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Brasília-DF, 3 de novembro de 2011 

 

Eu também faço um serviço público 
“O que acontece é que se estabeleceu uma valoração para o funcionalismo público que em nada prestigia 

esse caráter público da atividade” 

 

Num debate na terça-feira (1) na rádio CBN sobre o assédio judicial que o Sindicato dos Servidores do 

Poder Legislativo (Sindilegis) resolveu imprimir ao Congresso em Foco, o jornalista Carlos Heitor Cony 

lembrou um dado importante, que foi também reforçado aqui em comentários do leitor Alex Custódio. 

 

(Um parágrafo de parênteses para lembrar: dentro de uma série de reportagens sobre os salários que são 

pagos nos três poderes da República acima do teto constitucional, os chamados supersalários, o 

Congresso em Foco publicou a relação dos 464 servidores do Senado que, segundo auditoria do Tribunal 

de Contas da União (TCU), tinham vencimentos em 2009 que ultrapassavam os salários dos ministros do 

Supremo Tribunal Federal, o que é vedado pela Constituição. Para o Sindilegis, ao publicar os nomes 

desses servidores e seus salários, o site violou a privacidade deles. Daí, o sindicato orientou-os a entrar 

com ações individuais contra o Congresso em Foco. Quarenta e três detentores de supersalários 

aceitaram a sugestão.) 

 

O que Carlos Heitor Cony e Alex Custódio bem disseram é que não cabe falar em violação de privacidade 

porque os vencimentos de um servidor público são públicos. Cada vez que um servidor público é nomeado 

ou passa a exercer alguma função que implica um aumento no seu salário ou a incorporação de alguma 

gratificação, isso é publicado no Diário Oficial (ou no diário relacionado com o poder no qual ele 

trabalha).  

 

A partir dessa publicação, quem conhece os códigos que identificam cada função e cada gratificação 

consegue saber exatamente quanto ganha esse servidor. Um exemplo: se sai publicado no Diário da 

Câmara que determinada pessoa foi contratada na função CNE 07, sabe-se que o salário dessa pessoa será 

de R$ 12 mil. 

 

A única coisa que os auditores do TCU fizeram – e que, em seguida, o Congresso em Foco publicou – foi 

reunir essas informações. Às quais qualquer um poderia chegar. Claro, iria se entregar a um trabalho 

hercúleo. Mas poderia chegar. 

 

O dado que a mim parece mais impressionante de toda essa polêmica que se gerou a partir da publicação 

dos nomes desses servidores que recebem supersalários é a falta de noção dessas pessoas e do sindicato 

que as representa sobre o que significa ―público‖. Se soubessem, provavelmente em nada reagiriam. 

 

Recorro ao dicionário Houaiss e ao seu verbete sobre o que significa ―público‖: ―1 relativo ou pertencente 

a um povo, a uma coletividade 2 relativo ou pertencente ao governo de um país, estado, cidade, etc (…) 3 

que pertence a todos, comum (…) 4 que é aberto a quaisquer pessoas (…) 5 sem caráter secreto; 

manifesto, transparente (debate) 6 universalmente conhecido‖. Seguem outras atribuições, mas fiquemos 

apenas nessas. 
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O que se observa é que todos os sentidos para a palavra público estão ligadas ao domínio, à satisfação, ao 

conhecimento de todos. Com exceção de um deles, o segundo. O que parece ocorrer com alguma 

freqüência no funcionalismo público é se enxergar a atividade apenas a partir dessa ótica: gente que tem 

como patrão os governos e seus poderes. Quem enfrentou uma fila da previdência ou de qualquer outro 

birô de qualquer repartição do Executivo, do Legislativo ou do Judiciário entende o que estou dizendo. 

 

O mau servidor público traz dentro de si o desconhecimento de que sua função é servir ao público. De que 

seu patrão não é o governo, mas o público. Porque o público é que é o patrão do governo numa 

democracia. É o público que contrata – quando elege. E é o público que demite – quando deixa de eleger.  

 

E é o público que paga cada um dos salários do funcionalismo público. Porque cada um desses 

supersalários é pago com dinheiro do orçamento da União. E o orçamento da União nada mais é que o 

resultado do recolhimento dos impostos federais. Assim, nada que possa envolver essa relação entre o 

público e o funcionalismo público pode ser privada. 

