeto de lei de iniciativa popular seja votado no Congresso Nacional. 

 

Duas propostas e mudança 

Além da Proposta e Iniciativa Popular sobre a Reforma Política, existem movimentos dos próprios 

parlamentares dentro do Congresso. Entretanto, as concepções de reforma são diferenciadas, como explica 

José Antônio Moroni, membro do colegiado do Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc).  

 

"O parlamento faz somente a reforma do sistema eleitoral, ainda assim de maneira muita reduzida. Assim, 
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os únicos interessados no debate são eles mesmos. Nós trabalhamos com a mudança do sistema político, 

do controle e do exercício o poder político".  

 

Entretanto, algumas questões defendidas pela Iniciativa Popular já foram incorporadas no debate dentro 

do Congresso, como o financiamento público de campanha. De acordo com Carmen Silva, representante 

da Articulação das Mulheres Brasileiras, a proposta de Iniciativa Popular pretende resgatar o crédito do 

sistema político brasileiro frente à população e possibilitar sua inclusão no debate.  

 

Neste sentido, o documento final foi redigido também a partir dos anseios dos cidadãos manifestados em 

diversos encontros nacionais e estaduais e durante a consulta pública online do texto prévio. 

"Consolidamos esse documento e com ele queremos coletar um milhão de assinatura para que entremos 

no Congresso com a força política", ressalta Carmen.  

 

Pelo fim da Corrupção 

Um dos objetivos da Proposta e Iniciativa Popular sobre a Reforma Política é a criação de instrumentos 

que evitem a corrupção no Congresso de maneira mais efetiva. A principal delas é o financiamento 

público de campanha.  

 

Como explica Carmen Silva, hoje as campanhas de eleição dos deputados são financiadas por empresas 

privadas, e após empossados, os candidatos ficam relacionados a estas entidades.  

 

Com o financiamento público de campanha a existência deste vínculo é evitada. "Não é que acaba com a 

corrupção, mas é um passo significativo contra as possibilidades de corrupção que se dá no congresso 

nacional", declara Carmen. 

 

Outras medidas de enfrentamento à corrupção parlamentar é a inclusão das comissões de ética do 

legislativo representantes da sociedade civil escolhidos pela própria sociedade; o acesso da justiça eleitoral 

às informações fiscais e a movimentação financeira dos candidatos; e os partidos políticos serem 

obrigados a prestarem contas publicamente, não só no momento eleitoral. 

 

A proposta incide ainda sobre a diminuição do pagamento do 15º salário dos parlamentares. "O 

parlamentar é um cidadão como outro. [A meta] é melhorar a qualidade do político equiparando com o 

cidadão comum".  

 

Coleta inovadora 

A estrutura de recolhimento das assinaturas para a iniciativa popular já segue a mudança que é a proposta: 

qualquer documento é válido para assinar a iniciativa, e não só título de eleitor.  

 

"[Na coleta para] o Ficha Limpa levou dois anos por causa desse instrumento do título eleitoral; com essa 

simplificação esperamos que esse tempo encurte consideravelmente", afirma Osires Barboza de Almeida, 

integrante do Movimento de Combate a Corrupção Eleitoral (MCCE).  

*Fonte: AGÊNCIA DIAP 

  

Greve na PF! 

 

Os servidores da Polícia Federal vão aumentar a pressão sobre o governo Dilma Rousseff. Cerca de 11 mil 

trabalhadores da corporação, entre administrativos, agentes, escrivães e papiloscopistas, planejam entrar 

em greve a partir de 25 de agosto. Em assembleia na manhã desta quinta-feira (18/8) em frente ao edifício 

sede da instituição, em Brasília, os trabalhadores reclamaram do andamento das negociações no Ministério 

do Planejamento.  

