
 1 

               

 
  

Brasília-DF, 27 de setembro de 2011 

 

Ministério do Trabalho vira balcão do PDT 
Ministro Lupi abriga cúpula do PDT e 'turbina' central aliada 

 

Carlos Lupi mantém dez integrantes da Executiva Nacional do seu partido em postos de comando. ―Todos 

são filiados ao PDT, o que pesou, sim, para suas nomeações", disse o ministro ao Estado, confirmando a 

lista de correligionários que nomeou. "Reitero que todos os seus cargos são de livre provimento", 

completou. No jargão burocrático, isso significa que Lupi considera caber a ele preencher os cargos da 

forma que entender melhor. 

 

Panella e Lupi são amigos há 25 anos, segundo o próprio ministro. Os dois chegaram a ser sócios no Rio 

de Janeiro, no Auto Posto São Domingos e São Paulo, mas a falta de alvarás não permitiu o 

funcionamento do negócio.  

 

Sucessor de Leonel Brizola na presidência do PDT, Lupi chegou ao bloco F da Esplanada dos Ministérios 

em 2007, após perder a disputa para governar o Rio e ter apoiado a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva. 

Ele tirou licença do comando do PDT para assumir o ministério, mas continuou mandando na legenda, 

numa confusão de fronteiras entre o cargo no governo e a militância partidária.  

Loteamento 

 

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

Lupi, o secretário executivo da pasta, Paulo Roberto Santos Pinto, também é integrante da Executiva 

Nacional. Da mesma forma, comandam o partido quatro assessores diretos do ministro: o secretário de 

Políticas para o Emprego, Carlo Roberto Simi, e a diretora de Qualificação, Ana Paula da Silva.  

 

Completam a lista dois coordenadores-gerais: o responsável por Estudos, Anderson Brito Pereira, e Rafael 

Oliveira Galvão, que cuida de empreendedorismo juvenil. A Fundacentro, instituição de pesquisa sobre 

segurança do Trabalho, vinculada ao ministério, também é comandada por um membro da Executiva do 

PDT, Eduardo de Azeredo Costa. Neste ano, a Fundacentro recebeu R$ 45,7 milhões.  

 

O Estado apurou que Panella tinha ascendência sobre os demais pedetistas. A maioria dos secretários ia ao 

seu gabinete despachar. Isso significa que a proximidade com Lupi se impunha à hierarquia do ministério.  

 

Manobra 
No ano em que assumiu o ministério, Lupi abriu caminho para o repasse de verbas do FAT a centrais 

sindicais, por meio de convênios com sindicatos ligados às centrais, proibidas pelo TCU de receber 

dinheiro público por fraudes e irregularidades na prestação de contas. A justificativa foi "a necessidade de 

novos parceiros" para cuidar da intermediação de emprego nas cidades de São Paulo e do Rio.  

 

Com a medida adotada Lupi, a Força Sindical tomou a liderança do repasse de verbas para agências de 

emprego. O convênio em curso com a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos soma R$ 

46,4 milhões. A confederação é comandada por Monica de Oliveira Lourenço Veloso, que também é 

diretora da Força. A central sindical é presidida por Paulo Pereira da Silva (SP), deputado federal pelo 

PDT e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. 
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A brecha aberta em dezembro de 2007 também resultou na contratação de entidade que atende pelo nome 

de Sindicato dos Oficiais Alfaiates, Costureiras e Trabalhadores nas Indústrias de Confecção de Roupas e 

de Chapéus de Senhoras do Rio de Janeiro. A entidade usou parte do convênio de R$ 6 milhões para 

reformar e mobiliar sua sede, reativando um Centro de Atendimento ao Trabalhador, no bairro de São 

Cristóvão.  

 

O sindicato é filiado à União Geral dos Trabalhadores (UGT). "Isso dá visibilidade às centrais", disse o 

deputado Roberto Santiago (PV-SP), vice-presidente da UGT, que intermediou o convênio. "Fiquei 

intercedendo junto ao Lupi, deu trabalho", contou.  

 

Lupi alegou que a escolha das entidades obedeceu a um "edital de chamada pública de parceria" com 

ampla divulgação no Diário Oficial.  

*Fonte: O ESTADO DE S. PAULO 

  

Mesmo suspensa, ONG recebe verba de Lupi 
Ministério liberou R$ 1,5 milhão do FAT para Instituto Nacional América 23 dias depois de sanção da 

CGU ter sido publicada no 'Diário Oficial' 

 

Punido pela CGU por conta de irregularidade na suspensão de novos contratos com a União, o Instituto 

Nacional América recebeu R$ 1,5 milhão do Ministério do Trabalho para treinar trabalhadores para a 

Copa do Mundo de 2014. O pagamento foi liberado 23 dias depois de a sanção ter sido publicada no 

Diário Oficial da União.  

 

O dinheiro vem do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e, nos termos do convênio, servirá para 

qualificar profissionais na área de turismo: a ONG gaúcha se comprometeu a treinar 3.622 trabalhadores 

em Porto Alegre e 19 municípios da região metropolitana, a um custo total para a União de cerca de R$ 3 

milhões, dos quais a metade já foi liberada depois da sanção.  

