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Brasília-DF, 25 de novembro de 2011 

 

PL 1992 - Servidores públicos terão três fundos de pensão 
Governo recua e concorda com a criação de uma previdência complementar para cada poder. 

Expectativa é que votação comece na primeira semana de dezembro 

 

O governo recuou em um dos principais pontos da proposta que cria a previdência complementar do 

servidor público. Em vez de um fundo de pensão único para os três poderes da República – Executivo, 

Judiciário e Legislativo – haverá um para cada poder. Desde que o Projeto de Lei 1992/07 começou a 

tramitar, o Ministério da Previdência afirmava que não seria possível fazer o desmembramento. ―Vai sair 

mais caro por conta de despesas de administração. Mas essa é uma reivindicação dos setores, 

especialmente o Judiciário‖, afirmou o líder do governo na Câmara, Cândido Vaccarezza (PT-SP).  

 

Ele se reuniu ontem (23) à tarde com o ministro da Previdência, Garibaldi Alves, o secretário-executivo da 

Fazenda, Nelson Barbosa, e líderes governistas. A intenção era explicar aos deputados os principais 

pontos do projeto. 

 

Ao ceder e permitir a criação de três fundos de pensão, o governo, por tabela, elimina um outro ponto de 

polêmica. Entidades ligadas aos servidores do Executivo, Judiciário e Legislativo reclamavam da falta de 

representação no conselho de administração da Fundação de Previdência Complementar do Serviço 

Público Federal (Funpresp). Com a previdência exclusiva para cada um, esse problema acaba. 

 

O texto do projeto determina que os funcionários contratados após a instauração da entidade contribuirão 

com 11% apenas sobre o teto do Regime Geral de Previdência, hoje em R$ 3.691,74, valor da 

aposentadoria a que terão direito pelo regime próprio. Caso queiram receber benefício maior, deverão 

contribuir para o regime complementar com um porcentual que eles mesmos estipulam. O empregador 

governamental também será obrigado a pagar, mas o limite de contribuição será de 7,5%. Este permanece 

como o principal ponto de polêmica na proposta. 

 

Os parlamentares próximos aos servidores públicos pretendem elevar o percentual para 8,5%. De acordo 

com Vaccarezza, apesar da criação de três fundos separados, a regra será a mesma para todos. Ou seja, 

todos deverão cumprir o teto da aposentadoria e os percentuais de contribuição.  

 

Para acelerar a tramitação, o governo enviou no início de outubro o pedido de urgência para o projeto. 

Desta maneira, ele passou a trancar a pauta do plenário desde 18 de novembro. Até agora, os relatores nas 

comissões restantes não apresentaram seus relatórios. Sindicatos de servidores argumentam que um fundo 

único é ruim para os futuros servidores públicos.  

 

Os atuais não vão migrar para o novo sistema, podendo se aposentar pelas regras em vigor. Vaccarezza 

voltou a ressaltar que a intenção do governo é votar a criação da Funpresp em dez dias. Ou seja, será 

levada ao plenário da Câmara na primeira semana de dezembro. 

 

Também está mantido o plano de o Senado aprovar a matéria até março do próximo ano. Até agora, ela só 

foi aprovada por uma comissão, a de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP).  

*Fonte: MARIO COELHO – CONGRESSO EM FOCO 

http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/governo-quer-acelerar-aprovacao-da-previdencia-complementar/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/governo-pretende-votar-previdencia-complementar-em-dezembro/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/governo-pretende-votar-previdencia-complementar-em-dezembro/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/comissao-conclui-mudancas-na-previdencia/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/comissao-conclui-mudancas-na-previdencia/
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Governo admite mudar LRF com nova previdência de servidores 

 

O governo admite mudar a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) para acomodar o aumento de gastos com 

pessoal decorrente do novo regime de previdência dos servidores públicos, em discussão no Congresso. O 

risco de descumprimento dos limites de pessoal previstos na LRF, em decorrência da aprovação do fundo 

de previdência complementar do funcionalismo, foi levantado pelo ministro Marco Aurélio Melo, do 

Supremo Tribunal Federal, em reunião com o ministro da Previdência, Garibaldi Alves, e o secretário-

executivo do Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa. Alertado, Barbosa respondeu que, se preciso, a lei 

será mudada para adequar os limites ao aumento de gastos com pessoal. 

