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Brasília-DF, 29 de novembro de 2011 

 

Base aliada quer votar na próxima semana fundo de Previdência do servidor federal 
 

O governo fechou um acordo com os líderes da base aliada na Câmara dos Deputados, nesta terça-feira 

(29) pela manhã, pela aprovação do PL 1.992/07, do Poder Executivo, que reformula o regime de 

previdência dos servidores públicos federais.  

 

Pelo acordo, os parlamentares se comprometeram com o governo Dilma Rousseff a votar e aprovar o 

projeto na quarta-feira da próxima (7). 

 

Proridade do governo Dilma Rousseff, o PL 1.992/07 tramita em caráter de urgência e tranca a pauta da 

Câmara há nove dias.  

 

Pelo acordo, o governo aceitou ceder na principal demanda dos deputados críticos à reforma: o projeto não 

criará mais um fundo único de previdência complementar dos servidores da União, mas três (um para cada 

Poder). 

 

Ainda nesta terça, no fim da tarde, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, recebe os ministros da 

Previdência Social, Garibaldi Alves, e das Relações Institucionais, Ideli Salvatti, para "bater o martelo" 

sobre os últimos detalhes técnicos envolvendo o projeto.  

 

Em jogo, a última demanda dos parlamentares: que a parcela da União nos fundos seja superior aos 7,5% 

previstos no PL 1.992/07.  

*Fonte: VALOR ECONÔMICO 

 

Servidores do Executivo querem mais 

 

A aprovação, na semana passada, de uma emenda à proposta orçamentária de 2012 que prevê R$ 2 bilhões 

para o aumento das remunerações dos servidores do Judiciário e do Ministério Público da União (MPU) 

está causando burburinho e motivando uma escalada de pedidos de reajustes.  

 

Em suas últimas reuniões com assessores do ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da 

Presidência, representantes de servidores de órgãos como o Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes (Dnit) e o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) reclamaram que o valor 

destinado ao Judiciário é maior que o reservado para elevações de salários de funcionários do Executivo 

na proposta original, da ordem de R$ 1,6 bilhão.  

 

Aposentadoria especial 

Matéria dos repórteres Valdo Cruz e Maria Clara Cabral, publicada na Folha de S. Paulo desta terça-feira 

(29/11), mostra que, para aprovar o novo modelo de previdência do servidor público, o governo Dilma 

Rousseff cedeu à pressão de partidos aliados e aceitará a criação de uma aposentadoria especial para 

servidores cujas funções coloquem em risco sua saúde.  
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Entre as carreiras que entram na definição estão as de policiais federais, rodoviários federais e médicos 

que atuam em regiões de fronteiras. Só a PF tem 14 mil agentes. 

 

Conta salgada 

Os edifícios construídos pelo governo federal não comportam mais o número de trabalhadores. Diante 

disso, a conta com aluguéis só cresce. Uma análise detalhada dos dados da organização não 

governamental Contas Abertas mostra que a conta da Advocacia-Geral da União (AGU) é uma das mais 

salgadas. Pela locação do prédio onde o ministro Luís Inácio de Lucena Adams despacha, no Setor de 

Autarquias Sul, em Brasília, a União desembolsou R$ 12,2 milhões de janeiro a 23 de novembro, revela 

levantamento da organização não governamental Contas Abertas.  

 

Outro acréscimo que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez em 2009, a criação do Ministério da 

Pesca, também está causando rombos no erário. A sede da pasta, no edifício Carlton Tower do Setor 

Bancário Sul, já custou aos cofres públicos R$ 6,3 milhões neste ano.  

*Fonte: BLOG DO SERVIDOR - CRISTIANE BONFANTI – CORREIO BRAZILIENSE 

 

90% dos juízes do Trabalho devem cruzar os braços no Paraná nesta quarta 
As audiências previstas para esta quarta-feira serão remarcadas e o plantão para atendimento em casos 

de urgência será mantido 

 

Cerca de 90% dos 197 juízes da Justiça do Trabalho do Paraná vão paralisar as atividades nesta quarta-

feira (30) como parte de uma mobilização nacional prevista em várias cidades do Brasil. Entre as 

reivindicações estão questões relacionadas à segurança e saúde, além de reajuste salarial. 