 

Os agentes, escrivães e papiloscopistas recebem remunerações entre R$ 7,5 mil e R$ 11,8 mil. Mas eles 

querem que o teto salarial seja semelhante ao dos servidores da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), 
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de R$ 18,4 mil. No caso dos administrativos, do Plano Especial de Cargos, os vencimentos variam de R$ 

2.115,19 a R$ 6.065. O pedido é por um aumento de 17%.  

 

Em negociação com o governo federal desde abril, os servidores aguardam uma proposta oficial do 

Planejamento para a próxima terça-feira. Dois dias depois, eles vão se reunir em assembleia para decidir o 

rumo dos protestos. "Podemos votar pela greve, pela operação-padrão ou por paralisações", disse Jones 

Leal, presidente do Sindicato dos Policiais Federais no Distrito Federal.  

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

  

„Mil vezes termos excessos que apatia‟ da PF, diz Marco Aurélio 
Diante de colegas críticos de ações como uso de algemas, ministro elogia atuação policial 

 

O ministro do Supremo Tribunal Marco Aurélio Mello acha preferível conviver com os "excessos" da 

Polícia Federal a uma "apatia" em sua ação. "Contamos com uma Polícia Federal atuante. Mil vezes 

termos excessos do que apatia. Os excessos podem e devem ser coibidos visando ao aprimoramento", 

afirmou o ministro, na noite de quarta-feira, 17, ao abrir a solenidade do Prêmio Engenho de 

Comunicação, em Brasília, do qual foi jurado.  

 

O "excesso" da Polícia Federal virou tema de debate desde terça-feira da semana passada, após a 

Operação Voucher, que desmontou um esquema de desvio de pelo menos R$ 4 milhões do Ministério do 

Turismo e prendeu 36 pessoas, entre elas integrantes da cúpula da pasta.  

 

O uso de algemas na operação, flagrado em imagens, a mobilização de mais de 200 policiais e o 

vazamento de fotos dos presos foram criticados por autoridades dos Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário. O próprio Marco Aurélio havia atacado o uso das algemas, assim como outros colegas de STF, 

entre eles Gilmar Mendes, que, na segunda-feira, classificou, o episódio de "lamentável". 

 

Mendes estava no evento jornalístico em que o colega Marco Aurélio disse preferir "excessos" à "apatia" 

da PF, mas apenas entregou um dos prêmios, sem fazer discurso. Outro integrante do STF presente à festa 

foi o ministro Carlos Ayres Britto, além do governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz, e do ministro 

do Tribunal de Contas da União (TCU) José Múcio Monteiro. 

 

Dilma. No discurso de quarta-feira, o ministro Marco Aurélio Mello ainda elogiou a postura da presidente 

Dilma Rousseff em relação às demissões dentro de seu governo, em meio aos escândalos de corrupção nos 

ministérios.  

 

"Louvo a chefia do Executivo nacional no que, diante de certos desvios de conduta, atua com 

desassombro", afirmou. "O Ministério Público atua e o Judiciário entrega a prestação jurisdicional em que 

pese a avalanche de processos. É hora de pensarmos, mas pensarmos em uma resistência democrática." 

Marco Aurélio elogiou também o trabalho da imprensa. "Temos no Brasil uma imprensa livre, uma 

imprensa que levanta as mazelas existentes, que escancara essas mazelas." O ministro ainda criticou as 

autoridades que se envolvem em casos de corrupção, mas sem mencionar nomes. 

 

Na segunda-feira, durante a solenidade de recondução de Roberto Gurgel ao cargo de procurador-geral da 

República, a presidente Dilma Rousseff disse que vai coibir os excessos da Polícia Federal. "Tenho o 

dever de afirmar que farei tudo o que estiver ao meu alcance para coibir abusos, excessos e afrontas à 

dignidade de qualquer cidadão que venha a ser investigado", afirmou Dilma.  