 

Pela regra atual, os gastos de pessoal da União não podem ultrapassar 50% da receita corrente líquida. No 

caso do Judiciário, alguns tribunais superiores já têm gastos muito próximos desse limite; com a mudança 

no regime de contribuição para aposentadoria, o limite poderá ser ultrapassado, segundo o ministro Marco 

Aurélio Melo. Com o novo regime, a contribuição dos novos servidores públicos dos três Poderes não 

entrará mais no caixa do Tesouro Nacional: será direcionada aos fundos de previdência complementar.  

 

Hoje, essa contribuição, na prática, é abatida das despesas de pessoal, pois é computada na receita líquida 

da União. Conforme for aumentando o peso de novos servidores na folha de pessoal e o número de 

aposentados, também os gastos com pessoal aumentarão, com o risco de descumprimento dos atuais 

limites da lei.  

*Fonte: O GLOBO 

  

PF: presos 16 por usar desastres aéreos para fraudar INSS no Rio 

 

Operações deflagradas na manhã desta quinta-feira pela Polícia Federal, Ministério Público Federal e 

Ministério da Previdência Social prenderam 16 pessoas suspeitas de fraudar o Instituto Nacional de 

Seguridade Social (INSS). Entre os presos estão cinco servidores da instituição. Um mandado de prisão 

preventiva ainda resta para ser cumprido. 

 

Também estão sendo cumpridos 28 mandados de busca e apreensão em diversos pontos. Os presos são 

suspeitos de fazer parte de uma quadrilha que falsificava documentos e inseria dados falsos nos sistemas 

do INSS para conseguir sacar os benefícios. A investigação apontou pelo menos 160 benefícios 

fraudulentos ou com irregularidades. O que causou prejuízo estimado em R$ 3 milhões. 

 

Os fraudadores forjavam relações de parentesco e dependência econômica com vítimas de grandes 

desastres aéreos do País para conseguir as pensões. Além das pensões por morte, os envolvidos também se 

beneficiavam de prestação continuada e aposentadorias.  

*Fonte: TERRA 

  

Reajuste do judiciário a caminho 

 

Os magistrados e servidores do Poder Judiciário saíram vitoriosos, ontem, da primeira batalha que 

travaram em busca de reajuste salarial. A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara aprovou 

uma emenda à proposta orçamentária de 2012 que prevê R$ 2 bilhões para o aumento das remunerações 

das categorias do Judiciário e do Ministério Público. Agora, as emendas seguem para a análise dos 

relatores setoriais antes de serem votadas pela Comissão Mista de Orçamento.  

 

A CCJ do Senado fez um acordo com a comissão da Câmara, no qual ficou definido que os senadores 

também irão propor um aporte para garantir o reajuste. As emendas, porém, deverão enfrentar ainda a 

resistência dos governistas quando apreciadas em caráter terminativo.  

*Fonte: CORREIO BRAZILIENSE 
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CCJ aprova R$ 2 bilhões para aumento salarial no STF 
Além dessa emenda ao Orçamento, a CCJ também aprovou outras três somando mais R$ 330 milhões 

para serem gastos em despesas do Judiciário e Fundo Partidário 

 

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara aprovou recursos de R$ 2 bilhões para assegurar o 

aumento salarial dos ministros do Supremo Tribunal Federal e dos servidores do Judiciário. A proposta 

aprovada destina o dinheiro, por meio de uma emenda de comissão, ao Orçamento da União para custear o 

pagamento do reajuste, a partir do próximo ano, previsto nos projetos em tramitação na Câmara. 

 

Além dessa emenda ao Orçamento, a CCJ também aprovou outras três somando mais R$ 330 milhões para 

serem gastos em despesas do Judiciário e Fundo Partidário. A CCJ é presidida pelo deputado João Paulo 

Cunha (PT-SP), réu no processo do chamado "mensalão" à espera de julgamento pelo Supremo. 

