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Brasília-DF, 23 de agosto de 2011 

 

Governo teme greves de servidores 

 

Embora aposte na aceitação de ―proposta‖ realizada para mais de 400 mil servidores, o governo ainda 

teme que uma onda de greves assole o país. A presidente Dilma, neste momento, se encontra fragilizada 

no Congresso diante da caça às bruxas da corrupção, o que tem desgostado os caciques políticos e seus 

apaniguados, e por conta disso o governo não quer uma nova frente de batalha com servidores em greve. 

 

Embora diga não haver verba para contemplar reajuste linear para todos, alguma coisa deve sair daqui até 

sexta-feira. Numa rápida análise da ―proposta‖ há avanços sim, mas desproporcionais entre os níveis. 

Amanhã, a 4ª Marcha dos Servidores em Brasília será monitorada pelo governo como termômetro do que 

virá por aí. Como a ―proposta‖ foi oficiosa, apenas para seus aliados, via Condsef, esperam-se reações dos 

demais grupos de servidores pertencentes a outras confederações e federações nacionais.  

*Fonte: VERA RITTER – INFO DF  

  

Servidor recusa proposta do governo e pede reajuste de 33% 

 

Os servidores rejeitaram a proposta de reajuste salarial que vai de 2,3% a 31% apresentada pelo governo 

federal na última sexta-feira. Em plenária nacional realizada na tarde de ontem, os trabalhadores optaram 

por apresentar uma contraproposta, pedindo aumento linear de 33% para os funcionários de níveis 

fundamental, médio e superior. Além disso, eles querem que as melhorias a serem concedidas a 420 mil 

servidores ativos e inativos sejam feitas no vencimento básico, a partir de janeiro de 2012 e não de julho. 

 

No documento entregue pelo secretário de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Duvanier 

Paiva Ferreira, o aumento seria concedido por meio de acréscimo na gratificação de desempenho. ―Se for 

nas gratificações, pela lei, aposentados e pensionistas receberão apenas metade do reajuste, o que é uma 

discriminação. E mais: o que o governo ofereceu é pouco até mesmo para os ativos. Não vamos aceitar a 

chantagem de pegar ou largar‖, afirmou Oton Pereira Neves, secretário-geral do Sindicato dos Servidores 

Públicos Federais no Distrito Federal (Sindsep-DF). A contraproposta de 33% foi sugerida, inclusive, pelo 

próprio Sindsep-DF, que fez assembleia na manhã de ontem para debater o assunto. 

 

Desde abril, os servidores estão travando uma verdadeira batalha com o Ministério do Planejamento. 

Inicialmente, pediram a extensão da tabela salarial da Lei nº 12.277, que, no ano passado, definiu reajuste 

de até 78% a economistas, geólogos, estatísticos, engenheiros e arquitetos. O governo, porém, bateu o pé e 

argumentou que não poderia fazer muito pelos servidores devido à necessidade de ajuste fiscal e, mais 

recentemente, para se proteger da crise que solapa os Estados Unidos e a Europa. 

 

Benefícios 
O governo queria ampliar os benefícios da lei apenas para os servidores de nível superior. Somente na 

semana passada, e após muito bate-boca, Ferreira decidiu incluir os técnicos e os auxiliares. Mesmo assim, 

deixou muitos descontentes. ―Ninguém gostou da proposta. Ela é insuficiente‖, resumiu um líder sindical. 

 

Pelo texto oficial, a previsão é de que, em julho do ano que vem, o salário dos funcionários de nível 

superior suba para R$ 7 mil, o que representará aumento entre 7% e 31%, dependendo da carreira. Os 

trabalhadores de nível intermediário devem receber um valor fixo de R$ 211 (reajuste entre 3,3% e 7,3%) 
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e os auxiliares, R$ 105 (reajuste entre 2,3% e 5%). A proposta contempla ao menos 12 categorias, entre 

elas a do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (PGPE).  

 

O governo informou que pretende nivelar, de forma gradual, a remuneração das carreiras de nível superior 

com a dos servidores atendidos pela lei n.º 12.277/10, que chega a R$ 10.209,50. No entanto, não foi 

fixado um prazo para se chegar a esse teto. 

 

Houve promessa de levar a contraproposta ao Planejamento na noite de ontem. Até o fechamento desta 

edição, a reunião não havia sido encerrada. Hoje, a partir das 9h, os servidores realizam plenária para dar 

um rumo às negociações. Amanhã, farão a 4ª Marcha Brasília, na Esplanada dos Ministérios, em defesa da 

campanha salarial unificada. 