*Fonte: LEANDRO COLON – O ESTADO DE S. PAULO 
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IR: aposentados e pensionistas com 60 anos poderão ficar isentos 

 

Os aposentados e pensionistas pelo Regime Geral de Previdência Social poderão deixar de pagar o 

Imposto de Renda a partir do mês em que completarem 60 anos. A proposta, aprovada, quarta-feira (17), 

também pela CAS, será agora analisada pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), em decisão 

terminativa e, se aprovada, encaminhada para votação na Câmara dos Deputados.  

 

O projeto de lei (PLS 76/11) altera a legislação do Imposto de Renda (Lei 7.713/88) para prever o 

benefício. Segundo a autora da proposta, senadora Ana Amélia (PP-RS), o objetivo é "contribuir para 

minimizar a perda dos aposentados e pensionistas, que têm visto seus rendimentos sendo achatados ano a 

ano". 

 

Ao justificar a necessidade do projeto, a parlamentar pelo Rio Grande do Sul explica que o reajuste do 

salário mínimo tem sido sistematicamente maior que o dos benefícios da Previdência. O resultado, 

segundo ela, é que, atualmente, "nada menos que 69% dos benefícios já estão nivelados pelo piso e, em 

poucos anos, "todos eles estarão valorados, no piso, pelo salário mínimo". 

 

O relator do projeto, senador João Vicente Claudino (PTB-PI), concorda com os argumentos de Ana 

Amélia. Em seu parecer pela aprovação da proposta, ele ressaltou "estar convicto da validade e relevância 

das mudanças pretendidas".  

 

Ele lembrou ainda que aposentados e pensionistas com mais de 65 anos já estão contemplados com 

tratamento tributário diferenciado, que lhes concede, em última instância, "um aumento de renda". Para 

ele, aos 60 anos de idade, "já estão presentes as condições que justificam a isenção propugnada".  

*Fonte: AGÊNCIA SENADO 

  

Analistas: 'faxina ética' de Dilma ameaça coalizão do governo 

 

A "faxina ética" liderada pela presidente Dilma Rousseff, que já custou o cargo de três ministros por 

suspeitas de corrupção, pode ameaçar sua diversificada coalizão de governo, segundo analistas políticos. 

A última queda foi do ministro da Agricultura, Wagner Rossi, influente dirigente do PMDB, que 

renunciou na quarta-feira ao cargo que tinha desde o governo Luiz Inácio Lula da Silva. Para substituí-lo, 

Dilma designou nesta quinta Mendes Ribeiro Filho, também do PMDB, partido do vice-presidente Michel 

Temer. 

 

O primeiro a cair nesta "faxina ética" foi o influente Antonio Palocci, histórico dirigente do PT que 

renunciou como ministro da Casa Civil em junho, após escândalo de aumento de patrimônio. No mês 

seguinte, foi a vez da demissão de Alfredo Nascimento, até então ministro dos Transportes e presidente do 

PR, que nesta semana retirou a legenda da coalizão governante para adotar uma posição de 

"independência" e "apoio crítico". 

 

À margem das denúncias, Dilma perdeu também o ministro da Defesa, Nelson Jobim, também "herdado" 

de Lula, que renunciou após confessar que nem sequer tinha votado nela nas eleições de 2010. Rossi caiu, 

mas nada indica que a "faxina" acabe por aí, pois a oposição exige a saída do titular de Turismo, Pedro 

Novais, cujo secretário-executivo Frederico Silva da Costa foi detido na semana passada com suspeito de 

fraudes. 

 

Em relação a corrupção, imprensa e analistas destacaram sua decisão de não interferir na atuação da 

polícia e dos órgãos controladores do Estado, além do contraste em relação à gestão Lula, que foi alvo da 

oposição que acusou de "amparar" corruptos para garantir a governabilidade. 