 

Procurado nesta segunda-feira, 26, pelo Estado, o presidente da entidade, Carlos Ernani Ranheiri Filho, 

informou que não tinha conhecimento da punição, aplicada a partir de investigações feitas pela 

Controladoria-Geral da União (CGU). ―Vamos ter de verificar isso aí‖, disse. O instituto começou em 

julho cursos para organizador de eventos, agente de viagens e recepcionistas.  

 

O diretor de estágios do instituto, Mário Adalberto Pereira, explicou depois que ―não havia visto‖ uma das 

cláusulas da licitação ganha para selecionar estagiários para o Ministério da Educação e que preferiu ser 

punido com a suspensão da participação em novas licitações a pagar multa por não conseguir cumprir o 

contrato. ―Fica difícil arrumar quem queira ganhar R$ 300 ou R$ 400 pelo estágio‖, disse.  

 

Fiscalização 

De acordo com a Controladoria-Geral da União (CGU), em casos de sanção como essa fica a critério do 

gestor manter ou não um convênio assinado previamente – mas a CGU continua fazendo o 

acompanhamento do projeto.  

 

A avaliação depende do prejuízo causado com a interrupção, quando o convênio é mais antigo. No caso do 

convênio do Ministério do Trabalho com o Instituto Nacional América, os cursos sequer haviam 

começado. A CGU mandou ontem verificar a regularidade do pagamento.  

 

O responsável pelo convênio no Ministério do Trabalho é o secretário de Políticas Públicas e Emprego, 

Carlo Simi, um dos 10 nomes do ministério que estão na executiva nacional do PDT. 

 

No domingo, o Estado mostrou que, mesmo depois da demissão do tesoureiro do PDT, Marcelo Panella, 

da chefia de gabinete de Lupi – que é presidente licenciado do partido ,– o ministério ainda abriga outros 
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dez pedetistas, além do presidente da Fundacentro. Lupi já admitiu que a militância ―pesou‖ nas 

nomeações.  

 

Questionado sobre os programas de qualificação profissional bancados pelo FAT e sob investigação da 

CGU, Lupi disse que eles ―são bem sucedidos‖. ―Pelo menos 30% dos alunos precisam ter carteira de 

trabalho assinada‖, alegou.  

*Fonte: O ESTADO DE S.PAULO 

  

Para Jucá, é difícil criar imposto para a saúde em 2012 

 

O peemedebista lembrou a dificuldade histórica de que os parlamentares votem favoravelmente ao 

aumento da carga tributária num ano eleitoral, já que temem a retaliação dos eleitores nas urnas 

O líder do governo no Senado, senador Romero Jucá (PMDB-RR), afirmou nesta segunda-feira que "é 

muito difícil" criar um novo imposto para financiar a saúde em 2012.  

 

A declaração do líder governista esbarra na afirmação da ministra de Relações Institucionais, Ideli 

Salvatti, que em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo admitiu que o governo quer a criação de um 

novo tributo para financiar a área de Saúde. A articuladora política do Planalto disse, ainda, que o novo 

imposto sairia no ano que vem, "por causa da situação econômica" desfavorável deste ano. 

 

"É muito difícil se criar imposto no próximo ano. O governo não vai capitanear a criação de novo imposto 

a curto prazo", disse Romero Jucá. O peemedebista lembrou a dificuldade histórica de que os 

parlamentares votem favoravelmente ao aumento da carga tributária num ano eleitoral, já que temem a 

retaliação dos eleitores nas urnas. 

 

O líder rechaçou, ainda mais, a eventual criação de imposto neste ano. Jucá disse que a orientação do 

governo para a política econômica é de "redução de impostos, combate à inflação e responsabilidade 

fiscal", diante do cenário de crise financeira internacional. "Essa conjuntura não combina com a criação de 

imposto", justificou. 

 

Por fim, Jucá rebateu a proposta da oposição de recompor o texto original do Senado à regulamentação da 

Emenda 29. Em abril de 2008, o plenário da Casa aprovou, com unanimidade, projeto de autoria do então 

senador Tião Viana (PT-AC) para que a União repassasse 10% de sua receita bruta à área de saúde. No 

entanto, a Câmara alterou a proposta a fim de que o governo federal encaminhe ao setor apenas a variação 

do PIB, conforme o texto constitucional.  

*Fonte: AGÊNCIA ESTADO 

  

Planejamento dá sinal verde para o próximo concurso do INSS 

 

O Ministério do Planejamento confirmou a autorização do lançamento do próximo concurso do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS), que vai oferecer ao todo 2.700 vagas para técnicos, peritos e 

assistentes. De acordo com o ministro da Previdência, a seleção deve sair até o final desta semana. 

A seleção vai oferecer 2.700 vagas, sendo 2.000 para técnicos previdenciários, 500 para peritos e 200 para 

assistentes sociais.  

 

No caso dos assistentes sociais, Garibaldi Filho informou que os aprovados no último concurso, realizado 

em 2009, serão reaproveitados. Na ocasião, a seleção ofereceu 900 vagas para assistentes sociais. A 

disputa registrada pela Funrio, organizadora da seleção, foi de 48,17 candidatos por vaga. A remuneração 

inicial para o cargo era de R$ 3.586,26. 