 

No país cerca de três mil juízes trabalhistas devem cruzar os braços fazendo com que 20 mil audiências 

sejam suspensas. No Paraná, a Associação dos Magistrados do Trabalho da 9ª Região (Amatra9) informou 

que as audiências previstas para esta quarta-feira no estado serão remarcadas e o plantão para atendimento 

em casos de urgência será mantido. Dos 197 juízes trabalhistas do estado, 177 (90%) devem aderir ao 

movimento, segundo a Amatra.  

 

Os magistrados cobram uma política institucional que garanta a segurança para o exercício de suas 

funções. Eles reclamam que muitas vezes recebem ameaças, são submetidos ao estresse de cumprir o 

dever constitucional mesmo colocando em risco a segurança própria e da sua família. 

 

Outra reivindicação está relacionada ao sistema de saúde da classe, que, segundo eles, não previne os 

agravos à saúde física e mental nem prevê proteção previdenciária adequada. Os juízes reclamam ainda de 

perdas inflacionárias de 22% entre janeiro de 2006, quando foi definido o teto remuneratório máximo do 

serviço público, e agosto de 2011.  

 

Essa alteração reduz o poder de compra dos membros do Judiciário e estaria em desacordo com a 

Constituição Federal que garante revisão anual dos vencimentos e a irredutibilidade salarial aos juízes.  

*Fonte: GAZETA DO POVO 

  

Juízes federais arrecadam R$ 10 bilhões por ano, diz Ajufe 

 

O impacto do aumento pedido pelos juízes federais aos cofres públicos seria de R$ 350 milhões, segundo 

o presidente da Associação Nacional dos Juízes Federais (Ajufe), Gabriel Wedy. Ao mesmo tempo, ele 

afirma que as varas de Execução Fiscal arrecadam cerca de R$ 10 bilhões por ano. Em abril deste ano, os 

magistrados paralisaram as atividades e realizam uma nova greve para mobilizar o Executivo, Legislativo 

e o Judiciário sobre as reivindicações. 
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Wedy, diz que as reivindicações são por mais segurança, estrutura de trabalho e uma política de saúde 

previdenciária e remuneratória. "Vamos fazer as citações e as intimações da União no dia 29, na terça-

feira, que ficaram concentradas desde o dia 20 de outubro. Todos os processos de interesse do cidadão 

foram atendidos nesse período", disse. 

 

"Nos últimos seis anos tivemos apenas um reajuste de 8%, enquanto que o INPC (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor) e IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) chegam a quase 40%", 

afirma. 

 

Segundo o presidente da Ajufe, a categoria pede aumento de 21% para os magistrados federais. "Os juízes 

federais arrecadaram, só no ano passado, R$ 7 bilhões. No ano de 2009, arrecadamos R$ 11 bilhões, no 

ano de 2008, arrecadamos R$ 9,6 bilhões. Ou seja, temos arrecadado quase uma média de R$ 10 bilhões 

por ano nas varas de execução fiscal e o curso da revisão do subsídio dos juízes é de R$ 350 milhões", 

justifica. 

 

Segurança 
Apesar da questão salarial estar entre as principais reivindicações, a segurança também é uma das 

exigências. Segundo dados do CNJ, 150 juízes foram ameaçados, mas, para a Ajufe, os dados são muito 

maiores.  

 

"É de nossa competência julgar os criminosos mais perigosos do Brasil. Nós julgamos os líderes do crime 

organizado e do narcotráfico internacional e também muitos casos de corrupção, então os juízes criminais, 

que são cerca de 800 em todo o Brasil, correm potencial risco", afirma. "A verdade é que entre juízes e 

promotores, seis foram mortos nos últimos. Na Itália, quando eclodiu a operação Mãos Limpas, do 

combate da força pública italiana contra a (máfia) Cosa Nostra, foram assassinados dois juízes", compara. 

