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Brasília-DF, 22 de agosto de 2011 

 

Aparece proposta “oficiosa de reajustes” 

 

Na sexta-feira apareceu no site do SINDSEP-DF a minuta do que seria uma proposta do governo de 

reajustes salariais a partir de julho de 2012.  

 

A “proposta” contempla algumas carreiras, Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (PGPE); Carreira 

da Previdência, da Saúde e do Trabalho; Agentes de combate a endemias; Carreira Previdenciária (INSS); 

Quadro de pessoal da Advocacia-Geral da União (AGU); Plano Especial de Cargos da Cultura; Plano 

Especial de Cargos do Ministério da Fazenda; Plano de Carreiras e Cargos do Hospital da Força Aérea 

(carreira de especialista em atividades hospitalares e cargos de provimento efetivo de níveis superior, 

intermediário e auxiliar do quadro do HFA); Imprensa Nacional e Plano de Carreira dos Cargos de 

Reforma e Desenvolvimento Agrário - Analista em reforma e desenvolvimento agrário.  

 

Os índices não foram divulgados, mas os valores variam de R$ 7 mil (Nível Superior); R$ 211 (Nível 

Intermediário) e R$ 105 (Nível Auxiliar), somando-se vencimentos básicos e gratificações, tendo como 

base adequações da lei 12.277/10. Na segunda, dia 22, tentaremos apurar o detalhamento da “proposta”. 

Estranhamente essa informação aparece às vésperas de manifestações de servidores federais por todo o 

Brasil, culminado com nova Marcha pela Esplanada dos Ministérios no dia 24 de agosto.  

 

Embora a CONDSEF negue ter recebido esta proposta, fontes do Planejamento a confirmaram. Estaria o 

governo privilegiando informações e propostas à apenas uma confederação sindical notadamente sua 

aliada?  

*Fonte: VERA RITTER – INFO DF  

  

Texto contempla 12 carreiras 

 

A proposta de reajuste feita pelo governo federal prevê equiparações salariais, a partir de julho do ano que 

vem, seguindo o modelo da lei 12.277/10. Na primeira etapa, os cargos de nível superior terão as tabelas 

remuneratórias reestruturadas para alcançar o teto (vencimento básico mais gratificação de desempenho) 

de R$ 7 mil, por meio de aumento na bonificação. No caso do nível intermediário, o ganho será de R$ 

211. No do auxiliar, será de R$ 105. 

 

Veja a lista das carreiras contempladas pela proposta de reajuste apresentada pelo secretário de Recursos 

Humanos do Ministério do Planejamento, Duvanier Paiva, às entidades sindicais: 

- Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (PGPE); 

- Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho; 

- Quadro de pessoal da Advocacia-Geral da União (AGU); 

- Plano Especial de Cargos da Cultura; 

- Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda; 

- Plano de Carreiras e Cargos do Hospital da Força Aérea (carreira de especialista em atividades 

hospitalares e cargos de provimento efetivo de níveis superior, intermediário e auxiliar do quadro do 

HFA); 

- Imprensa Nacional; 

http://www.sindsep-df.com.br/index.php?secao=secoes.php&sc=&id=9693&url=pg_noticias.php&sub=MA==


 2 

- Plano de Carreira dos Cargos de Reforma e Desenvolvimento Agrário - Analista em reforma e 

desenvolvimento agrário; 

- Agentes de combate a endemias; 

- Carreira Previdenciária; 

- Plano de Classificação de Cargos; 

- Carreira da Seguridade Social e do Trabalho.  

*Fonte: BLOG DO SERVIDOR – CRISTIANE BONFANTI – CORREIO BRAZILIENSE  

  

Paulo Bernardo é acusado de voar em jatinho de empreiteira 
Empresa dona do avião é doadora da campanha de Gleisi Hoffmann. Desde de 2004, a Sanches Tripoloni 

aumentou em 1.273% seus contratos com o governo federal 

 

O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo (PT), usou o avião de uma empreiteira para viajar pelo país 

no ano passado, quando ainda comandava o Ministério do Planejamento no governo Luiz Inácio Lula da 

Silva. A ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann (PT), mulher de Paulo Bernardo, também teria usado o 

mesmo avião, um turboélice King Air, prefixo PR-AJT, durante sua pré-campanha para o Senado.  

O avião é de propriedade da construtora paranaense Sanches Tripoloni, contratada para tocar obras do 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).  

 

A empresa também contribuiu com R$ 500 mil à campanha de Gleisi ao Senado em 2010. A informação 

foi revelada pela revista Época desta semana e se baseia no relato de dois parlamentares, um da própria 

base do governo no Congresso e outro da oposição.  

