
 1 

               

 
  

Brasília-DF, 24 de outubro de 2011 

 

Centrais vão discutir direito de greve 

 

Nas vésperas do dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro, a Câmara dos Deputados vai 

debater o direito de greve dos trabalhadores. Em audiência pública na Comissão do Trabalho e 

Administração Pública, marcada para a próxima terça-feira (25/10), as centrais sindicais e o governo vão 

discutir as propostas que serão transformadas em projeto de regulamentação da Convenção 151 da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), demanda antiga dos servidores públicos. 

  

Justamente por não ter questões como o direito de greve regulamentadas, os sindicatos se debatem com o 

governo todos os anos para definir os reajustes salariais a serem concedidos à categoria. Os servidores 

técnico-administrativos das universidades federais, por exemplo, fizeram 120 dias de greve este ano para 

conseguir aumento. Mas nada feito. O governo simplesmente disse que não negociaria com trabalhadores 

que cruzassem os braços.  

 

A audiência, que será realizada às 14h30 da próxima terça-feira no Plenário 3 da Câmara, tratará também 

de assuntos como a organização sindical e a negociação coletiva, itens da pauta da regulamentação da 

Convenção 151, que estabelece diretrizes para as relações de trabalho no setor público e deve virar lei até 

o fim do ano.  

*Fonte: Blog do Servidor – Correio Braziliense 

  

Reforma sindical: CCJ agenda votação da PEC 369/2005 

 

Está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da próxima quarta-feira, (26), a proposta de 

reforma sindical, PEC 369/2005, enviada ao Congresso Nacional pelo governo Lula. 

  

Com pretensão de promover uma ampla reforma na legislação sindical, a proposta altera os artigos 8º, 11 e 

37 da Constituição Federal e institui a contribuição de negociação coletiva, a representação sindical nos 

locais de trabalho e a negociação coletiva para os servidores da Administração Pública. 

 

A PEC 369 também acaba com a unicidade sindical, incentiva a arbitragem para solução dos conflitos 

trabalhistas e amplia o alcance da substituição processual, podendo os sindicatos defender em juízo os 

direitos individuais homogêneos. Sem consenso no movimento sindical, a PEC promete agitar a próxima 

semana no Parlamento. 

 

Parecer 
O relator da proposta, deputado Moreira Mendes (PPS-RO), apresentou parecer pela admissibilidade da 

matéria em tempo recorde, apenas um mês e três dias.  Ele foi designado relator da PEC 369 na CCJ no 

dia 17 de agosto e, em 20 de setembro, já apresentou parecer favorável. Seu relatório foi incluído na pauta 

de votações do colegiado na próxima semana. 

 

Reunião 
A reunião da CCJ será no plenário 1, da Câmara dos Deputados, a partir das 10h. 
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Leia mais: 

Íntegra da PEC 369/2005 

Leia íntegra do parecer apresentado na Comissão de Justiça 

 

*Fonte: Agência Câmara 

  

Dilma determina mudanças em cargos e diretorias ocupadas por PCdoB 

 

A presidente Dilma Rousseff condicionou a permanência do ministro Orlando Silva à frente do Esporte ao 

desmonte da máquina eleitoral que o PCdoB mantém na pasta. Dilma exigiu, ainda, a substituição de 

nomes que estariam fazendo “negócios” na estrutura do ministério por gestores especializados. Para sanar 

os problemas do ministério sem afetar os compromissos do Brasil com a organização da Copa do Mundo 

de 2014, Orlando recebeu da presidente a missão de “trocar o pneu com o carro andando”, contaram 

aliados de Dilma ao Correio. 

 

Na conversa com o ministro, a presidente disse que não daria peso às acusações feitas pelo policial João 

Dias Ferreira, pois entendeu que o representante da ONG Federação Brasiliense de Kung Fu (Febrak) 

estaria “perseguindo” Orlando. Dilma, no entanto, foi dura em relação à administração da pasta. Disse que 

existe no ministério um “descontrole” em relação aos convênios e mandou apertar a fiscalização e fechar a 

torneira da exploração política dos programas que rendem dividendos eleitorais para o PCdoB. A 

presidente quer evitar o mal-estar com o partido, mas avisou que está desconfiada da entourage 

selecionada por Orlando para postos-chaves no ministério.  

