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Brasília-DF, 31 de agosto de 2011 

 

É hoje - boataria dá conta de acordo secreto 

 

Hoje é o ―último‖ dia para que o governo inclua no Orçamento de 2012 os recursos para reajustes salariais 

do funcionalismo público. Já houve a primeira revolta, do judiciário, via STF, que não receberá os 14, 

79% do efeito cascata. Também o pessoal da educação já sabe que não terá qualquer reajuste e a greve 

deve continuar em algumas universidades federais. Nada para a Cultura, com boa parte em greve e para o 

INSS nada também. Tratamento diferenciado deve receber a Condsef, com boatos dando conta de um 

acordo secreto com o governo e recebendo, algumas categorias, como Saúde, Trabalho e Funasa, reajustes 

de até 32%. Em se confirmando este acordo muitas entidades devem ingressar com denúncias na 

Procuradoria Geral da República contra o governo por conta de favorecimento explícito de uma entidade 

sindical em detrimento das demais. Dizem que este ―acordo‖ é patrocinado pela Central ―Chapa Branca‖. 

Na era da multicomunicabilidade o governo parece ainda estar na fase do ―farinha pouca meu pirão 

primeiro‖. Deprimente.  

*Fonte: VERA RITTER – INFO DF 

  

Em defesa da previdência pública brasileira 
Projeto do governo federal segue na contramão do desenvolvimento do país e só visa o enriquecimento do 

mercado financeiro privado 

 

A possibilidade de mudanças no regime da previdência social brasileira preocupa os servidores públicos 

do país. Entidades representativas de classe, inclusive dos servidores das carreiras típicas de Estado, entre 

elas os auditores fiscais estaduais, encontram-se em verdadeira batalha na Câmara Federal pela rejeição do 

polêmico projeto 1992/2007, de autoria do Poder Executivo. 

 

A matéria tem o objetivo de instituir a previdência complementar para os servidores públicos federais 

titulares de cargos efetivos e membros de Poder, podendo se estender aos entes das esferas estadual e 

municipal.  Além de fixar um limite para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de 

previdência pública, o qual não passará de R$ 3.691,74, e de autorizar a criação de entidade fechada de 

previdência complementar de natureza privada, embora a constituição exija natureza pública. 

 

As carreiras de Estado acreditam que, caso a proposta seja aprovada, o futuro do serviço público brasileiro 

estará ameaçado, pois a garantia de aposentadorias diferenciadas dos trabalhadores do Regime Geral é um 

dos grandes atrativos para o ingresso no funcionalismo público com quadros qualificados. 

 

Em trâmite na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) da Câmara, a 

aprovação do PL conforme pretende o governo significará para os novos e atuais servidores, em especial 

os integrantes das carreiras essenciais ao funcionamento do Estado, perdas de direitos, e ainda coloca em 

questão muitas polêmicas envolvendo os atuais regimes de previdência: os servidores públicos e 

trabalhadores do setor privado devem ser tratados igualmente em relação às regras de aposentadoria? Ou o 

funcionalismo, por suas características próprias, deve ter um tratamento diferenciado? Os fundos de 

investimentos dos servidores públicos destinados ao Funpresp poderão ser administrados por instituições 

privadas? 
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Inicialmente, devo ressaltar que se trata de dois regimes totalmente distintos. No funcionalismo não temos 

FGTS, a possibilidade de participação dos lucros, a flexibilidade para mudar de emprego ou negociar 

salários com as empresas, e não possuímos ingerência sobre as regras da carreira – que são definidas pelo 

Executivo e em última instância pelo Legislativo, entre muitas outras. 

 

Outro aspecto negativo no projeto é que servidores de carreira, que contribuem com 11% da remuneração 

total que recebem, serão punidos por problemas que não criaram. Entre eles, o fato de a previdência 

durante muito tempo não ter recebido do Tesouro Nacional os recursos referentes ao regime 

previdenciário do funcionalismo e a incorporação à previdência social, determinada pela Constituição de 

1988, de segmentos de assalariados que recebem hoje benefícios para os quais não contribuíram ao longo 

de sua vida ativa (sobretudo, os trabalhadores rurais e os beneficiários do maior trem de alegria da história 

do Brasil, aquele que tornou estável mais de 600 mil celetistas que então trabalhavam no serviço público). 