 

Segundo o Código de Conduta da Alta Administração Federal, “nenhuma autoridade pode receber 

transporte” “ou qualquer outro favor de fonte privada’’. A carona num jatinho de empresários com 

interesses no Ministério da Agricultura foi um dos motivos que precipitaram a saída de Wagner Rossi do 

comando da pasta. 

 

À frente do Planejamento, o ministro Paulo Bernardo também teria se empenhado para a construção do 

Contorno Norte de Maringá, projeto tocado pela Sanches Tripoloni. Orçada em R$ 142 milhões, a obra 

subiu para R$ 179 milhões após os aditivos.  

 

Num primeiro momento, o ministro teria ajudado a liberar verbas para o projeto por meio de emendas 

parlamentares. Depois, ajudou a incluir a obra no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e livrou 

o empreendimento da dependência de emendas parlamentares, sujeitas a contingenciamentos 

orçamentários. 

 

Isso ocorreu depois de o Tribunal de Contas da União (TCU) ter identificado superfaturamento na obra. 

Em 2009, diz a revista, a Sanches Tripoloni já havia sido declarada inidônea pelo TCU, por causa de 

irregularidades numa obra em Foz do Iguaçu. Mesmo assim, somente em 2010 a empresa teria recebido 

R$ 267 milhões em repasses federais.  

 

A Sanches Tripoloni tem obras públicas no Paraná e em Mato Grosso. De 2004 para cá, a empreiteira 

aumentou em 1.273% seus contratos com o Dnit. O líder do PSDB no Senado, Alvaro Dias, afirmou que 

vai pedir a convocação do ministro para que ele explique sua relação com a empreiteira Sanches 

Tripoloni.  

Outro lado 

Procurados para comentar o uso da aeronave, os ministros Paulo Bernardo e Glesi Hoffmann não 

atenderam a reportagem e não retornaram as ligações até o fechamento desta edição.  

*Fonte: GAZETA DO POVO – COM AGÊNCIAS 
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Por que Paulo Bernardo não responde? 
Ministro das Comunicações foge de pergunta sobre o uso de avião de empreiteira que faz obras públicas 

e financiou campanha da mulher, Gleisi Hoffmann 

 

O empréstimo de aviões particulares para autoridades há tempos faz parte do amplo cardápio de relações 

promíscuas entre o poder público e o setor privado no país. Mas apenas recentemente esse tipo de conduta 

começou a ganhar ares de escândalo.  

 

Em junho, o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, mergulhou em um inferno astral quando foi 

revelado, após uma tragédia aérea, que ele costumava viajar em aviões de empresários com grandes 

contratos com seu governo. Na semana passada, um dos motivos da demissão do ministro da Agricultura, 

Wagner Rossi, foi a divulgação de que ele viajou em um jatinho de uma empresa beneficiada por decisões 

do ministério. 

 

ÉPOCA perguntou a 30 ministros da presidente Dilma se eles já viajaram em algum jato particular desde 

que assumiram seus cargos. Dos contactados, 28 responderam prontamente que não. O ministro dos 

Transportes, Paulo Passos, informou que já teve de usar aviões particulares para vistoriar obras de sua 

pasta localizadas em áreas remotas, aonde aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) não tinham como 

chegar. O ministro das Cidades, Mario Negromonte, deputado federal eleito pela Bahia, disse que freta, 

por sua conta, aviões particulares para chegar a determinadas cidades de sua base eleitoral. 

 

A presteza desses ministros contrasta com o comportamento do ministro das Comunicações, Paulo 

Bernardo. Por quatro vezes nos últimos 40 dias, ÉPOCA perguntou a Paulo Bernardo sobre suas eventuais 

viagens em um avião particular quando exercia o cargo de ministro do Planejamento no governo Lula. 

Trata-se do King Air, matrícula PR-AJT, que pertence ao empresário Paulo Francisco Tripoloni, dono da 

construtora Sanches Tripoloni. Em nenhuma dessas ocasiões, Bernardo respondeu à pergunta. 

 

A indagação tem duas razões. Um parlamentar que integra a base de apoio do governo Dilma no 

Congresso relatou a ÉPOCA que viu Paulo Bernardo embarcar no ano passado no avião da construtora 

Sanches Tripoloni em um terminal do Aeroporto de Brasília, usado por empresas que operam aviões 

particulares.  

 

Outro parlamentar, de oposição ao governo, também afirmou que a chefe da Casa Civil da Presidência da 

República, a ministra Gleisi Hoffmann, mulher de Paulo Bernardo, usou o avião em sua pré-campanha ao 

Senado Federal pelo Paraná. Na ocasião, Gleisi era presidente regional do PT e não ocupava cargo 

público. Bernardo era simplesmente o responsável pelo Orçamento da União e por definir as verbas para 

obras públicas. 