 

Radiografia da tropa nomeada para compor o ministério, feita pelo Correio, reforça a preocupação da 

presidente com o loteamento partidário que tomou conta do Esporte. Além do ministro, o partido 

conseguiu abrigar pelo menos outros 20 integrantes da cúpula comunista na estrutura de comando do 

ministério.  

 

Esses funcionários ocupam postos nos 192 cargos de direção e assessoramento do ministério e também 

acumulam funções nos diretórios estaduais do partido. Formam, segundo o soldado João Dias — que 

acusou Orlando de receber propina na garagem do ministério — a “comissão de arrecadação”. 

Apenas14 servidores de carreira da pasta estão em postos de chefia, sendo nenhum DAS 5 ou DAS 6.  

 

O domínio de indicados políticos no Esporte contraria decreto assinado pelo ex-presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva, em 2005, determinando que 75% dos DAS 1, 2 e 3 têm que ser ocupados por servidores de 

carreira e 50% dos cargos de nível 4 por funcionários efetivos. Como a regra se refere a toda a Esplanada 

dos Ministérios, algumas pastam que têm mais funcionários de carreira equilibram o perfil político-

partidário de outras.  

 

Eleições 

De olho nas eleições de 2012, os comunistas desdobram-se, ainda, entre funções ministeriais e partidárias. 

O secretário Nacional de Esporte Educacional, Wadson Nathaniel Ribeiro, é cotado para disputar a 

prefeitura de Juiz de Fora (MG) pelo PCdoB. Formado em medicina, Wadson é também ex-presidente da 

União Nacional dos Estudantes (UNE). Somente este ano, o secretário já gastou R$ 15,2 mil em diárias.  

 

Das 10 viagens que o secretário fez internamente, seis passaram por Minas. Todas as despesas saíram dos 

cofres do Segundo Tempo, alvo de denúncias de irregularidades. O PCdoB de Minas também abriga na 

pasta a neta de Luiz Carlos Prestes. Ana Maria Prestes Rabelo é assessora internacional do ministro. 

 

O critério político-partidário pesou na escolha de alguns dos principais cargos do ministério. O secretário 

executivo da pasta, Waldemar Manoel Silva de Souza, é do PCdoB do Rio de Janeiro. Do Rio, veio 

também Ricardo Garcia Campelli, que é diretor do Departamento de Incentivo ao Fomento do Esporte. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=3FCF18BC6C103E3B8F3E38BBAA791707.node1?codteor=280671&filename=PEC+369/2005
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=6D5F719BFB460B5093664567355DF5A3.node2?codteor=921289&filename=Tramitacao-PEC+369/2005
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Ele já foi secretário de Desenvolvimento em Nova Iguaçu e ex-presidente da UNE. Até o fechamento 

desta edição, o ministério do Esporte não havia respondido os questionamentos do Correio. 

 

Entre amigos 

192 - número de cargos comissionados no Ministério do Esporte 

14 - são ocupados por servidores de carreira da pasta 

 

*Fonte: Correio Braziliense 

  

Outro programa do Esporte depositou R$ 1,3 milhão em contas de fantasmas 

 

Dono de uma das firmas que receberam dinheiro ignora o que foi vendido e diz que só 'arranjou nota' 

Dezenas de cheques de um convênio do Ministério do Esporte mostram que o descontrole no uso do 

dinheiro público não atinge só o programa Segundo Tempo. Pelo menos R$ 1,3 milhão do ministério foi 

parar no ano passado na conta de empresas fantasmas ou sem relação com o produto vendido para o 

programa Pintando a Cidadania. 

