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Brasília-DF, 26 de outubro de 2011 

 

Histórico de 20 anos mostra que PT manteve ritmo de privatizações 
Programa de desestatização, que completou 20 anos nesta segunda, foi mantido por Lula e Dilma, mesmo 

com o partido sendo contra o processo no início 

 

Mesmo tendo combatido as privatizações no início do anos 1990, o Partido dos Trabalhadores (PT) 

manteve o projeto de tirar o peso do Estado da economia, definido no Programa Nacional de 

Desestatização (PND), como mostra o histórico que completou 20 anos nesta segunda-feira, 24. "As 

privatizações tiveram a importante função de permitir que o governo, livre de investir nessas empresas, 

pudesse gastar com outras áreas, como os programas sociais", explica Alexandre Chaia, professor de 

finanças do Insper. 

 

O PND, colocado em prática em 1991 com a privatização da Usiminas, dura até hoje, com a concessão de 

aeroportos e hidrelétricas, executadas pelo governo Dilma. No governo Lula, um dos principais eventos 

foi a continuidade das concessões para exploração da transmissão de energia, prevista no PND. Em 2003, 

foram leiloadas na Bolsa de Valores de São Paulo concessões para 11 linhas de transmissão, em oito 

estados, com investimentos previstos de R$ 1,8 bilhão. Também foram vendidos bancos estaduais, como o 

BEM (Banco do Estado do Maranhão) e o BEC (do Ceará). 

 

"O processo de privatização andou tanto no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso quanto nos 

do PT. São partidos de visões diferentes, mas o pragmatismo deu resultados bastante positivos", diz 

Armando Castelar Pinheiro, pesquisador do Ibre/FGV, professor da UFRJ e ex-chefe do Departamento 

Econômico do BNDES (leia a entrevista completa). 

 

As concessões são uma forma de desestatização na qual o estado não vende o bem ou empresa em 

definitivo, mas "aluga" sua administração por um período pré-definido, normalmente mais longo que o de 

contratos comerciais comuns. "Hoje, as concessões são mais frequentes porque não há mais empresas 

estatais que despertem tanto interesse do setor privado; as mais rentáveis, ou que precisavam de 

investimentos com mais urgência, já foram vendidas", diz Chaia. 

 

Em dezembro de 2007, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) realizou o leilão da Usina 

Hidrelétrica de Santo Antônio, a primeira do complexo do Rio Madeira, em Rondônia. O Consórcio 

Madeira Energia foi o vencedor do leilão. No mesmo ano, a Agência Nacional de Transportes Terrestres 

(ANTT) licitou 2.600 quilômetros de rodovias federais. 

 

Em 2008, foi feito o leilão da Usina Hidrelétrica Jirau, também no rio Madeira, que terá capacidade 

instalada de 3,3 mil MW. O leilão foi vencido pelo Consórcio Energia Sustentável do Brasil (CESB),  

formado pelas empresas Suez Energy South América (50,1%), Camargo Corrêa (9,9%), Eletrosul (20%) e 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (20%). 

 

O governo também abriu mão, ainda em 2008, de participações minoritárias em empresas que tinham sido 

privatizadas, como na venda de R$ 1 milhão em ações da Amazônia Celular. Agora, o foco do PND está 

na concessão de aeroportos. Além da construção do aeroporto de São Gonçalo do Amarante (RN), o 

governo deve entregar à iniciativa privada os terminais de Brasília, Viracopos e Guarulhos, ambos em São 

http://economia.ig.com.br/maior-licao-das-privatizacoes-foi-o-pragmatismo-diz-economista/n1597305810833.html
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Paulo. No edital dos leilões, está previsto algo difícil de imaginar quando o PT fazia parte da oposição: 

mesmo estrangeiros poderão participar do processo.  

*Fonte: IG 

  

STF abre inquérito para investigar Orlando Silva 
Ministro do Esporte é suspeito de ser mentor de esquema de corrupção 

 

A ministra Carmem Lúcia Antunes Rocha, do STF (Supremo Tribunal Federal) abriu inquérito para 

investigar as suspeitas de envolvimento do ministro do Esporte, Orlando Silva, no esquema de corrupção 

na pasta. 

