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Brasília-DF, 21 de outubro de 2011 

 

Permanência de Orlando Silva no governo é complicada, avaliam ministros 

 

Em suas reuniões mais reservadas, os ministros palacianos convocados ontem à noite por Dilma Rousseff 

avaliaram que o relógio do esporte é o maior inimigo para a permanência de Orlando Silva no cargo de 

ministro. Já existe a convicção de que, politicamente, ele dificilmente conseguirá ao mesmo tempo se 

defender das acusações e cumprir a agenda de negociações que envolvem a Lei Geral da Copa. Isso sem 

contar o papel de porta-voz do governo brasileiro na organização da Copa das Confederações, em 2013, 

da Copa de 2014 e das Olimpíadas de 2016. Basta ver que, nesta semana, Orlando Silva não teve como se 

dedicar ao trabalho porque estava absorto em sua defesa. 

  

Dilma chegou da viagem para a África às 20h45 e seguiu de helicóptero para o Palácio da Alvorada para 

reunir-se com Gleisi Hoffmann, Casa Civil; Gilberto Carvalho, Secretaria-Geral da Presidência; José 

Eduardo Cardozo, Justiça; e Ideli Salvatti, Relações Institucionais. Uma decisão o governo já tomou: o 

ministério permanecerá com o PCdoB, independentemente do destino de Orlando Silva. Essa garantia foi 

dada ontem pelo ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho: 

―Disseram por aí que havia uma decisão do Planalto de tirar o ministério do PCdoB. Isso não corresponde 

à verdade. Temos uma relação histórica com o PCdoB que não é de hoje e não é uma crise como essa que 

vai abalar essa relação‖. 

 

Em Angola, na sua última etapa da viagem à África, Dilma criticou o que chamou de ―apedrejamento 

moral‖ de Orlando Silva: ―É importantíssimo que nós, que somos um país democrático, aprendamos que 

não se faz apedrejamento moral de ninguém. Eu li, com muita preocupação, as notícias do Brasil.  

 

Primeiro, pelo grau de imprecisão nas observações a respeito do governo. O governo não fez, não fará 

nenhuma avaliação e julgamento precipitado de quem quer que seja‖, afirmou a presidente. ―A gente tem 

de ter um processo sistemático de investigação, de apuração de todos os malfeitos. Agora, tem sempre de 

supor a presunção da inocência das pessoas. Eu vou olhar tudo com imensa tranquilidade e tomarei as 

posições necessárias para preservar não só o governo, mas preservar os interesses do país‖, completou.  

 

Gilberto Carvalho também defendeu Orlando Silva, dizendo que as acusações feitas contra ele pelo 

policial militar João Dias são ―desqualificadas‖. ―Essa acusação tem se revelado inconsistente e, ao que 

tudo indica, tem se revelado fruto exatamente do processo que o Ministério do Esporte fez de uma 

cobrança por uso indevido de uma verba pública de uma entidade‖, afirmou. 

 

O PCdoB ficou mais tranquilo ao saber por Gilberto Carvalho que Dilma classificara como uma ―tolice‖ 

dizer que seu governo fará um julgamento do PCdoB. As declarações de Dilma deram ao partido a ideia 

de que não pretende tirar a legenda do Ministério do Esporte. Em relação a Orlando, alguns comunistas 

não tiveram ontem o mesmo sentimento, apesar das declarações de Gilberto Carvalho: ―Não apareceu 

nenhuma prova contra o Orlando Silva, e nós temos que tomar muito cuidado de só avaliar as pessoas a 

partir de informações que se comprovem. A simples acusação não pode formar um juízo sobre uma 

pessoa‖, afirmou o ministro. 