 

No dia 21 de julho, a presidenta Dilma Rousseff autorizou o concurso em caráter excepcional, haja vista 

que todas as seleções e nomeações estão sendo analisadas friamente pelo Ministério do Planejamento, que 

tenta aplicar o corte orçamentário e reduzir a gastança com a máquina pública. 
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Os novos servidores do INSS vão atuar no Plano de Expansão da Rede de Atendimento (PEX) do 

instituto, que prevê a implantação de 720 novas agências da Previdência em cidades brasileiras com mais 

de 20 mil habitantes que não possuem unidades fixas. Desse total, 71 já foram inauguradas. Até o final de 

2014, as demais 649 unidades deverão ser entregues. 

 

Último concurso 

Em 2008 o lançou concurso com 2,3 mil oportunidades para técnicos e analistas. Segundo o edital, a 

remuneração inicial oferecida era de R$ 1.989,87 e R$ 2.243,78, respectivamente. O Centro de Seleção e 

de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília (Cespe/UnB) elaborou as provas.  

*Fonte: CORREIOWEB 

  

Mutirão de conciliação com o INSS começa em outubro 
Segurados com processos contra a Previdência Social terão que procurar Juizado Especial 

 

Dos dias 3 a 7 de outubro, o Conselho Nacional de Justiça — em parceria com a Advocacia-Geral da 

União (AGU) e o INSS — vai realizar um mutirão nacional para desafogar o judiciário de ações contra a 

Previdência. No Rio, a semana de conciliações deve acontecer no Juizado Especial Federal, Centro da 

Cidade. Os segurados com ações nos tribunais contra o INSS e que desejarem fazer um acordo deverão 

procurar a Justiça Federal nesse período. 

 

De acordo com a AGU, o maior número de demandas ajuizadas contra o instituto são aquelas que dizem 

respeito à concessão de benefício por incapacidade. Para o mutirão, serão selecionados processos que 

dependem apenas de cumprimento pelo INSS e os que estão aguardando perícia ou cálculo. Serão 

analisadas também as situações em que o órgão pode incorporar administrativamente os direitos já 

reconhecidos pelo Judiciário — por exemplo, o caso da correção pela ação do teto previdenciário. 

 

Segundo a ministra Eliana Calmon, corregedora Nacional de Justiça, a meta é solucionar, até o fim do ano, 

todos os processos que estão com sentença, acordo e os inseridos dentro da repercussão geral, julgada pelo 

STF (Supremo Tribunal Federal). 

 

Empréstimo consignado chega à marca de R$ 2,2 bilhões 

Aposentados e pensionistas do INSS movimentaram no mês de agosto, só com empréstimos consignados, 

um total de R$ 2,284 bilhões. O resultado foi 3,62% inferior ao do mesmo período ano passado. 

De acordo com dados do Instituto Nacional do Seguro Social, os empréstimos consignados representaram 

grande parte das operações de crédito movimentadas pelos segurados nesses últimos oito meses. 

 

Das regiões do País que lideram o ranking de empréstimos consignados em agosto, o Sudeste está no topo, 

com R$ 1,161 bilhão ou 358.446 contratos. Do total de operações realizadas no mês, 37% foram 

contratadas por segurados de 60 a 69 anos. A faixa etária de 70 a 79 anos foi responsável por 23,4% dos 

empréstimos, e a de 50 a 59 anos, por 22,6%. 

 

STF: auxílio- doença não é contribuição 
O Supremo Tribunal Federal considerou que o auxílio-doença por afastamento contínuo da atividade, sem 

contribuição intercalada, não pode ser considerado para calcular aposentadoria por invalidez. A decisão 

foi em resposta ao recurso do INSS, que questionava acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados 

Especiais de Santa Catarina. 

 

O juizado havia determinado que o valor do auxílio-doença fosse considerado como salário de 

contribuição e, por isso, usado para calcular a renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez. Na 

defesa, o INSS argumentou que o valor dos proventos do segurado deveria ser obtido mediante 

transformação do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.  

*Fonte: O DIA 
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Jorge Hage critica forma como STF interpreta presunção de inocência 

 

O ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Jorge Hage, criticou hoje (26) a forma como o 

Supremo Tribunal Federal (STF) tem interpretado o princípio da presunção de inocência. Na avaliação do 

ministro, esse recurso tem favorecido demasiadamente as versões apresentadas pelos réus. 

 

Hage, no entanto, elogiou a iniciativa do presidente da corte, Cezar Peluso, que propôs um Proposta de 

Emenda à Constituição (PEC) – acatada pelo senador Ricardo Ferraço (PMDB-ES) – prevendo a redução 

do número de recursos a que o réu tem direito antes de ir à prisão. 

 

A PEC nº 15/2011 permite a execução imediata de sentenças de segunda instância, e o réu só seria 

libertado após decisão de tribunais superiores. ―O entendimento do Supremo sobre a forma como a atual 

legislação aborda a presunção de inocência favorece demais ao réu. A cadeia simplesmente não existe 

enquanto prevalecer essas regras‖, disse Hage à Agência Brasil, após participar do 32º Congresso 

Brasileiro de Auditoria Interna (Conbrai). 

 

Caso a PEC seja aprovada pelo Congresso Nacional, ―a prisão [do réu suspeito] passa a ocorrer após a 

condenação pelo Tribunal Justiça ou pelo Tribunal Regional Federal, que é a segunda instância‖, explicou 

o ministro da CGU.  

*Fonte: AGÊNCIA BRASIL 

  

Em greve, professores ocupam Assembleia de Minas e se acorrentam no plenário 

 

Após terem sofrido derrota hoje no Supremo Tribunal Federal, os professores de Minas Gerais — em 

greve há 110 dias — ocuparam agora à noite, por volta das 18h, a Assembleia Legislativa e se 

acorrentaram no Plenário. 

