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Servidores embolsam 13º a partir de 4ª 
NO ESTADO
Governo injetará com
o décimo-terceiro
R$ 220 milhões na
economia paraense

OGoverno do Estado ante-
cipou o pagamento o pa-
gamento do 13º salário 

dos mais de 90 mil servido-
res públicos do Pará, que es-
tava previsto para o período 
de 14 a 18 de dezembro. O 
novo cronograma definido 
em conjunto pela Secretária 
da Fazenda (Sefa), Secretária 
de Administração (Sead), Se-
cretaria de Planejamento, Or-
çamento e Finanças (Sepof) e 
Secretária de Governo (Segov) 
já se inicia na próxima quar-
ta-feira (9) e vai até o dia 15 
de dezembro. 

Com o pagamento do 13º 
salário dos servidores esta-
duais, o governo do Estado 
injeta R$ 220 milhões na eco-
nomia paraense.

“Juíza determinou 
o pagamento dos 
20,8% de imediato
aos servidores
municipais”

parte da dívida pode ser to-
mada”, esclarece o advogado.

MULTA

Caso Duciomar Costa não 
cumpra a decisão judicial, 
uma multa estipulada em R$ 
100 diários para cada servi-
dor será aplicada à prefeitura, 
segundo cita o Mandado de 
Intimação assinado pela juíza 
Ana Patrícia Alves Fernandes.

Emílio Conceição, presi-
dente do Sisbel, disse que a 
sessão especial proposta pe-
lo vereador Fernando Doura-
do, líder dos Democratas, e 
que foi realizada no último 
dia 19, foi de grande impor-
tância para que a categoria 
conseguisse esta primeira 
vitória contra Duciomar. “A 
sessão da Câmara teve um 
peso fundamental para que 
os servidores municipais ga-
nhassem essa primeira bata-
lha. Esperamos, agora, que o 
prefeito cumpra a decisão da 
juíza”, observou Emílio.

MUNICIPAIS

A juíza Ana Patrícia Nu-
nes Alves Fernandes, da 1º 
Vara de Fazenda da Capital, 
determinou que o prefeito 
Duciomar Costa deve fazer 
o pagamento do valor equi-
valente a 20,84%, referente 
à inflação, na folha de paga-
mento de dezembro dos ser-
vidores municipais de Belém. 
Ontem, o oficial de Justiça 
Reginaldo Lima entregou a 
intimação ao prefeito, que, se 
não cumprir a decisão judici-
ária poderá ser preso, segun-
do o advogado do Sindicato 
do Servidores Públicos de 
Belém (Sisbel), Jader Dias.

Com a decisão da juíza, 
cerca de 37 mil servidores, 
inclusive os que já passaram 
pela Câmara Municipal de 
Belém (CMB) e prefeitura, já 
devem receber os valores no 
próximo contra-cheque, que 
deve ser entregue a partir do 
próximo dia 18, já que a folha 
de pagamento é fechada no 

Intenção de compra para o Natal está melhor que a do ano passado

As intenções de compras 
para o Natal deste ano estão 
melhores do que as do ano 
passado, influenciadas por 
um otimismo dos consumi-
dores de alta e média ren-
da. É o que revelou ontem 
a Fundação Getúlio Vargas 

(FGV), que divulgou a pes-
quisa Quesitos Especiais da 
Sondagem das Expectativas 
do Consumidor. Segundo 
a economista da Fundação, 
Viviane Seda Bittencourt os 
consumidores mais abasta-
dos estão confiantes que o 
pior da crise já passou, e se 
mostram estimulados a com-
prar mais do que no final do 
ano passado - época em que 
havia ainda um alto grau de 
incerteza sobre a extensão e 
a duração da crise. 

O universo da pesquisa 
abrange amostra de mais de 
2.000 domicílios em sete das 
principais capitais do País. 

Em 2009, a parcela dos con-
sumidores que informaram 
na pesquisa que vão gastar 
mais este ano com compras 
de Natal do que gastaram no 
ano passado foi de 14,0% - 
sendo que, no final de 2008, 
o porcentual de respostas 
para esta mesma pergun-
ta foi de 9,3%. Já a fatia dos 
consumidores entrevistados 
que pretendem gastar menos 
caiu de 44,8% para 34,2%, de 
2008 para 2009.”As inten-
ções de compras do Natal 
no ano passado foram muito 
afetadas pela crise. Agora as 
famílias, principalmente nas 
faixas de renda mais eleva-

da, estão sentindo uma con-
vergência de fatores positi-
vos, como melhora na renda, 
e no mercado de trabalho, e 
estão mais otimistas”, disse.

