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Brasília-DF, 28 de outubro de 2011 

 

No governo Dilma o Funcionário Público não tem o que festejar 

 

Em tempos de crise econômica e corrida por um lugar no futuro, o Brasil ao contrário do que é alardeado, 

tem investido quase nada na possibilidade de vir a ser o novo, investindo em nosso maior capital, o povo 

brasileiro. Deixar de ser um produtor de matéria prima e investir em tecnologia de ponta passa por ter um 

povo que se alimenta, tem saúde, boa educação, segurança, portanto, serviços públicos de qualidade.  

 

O povo paga e muito por estes serviços. No entanto, o que vemos é que estamos retrocedendo. Além da 

corrupção que consome boa parte do que arrecadamos, só este ano, o governo Dilma cortou de 50 bilhões 

do orçamento de 2012. Além disso, o governo anunciou mais cortes em agosto e entre eles o aumento do 

funcionalismo federal. Por isso, neste que seria o dia para comemorarmos a nossa profissão, não temos 

nada a festejar. 

 

Todo trabalhador, por mais humilde que seja tem uma garantia: ele sabe quando vai ter aumento salarial 

no ano. Somente nós, funcionários públicos, não temos este direito garantido. Se quisermos aumento 

temos que fazer greve. Não temos política salarial, não nos garantem sequer a reposição da inflação.  

 

E, se formos demitidos, não temos FGTS. Foi assim que passamos dez longos anos do período de 

Fernando Henrique sem nenhum reajuste. Nossa grande esperança era que com a vitória de Lula essa 

realidade se alterasse. Grande decepção, no mesmo ano em que assumiu apresentou a proposta de 

Reforma da Previdência, aumentando a idade para a aposentadoria. 

 

Portanto, se a população cresce, o governo corta gastos públicos, os funcionários públicos ficam sem 

aumentos, os serviços só podem piorar. E se fazemos greve tentam nos responsabilizando pela situação de 

abando destes serviços por parte dos sucessivos governos. 

 

É possível ainda mudarmos este país? Eu acho que sim. E, respondo com as palavras de Mia Couto, 

escritor moçambicano, “Ter futuro custa muito dinheiro. Mas é muito mais caro só ter passado”. 

 

Leia mais aqui.  

 

*Fonte: Bernadete Menezes – Intersindical. 

 

Previdência anuncia 'pacotão' para construção de agências e seis horas para servidores 

 

O orçamento do Ministério da Previdência Social do próximo ano deverá reservar R$ 100 milhões para 

investimento na construção das agências em cidades com população acima de 20 mil habitantes, informou 

o ministro da pasta, Garibaldi Alves Filho. Segundo ele, o plano do governo é disponibilizar para a 

população 720 novas agências nos próximos anos. De acordo com Garibaldi, já foram inauguradas 85 e 

estão em andamento obras de 250.  

  

A distribuição dos técnicos e peritos médicos que serão selecionados por concurso público no próximo 

ano para trabalhar nessas agências ainda está sendo estudada, segundo o ministro. Ele falou sobre o 
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assunto durante entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, produzido pela Secretaria de Comunicação 

Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços.  

 

De acordo com Garibaldi, o edital do concurso público vai ser divulgado no dia 23 de dezembro. A 

aprovação do concurso pelo Ministério do Planejamento foi publicada no Diário Oficial da União no dia 

19. Por lei, o edital deve ser divulgado até três meses após a publicação.  

 

Vão ser contratados 375 peritos médicos e 1,5 mil técnicos. Ele adiantou que o ministério poderá abrir 

mais 500 vagas para técnicos. Além disso, o número de peritos médicos poderá ser elevado para 500.  

Garibaldi ressaltou que a instalação das agências tem que contar com parceria municipal, que faz a doação 

do terreno. É necessário também conseguir aprovação de emendas parlamentares individuais de R$ 500 

mil, pois cada agência custa em média R$ 1,2 milhão, informou ele.  

 

Servidores farão 6 horas 

No programa, o ministro disse que apóia a reivindicação dos servidores de agências que querem a fixação 

de 30 horas de trabalho semanais, divididas em seis horas diárias. Para a categoria, o trabalho seria mais 

produtivo com o expediente ininterrupto. Segundo Garibaldi, a Advocacia-Geral da União (AGU) já deu 

parecer favorável à redução da jornada de trabalho dos servidores.  