 

Se agora a palavra é limpeza, será difícil frear este processo perante essa sujeira acumulada durante os oito 

anos de um governo cúmplice, afirmou nesta quinta-feira o editorial o jornal O Globo. O periódico 
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paulista Folha de S.Paulo também dedicou seu editorial à situação política e afirmou que Dilma tem pleno 

apoio popular. No entanto, disse que o PMDB, que durante os últimos anos se envolveu em diversos 

escândalos, "segue no governo" e agora é "menos confiável do que nunca", pois um de seus dirigentes, 

como Rossi, foi alcançado pela "vassoura" de Dilma. 

 

Segundo Rudolfo Lago, editor do portal de análise política Congresso em Foco, Dilma deve ser 

"cautelosa", pois pode "perder o controle das vassouras" e ver uma faxina "muito maior do que gostaria". 

Os temores na base de apoio à mandatária são compartilhados e expressados por parlamentares até do 

governo, como o senador Cristovam Buarque (PDT-DF), que afirmou que "Dilma corre o risco de ter 

problemas por seus acertos e não por seus erros", o que qualificou de "horrível". 

 

O pedetista disse confiar, no entanto, na "sensatez" dos partidos e citou como "esperança" uma frente 

suprapartidária criada nesta semana no Congresso para apoiar a cruzada de Dilma contra a corrupção. Já o 

senador Pedro Pedro Simon (RS), também dessa frente e expoente histórico do PMDB, afirmou nesta 

quinta-feira que o grupo tentará gerar um movimento na sociedade civil para "impedir que Dilma fique 

só". Segundo Simon, a presidente "está fazendo contra a corrupção tudo o que seus antecessores não 

fizeram em mais de 20 anos", por isso que "é preciso tirar as pessoas à rua para apoiá-la".  

*Fonte: REDAÇÃO TERRA 

  

Dilma tenta secar o pântano de Brasília, diz 'Economist' 

 

A reação da presidente Dilma Rousseff aos recentes escândalos de corrupção em vários ministérios, com o 

afastamento de dezenas de funcionários de médio e alto escalão, pode dificultar a ela a aprovação pelo 

Congresso de reformas necessárias para o país enfrentar as turbulências na economia global, segundo 

avalia artigo publicado na edição desta semana da revista britânica The Economist. 

 

O texto afirma que, oito meses após tomar posse, Dilma se vê "sugada pelo pântano político que é 

Brasília". Para a revista, a presidente tem reagido com firmeza aos escândalos, mas "sua recompensa tem 

sido sinais de motim em sua coalizão". 

 

"Com a economia mundial se deteriorando, a capacidade de Rousseff em impor sua autoridade sobre seus 

aliados importa bastante para as perspectivas do Brasil", afirma a revista. 

 

O artigo afirma que o principal interesse dos partidos menores da coalizão governista "não é ideologia, 

mas a extração de empregos e dinheiro do governo, para ganho pessoal ou financiamento do partido", e 

que por isso estão contrariados com a tentativa de Dilma de "reescrever as regras do jogo". 

 

A revista observa que muitos dos 25 mil cargos de confiança do governo ainda não foram preenchidos e 

que muitos dos que foram preenchidos são ocupados por tecnocratas independentes em lugar das 

indicações dos partidos. Além disso, comenta o artigo, "para ajudar a cortar o deficit fiscal, ela eliminou 

as emendas dos congressistas ao Orçamento". 

 

Descontentamento 
O artigo diz que mais perigoso do que a saída do PR do governo, após a demissão de seu presidente, 

Alfredo Nascimento, do cargo de ministro dos Transportes, é o descontentamento dentro do próprio PT, 

de Dilma, ou do PMDB, do vice-presidente, Michel Temer. 

 

"Ambos consideram Rousseff perigosamente ingênua. Eles acham que ao agir contra a corrupção ela pode 

ter começado algo que não pode mais parar. Os políticos sob acusações têm o hábito de contra-atacar 

jogando acusações de transgressões contra outros", diz o texto. 