 

Há cheques, por exemplo, de R$ 364 mil, R$ 311 mil, R$ 213 mil, R$ 178 mil, R$ 166 mil e R$ 58 mil. O 

dono de uma empresa destinatária dos cheques disse ao Estado que desconhece o que foi vendido, 

alegando ter "arranjado" a nota fiscal para um amigo receber dinheiro do ministério.  

 

No dia 31 de dezembro de 2009, o secretário de Esporte Educacional, Wadson Ribeiro, assinou convênio 

de R$ 2 milhões com o Instituto Pró-Ação, com sede em Brasília. Ex-presidente da UNE e filiado ao PC 

do B, Wadson é homem de confiança do ministro Orlando Silva e assinou, nos últimos anos, boa parte dos 

convênios sob suspeita. Segundo o Portal da Transparência, o convênio com a Pró-Ação foi encerrado em 

abril deste ano e está em fase de prestação de contas.  

 

O Pintando a Cidadania atua em parceria com outros projetos do ministério. para "fomentar a prática do 

esporte por meio de distribuição gratuita de material esportivo e promover a inclusão social de pessoas de 

comunidades reconhecidamente carentes".  

 

O contrato com o Pró-Ação menciona uma conta corrente em nome do convênio. No dia 26 de abril de 

2010, o instituto repassou um cheque dessa conta no valor de R$ 311.346,05 para a empresa Automatec 

Tecnologia e Serviços, registrada na cidade de Valparaíso de Goiás como uma loja de motos, a "Oliveira 

Motos". Segundo a nota fiscal emitida, o dinheiro do Esporte pagou "tecidos, algodão e tinta". Em 

entrevista ao Estado, Marcos Oliveira, dono da Automatec, disse desconhecer o Pró-Ação: "Não conheço 

a ONG. Eu arranjei o nome da empresa para um amigo, a gente joga bola junto". 

 

Seu amigo é Edinaldo Moraes, dono da Contemporânea Comércio e Serviços, que também está na 

prestação de contas da ONG. Cinco cheques do convênio foram parar na conta dessa empresa. No mesmo 

dia 26 de abril de 2010, quando a loja de motos Automatec levou R$ 311 mil, um cheque de R$ 364 mil 

foi depositado em nome da Contemporânea. A empresa recebeu ao todo R$ 817 mil para supostamente 

vender fios de costura, agulhas e tecidos. No dia 20 de setembro de 2010, auge da campanha eleitoral, a 

ONG repassou R$ 213 mil para a Contemporânea.  

 

Na época da "venda", a empresa era registrada numa sala em um sobrado em Valparaíso. Hoje, nada 

funciona naquele endereço. "A empresa não está mais funcionando. Faz tempo que não temos atividade", 

disse Edinaldo. Ele afirmou que fez a intermediação da venda com fornecedores indicados pela ONG. O 

convênio do Esporte com essas entidades permite que elas escolham seus subcontratados e, 

respectivamente, o destino dos recursos públicos repassados.  

 

Outra empresa usada no esquema foi a Guerreiros Comércio e Serviços, que não existe no endereço 

registrado em Cidade Ocidental (GO). Em 21 de maio do ano passado, a Guerreiros recebeu um cheque de 
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R$ 178.187,50 para vender 2,2 mil cadarços, 20 unidades de tecidos e 1.273 agulhas. "Se a gente fosse 

colocar tudo numa empresa só o custo tributário seria muito alto. Então a gente dividiu e colocou em 

diversas empresas", afirmou Edinaldo.  

 

Na edição desta semana, a revista Época levanta suspeitas sobre a atuação "familiar" do Instituto Pró-

Ação, dirigido por Zilmar Moreira da Silva. Além das empresas fantasmas, a ONG ainda repassou 

recursos para uma cooperativa dirigida pela mulher de Zilmar. O instituto fechou também convênio de R$ 

6,5 milhões com o Esporte no programa Segundo Tempo. 

 

Menor preço. O presidente e dono do Instituto Pró-Ação, Zilmar Moreira da Silva, disse ao Estado que as 

empresas contratadas no programa Pintando a Cidadania foram escolhidos porque fizeram a melhor oferta. 