 

Ela atendeu a um pedido do procurador-geral da República, Roberto Gurgel, que na semana passada 

requereu a abertura formal da investigação. Carmem Lúcia pediu ao TCU (Tribunal de Contas da União) 

que informe se existem processos em andamento no órgão sobre convênios firmados no âmbito do 

ministério do Esporte.  

 

A ministra também requisitou ao STJ (Superior Tribunal de Justiça) que encaminhe ao Supremo inquérito 

que investiga a participação do governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz nas supostas 

irregularidades.  

 

Quando esse inquérito chegar do STJ, o procurador-geral da República analisará se há conexão entre os 

fatos investigados naquele tribunal e no Supremo. Se houve essa conexão, o inquérito poderá ser 

transferido do STJ para o Supremo.  

*Fonte: Agência Estado 

  

Verbas públicas beneficiam familiares de Orlando 

 

Convênios assinados pelo governo federal mostram que a família do ministro Orlando Silva (Esporte) se 

valeu de uma rede de organizações não governamentais (ONGs) e mobilizou militantes e simpatizantes do 

PCdoB para facilitar o acesso aos cofres públicos. No rastro da posse de Orlando Silva no Esporte, em 

abril de 2006, a mulher dele, Ana Cristina Petta, também arrumou um cargo de confiança no Ministério da 

Cultura. 

 

A nomeação de Ana Petta como gerente da Secretaria de Políticas Culturais foi publicada em maio de 

2006. A mulher de Orlando Silva recebeu R$ 2.961,87 até junho, segundo o Portal da Transparência, que 

não registra outros pagamentos. Mas a passagem pelo governo federal azeitou os negócios públicos e 

privados e levou até a ONG Via BR, intermediária das relações com a família Orlando-Petta, a festejar.  

 

"Uma parceria de sucesso", saudou o então secretário de Esporte de Campinas (SP), Gustavo Petta, sobre 

o evento promovido com o Instituto Via BR no município em novembro de 2009, prestigiado pelo 

cunhado de Petta, Orlando Silva, ministro do Esporte. A festa foi apenas um capítulo na complexa rede de 

relações entre a família de Orlando Silva, o PCdoB e ONGs. 

 

A ONG Via BR, criada pouco tempo antes por "jovens com a perspectiva socialista", seria contratada pelo 

Esporte menos de seis meses depois da festa da "Virada Esportiva", em Campinas. A Via BR teria 26 dias 

a partir da publicação do convênio no Diário Oficial para estimular a participação social na 3ª Conferência 

Nacional do Esporte. Pelo trabalho, recebeu R$ 272 mil.  

 

Gustavo Petta, irmão de Ana Cristina Petta, havia sido convidado pelo ministro e cunhado a participar da 

organização dessa conferência. No mês seguinte à conferência que organizara, com a participação da Via 

BR, Gustavo Petta se lançaria candidato a deputado federal pelo PCdoB. 
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A Contra Regras, que prestou serviços gratuitos à campanha de Petta, acabara de receber R$ 83.400 de 

convênio da Via BR com o Ministério do Esporte. A "doação" à campanha, acima dos valores permitidos 

por lei, seria condenada depois pela Justiça eleitoral. A Contra Regras levou multa e ficará sem contratos 

com o poder público, apesar da defesa feita pela advogada da Via BR, Camila Saad. 

 

Os laços que unem a Via BR e a Contra Regras vão além dos negócios em Campinas e dos convênios 

selados com a União em 2010, um dos quais teve subcontratada a Hermana, empresa de Anna Petta. A 

ONG e a empresa dividem o mesmo endereço na rua Áurea, no bairro da Vila Mariana, em São Paulo, em 

prédio vizinho ao da Hermana.  

*Fonte: O Estado de S. Paulo 

 

Servidores públicos organizam marcha na Esplanada às 14h desta quarta 

 

A Esplanada dos Ministérios será tomada por centenas de funcionários públicos de dez entidades nesta 

quarta-feira (26), a partir das 14h. Dez entidades se organizaram para promover a II Mobilização por um 

Serviço Público de Qualidade e Contra a Corrupção. A mobilização está marcada para começar em frente 

à Catedral e seguir até o Congresso Nacional, onde será entregue um manifesto aos parlamentares. 