 

Greve nos Correios 

Os funcionários da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) realizam hoje, às 18h30, 

assembleia no Rio de Janeiro para decidir, em votação, se a categoria entrará em greve. Eles reivindicam 

reajuste salarial de R$ 400, com piso salarial de R$ 1.635, reposição da inflação de 7,16%, além de vale 

alimentação de R$ 30 por dia ou R$ 810 no mês. Caso aprovada, a previsão é de que a paralisação comece 

em 14 de setembro.  

*Fonte: CRISTIANI BONFANTI – CORREIO BRAZILIENSE 

  

Falta de sintonia entre base e Planalto provoca pressões em bancadas 

 

A falta de sintonia política entre o Palácio do Planalto e a base aliada não se restringe apenas à relação do 

governo com o Congresso. Tem provocado pressões dentro das próprias bancadas, colocando em risco a 

capacidade de articulação dos líderes políticos, e criado divisões que ameaçam a harmonia dos partidos 

tanto na Câmara quanto no Senado. Na bancada de senadores do PR, a decisão de deixar a base de 

sustentação do governo gerou uma discussão intensa entre o líder Magno Malta (ES) e seus liderados. No 

PP, a pouca afinidade com o governo levou à derrubada do deputado Nelson Meurer (PR).  

 

No PMDB, metade da bancada de deputados se organiza para derrubar Henrique Eduardo Alves (RN) da 

liderança do partido na Casa. ―As dificuldades com o Planalto estão atrapalhando os partidos‖, reconhece 

o deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), ele próprio é alvo da desconfiança do baixo clero da bancada 

peemedebista. 

 

O Planalto, enquanto busca calibrar a relação com sua base de sustentação no Congresso, aposta nas 

secessões para retomar o controle. No caso do PR, por exemplo, a ministra Ideli Salvatti atuou em duas 

frentes no Senado. Na primeira tentativa, lembrou ao líder Magno Malta (ES) que ele tinha um irmão na 

assessoria parlamentar do DNIT e não fechou as portas para uma possível aliança do senador Clésio 

Andrade (MG) com o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Fernando Pimentel, na disputa 

pelo governo de Minas em 2014. ―Eu apoiei Dilma em 2010, com o Pimentel, mas a minha prioridade 

para 2014, no momento, é buscar a reeleição para o Senado‖, desconversou Clésio. 

 

Na sexta-feira, Ideli chamou o líder do PR na Câmara, Lincoln Portela (MG), que há mais de um mês 

brada pelos corredores do Congresso que o partido será independente do Planalto, para convencê-lo de 

que o lugar do partido é na coalizão que sustenta o governo Dilma Rousseff. Portela ouviu as ponderações 

da ministra e disse que vai conversar com seus correligionários. Levou o recado palaciano ao presidente 

nacional do PR, senador Alfredo Nascimento (AM) — o mesmo que na terça-feira jurou que o PR 

desembarcaria da nau dilmista. ―Não dei a resposta para a Ideli, preciso consultar as bases da legenda. 

Foram 45 dias maturando a decisão de sair do governo‖, esquivou-se Portela. 
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Instabilidade 

No PP, o partido já havia se dividido durante as eleições presidenciais do ano passado. Apesar da decisão 

do presidente nacional da legenda, Francisco Dornelles (RJ), de apoiar a então candidata a presidente 

Dilma Rousseff, o então vice-líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PR), ficou do lado da 

candidatura de José Serra para presidente. No início deste ano, a bancada escolheu Nelson Meurer (PR) 

para liderar os deputados. Insatisfeitos com a falta de ―sintonia‖ do deputado com o Planalto, substituíram-

no por Agnaldo Ribeiro (PB). ―O PP apoiou tantos golpes em sua história que resolveu dar um golpe em si 

mesmo‖, protestou o deputado Vilson Covatti (RS), em uma reunião interna da bancada.  

 

O PMDB também está em crise interna. ―Como o Planalto não consegue dar andamento às demandas, os 

líderes acabam sendo pressionados para conseguir coisas que eles não têm como oferecer‖, disse Eduardo 

Cunha. Os principais articuladores do movimento contra Henrique são os deputados Danilo Forte (CE) e 

Rose de Freitas (ES). Um experiente deputado enxerga no movimento dos dois parlamentares uma mera 

busca por objetivos pessoais, sem questões ideológicas ou partidárias. 

