
 1 

               

 
  

Brasília-DF, 1º de novembro de 2011 

 

PDT comandava ONG sob suspeita no Ministério do Trabalho 
Metade da direção da Confederação Nacional dos Evangélicos é ligada ao PDT, partido que chefia o 

Ministério do Trabalho há 4 anos 

 

A ONG que recebeu R$ 3,3 milhões do Ministério do Trabalho num convênio suspeito de irregularidades, 

conforme o iG revelou na semana passada, é dirigida por pessoas ligadas ao PDT - partido que comanda a 

pasta há quatro anos. 

 

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), três das seis pessoas identificadas como 

dirigentes da Confederação Nacional dos Evangélicos (Conae) têm ou já tiveram algum vínculo com a 

sigla trabalhista. 

 

O atual presidente da ONG, Hélio César de Araújo Júnior, filiou-se ao PDT de Goiás em 29 de setembro 

último. A situação de Araújo, no entanto, encontra-se sub-júdice porque ele também aparece filiado ao 

PTB goiano. 

 

O diretor de Educação da Conae, Argemiro Batista, é filiado ao diretório municipal do PDT de Santo 

Antônio do Descoberto (GO) desde 2008. Outro integrante da direção da Conae, pastor Elzimar da Silva 

Santos, tesoureiro da ONG, filiou-se ao partido em outubro de 2007, dois meses antes da assinatura do 

convênio com o Ministério do Trabalho. 

 

Ele seguiu filiado ao PDT durante toda a execução do convênio de R$ 3,3 milhões, destinado à 

qualificação profissional de jovens para o mercado de trabalho. Um ano depois do final da vigência do 

convênio, em 2009, ele deixou a sigla. 

 

Apesar da proximidade da Conae com o PDT, o presidente da entidade, Hélio César, negou qualquer tipo 

de influência do partido na liberação dos recursos. ―Ninguém ajuda. Você apresenta projeto e concorre 

com todo mundo, é processo de concorrência, não há ajuda, não pode ajudar, não é legal nem legítimo‖, 

disse. 

 

Ele também disse que não é próximo ao então secretário de Políticas Públicas de Emprego e ex-presidente 

do PDT de Brasília, Ezequiel Nascimento, responsável por conceder um aditivo ao convênio da ONG com 

o ministério. 

 

―Minha relação com ele (Ezequiel) é de alguém que era do ministério na época (do convênio) e alguém 

que a gente participou de alguns seminários. Ele passou como era a execução do projeto e visitou a 

entidade para acompanhar a execução‖, disse. 

 

A reportagem conversou com Ezequiel na última quinta-feira. Ele também negou qualquer tipo de 

irregularidade e disse que só encontrou os evangélicos da Conae durante reuniões das campanhas de 

Agnelo Queiroz – atual governador do Distrito Federal - e do senador Cristovam Buarque (PDT-DF). 

―Aqui em Brasília, durante a campanha do Agnelo, eu participei de eventos em que eles (os diretores da 

Conae) também estavam. Na campanha, do senador Cristovam, do Agnelo‖, disse. 

http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/ministerio-do-trabalho-entra-em-escandalo-do-esporte/n1597322725577.html
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A assessoria de imprensa do Ministério do Trabalho enviou um e-mail ao iG informando que o ministro 

Carlos Lupi não conhece os diretores da Conae e que a decisão de dar um aditivo ao convênio não passou 

por seu gabinete. ―Ele (ministro) não determina este tipo de coisa‖. 

 

Por fim, ressaltou que foram encontradas possíveis irregularidades na prestação de contas do convênio 

com a Conae, e que uma tomada de contas especial foi determinada pela pasta. A entidade enviou 

documentos para fazer sua defesa junto ao ministério, que ainda não deu um parecer final sobre a 

prestação, mas já marcou a entidade como ―inadimplente‖ no Sistema Integrado de Administração 

Financeira (Siafi).  

*Fonte: IG BRASÍLIA 

  

Ministro Jorge Hage coloca 73 mil ONGs na mira da CGU e dos ministérios 

 

O ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Jorge Hage, afirmou ontem que a suspensão dos 

repasses às organizações não governamentais (ONGs) que tenham convênio com o Executivo ajudará o 

governo a reconhecer as entidades ―sérias‖. ―É essa distinção entre as ONGs sérias, qualificadas, e essas 

ONGs fantasmas que a presidente Dilma fez questão, agora, de estabelecer com essas regras novas‖, 

comentou Hage, ao anunciar uma força-tarefa envolvendo a controladoria e outros órgãos para promover 

um pente-fino nos contratos dessas entidades.  