 

Além disso, criar uma previdência complementar pública, no caso a Fundação de Previdência 

Complementar do Serviço Público Federal (Funpresp), como prevê o projeto, só visa o enriquecimento do 

mercado financeiro privado. Vale ressaltar que o Chile fez essa experiência de privatizar a previdência dos 

servidores e não deu certo. 

 

Segundo a Constituição de 1988, o servidor público deve servir e proteger o Estado e não pode deixar de 

cumprir suas atribuições públicas por qualquer razão, nem mesmo pelo risco que representam às suas 

vidas e de seus familiares, sob pena de responderem administrativa e criminalmente. Sendo assim, o 

direito a aposentadoria justa é um estímulo e uma segurança para o exercício da função. 

 

O pleito das entidades é que se assegure um regime aos servidores públicos civis e membros de Poder de 

caráter administrativo, que garanta a estabilidade e aposentadoria com proventos integrais. Não podemos 

permitir que, com o argumento de déficit na Previdência na ordem de R$ 52,7 bilhões, o governo venha 

equiparar os servidores públicos civis e trabalhadores do setor privado, dois grupos tão distintos para fins 

de aposentadoria.   

 

O PL 1992/2007 prejudica áreas estratégicas do Estado e não altera os principais fatores causadores do 

déficit, a saber: 43% do montante correspondente às aposentadorias dos militares e do Fundo 

Constitucional do Distrito Federal (FCDF) permanecem inalterados. Vale destacar que o restante do 

estoque do déficit tende a diminuir a cada ano pelas novas regras do serviço público já citadas (Emendas 

Constitucionais 19/1998 e 41/2003) e ainda esperamos que não ocorra novamente o ingresso para o 

Regime próprio do serviço público com contribuições feitas para o Regime Geral. 

 

Fora a questão de que o projeto poderá ferir a Lei de Responsabilidade Fiscal, uma grande conquista da 

sociedade brasileira, pois deverá aumentar a despesa líquida com pessoal para apuração do limite desta lei. 

Por essas razões, defendemos a rejeição do projeto pelos direitos e prerrogativas do funcionalismo público 

brasileiro, em virtude da peculiaridade do serviço prestado à sociedade e também pela continuidade do 

desenvolvimento econômico do país por meio, inclusive, de uma Administração Pública eficiente e eficaz. 

*Fonte: CONGRESSO EM FOCO - ROBERTO KUPSKI, PRESIDENTE DA FEBRAFITE   

  

SUS perde controle de informações 
União reconhece que pacientes que dependem do sistema público são prejudicados pela falta de 

integração e atualização de dados 

 

Um dos maiores sistemas de saúde do mundo, o SUS — criado há 23 anos para abranger de atendimento 

laboratorial a transplantes de órgãos, e atender gratuitamente a todos os brasileiros — padece de um mal 

que atinge várias áreas do setor público: a falta de atualização e integração de bancos de dados. 

 

O DataSUS, que reúne os sistemas de informação do SUS, tem ―de 25 a 30 sistemas estruturantes e falta 

comunicação entre todos‖, de acordo com Augusto Gadelha, diretor do Departamento de Informação do 
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SUS. Na internet, o site do DataSUS mostra, por exemplo, sete sistemas na categoria Hospitalares, cinco 

na categoria Epidemiológicos e outros sete em Cadastros Nacionais.  

 

―Alguns poucos sistemas falam ao CadSUS [Cadastramento Nacional de Usuários do Sistema Único de 

Saúde] e, por isso, estamos unificando os cadastros, o que vai evitar, por exemplo, que um mesmo dado 

conte duas vezes. O ministério reconhece que o cidadão é prejudicado pela falta de integração‖, diz 

Gadelha. 

 

Enquanto não muda, há quem espere anos por um exame. Foi o caso de Luzia da Silva, 55 anos, que levou 

11 para fazer um cateterismo no Rio de Janeiro. ―Se fosse grave, caso de morte, eu já tinha morrido, né?‖, 

diz Luzia, que teve o primeiro pedido feito em 2000 e só realizou o procedimento em fevereiro. ―Não 

tinha vaga, eu ficava angustiada. Agora, depois do exame, consegui fazer a angioplastia e é vida nova.‖ 

 

No Rio, a central estadual de regulação de leitos hospitalares ainda entrega aos médicos pedidos via fax. 