 

Wedy diz que um mês e meio antes da morte da juíza estadual do Rio de Janeiro Patrícia Acioli, ele foi ao 

Senado acompanhado de oito juízes ameaçados para pedir a aprovação do projeto, de iniciativa da Ajufe, 

que permite o porte de arma para os agentes que fazem a proteção dos magistrados. 

 

Indagado sobre as críticas da corregedora do Conselho Nacional de Justiça, Eliana Calmon, contra os 

eventos para magistrados financiados por empresas privadas, Wedy diz que não vê problemas na 

realização dos mesmos, já que não influenciam nas decisões tomadas pelos magistrados. "Vivemos em 

uma sociedade capitalista", disse ele ao comparar essa relação com os recursos que veículos de imprensa 

recebem do poder público para publicidade.  

*Fonte: REDAÇÃO TERRA 

  

PLS 121/07: governo negocia com base aliada aprovação da Emenda 29 

 

O governo estuda uma proposta alternativa para reforçar o caixa da área da saúde, e convencer os 

senadores da base aliada do Palácio do Planalto a aprovar o projeto (PLS 121/07) de regulamentação da 

Emenda Constitucional 29 - que fixa os percentuais que os governos têm de aplicar na saúde - como foi 

aprovado na Câmara dos Deputados.  

 

A informação foi dada pelo líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR). A negociação é feita 

pelo líder do PT, Humberto Costa (PE), relator da proposta, com os ministros da Saúde, Alexandre 

Padilha, e do Planejamento, Míriam Belchior. 

 

Sem uma alternativa, o governo teme que o Senado aprove o texto original do projeto, que foi apresentado 

pelo ex-senador Tião Viana (PT-AC), que estabelece que a União tem que aplicar 10% em saúde. A 

oposição quer aprovar essa proposta de Viana, que conta com o apoio de vários senadores da base 

governista. DEM e PSDB ameaçam obstruir a votação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da 
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Desvinculação de Receitas da União (DRU), se o projeto de regulamentação da Emenda 29 não for votado 

antes. 

 

Ao buscar uma alternativa, o governo quer dar discurso aos senadores aliados, para que não votem com a 

oposição, derrotando o texto aprovado pela Câmara.  

*Fonte: VALOR ECONÔMICO 

  

Ação do PSOL pode atrasar votação do Código Florestal 

Randolfe Rodrigues impediu a votação do requerimento de urgência para a apreciação da matéria em 

plenário. Ele alegou que, pelo regimento da Casa, a votação só pode ocorrer um dia depois da leitura do 

pedido de urgência 

 

Uma ação do PSOL atropelou acordo firmado entre governistas, DEM e PSDB no Senado, cujos líderes 

haviam acertado votar o projeto de lei do código florestal na quarta-feira. Nesta terça (29) o senador 

Randolfe Rodrigues (PSOL-AP) impediu a votação do requerimento de urgência para a apreciação da 

matéria em plenário.  

 

Ele alegou que, pelo regimento da Casa, a votação só pode ocorrer um dia depois da leitura do pedido de 

urgência. Ou seja, o requerimento teria de ser lido na segunda-feira para viabilizar sua aprovação nesta 

terça. Como resultado, permanece o impasse em relação ao início da votação da matéria, que poderá 

ocorrer na próxima quinta-feira (1º) ou somente na semana que vem. 

 

A senadora Marta Suplicy (PT-SP), que presidia a sessão, procurou uma alternativa para viabilizar a 

leitura, mas desistiu após perceber que os líderes não tinham argumento para contestar o senador do 

PSOL. A dúvida agora é se o projeto poderá se votado na quinta-feira (1º), no mesmo dia de aprovação do 

requerimento de urgência, como defendem os líderes partidários, ou se terá de ser adiado para a próxima 

semana, como entende Randolfe Rodrigues. Ele alega que havendo a leitura do requerimento de urgência 

amanhã e votação do pedido no dia seguinte, o projeto do código só poderia entrar na pauta de votações 

em um outro dia. 

