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Brasília-DF, 25 de janeiro de 2012 

 

Deputado pede para a Câmara investigar a documentação do Pinheirinho 

 
Após receber informações de que o terreno conhecido como Pinheirinho, em São José dos Campos (SP), 

teria sido grilado no passado, o deputado Protógenes Queiroz (PCdoB-SP) decidiu acionar a Câmara dos 

Deputados para pedir que seja investigada a situação da propriedade. O deputado quer saber como a posse 

da área, que mede cerca de um milhão de metros quadrados, chegou até a empresa Selecta S/A, do 

investidor libanês Naji Nahas. Hoje, o Pinheirinho pertence à massa falida da Selecta. 

 

O levantamento feito pelo deputado sobre a origem do terreno remonta à década de 1970, quando os 

donos eram uma família alemã, que foi assassinada e não deixou herdeiros. Um amigo da família, mesmo 

sem direito sobre o bem, teria tomado posse e, mais tarde, repassado o terreno para uma terceira família. 

Esses novos donos, por sua vez, teriam vendido o terreno para Naji Nahas.  

 

A dúvida do deputado, que comandou na Polícia Federal a Operação Satiagraha, responsável pelo 

indiciamento de Nahas por evasão de divisas, operação de instituição financeira sem autorização, falsidade 

ideológica, fraude  e formação de quadrilha, é sobre a possível falsificação da escritura do terreno. ―Em 

algum momento, foi fabricado um documento totalmente fraudulento. Coincidentemente, essa titularidade 

aparece na mão de um fraudador. É fraude em cima de fraude‖, suspeita o deputado. 

 

Além de já ter pedido em cartório os documentos referentes ao terreno, Protógenes solicitará à Justiça 

informações sobre o assassinato dos alemães. ―Caso fique provado que houve grilagem, mais do que 

nunca a situação de Pinheirinho muda‖, defende. 

 

O senador Eduardo Suplicy (PT-SP) pretende que parte do terreno seja usada para construir moradias aos 

desalojados do local. Segundo a proposta, formulada em reunião com a secretária nacional de Habitação, 

Inês Magalhães, e o secretário de Articulação de Movimentos Sociais, Paulo Maldes, uma fatia do terreno 

seria adjudicada, ou seja, teria sua titularidade transferida para os credores da dívida da Selecta S/A: a 

prefeitura de São José dos Campos e a União. 

 

A empresa deve pelo menos R$ 15 milhões de IPTU à prefeitura e mais R$ 11 milhões à União. Foi 

marcada uma nova reunião na próxima sexta-feira, com o prefeito de São José dos Campos, Eduardo 

Cury, que já conversou com o grupo ontem por telefone. Um representante do governo estadual também 

será convidado. Até quinta-feira, será concluído o levantamento das dívidas da empresa para saber o 

quanto de fato pode estar disponível para ser utilizado em uma solução. 

*Fonte: CORREIO BRAZILIENSE 

  

Vídeo sobre a ação criminosa no Pinheirinho por parte do governo do PSDB 
É importante que todos possam assistir ao vídeo a seguir para melhor entender a ação criminosa da PM 

paulista a serviço do governo do PSDB. Clique aqui e assista ao vídeo.  

 

*Fonte: Youtube 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=NBjjtc9BXXY
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Vídeos mostram mulher de Duvanier entrando em hospital no dia da morte 

 

Uma pessoa próxima do secretário de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Duvanier Paiva 

Ferreira, reconheceu, nos vídeos de segurança do Hospital Santa Luzia, a mulher dele, Cássia Gomes, 

filmada na noite em que ele morreu por falta de atendimento. O reconhecimento, feito à Polícia Civil do 

Distrito Federal, desmonta a versão do Santa Luzia, que havia afirmado não ter encontrado registros da 

passagem do secretário naquele dia. 