 

O ato faz parte da II mobilização realizada em conjunto desde maio. As entidades pedem melhores 

condições de trabalho junto ao Governo Federal e reclamam que as carreiras que atuam na arrecadação de 

impostos; no combate à sonegação, no tráfico de drogas e no trabalho escravo; na fiscalização e no 

controle interno; na segurança sofrem limitações operacionais devido à falta de infraestrutura e 

investimentos. 

 

De acordo com a organização da marcha, delegados e peritos de Polícia Federal, Policiais do Distrito 

Federal, Advogados Públicos da União, Auditores Federais de Controle Interno e Auditores-Fiscais da 

Receita Federal do Brasil e do Trabalho participarão da passeata na Esplanada dos Ministérios. 

 

Entre as reivindicações das categorias estão o tratamento isonômico entre os poderes na previsão 

orçamentária; a liberação de recursos para infra-estrutura de trabalho; reposição salarial e reestruturação 

das carreiras; a retomada dos concursos públicos e o fim da terceirização nas atividades próprias das 

carreiras de Estado.  

*Fonte: Correio Web 

  

Corrupção e velhas práticas levam partidos a apostarem em novos líderes 
Mudança geracional não se caracteriza apenas por lançamento de candidatos jovens, mas sim de nomes 

ainda desconhecidos ou com pouca visibilidade na política 

 

A sucessão municipal do próximo ano, já percebida pelo comando dos principais partidos como um marco 

na mudança geracional da política, será estratégica para o lançamento e teste de novos líderes regionais. 

Muito mais por necessidade - numa constatação pragmática da chamada fadiga de material -, os caciques 

políticos decidiram aderir à renovação de seus quadros, para tentar segurar seus espaços. 

 

Até então, havia muita resistência dos partidos em ceder espaço para novos quadros políticos. Mas, o risco 

de esvaziamento diante da insatisfação da sociedade com as práticas e vícios dos políticos tradicionais - a 

leniência com a corrupção - estão levando seus dirigentes a apostar em nomes ainda desconhecidos do 

grande público. 

 

- Existe um vazio de nomes entre as gerações na política nacional. Hoje, cerca de 50% do eleitorado está 

na faixa entre 16 e 35 anos. Temos que renovar para atingir esse eleitor. Essa orientação do PMDB de 

lançar candidato próprio em todas as grandes cidades e capitais já é uma forma de pressionar a renovação. 

Muitos líderes novos estão querendo espaço. Com isso, o PMDB está se reoxigenando - afirma o 

presidente do PMDB, senador Valdir Raupp (RO). 
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Segundo os próprios políticos, essa mudança geracional não se caracteriza apenas por lançamento de 

candidatos jovens, mas sim de nomes ainda "virgens" ou com pouca visibilidade na política. Mas a 

tendência majoritária é, sim, de lançamento em massa de candidatos mais jovens nas disputas das 

principais cidades brasileiras. 

 

'Lula percebeu essa necessidade de mudança geracional' 

Isso fica muito claro em São Paulo, o principal colégio eleitoral do país, com o pré-lançamento de três 

candidaturas: o ministro da Educação, Fernando Haddad, pelo PT, do deputado federal Gabriel Chalita 

(SP), pelo PMDB, e do secretário estadual de Meio Ambiente, Bruno Covas, pelo PSDB. 

 

O PMDB foi buscar em Chalita a possibilidade de recuperar espaço em São Paulo. Já o PT tem sido 

obrigado pelo ex-presidente Lula a apresentar um novo nome para reciclar as opções e sair da armadilha 

de velhos conhecidos, como a senadora Marta Suplicy e o atual ministro Aloizio Mercadante (Ciência e 

Tecnologia). 