 

Alguns professores anunciaram também greve de fome. 

 

A decisão do STF mandou os grevistas voltarem às aulas sob pena de multa máxima de R$ 600 mil, 

conforme já havia determinado o Tribunal de Justiça de Minas Gerais.  

*Fonte: IG NOTÍCIAS 

  

Congresso prepara emenda para imunizar CNJ 
Senador colhe assinaturas para PEC que deixa claro o poder da Corregedoria Nacional de investigar 

juízes sem precisar esperar por tribunais 

 

Para blindar o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) de ataques corporativistas e ameaças de esvaziamento, 

o Congresso prepara uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que imunizaria o órgão.  

 

O texto deixará claro que a Corregedoria Nacional tem poder de investigar e punir juízes e não precisa 

ficar a reboque dos tribunais locais, via de regra, mais sensíveis a argumentos corporativos. O senador 

Demóstenes Torres (DEM-GO), autor da proposta, começa amanhã a coletar as assinaturas necessárias 

para protocolar o texto. 

 

A mudança na Constituição também pode encerrar a discussão travada desde o ano passado pelo Supremo 

Tribunal Federal (STF) sobre os limites da competência da Corregedoria Nacional. A controvérsia se 

arrasta há quase dois anos e tem limitado a atuação da Corregedoria e levado de volta ao cargo juízes que 

foram afastados por denúncias de irregularidades. 
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Criado pela Reforma do Judiciário, o CNJ nasceu como órgão de controle do Judiciário e tinha como um 

dos objetivos minar o corporativismo e a proteção corporativa a magistrados suspeitos de irregularidades. 

*Fonte: O ESTADO DE S.PAULO 

  

Projeto multiplica supersalários no Judiciário 

Segundo levantamentos de comissão de servidores, número de funcionários que ganham mais que 

ministros do Supremo em apenas oito tribunais vai passar dos atuais 512 para quase 5 mil caso seja 

aprovado o projeto que reajusta em 56% os vencimentos 

 

O projeto de lei que aumenta em 56% o vencimento básico dos 120 mil servidores do Judiciário do Brasil 

vai aumentar a quantidade de funcionários da Justiça que ganham supersalários. Segundo levantamentos 

da Comissão Pró-Subsídio (CPS), em um grupo de apenas oito tribunais haverá um salto de 512 para 

4.814 funcionários recebendo mais que o teto constitucional, hoje de R$ 27.723,13. Ou seja, um 

incremento de nove vezes. 

 

A aprovação do projeto de lei 6613/09, com impacto de R$ 7,3 bilhões no orçamento, está em impasse por 

conta da queda de braço entre o governo de Dilma Rousseff, interessado em cortar gastos, e o presidente 

do Supremo Tribunal Federal (STF), Cézar Peluso, que pressiona a favor da matéria.  

 

O presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, onde a matéria tramita, tenta um encontro 

esta semana com a ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvatti, para fechar um acordo entre as 

partes. Mas o deputado Cláudio Puty (PT-PA) admite que o incremento na quantidade de supersalários 

contida no projeto é um dos problemas na negociação. 

 

―É óbvio que um dos motivos pelos quais não se chega a um acordo é isso‖, disse Puty ao Congresso em 

Foco na segunda-feira (26). ―Sem dúvida nenhuma, os entraves são o impacto orçamentário e as 

distorções‖, continuou o presidente da comissão, que vai ficar lotada de servidores na próxima quarta-

feira, pressionando pela aprovação da matéria. Entretanto, isso não deve acontecer, porque não há um 

acordo costurado. 

 

A CPS analisou as folhas de pagamento de oito tribunais: Superior Tribunal de Justiça (STJ), Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal, tribunais regionais federais da 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Regiões, Tribunal Eleitoral do 

Paraná e Tribunal do Trabalho de Minas Gerais. Nos primeiros cinco, encontrou 512 servidores ganhando 

acima do teto. Ao aplicar o índice de correção de 54% para analistas e 56% para técnicos na folha de todos 

eles, a comissão chegou a 4.812 funcionários que passarão a ganhar mais do que o salário dos ministros do 

Supremo.  

 

Os últimos três tribunais, que não têm funcionários com supersalários, vão fazer parte do grupo. 

O PL 6613/09 só prevê reajuste para os servidores. Há um outro projeto, pelo qual o STF também trabalha 

pela aprovação, que aumenta os vencimentos dos ministros do Supremo para R$ 30,6 mil. 

A Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário e do Ministério Público da União (Fenajufe) não 

comentou os dados da CPS por não considerá-los oficiais, mas estimou que existem até 600 servidores 

com megasalários em todo o Brasil. 

 

Acima de R$ 34 mil 
Pelos dados do levantamento, um assessor chefe do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que hoje ganha 

acima do teto (R$ 28.666 por mês, já descontados os auxílios, férias, 13º e abates), vai aumentar seu 

salário para R$ 34.933 se o projeto for aprovado. Na mesma simulação, um analista judiciário do Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal vai passar de R$ 33.282 para R$ 38.782 mensais. Um diretor de secretaria 

do Tribunal Regional Federal da 3ª Região vai deixar de receber R$ 28.704 para chegar a R$ 34.913. 