 

As imagens mostram Cássia entrando na recepção vazia do estabelecimento apressadamente. Ela fala com 

a atendente, volta ao carro e retorna para dizer algo à atendente (o vídeo não tem som), antes de deixar o 

hospital. Após o reconhecimento, convencido de que os estabelecimentos não agiram corretamente, o 

governo federal aumentou a pressão sobre a Polícia Civil-DF nas investigações sobre a morte de 

Duvanier. A ordem vinda do Palácio do Planalto é desvendar o que ocorreu na madrugada da quinta-feira 

(19), quando o secretário passou pelos hospitais Santa Lúcia, Santa Luzia e Planalto, no qual morreu após 

um infarto. 

 

A Delegacia do Consumidor (Decon), que conduz o inquérito que vai averiguar a exigência de cheque-

caução, também ouviu ontem os depoimentos de três funcionários do Santa Luzia e de outros três do 

Planalto. Já o delegado chefe-adjunto da 1ª Delegacia de Polícia, Johnson Kenedy, responsável pelo 

inquérito que investigará a morte, disse que o trabalho já foi iniciado, mas ressaltou que a apuração ocorre 

em sigilo. Em ambos os casos, a Polícia acredita ter informações suficientes para indiciar os responsáveis 

dos hospitais por omissão de socorro qualificada e homicídio culposo (quando não há intenção de matar). 

 

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, quer ainda que os hospitais expliquem a blindagem feita pela 

equipe de atendentes, que impede que os pacientes sequer tenham a oportunidade de ser avaliados por um 

médico. Para a Polícia, a estrutura burocrática que avalia primeiro se o paciente tem condições de pagar — 

via plano de saúde, à vista ou com a apresentação de um cheque-caução — para depois prestar os cuidados 

aumenta o risco de erro. ―As administrações dos hospitais determinam previamente um comportamento 

negligente quando não colocam um médico para atender o paciente e, primeiro, estipulam um preço‖, 

disparou o diretor-geral da Polícia Civil-DF, Onofre Moraes. 

 

Inversão de papel 

Na avaliação do médico e pesquisador da PUC-SP Eduardo Perillo, a lógica econômica que tomou conta 

dos prontos-socorros particulares é perigosa para o cidadão. ―Hoje há primeiro uma avaliação financeira. 

É uma inversão no papel do hospital‖, afirmou. Para Perillo, o argumento do hospital Santa Lúcia, o 

primeiro pelo qual o secretário Duvanier passou, de que ele ―chegou andando calmamente e saiu andando 

calmamente‖ é um sinal de que há falhas no atendimento. ―O hospital quer jogar sobre o paciente a 

responsabilidade de avaliar sua própria situação de saúde e alertar para a urgência, mas essa não é a 

obrigação do doente. Esse é o papel do serviço de pronto-atendimento‖, ponderou. 

 

O presidente do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF), Iran Gonçalves Cardoso, 

é a favor da avaliação prévia feita por um profissional de saúde. Para ele, o procedimento aceleraria o 

atendimento nas clínicas específicas para cada paciente. O CRM-DF também foi acionado pelo Ministério 

da Saúde para investigar a conduta dos médicos e hospitais pelos quais passou o secretário Duvanier. 

 

Protesto 

Amigos, parentes e companheiros de profissão do secretário Duvanier Paiva Ferreira farão hoje, às 13h, 

um ato de repúdio em frente à Catedral de Brasília. ―A ideia é levantarmos uma bandeira, junto com 

outras famílias e entidades correlatas, sobre o descaso da rede privada de saúde e o não cumprimento da 

legislação‖, afirmou um dos organizadores. A missa de 7º dia será celebrada na Catedral, às 12h15.  

*Fonte: CORREIO BRAZILIENSE 
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Governo gasta menos com pessoal 

 

Os gastos com o funcionalismo público federal caíram, pelo segundo ano consecutivo. No ano passado, as 

despesas com pessoal cresceram 6,6%, contra expansão de 9,8% observada em 2010. Em valores, o 

desembolso passou de R$ 166,4 bilhões em 2010 para cerca de R$ 177 bilhões em 2011. Os números 

finais serão divulgados pelo Tesouro Nacional no fim do mês. No entanto, um cruzamento de dados do 

próprio Tesouro entre janeiro e novembro e do Sistema Integrado de Administração Financeira do 

Governo Federal (Siafi) em dezembro resultou nesses números. O Siafi registra, em tempo real, a 

execução orçamentária do Governo Federal. Os gastos com o funcionalismo desaceleram depois de 

subirem em 2008 e 2009 por conta de recomposições e reajustes salariais concedidos pelo governo. 