 

O que acontece é que se estabeleceu uma valoração para o funcionalismo público que em nada prestigia 

esse caráter público da atividade. Boa parte das pessoas faz concurso público em busca de obter 

estabilidade no emprego, tranquilidade e bons salários. A hipótese de realizar algum tipo de tarefa que 

realmente tenha o público como alvo, como objetivo, infelizmente passa longe da cabeça de uma boa parte 

dos servidores públicos. Não de todos, é bom que se diga. 

 

Durante o tempo em que o Congresso em Foco vem publicando matérias sobre supersalários, alguns 

servidores reagiram com comentários em que diziam que as reportagens seriam fruto da ―inveja‖ dos 

autores por não terem esse tal emprego que garante estabilidade e bons vencimentos. Nada mais tolo que 

esse argumento. O jornalismo é uma escolha, uma opção, dos que aqui trabalham, respeitados e 

reconhecidos profissionais, que somam diversos prêmios de jornalismo, em outros empregos e também 

neste premiado e reconhecido site. 

 

No meu caso específico – e acredito que também no caso dos meus colegas –, há, na verdade, uma 

consciência plena do exercício de um serviço público. Sem a estabilidade e a tranquilidade do serviço 

público propriamente dito, por escolha, por opção. Mas levar às pessoas as informações que permitirão a 

elas compreender o que se passa à sua volta, para que, como cidadãos, posicionem-se, é, sem dúvida 

alguma, um serviço público da maior relevância.  

 

Se, por intermédio das minhas informações, houve pelo menos um leitor que deixou de escolher um mau 

candidato numa eleição, que saiu às ruas em protesto contra algum desmando ou que, pelo menos, tenha 

feito um comentário indignado sobre algo no twitter, facebook ou mesmo na mesa de um bar, terão valido 

estes 25 anos de profissão. Tomara que sejam cada vez mais os servidores públicos que também pensam 

assim acerca de seus trabalhos.  

*Fonte: RUDOLFO LAGO – CONGRESSO EM FOCO 

  

O trabalhador público e a crise atual 

 

Dia 28 de outubro é comemorado o dia dos Trabalhadores (as) do serviço público. A Central dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), por meio da Secretaria de Serviço Público e do 

Trabalhador Público, convoca a classe trabalhadora em geral para, em conjunto e de forma unitária, 

debater a atual crise mundial, que tem dilapidado os serviços públicos em diversos países, principalmente 

nos países europeus, a serviços do grande capital.  

 

Não podemos e não iremos pagar a conta desta crise que penaliza o trabalhador e privilegia os banqueiros. 

Defendemos um serviço publico eficiente e voltado para os interesses da população. Esta crise mundial do 

capitalismo está desestabilizando diversos países, notadamente os países europeus e norte americano.  
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Segundo Marcio Pochmann, esta crise apresenta-se como a primeira a se manifestar no contexto do capital 

globalizado. Nela, ao contrário do que apregoava o ideário neoliberal, para quem o Estado era parte dos 

problemas da sociedade, o Estado é visto, hoje, como parte fundamental para a solução dos problemas. 

 

Com o objetivo de superação de crises tem-se adotado sempre uma mudança no tratamento das contas 

públicas de forma a reduzir o tal déficit público. Desta forma, em relação à redução do gasto público, são 

sempre recomendadas, pelos organismos multilaterais como o FMI e Banco Mundial, medidas de redução 

do tamanho e do custo do setor público, especialmente no que se refere ao quadro de pessoal, através de 

programas de privatização, terceirização e outros como vem ocorrendo na Europa e, na melhor das 

hipóteses, a orientação é a estagnação salarial dos trabalhadores públicos, por meio de seu 

"congelamento", como vem ocorrendo no Brasil em 2011.  

 

Esta política de não recomposição salarial tem atingido um contingente muito expressivo, de cerca de 

9.399.738 trabalhadores públicos, sendo 5 milhões de trabalhadores municipais 3.508.835 de 

trabalhadores públicos estaduais e 947.936 trabalhadores públicos federais, segundo dados do Ipea (2011).  

 

Já as recomendações de demissões e terceirização, mesmo fracassadas nos países da America latina, 

continuam sendo a tônica na Europa como acontece na Grécia e Portugal. No entanto, a instabilidade pode 

ser notada em toda Europa e America, não tem impedido que aconteçam manifestações gigantescas em 

vários países, e, na sua maioria defendendo elementos essenciais como: emprego e direitos sociais.  