"Todos são responsáveis pelo financiamento da República. Houve uma decisão política da comissão de, 

em vez de optar por beneficiar outras áreas, direcionar o dinheiro para o Judiciário", argumentou o 

deputado Sérgio Barradas Carneiro (PT-BA). 

 

Por conta dos salários, o presidente do Supremo, Cezar Peluso, entrou em atrito com a presidente Dilma 

Rousseff. A presidente não concorda com o aumento e, na proposta orçamentária enviada originalmente 

ao Congresso, não constavam recursos para esse pagamento. Na queda de braço, o governo acabou 

enviando um adendo ao projeto de Orçamento, reproduzindo o pedido do Supremo mas ressaltando a 

contrariedade com o reajuste. 

 

A comissão, na justificativa para a destinação dos recursos, argumenta que a magistratura acumula uma 

perda inflacionária de 21,11%, no período de 2006 a 2011. A finalidade dos recursos, completa a 

comissão, é viabilizar a aprovação dos dois projetos propondo aumento para os ministros do Supremo e o 

projeto que estabelece o aumento salarial dos servidores do Judiciário e do Ministério Público. 

 

Em agosto, Peluso encaminhou projeto à Câmara propondo um índice de 4,8% de reajuste nos subsídios 

dos ministros. O projeto não anula, segundo explicou o ministro no texto, a proposta enviada em 2010 ao 

Congresso, que prevê um aumento de 14% - dos atuais R$ 26.723,13 para R$ 30.675,48. 

 

Na emenda ao Orçamento aprovada pela CCJ, a proposta é que o reajuste seja parcelado em três vezes, de 

4,81% nos meses de janeiro e julho de 2012 e janeiro de 2013. A comissão considera que há recursos no 

Orçamento deste ano (R$ 156,7 milhões)para conceder o aumento de mais 5,2%. 

 

No caso do aumento para os servidores, os índices de reajuste chegam a mais de 50% dos atuais salários, e 

a estimativa do governo feita em 2009, data em que o projeto foi enviado à Câmara, é de um gasto 

adicional de R$ 6,4 bilhões aos cofres públicos. A CCJ destina valor parcial para pagar os custos dos 

planos de cargos e salários. Na proposta da comissão, esse aumento será dividido em duas parcelas, em 

janeiro e em julho do próximo ano. Os recursos totais necessários para bancar o reajuste dos servidores do 

Judiciário e do Ministério Público, segundo justificativa da proposta, são de R$ 2,4 bilhões. 

 

As emendas aprovadas na comissão destinam R$ 100 milhões para implementação de Varas Federais, R$ 

180 milhões para a manutenção do Fundo Partidário, R$ 50 milhões para modernização de instalações da 

Justiça do Trabalho, além dos R$ 2 bilhões para pagamento de aumentos salariais.  

*Fonte: AGÊNCIA ESTADO 

  

Fraude que envolve ex-senador pode chegar a R$ 1 bi 
Documentos da Operação Sinal Fechado apontam João Faustino, suplente do presidente do DEM, como 

membro de uma quadrilha que atuava no Detran do Rio Grande do Norte 

 

Uma série de artifícios jurídicos tirou dinheiro indevidamente do bolso do proprietário de veículo no Rio 

Grande do Norte com o único objetivo de abastecer os cofres de uma quadrilha, formada por empresários, 
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advogados, políticos e diretores de órgãos públicos. Com apenas uma das fraudes, o grupo criminoso 

pretendia faturar R$ 1 bilhão ao longo de 20 anos de exploração de uma concessão pública, obtida 

mediante fraude. Essas são algumas das conclusões apontadas pelo Ministério Público Estadual do Rio 

Grande do Norte no pedido de prisão de 14 pessoas – entre elas, o suplente do senador e presidente do 

DEM, José Agripino (RN), João Faustino (PSDB) – pela Operação Sinal Fechado, deflagrada na manhã 

de ontem (24) com o apoio da Polícia Militar. 