 

No TRF da 5ª Região, com sede em Recife (PE), não foram encontrados servidores com supersalários. 

Mas, com a aprovação da proposta, passarão a existir nove, segundo o estudo da CPS. A Fenajufe lembra 
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que ―a regra é o teto‖, ou seja, caso haja aumentos maiores, os tribunais farão o corte em tudo o que passar 

o limite de R$ 27.723. Veja a íntegra das respostas dos sindicatos. 

 

O TRF da 4ª Região disse que seus funcionários com salários acima do teto ganham bônus por decidirem 

não se aposentar, verba que não entra na conta da remuneração máxima. O TJ de Brasília disse que as 

folhas de pagamento publicadas por eles e analisadas pela CPS não continham o valor do abate-teto, mas 

essa informação constava nos documentos. Alguns órgãos disseram que não se manifestariam sobre o PL 

6613. Outros tribunais citados não responderam aos pedidos de esclarecimentos. Veja as respostas. 

 

Sem previsão 

Além dos supersalários no projeto, outro problema que emperra a tramitação do aumento é a inexistência 

de uma fonte de financiamento prevista para isso no orçamento. O projeto de lei orçamentária enviado por 

Dilma não previu gastos para bancar o PL 6613. 

 

Em carta a Cláudio Puty, Cézar Peluso lembrou que a lei orçamentária autorizou o governo federal a abrir 

crédito suplementar para prever os gastos. Mas isso não aconteceu. A assessoria de Peluso, que quer 

pressa na aprovação da matéria, disse que ele não se manifestaria sobre o assunto.  

*Fonte: EDUARDO MILITÃO – CONGRESSO EM FOCO 

  

Bancários entram em greve em todo o País 
Paralisação por tempo indeterminado é a forma de os trabalhadores pressionarem bancos por reajuste 

salarial de 12,8%, ante proposta de 8% 

 

Em campanha salarial, os bancários decidiram entrar em greve por tempo indeterminado a partir de hoje 

em todo o País. O objetivo é forçar os representantes dos bancos a melhorar a proposta de aumento real de 

salários da categoria, cuja data-base para renovação da convenção coletiva de trabalho é 1.º de setembro.  

 

A paralisação foi decidida em assembleias realizadas ontem à noite por sindicatos de bancários no País, 

que rejeitaram a proposta de reajuste de 8% apresentada pela Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) 

sexta-feira. Até as 21 horas, a greve já havia sido aprovada em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, 

Brasília, Porto Alegre, Curitiba e Campo Grande e Estados como Mato Grosso, Paraíba, Alagoas, Ceará, 

Piauí e Espírito Santo.  

 

O índice de 8% representa aumento real de 0,56%, além da reposição da inflação de 7,4% acumulada nos 

últimos 12 meses. "É muito abaixo da reivindicação de 12,8% (5% de ganho real mais a inflação)", afirma 

Carlos Cordeiro, presidente da Contraf e coordenador do Comando Nacional dos Bancários. 

 

O sindicalista aponta ainda que a proposta não contempla a valorização do piso da categoria, não amplia a 

Participação nos Lucros e Resultados (PLR) nem traz avanços em relação às reivindicações de emprego e 

melhoria das condições de trabalho. "É uma proposta muito baixa, especialmente se comparada aos 

elevados lucros alcançados pelos bancos no primeiro semestre, que chegaram a mais de R$ 27,4 bilhões", 

afirma Cordeiro. 

 

A Fenaban considera "fora de propósito" a greve dos bancários. Em nota, a entidade argumenta que a 

proposta apresentada à categoria prevê reajuste a todos os salários, pisos salariais, benefícios e PLR em 

8%. Alega ainda que o calendário de negociações apresentado pela Contraf está sendo cumprido e não há 

impedimento ao prosseguimento das negociações. "Desde o início, a Fenaban se manteve aberta ao 

diálogo e apresentou duas propostas econômicas em apenas uma semana", diz a nota. 

 

Para a Fenaban, qualquer atitude que dificulte o atendimento de usuários é condenável, principalmente 

quando a negociação pode continuar e evitar qualquer paralisação. Aos clientes bancários, a entidade 

lembra que muitas agências funcionarão normalmente e vários outros canais de atendimento (internet, 

telefone, terminais de autoatendimento e correspondentes) permitirão a prestação de serviços. Ressalta, 

http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/reportagens-especiais/as-respostas-dos-tribunais-e-da-fenajufe/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/reportagens-especiais/as-respostas-dos-tribunais-e-da-fenajufe/
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contudo, que sempre é um transtorno para quem quer utilizar uma agência específica e a encontra 

"bloqueada pelos piquetes ilegais dos sindicatos". Os bancos foram orientados a buscar todos os meios 

legais para garantir o atendimento da população.  

 

"Com a força da greve nacional, esperamos conquistar uma proposta decente", diz Cordeiro. "Contamos 

com o apoio e a compreensão dos clientes e usuários, que sofrem com as altas taxas de juros, as tarifas 

exorbitantes e as filas intermináveis pela falta de funcionários."  

*Fonte: O ESTADO DE S.PAULO 

  

10% do PIB para a educação já! 

 

1. A educação pede socorro: 

O orçamento geral da União de 2010 foi de R$1,4 trilhão de reais. Este valor é dividido, como gasto 

público, com base nas prioridades do Governo Federal. Foram destinados R$635 bilhões (44,93%) do total 

do orçamento a pagamentos de juros e amortizações das dívidas do Governo Federal, enquanto a educação 

recebeu somente 2,89% do valor total. 