 

Estes, antes mantidos pelo Estado e, hoje, com a crise, estão privatizados ou tendo sua abrangência 

reduzida a uma pequena parcela da população dificultando, assim, o acesso de todos aos serviços 

prestados pelo Estado. A eliminação ou mesmo a redução dos serviços públicos e, consequentemente, as 

demissões em massas, demonstra que o capital vê nos serviços públicos a bola da vez para manter seus 

ganhos. Temos que estar preparados para nos defendermos de possíveis ações que possam ser adotadas 

pelo Brasil, com argumentos para superar ou mesmo minimizar os reflexos da crise. 

 

Até o presente momento, no Brasil, como solução para os problemas da crise, o Estado passou a 

desempenhar papel fundamental, alocando recursos públicos em apoio a investimentos de infraestrutura, 

(energia e habitação), como as obras do PAC e do programa minha casa minha vida que proporcionou um 

elevado numero de novos empregos, além de um novo incremento dos chamados programas de 

redistribuição de renda como a bolsa família.  

 

Neste contexto, também, o serviço público e o trabalhador público passaram a ter um outro conceito, 

agora não mais como os grandes vilões chamados de "marajás" "aproveitadores". O trabalhador dos 

serviços públicos, mesmo com todas as dificuldades vivenciadas ao longo dos anos de neoliberalismo em 

nosso país, esta se reorganizando com êxito. Também os governos municipais, estaduais e federal, tem 

realizados contratações.  

 

Estas contratações são essenciais para manter os padrões de qualidade aos serviços nas esferas municipal e 

estadual, que hoje são castigadas por gestores, que na sua sagaz vontade de demonstrar seus trabalhos, 

contrata trabalhadores de forma precarizada ou terceiriza serviços imprescindíveis para a população, 

rebaixando salários de profissionais e tendo, como conseqüência imediata, uma queda na qualidade da 

prestação de serviços a população.  

 

Mas nem tudo são flores para os trabalhadores dos serviços públicos.  

 

Na ânsia por reduzir custos os governos reduzem serviços públicos na contramão do aumento da 

populacional, ou seja, redução dos serviços e maior número de usuários, obrigando a população ao 

extremo de ser obrigada a entrar com ação judicial para garantir espaço em hospital, creche, escola, entre 

outros, como única forma de ter acesso a estes serviços.  
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Também na esfera Federal, em que pese ser o carro chefe das varias políticas sociais públicas, destinadas à 

população, o governo ainda mantém uma lógica equivocada quando não valoriza seus trabalhadores com 

uma política salarial e carreiras que permitam o seu pleno desenvolvimento.  

 

Nesse período em que comemoramos o dia do Trabalhador do Serviço Publico, a CTB conclama os 

trabalhadores em geral e, em especial os trabalhadores que atuam nas três esferas de poder e de governo, a 

debaterem a forma inescrupulosa de precarização do trabalho e lutar contra a terceirização dos serviços 

públicos.  

 

E assim denunciarmos a toda população que, embora a constituição de 1988 tenha garantido o direito de 

sindicalização e de greve ao servidor público e o Congresso Nacional tenha aprovado a ratificação da 

convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho que institui negociação coletiva no serviço 

público, estes direitos ainda não foram regulamentados, o que tem causado um enorme prejuízo a todos os 

trabalhadores do setor público, quando não dá a eles as prerrogativas de todo trabalhador.  

 

Sugerimos que em todos estados seja deflagrada uma campanha em defesa dos Serviços e do Trabalhador 

do Publico com a garantia de data base e o estabelecimento do direito a negociação coletiva, como a única 

forma de manter um Estado eficiente e que sirva de mola propulsora para o desenvolvimento de um país 

voltado para as classes trabalhadoras.  

*Fonte: DIAP 

  

Por que os estudantes de Brasília guinaram à direita 

 

Denúncias de locupletação de reitores passados, pulverização da esquerda e descolamento do movimento 

estudantil tradicional dos atuais anseios dos alunos estão entre as explicações para a vitória conservadora 

na UnB 

 

O Diretório Central dos Estudantes da Universidade de Brasília (UnB) é batizado com o nome de 

Honestino Guimarães. Honestino era comunista, ligado à Ação Popular (AP), movimento que congregava 

a ala de esquerda da Igreja Católica, onde militou também o candidato derrotado do PSDB à Presidência 

da República, José Serra, e o primeiro reitor democraticamente eleito da UnB, o hoje senador Cristovam 

Buarque (PDT-DF).  