 

Hoje, 73.089 ONGs dividem um bolo de R$ 2,7 bilhões em recursos da União pagos somente este ano. 

Em 2010, o número era ainda maior: 100.194 e, mesmo com a redução de 27%, o governo continuou a ter 

problemas com essas entidades sem fins lucrativos.  

 

Para evitar a desculpa do ―eu não sabia‖, Dilma Rousseff deu prazo de 30 dias para que todos os seus 

ministros fiquem a par da situação dos convênios que as respectivas pastas firmaram com ONGs. Os 

recursos só serão liberados com o aval do titular de cada ministério.  

 

Dessa forma, em qualquer denúncia de desvios, o ministro será pessoalmente responsabilizado — a 

medida estava em discussão há dois meses, conforme antecipou o Correio no início de agosto. O decreto 

presidencial só livra da varredura as entidades que atuam em programas de proteção à testemunha, 

fornecem serviços ao Sistema Único de Saúde (SUS) e têm prestado contas periodicamente nos últimos 

cinco anos.  

 

Reclamação 
A Associação Brasileira de Organizações não Governamentais (Abong) reagiu ao congelamento dos 

pagamentos, reclamando que a ―força tarefa‖ de verificação dos convênios promovida pelo governo 

federal poderia ser feita sem a suspensão dos repasses e que a medida ―pode causar graves problemas 

àquelas que estão cumprindo regularmente suas obrigações‖.  

*Fonte: CORREIO BRAZILIENSE 

  

Líderes do PCdoB receberam do Esporte via consultoria 

 

Dois dirigentes do PCdoB receberam recursos públicos por meio de uma empresa de consultoria, a Casa 

de Taipa Comunicação Integrada, criada para atuar em projetos ligados ao Ministério do Esporte, 

comandado pelo partido. 

 

Um dos donos da empresa é Júlio César Filgueira, ex-secretário do ministério e filiado ao PC do B. Seu 

sócio, Oswaldo Napoleão Alves, é também do partido e coordenador do núcleo de ensino e pesquisa da 

Escola Nacional da legenda comunista. 

 

Em agosto, a empresa deles recebeu R$ 825 mil da Confederação Brasileira de Desporto Universitário 

(CBDU) para cuidar da promoção da candidatura de Brasília aos Jogos Mundiais Universitários - 



 3 

conhecidos como "Universíade" - de 2017, dentro de um projeto financiado pelo governo do DF e apoiado 

oficialmente pelo Esporte.  

 

A engenharia dos repasses e as relações entre os envolvidos indicam a formação de um circuito fechado 

que começa nos gabinetes apoderados pelo PCdoB na Esplanada e acaba na empresa dirigida pelo quadros 

do partido. 

 

Em 2009, quando ainda estava no ministério, Filgueira assinou dois convênios que somam pelo menos R$ 

1,1 milhão com a mesma CBDU, que viria a contratá-lo dois anos depois, agora com dinheiro do governo 

do DF, como "consultor" por valor semelhante. Ele abriu a empresa de consultoria em dezembro de 2009, 

dois meses depois de deixar o ministério, onde era responsável pelo programa Segundo Tempo.  

 

Delegação 

Em agosto, o governador do DF, Agnelo Queiroz, e o secretário nacional de Esporte Educacional do 

Ministério do Esporte, Wadson Ribeiro, estiveram nos Jogos Mundiais Universitários de 2011, na China, 

para defender a candidatura de Brasília para 2017. O ministério foi quem bancou a participação da 

delegação CBDU no evento da China com R$ 2 milhões. Desde 2005, pelo menos R$ 13,5 milhões do 

ministério foram parar na conta da entidade desportiva. 