Em um plantão de 24 horas, cada um recebe em média 300 pedidos para internação em CTI. Muitas vezes 

conseguem vaga para duas ou três pessoas, no máximo. ―O sistema é precário. Não temos ordem de 

prioridade; então, não sabemos que doente precisa mais do leito‖, conta um médico que trabalha na central 

e não quis ser identificado. 

 

Sem cadastro on-line 

Ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), José Jorge diz que o Ministério da Saúde ―ainda está na 

década de 80‖. ―O DataSUS não tem cadastro on-line integrado e atualizado. O problema é que o SUS 

repassa, todo ano, cerca de R$ 50 bilhões para estados e municípios. Qual o acompanhamento regular da 

execução dessa verba?‖, questiona Jorge.  

 

O TCU identificou, em julho, 9 mil casos de internações ou procedimentos de alta complexidade feitos 

após as datas dos óbitos dos pacientes. Os pagamentos realizados pelo SUS foram de mais de R$ 14 

milhões. ―Comparamos registros de internações com os de óbitos e vimos que havia muito morto sendo 

internado para operar‖, conta o ministro. 

 

José Jorge fala que o SUS tem um ―bocado de cadastro antigo junto‖. Exemplos estão no Acórdão 

1.274/2010. Nele, o TCU aponta falta de atualização num dos principais cadastros do SUS, o Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). O tribunal diz que, em 2009, ―do total de cerca de 200 

mil estabelecimentos registrados, foram constatados 13.403 registros de estabelecimentos que não 

atualizaram o CNES Nacional nos últimos seis meses‖.  

 

Além disso, 1.016 estabelecimentos públicos e 400 estabelecimentos privados prestadores de serviços ao 

SUS não tinham, então, atualizado os dados por período superior a dois anos.  

*Fonte: AGÊNCIA O GLOBO 

  

Planalto resgata discussão de imposto para a saúde 
Taxação seria para viabilizar a Emenda 29, que fixa porcentuais para a área a serem gastos por estados, 

cidades e União 

 

Os líderes da base aliada se reuniram ontem com a ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvatti, e 

chegaram ao consenso de que precisam criar uma nova fonte de recursos para a saúde. Essa seria, no 

entender dos parlamentares, a única forma de viabilizar a Emenda 29, que fixa os porcentuais mínimos a 

serem gastos na saúde por estados, municípios e União. A promessa do presidente da Câmara Federal, 

Marco Maia (PT-RS), é que a emenda vai entrar na pauta no dia 28 de setembro. 

 

Uma das alternativas seria a criação de mais um imposto, como a extinta Contribuição Provisória sobre 

Movimentação Financeira (CPMF), o imposto sobre o cheque, que seria integralmente direcionado para a 

saúde, com alíquota de 0,1% nas movimentações financeiras. ―Precisamos de uma fonte extra. Não diria 
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que a CSS [Contribuição Social para a Saúde, como é chamada a nova CPMF] está descartada. Eu, como 

deputado, defendo. Precisamos parar de demonizar isso‖, disse o líder do governo na Câmara, Cândido 

Vaccarezza (PT-SP). Durante a reunião, o líder do PMDB, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), 

afirmou que seria difícil os deputados bancarem essa proposta por causa da pressão da sociedade. 

 

O governo defende que a discussão seja feita antes da votação da Emenda 29. Na segunda-feira, a 

presidente Dilma Rousseff pediu apoio dos partidos para que não criem mais despesas que não tenham 

fonte de receita. 

 

O projeto que trata do assunto já foi votado parcialmente pelos deputados. Falta apenas a votação do 

destaque que trata da criação da CSS. O texto ainda precisa voltar para o Senado. O assunto ainda será 

discutido com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. O presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS), 

também quer chamar os governadores para debater o tem. 

 

Outra possibilidade levantada durante a reunião de líderes para financiar a saúde seria a legalização dos 

bingos, com impostos direcionados para a área. Foi debatido ainda o uso integral da verba do fundo social 

dos royalties do pré-sal. 

 

Como quarta opção, foi cogitado o aumento do Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre (DPVAT), seguro obrigatório dos carros. Hoje, parte dos recursos provenientes do seguro já 

vai para a saúde, mas a ideia é aumentar esse porcentual.  