Nesses anos, as despesas com pessoal e encargos sociais tiveram alta de 12,4% e 15,9%, respectivamente, 

em relação ao ano anterior.  

 

Queda também na relação com o PIB  
Em 2009, esse tipo de gasto atingiu 4,76% do Produto Interno Bruto (PIB), soma de tudo o que o País 

produz, o maior nível desde 2005. Nos anos seguintes, no entanto, a tendência se inverteu. Em 2010, a 

participação dos salários e encargos aos servidores públicos federais no PIB caiu para 4,55%, mesmo com 

a elevação no valor nominal das despesas. Isso ocorreu porque, além da desaceleração observada em 

relação a 2009, a economia se expandiu em ritmo maior que a folha de pagamento. O percentual do ano 

passado também será conhecido apenas no fim do mês e revisado quando o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística divulgar, em março, o crescimento do Produto Interno Bruto no ano passado. A 

proporção, no entanto, deverá ficar próxima de 4,5%. Isso porque, até novembro do ano passado, a relação 

entre os gastos de pessoal e o PIB tinha caído 0,07 ponto percentual em comparação ao mesmo período de 

2010.  

 

Fora da Contribuição  
Os adicionais de férias, trabalho noturno e hora extra, entre outros, foram excluídos pelo Governo Federal 

da contribuição previdenciária dos servidores da União – Executivo, Legislativo, Judiciário, autarquias e 

fundações federais. Servidores estaduais e municipais, além de empregados na iniciativa privada, não 

foram contemplados pela medida. A Receita Federal explica que o regime previdenciário dos servidores é 

"completamente diferente" do Regime Geral de Previdência Social e que por isso não é possível estender a 

medida para a iniciativa privada. Diz também que a matéria supre brechas na lei que deram origem a ações 

judiciais. Até 2003, a lei estipulava que a aposentadoria do servidor levaria em conta a remuneração paga 

"no cargo efetivo", ou seja, excluía os adicionais. "Com isso, o Supremo Tribunal Federal firmou 

entendimento no sentido de que a contribuição do servidor não poderia incidir sobre parcelas não 

computadas para o cálculo do benefício", disse. Em 2003, emenda constitucional abriu possibilidade para 

a inclusão desses valores para fins de aposentadoria. O servidor pode optar por fazer o recolhimento 

previdenciário sobre os adicionais, e , assim, incorporar os valores aos provimentos da aposentadoria. 

 

Direito à defesa 
Ato administrativo que determinou a um agente penitenciário aposentado a reposição dos valores pagos a 

mais a título de função comissionada incorporada, no montante de R$ 3.083,80,   foi declarado nulo pelo 

juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública. Para o juiz, não foi oportunizado ao autor a defesa pelo recebimento 

do benefício irregular. O autor  incorporou ao salário função comissionada que sofreu várias alterações 

remuneratórias. Na última delas, o DF deixou de alterar o padrão em seu contracheque, e ele continuou 

recebendo o valor correspondente à função DFG 10. Em 2006, ao revisar o ato de aposentadoria, o DF 

determinou, de maneira unilateral e sumária, que fosse devolvido o valor pago a mais.  

 

Nova denominação  
Projeto de Lei 2.754/11, do deputado Luciano Castro (PR-RR), altera a designação do papiloscopista 

policial, responsável pela análise das impressões digitais nas investigações. O texto define que esse 

profissional deverá ser chamado de perito papiloscopista. A proposta também estabelece como requisito 

para compor a categoria que o profissional tenha diploma de Ensino Superior. Castro afirma que a 
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proposta busca atualizar o nome do cargo, de acordo com o que já é aplicado em instituições  

de alguns estados. 

