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Anotem: o ministro Fernando Pimentel tem sido requisitado por Dilma e ficou este fim de 
semana em Brasilia. Dizem que terá mais funções. 

Amanha Dilma reune seu atual ministerio para avaliar 2.011.Será que a mesa do Planalto 
cabe 38 ministros? Alguns nunca despacharam com ela.. 

Agora com blog e twitter,comenta-se com insistencia que Andrea Neves poderá ser candidata 
ao governo de Minas em 2.014 se seu irmäo näo for. 

 Com a colaboração de Ana Lúcia Cortez, Eliane Hardy, Dilke Fonseca e Flávio 
Penna. 

DEPUTADO DEFENDE INDEPENDÊNCIA DOS 
MUNICÍPIOS
Postado em 23/01/2012 às 00:34

Em entrevista à rádio Câmara, o deputado federal Bernardo 

Santana de Vasconcellos (PR-MG) defendeu uma revisão do 

pacto federativo do Brasil. Segundo o parlamentar, muitas 

prefeituras passam dificuldades, principalmente por questões 

burocráticas. “É muito importante nós termos uma repactuação, 

tratarmos o pacto federativo novamente. Vemos as prefeituras 

hoje passando dificuldades extremas, sobretudo as menores, 

tendo que vir a Brasília - como nós dizemos em Minas, correr o 

pires a todo o momento - porque não têm os recursos 

necessários”, explicou. Bernardo Santana defende a independência dos municípios como forma 

de estimular o desenvolvimento das cidades. “Foram passadas às prefeituras as 

responsabilidades, quase todas a nível municipal: transporte, educação, segurança. Há que se 

suportar uma série de despesas sem as devidas receitas pra isso. Então, cada vez mais, nós 

temos trabalhado pelo movimento municipalista, pela independência dos municípios”, ressaltou. 

Para o deputado Bernardo Santana (foto), às vezes, com 100 mil reais aplicados diretamente, o 

município faz obras que custariam mais de um milhão de reais, quando realizadas pela União. 

“Não por uma questão de incompetência, mas muito mais por uma questão burocrática”, explicou. 

ENFIM DILMA VAI FAZER O QUE QUERIA
Postado em 23/01/2012 às 00:31

A troca de comando na Petrobras, que deverá acontecer no mês 

que vem, já desenha uma nova crise entre a presidenta Dilma e o 

PT. A avaliação é de membros da bancada na Câmara e no 

Senado, endossadas por outras lideranças não parlamentares do 

partido. A presidente vai trocar José Sérgio Gabrielli, que é filiado 

ao PT baiano, pela engenheira Maria das Graças Foster (foto), 

funcionária de carreira estatal e que atualmente ocupa a diretora 

de Gás e Energia. Oficialmente não há nada anunciado, embora a 
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troca de comando seja admitida por gente do governo e do partido, pois esta era uma decisão 

antiga da presidente. Ela tem dificuldades de relacionamento com Gabrielli desde quanto ministra 

das Minas e Energia, quando chegou a ser rude com o ainda presidente da Petrobras numa 

reunião. Gabrielli engoliu a indelicadeza mas nunca esqueceu o fato. A presidente também não 

se esqueceu do fato tanto que pretendia tirar Gabrielli do cargo tão logo assumiu a presidência, 

providência que não tomou por influência de Lula que a avisou dos riscos de um confronto com o 

PT. Agora, no embalo da reforma ministerial, ela fará a troca, colocando no cargo sua preferida. 

GABRIELLI PODE TER PROBLEMAS
Postado em 23/01/2012 às 00:28

Os problemas que estão no horizonte são em razão da decisão do 

Tribunal de Contas da União (TCU) de promover este ano uma 

varredura nos contratos assinados pela Petrobras, e por 

empresas em que a estatal tenha o controle societário, no Brasil e 

no exterior. Segundo o Tribunal, a empresa, sob a presidência de 

Gabrielli (foto), tem desrespeitado regras de contratação. Maior 

estatal brasileira, a Petrobras assinou no ano passado contratos 

que somam R$ 16,3 bilhões sem qualquer tipo de concorrência ou 

tomada de preços com fornecedores, o que representou quase 

um terço da contratação de serviços da companhia (R$ 52 bilhões). O valor equivale ainda a 19% 

dos R$ 84,7 bilhões em investimentos previstos pela empresa em 2011. Se levarmos em conta os 

últimos três anos, as contratações sem concorrência engordaram as contas bancárias de 

prestadores de serviços em R$ 49,8 bilhões. Os dados foram compilados pelo jornal O GLOBO 

com base em cerca de 20 mil contratos de serviços - construção, projetos, instalações de 

equipamentos e manutenção, por exemplo - disponíveis no site da estatal. 