 

O PSOL é o único partido que se opõe aos termos da proposta do Código Florestal. "Temos divergências 

total ao texto do código e vamos fazer todo tipo de resistência para impedir sua votação", avisou Randolfe. 

Um dos motivos do desagrado alegado por ele é a crença de que o código institui o desmatamento no seu 

Estado, o Amapá, ao reduzir a reserva legal de floresta de 80% para 55%.  

*Fonte: AGÊNCIA ESTADO 

  

Brasil tem o maior juro real do mundo há quase dois anos 
País só deixou de ocupar a liderança em períodos curtos entre 2007 e 2009, quando a Turquia se revezou 

no primeiro posto com o Brasil 

 

O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) decide nesta quarta-feira o rumo da taxa 

básica da economia, a Selic, atualmente em 11,5%. Mas mesmo que a autoridade monetária opte por 

reduzir o juro em 0,5 ponto percentual, como parece ser o consenso do mercado financeiro, levando a 

Selic a encerrar o ano em 11%, o Brasil seguirá liderando o ranking mundial de juros reais com uma taxa 

de 5,1%. 

 

O Brasil ocupa o primeiro lugar do ranking há 23 meses, desde janeiro de 2010, portanto, quase dois anos. 

Segundo o economista Jason Vieira, analista do setor internacional da Cruzeiro do Sul Corretora, e 

responsável pela elaboração do ranking, a taxa de juros brasileira destoa tanto das taxas praticadas no 

restante do mundo, que mesmo com uma redução não haverá mudança. 
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Somente um corte drástico de 3,5 pontos percentuais retiraria o país da primeira colocação entre os 

maiores pagadores de juros do mundo. Nesse cenário, a Hungria assumiria a primeira posição com uma 

taxa de juros real de 2,5% e a do Brasil recuando dos atuais 5,6% para 2,3%. 

 

O Brasil só deixou de liderar o ranking, durante curtos períodos, entre 2007, 2008 e 2009, quando a 

Turquia assumiu a liderança. Mas a Turquia aproveitou o cenário de crise econômica em 2008 para 

reduzir de forma mais acentuada sua taxa de juros, colocando o Brasil que oscilava entre a primeira e a 

segunda posição novamente no topo. 

 

ranking destaca a taxa de juros praticada nas 40 maiores economias do planeta. Da taxa básica de juros 

praticada pelos países, foi descontada a inflação projetada para os próximos 12 meses. 

 

“É necessário uma sequência de cortes para que o Brasil deixe de liderar essa lista”, diz. “A Turquia fez 

um ajuste na crise de 2008 aproveitando aquele momento. O Brasil pode estar seguindo a mesma trilha. 

Mas não pode cair no mesmo erro do passado, estimulando a economia com corte de juros e depois cobrar 

o preço mais na frente”, acrescentou Vieira. 

 

Enquanto o Brasil, ao que tudo indica, deve iniciar 2012 ainda na liderança na lista, mais da metade dos 

países do ranking, 26 de um total de 40 nações, registram juro real negativo. A taxa média geral dos países 

analisados ficou em -1% no cenário com corte de 0,5 ponto percentual da Selic. Os últimos lugares do 

ranking são ocupados por Hong Kong, com -5%, Cingapura, -5,1%, e Venezuela com juro real de -7,4%. 

 

Mesmo com uma elevação em algumas projeções de inflação, inclusive a do Brasil, o país ocupa em todos 

os cenários o topo do ranking como o melhor pagador de juros reais do mundo, acima do maior pagador 

nominal da atualidade, que é a Venezuela que pratica atualmente uma taxa de juros de 18,30% ao ano. 

*Fonte: IG  
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