 

Para esse peemedebista, Danilo ainda ressente-se da perda da presidência da Funasa e deposita suas 

mágoas no líder Henrique Eduardo Alves, a quem acusa de não ter se empenhado na manutenção do cargo 

na cota do PMDB. Já o caso de Rose de Freitas seria ainda maisv grave: ela teve total apoio de Henrique 

Alves na disputa interna pela indicação para a vice-presidência da Câmara. Foi eleita e, diante das 

acusações que assolam o Ministério do Turismo, passou a enxergar a oportunidade de colocar um 

apaniguado na vaga de Pedro Novais.  

 

Caciques políticos acreditam que as instabilidades não acontecem apenas pela falta de articulação entre o 

Planalto e a base. A falta de uma pauta consistente de votações no Congresso também deixa um vácuo 

político que passa a ser ocupado pelas intrigas e disputas internas. Por outro lado, há um carência de 

lideranças capazes de motivar os liderados, tanto na Câmara quanto no Senado.  

*Fonte: PAULO DE TARSO LYRA - CORREIO BRAZILIENSE 

  

Aviso prévio: para os empresários, o Congresso é melhor 

 

A imprensa, de modo geral, divulgou amplamente, entre a última quarta (17) e sexta-feira (19), documento 

entregue pelas confederações patronais - CNI (indústria); CNT (transportes); Febraban (bancos); CNC 

(comércio); CNA (agricultura); e Consif (sistema financeiro) - ao Supremo Tribunal Federal (STF), em 

que pedem duas coisas à Corte: 1) para que se abstenha de fazer a regulamentação do aviso prévio 

proporcional ao tempo de serviço, e 2) para que fixe prazo para que o Congresso regulamente a 

proporcionalidade do aviso prévio. 

 

A iniciativa tem razão de ser. Os empresários estão temerosos que o Supremo, menos afeito às influências 

externas, regulamente esse dispositivo constitucional contrariando os seus interesses. 

 

Desde a promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988, portanto há 23 anos, que os 

empresários atuam para que o Congresso não regulamente este dispositivo, valendo-se de uma 

interpretação conveniente para não pagar o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. 

 

Justiça provocada 
Essa mobilização empresarial começou depois que o STF, em sessão realizada no dia 22 de junho, 

decidiu, por unanimidade, ao julgar processos movidos por ex-funcionários da Vale, regulamentar a 

proporcionalidade do aviso prévio, instituído no inciso XXI do artigo 7º da Constituição. 

 

Esta função não foi cumprida até agora pelo Congresso, apesar de haver projetos de lei em tramitação 

sobre o assunto. Veja os projetos que versam sobre o assunto, em discussão na Câmara 
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O dispositivo constitucional fixa em 30 dias o prazo mínimo do pagamento do aviso prévio, que, 

conforme o texto constitucional, será proporcional ao tempo de serviço.  

 

O STF pretende fazer a regulamentação baseado em três fatores: experiência de outros países, 

recomendações da OIT (Organização Internacional do Trabalho) e projetos em análise no Congresso.  

 

Por que o Congresso e não o STF? 

A mudança será inevitável, pois os julgamentos do Supremo - para o bem ou para o mal - se baseiam 

numa interpretação fria e objetiva da Constituição. Desse modo, os empresários pensaram rápido e 

entenderam que a partir de uma análise fria da Constituição pelos ministros do Supremo poderiam sofrer 

enormes prejuízos por terem bloqueado por mais de duas décadas a regulamentação do aviso proporcional 

no Congresso. 

 

Assim, o pleito para que o Legislativo o faça não é para prestigiar a Casa das Leis, mas porque no 

Congresso dispõem de folgada maioria de representantes do capital para impor uma interpretação mais 

próxima possível de seus interesses. 

 

Comissão de Trabalho 
O colegiado que tem a função de examinar as proposições que versam sobre os problemas entre o capital e 

o trabalho na Câmara é uma síntese do poder empresarial no Legislativo. Neste início de legislatura, a 

maioria dos membros da Comissão de Trabalho tem atropelado a "pauta trabalhista" e imposto derrotas ao 

movimento sindical.  

 

Primeiro aprovaram o projeto de lei (PL 4.330/04), do deputado Sandro Mabel (PR-GO), sobre a 

terceirização, que em nada interessa aos trabalhadores. Depois derrotaram a Convenção 158, da OIT, que 

trata sobre o fim da demissão imotivada. 