*Fonte: GAZETA DO POVO – COM AGÊNCIAS 

  

PPS cobra apuração de denúncias contra Paulo Bernardo 
Segundo reportagem da revista Época, ministro das Comunicações viajou em avião de uma construtora 

que presta serviços ao governo 

 

O PPS apresentou nesta terça-feira requerimento para que a Comissão de Ética Pública da Presidência da 

República apure a conduta do ministro Paulo Bernardo (Comunicações) por supostas caronas em jatos 

particulares. Segundo reportagem da revista Época, Bernardo viajou em avião de uma construtora que 

presta serviços ao governo. 

 

"Estamos aqui na Comissão de Ética da Presidência pedindo providências para saber se isso fere o Código 

de Ética do Servidor Público, que normatiza o procedimento dos agentes públicos. Não podemos 

simplesmente assistir essa onda de denúncias e escândalos", afirmou o deputado Arnaldo Jordy (PPS-PA), 

vice-líder da minoria na Câmara, ao protocolar o requerimento. 

 

Bernardo teria usado avião da construtora Sanches Tripoloni, contratada para obras no PAC. Em nota 

publicada em 22 de agosto o ministro diz que "jamais" solicitou ou lhe foi oferecido "qualquer meio de 

transporte privado em troca de vantagem na administração pública federal". 

 

Além do requerimento, o partido entregou à comissão imagens que mostrariam Paulo Bernardo usando um 

avião de pequeno porte durante lançamento de programa do governo no Paraná, em dezembro de 2009. 

"Segundo o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), disponível no portal da Agência Nacional de Aviação 

Civil (Anac), a aeronave é particular e pertence a Roque Veviurka, dono da Bravex, empresa ligada ao 

agronegócio e à construção de imóveis de luxo", diz o requerimento. "Em cima de um palanque em que se 

destacava uma faixa de boas-vindas, Bernardo (...) imprimiu tom de campanha a seu discurso". 

 

A expectativa de Jordy é que a comissão, presidida pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) 

Sepúlveda Pertence se pronuncie dentro de 30 dias - como as reuniões são mensais, qualquer decisão só 

seria informada em outubro. "Estamos falando de dois episódios, não de um caso isolado. Em função 

dessa reincidência é que estamos pedindo essas providências", justificou Jordy. 
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Entre as possíveis sanções ao ministro estão advertência, censura e sugestão de exoneração.  

*Fonte: AGÊNCIA ESTADO  

  

MP pede dissolução da Bancoop por lavagem de dinheiro e desvios 

 

Uma ação civil pública foi aberta na última terça-feira pelo Conselho Superior do Ministério Público (MP) 

de São Paulo para dissolver a Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo (Bancoop). Além 

disso, foi nomeado um interventor judicial e determinado o afastamento imediato dos atuais integrantes da 

diretoria executiva do conselho de administração.  

 

No ano passado, a promotoria denunciou criminalmente a cúpula da cooperativa à Justiça por formação de 

quadrilha, lavagem de dinheiro e desvios estimados em R$ 100 milhões. As informações são do jornal O 

Estado de S. Paulo. 

 

A decisão, unânime (10 votos a zero), impõe o maior revés à entidades criada em 1996 por um núcleo do 

PT ligado ao Sindicato dos Bancários. O MP suspeita que parte dos desvios pode ter financiado 

campanhas políticas do PT. A ação pede judicialmente eleição de nova diretoria e novo conselho para 

assumir a gestão da Bancoop até final dissolução e conclusão dos empreendimentos utilizando-se de 

contabilidade independente, com separação das contas, como estabelece o estatuto da cooperativa.  

*Fonte: REDAÇÃO TERRA 

  

Deputados absolvem Jaqueline Roriz 

 

A Câmara dos Deputados absolveu na noite desta terça-feira (30) a deputada Jaqueline Roriz (PMN-DF) 

no processo de cassação do seu mandato. Foram 265 votos favoráveis a ela, 166 pela cassação e 20 

abstenções. Eram necessários 257 votos para tirar o mandato de Jaqueline. Para os parlamentares, o vídeo 

de 2006 no qual ela aparece recebendo um pacote de dinheiro do delator do mensalão do DEM, Durval 

Barbosa, não representou quebra de decoro parlamentar. O principal argumento usado é que, naquela 

época, ela ainda não era deputada. 