 

Como ministro do Planejamento, Paulo Bernardo mostrou um empenho especial na construção do 

Contorno Norte de Maringá, no Paraná – uma obra tocada pela empreiteira Sanches Tripoloni, que já custa 

o dobro de seu preço original. Inicialmente, Bernardo ajudou a liberar verbas para a obra, destinadas por 

meio de emendas parlamentares ao Orçamento da União. Depois, Bernardo conseguiu incluir a construção 

do contorno no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o que livrava o empreendimento da 

dependência de emendas parlamentares, sempre sujeitas a contingenciamentos e cortes orçamentários.  

 

Em junho de 2010, Paulo Bernardo convenceu o então presidente Lula a assinar um decreto incluindo o 

anel rodoviário de Maringá num regime especial no PAC. No mundo das acirradas disputas por verbas em 

Brasília, o regime especial equivale a um passe de mágica: assegura transferências obrigatórias de 

dinheiro público para o empreendimento.  

*Fonte: REVISTA ÉPOCA 
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CGU: 100% dos convênios do Turismo são irregulares 

 

Quem pagaria R$187,5 mil, dinheiro suficiente para comprar sete carros populares, pela elaboração de 

uma página de relatório? Em tempos de “fazer mais com menos” na administração pública, foi quanto o 

Ministério do Turismo repassou, num de seus contratos, à Fundação Universa – cujo coordenador de 

projetos e presidente da Comissão de Licitações, Dalmo Antonio Tavares Queiroz, foi preso na Operação 

Voucher, da Polícia Federal.  

 

A história é só uma entre dezenas apontadas em relatórios da Controladoria Geral da União (CGU), fruto 

da balbúrdia administrativa e da falta de fiscalização sobre a aplicação de verbas transferidas a prefeituras 

e entidades sem fins lucrativos. Sob a gestão de quatro ministros e três partidos (PTB, PT e PMDB), a 

pasta já usou recursos do contribuinte para bancar estudos com trechos copiados da internet, festas cujos 

convites são vendidos ao público e até anúncios de operadora privada de turismo em jornais. 

 

Um relatório concluído ano passado mostra que muito disso poderia ser evitado, caso o ministério 

apreciasse as prestações de contas obrigatoriamente apresentadas por seus conveniados em tempo hábil e 

com rigor. A CGU examinou 1.644 convênios, cuja vigência se encerrou até 31 de outubro de 2009, e 

constatou que todos estavam há mais de 60 dias pendentes de análise, contrariando normas da Secretaria 

do Tesouro Nacional (STN).  

 

É justamente o parecer sobre as contas que bloqueia, em caso de irregularidades, o repasse de mais 

dinheiro para entidades suspeitas. A demora salvaguarda os responsáveis para continuar contratando com 

a pasta e, não raro, praticando fraudes. 

 

Relatórios copiados da internet 
A Universa recebeu R$3,75 milhões para realizar estudos sobre a criação de escritórios no exterior como 

estratégia para atrair investimentos ao Brasil; e também sobre o potencial de Sul e Centro-Oeste de seduzir 

investidores. O contrato foi firmado pelo ministério com dispensa de licitação e sem documentos para 

comprovar a reputação ético-profissional da entidade, exigência legal. No projeto básico, que orienta a 

contratação, faltavam itens como qualificação dos profissionais que fariam os trabalhos, horas de 

dedicação necessárias, estrutura dos relatórios e composição de custos. 

 

Contrato do Turismo com Universa será reavaliado, e novas parcerias, suspensas 

O Ministério do Turismo informou que o contrato com a Fundação Universa, pelo qual se pagou R$750 

mil por quatro páginas de relatório, será avaliado por determinação do ministro Pedro Novais. Em nota, a 

pasta não deu explicações sobre as falhas, mas alegou que todos os seus convênios estão sendo revisados. 

Novas parcerias com a entidade estão suspensas. 

 

“O ministro determinou que não seja assinado convênio ou instrumento similar com nenhuma entidade em 

débito de prestação de contas de convênio anterior; cuja prestação de contas esteja na dependência de 

aprovação; e com prestação de contas reprovada”, diz a nota. 

 

O ministério argumentou que, para resolver o atraso na análise de prestações de contas, criou uma 

comissão especial para apreciá-las no ano passado e mudou o esquema de trabalho. Os julgamentos 

técnico e contábil, que antes eram separados, agora ocorrem simultaneamente. Contudo, o passivo 

continua imenso, conforme os dados oficiais: ao fim de 2010, 950 convênios aguardavam a sua vez de 

passar pelo crivo da pasta. 

 

Governou repassou R$4,5 bilhões para entidades sem fins lucrativos 
O governo gastou com entidades sem fins lucrativos R$4,5 bilhões no ano passado. O valor está registrado 

no sistema da Controladoria Geral da União (CGU) e representa 0,43% dos gastos diretos do governo 

federal. A cifra inclui repasses para organizações não-governamentais (ONGs), partidos políticos e outras 

entidades dos mais variados setores. 
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No ano anterior, essa cifra foi de R$4,8 bilhões. Em 2004, primeiro ano em que a CGU registra o 

levantamento dos gastos com entidades sem fins lucrativos, os gastos foram de pouco mais de R$3 

bilhões, 0,42% dos gastos diretos da União naquele ano. 