 

- Essa tendência de renovação não vem de São Paulo. Ela chega a São Paulo. É uma necessidade dos 

partidos. Lula percebeu essa necessidade de mudança geracional, que envolve novos nomes com 

conhecimento técnico. Ele fez isso no seu governo quando escalou ministros que eram secretários-

executivos. Vários quadros técnicos foram alçados para o primeiro escalão. Portanto, isso já acontecia na 

política nacional - disse ao GLOBO o ministro Fernando Haddad. 

 

Mas o PT tem poucos candidatos com esse perfil pelo país. A dificuldade do PT de reciclar é tamanha que 

o partido estabeleceu uma mudança estatutária: cria no Estatuto do partido a obrigatoriedade de 20% de 

filiados entre 17 e 29 anos nos diretórios. 

 

Essa carência do partido da presidente Dilma Rousseff fica demonstrada em cidades estratégicas como 

Porto Alegre, onde há um movimento do governador Tarso Genro (PT-RS) para apoiar a candidatura da 

jovem deputada Manuela D'Ávila (PCdoB-RS). E também em Curitiba, onde o PT negocia o apoio ao ex-

deputado tucano Gustavo Fruet, que foi para o PDT. Embora já conhecido na política, Fruet é considerado 

um representante das novas gerações. 

 

Encantamento dos jovens é o objetivo 

Todos os partidos estão em busca de candidatos que possam encantar os mais jovens. Em Macapá, por 

exemplo, as legendas de esquerda pressionam o senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP) - o mais jovem 

senador da República, com 39 anos - para que seja o candidato a prefeito por uma frente, incluindo PT, 

PCdoB, e PSB. O estado do Amapá está em crise política há tempos, depois que operações da Polícia 

Federal chegaram a prender parte expressiva da elite política local. 

 

- O desafio é que essa nova geração não traga os vícios da anterior. Essa é a primeira geração de fato do 

pós-ditadura. O que ocorre é uma pressão que vem de fora dos partidos para a mudança na política. Isso 

fica claro com as manifestações contra a corrupção. Essa aversão aos partidos mostra a pressão de fora 

para dentro - afirma Randolfe. 

 

PMDB faz esforço para repetir modelo que levou à vitória de Eduardo Paes no Rio 

O deputado peemedebista Chalita admite que renovação é também uma necessidade do PMDB. Mas 

reconhece dificuldades. Ele revela que havia resistência dos caciques em abrir espaço para os novos. 

 

- Esse processo de renovação não é fácil. As pessoas estão em busca de novidade, mas com consistência. 

O PMDB tem incentivado essa renovação. Mas não é apenas uma mudança de idade, mas de conceito. O 

que existia é que os líderes políticos tinham resistência em formar novos líderes, o que deixou uma lacuna 

geracional - constata Chalita. 
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Cientes da necessidade de inovar, o PMDB está lançando o deputado Raul Henry (PMDB-PE) para a 

disputa em Recife, e deve apostar também em nomes novos em Florianópolis, Porto Velho, Teresina e 

João Pessoa. O esforço é para repetir o modelo que levou à vitória do prefeito do Rio, Eduardo Paes 

(PMDB), que se filiou ao partido e logo depois venceu a disputa na capital fluminense. 

 

Os escândalos na política e a repetição de práticas e vícios que há anos expõem os partidos e os políticos 

estão obrigando seus dirigentes e marqueteiros a investir pesado na inovação. A ampla pesquisa do PSDB 

encomendada ao Ipespe, do sociólogo Antonio Lavareda, mostra claramente que a população anseia por 

novidades, que o partido precisa fugir dos nomes já muito conhecidos e batidos. 

 

- É bom para o partido mudar. Nossos quadros precisam de renovação - afirma o presidente do PSDB, 

Sérgio Guerra. 

 

Além de Bruno Covas ter se colocado para as prévias, em São Paulo, o PSDB deve lançar nomes novos 

como os deputados Rui Palmeira, em Maceió; Rogério Marinho, em Natal; Daniel Coelho, em Recife; 

Nelson Marchezan Júnior, em Porto Alegre; e Luiz Fernando Machado, em Jundiaí. 

 

- Não é por vontade própria. Os partidos estão sendo pressionados pela sociedade por essa renovação - 

reconhece o deputado tucano Luiz Fernando Machado (SP).  