 

Honestino foi arrancado pelas botas da ditadura de dentro da própria universidade. Preso, desapareceu. Ela 

dá o nome ao DCE da UnB por ser o símbolo máximo da resistência estudantil à ditadura militar. Durante 

o regime militar, a universidade foi invadida duas vezes pelas forças da repressão. Viveu anos sob o jugo 

de um interventor, o capitão-de-mar-e-guerra José Carlos Azevedo.  

 

Para qualquer estudante das gerações anteriores da UnB, contemporâneos de Honestino ou partícipes da 

luta pela redemocratização após a saída de Azevedo e a eleição de Cristovam, na semana passada 

aconteceu o impensável na universidade: o diretório batizado com o nome do esquerdista Honestino 

Guimarães tem agora uma diretoria de direita. 

 

Apesar de rejeitar o rótulo de direita, o grupo não tem medo de se declarar conservador e reconhecer, pelo 

menos, que ―não é de esquerda‖. Desde a redemocratização do país, é a primeira vez que um grupo com 

essas características dirigirá o diretório que representa os estudantes da universidade.  Apesar de ter tido 

apenas 22,13% dos 5.786 votos em turno único, a Aliança pela Liberdade foi uma ―voz dissonante‖ dentre 

as outras sete chapas que também concorriam, todas de orientação declaradamente de esquerda, e com 

vínculos partidários. Todos se perguntam, perplexos: o que aconteceu? 

 

Mas quem vem acompanhando os movimentos recentes na UnB não se surpreendeu tanto com o que 

aconteceu. ―Esta eleição não foi de todo uma supresa‖, diz o ex-coordenador geral do DCE na gestão 

passada e hoje cientista político, Raul Pietricovsky Cardoso. Os primeiros sinais de que algo diferente 
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poderia acontecer na UnB começaram depois das pesadas denúncias que derrubaram o ex-reitor Thimothy 

Mulholland. Thimothy usou os recursos da UnB para comprar e mobiliar um apartamento de alto luxo 

para ele. Ficaram famosos os preços de alguns dos artigos comprados para o apartamento: lixeira de R$ 1 

mil; saca-rolhas de R$ 895; liquidificador de R$ 495. Indignados, os estudantes invadiram a reitoria e 

Thimothy acabou deixando o cargo. Foi no movimento de invasão da reitoria que nasceu a Aliança pela 

Liberdade. 

 

Para a escolha do atual reitor, José Geraldo de Souza Júnior, houve uma mudança significativa no método 

utilizado na eleição. Antes, havia um modelo que dava mais peso aos professores. Na eleição de José 

Geraldo, optou-se pelo voto paritário, com o mesmo peso para professores, estudantes e funcionários. 

Alguns acreditam que, no modelo anterior, José Geraldo poderia ter perdido para um outro professor, 

Márcio Martins, que apoiou a invasão da reitoria pelos estudantes e condenou Mulholland. O caldo, assim, 

ia engrossando. 

 

A atual diretoria da Associação dos Docentes da UnB (Adunb), antes da eleição agora do diretório dos 

estudantes, também já fazia oposição à atual reitoria. Alguns professores reclamam que a condução de 

José Geraldo privilegiaria politicamente alguns grupos entre os professores. A diretoria da Adunb 

aplaudiu a eleição do novo DCE. ―Isso evidencia uma pluralidade de ideias e pensamentos dentro da 

academia, o que é salutar. Entendemos também que é importante para a oposição se manter firme em suas 

ideias e que possam também aprender com essa experiência‖, diz o presidente da Adunb, Ebnézer 

Nogueira, no site da instituição, sobre a eleição do DCE. 

 

Pulverização 

Se, portanto, havia a situação iniciada na invasão da reitoria e na insatisfação de alguns professores, 

facilitou ainda a vitória da chapa Aliança pela Liberdade a pulverização dos grupos ligados aos partidos de 

esquerda na universidade, um reflexo do que aconteceu depois que o PT chegou ao poder. PT, PCdoB, 

PDT, PSB, PSTU, Psol, PCO, PSB, cada um saiu com uma chapa diferente. Havia sete chapas diferentes 

de esquerda contra a Aliança pela Liberdade. ―O grupo da Aliança já vinha com resultados crescentes e se 

beneficiou dessa pulverização‖, avalia Raul Pietricovski Cardoso. 

 

―A discussão sobre relações com partidos sempre esteve presente nas campanhas. Mas a preferência dos 

alunos por um grupo não vinculado a nenhum partido faz parte de um debate que está acontecendo na 

sociedade‖, afirma Raul.  