 

Confiança 
Gilberto repassou todas as preocupações do governo ao presidente do PCdoB, Renato Rebelo, numa 



 2 

reunião ontem à tarde no Palácio do Planalto, da qual participaram ainda as ministras Gleisi Hoffmann e 

Ideli Salvatti. Na conversa, foi dito a Rebelo que Dilma não perdeu a confiança no partido. ―Ouvi deles 

que o ministro se mantém com plena autoridade em sua pasta, ele sempre fez o trabalho de gestão no 

planejamento da Copa em conjunto com a Casa Civil‖, comentou Rebelo, no fim de quase uma hora de 

conversa. 

 

O partido usou ontem tudo o que estava a seu dispor para se defender e apoiar o ministro. Pela manhã, na 

reunião política do PCdoB, transferida para Brasília por conta da crise, Orlando — que almoçou com o 

advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay — foi incisivo: ―Nunca haveria provas 

porque não houve esse fato (o encontro com João Dias)‖. 

 

Cautela com o depoimento 
A Polícia Federal está cautelosa quanto ao depoimento do policial militar João Dias Ferreira, que fez 

denúncias contra o ministro do Esporte, Orlando Silva. A expectativa de que o PM traria fatos novos ou 

mesmo provas do que disse à imprensa não ocorreu e a investigação em torno das acusações de Ferreira 

dependerá do que ele vai entregar na próxima semana à PF, que seriam gravações entre integrantes do 

ministério e o denunciante. Em seu depoimento, segundo fontes da Polícia Federal, Ferreira nada 

acrescentou às declarações que havia dado para a revista Veja, na semana passada.  

*Fonte: Correio Braziliense 

  

Ministério do Esporte vira abrigo para ex-líderes da UNE 
Com um currículo raso na área esportiva, eles ganharam postos importantes de comando no ministério 

dominado pela legenda no governo Lula (2003-2010) e agora na gestão de Dilma Rousseff 

 

O Ministério do Esporte virou um abrigo para ex-presidentes e ex-dirigentes da União Nacional dos 

Estudantes (UNE), outro feudo do PCdoB. Com um currículo raso na área esportiva, eles ganharam postos 

importantes de comando no ministério dominado pela legenda no governo Lula (2003-2010) e agora na 

gestão de Dilma Rousseff. 

 

Presidente da entidade estudantil entre 1995 e 1997, o ministro Orlando Silva tem ao seu lado no 

ministério os dois integrantes do PC do B que o sucederam no comando da UNE no fim dos anos 90: 

Ricardo Capelli e Wadson Ribeiro. Está ainda na pasta Ricardo Gomyde, também ex-diretor da entidade. 

O mais poderoso deles é Wadson. Foi secretário-executivo do ministério na gestão passada e hoje é 

secretário de Esporte Educacional, responsável pelo Programa Segundo Tempo, pivô das denúncias de 

desvios de recursos que levaram o ministro ao centro da crise política. 

 

Wadson, como é conhecido, presidiu a UNE, mas não concluiu o curso superior. Largou a faculdade de 

medicina em Juiz de Fora (MG) para militar no PC do B. Tentou, sem sucesso, ser deputado estadual em 

2006. Perdeu e foi ser secretário-executivo do ministério, o segundo cargo mais importante da pasta. 

Ele deixou a pasta para ser candidato a deputado federal em 2010 em Minas Gerais, quando declarou à 

Justiça Eleitoral ser ―empresário‖. 

 

Perdeu de novo nas urnas, mas foi convidado por Orlando Silva para retornar ao ministério, agora como 

secretário de Esporte Educacional, a pasta mais importante da área. 

 

Fachada 
O jornal O Estado de S. Paulo revelou ontem que ele assinou e renovou um convênio do Segundo Tempo 

que nunca saiu do papel com uma Organização Não-Governamental (ONG) de fachada. O dirigente 

aparece como responsável pelo contrato com o Instituto de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente 

(Idec), entidade que firmou um convênio de R$ 911 mil, mas nunca executou o projeto na pequena cidade 

de Novo Gama, no entorno do Distrito Federal. O Ministério do Esporte anunciou que vai rescindir esse 

convênio e pedir a devolução dos recursos liberados. 
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Antes de Wadson Ribeiro dirigir a UNE, o carioca Ricardo Cappeli presidiu a entidade entre 1997 e 1999 

e também não concluiu o curso universitário. Hoje, ele é coordenador do programa da Lei de Incentivo ao 

Esporte no ministério. Cabe a Capelli autorizar projetos desportivos a captarem recursos com isenção 

fiscal. Em 2008, o comunista não conseguiu ser eleito vereador na cidade do Rio de Janeiro. 