 

Neste processo de priorizar o pagamento das dívidas e o financiamento de projetos do capital, crescem as 

iniciativas sociais de ―recuperação da educação pública brasileira‖, protagonizadas pelas organizações 

sem fins lucrativos (ONG´s). 

 

Amigos da Escola e Todos pela Educação são exemplos da lógica dominante de aparente socorro do 

público pelo privado, que mascara a condução política dos recursos públicos pelo grande capital. 

O projeto Todos pela educação criado em 2006, traça 5 metas para o período de 2006-2022 que, segundo 

seus porta-vozes, deverão reverter o quadro de dependência e sujeição histórica da fração mais pobre da 

sociedade brasileira. 

 

As metas são: 1) Toda criança e jovem de 4 a 17 anos na escola; 2) Toda criança plenamente alfabetizada 

até os 8 anos; 3) Todo aluno com aprendizado adequado à sua série; 4) Todo jovem com o Ensino Médio 

concluído até os 19 anos; 5) Investimento em Educação ampliado e bem gerido. 

 

Entre os patrocinadores do projeto estão: Santander, Dpaschoal, institutos Unibanco, HSBC, Camargo 

Correa, Odebrecht, Itaú Social, Gerdau, Fundações Bradesco, Suzano papel e celulose. A Rede Globo 

entra como parceira e Amigos da Escola e Microsoft, apoiadores. 

 

Estas pessoas jurídicas acima são o corpo social do grande capital, cuja razão real de ser, é desconhecida 

por grande parte da sociedade brasileira. O que caracteriza a responsabilidade social? Quanto uma 

fundação que executa atividades como estas, pode isentar-se de parte dos impostos devidos sobre sua base 

de lucros no ano corrente? 

 

Também chama a atenção no site Amigos da Escola a concepção de trabalho voluntário, a partir da 

consciência individual sobre a participação para um futuro inclusivo para fração da sociedade. Em 

nenhum destes programas o problema central da educação nos remete ao processo político dos gastos 

públicos brasileiros que transforma o essencial em periférico, como é o caso da educação. 

 

Estes projetos contam com todos os recursos para propagandear suas verdades, uma vez que consolidam a 

concepção do voluntário cidadão que está servindo ao futuro da Nação, ao destinar seu tempo e coração a 

estas ações. 

 

Os trabalhadores voluntários merecem nossa atenção, dada a disputa que necessitamos realizar. Mas os 

que convocam, são usurpadores do tempo, do trabalho, da cidadania participativa concreta. 

 

 



 9 

2.    Luta pela educação como direito: 

O que estes projetos ocultam, na faceta de amigos e todos pela escola, é a real necessidade do direito 

democrático e popular do povo brasileiro de exigir e lutar por/pela: 

 

- uma educação pública de qualidade com o compromisso do Estado de cumprir com sua função 

republicana de destinar uma verba compatível com aquilo que recebe de impostos de sua sociedade. 10% 

do PIB para a educação já. 

 

- condições dignas de trabalho e de remuneração para os educadores e funcionários públicos da educação, 

que têm atuado, a partir dos salários que recebem como voluntários pela justiça social. 

 

- garantia de acesso-permanência da criança e do jovem na escola e de uma aprendizagem de saberes 

múltiplos que remetam o papel essencial da escola na vida destes sujeitos. A escola como espaço 

fomentador de beleza e cultivo, próprio para gerar algo para além de seus muros: a realização dos sonhos 

potencializada pela educação pública de qualidade. 

 

- realização de uma alimentação escolar digna. Na atualidade, tanto as crianças como as merendas são 

tratadas como recursos em disputa a serem barateados. 

 

- conformação de um serviço público prioritário, em que não se terceirizem funções estratégicas do cuidar, 

como a limpeza, a segurança e a manutenção geral do ambiente escolar. 

 

3. Sujeitos de direitos x amigos da escola: 

Agiremos em prol da educação como cidadãos se deixarmos de sermos amigos e passarmos à condição de 

sujeitos de direitos e deveres em pé de igualdade. Isto requer ver a escola não a partir do que cada um 

possa dar, mas pela instituição do caráter legítimo e legal de que todos devem ter acesso à educação de 

qualidade, como direito. 

 

Tomar as ruas, lutar por direitos, assumir bandeiras coletivas, eis a função social real de nos movermos 

todos pela educação. Gerar um antivalor à educação projetada pelo capital, associado à governança 

pública, cuja ação é a de substituir direito por benevolência, recursos públicos por trabalho voluntário, 

consciência de classe por doação individual de seus saberes. 

 

A movimentação social da educação mineira, há mais de 100 dias em greve, nos dá ares reais da 

necessidade de reversão do histórico quadro de precarização da educação pública. Mexeu com o professor, 

mexeu conosco em qualquer parte do País e do mundo! 

 

A escola pública brasileira não necessita de amigos. Necessita de políticas públicas que consolidem 

direitos e garantam a prioridade na formação da infância e da juventude. Há um projeto em disputa. É 

necessário que compremos a briga, que declaremos nossas diferenças, que instituamos nossas verdades 

frente à fantasia organizada pelo grande capital.  