 

Status diferenciado 
Para o parlamentar, a medida também valoriza o profissional da área. ―A nomenclatura, além de realçar a 

importância daqueles que realizam perícias nessa especialidade, atribuindo-lhes um status pessoal e 

funcional mais significativo, rearticula institucionalmente esse segmento de crucial importância no terreno 

das perícias policiais‖. A proposta será analisada em caráter conclusivo pelas comissões de Trabalho, de 

Administração e Serviço Público e Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados. 

 

Retomada 
Uma das entidades sindicais mais ativas na luta para derrubar o Projeto de Lei 1.992/07, que cria a 

previdência complementar para os servidores públicos federais, o Sindifisco Nacional, que representa os 

auditores-fiscais da Receita Federal, volta à carga contra a proposta. No próximo dia 8  o sindicato retoma, 

na Câmara dos Deputados, o trabalho de tentar convencer parlamentares a rejeitarem o projeto, que 

tramita em regime de urgência. O Governo Federal tem pressionado os parlamentares a aprovarem o 

projeto, se possível ainda em fevereiro.    

 

*Fonte: PONTO DO SERVIDOR – ISAAC MARRA – JORNAL DE BRASÍLIA 

 

Líder do PMDB, Henrique Eduardo Alves manda e desmanda no Dnocs 

 

Henrique Eduardo Alves, líder do PMDB e deputado por 11 mandatos consecutivos, especializou-se em 

um órgão: o Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (Dnocs). Apesar de a autarquia pertencer ao 

Ministério da Integração, pasta comandada pelo PSB de Fernando Bezerra, é o peemedebista que dá as 

cartas por lá.  

 

Ele nomeia, define o destino de grandes projetos e, até mesmo, segura aliados que desagradam ao 

governo. A força de Henrique Eduardo Alves foi demonstrada nesta semana, quando o deputado acionou o 

vice-presidente Michel Temer para tentar manter Elias Fernandes no cargo de diretor-geral do Dnocs. 

 

Os malfeitos do órgão, descobertos pela Controladoria-Geral da União (CGU), provocaram rombo de mais 

de R$ 312 milhões aos cofres públicos e, em vez de o afilhado político de Henrique Eduardo Alves cair, 

Albert Gradvohl, que ocupava o cargo de diretor administrativo e financeiro, acabou exonerado. A saída 

de Gradvohl desagradou aos peemedebistas do Ceará, que entenderam que o ex-diretor caiu para poupar 

Elias Fernandes. ―Uma mudança brusca ocorreu. Ele era um diretor que foi professor universitário. 

Estamos perplexos com a violência que a coisa foi feita‖, afirmou o deputado Danilo Forte (PMDB-CE), 

lamentando a saída de Gradvohl. 

 

No governo, há quem aponte que as recentes denúncias que migraram da Companhia de Desenvolvimento 

dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) para o Dnocs devem-se a fogo amigo na bancada do 

PMDB, insatisfeita com a mudança da correlação de força dos estados. Desde 1963, quando o Dnocs se 

tornou uma autarquia, a sede oficial do órgão é a capital do Ceará. Com a influência de Henrique Eduardo, 

no entanto, o Rio Grande do Norte vem ocupando espaço no orçamento do Dnocs. 

 

Desapropriação 

No ano passado, o governo gastou R$ 1,5 milhão para recuperar as instalações do prédio da antiga Estação 

Ferroviária Federal para funcionar como a nova sede do Dnocs em Natal. Mas é uma obra de R$ 240 

milhões que mobiliza as atenções dos potiguares, atualmente. Em julho de 2010, durante a campanha de 

reeleição para a Câmara, Henrique Eduardo Alves esteve em Apodi, município de 34 mil habitantes 

distante 400km de Natal, e prometeu recursos para criar o Perímetro Irrigado de Santa Cruz.  
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Em outubro de 2011, o Dnocs firmou contrato de R$ 10,4 milhões com a empresa KL Engenharia para 

elaborar o projeto executivo da obra que custará R$ 240 milhões, um quarto do orçamento anual da 

autarquia.  