LUFTHANSA TODOS OS DIAS
Postado em 23/01/2012 às 00:26

Depois de anunciar, em dezembro, o aumento da frequência de 

voos entre o Rio de Janeiro e Frankfurt, de cinco para seis por 
semana, a partir de 26 de março, a Lufthansa analisa a 

possibilidade de tornar essa rota diária a partir de meados de 

novembro, revelou o diretor de comunicação para a América 

Latina da maior companhia aérea alemã, Jörg Waber (foto). 

Segundo ele, o desempenho dos voos entre o Rio e Frankfurt 

"estão acima do esperado", com taxa média de ocupação de 

cerca de 90%. A Lufthansa retomou a rota em outubro, pois a 

suspendeu em meados de 2005. 

 

EM DEFESA DO CONTRIBUINTE 
Postado em 23/01/2012 às 00:21

Está em análise na Câmara dos Deputados Projeto de Lei de 

autoria do deputado Laércio Oliveira (foto), PR-SE, que cria o 

Código de Defesa do Contribuinte. O objetivo é regular direitos, 

garantias e obrigações do contribuinte e as obrigações da 

administração fazendária. A proposta define como direitos do 

contribuinte, entre outros, a igualdade de tratamento e o acesso a 

informações pessoais e econômicas. Pelo projeto fica criado 

também o Conselho Federal de Defesa do Contribuinte 

(Codecon), que será composto por representantes dos poderes 

públicos, de entidades empresariais e de classe. A proposta, que tramita em caráter conclusivo, 

será ainda analisada pelas comissões do Trabalho, Administração e Serviço Público, de Finanças 

e Tributação e de Constituição e Justiça e Cidadania. 

AS CONFUSAS IDEIAS DE BUARQUE
Postado em 23/01/2012 às 00:18
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Proposta de emenda à Constituição, que permitir aos brasileiros 

que residem no exterior votar e eleger seus representantes na 

Câmara dos Deputados, é uma das matérias que serão votadas a 

partir de fevereiro no Senado. Autor da proposta, o senador 

Cristovam Buarque (PDT-DF) cita a estimativa de que há três 

milhões de brasileiros morando fora do país. Os eleitos, nesse 

caso, seriam representantes exclusivos dessas pessoas, 

escolhidos por votação majoritária. Para tornar isso possível, o 

texto sugerido por Cristovam prevê a criação, no exterior, de 

circunscrições eleitorais especiais. Atualmente, os brasileiros que vivem fora do país podem votar 

apenas para presidente da República. Cristovam (foto) argumenta que tal situação "pode 

favorecer o distanciamento entre cidadãos do Brasil e o seu país, quebrando os vínculos 

políticos, sociais e afetivos que ligam a pessoa à sua pátria". Também afirma que países como 

Portugal, Espanha, França e Estados Unidos permitem, "de diversas maneiras", o voto dos 

cidadãos que se encontram no exterior. 

SALVEM OS ANIMAIS
Postado em 23/01/2012 às 00:15

A Manifestação Nacional contra a Crueldade com Animais, realizada ontem teve a adesão de 

pelo menos 5 mil pessoas no Rio de Janeiro, segundo os organizadores, que se reuniram pela 

manhã, na praia de Copacabana, zona Sul da cidade. Voluntários e organizações de proteção 

aos animais participaram do evento, que ocorreu simultaneamente em várias cidades brasileiras, 

além de Londres, na Inglaterra, Nova York, San Diego e Miami, nos Estados Unidos. Somente na 

Avenida Paulista, foram 13,5 mil participantes, informou a assessoria do movimento. O 

movimento popular dá início ao processo de pedido de mudança da Lei Federal 9.605/98, 

conhecida como Lei dos Crimes Ambientais, que trata de maus-tratos aos animais. Para isso, 

está sendo elaborado um texto, com suporte jurídico, que será submetido à sociedade brasileira 

para apoio. O objetivo é recolher cerca de 1,5 milhão de assinaturas, reivindicando “penalidades 

mais severas para quem maltratar animais. Hoje, a pena é muito branda. A pessoa maltrata os 

animais e paga cesta básica”, explicou uma das coordenadoras do movimento no Rio de Janeiro 

Newa Carvalho. 
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