 

Meses depois, foi nomeado para trabalhar no Ministério do Esporte. Ex-diretor da UNE, o comunista 

Ricardo Gomyde é assessor especial do ministro Orlando Silva. Foi deputado federal e candidato a 

prefeito de Curitiba (Paraná) em 2008. Ano passado tentou voltar à Câmara, mas foi derrotado nas urnas.  

*Fonte: Agência Estado  

  

DF: comprovante de saque reforça versão de propina de R$ 256 mil 

 

Uma investigação da Polícia Civil, incluída no inquérito aberto no Superior Tribunal de Justiça (STJ), 

revelou que a propina de R$ 256 mil que teria sido entregue a Agnelo Queiroz, governador do Distrito 

Federal e ex-ministro do Esporte, foi de fato sacada de uma das contas indicadas pelo autor das acusações, 

Geraldo Nascimento de Andrade.  

 

Esses dados, os depoimentos, somados às conversas telefônicas grampeadas com autorização judicial, 

levaram a polícia a suspeitar do envolvimento direto de Agnelo Queiroz no esquema de desvio de recursos 

do programa Segundo Tempo e levaram o caso para o STJ. As informações são do jornal O Estado de S. 

Paulo.  

 

Ao Ministério Público Federal, o delegado responsável pelas investigações, Giancarlo Zuliani Junior, 

sugeriu a quebra do sigilo do telefone usado por Agnelo e uma análise dos dados das Estações Rádio Base, 

que fazem a conexão entre os telefones celulares e a companhia telefônica. Com isso, seria possível dizer 

se Agnelo conversou com integrantes do esquema no dia em que o dinheiro teria sido entregue.  

 

Ao requerer à Justiça Federal o encaminhamento das investigações para o STJ em razão dos indícios 

contra Agnelo, que tem foro privilegiado como governador do DF, o procurador da República José 

Diógenes Teixeira já indicava que as quebras de sigilo podem ser requisitadas. Os R$ 256 mil que a 

testemunha disse terem sido pagos a Agnelo dentro de uma mochila foram sacados da conta da empresa 

Infinita Comércio e Serviços de Móveis LTDA nos dias 7 e 8 de agosto de 2007.  

 

A Infinita é uma das empresas que teria fornecido notas fiscais falsas para encobrir o desvio de recursos 

públicos. Conforme depoimento de Geraldo Nascimento de Andrade, o dinheiro foi entregue à noite no 

estacionamento de uma concessionária na cidade satélite de Sobradinho.  

*Fonte: Redação Terra 

  

Mais verba do Esporte para ONG ligada ao PCdoB 

 

Inaugurada em 2005 pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com a promessa de gerar até 600 

empregos, a fábrica de artigos esportivos da Associação dos Mutuários e Moradores do Conjunto Santa 

Etelvina (Acetel), na Zona Leste de São Paulo, tem hoje entre 35 e 40 pessoas, que produzem bandeiras, 

bonés, camisetas e bolas. Além disso, um outro grupo, de 85 a 100 pessoas, costura bolas em casa, sem 

rendimento fixo, mas calculado por unidade finalizada. Desde que foi idealizada, a fábrica já recebeu 

R$17,3 milhões do Ministério do Esporte, por meio do programa Pintando a Cidadania, dos quais R$11 

milhões nos últimos três anos. 