*Fonte: Agência O Globo 

  

Senador propõe que TCU fiscalize a contribuição sindical obrigatória 

 

As entidades sindicais de trabalhadores e patronais, além das que organizam os profissionais liberais, 

deverão prestar contas ao Tribunal de Contas da União (TCU), em cada exercício financeiro, sobre a 

aplicação dos recursos provenientes da contribuição sindical obrigatória. É o que prevê emenda do 

senador Aloysio Nunes (PSDB-SP) a projeto de lei da Câmara dos Deputados (PLC 51/11) pautado para 

votação na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), nesta terça-feira (25). 

 

Para o senador, as contribuições sindicais são provenientes de recursos públicos. Por isso, conforme sua 

avaliação, a autonomia e liberdade sindical não podem ser utilizadas "como obstáculo à boa fiscalização" 

dos recursos. Se prevalecer a tese, vão ficar submetidos à fiscalização do TCU desde os sindicatos de base 

às centrais sindicais, até as federações e confederações das categorias econômicas ou profissionais, além 

dos conselhos das profissões liberais. 

 

O que o senador está propondo é uma inovação abrangente por meio de projeto que nasceu apenas com 

uma finalidade: transferir do Ministério do Trabalho e Emprego para as entidades sindicais a obrigação de 

comunicar à Caixa Econômica Federal sobre mudanças estatutárias ou administrativas em suas estruturas, 

sempre que ocorrerem ou quando solicitadas. O recolhimento das contribuições sindicais é feito 

justamente na Caixa, que precisa manter atualizados, por exemplo, os cadastros de dirigentes das 

entidades sindicais. 

 

A intenção da proposta original é atualizar o texto da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) em 

relação à Constituição, que desvinculou as entidades sindicais do Estado. Autor do relatório, com voto 

pela aprovação, o senador José Pimentel (PT-CE) assinalou que a lei não pode exigir autorização do 

Estado para a fundação de sindicatos. Portanto, avaliou que, de forma coerente, cabe apenas às entidades 

sindicais o dever de informar à Caixa sobre mudanças estatutárias ou administrativas porventura 

ocorridas. 

 

Aloysio Nunes (PSDB-SP) solicitou vista da matéria quando o relatório foi lido, há duas semanas. Após 

análise, decidiu pela apresentação da emenda que atribui ao TCU o papel de fiscalizar a aplicação dos 

recursos. Pimentel ainda não se manifestou sobre a emenda. 
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Depois do parecer da CAE, o projeto seguirá para a Comissão de Assuntos Sociais (CAS), onde receberá 

decisão terminativa.  

*Fonte: Agência Senado 

  

CCJ: reforma Sindical (PEC 369) e fim da contribuição sindical (PEC 71) 

 

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados pode votar, nesta quarta-feira 

(26), admissibilidade de propostas que modificam o sistema de arrecadação das entidades sindicais, e 

propostas que alteram a estrutura da organização sindical brasileira.  

 

Reforma Sindical 

Está na pauta da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara, nesta quarta-feira (26), a PEC 

369/2005, do Poder Executivo, sobre a reforma sindical. O relator, deputado Moreira Mendes (PPS-RO) 

apresentou parecer pela admissibilidade da matéria. Leia mais  

 

A proposta tem a pretensão de promover uma ampla reforma na legislação sindical, que 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.  

 

Organização Sindical 

Outra PEC em pauta é a 314/04, do deputado Ivan Valente (PSol-SP). A proposta que dispõe sobre a 

Organização Sindical extingue a unicidade e retira do Ministério do Trabalho e Emprego a prerrogativa do 

registro das entidades sindicais.  

 

De acordo com a proposta, "lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato; 

ressalvado o registro como pessoa jurídica em conformidade com a legislação civil, vedadas ao Poder 

Público a interferência e intervenção na estruturação, administração e organização sindical; a qual deverá 

obedecer aos princípios da gestão democrática, com pluralismo de idéias".  

 

O relator da matéria, deputado Maurício Quintella Lessa (PR-AL) ofereceu parecer pela admissibilidade 

da iniciativa. 