 

O repasse de R$ 825 mil para uma empresa de membros do PC do B num projeto apoiado pelo Ministério 

do Esporte mostra, pela primeira vez, o vínculo direto de integrantes do partido com o destino final de 

recursos públicos para a área. Reúne também, num mesmo caso, a legenda comunista, o Ministério do 

Esporte e Agnelo Queiroz, ex-ministro da pasta, ex-filiado ao PC do B e hoje no PT. O episódio revela 

ainda que o partido pode ter montado um esquema não só por meio de organizações não governamentais 

(ONGs), mas também com entidades desportivas. 

 

O site do Ministério do Esporte registra uma foto de Wadson Ribeiro, Agnelo Queiroz e Luciano Cabral 

(presidente da CBDU) com o chefe do comitê organizador do evento na China em agosto. Na época, o 

secretário do Ministério do Esporte ressaltou o desejo brasileiro de sediar os jogos de 2017. "O Brasil se 

empenhará para fazer uma excelente apresentação de Brasília como candidata a cidade-sede dos Jogos de 

2017", disse Wadson. 

 

Ele só não contou que a empresa escolhida para preparar a candidatura pertence a um de seus antecessores 

no cargo. O policial militar João Dias Ferreira, autor das denúncias que derrubaram Orlando Silva do 

ministério na semana passada, acusou Filgueira de participar do esquema de desvios do programa 

Segundo Tempo. Ferreira disse ter gravações que comprometeriam o agora consultor de comunicação.  

 

Sócios 

Segundo dados da Junta Comercial, a Casa de Taipa tem sede em São Paulo e capital social de R$ 10 mil. 

É formada por duas empresas: FN Gestão Estratégica de Ativos e GEA Gestão Estratégica de Ativos.  

O contrato de R$ 825 mil da Casa de Taipa com a CBDU, vinculado ao Comitê Olímpico Brasileiro 

(COB), foi fechado no dia 8 de agosto. 

 

Três dias antes, a entidade desportiva celebrou convênio de R$ 2,8 milhões com o governo do DF e, no 

dia 1.º de agosto, recebeu R$ 2 milhões do Ministério do Esporte para custear a delegação brasileira nos 

jogos da China, quando apresentaram a candidatura brasileira. A Federação Internacional do Desporto 

Universitário (Fisu) programou para esta semana uma vistoria em Brasília para avaliar suas pretensões em 

sediar os jogos de 2017. 

 

O sócio de Filgueira na consultoria, Oswaldo Napoleão Alves, é figura conhecida do PC do B paulista. Foi 

da comissão nacional de organização e do comitê financeiro nas eleições de 2008. No diretório em São 

Paulo, é ligado ao secretário nacional de Organização, Walter Sorrentino, este casado com Nádia 
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Campeão, presidente do PC do B em São Paulo e cotada para trabalhar com o novo ministro do Esporte, 

Aldo Rebelo.  

 

Na semana passada, Orlando Silva deixou o comando do Esporte após acusações de envolvimento em 

esquema de corrupção na pasta. A crise envolveu os repasses do governo para ONGs para execução de 

projetos sociais.   

*Fonte: AGÊNCIA ESTADO 

  

Governo federal economiza bilhões para pagar juros da dívida 

 

O superávit primário (economia para o pagamento de juros da dívida pública) do setor público 

consolidado - governo federal, estados, municípios e empresas estatais - chegou a R$ 8,096 bilhões, em 

setembro, segundo informou nesta segunda-feira (31) o Banco Central (BC). No mesmo período do ano 

passado, o superávit primário foi de R$ 28,157 bilhões.  

 

A economia não foi suficiente para cobrir os gastos com juros, que chegaram a R$ 17,267 bilhões. Com 

isso, o déficit nominal, que são receitas menos despesas, incluídos os gastos com juros, ficou em R$ 9,171 

bilhões. 

 

Em setembro, o Governo Central (Banco Central, Tesouro Nacional e Previdência) registrou superávit 

primário de R$ 5,982 bilhões. Os governos regionais (estaduais e municipais) contribuíram com R$ 2,161 

bilhões. As empresas estatais, excluídos os grupos Petrobras e Eletrobras, registraram déficit primário de 

R$ 46 milhões.  

 

Nos nove meses do ano, o superávit primário do setor público consolidado chegou a R$ 104,637 bilhões, 

bem acima dos R$ 76,938 bilhões registrados em igual período de 2010. A meta de superávit primário do 

setor público este ano é R$ 127,9 bilhões.  