 

O projeto sofre resistências em Apodi. Os trabalhadores rurais da região reclamam que o decreto de 

desapropriação de 13 mil hectares afetará a vida de 150 famílias que vivem da agricultura familiar há 60 

anos e que o projeto de irrigação tem a finalidade de atender a grandes empresas, que atuarão na 

monocultura de frutas para exportação. ―A desapropriação ocorreu sem garantia nenhuma. O modelo de 

irrigação foi copiado da porção do estado do Ceará‖, afirmou Agnaldo Fernandes, agricultor familiar e 

coordenador do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Apodi, referindo-se à obra de Tabuleiro de Russas, 

a 160km de Fortaleza, empreendimento em que a CGU encontrou sobrepreço que gerou prejuízo de R$ 24 

milhões aos cofres públicos. ―A gente quer algo para a agricultura familiar, diferente do agronegócio.  

 

Na área desapropriada, por exemplo, há o Assentamento Milagres, que já tem até saneamento básico, e 

será prejudicado. A obra foi usada como plataforma de campanha, o modelo do projeto é para cinco 

empresas explorarem a maior parte do terreno e os pequenos produtores vão ficar nas mãos dessas cinco 

empresas‖, conclui Fernandes.  

 

O Correio entrou em contato com o deputado Henrique Eduardo Alves e com assessores, que rejeitaram a 

hipótese de favorecimento ao Rio Grande do Norte. 

 

Sobre a obra de irrigação em Apodi, a assessoria afirmou que os R$ 240 milhões para o empreendimento 

do Rio Grande do Norte não podem ser comparados ao montante de R$ 1 bilhão do orçamento do Dnocs 

porque a execução orçamentária será diluída em mais de um ano financeiro. O Correio entrou em contato 

com a assessoria do Dnocs, mas não obteve resposta até o fechamento desta edição.  

 

Mudanças negociadas 

O ministro da Integração Nacional afirmou ontem que está negociando com o PMDB mudanças na 

estrutura do Dnocs. Alterações na pasta foram anunciadas ontem. Fernando Ciarlini assumiu a diretoria de 

Infraestrutura e Vitor de Souza Leão substituirá Gradvohl na diretoria de Administração Financeira. 

―Estamos querendo a renovação dos quadros, estamos conversando com o PMDB, com os diretores atuais 

para iniciar esse processo de renovação‖, afirmou o ministro.  

 

O Dnocs passou a ser comandado pelo PMDB no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Antes, 

o partido com maior influência no órgão era o PFL, que mudou de nome e agora é o DEM. Até a década 

de 1960, o Dnocs era a única instituição responsável por obras no semiárido brasileiro. Assim, todas as 

melhorias que chegavam ao interior do país levavam o selo do Dnocs, que se tornou alvo de disputa graças 

a seu potencial político.  

 

Superfaturamento 

Auditoria realizada pela Controladoria-Geral da União (CGU) em 2011 apontou a existência de contratos 

superfaturados e má gestão do Dnocs no controle dos recursos públicos. O trabalho também registra que 

37 dos 47 convênios da Defesa Civil executados pelo Dnocs contemplaram municípios do Rio Grande do 

Norte, estado do diretor-geral do órgão, Elias Fernandes.  

*Fonte: CORREIO WEB 
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Na base de Dilma, parlamentares admitem uso eleitoral do PAC 
Congressistas alinhados ao Planalto exaltam execução de obras e dizem que capitalização política é 

'natural' do sucesso do governo 

 

De olho nas urnas, parlamentares governistas admitem que os partidos da base devem capitalizar 

politicamente, em ano eleitoral, as obras milionárias do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) - 

principal vitrine de investimentos das gestões do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da presidenta 

Dilma Rousseff, que em 2012 completa cinco anos. 

 

Especial: PAC completa cinco anos e vira bandeira do governo Dilma para 2012 

 

O deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) defende que a capitalização nos pleitos é ―natural do sucesso de 

um governo‖, embora negue que o PAC tenha nascido com objetivo eleitoreiro. ―Se as coisas são bem 

feitas e atendem o anseio da população você capitaliza, se não forem bem feitas e não atenderem ao anseio 

da população, não adianta investir que não capitaliza‖, afirma. 