 

A Acetel é mais uma entre as ONGs ligadas ao PCdoB que se beneficiam de verbas do ministério, sob o 

comando do PCdoB desde 2003. O convênio com o Esporte começou em 2004, na gestão do hoje 

governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz (PT) – que, à época, era filiado ao PCdoB – e continuou 

sob a gestão de Orlando Silva. – Eu sou filiado desde 1993, mas nunca militei no partido – diz Silvio José 

Figueroa Amorim, presidente da entidade. Amorim pode não ser militante aguerrido, mas a filha dele é. 
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Em agosto, Janaina Amorim foi uma das delegadas da capital paulista para a conferência estadual do 

PCdoB. Também o gerente da fábrica, Clemente dos Santos, não esconde ser filiado desde 1992 e 

militante. 

 

A Acetel foi criada em 1993 para representar os cerca de 20 mil moradores do conjunto Santa Etelvina 

numa ação movida contra a Cohab, a empresa municipal responsável pela obra. A pendência segue na 

Justiça, e a entidade tomou corpo. Segundo Amorim, tudo que a Acetel construiu foi com o esforço de 

seus associados, que contribuem com R$25 por mês. Os projetos sociais, diz, têm verba própria. 

 

Sobre a verba do ministério, mais da metade foi repassada nos últimos três anos: R$7 milhões em 2008, 

R$2,4 milhões em 2009 e R$1,5 milhão este ano. Apesar do incremento, a fábrica está longe de gerar 

tanto emprego quanto divulgado. No site da Acetel, a entidade diz que o projeto criou, ―em apenas nove 

meses, 540 empregos no bairro‖, ―com salários entre R$500 a R$2 mil por mês‖.  

*Fonte: O Globo 

  

Oposicionistas tentam obstruir votação da DRU 
Deputados da oposição prometem levar a sessão até a manhã de sexta-feira na tentativa de derrubar a 

Desvinculação das Receitas da União 

 

A sessão da comissão especial da proposta de emenda à Constituição (PEC) que prorroga a Desvinculação 

das Receitas da União (DRU) até 31 de dezembro de 2015 começou com ataques de deputados 

oposicionistas ao governo. Logo após a ata da reunião da última terça-feira, quando foi lido o parecer do 

relator Odair Cunha (PT-MG), os demistas do colegiado passaram a usar o tempo de discursos na tentativa 

de derrubar a DRU no cansaço dos governistas. 

 

Logo após a leitura da ata, o líder do DEM na comissão, Onyx Lorenzoni (RS), discordou do tempo dado 

a cada integrante do partido para se manifestar. O questionamento era pequeno. Um erro na transcrição 

que colocou Pauderney Avelino (DEM-AM) como membro suplente da comissão anteriormente. Ele foi 

indicado ontem para compor o colegiado. 

 

Enquanto o presidente da comissão, Junior Coimbra (PMDB-TO), mudava o tempo de cada um para se 

manifestar, um dos vice-líderes do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE) pediu para que o 

regimento interno seja cumprido no tempo de cada um. A oposição entrou em obstrução. A intenção é 

levar a sessão até às 7h de amanhã. Desta maneira, venceria o prazo de 12 horas da sessão e uma nova 

seria convocada na próxima semana. 

 

―Peço que façamos o debate sem nenhuma artimanha aqui dentro. Eu requeiro que o tempo regimental 

seja cumprido. A obstrução é legítima, isso não incomoda o governo‖, disse Guimarães. Oposicionistas, 

após a discussão da ata, passaram a discursar sobre a necessidade de a TV Câmara transmitir a sessão ao 

vivo. ―Isso é direito nosso. Onde é que tem agora na Câmara algum outro assunto que seja mais 

relevante?‖, disparou Ronaldo Caiado (DEM-GO). 

 

O clima esquentou quando Felipe Maia (DEM-RN) atacou o presidente da comissão. ―Queria saber quem 

está mandando, se é o senhor ou o deputado José Guimarães. Exerça a sua autoridade, presidente‖, 

disparou. Irritado, o peemedebista disse que não ia se intimidar ―pelo tom de voz‖. Depois, ao ser 

pressionado para suspender a sessão e solicitar a transmissão ao vivo pela televisão, afirmou não ter 

autonomia de alterar a programação. 