*Fonte: ROBERTA TRASPADINI – BRASIL DE FATO 

  

Ministro do Turismo suspende temporariamente os repasses para ONGs 

 

O ministro do Turismo, Gastão Dias Vieira, suspendeu temporariamente a execução e o repasse financeiro 

de todos os convênios com organizações não governamentais destinados à qualificação profissional, em 

especial aqueles do programa Bem Receber Copa.  

 

As contas dessas entidades com recursos transferidos pela pasta foram bloqueadas. Gastão justifica a 

medida — que tenta moralizar o ministério — a partir de um relatório do Tribunal de Contas da União 

(TCU) e do decreto presidencial que obriga ministros a se responsabilizarem por convênios assinados com 

ONGs. No mês passado, o Correio publicou suspeitas de irregularidades sobre o Bem Receber Copa. 
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A Secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo e a Secretaria Nacional de Políticas 

de Turismo terão de promover um levantamento sobre os convênios em execução. Por determinação de 

Vieira, a pesquisa deverá detalhar o nome da entidade; início e fim da vigência dos acordos; valores 

repassados e pendentes; percentual executado; estabelecimento bancário, agência e conta. O ministério 

cobra ainda o cumprimento das recomendações do TCU. 

 

Segundo acórdão do TCU, votado no fim do mês passado, o ministério apresentou documentação 

insuficiente para comprovar os valores dos convênios para a Copa. Foram examinados processos e 

prestações de contas de sete convênios, de três contratos e de um termo de parceria, no valor total de R$ 

72,2 milhões. A pasta revê o investimento total de R$ 440 milhões nas ações de qualificação profissional 

voltadas para a Copa. Os trabalhos de auditoria foram feitos entre 28 de fevereiro e 16 de março.  

 

Desperdício 

O tribunal aponta diversos problemas de governança do programa. ―Não existem, ainda, ferramentas para 

que o Ministério do Turismo possa mensurar efetivamente os resultados das ações e a disponibilização de 

indicadores de desempenho consistentes. Essa falha nos processos pode culminar em desperdício ou 

mesmo malversação de recursos, com a aplicação de cifras consideráveis em ações de baixa ou nenhuma 

eficácia, com indesejável reflexo no evento Copa do Mundo de 2014‖, afirma o relatório do ministro 

Valmir Campelo. O documento aponta que, dos 11 contratos fiscalizados, apenas um teve as metas 

cumpridas.  

 

O Bem Receber Copa concentra ações do Turismo para qualificação profissional nos setores de 

alimentação, hospedagem, receptivo, segurança e serviços em geral. A auditoria do tribunal apontou 

irregularidades em convênios com pelo menos sete associações de classe. 

 

Segundo os técnicos, o ministério não informa pesquisas de preços, nem compara orçamentos, o que abre 

brechas para superfaturamento. ―No geral, há um texto padrão — os custos apresentados estão de acordo 

com o mercado em função dos indicadores de custos utilizados no âmbito da Coordenação-Geral de 

Qualificação e Certificação, constantes dos projetos apoiados anteriormente — utilizado nos pareceres 

para justificar os custos dos projetos‖, sustenta o acórdão do TCU. Há deficiência de controle na 

fiscalização da execução das ações de qualificação e o tribunal cobra mais critérios para verificação in 

loco da execução física dos ajustes.  

*Fonte: CORREIO BRAZILIENSE 

  

Exame de Ordem está na mira do Supremo 
Prova obrigatória para formados em Direito que querem advogar terá constitucionalidade analisada este 

ano 

 

De um lado a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). De outro estudantes e bacharéis em Direito 

contrários ao Exame de Ordem, obrigatório para obter o registro necessário para exercer a advocacia. 

Ainda este ano, o Supremo Tribunal Federal julgará a constitucionalidade do processo seletivo e ouvirá os 

dois posicionamentos, num debate jurídico que pode mudar os rumos da carreira e colocar no mercado de 

trabalho anualmente cerca de 90 mil advogados. 

 

Nos próximos dias, o iG apresenta série de reportagens que levanta os principais pontos do debate sobre o 

Exame de Ordem, as críticas, a defesa da OAB, como outros países regulam a advocacia e a opinião de 

professores, estudantes e bacharéis em Direito. Os que defendem o exame afirmam que é necessário 

garantir a qualidade dos advogados em meio a tantas faculdades de direito. Mas há críticas quanto ao 

processo e legitimidade legal. 

 

Criado em 1994, o Exame de Ordem é uma prova da OAB aplicada em todo o País a estudantes do último 

ano e bacharéis em Direito que queiram trabalhar como advogados. A aprovação é obrigatória para quem 
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quiser representar clientes. Porém, poucos passam – os índices de aprovação das últimas três edições 

oscilaram entre 14,83% e 9,7%. Na última prova, segundo dados preliminares obtidos pelo iG com 

exclusividade, dos 121 mil inscritos, 18 mil passaram. 

 

Com tantos reprovados, a prova não para de colecionar críticos e inimigos. Estudantes não se conformam 

em passar por cinco anos de estudo e ao final do curso não poderem exercer a profissão de advogados e 

serem selecionados de acordo com a sua competência pelo mercado de trabalho, como ocorre com a 

maioria das profissões. Representando esses excluídos da advocacia, pipocam projetos de lei no 

Congresso e decisões na Justiça questionando a legitimidade do exame. 