 

―O PAC é uma política de priorização de projetos para as coisas andarem com celeridade. A priorização 

foi tão importante que foi com o título de ‗Mãe do PAC‘ que a Dilma alavancou sua candidatura à 

Presidência‖, diz Cunha, que destaca as obras do Complexo do Alemão, onde foram investidos R$ 939 

milhões, como uma das mais importantes para o Rio de Janeiro. 

 

O rol das obras com maior potencial eleitoreiro, em geral, são as que receberam maior volume de recursos 

e que tiveram andamento rápido ou já foram concluídas. É o caso, por exemplo, do programa ―Luz Para 

Todos‖, da construção das hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau, em Rondônia, e da ferrovia 

Transnordestina, que liga portos do Ceará e Pernambuco ao sertão piauiense, que juntos somam 

investimentos de cerca de R$ 40 bilhões. 

 

―O PAC representa uma virada no processo de investimento em infraestrutura no País, com 

desdobramentos em áreas como moradia, macro drenagem, saúde, saneamento, escolas‖, diz o líder do 

governo na Câmara, deputado Cândido Vaccarezza (PT-SP), ao reconhecer que, em 2012, haverá maior 

influência junto ao eleitorado nos municípios onde há intervenção do PAC, embora ressalve que o 

programa não será o tema ―central‖ do pleito. 

 

Para o presidente nacional do PMDB, senador Valdir Raupp (RO), o PAC terá ―reflexo direto nas urnas‖. 

―Em todo o País, quando a economia vai bem, a população fica contente com os governantes. Quando a 

economia cai, a popularidade do governo cai na mesma proporção‖. 

 

Segundo o peemedebista, Rondônia recebeu mais de R$ 30 bilhões, desde 2007, sendo que cerca de 70% 

deste total já teriam sido pagos. ―Graças a esses investimentos, o Estado tem crescimento acima da média 

nacional. Quando o Brasil cresceu 7%, Rondônia cresceu 9%‖, assinala Raupp. 

 

Oposição 

Embora apresente críticas, como lentidão nas obras, a oposição também tenta colher dividendos do PAC. 

―O PAC hoje e, aliás, todos os programas do PT, são sequência daqueles iniciados pelo governo Fernando 

Henrique Cardoso, só que rebatizados‖, reclama o senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA), pré-candidato à 

prefeitura de Belém. 

 

Balanço: Obras mais caras do PAC têm como custo atrasos e aumento de custos 

Contas: Reformulado ano a ano, PAC foi transformado em panaceia 

PAC no Alemão: Avanço e abandono coexistem na obra que fez de Dilma a ‘mãe do PAC’ 

 

 

http://ultimosegundo.ig.com.br/noticias/pac/p1237569153288.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/lula
http://ultimosegundo.ig.com.br/dilmarousseff
http://ultimosegundo.ig.com.br/pac-5-anos/
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/obras-mais-caras-do-pac-tem-como-marca-atrasos-e-aumento-de-cust/n1597569619530.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/reformulado-ano-a-ano-pac-foi-transformado-em-panaceia/n1597573416286.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/reformulado-ano-a-ano-pac-foi-transformado-em-panaceia/n1597573416286.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/avanco-e-abandono-coexistem-na-obra-que-fez-de-dilma-mae-do-pac/n1597580058896.html
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―O ‗Luz para Todos‘, por exemplo, é o ‗Luz no Campo‘, que veio do governo FHC e ao qual foi dada 

continuidade pelo Lula, levou energia para aquela população rural de agricultura familiar que não tinha 

meios‖, diz. ―Reconhecemos a importância do programa, mas que foi mal gestado e acabou sendo usado 

politicamente. Faltou uma elaboração e análise técnica mais apurada.‖ 

 

Líder da minoria na Câmara, deputado Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG) avalia, no entanto, que o PAC não 

deve influenciar o eleitorado nas eleições de 2012. ―A minha opinião é de que o PAC não capta votos‖, 

afirma o tucano. ―O programa não reflete os anseios população no que diz respeito ao crescimento do País. 

É a união de varias iniciativas de vários ministérios mal tocadas, uma obra de ficção, um plano de 

marketing, algo que o governo tem obrigação de fazer.‖  

*Fonte: IG BRASÍLIA) 
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