No entanto, a pesquisa-
dora fez uma ressalva. Ao 
focar a pesquisa nas famí-
lias mais pobres, com renda 
mensal familiar de até R$ 
2.100, a parcela dos consu-
midores pesquisados que 
pretendem gastar mais nes-
te Natal caiu de 11,5% para 
9,5%. “O consumidor de bai-
xa renda antecipou muito 
as compras este ano, devido 
aos vários incentivos fiscais 
do governo para gastos com 

produtos de linha branca”, 
disse, lembrando do recuo 
no Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) defi-
nido pelo governo para esti-
mular compras de geladeiras 
e freezers. “Pode ser que este 
consumidor esteja mais cau-
teloso quanto ao futuro de 
suas finanças, já que com-
prometeu mais sua renda ao 
longo do ano”, avaliou.

A redução do IPI feita pe-
lo governo acabou influen-
ciando a lista de preferên-
cias do consumidor quanto 
aos presentes de Natal. Pelo 
terceiro ano consecutivo, 
itens de vestuário foram os 

mais lembrados, sendo cita-
dos por 46% dos consumi-
dores pesquisados, seguido 
por brinquedos (18,6%). Mas 
embora produtos eletrô-
nicos e eletrodomésticos 
tenham permanecido na 
terceira posição na lista de 
presentes nomeados, o por-
centual de consumidores 
entrevistados que lembra-
ram deste tipo de produto 
subiu de 7,1% para 9,1% de 
2008 para 2009. “Foi uma 
diferença expressiva entre 
um ano e outro. O recuo do 
IPI deve ter influenciado no 
resultado”, afirmou a espe-
cialista.

Lupi prevê recorde histórico na geração de empregos em novembro

A geração de vagas no mer-
cado de trabalho vai represen-
tar um recorde histórico para 
o mês de novembro, previu 
opntem o ministro do Tra-
balho, Carlos Lupi. Segundo 

ele, os números do Cadastro 
Geral de Empregados e De-
sempregados (Caged), a serem 
divulgados por volta do dia 15 
deste mês, vão superar todas 
as marcas anteriores para o 
período.

 Vai ser o melhor Caged da 
história. O recorde até agora 

era de 140 mil e eu tenho cer-
teza de que vai ser mais do 
que isso, afirmou o ministro, 
em referência ao saldo entre o 
número total de contratações 
e demissões na economia for-
mal. No ano passado, no auge 
da crise, o mês de novembro 
apresentou uma redução de 

40,8 mil vagas no mercado de 
trabalho. O Brasil está reagin-
do bem e as próprias empre-
sas se convenceram de que 
demitir não era a solução. 

 O ministro participou em 
Nova Iguaçu da assinatura de 
convênio, com o prefeito Lind-
berg Farias (PT), do programa 

ProJovem Trabalhador. O ob-
jetivo é qualificar e preparar 
para o mercado de trabalho 
4 mil jovens desempregados, 
entre 18 e 29 anos, de famílias 
com renda de até meio salário 
mínimo.

 Lupi aproveitou a soleni-
dade para demonstrar apoio 

à pré-candidatura de Lind-
berg ao governo do estado. 
No próximo domingo (6) será 
realizado o segundo turno das 
eleições para a direção estadu-
al do PT, que indicará se o par-
tido terá candidatura própria 
no Rio. Lupi é o presidente na-
cional licenciado do PDT.
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Uma hora antes de o presi-
dente Lula anunciar as me-
tas de redução das emis-

sões de gases de efeito estufa, 
quase tudo deu para trás. Uma 
conversa paralela entre o mi-
nistro Carlos Minc e a ministra 
Dilma Rousseff sobre hidrelé-
tricas demorou, e Lula quis 
saber se podia adiar. Dentro 
do governo, adversários das 
metas aproveitaram a deixa e 
quase tudo ficou no ar.