 

Segundo a revista, líderes de ambos os partidos tentam persuadir a presidente de que entregar alguns 

cargos ou verbas seria um pequeno preço a pagar pela governabilidade. "Senão, eles advertem, o 
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Congresso pode retaliar ao aprovar emendas constitucionais que preveem grandes gastos", diz o texto. 

Para a Economist, o principal desafio de Dilma será a votação, até o final do ano, da provisão em vigor 

desde 1994 e que dá ao governo autonomia para remanejar até 20% do Orçamento federal. Sua aprovação 

requer o apoio de três quintos de ambas as casas do Congresso. 

 

O artigo avalia que se Dilma conseguir controlar o Congresso "usando uma mistura de ameaças, 

promessas e apelos ao interesse próprio", poderá ter como recompensa "uma política mais limpa", o que 

seria popular com eleitores de classe média. 

 

Apesar disso, a revista considera que mais importante para a popularidade geral da presidente será "manter 

a inflação sobre controle e garantir que um necessário resfriamento da economia não acabe em 

estagnação".  

*Fonte: BBC BRASIL 

  

Site com 'deputadômetro' revolta parlamentares em SC 

O lançamento de um site chamado "Deputadômetro" para avaliar o desempenho de parlamentares em 

Santa Catarina gerou a ira dos deputados na Assembleia Legislativa catarinense nesta quinta-feira. 

Idealizado pela Federação das Associações Empresariais do estado (Facisc), a ferramenta online promove 

um "ranking" dos deputados estaduais que cumprem o mandato. Segundo Alaor Tissot, presidete da 

entidade, o sistema acompanha a atuação dos políticos e automaticamente gera o ranking de acordo com 

itens pré-estabelecidos.  

 

"O deputadômetro acompanha inclusive a assiduidade dos parlamentares em sessões e audiências 

públicas", afirma. "É uma forma de contribuir com a informação à sociedade e fortalecer o Poder 

Legislativo", considera. Entre os critérios estabelecidos pela Facisc estão fidelidade partidária, presença 

em comissões e eventos da Casa, projetos apresentados, projetos aprovados e relação deles com as 

promessas de campanha. O próprio sistema atualiza automaticamente o desempenho, com base nos dados 

lançados a cada semana. 

 

A ideia do "deputadômetro", lançado na noite desta quarta-feira, irritou a grande maioria dos deputados. 

Integrantes do PMDB acusaram a entidade empresarial de "jogar para a plateia" e alguns, como deputado 

Manoel Motta, pediram uma lista das empresas associadas que estariam sonegando impostos. "A Facisc 

deveria fazer o mesmo com os outros poderes e também com os empresários, para ranquear os 

sonegadores", disse. "Não podemos admitir que façam 'wikileaks' com a Assembleia", completou o 

parlamentar, em referência ao site que divulga informações diplomáticas confidenciais. 

 

Tucanos, democratas e petistas engrossaram o coro de revolta com o sistema de avaliação e os critérios 

adotados. "Isso não é uma escola. Não se pode avaliar os deputados dando nota para eles", afirmou Edson 

Andrino (PMDB). A deputada Luciane Carminatti (PT) disse que a oposição estaria prejudicada nas notas 

do Deputadômetro. "Em menor número no Plenário, é normal que a oposição tenha menos projetos 

aprovados", disse.  

 

Nem mesmo o deputado Amauri Soares (PDT), que aparece na primeira colocação geral entre os 40 

parlamentares catarinenses, aprovou o sistema criado pela entidade empresariarial. "Eu trocaria qualquer 

posição nesse ranking para aprovar um projeto importante apresentado, como a anistia aos PMs expulsos 

da corporação por participarem do movimento reivindicatório de 2008", disse. "São critérios objetivos, 

matemáticos, mas há diversos outros que poderiam ser levados em conta. Não tem nenhum deputado 

malandro na Assembleia Legislativa". 

*Fonte: Fabrício Escandiuzzi  - REDAÇÃO TERRA 

 

Com informações do clipping do Sindprevs/PR 

FENASPS 