 

Os gastos com o pagamento de juros são cada vez mais exorbitantes. De janeiro a setembro, estes 

chegaram a R$ 177,474 bilhões, contra R$ 141,204 bilhões registrados nesses nove meses de 2010. No 

acumulado até setembro, o déficit nominal ficou em R$ 72,838 bilhões, ante R$ 64,266 bilhões de igual 

período do ano passado.  

 

Em 12 meses encerrados em setembro, o superávit primário chegou a R$ 129,394 bilhões, o que 

corresponde a 3,25% de tudo o que o país produz - Produto Interno Bruto (PIB). Os gastos com juros 

chegaram a R$ 231,639 bilhões ou 5,81% do PIB. Nesse mesmo período, o déficit nominal ficou em R$ 

102,245 bilhões, que correspondem a 2,57% do PIB.  

 

O BC também informou que a dívida líquida do setor público chegou a R$ 1,481 trilhão em setembro, o 

que corresponde a 37,2% do PIB, uma redução de 2 pontos percentuais em relação a agosto. A projeção 

do BC é que a dívida líquida do setor público corresponda a 38,5% de tudo o que o país produzir (PIB) 

este ano.  

 

Em setembro, a dívida bruta do governo (Tesouro, Previdência, governos estaduais e municipais) chegou a 

R$ 2,226 trilhões, o que corresponde a 55,9% do PIB, com redução de 0,2 ponto percentual em relação ao 

mês anterior.  

*Fonte: AGÊNCIA BRASIL 

  

Inep, responsável pelo Enem, contrata empresas fantasmas a R$ 26,5 milhões 

 

Órgão responsável pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Instituto Nacional de Pesquisas 

Educacionais (Inep) contratou empresas em nome de laranjas para executar serviços de segurança da 

informação.  
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A Monal Informática Ltda. tem capital de R$ 3 mil, mas irá receber R$ 12,5 milhões por um ano de 

clipping, ou rastreamento de notícias, on-line. O programa de computador ―varre‖ a internet em busca de 

citações do órgão vinculado ao Ministério da Educação. Fontes ouvidas pelo Correio dizem que contratos 

de clipagem, sem televisão, não passam de R$ 600 mil por ano. 

 

Segundo a Junta Comercial do Distrito Federal, a Monal está sob o comando de Aristides da Silva 

Monteiro. Aos 84 anos, o empresário afirmou desconhecer contratos, atividades e até mesmo onde fica a 

sede da empresa. ―Sabe o que é? É que um parente cuida da empresa e estamos com sócios novos.  

 

De maneira que não sei te informar o lugar que funciona.‖ Tanto o registro da Junta quanto a página na 

internet da Monal apontam um endereço: Quadra 803 Bloco C loja 10, no Cruzeiro Novo. No local, 

funciona a RA Contábil, uma empresa de contabilidade e de ―escritórios virtuais‖. Funcionários disseram 

que nunca ouviram falar da empresa de informática. 

 

A Monal ganhou dois lotes de um pregão para contratação da segurança da informação. O resultado foi 

publicado no Diário Oficial da União em 24 de agosto. Cerca de um mês depois, a Diretoria de Gestão e 

Planejamento, comandada por Dênio Menezes da Silva, registrou os preços da licitação, que tem vigência 

de um ano. A Monal, responsável pelos lotes três e seis, aparece com o valor global de R$ 12,5 milhões. 

 

Uma outra parte do pregão — R$ 8,9 milhões — teve como empresa vencedora a DNA Soluções 

Inteligentes Ltda., registrada em nome de Enisa Laves de Sousa. A empresa fornece o CheckPoint, um 

sistema de segurança que impede usuários externos de entrarem na rede interna do Inep. A empresa 

funciona em uma sala comercial na Asa Norte, sem identificação e nenhum responsável. Até agora, foram 

publicados dois contratos com a Monal Informática (R$ 1 milhão e R$ 1,3 milhão). Já a DNA tem um 

extrato assinado de R$ 2,6 milhões. 

 

Dono oculto 
As duas empresas têm algo em comum: Andre Luis Sousa Silva. É ele o responsável pela Monal e pela 

DNA. O empresário diz que comprou a primeira de Aristides, no início deste ano, e ainda não conseguiu 

fazer a transferência. ―É para poder participar de licitações‖. A segunda está registrada no nome da mãe. 