"Elas ofereceram o menor preço", disse. Questionado sobre o esquema de notas fiscais e empresa 

fantasmas no convênio de sua entidade com o Esporte, ele afirmou: "Tenho quase certeza de que isso não 

é verdade". 

 

Ele ainda defendeu a escolha de uma cooperativa dirigida por sua mulher para receber recursos do projeto. 

"Não adianta criar qualquer coisa e botar gente de fora. Primeiro, a família, é onde a gente pode ter a 

confiança. A gente vai mexer com dinheiro", argumentou Zilmar. 

 

A reportagem procurou o Ministério do Esporte e enviou neste domingo, 23, e-mail às 18h07 para a 

assessoria da pasta pedindo informações sobre o caso. Em resposta, a assessoria alegou que não haveria 

tempo para responder. Disse ainda que a equipe técnica não trabalha aos domingos. Neste domingo, a 

assessoria de imprensa do ministério trabalhou e passou o dia escrevendo e publicando notas rebatendo 

reportagens publicadas na imprensa.  

*Fonte: O Estado de S. Paulo 

  

A corrupção no governo federal sai do controle no governo Lula 
Entrevista com Bolívar Lamounier, cientista político e sociólogo 

 

 “As passeatas contra a corrupção estão defendendo a Constituição” 
Bolívar Lamounier 

 

Mesmo desfocado e com pouco impacto nas ruas, o movimento anticorrupção no Brasil tem dado um 

recado claro aos políticos sobre a insatisfação da sociedade com os malfeitos do Legislativo e do 

Executivo. 

 

Esta é a opinião do cientista político e sociólogo Bolívar Lamounier, que critica os que veem um viés de 

direita no movimento afirmando que, desde os anos 50, os protestos contra a corrupção são chamados de 

“direitistas”, “udenistas”, “lacerdistas” [os dois últimos termos se referem à UDN, partido de direita que 

fazia forte oposição a Getúlio Vargas e, posteriormente, a João Goulart; e a seu principal líder, o carioca 

Carlos Lacerda]. “[Os atos anticorrupção] estão defendendo a Constituição”, diz Bolívar. 

 

- Como o senhor vê o movimento anticorrupção? 

 

Há intensidade no protesto, principalmente na internet. O problema é o que você faz com ele, para onde 

canaliza o protesto. Se vai à rua contra o ministro que superfaturou, é um protesto contra a Dilma ou a 

favor? Ninguém sabe. Ela toma providências, então o protesto pode ser interpretado como apoio ao que 

ela está fazendo. Outros pensam protestar contra o governo. Não há foco. 

 

- O senhor acredita que o movimento seja mais contra a política que contra a corrupção? 

 

Exatamente. E este é o lado ruim da história. Política virou um nome feio, no mundo inteiro, e o 

Legislativo é o nome mais feio. É muito mais transparente, é mais fácil saber o que aconteceu. O 
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Legislativo é o Judas da História. Esse é o mecanismo pelo qual a corrupção enfraquece a democracia. Por 

infeliz coincidência, estamos tendo no Brasil um Congresso muito medíocre. Nunca vi nada igual. A 

corrupção aumentou monumentalmente. 

 

- Quando: no governo Dilma, Lula ou Fernando Henrique? 

A afirmação é contundente, mas aumentou no governo Lula. Chegou um número grande de pessoas, não 

digo que todas mal-intencionadas, mas com pouca experiência política, experiência da máquina, muitas 

mal-intencionadas. Começou um processo de relaxamento das normas de licitação, contratação e 

superfaturamento. Lula, que tem 80 qualidades, a meu ver tem uns 60 defeitos. Se tivesse tomado 

providências no início, logo no caso Waldomiro Diniz, teria controlado 50% do problema. [Waldomiro, 

um dos principais homens de confiança do então ministro José Dirceu, da Casa Civil, foi acusado em 

2004, segundo ano do governo Lula, de negociar com bicheiros o favorecimento em concorrências, em 

troca de propinas e contribuições para campanhas eleitorais.] 