O debate esquentou entre 
os vários ministérios envolvi-
dos, mas o presidente acabou 
decidindo anunciar as metas 
naquele dia. Foi assim, por 
um triz, que o Brasil escapou 
do papelão de continuar se re-
cusando a adotar objetivos vo-
luntários de redução dos gases 
de efeito estufa. Dias depois, o 
ministro Reinhold Stephanes 
estava dentro do governo de-
fendendo a ideia-bomba que 
ele carrega grudada ao corpo 
de que devem ser simples-
mente eliminadas as reservas 
legais dos biomas brasileiros. 
Não é nem reduzir de 80% para 
50% na Amazônia a área que 
tem que ser protegida. É pior 
que isso: é acabar com tudo. O 

argumento dele é que isso não 
existe em nenhum lugar do 
mundo e deveria acabar essa 
limitação ao desmatamento 
no Brasil.

Esses dois fatos já seriam 
suficientes para mostrar como 
a posição do Brasil de assumir 
compromissos de redução de 
emissão de gases de efeito es-
tufa ainda não foi entendida e 
aceita dentro do próprio gover-
no. Mas tem mais. A escolha 
da ministra Dilma Rousseff 
como chefe da delegação é um 
despropósito. 

Ela nunca demonstrou 
qualquer interesse, apreço 
ou simpatia pelo tema. E foi 
escolhida unicamente pelo 
fato de ser candidata e estar 
sendo pendurada em todo o 
palanque que o presidente Lu-
la consegue armar para ela. É 
um equívoco fazer isso num 
tema dessa relevância. Nada 
deveria ser improvisado, nem 
servir a propósitos eleitorais 
nesta conferência.

Oficialmente, a reunião 
começa neste fim de semana, 
mas já começou, na verdade. 
O negociador-chefe do Brasil, 
embaixador Luiz Alberto Fi-

gueiredo Machado, já está em 
Copenhague em reuniões pre-
paratórias e em contatos com 
o governo dinamarquês, que 
comanda a Conferência. O pre-
sidente Barack Obama passará 
por lá no dia 9. Os outros che-
fes de Estado só vão nos dias 
17 e 18. O Itamaraty recebeu 
uma indicação de que, apesar 
disso, Obama estará disponí-
vel nos dias das reuniões. Não 
se sabe se para voltar lá ou pa-
ra ter contatos telefônicos.

Essa ida antes da hora é 
ruim. Vai lá, tira a foto, anun-
cia suas metas e apenas por-
que está no caminho de Oslo. 
Não terá interlocutores além 
do governo da Dinamarca 
porque ninguém terá chegado. 
Analistas do governo brasilei-
ro acham que Obama terá que 
pôr um asterisco em suas me-
tas para informar que elas são 
provisórias. Em Barcelona, na 
última reunião preparatória, o 

chefe-negociador americano 
Todd Stern deixou claro que 
o governo não pode perder 
um único voto no Senado. Se 
o fizer pode perder a votação 
de lei que estabelece metas. Te-
me que qualquer movimento 
possa ser considerado um ro-
lo compressor sobre o Senado. 
Por isso ele anunciou 17% de 
queda sobre 2005, que é o que 
foi aprovado na Câmara dos 
Deputados.

A situação melhorou muito 
nessa reta final para Copenha-
gue e por isso ela será marcan-
te, ainda que não se chegue ao 
acordo ideal. O Brasil fez o 
movimento quando faltavam 
dois minutos para terminar 
o segundo tempo. Mas fez o 
movimento certo e antes dos 
Estados Unidos, China e Índia. 
Se aquela reunião do anúncio 
de metas tivesse sido adiada, o 
Brasil perderia a hora certa.

A dificuldade agora é como 
transformar esses anúncios 
políticos dos diversos países 
em números comparáveis. A 
Fundação Brasileira para o De-
senvolvimento Sustentável di-
vulgou ontem uma tabela ten-
tando dar uma unidade ao ta-

manho do esforço dos Estados 
Unidos, Brasil, China, União 
Europeia, Rússia, Indonésia. 
Pelos números, a proposta 
brasileira representa chegar 
a 2020 com 15% de emissão 
a mais do que tinha em 1990 
e 22% menos do que em 2005 
(veja em meu blog o estudo). O 
da China significa aumento 
em relação a 1990 (253%) e em 
relação a 2005 (90%).