―Era uma empresa para emitir notas.‖ 

 

O salto nos contratos do empresário é expressivo. A DNA, fundada em 2008, presta serviços para o 

governo federal desde o ano passado. Em 2010, foram R$ 917,5 mil, sendo a maior parte — R$ 850,9 mil 

— para o Inep. O empenho de toda a verba foi feita em três parcelas e no mesmo dia — 27 de dezembro.  

 

Este ano, o contrato com o órgão vinculado ao Ministério da Educação passou para R$ 4,3 milhões, fora 

os valores do novo pregão. André negou irregularidades e ainda comemorou o usou do software na 

descoberta das fraudes no Enem em Fortaleza. Ele diz que é difícil uma empresa pequena conseguir 

contratos com o governo. A Modal e DNA, no entanto, já assinaram R$ 26,6 milhões. A sede da primeira 

empresa vai ser transferida para um endereço na Asa Norte, que serve de domicílio comercial para ―outras 

100 empresas‖, segundo André. 

 

O empresário diz que trabalha na área de tecnologia da informação há muitos anos e que ele mesmo 

desenvolve os produtos. Ele diz que conhece Aristides há muitos anos, mas não entra em detalhes — o 

contador da RA Contábil teria sido responsável pelo contato. Especialistas na área de controle informaram 

que o governo corre alto risco em fazer contratos com empresas de capital tão inferior ao valor dos 

contratos. Em caso de não execução, não há de quem cobrar um possível ressarcimento. 

 

Segundo o Inep, até agora, só um contrato foi fechado com a Monal, no valor de R$ 1 milhão. Os serviços 

são referentes aos dois lotes do pregão e incluem a instalação do aplicativo que rastreia notícias e 

informações sobre determinados assuntos, suporte para o balanceamento de tráfego entre servidores, 

instalação e suporte técnico. ―A contratada cumpriu com as obrigações pactuadas,‖ diz a nota. O órgão 
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afirma que a empresa apresentou todas as exigências legais, inclusive uma garantia no valor de 5% do 

contrato. Sobre os contratos com a DNA, o Inep não respondeu à reportagem. 

 

O coordenador-geral de Aquisições do Inep, Luiz Lucinda, diz que a licitação por ata de preços não obriga 

o órgão a pagar o valor registrado. ―Se houver demanda, o valor já está contratado. É uma estimativa, uma 

previsão.‖ 

 

Quatro perguntas para - Andre Luís Sousa Silva  

Apesar de não aparecer nos registros comerciais, o empresário diz que é dono da Monal Informática e da 

DNA Soluções Inteligentes Ltda. As duas empresas fecharam contratos milionários com o Inep. 

 

- Qual é o serviço que a Monal Informática presta? 
 

Prestamos um serviço que é o de um software de análise de conteúdo web. Esse software escuta tudo que 

fala sobre o Correio Braziliense, por exemplo. Com essas provas agora (Enem), eles conseguem estar 

sabendo o que está falando. É on-line. Uns estudantes estavam passando a prova e o sistema detectou na 

hora e a PF foi lá na sala pegar esse aluno. 

 

- Quem desenvolveu este software? 
A gente desenvolveu. Eu sou o técnico. O software chama monitoramento estratégico. Foi desenvolvido 

no meu notebook mesmo. Não precisa de muita coisa para rodar.  

 

- E a DNA Soluções ? 
 

Como é que eu vou te explicar? A DNA trabalha na parte de segurança de informação. Veja bem, é para 

evitar invasão. Faz uma barreira para que ninguém entre na máquina. É um software chamado Check 

Point e esse é licenciado.  

 

- Por que você mantém duas empresas na área de informática? 

 

A gente fundou essa empresa (a DNA Soluções) para poder dar nota fiscal, para poder trabalhar. Daí fui 

demitido de onde trabalhava e resolvi tocar a empresa. Graças a Deus conseguimos contratos com a CGU, 

a Embrapa. A outra empresa (Monal Informática) é para fazer outras parcerias, para poder trabalhar com 

outro ramo que não o da DNA.  

 

O seu Aristides está me enchendo o saco para transferir a Monal. Já falei que não tem nada de errado. 

Você pega o preço de mercado e vai ver que o nosso é o melhor. Está tendo uma demanda muito grande. 