 

Nas duas votações, a bancada empresarial venceu a sindical por folgada diferença. Esse dado demonstra 

clara e inequivocamente porque os empresários agora querem que o Congresso decida sobre a 

regulamentação do aviso proporcional e não o STF, onde a influência é infinitamente menor.  

*Fonte: MARCOS VERLAINE AGÊNCIA DIAP 

  

Bernardo e Gleisi contestam uso de avião de empreiteira 
Casal teria viajado em aeronave de empresa que doou recursos para a campanha da petista e que toca 

obras do PAC 

 

Os ministros Gleisi Hoffmann (Casa Civil) e Paulo Bernardo (Comunicações) rebateram ontem 

informações sobre o uso de um avião particular de um dos donos da empreiteira Sanches Tripoloni. 

Reportagem publicada pela revista Época desta semana cita que os dois teriam viajado em uma aeronave 

de Paulo Francisco Tripoloni em 2010, quando ele era ministro do Planejamento e ela pré-candidata pelo 

PT ao Senado. Com sede em Maringá, a construtora tem 30 contratos de obras rodoviárias com o governo 

federal nos últimos nove anos, sete deles no Paraná.  

 

―É uma matéria completamente leviana‖, disse Paulo Bernardo à Gazeta do Povo. A acusação da revista 

sobre a utilização de um turboélice King Air é amparada pelos depoimentos de dois congressistas (um de 

oposição e outro governista), cujos nomes não foram revelados. ―Tem gente que confunde imunidade 

parlamentar com impunidade‖, completou o ministro. 

 

Ele e Gleisi divulgaram notas oficiais sobre o caso. O texto distribuído pela assessoria da Casa Civil 

reforça que ela não utilizou aviões de particulares durante exercício de cargo público. Além disso, justifica 

que, ao longo da campanha ao Senado, ela utilizou aeronaves fretadas, ―com contrato de aluguel firmado‖. 

A revista Época, porém, diz que ela utilizou o avião de Tripoloni durante a ―pré-campanha‖. Ou seja, no 

período em que os comitês eleitorais não estão formalizados e não executam gastos.  
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A prestação de contas de Gleisi ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cita pelo menos três despesas com 

empresas de táxi aéreo. A Hércules Ltda. recebeu R$ 52,3 mil e a Helisul Ltda. R$ 4,68 mil. Como não 

era ministra à época, mesmo que tivesse usado a aeronave a petista não teria cometido uma ilegalidade – a 

restrição está prevista no Código de Conduta da Alta Administração Federal. 

 

Já Bernardo não descarta a hipótese de ter realizado alguma viagem com o avião da empreiteira, mas 

garante que ―jamais‖ solicitou ou recebeu a oferta de ―qualquer meio de transporte privado em troca de 

vantagem na administração pública federal‖. Na nota, ele explica que participou, nos fins de semana, 

feriados e férias, da campanha de 2010 no Paraná. Nessas viagens teriam sido utilizados apenas aviões 

fretados pelo comitê eleitoral de Gleisi ou do PT. 

 

―Não tenho, porém, condições de lembrar e especificar prefixos e tipos, ou proprietários, dos aviões nos 

quais voei no período‖, diz o texto. Em entrevista, o ministro declarou que entrou em contato com a 

Sanches Tripoloni para buscar mais dados da aeronave. ―O advogado deles me falou que o avião nunca foi 

alugado.‖  

 

A reportagem contatou a empreiteira para checar as informações, por e-mail e telefone, mas não obteve 

resposta até o fechamento da edição. À revista, a empresa informou que ―não tem conhecimento sobre o 

transporte das autoridades em questão‖. 

 

Na campanha ao Senado em 2010, Gleisi recebeu R$ 510 mil em doações de três sócios da empreiteira – 

Antonio Sanches, João Sanches Junqueira e Francisco Tripoloni. Ao todo, eles doaram como pessoas 

físicas R$ 1,29 milhão. Já a Sanches Tripoloni distribuiu, como pessoa jurídica, R$ 4,73 milhões, sendo 

R$ 2 milhões apenas para a direção nacional do PR, que comandava o Ministério dos Transportes até 

julho de 2010. 

 

Procurada para comentar as doações no mês passado, a empresa enviou nota à Gazeta do Povo na qual 

informou que ―sempre acreditou na democracia representativa e plural e que todas as contribuições foram 

devidamente registradas no TSE‖. 