 

Para o procurador do Ministério junto ao Tribunal de Contas da União, Marinus Marsico, o montante em 

si não é preocupante. 

 

Até onde vai a faxina para varrer a corrupção? 
A faxina iniciada pela presidente Dilma Rousseff para reduzir os focos de corrupção no governo federal 

tem sido creditada pela sociedade, em parte, a um traço de personalidade da presidente. Há quem 

identifique nela uma intolerância maior em relação à corrupção em comparação ao antecessor, Luiz Inácio 

Lula da Silva. Mas ninguém nutre expectativas de que, sozinha, Dilma conseguirá seguir muito além do 

que já foi, desmontando esquemas de corrupção alimentados pelo loteamento político da máquina pública. 

Até porque muitos dos partidos que a apoiam são contra a faxina. - A sociedade tem que apoiá-la ou ela 

não conseguirá governar – opina Ney Matogrosso. 

 

Na terça-feira que vem, a Frente Suprapartidária Contra a Corrupção e a Impunidade, lançada semana 

passada por um grupo de senadores que apoiam a faxina, fará um ato no Congresso para receber apoio de 

diversas entidades. 

 

„O que a gente não pode é esmorecer‟ 
Entre os integrantes da frente suprapartidária de combate à corrupção e à impunidade, Jarbas Vasconcelos 

(PMDB-RS) foi enfático no apoio à presidente Dilma Rousseff para que ela amplie a faxina no governo. 

Único peemedebista contrário ao governo, o senador completa 69 anos terça-feira, data da primeira 

reunião da frente suprapartidária na Comissão de Direitos Humanos do Senado.  

 

Em entrevista ao GLOBO, Jarbas avalia que Dilma busca se diferenciar do ex-presidente Lula e prevê um 

conflito entre “criador” e “criatura” para a disputa na eleição presidencial de 2014. “A corrupção está 

incorporada à paisagem brasileira. É como se fosse um outdoor e já está generalizada no governo”.  

*Fonte: O GLOBO 

  

Sarney usa helicóptero da polícia em viagem particular no MA 

 

O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), teria usado um helicóptero da Polícia Militar do 

Maranhão para ir à sua ilha particular duas vezes neste ano, segundo reportagem publicada nesta segunda 

pelo jornal Folha de S. Paulo. Paga com recursos do Estado e do Ministério da Justiça, a aeronave custou 

R$ 16,5 milhões e foi adquirida no ano passado para combater o crime e socorrer emergências médicas.  

De acordo com o periódico, em uma das viagens até a ilha de Curupu, onde tem uma casa, Sarney foi 

acompanhado de um empresário que tem contratos milionários no Maranhão, que é governado por sua 

filha Roseana Sarney (PMDB).  

 

O jornal afirma ainda que o desembarque das bagagens de Sarney teria atrasado o atendimento de um 

homem com traumatismo craniano e clavícula quebrada que fora socorrido pela PM e chegara em outro 

helicóptero antes de Sarney. Em nota da assessoria ao diário, o senador disse que tem "direito a transporte 

de representação em todo o território nacional".   

*Fonte: REDAÇÃO TERRA 

  

Planos de saúde não podem exigir nova carência de quem alterar contrato 

 

As operadoras não podem recontar ou impor novos prazos de carência para cliente que muda de categoria 

de plano de saúde dentro da mesma operadora. A regra já vigora, mas a Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS) publicou uma súmula para reforçar a norma. 
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O usuário que muda de plano, mas não muda de empresa (como sair do plano individual para entrar em 

um empresarial), não é obrigado a cumprir novamente prazos de carência pelos serviços que já tinha 

acesso na cobertura original. Nesses casos, a carência é considerada cumprida pela ANS. 

 

Apenas no caso de coberturas adicionais, não previstas no plano anterior, como novas modalidades de 

atendimento, ampliação da lista de profissionais e hospitais credenciados e melhoria do padrão de 

acomodação (de enfermaria para quarto individual, por exemplo), as operadoras podem fixar nova 

carência, limitada a seis meses, conforme determina a legislação do setor. O período de carência deve ser 

comunicado com antecedência ao cliente. 

 

Para o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), a súmula da ANS ajuda a sanar as dúvidas dos 

usuários para evitar a recontagem de carência. Para reclamações contra planos de saúde, o usuário deve 

ligar para o Disque ANS 0800 701 9656, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h ou procurar um dos 12 

núcleos da agência reguladora.  

*Fonte: AGÊNCIA BRASIL 
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