 

A não partidarização é também uma característica das Marchas contra a Corrupção, que levaram mais de 

40 mil pessoas às ruas nos dias 7 de setembro e 12 de outubro. Na solenidade de posse, na última terça-

feira (1), todos os integrantes apresentaram documentos do Tribunal Superior Eleitoral que atestam a não 

vinculação a nenhum partido. Assim como outros movimentos sociais que rejeitam a participação dos 

partidos, a chapa eleita aproveitou esse diferencial para angariar mais votos. 

 

―Sabemos que a vinculação partidária é normal na universidade, mas o brasileiro já está cansado. A 

sociedade quer mostrar sua cara nas ruas como indivíduos, pois sabem que os partidos acabam capturando 

os movimentos para si‖, afirma André Maia, estudante de Direito, um dos fundadores da Aliança pela 

Liberdade. 

 

No entanto, o grupo não é contrário a existência dos partidos. ―Os partidos políticos são imprescindíveis 

para o processo democrático. Mas não precisamos vincular todas as atividades políticas a eles. Podemos 

ser politizados, mas não precisamos ser necessariamente partidarizados‖, disse. 

 

Objetividade 

Sem a vinculação partidária, os estudantes que venceram o DCE beneficiaram-se também de uma 

discussão que domina já há algum tempo o movimento estudantil: um certo descolamento dos grupos 

tradicionais do movimento estudantil dos reais anseios dos estudantes de hoje. Longe de bandeiras 
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tradicionais da esquerda, a chapa Aliança pela Liberdade tratou de problemas mais concretos dos 

estudantes. 

 

Tal objetividade chamou a atenção de alunos que, tipicamente, não se envolvem com questões do 

movimento estudantil. A Faculdade de Tecnologia (FT) era sempre uma das mais ausentes nesse debate. 

No ano passado, menos de 20% dos alunos votaram na eleição para o DCE. Neste pleito, quase 60% 

desses estudantes compareceram às urnas.  

 

A chapa ganhou os votos, principalmente dos estudantes das engenharias, direito, economia, agronomia, 

administração e estatística, que este ano participaram em massa. ―A característica desses alunos é de 

desmobilização, mas não de despolitização. O grupo que venceu o pleito é completamente legítimo. Eles 

não querem ver a universidade como um partido. Para eles, a função dela é ser mais neutra, mais focada 

na produção acadêmica e na relação com o mercado de trabalho‖, explica o cientista político Leonardo 

Barreto. 

 

Não será fácil 

Nada indica, porém, que a vida da nova diretoria do DCE será fácil. Primeiro, uma vez que eles receberam 

pouco mais de 22% dos votos, fica claro que a maioria dos que votaram é contrária a eles. Além disso, 

como o voto é facultativo, houve alta abstenção. 

 

Antes mesmo de assumirem a gestão, os integrantes da chapa 8 sentiram na pele a forte oposição que 

enfrentarão no próximo ano. Ainda na noite da contagem dos votos, estudantes contrários protestavam aos 

gritos de ―eles não nos representam‖ em um auditório da universidade.  

 

O resultado também proliferou nas redes sociais, com manifestações a favor e contra a nova corrente 

política. ―A vida deles não será tão fácil à frente desta gestão, porque a oposição estará muito bem 

organizada e eles não terão uma base forte, muito pela característica de seus eleitores, que são mais 

desmobilizados‖, diz Leonardo Barreto. 

 

―Apesar de os grupos tradicionais estarem raivosos com a gente, a aceitação está sendo enorme na 

universidade. Estamos sendo parabenizados diariamente, além de estarmos recebendo apoio de todas as 

partes da UnB, como de professores e funcionários‖, explica André Maia. Para ele, algumas chapas agem 

de forma reacionária. ―Acho que a oposição está esbravejando porque perdeu o osso de sempre. Eles 

acham que podem vencer no grito, mas nossa luta é no plano das ideias‖, disse. 

 

Rótulos 

Apesar de serem classificados pelas outras chapas como militantes da direita, o grupo prefere não se 

rotular. Apenas dizem ser a ―não-esquerda‖. ―O que posso afirmar é que somos realistas e pragmáticos. 

Podem nos chamar do que quiserem, mas somos um grupo de pessoas livres‖, esclarece André. 