 

Oposição - “É fácil de ser esclarecido”, diz Alvaro Dias 
O líder do PSDB no Senado, Alvaro Dias, disse ontem que as dúvidas sobre o uso do avião de um dos 

donos da Sanches Tripoloni pelos ministros Gleisi Hoffmann e Paulo Bernardo pode ser esclarecida de 

maneira ―fácil‖. ―A Infraero [estatal que controla os aeroportos brasileiros] normalmente requer dos 

pilotos a lista de passageiros dos voos. Isso vai mostrar se eles realmente viajaram na aeronave e quando 

viajaram‖, afirmou. 

 

Parlamentares da oposição no Senado e na Câmara dos Deputados confirmaram ontem que vão solicitar as 

informações. O senador Aloysio Nunes (PSDB-SP) também vai apresentar um requerimento para que 

Paulo Bernardo seja convocado para dar explicações na Comissão de Fiscalização e Controle. Alvaro 

reforçou que só após as declarações do ministro das Comunicações será possível dizer se a convocação de 

Gleisi também será necessária. 

 

―Só não sabemos se os requerimentos serão aprovados. Se o governo quiser atrapalhar, atrapalha‖, 

afirmou o tucano. Já Paulo Bernardo não quis comentar a movimentação da oposição no Congresso. (AG) 

 

Ministro diz que é injusto ser “padrinho de problema” 
Uma das obras viárias mais caras em andamento no Paraná, o Contorno Norte de Maringá está sendo 

executado pela Sanches Tripoloni. As duas etapas do empreendimento, que começou em 2009, vão custar 

mais de R$ 300 milhões. A segunda foi questionada pelo Tribunal de Contas da União (TCU), que 

apontou um sobrepreço de aproximadamente R$ 10,5 milhões na proposta – a empreiteira já aceitou 

reduzir o valor. 
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Ontem, Paulo Bernardo negou a existência de qualquer tipo de conluio em relação à obra. ―É preciso 

contextualizar bem essa história: tudo começou com uma emenda da bancada do Paraná em 2008. A 

movimentação a favor do contorno foi legítima‖, disse o ministro. 

 

Lamentos 

Ele lamentou, contudo, ser vinculado aos problemas do empreendimento, que posteriormente foi 

incorporado ao Programa de Aceleração do Crescimento. ―Você resolve a situação, amanhã dá um 

problema e daí eu viro padrinho desse problema? Nós liberamos o recurso, mas isso não quer dizer que 

está liberado para haver irregularidade‖, complementou Paulo Bernardo.  

*Fonte: GAZETA DO POVO - André Gonçalves, correspondente 

  

MST ocupa Ministério da Fazenda e pede pressa na reforma agrária 

 

Cerca de 4.000 trabalhadores sem terra ocuparam no começo da manhã de hoje (23) o Ministério da 

Fazenda, em Brasília. Os agricultores saíram em marcha do Estádio Nilson Nelson, no centro da cidade, 

em direção ao ministério. Eles reivindicam que o governo acelere a reforma agrária e dê prioridade aos 

agricultores atingidos por barragens, enchentes e chuva. 

 

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) quer uma resposta à questão das dívidas dos 

pequenos agricultores, avaliadas em cerca de R$ 30 bilhões. Também cobra o fim da previsão de corte de 

aproximadamente R$ 65 milhões nos investimentos em reforma agrária no país este ano. Os trabalhadores 

estão acampados em Brasília desde ontem (22), e o mesmo movimento é realizado em mais 22 estados. 

 

As informações são da assessoria de imprensa do MST. Não há uma previsão sobre o tempo que os 

trabalhadores ficarão no Ministério da Fazenda, mas a expectativa, segundo a assessoria, é que passem o 

dia no local. 

 

O último levantamento do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), que analisa os 

números de 2003 a 2010, mostra que a área incorporada ao programa de reforma agrária saltou de 21,1 

milhões de hectares de terras, de 1995 a 2002, para 48,3 milhões, registrando aumento de 129%. 

 

Pelo levantamento, o número de famílias beneficiadas também aumentou ao longo de oito anos, chegando 

às atuais 614.093. No mesmo período, foram criados 3.551 assentamentos. Atualmente, o Brasil conta 

com 85,8 milhões de hectares incorporados à reforma agrária, 8.763 assentamentos atendidos pelo 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), onde vivem 924.263 famílias. 

 

De acordo com o Incra, a aquisição de áreas pelo instituto ocorreu por meio de desapropriação, compra 

direta para implantação de assentamentos de trabalhadores rurais e por meios não onerosos, como a 

destinação de terras públicas e o reconhecimento de territórios.  

*Fonte: RENATA GIRALDI - AGÊNCIA BRASIL 
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