*Fonte: Agência Brasil 

  

Oposição cobra investigação no Ministério do Trabalho 
iG revelou ONG que recebeu recurso do Trabalho e contratou empresa investigada por desvio no 

Ministério do Esporte 

 

O líder do Democratas na Câmara, ACM Neto (BA), disse que é preciso investigar os convênios firmados 

entre o Ministério do Trabalho e ONGs que assinam convênios com a pasta. Nesta quarta-feira reportagem 

do iG revelou que empresas usadas para o desvio de recursos do Programa Segundo Tempo também 

deram notas para justificar gastos de entidades que receberam dinheiro da pasta de Carlos Lupi. 

 

“Nossa bancada vai examinar que atitude tomar em relação ao Ministério do Trabalho, mas essa situação 

tem que ser investigada”, disse ACM. 

 

De acordo com ele, a identificação de possíveis desvios também no Ministério do Trabalho mostra que “o 

nível de permissividade do governo é imenso” e que não há “controle” na gestão da presidenta Dilma 

Rousseff. 

 

Quem também defendeu as investigações na pasta foi o presidente do PPS, deputado Roberto Freire (PE). 

Ele acredita que as apurações devem correr paralelamente aos procedimentos que visam identificar as 

fraudes no programa Segundo Tempo. 

 

“Nesse caso acredito que seria possível investigar junto (do Segundo Tempo). A corrupção no governo 

não está parando, ela funciona em moto-continuo”, disse. 

 

Freire ainda reclamou da agenda negativa que toma conta do País devido às recentes denúncias de 

corrupção no governo e queda de ministros. “Nós gostaríamos de discutir a crise econômica internacional, 

pensar em fortalecer nossa economia. Mas é impossível. A não ser que deixemos a corrupção para lá”. 

*Fonte: IG Brasília  
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Novo ministro recebeu doações de dois patrocinadores da CBF, como a bancada da bola 
 

Ex-inimigo de Ricardo Teixeira, o novo ministro do Esporte recebeu doações de dois patrocinadores da 

CBF em sua última campanha para se eleger deputado federal, em 2010. 

 

Como o blog mostrou na última terça, o membro do PC do B paulista recebeu R$ 30 mil da Fratelli Vita 

Bebidas. A empresa pertence a AmBev, que patrocina a seleção brasileira com o Guaraná Antarctica. Do 

Banco Itaú, outro patrocinador da CBF, Aldo recebeu R$ 50 mil. 

 

As duas empresas contribuíram para uma lista grande de candidatos, abraçando todas as correntes 

políticas. Nos dois casos, há candidatos da bancada da bola beneficiados. E Aldo Rebelo, que se 

aproximou da CBF nos útlimos anos, recebeu as mesmas quantias dadas aos amigos de Ricardo Teixeira 

candidatos a uma vaga na Câmara. 

 

Cartolas e alguns colegas de Aldo hoje o consideram também um integrante da bancada da bola, que tem 

os deputados federais José Rocha (PR-BA) e Darcísio Perondi (PMDB-RS) e o senador  Delcidio Amaral 

(PT-RS) como alguns de seus representantes. 

 

A Fratelli Vitta dou R$ 30 mil também para Rocha e para Perondi, assim como fez com Aldo. Ligado ao 

Vitória, o baiano é aliado histórico de Teixeira. Já o gaúcho é irmão de Emídio Perondi, ex-presidente da 

Federação do Rio Grande do Sul e ex-vice da CBF. 

 

Perondi e Delcídio, outro antigo amigo da CBF, também aparecem na lista de doadores do Banco 

Itaú. Perondi recebeu os mesmos R$ 50 mil dados para Aldo. E Delcídio levou R$ 300 mil. As doações 

para Perondi e Delcídio foram feitas no mesmo dia, 13 de agosto de 2010. Aldo recebeu em 29 de 

setembro. 

 

É curioso lembrar que como presidente da CPI da CBF/Nike o atual ministro examinava com lupa 

doações da CBF e de seus patrocinadores para candidatos. Sua aproximação com Teixeira foi 

intermediada por Mustafá Contursi, ex-presidente do Palmeiras, time de coração do comunista. 