 

Fim da contribuição sindical 

Também está na ordem do dia da CCJ desta semana, a PEC 71/95. A proposta veda a contribuição sindical 

compulsória. O autor da matéria é o deputado Jovair Arantes (PTB-GO); e o relator é o deputado Moreira 

Mendes (PPS-RO), cujo parecer é pela admissibilidade da proposta.  

*Fonte: Agência Folha 

  

Supremo julga hoje a constitucionalidade do exame da ordem dos advogados 

 

Bacharéis em direito e advogados de todo o país aguardam ansiosos o julgamento previsto para a tarde 

desta quarta-feira, no Supremo Tribunal Federal (STF), que definirá se o exercício da advocacia está 

condicionado à aprovação no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).  

 

Mas não são apenas alunos, professores e profissionais de direito que se interessam pelo caso. Um 

levantamento feito pelo Correio mostra que está em jogo no Supremo uma questão que envolve pelo 

menos R$ 18 milhões mensais, valor estimado que os cursos preparatórios recebem todo mês de alunos 

que se preparam para as provas.  

 

No Distrito Federal, os cursos para o Exame da Ordem custam entre R$ 1 mil e R$ 2,7 mil por um período 

de quatro meses, o que corresponde a uma média mensal de R$ 462,50. Anualmente, a OAB realiza três 

edições da prova, com um total de inscritos que varia de 120 mil a 140 mil por edição. Segundo o 

http://www.diap.org.br/index.php/noticias/artigos/18451-reforma-sindical-de-governo-lula-volta-a-tramitar
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coordenador dos cursos jurídicos do Grancursos, Washington Barbosa, um terço dos inscritos costuma 

passar pelos cursos preparatórios. 

 

Cercado de polêmica, a realização do Exame da Ordem divide opiniões, e o julgamento afeta diretamente 

a rotina dos 106 mil inscritos para a prova do próximo domingo. Caso o Supremo entenda que a avaliação 

não é necessária para o exercício da advocacia, estima-se que muitos candidatos desistiriam de 

comparecer à seleção. 

 

O ministro Marco Aurélio Mello, relator do processo, acredita que a análise será concluída nesta quarta-

feira. “O caso está na pauta e acho que vai ser apregoado, porque há interesse latente”, destacou. O 

recurso extraordinário em julgamento, interposto por João Antônio Volante, integrante do Movimento 

Nacional dos Bacharéis de Direito, terá repercussão geral. Ou seja, a decisão terá de ser aplicada em toda a 

Justiça brasileira. 

 

Para o presidente da OAB, Ophir Cavalcante, caso não houvesse a prova, o número de advogados dobraria 

e a seleção seria feita pelo mercado de trabalho, prejudicando a sociedade. Quanto à seleção da entidade 

ferir a liberdade da profissão, Ophir afirma: “Respeitamos muito a liberdade na escolha de cada profissão. 

Mas no direito especificamente, o Estatuto do Advogado, que é lei, estabelece determinados critérios para 

o exercício da profissão. Quem escolhe a advocacia sabe disso. É como o médico com a residência”.  

 

Enquanto o STF decide a constitucionalidade do Exame da Ordem da OAB, alunos e educadores de 

direito reforçam o time favorável à prova. “A lei estabelece qualificações específicas para o exercício da 

profissão. Isso não é uma exigência feita unilateralmente pela OAB. A prova é uma exigência legítima”, 

pondera Mamede Said, professor de direito da Universidade de Brasília (UnB).  

 

Leo Bijos, aluno do oitavo semestre de direito no Centro Universitário de Brasília (UniCeub), e Caio 

Motta, calouro na instituição, concordam que a seleção é uma garantia da qualidade dos profissionais no 

mercado de trabalho. “É uma profissão que exige muito. A prova é uma forma viável de filtrar pessoas 

capacitadas para essa função”, avalia Caio. O colega acredita que provas semelhantes deveriam ser 

aplicadas para outros cursos de graduação, “como engenharia, por exemplo”. 