 

Além do ex-deputado federal e ex-senador João Faustino, atual suplente do senador José Agripino (DEM-

RN), foram presos um ex-diretor do Detran-RN e empresários que atuam na área de expedição de 

documentos para veículos. O Ministério Público também pede o bloqueio dos bens dos acusados em valor 

correspondente a R$ 35 milhões. As denúncias respingam, ainda, em dois ex-governadores: Iberê Ferreira 

(PSB) e Wilma de Faria (PSB), considerados suspeitos de acobertar os esquemas operados entre 2008 e 

2010. 

 

Cobranças ilegais 

Nesse período, o proprietário de veículos no Rio Grande do Norte se viu obrigado a fazer pagamentos que, 

segundo as denúncias, abasteceram os cofres dos personagens envolvidos: o registro em cartório do 

financiamento bancário de veículos novos ou usados e o serviço de inspeção veicular ambiental. O grupo 

beneficiário se valia do pagamento de propina a servidores públicos, promessas de vantagens indevidas, 

fraudes em licitações e tráfico de influência. No caso das taxas por registro, o proprietário pagava de R$ 

130 a R$ 800, conforme o veículo. 

 

Os seis promotores que assinam a petição sustentam que, no caso da inspeção veicular ambiental, a 

quadrilha fraudou desde o processo de elaboração da lei, em meados de 2009, até o processo licitatório, 

em 2010. De acordo com a denúncia, o grupo teve influência até para determinar o modelo de prestação 

do serviço — por meio de concessão —, o que permitiria a obtenção de elevados lucros com o contrato, 

em detrimento dos cofres públicos e dos contribuintes. O esquema girava em torno do Consórcio Inspar, 

formado por um grupo de empresas sob a coordenação de George Anderson Olímpio da Silveira, apontado 

pelos investigadores como chefe da quadrilha. 

 

Os idealizadores do consórcio chegaram a trocar mensagens eletrônicas, interceptadas pela Justiça, 

definindo o teor da própria lei que tornou obrigatória a inspeção de todos os veículos no estado. Ainda 

segundo as apurações, elaboraram o edital de licitação direcionado e até ditaram as respostas às 

impugnações dos concorrentes. O negócio garantiria um faturamento bruto anual de R$ 40 milhões para o 

grupo. Ou seja, cerca de R$ 1 bilhão ao longo das duas décadas de exploração da concessão, 

considerando-se aí eventuais correções.   

 

A Procuradoria Geral da República recorreu contra a lei estadual no Supremo Tribunal Federal (STF), 

alegando inconstitucionalidade: o assunto não poderia ser tratado por lei estadual e o Estado não poderia 

dar ―poder de polícia‖ a uma empresa privada, já que esta cobraria ―tarifa‖ dos proprietários de veículos. 

A ação ainda não foi analisada pelo Supremo, mas o atual governo do estado derrubou o contrato este ano 

apontando uma série de problemas contratuais. 

 

Os dois casos apontam para o entrelaçamento de alguns personagens, segundo o Ministério Público 

Estadual, como o ex-diretor do Detran-RN Carlos Theodorico de Carvalho Bezerra, autor da portaria que 

resultou na obrigatoriedade de registro em cartório dos contratos de financiamento de veículos, e o ex-

procurador do órgão Marcus Vinicius Furtado da Cunha. O empresário George Anderson, do Consórcio 

Inspar, é acusado de também estar por trás da empresa terceirizada contratada pelo Detran para registrar os 

contratos dos veículos financiados. A prestação desse tipo de serviço por uma empresa privada foi coibida 

após ação do próprio Ministério Público do Rio Grande do Norte no ano passado. 
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Contatos com prefeitura de Kassab 

As interceptações telefônicas e as trocas de mensagens eletrônicas citadas na denúncia mostram que o 

grupo demonstrava desenvoltura com agentes públicas de outros estados, como Minas Gerais e São Paulo, 

e que articulava a entrada em Alagoas, na Paraíba e no Ceará. Um dos lobistas envolvidos chega a citar 

contatos com o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (PSD), embora sem detalhar o teor da conversa. 

Curiosamente, suspeitas de irregularidade na área de inspeção veicular levaram o Ministério Público 

Estadual de São Paulo a pedir, ontem (24), o afastamento do prefeito paulistano. 