Muita gente está querendo aderir à ata de preço. 

 

*Fonte: CORREIO BRAZILIENSE 

 

Enem tem 13 questões canceladas 

 

A Justiça Federal no Ceará determinou ontem o cancelamento das 13 questões do Exame Nacional do 

Ensino Médio (Enem) que vazaram para alunos do Colégio Christus, no Ceará. A decisão era defendida 

pelo Ministério Público Federal, mas contestada pelo Ministério da Educação. O órgão pretendia reaplicar 

o teste para os 639 alunos que tiveram acesso a parte da prova. 

 

O ministro da Educação, Fernando Haddad, e a presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais (Inep), Malvina Tuttman, anteciparam que a entidade vai recorrer da decisão. Em reunião 

com o juiz do Ceará, a presidente do Inep e os procuradores do Ministério da Educação, Mauro Chaves, e 

do Inep, Eliana Sartori, defenderam a reaplicação do exame somente para os 639 alunos do colégio 

Christus, em Fortaleza. 
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Nas alegações, o Inep afirmou que o problema ocorreu de forma localizada. Porém, durante coletiva de 

imprensa, Malvina afirmou que se as investigações da Polícia Federal indicarem que os alunos do 

cursinho pré-vestibular da mesma instituição tiveram acesso às questões, eles também poderão refazer a 

prova em 28 e 29 de novembro, como os demais alunos do Colégio Christus. A sugestão, no entanto, não 

foi acatada pelo magistrado. 

 

O juiz decidiu pelo posicionamento expresso pelo procurador da República Oscar Costa Filho, pelo 

cancelamento, em todas as provas, das 13 questões a que os alunos da escola particular do Ceará tiveram 

acesso. 

 

Ontem, alguns estudantes se reuniram na porta do prédio da Justiça com cartazes, em que pediam a 

anulação total do Enem. Três estudantes do grupo chegaram a se reunir com o juiz Praxedes. Eles 

afirmaram que se apenas os alunos do Colégio Christus fizesse nova prova, isso poderia prejudicar os 

demais inscritos.  

 

*Fonte: CORREIO BRAZILIENSE 

  

Críticas revelam preconceito contra ascensão de Lula, avalia pesquisadora 

 

A notícia de que o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva passará por um tratamento contra câncer na 

laringe no hospital Sírio Libanês foi recebida com protestos em redes sociais. Na internet, um grupo pede 

que o petista utilize hospitais públicos e o Sistema Único de Saúde (SUS). Para a pesquisadora da USP 

(Universidade de São Paulo) Sandra Regina Nunes, "as críticas se apoiam no fato de Lula ter sido 

analfabeto e se tornado presidente, de ele ter ascendido". 

 

- Por que não se faz uma manifestação para que todo mundo use o SUS? A questão é menos de fidelidade 

com os ideais políticos e mais um preconceito. É como se questionassem: "Por que Lula tem que se tratar 

no Sírio Libanês? O lugar de onde ele veio não permite que isso aconteça" - questiona Sandra, membro do 

Laboratório de Estudos da Intolerância e professora de comunicação da FAAP (Fundação Armando 

Álvares Penteado).  

 

Uma campanha no Facebook pedindo que Lula se trate no SUS já ganhou mais de 800 adeptos. Os 

internautas também se organizam para divulgar as críticas em sites de notícias. A rede de TV internacional 

CNN, por exemplo, publicou a informação sobre a doença do ex-presidente e recebeu uma série de 

comentários irônicos de brasileiros sobre o sistema de saúde nacional.  

 

Leia a entrevista: 

 

Terra Magazine - O anúncio de que o ex-presidente Lula sofre de câncer foi seguido por 

manifestações críticas e um protesto para que ele se trate no SUS. Por que esse tipo de expressão 

acontece e se espalha na internet? 

 

Sandra Regina Nunes - O que me parece é que tem algo bastante próprio daqui do Brasil. As críticas se 

apoiam no fato de Lula ter sido analfabeto e se tornado presidente, de ele ter ascendido. Isso é visto quase 

como uma afronta. Faz com que as pessoas acreditem que necessariamente ele deveria ser fiel àquilo que 

ele pregava. Por muitas vezes ouvi pessoas dizendo "Ah, ele era trabalhador, não podia estar usando 

Armani".  