 

O principal argumento usado é quanto à constitucionalidade da seleção e o fato dela não ser regulada por 

uma lei federal. Políticos, como o deputado federal Eduardo Cunha, e juristas, como o Subprocurador da 

República Rodrigo Janot Monteiro de Barros, citam o artigo 5º da Constituição Federal que garante a 

liberdade do exercício da profissão para exigir o fim do exame. 

 

O recurso extraordinário que chegou ao Supremo e pode extinguir o exame foi movido pelo consultor 

imobiliário João Volante, de Porto Alegre. Funcionário público aposentado, Volante se formou em Direito 

em 2006, aos 56 anos, e prestou o Exame de Ordem no ano seguinte. Fez a primeira fase, foi aprovado 

para a segunda, mas diz que não compareceu por não concordar com a obrigatoriedade da prova. ―O 

Exame de Ordem é inconstitucional, não foi criado por uma lei federal e sim por um estatuto. Cada edição 

é decretada por um provimento, uma resolução interna da OAB‖, critica. 

 

Para o presidente da OAB, Ophir Cavalcante, o exame é constitucional, pois não impede o bacharel em 

Direito de trabalhar em outras áreas da carreira, apenas de advogar, e tem sua exigência garantida no 

Estatuto da Advocacia e da Ordem, uma lei federal. Se a prova fosse extinta pelo Supremo, Ophir acredita 

que aconteceria um ―estelionato educacional‖. ―Seria um alvará de funcionamento irrestrito para as 

faculdades que não têm compromisso com a qualidade de ensino‖, diz. 

 

Ophir defende que a baixa quantidade de aprovados no exame é, principalmente, reflexo da má qualidade 

das faculdades de Direito e também da falta de empenho dos alunos. ―O exame é preparado para que um 

estudante que tem compromisso com os estudos e frequente uma faculdade boa passe sem precisar fazer 

cursinho.‖ Na visão dele, o Exame de Ordem seria um filtro para que advogados despreparados não 

colocassem em risco a defesa de cidadãos e estivessem à altura dos promotores e juízes, selecionados por 

concursos públicos disputados. 

 

Aprovação estável 
Mesmo as faculdades mais bem avaliadas e conceituadas não conseguem altos percentuais de aprovação 

no Exame de Ordem. A Universidade de São Paulo (USP) aprovou na última edição 63,76% de seus 

estudantes e graduados, o terceiro maior índice e o melhor do Estado. Na avaliação do diretor da 

Faculdade de Direito da instituição, Antonio Magalhães Gomes Filho, este resultado não significa que os 

outros 36,24% não estavam preparados para advogar. ―Como qualquer prova, depende de vários fatores. 

Às vezes o aluno não estudou para aquela prova, não se interessou. Não temos uma forma de medir o que 

aconteceu (para que o estudante fosse reprovado)‖, analisa. 

 

Para os críticos ao exame, a OAB coloca a culpa no estudante para fazer uma reserva de mercado e evitar 

que novos advogados conquistem os clientes de profissionais antigos a um preço mais baixo. Reynaldo 

Arantes, presidente nacional do Movimento Nacional dos Bacharéis em Direito (MNDB) que luta pela 

extinção do exame, acredita que a OAB manipula o número de aprovados. ―Não há nenhuma fiscalização 

ou transparência no processo. Os estudantes, os cursinhos, as faculdades, todos estão se preparando 

melhor, mas os percentuais de aprovados continuam os mesmos‖, aponta. 

 

O advogado e professor de cursinho preparatório Alexandre Mazza diz que a correção da segunda fase 

(perguntas dissertativas) varia de acordo com o número de aprovados na primeira etapa: ―Eles ponderam 
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no grau de correção em função do percentual de aprovados. O que não é uma coisa justa de se fazer. A 

pessoa deve ser avaliada de acordo com o nível dos candidatos que estavam concorrendo com ela‖. 

Para a OAB as acusações não têm fundamento. ―Sendo que a Ordem se mantém das anuidades pagas 

pelos advogados (que variam de R$ 600 a R$ 800), para nós seria muito cômodo ter um milhão e meio de 

advogados, porque teríamos mais verba. A importância de uma classe não se mede pela quantidade, mas 

sim pela qualidade de seus profissionais‖, retruca. 

 

Exame caro 
Outra reclamação recorrente é quanto à taxa de inscrição para prestar o Exame de Ordem, de R$ 200. O 

valor é superior à taxa cobrada nos grandes vestibulares e em concursos públicos para magistratura e 

Ministério Público – para a seleção de juízes do Trabalho no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região 

(SP), por exemplo, a taxa de inscrição cobrada foi de R$ 100. 

 

Estima-se que o Exame de Ordem arrecade com as inscrições em torno de R$ 70 milhões anualmente, 

considerando as três edições. As isenções de pagamento da taxa são concedidas apenas a candidatos de 

baixa renda e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Na 

última edição, 1.627 conseguiram o benefício, 1,3% dos inscritos. 

 

A OAB responde que o dinheiro arrecadado com as taxas de inscrição cobre somente os custos 

operacionais e logísticos do exame, que acontece em mais de 160 cidades e em todos os Estados 

brasileiros. A Ordem tem gastos com estrutura física, transporte das provas, segurança, pessoal, 

profissionais correção e atendimento às demandas estaduais que surgem a cada edição do exame.  

*Fonte: IG SÃO PAULO  
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