A grande dúvida que esse 
trabalho suscita é que os nú-
meros brasileiros são vagos, 
a base de dados, frágil, o in-
ventário de emissões é pre-
liminar, as projeções, pouco 
transparentes. Como, em cima 
de dados assim, se pode fazer 
qualquer outro cálculo? Além 
do mais, se for isso mesmo, 
o Brasil perdeu uma enorme 
chance de divulgar que o obje-
tivo era uma queda de 22% em 
relação a 2005. Ficaria muito 
melhor na foto, do que falar 
em corte das previsões futuras 
da emissão no cenário Busi-
ness As Usual, como foi dito. 

O debate global sobre como 
proteger o planeta, que mobi-
liza tanta gente madura e fala 
ao coração dos jovens, mergu-

lhará nos próximos dias no 
mundo árido dos números, 
semântica e siglas. Alguns do-
cumentos e declarações de es-
pecialistas lembram conversas 
em sânscrito. Nem parece que 
falam sobre o mais decisivo 
tema para definir a qualidade 
de vida — ou a vida sobre o 
planeta Terra. 

Sérgio Leitão, do Greenpea-
ce, me disse que Copenhague 
já é um sucesso “de público, de 
crítica, de presença”; Rubens 
Born da Vitae Civilis lembra de 
quando ele rodava as redações 
brasileiras na reunião de Kio-
to explicando para jornalistas 
desinteressados a importância 
do tema. Desta vez, nada preci-
sa ser explicado, os jornalistas 
brasileiros estão de malas pron-
tas. Vários vão para a segunda 
semana que será mais decisiva. 
Eu vou já. Embarco domingo à 
noite. O assunto invadiu todas 
as áreas, inclusive a economia. 
Tanto que quando eu falei para 
o meu editor, Rodolfo Fernan-
des, que queria ir a Copenha-
gue, ele respondeu: “Faz todo o 
sentido.” Mandarei notícias, a 
partir da coluna de terça. Espe-
ro que elas façam sentido.

Cena do clima
“A escolha da 
Dilma Rousseff 
como chefe da 
delegação é um 
despropósito” 

panoramaeconômico
miriamleitao@bsb.globo.com.br

miriAm leitão
Com déBorA thomé

dia 15, restando tempo su-
ficiente para que os salários 
sejam corrigidos e somados 
dos valores que devem ser in-

corporados, conforme o pro-
cesso julgado pelo Tribunal 
de Justiça do Estado (TJE) e 
despachado como favorável à 

classe pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF) e pelo Supremo 
Tribunal de Justiça (STJ).

O advogado do Sisbel, Ja-
der Dias, que acompanhou 
o oficial de Justiça até o Pa-
lácio Antônio Lemos, onde 
foi entregue o mandado de 
intimação, essa é só o primei-
ro passo para que a guerra 
contra o Executivo para rece-
ber o equivalente aos R$ 904 
milhões em perdas salarias 
devidas aos servidores seja 
vencida. “A juíza determinou 
o pagamento dos 20,84% de 
imediato. Isso não quer dizer 
que as perdas em sua totali-
dade sejam esquecidas. Pelo 
contrário, o processo está 
em tramitação e a qualquer 
momento a decisão para que 
o prefeito pague pelo menos 

9/12 	 Inativos militares e pensionistas

10/12	 Inativos	civis,	da	Seduc	e	do	Sead

11/12	 Ativos da Seduc na capital e no interior

14/12	 Bombeiros,	Polícia	Civil	e	Militar,	Segup,	Adepará,	
Arcon,	Asipag,	CDI,	Ceasa,	Cohab,	CPC/Renato	
Chaves,	EGPA,	Emater,	FCG,	FCPTN,	FCV,	Funcap,	
Funtelpa,	Fapespa,	Hospital	de	Clínicas,	Hospital	
Ophir	Loyola,	Hemopa,	IAP,	Igeprev,	Imep,	Ipasep,	
Iterpa,	Paratur,	Paraminérios,	Prodepa,	Santa	Casa,	
Susipe,	Uepa,	Ideflor,	Idesp	e	Loterpa

15/12	 Auditoria, Casa Civil, Casa Militar, Consultoria, 
Defensoria, Gabinete da vice-governadoria, 
NGPR, Procuradoria, Segov, Sepe, Sepaq, Seir, 
Sedect, Sead, Sefa, Sepof, Sagri, Sema, Secult, 
Sedurb, Seel, Seicom, Sejudh, Seop, Sespa, 
Seter, Sedes, Setran e Secom

O crOnOgrama dO pagamentO

SEM CRISE
Consumidores se 
sentem estimulados
a comprar e gastar
mais neste ano
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