 

O governo Fernando Henrique também é criticado no caso das privatizações[que supostamente foram foco 

de corrupção]... 

 

Nada foi provado. Fizeram uma bateria de fuzilamento contra o Eduardo Jorge [Caldas] e não tem 

acusação contra ele. A mesma coisa contra o Luiz Carlos Mendonça de Barros [os dois, ligados ao PSDB, 

participaram da articulação das privatizações no governo FHC]. O PT, que fazia fiscalização 24 horas por 

dia no governo FH, não conseguiu provar nada.  

 

Não estou dizendo que o Brasil nunca teve corrupção. Isso seria uma bobagem. Estou dizendo que agora 

saiu de controle. O governo Lula perdeu o controle.  

 

*Fonte: Agência O Globo 

  

Risco de apagão de servidores no Banco Central 
Se não houver novos concursos, autarquia especial pode se ver obrigada a funcionar com apenas metade 

do seu quadro normal por conta de aposentadorias previstas 

 

O Banco Central, a principal entidade do sistema financeiro nacional, está na iminência de um apagão de 

servidores. Atualmente, já há um déficit de 29,52% do quadro funcional, o equivalente a 1.991 

profissionais. E a previsão é de que esse número suba rápido, até atingir a metade do efetivo normal do 

Banco Central. A situação é decorrente das aposentadorias dos servidores mais velhos. Nos últimos dois 

anos, 601 efetivos deixaram seus postos. De janeiro a setembro deste ano, 327 fizeram o mesmo e, se as 

previsões de aposentadoria da autarquia especial se confirmarem, podem ser geradas 936 vacâncias até 

2014. 

 

“Por ter passado 13 anos  sem concurso, teremos agora uma saída massiva de servidores. Além dos mais 

de 700 que já aposentaram, até 2013 ainda teremos quase 1,3 mil pesssoas em condições de se aposentar. 

A situação é gravíssima”, resume Sérgio Belsito, presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do 

Banco Central (Sinal). 

 

Assim como o sindicato, o Departamento de Pessoal está preocupado com a situação. Em entrevista ao 

jornal Folha Dirigida, em agosto, a chefe do departamento, Nilvanete Ferreira da Costa, afirmou que a 

reposição é necessária para manter os bons resultados do Banco Central. “É claro que, supondo-se que não 

haja reposição nos próximos anos, vai chegar um momento em que teremos que priorizar o que vamos 

fazer. Isso pode, de fato, refletir negativamente no resultado do Banco [Central]”. 

 

Lacunas 

A Lei N° 9.650, de 1998, que trata da carreira do Banco Central prevê que, com a ocupação total do 

quadro, a autarquia teria 861 técnicos, 5.309 analistas e 300 procuradores, totalizando 6.470 servidores. 
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De acordo com os dados mais atuais, do final de setembro, só estavam preenchidas 4.560 vagas. Se 

continuar assim e não houver novos concursos, o Banco Central chegará em 2014 com uma deficiência de 

3.155 efetivos. 

 

Para este ano, o Banco Central aguarda a chegada de 83 analistas no início de novembro, resultado da 

permissão dada pelo Ministério do Planejamento de aproveitar 25% dos aprovados no último concurso, 

realizado em 2009. 

 

O concurso tem validade até junho de 2012 e a expectativa do Banco Central é ter uma nova autorização 

para convocar os 25% restantes que são permitidos segundo o Decreto N° 6.944/2009. Esse reforço pode 

será insuficiente para manter as demandas do Banco Central. Somando todos os cargos, 28,14% dos 

servidores têm 50 anos ou mais e até 936 poderão solicitar aposentadoria neste ano e nos próximos. 

 

Negociações 

Novos concursos devem surgir para sanar essas lacunas. Quando lançou a seleção mais recente, em 2009, 

o Banco Central afirmou que seriam realizados dois ou três processos seletivos nos quatro anos seguintes 

para não correr riscos de prejudicar o funcionamento de suas tarefas. Com o concurso vigente, 

oficialmente a autarquia nega que existam negociações para novas seleções e diz que os esforços estão 

voltados para a liberação do aproveitamento dos aprovados. 