 

Numa das festas de encerramento do Brasileirão, vi e ouvi cartolas se divertindo com a presença do 

deputado. “Vejam quem está tomando o uísque do Ricardo. É o Aldo”, disse um dos dirigentes, notando o 

início da paz entre ex-caçador e caça. 

 

Agora, no comando do ministério, Aldo estará envolvido em ao menos uma questão crucial para um dos 

patrocinadores da CBF, da Fifa e de sua campanha: a venda de cerveja nos estádios. A InBev é dona da 

Budweiser, cerveja oficial da Copa.  

*Fonte: Blog do Perrone - Uol 

  

PL 1.992/07: previdência complementar do servidor já tem relator na CFT 

 

O deputado Ricardo Berzoini (PT/SP) foi designado relator do PL 1.992/2007, do Poder Executivo, que 

institui a previdência complementar dos servidores públicos federais. 

 

Como o projeto agora está sob urgência constitucional, sua apreciação se dá simultaneamente em 

outras comissões: de Seguridade Social e Família, sob a relatoria do deputado Rogério Carvalho (PT-SE); 

e Constituição e Justiça, o relator é o deputado Maurício Quintella Lessa (PR/AL). 

 

A máteria já foi aprovado pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, e em 30 de 

setembro o governo encaminhou mensagem ao Congresso solicitando que a matéria seja apreciada em 

regime de urgência constitucional. 

 

http://www.diap.org.br/index.php/noticias/agencia-diap/18125-previdencia-complementar-do-servidor-passa-na-comissao-de-trabalho
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Urgência 

Assim, por tramitar em regime de urgência constitucional, o projeto poderá ser analisado diretamente em 

plenário sem necessariamente ter sido deliberado nas comissões temáticas. O substitutivo aprovado na 

Comissão de Trabalho passará a trancar a pauta do plenário da Câmara a partir do dia 18 de novembro. 

 

Pelas movimentações do governo na Casa, a tendência é que a matéria aprovada em plenário até o final de 

novembro. Depois, o texto vai ao exame do Senado - Casa revisora.  

*Fonte: Diap 

  

Convenção 151 divide sindicatos 

 

A discussão a respeito da regulamentação da Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), que trata de temas como direito de greve, negociação coletiva e liberação de dirigentes sindicais de 

bater o ponto para se dedicar aos assuntos das categorias, está revelando um racha entre as centrais 

sindicais no Brasil. Toda a briga gira em torno da cobrança do imposto sindical, um desconto de um dia de 

salário ao ano, a exemplo do que ocorre com os trabalhadores da iniciativa privada.  

 

Hoje, os servidores públicos têm a opção de pagar ou não a contribuição. A queda de braço se refletiu nos 

projetos de lei a serem encaminhados ao Congresso Nacional até o fim do ano, prazo para que a 

convenção seja regulamentada no Brasil.  

 

De um lado, a Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, em reuniões com 

entidades como a Central Única dos Trabalhadores (CUT), redigiu a minuta de três anteprojetos que serão 

submetidos à ministra Miriam Belchior. Eles tratam justamente dos três principais temas da convenção, 

mas não determinam o desconto do imposto sindical. De outro, um grupo de trabalho em andamento no 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), com a participação de cinco centrais — Força Sindical, Central 

Geral dos Trabalhadores do Brasil (CGTB) , Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), 

Nova Central e União Geral dos Trabalhadores (UGT) — formulou um anteprojeto que inclui a cobrança.  

 

Zilmara David de Alencar, secretária de relações do Trabalho do MTE, explicou que o Decreto 

Legislativo n.º 206/10, que ratificou a convenção da OIT, foi elaborado com base no artigo 8º da 

Constituição, segundo o qual deve ser fixada uma contribuição a ser descontada em folha para o custeio 

das representações sindicais. “Defendemos que deve ser estabelecida alguma forma de custeio. Mas esse 

imposto deve ser uma discussão travada pela sociedade”, explicou, em audiência pública na Câmara dos 

Deputados na tarde desta terça-feira (25/10).  

*Fonte: Blog do Servidor – Correio Braziliense 
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