 

O ex-governador Iberê Ferreira, que concluiu o mandato de Wilma de Faria quando ela renunciou ao 

cargo para disputar sem sucesso o Senado, é tratado como ―possível ‗eminência parda‘‖ por trás de 

George Olímpio. Os investigadores alegam que têm provas de que ele recebeu pelo menos R$ 1 milhão do 

esquema e que teria sido agraciado com cotas de participação nos lucros futuros do consórcio.  

 

O ex-governador reagiu ontem com veemência à denúncia. Negou ter qualquer responsabilidade sobre o 

caso e acusou o Ministério Público de tentar ―macular‖ sua imagem como homem público. ―Ao final, 

manterei minha reputação ilibada, jamais desapontando aqueles que sempre depositaram confiança em 

mim‖, afirmou. Ele teve sua casa vasculhada por policiais e seus bens bloqueados. 

 

Os promotores sustentam que Iberê contribuiu decisivamente para a contratação irregular do grupo e para 

a contratação fraudulenta da empresa que ficava com o dinheiro do registro dos veículos. Uma empresa 

constituída no Paraná, mas que estaria a serviço do mesmo grupo que criou o consórcio, foi contratada 

para prestar o serviço para o Detran-RN. Na nota à imprensa, o ex-governador diz não ter cometido 

nenhum tipo de ingerência no Detran e que o órgão tinha autonomia para cuidar dos processos licitatórios. 

 

Suplente é “lobista” 

O tucano João Faustino, que chegou a exercer o mandato de senador ano passado como suplente de 

Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN), é apontado como um ―lobista‖ pelos investigadores. O atual suplente 

de José Agripino é acusado de receber, em troca de favores, pagamentos mensais de R$ 10 mil dos 

empresários George Olímpio e Marcus Procópio. O tucano, ainda de acordo com a acusação, recebeu 

promessa de participação em lucros futuros do Consórcio Inspar. A petição também levanta suspeitas 

sobre um dos filhos do suplente de senador. 

 

Mensagens interceptadas pelos investigadores mostram que Faustino, mesmo na suplência, tentou abrir 

portas para o grupo no Senado em 2008. Numa das gestões, ele tentava ajudar o grupo a barrar uma 

alteração numa medida provisória que impedia as instituições públicas a firmarem convênios com 

cartórios para o registro de veículos.  

 

As tentativas ocorreram quando Garibaldi Alves Filho, de quem o tucano era suplente, presidia o Senado, 

em 2008. Mas, de acordo com as investigações, a gestão do suplente não chegou a impedir a aprovação da 

mudança das regras. As mensagens, no entanto, deixam claro que era George quem estava por trás do 

instituto contratado inicialmente para o registro de veículos. Ele é apresentado como presidente da 

entidade. 

 

Os investigadores afirmam que é preciso apurar o eventual envolvimento da ex-governadora, o que ainda 

não está claro, segundo eles. Wilma enviou à Assembleia Legislativa o projeto que resultou na lei que 

tornou obrigatória a inspeção veicular a partir do segundo emplacamento no Rio Grande do Norte. A 

proposta foi elaborada com a ―participação ativa de membros da organização criminosa‖, argumentam os 

promotores.  

 

Eles admitem que não há ainda elementos sólidos que sustentem que ela tinha conhecimento do caso, 

embora sejam mais contundentes em relação ao filho dela, o advogado Lauro Faria. Segundo a petição do 

Ministério Público Estadual, ele recebia promessas de participação em lucros futuros do consórcio em 

troca de ajuda no governo, além de pagamentos mensais de R$ 10 mil. 



 6 

 

O contrato do governo potiguar com o Consórcio Inspar foi rompido no início do ano pela governadora 

Rosalba Ciarlini (DEM), após o surgimento de suspeitas de irregularidades na elaboração do contrato e de 

superfaturamento nos serviços executados. Rosalba é casada com um primo do senador José Agripino, que 

preside nacionalmente o seu partido, e que tem João Faustino como suplente. ―O passado de João Faustino 

é suficiente para garantir credibilidade ao que ele venha a dizer sobre esse assunto‖, disse Agripino ontem, 

por meio de sua assessoria. 