 

Agora dizem que o Lula tem que usar o SUS. Não me parece que aconteceu isso quando alguém do PSDB 

tem algum tipo de problema de saúde. Por que não se faz uma manifestação para que todo mundo use o 

SUS? A questão é menos de fidelidade com os ideais políticos e mais um preconceito. É como se 
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questionassem: "Por que Lula tem que se tratar no Sírio Libanês? O lugar de onde ele veio não permite 

que isso aconteça".  

 

É curioso porque em geral anúncios como o do ex-presidente - de uma doença - geram apenas comoção... 

Eu acho que as pessoas não estão tratando como doença. A ideia é mais questionar o motivo de Lula estar 

usando um produto de luxo.  

 

- As redes sociais ampliam esse tipo de reação negativa? 
 

As redes sociais fizeram com que as pessoas tivessem maior liberdade de expressão. Eu acredito que as 

pessoas poderiam usar isso de forma mais interessante. Existem na rede movimentos bastante positivos, 

por exemplo, em apoio à saúde da mulher. Então, utilizar as redes sociais para dar vazão à indignação 

pode ser ruim, mas tem lados positivos. As redes sociais têm essa dimensão que é muito boa. É a 

possibilidade de expressão. 

 

- Seria papel da imprensa desestimular? 

 

Eu acho que o gesto de expressão não deve se impedir jamais. É preciso dar voz a todo mundo. Mas o 

papel da imprensa deve ser pontuar o que determinadas falas representam. Ou seja, dizer que tipo de 

movimento é esse e o que é que ele traz.  

 

*Fonte: TERRA MAGAZINE 

  

Após ameaças de morte, deputado fluminense diz que sairá do país 

 

O deputado estadual fluminense Marcelo Freixo (PSol) deixará o país, depois de receber ameaças de 

morte de integrantes de milícias. Freixo presidiu a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Milícias, 

da Assembleia Legislativa do Rio, que investigou a atuação de grupos criminosos integrados por políticos, 

policiais e ex-policiais em comunidades do estado. 

 

Segundo Freixo, ele resolveu aceitar um convite da organização não governamental Anistia Internacional 

para morar na Europa por algum tempo. O parlamentar já vem sofrendo ameaças de morte desde a época 

da CPI, em 2008, mas, nos últimos meses, elas se intensificaram. 

 

Apenas no último mês, segundo Freixo, ele recebeu sete ameaças de morte. "As ameaças estão se 

tornando mais fortes e há um retorno muito pequeno da Secretaria de Segurança. Ou seja, se estão ou não 

investigando. Tenho uma segurança, mas tem sido necessária a ampliação dela. Então, estou esperando 

algumas medidas", disse. 

 

O deputado não informou quanto tempo ficará na Europa, mas garantiu retorno ao Brasil. "Não posso 

dizer [nem] o tempo nem o local [onde ficarei], mas é um tempo muito curto", disse. 

 

Segundo Freixo, as ameaças não devem ser encaradas como um problema pessoal, mas sim como de toda 

a sociedade. Ele lembrou do assassinato da juíza Patrícia Acioli, morta por policiais militares integrantes 

de milícias que atuam no Grande Rio, em agosto deste ano. 

 

"Esse é um problema de todo o Rio de Janeiro. Aliás, é um problema nacional. Até que ponto nossas 

autoridades vão continuar empurrando com a barriga. Ou a gente enfrenta e faz agora esse dever de casa 

contra as milícias ou, como mataram uma juíza, vão matar um deputado, promotores, jornalistas. E, se 

esses grupos criminosos são capazes de matar uma juíza e ameaçar um deputado, o que eles não fazem 

com a população que vive na área em que eles dominam?", disse. 
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Segundo Freixo, apesar das dezenas de prisões feitas depois da CPI das Milícias, esses grupos criminosos 

estão cada vez mais fortes e dominam várias comunidades do estado, onde extorquem dinheiro de 

moradores e de comerciantes e controlam atividades como transporte alternativo, venda de gás e de 

ligações clandestinas de TV a cabo.  