 

Entretanto, o presidente do Sinal, Sérgio Belsito, confirma a dificuldade em negociar com o Ministério do 

Planejamento por novos servidores. “As negociações fluíram bem no governo anterior, ocasião em que se 

negociou um plano plurianual de concursos com 1.500 vagas. Atualmente, o Ministério do Planejamento, 

em função das restrições orçamentárias, tem limitado as autorizações.  

 

Esperamos que para o próximo ano sigam o que foi negociado no governo anterior de mais 500 vagas, 

entretanto, até agora não temos confirmação.”  A pasta comandada por Mirian Belchior tem, por 

orientação estratégica, não informar o andamento de negociações que envolvam autorizações de novos 

concursos. 

 

Preparação 

Enquanto os impasses não são resolvidos, resta aos concurseiros interessados em trabalhar no Banco 

Central aproveitarem o tempo para estudarem. O analista do Banco Central e professor de economia e 

finanças Cesar Frade, dá as dicas sobre a carreira e como se preparar.  Ele explica como funciona a 

carreira. “O Banco Central é dividido em três cargos: procurador, analista e técnico.  

 

Para procurador, só podem se candidatar bacharéis em direito; para analista, graduados em qualquer área 

de formação, e técnicos devem ter terminado o nível médio”. Os salários iniciais variam de R$ 4.896 a R$ 

14 mil. 

 

Ingresso do concurso de 1997, Frade comenta o último concurso para analistas e técnicos, realizado pela 

Fundação Cesgranrio há dois anos e que ofereceu 500 oportunidades. “A dica para quem está estudando é 

começar com as matérias que caíram para todas as áreas: português, direito constitucional, direito 

administrativo, sistema financeiro nacional, economia, raciocínio lógico e inglês”. 

 

Ele complementa dizendo que para o preenchimento das vagas de procurador, o conteúdo cobrado foi: 

direito constitucional, administrativo, econômico, financeiro e tributário, civil, processual civil, 

empresarial, internacional público e privado, penal, processual penal, direito do trabalho e processual do 

trabalho e direito previdenciário. Esse concurso foi responsabilidade do Cespe com 20 vagas.  

*Fonte: Congresso em Foco 
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Justiça autoriza mais de 33 mil crianças a trabalhar em lixões, fábricas de fertilizantes e obras 

 

Juízes e promotores de Justiça de todo país concederam, entre 2005 e 2010, 33.173 mil autorizações de 

trabalho para crianças e adolescentes menores de 16 anos, contrariando o que prevê a Constituição 

Federal. O número, fornecido à Agência Brasil pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), equivale a 

mais de 15 autorizações judiciais diárias para que crianças e adolescentes trabalhem nos mais diversos 

setores, de lixões a atividades artísticas. O texto constitucional proíbe que menores de 16 anos sejam 

contratados para qualquer trabalho, exceto como aprendiz, a partir de 14 anos. 

 

Os dados do ministério foram colhidos na Relação Anual de Informações Sociais (Rais). Eles indicam 

que, apesar dos bons resultados da economia nacional nas últimas décadas, os despachos judiciais 

autorizando o trabalho infantil aumentaram vertiginosamente em todos os 26 estados e no Distrito Federal. 

Na soma do período, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina foram as 

unidades da Federação com maior número de autorizações. A Justiça paulista concedeu 11.295 mil 

autorizações e a Minas, 3.345 mil. 

 

Segundo o chefe da Divisão de Fiscalização do Trabalho Infantil do MTE, Luiz Henrique Ramos Lopes, 

embora a maioria dos despachos judiciais permita a adolescentes de 14 e 15 anos trabalhar, a quantidade 

de autorizações envolvendo crianças mais novas também é “assustadora”. Foram 131 para crianças de 10 

anos; 350 para as de 11 anos, 563 para as de 12 e 676 para as de 13 anos. Para Lopes, as autorizações 

configuram uma “situação ilegal, regularizada pela interpretação pessoal dos magistrados”. Chancelada, 

em alguns casos, por tribunais de Justiça que recusaram representações do Ministério Público do 

Trabalho. 