 

Após o rompimento do contrato, João Faustino telefonou para o empresário George Anderson, acusado 

pelo Ministério Público de chefiar a quadrilha, para prestar solidariedade. Eis o relator do diálogo, 

segundo os promotores: 

 

―João Faustino liga para George e diz: ‗Ligando para lhe dar um abraço. Dizer que eu estarei sempre do 

seu lado, viu?‘. George diz: ‗Tá, muito obrigado, eu sei disso‘. João Faustino continua: ‗Sempre… sempre 

do seu lado. Você tá sendo injustiçado, tá sendo massacrado, mas vai ganhar, vai ser o grande vitorioso 

desse processo todo. E conte comigo, viu?… Vá repousar… o repouso do guerreiro… a gente se encontra 

amanhã, George.‘ Desligam após se despedir.‖ 

 

Secretário de Fernando Henrique 

João Faustino é um velho conhecido dos tucanos. Foi secretário de Assuntos Federativos da Presidência 

da República no governo Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e subchefe da Casa Civil do então 

governador de São Paulo, José Serra (PSDB), por dois anos e meio. Exerceu três mandatos de deputado 

federal. Concorreu sem sucesso ao governo do Rio Grande do Norte em 1986. Ontem no início da noite 

(24), a Justiça negou o pedido de prisão domiciliar feito pelo suplente de senador, que alegou problemas 

de saúde e idade avançada. Ele tem 69 anos. 

 

Até o início da noite de ontem (24), apenas dois dos 14 mandados de prisão ainda não haviam sido 

cumpridos: um em Natal e outro em São Paulo. As prisões e buscas foram determinadas pela juíza da 6ª 

Vara Criminal de Natal Emanuella Cristina Pereira Fernandes, que também determinou o sequestro de 

bens de diversos investigados. 

 

A Operação Sinal Fechado tem o apoio dos Ministérios Públicos dos Estados de São Paulo, Paraná e Rio 

Grande do Sul, e a colaboração da Polícia Militar do RN, com diligências simultâneas em Natal, 

Parnamirim (RN), São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. Ao todo, foram mobilizados 40 promotores de 

Justiça e mais de 250 policiais, que cumpriram as ordens judiciais. A investigação é conduzida pela 

Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público da Comarca de Natal, com o auxílio do Grupo de 

Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/RN).  

*Fonte: EDSON SARDSINHA – CONGRESSO EM FOCO 

  

União ignora R$ 26,5 bi enviados a ONGs 

 

Informações sobre a destinação de R$ 26,5 bilhões do Tesouro, transferidos para organizações não 

governamentais (ONGs) e entidades entre setembro de 2008 e junho de 2011, não constam do banco de 

dados do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (Siconv), do Ministério do 

Planejamento. A revelação foi feita durante debates da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à 

Lavagem de Dinheiro (Enccla), em Bento Gonçalves (RS). 

 

O montante à margem do cadastro do Siconv representa 54% do total repassado por ministérios e outros 

entes do governo federal a título de transferências voluntárias. Do total, R$ 20 bilhões foram para 

convênios e R$ 6,5 bilhões para termos de parcerias e contratos de repasse. A exclusão dessas 

informações emperra a malha fina sobre convênios e licitações. 
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Essa situação foi comunicada à Enccla pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, do 

Planejamento. ―Apesar da obrigatoriedade do seu emprego e dos esforços dos gestores do Siconv em 

exigir dos órgãos concedentes o seu uso, ainda não há plena adesão ao sistema, o que dificulta o trabalho 

dos órgãos de fiscalização e controle‖, alerta documento submetido às discussões fechadas da Enccla. 

 

O Siconv foi concebido a partir de proposição do Tribunal de Contas da União, em novembro de 2006, 

para ampliar a transparência do gasto público federal realizado mediante a liberação de verbas a outros 

órgãos e entidades, entes federados e entidades do setor privado. A meta primordial era superar as 

limitações verificadas no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi), onde a execução 

financeira e orçamentária das transferências voluntárias alcança apenas as transações realizadas pelo 

concedente, ―inexistindo informação quanto à execução do gasto no âmbito dos convenentes‖.  

*Fonte: O ESTADO DE S. PAULO 
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