 

A gravação em que Jaqueline aparece recebendo um pacote de dinheiro foi divulgada em março em 

primeira mão pelo portal Estadão.com.br. Com base nisso, o PSOL pediu ao Conselho de Ética a abertura 

de investigação contra a deputada. Aquele colegiado decidiu por 11 votos a 3 recomendar a cassação da 

parlamentar. No plenário, porém, o voto secreto e o quórum baixo ajudaram a salvar o mandato da 

deputada. 

 

Durante o dia, dezenas de manifestantes protestaram pela cassação da deputada. Faixas foram espalhadas 

por Brasília para tentar sensibilizar os deputados. Jaqueline chegou à Câmara pouco antes das 17 horas e 

utilizou uma entrada em um túnel no anexo I da Câmara para evitar dar declarações aos jornalistas. 

 

A sessão foi iniciada às 17h30, com uma hora e meia de atraso. Mesmo assim, somente 310 deputados 

tinham registrado presença e menos de 100 estavam presentes quando o relator, Carlos Sampaio (PSDB-

SP), foi ao plenário explicar aos colegas seu parecer. Outra amostra da pouca atenção dispensada pelos 

deputados ao caso é que somente seis se inscreveram para falar sobre o tema. 

 

Entre os parlamentares, prevaleceu o discurso do medo espalhado pela defesa de Jaqueline. Os deputados 

acabaram absolvendo a colega para se proteger do futuro por enxergarem em uma eventual condenação a 

possibilidade de virem a ser alvos de processos por fatos cometidos antes do mandato. Apesar das poucas 

defesas públicas, a maioria da Casa preferiu enfrentar a opinião pública a correr riscos. 

 

O advogado de Jaqueline, José Eduardo Alckmin, foi o responsável pela aposta nesta tese da 

impossibilidade de se punir fatos anteriores ao mandato. "O que se quer é que todos os fatos da vida de um 

parlamentar possam ser julgados", disse o advogado. 
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A própria deputada usou a sessão que definiu seu futuro para falar na Casa pela primeira vez sobre o 

episódio. Frustrando as expectativas, porém, ela não entrou no mérito do caso. Jaqueline preferiu atacar a 

imprensa. "Lamentavelmente vivemos um período em que parcela da mídia devora a honra de qualquer 

pessoa". Fez ataques também ao procurador-geral da República, Roberto Gurgel, que a denunciou na 

semana passada. Para ela, o processo que enfrentou na Câmara deveu-se a "absoluto interesse político". 

 

Em seu pronunciamento, Jaqueline tentou dar um tom emocional ao caso. Ela afirmou ter sofrido muito 

junto com sua família e citou até o problema de um filho que sofre de hemofilia. Terminou seu discurso 

pedindo aos colegas que não a condenassem de forma "sumária". 

 

O relator do processo tentou rebater a defesa argumentando que o fato só foi conhecido em 2011 e, 

portanto, teria de ser encarado como novo. "O ato indecoroso existe para que possamos extirpar do 

parlamento aquele que praticou ato contra o parlamento. Isso só pode ser discutido no momento em que o 

fato veio à luz", disse o relator. 

 

Sampaio citou que a própria Jaqueline já tinha pedido a condenação de uma colega quando esteve diante 

de uma situação similar. Em 2009, a Câmara Legislativa da Distrito Federal cassou Eurides Brito por ter 

aparecido em vídeo recebendo dinheiro de Durval. Na ocasião, Jaqueline foi à tribuna e chamou a colega 

de "cara de pau" e "mau caráter". 

 

Os argumentos do relator, porém, foram poucos para demover os deputados a proteger um dos seus e, com 

isso, Jaqueline Roriz foi absolvida e poderá agora "resgatar plenamente" sua capacidade política, como ela 

afirmou. 

 

A última vez que a Câmara cassou um deputado foi no escândalo do mensalão. Naquela ocasião, foram 

cassados Roberto Jefferson (PTB), José Dirceu (PT) e Pedro Correa (PP). Naquele escândalo, outros seis 

deputados foram absolvidos em plenário.  

*Fonte: EDUARDO BRESCIANI - AGÊNCIA ESTADO  
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