*Fonte: AGÊNCIA BRASIL 

  

Câmara - Projeto da Mesa Diretora prevê aumento para de 70% para servidores de nível médio 

 

Integrantes da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados apresentaram projeto de resolução que pode 

estabelecer um aumento de até 70,7% nos salários de algumas categorias de servidores de nível médio da 

Casa, conhecidas como técnicos legislativos. O impacto previsto nos cofres da Câmara é estimado em R$ 

17 milhões anuais. A proposta ainda precisa passar pelo crivo dos deputados em plenário para entrar em 

vigor.  

 

O projeto de reajuste, que conta com a assinatura do presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS), altera o 

contracheque dos funcionários que integram os padrões 7, 8 e 9 da tabela de remuneração para os cargos 

efetivos. Os servidores que fazem parte desse grupo são os assistentes administrativos, que não podem 

exercer atividades nos gabinetes dos deputados, mas atuam no apoio em várias áreas da Casa, como 

comissões permanentes, diretorias e departamentos, entre outros setores. Além dos assistentes, também 

estão nesse grupo os agentes da Polícia Legislativa.  

 

De acordo com a proposta, o salário previsto para o padrão 7 passaria de R$ 5.063 para R$ 8.373. Os 

rendimentos daqueles que têm vencimentos estabelecidos no padrão 8 saltariam de R$ 5.197 para R$ 

8.731. Já os classificados na tabela como padrão 9 teriam remuneração aumentada de R$ 5.343 para R$ 

9.122.  

 

Esse último valor é o que mais se aproxima do teto previsto para os técnicos legislativos que integram a 

―classe especial‖ e recebem R$ 12.678 por mês. Ao todo, deverão ser beneficiados 295 servidores de nível 

intermediário, num universo de cerca de 1,6 mil.  

 

Atualmente, a Câmara conta com cerca de 3,6 mil servidores, entre os níveis básico, médio e superior. Os 

salários pagos pela instituição variam de R$ 3.185 a R$ 17.352. De acordo com técnicos da Câmara 

ouvidos pelo Correio, a proposta visa alterar uma lei publicada em julho de 2006 que reorganizou o Plano 

de Carreira da Câmara e estabeleceu padrões ―mais baixos‖ para quem ingressa como servidor na Casa. 

 

Recém-chegados 
No texto do projeto de resolução, os deputados integrantes da Mesa, responsáveis pela direção dos 

trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Casa, alegam que a medida é necessária para 

impedir a debandada dos funcionários recém-chegados para outras instituições que apresentam um melhor 

padrão de salário.  

 

―Atualmente, no Senado Federal, no Tribunal de Contas da União, no Poder Judiciário, no Ministério 

Público da União e no Poder Executivo, em relação a diversos cargos, o servidor de mesmo nível inicia 

sua carreira em padrões mais elevados. Essa situação tem gerado prejuízos para a Câmara dos Deputados. 

Dos 120 servidores nomeados no último concurso com atribuição de assistente administrativo, apenas 89 

estão em exercício, tendo em vista o elevado número de desistências‖, diz trecho da proposta.  

*Fonte: CORREIO WEB 
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Site que revelou lista de servidores com supersalários é processado por funcionários do Senado 

 

O site Congresso em Foco está sendo processado por 43 servidores do Senado, através de ações 

individuais, e pode ser condenado pela Justiça a pagar indenizações que somariam quase R$ 1 milhão. Os 

processos são motivados pela divulgação de uma lista de funcionários do Senado que receberam em 2009, 

segundo uma auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU), salários acima do teto constitucional. 

 

Segundo o site, os servidores foram orientados a abrirem 43 ações individuais pelo Sindicato dos 

Servidores do Poder Legislativo (Sindilegis), que teria colocado advogados a disposição para entrarem 

com processos idênticos. As ações, movidas no Juizado Especial, pedem indenização no valor máximo 

permitido para os chamados tribunais de pequenas causas: R$ 21,8 mil cada uma. 

 

Desde o final de julho, o Congresso em Foco publica série de reportagens sobre os supersalários pagos a 

políticos, autoridades e servidores no Executivo, Legislativo e Judiciário. A Constituição Federal 

determina que a remuneração dos ministros do Supremo Tribunal Federal, atualmente fixada em R$ 

26.723, é o teto do funcionalismo.  

*Fonte: ESTADÃO 

 

 

 

 

 

Com informações do clipping do Sindprevs/PR 

 

 

FENASPS 