 

“Essas crianças têm carteira assinada, recebem os salários e todos seus benefícios, de forma que o contrato 

de trabalho é todo regular. Só que, para o Ministério do Trabalho, o fato de uma criança menor de 16 anos 

estar trabalhando é algo que contraria toda a nossa legislação”, disse Lopes à Agência Brasil. “Estamos 

fazendo o possível, mas não há previsão para acabarmos com esses números por agora.” 

 

Atividades insalubres 

Apesar de a maioria das decisões autorizarem as crianças a trabalhar no comércio ou na prestação de 

serviços, há casos de empregados em atividades agropecuárias, fabricação de fertilizantes (onde elas têm 

contato com agrotóxicos), construção civil, oficinas mecânicas e pavimentação de ruas, entre outras. “Há 

atividades que são proibidas até mesmo para os adolescentes de 16 anos a 18 anos, já que são perigosas ou 

insalubres e constam na lista de piores formas de trabalho infantil.” 

 

No início do mês, o MPT pediu à Justiça da Paraíba que cancelasse todas as autorizações dadas por um 

promotor de Justiça da Comarca de Patos. Entre as decisões contestadas, pelo menos duas permitem que 

adolescentes trabalhem no lixão municipal. Também no começo do mês, o Tribunal de Justiça de São 

Paulo anulou as autorizações concedidas por um juiz da Vara da Infância e Juventude de Fernandópolis, 

no interior paulista. 

 

De acordo com o coordenador nacional de Combate à Exploração do Trabalho de Crianças e 

Adolescentes, procurador do Ministério Público do Trabalho (MPT) Rafael Dias Marques, a maior parte 

das autorizações é concedida com a justificativa de que os jovens, na maioria das vezes de famílias 

carentes, precisam trabalhar para ajudar os pais a se manter. 

 

“Essas autorizações representam uma grave lesão do Estado brasileiro aos direitos da criança e do 

adolescente. Ao conceder as autorizações, o Estado está incentivando [os jovens a trabalhar]. Isso 

representa não só uma violação à Constituição, mas também às convenções internacionais das quais o país 

é signatário”, disse o procurador à Agência Brasil. 
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Marques garante que as autorizações, que ele considera inconstitucionais, prejudicam o trabalho dos 

fiscais e procuradores do Trabalho. “Os fiscais ficam de mãos atadas, porque, nesses casos, ao se deparar 

com uma criança ou com um adolescente menor de 16 anos trabalhando, ele é impedido de multar a 

empresa devido à autorização judicial.” 

 

Procurado pela Agência Brasil, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) não se manifestou sobre o assunto 

até a publicação da matéria.  

*Fonte: Agência Brasil 

  

Gleisi seria a candidata em 2014, diz Paulo Bernardo 

 

Paulo Bernardo, em sua passagem por Curitiba no último fim de semana, pela primeira vez falou 

claramente sobre a possível candidatura de sua mulher, Gleisi Hoffmann, ao governo do estado em 2014. 

Especula-se muito que ela possa ser a candidata do PT contra Beto Richa (PSDB), que deve tentar a 

reeleição. Mas nem ela nem o marido admitem isso publicamente. 

 

No entanto, desta vez Bernardo admitiu que o plano existia. A única razão, segundo ele, para não 

confirmar a candidatura hoje é o fato de ela ter sido chamada para o governo federal.  

 

"Estava tudo combinado", diz ele. Ela seria a candidata. "Mas agora, na Casa Civil,. as coisas mudam", 

afirma. Ou seja: tudo dependeria de saber como será a passagem dela pelo Planalto. 

 

Ou será que Gleisi também tem pretensões de participar de um possível segundo governo de Dilma 

Rousseff? 

*Fonte: Caixa Zero – Gazeta do Povo 
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