 

Destaques 

Os deputados devem analisar pelo menos dois destaques ainda hoje. Apresentados pelo DEM, eles retiram 

trechos do texto original diminuindo os efeitos da DRU. A expectativa é de que o relator da proposta peça 

a rejeição de ambos. Um deles tira da DRU as contribuições sociais e de intervenção de domínio 
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econômico. Outro destaque prevê que impostos ou tributos federais que venham a ser criados também não 

sofram os efeitos da DRU.  

*Fonte: Congresso em Foco 

  

Demitidos no governo Collor ganham novo prazo para pedir readmissão 

 

O plenário do Senado aprovou na noite de quarta-feira (19) as emendas da Câmara dos Deputados ao 

projeto que reabre prazo para que os servidores públicos federais demitidos no âmbito da reforma 

administrativa ocorrida no governo Collor (1990-1992) apresentem requerimento de retorno ao serviço.  

O projeto (PLS 372/2008), de autoria do senador Edison Lobão Filho (PMDB-MA), agora vai à sanção 

presidencial. 

 

O novo prazo para que os servidores peçam readmissão será de 180 dias, que começam a contar 60 dias 

depois que a nova lei for sancionada e publicada. De acordo com Lobão Filho, a iniciativa beneficiará 

cerca de 20 mil ex-servidores. 

 

Entre as alterações feitas pela Câmara - e confirmadas pelo Senado - está a redução no prazo para novos 

pedidos de anistia por parte de servidores. Quando foi aprovado pelo Senado em 2009, o projeto abria 

prazo de 365 dias - a Câmara o reduziu a 180.  

 

Em outra emenda, os deputados estenderam as normas da anistia aos servidores que se dispuseram a 

desempenhar suas funções no processo de liquidação das empresas extintas.  

*Fonte: Agência Senado 

  

Educação aprova regulamentação da atividade de tecnólogo 

 

A Comissão de Educação e Cultura aprovou na quarta-feira (19) proposta que regulamenta o exercício 

profissional de tecnólogo. Pelo texto acolhido, poderá receber essa designação somente profissional 

habilitado em instituição de ensino superior oficialmente reconhecida. O projeto também discrimina 

algumas atividades de tecnólogos. 

 

Foi aprovado substitutivo do relator, deputado Angelo Vanhoni (PT-PR), ao Projeto de Lei 2245/07, do 

deputado Reginaldo Lopes (PT-MG). A principal alteração em relação ao texto original é a supressão da 

parte do projeto que reserva ao tecnólogo o exercício das atividades enumeradas. Para o relator, isso 

poderia levar ao ―fenômeno perverso da reserva de mercado‖. As demais mudanças são basicamente de 

redação. 

 

Atribuições 

Conforme a proposta, entre as atribuições dos tecnólogos constam: 

 

- analisar dados técnicos, desenvolver estudos, orientar e analisar projetos; 

- supervisionar e fiscalizar serviços técnicos dentro das suas áreas de competência contempladas no 

Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia do MEC; 

- prestar consultoria, assessoria, auditoria e perícias; 

- exercer o ensino, a pesquisa, a análise, a experimentação e o ensaio;  

- conduzir equipes de instalação, montagem, operação, reparo e manutenção de equipamentos. 

 

Valorização 

Para Vanhoni, o projeto em análise vai contribuir para a valorização dos tecnólogos. De acordo ele, 

embora essa modalidade de ensino exista no Brasil desde a década de 60 e conte com ―sólidas bases 

legais‖, até hoje existem preconceitos contra a categoria. 

 

Ainda segundo o parlamentar, o Censo da Educação Superior de 2008 mostrava que os cursos de 
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tecnologia representavam 16% da oferta de vagas no ensino superior naquele período e respondiam por 

421 mil matrículas. 

 

Tramitação 

O projeto, que tramita em caráter conclusivo, ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça 

e de Cidadania.  

*Fonte: Agência Câmara 
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