 

Aluno do último semestre do UniCeub, Yuri Cunha, 22 anos, vai fazer o Exame da Ordem neste fim de 

semana e acredita que apenas uma minoria dos candidatos é contrária à prova. Para Yuri, o exame 

funciona como um controle das faculdades existentes. “Os cursos de direito estão se alastrando pelo país e 

a maioria é de baixa qualidade. Quem estuda de verdade durante os quatro anos de faculdade não teme a 

prova da OAB”, afirma ele, que dispensou o curso preparatório e está confiante na aprovação.  

 

Qualidade 
O diretor da faculdade de direito da Universidade de São Paulo (USP), Antonio Magalhães Gomes Filho, 

concorda com a avaliação do aluno sobre a péssima qualidade do ensino jurídico no país. “O Exame 

Nacional do Ensino Médio (Enem) funciona para fiscalizar o ensino médio e o Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes (Enade), o ensino superior. Manter o Exame da Ordem é uma garantia de 

melhora nas universidades de direito”, avalia.  

*Fonte: Correio Braziliense 

  

Câmara aprova criação de 1.853 cargos no Executivo 

 

Gasto previsto neste primeiro ano de contratações é de R$ 103,3 milhões. Maioria é para o Itamaraty 

A Câmara dos Deputados aprovou a criação de 1.853 cargos no Executivo com aumento de gastos nas 

contas públicas previsto em R$ 103,3 milhões neste primeiro ano de contratação do pessoal. Os cargos 

serão preenchidos gradativamente a partir deste ano, de acordo com explicações do governo. São 1.293 

cargos para o Itamaraty, divididos em 400 para a carreira de diplomata e 893 na carreira de oficial de 

chancelaria. 
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Além disso, 346 cargos de assistente de chancelaria foram transformados em 162 cargos de oficial, sem 

impacto nos custos. Para a Advocacia-Geral da União foram criados 560 cargos, que serão preenchidos 

neste e no próximo ano. Os dois projetos foram aprovados na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e 

têm caráter conclusivo, o que significa que seguem para o Senado e não precisam ser votados pelo 

plenário, se não houver recurso para esse fim.  

*Fonte: Agência Estado 

  

Metade dos jovens entre 18 e 20 anos não consegue emprego formal, aponta Dieese 

 

O Ministério do Trabalho e Emprego e o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos (Dieese) lançaram o Anuário do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda 

2010/2011. O levantamento é dividido em seis tópicos: mercado de trabalho, intermediação de mão de 

obra, seguro-desemprego, qualificação profissional, economia solidária e juventude. Com relação aos 

jovens, o anuário revela que a taxa de desemprego é muito alta para quem tem menos de 20 anos. 

 

O diretor técnico do Dieese, Clemente Ganz Lúcio, disse que, no geral, os dados mostram que há uma 

forte geração de empregos com carteira assinada e, consequentemente, redução do desemprego e da 

informalidade. Ele destacou o crescimento do setor das cooperativas, que já somam mais de 25 mil no 

país, que impulsiona  ainda mais a oferta de vagas. 

 

Sobre os problemas, o diretor do Dieese aponta, como exemplos mais representativos, o desemprego 

maior entre mulheres, negros e jovens. “Há ainda um caminho muito longo para que mulheres, negros e 

jovens tenham uma participação mais igualitária do ponto de vista da ocupação e das das condições de 

trabalho, para que todas as pessoas possam ter um sistema de proteção social adequado”, disse. 

 

Segundo dados do anuário, o desemprego entre os jovens de 18 a 20 chega a 50%. Entre as mulheres esse 

número fica em 11,1% (contra 6,2% entre os homens). E entre os negros, 10% (contra 7,3% da população 

branca e 9,1% da parda). Todas as comparações são com dados de 2009. 

 

Para o ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, o anuário é uma “fotografia numérica” do emprego 

em cada região. “O anuário serve às políticas de emprego e qualificação do ministério, mas também para, 

por exemplo, uma empresa que quer se instalar em uma determinada região saber se tem trabalhador 

qualificado para o tipo de serviço, saber se a faixa de salário do consumidor vai fazer com que valha a 

pena ele se instalar nessa região”, explicou. Até o final do ano, o anuário estará disponível na página do 

ministério na internet.  

*Fonte: Agência Brasil 
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