 

Outro ponto fundamental para a vitória da chapa, foi o descrédito com que os outros concorrentes os 

trataram. A maioria dos grupos tentou desestabilizar a campanha da chapa 3, com o número maior de 

participantes, e da chapa 1, que tentava a reeleição. Com o caminho livre, o grupo conseguiu um maior 

diálogo com os alunos, principalmente aqueles que antes se abstinham do processo eleitoral. 

 

Propostas 

As propostas do grupo Aliança pela Liberdade, vão, em parte, na contramão das reivindicações do 

movimento estudantil. A mais polêmica delas é a defesa de parcerias público-privadas na pesquisa 

acadêmica. Raul afirma que a ideia ganhou força entre os alunos em parte porque quem é contra não soube 

apontar caminhos novos.  
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―O movimento estudantil é historicamente contrário à presença das fundações. Na UnB, depois do caso da 

Finatec, o assunto ganhou mais destaque. Mas o Ministério da Educação aumentou a importância e a 

participação delas. No entanto, o movimento não soube apresentar soluções‖. 

 

Para André, quem critica a proposta afirmando ser uma privatização da universidade, não entendeu a 

ideia. ―Temos mentes brilhantes aqui na UnB e podemos aproveitar esta capacidade para investir em mais 

produção acadêmica, em mais pesquisa. A UnB merece sim ter investimentos privados. Mas claro, tudo 

deve ser feito com transparência, para que o processo seja legítimo‖, diz. 

 

Outra proposta controversa é a defesa da presença da Polícia Militar nos campi, como forma de aumentar 

a segurança dos alunos. Atualmente, a Universidade de São Paulo (USP) enfrenta uma reação dos 

estudantes à detenção de três estudantes após terem sido flagrados fumando maconha. Na UnB, há, desde 

2008 uma discussão acerca da melhor forma de se garantir mais segurança, mas a presença da PM é um 

ponto controverso entre os estudantes. 

 

O grupo também defende a melhoria da infraestrutura de todos os campi. O projeto envolve a reparação de 

salas de estudo e de laboratórios, além do fornecimento de papel higiênico e de toalhas de papel em todos 

os banheiros. As empresas juniores também serão apoiadas e a criação de um parque tecnológico está 

entre as propostas a serem pleiteadas junto à Reitoria. Além disso, eles também querem que haja mais 

concessões para a instalação de lanchonetes e papelarias no campus Darcy Ribeiro. Esta última proposta 

foi bastante criticada pelos oposicionistas que defendem a melhoria e ampliação do Restaurante 

Comunitário. 

 

Para auxiliar na gestão, o grupo quer implantar um sistema parlamentarista para o DCE. A ideia é que 

cada centro acadêmico eleja um representante para compor uma espécie de ―assembleia‖.  

*Fonte: MARIANA HAUBERT E RUFOLFO LAGO – CONGRESSO EM FOCO 

  

Inep contratou empresa registrada no nome de artistas por R$ 6,4 milhões 

 

No mesmo pregão em que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) contratou 

empresas de fachada para prestar a segurança da informação na internet, o órgão, vinculado ao Ministério 

da Educação, entregou outro lote para uma empresa registrada em nome de músicos sertanejos.  

 

Segundo a Junta Comercial do Distrito Federal, a Jeta Soluções e Serviços em Tecnologia da Informação 

Ltda. é comandada desde julho deste ano por Gilvanio Santos Viana Filho e José Francisco Alves Filho. 

Os dois são do Norte de Minas e atuam na área musical há mais de 10 anos. Gil era da dupla ―Gil e Erick‖ 

e José, conhecido também como ―Chico Terra‖, o produtor.  

 

Com capital de R$ 30 mil, a Jeta nunca tinha trabalhado para o serviço público. A primeira disputa foi a 

licitação do Inep. Abocanhou logo um registro de preços de R$ 6,4 milhões, o que significa dizer que, 

durante um ano, o órgão poderá contratar a empresa para prestar esse serviço sem uma nova licitação. O 

primeiro contrato foi publicado em 3 de outubro no Diário Oficial da União no valor de R$ 135 mil. 

 

Desde que compraram a empresa, a Jeta passou a funcionar em uma sala, de aproximadamente oito metros 

quadrados, no Núcleo Bandeirante. O diretor Bruno Pestrane, 23 anos, explicou que a empresa é 

representante comercial e que o serviço que prestou para o Inep foi a revenda de um sistema de antispam e 

proteção de e-mail, além de consultoria para a manutenção.  

 

A instalação dos programas foi concluída, segundo ele, há pouco mais de um mês. Pestrane afirma que o 

preço está muito abaixo do mercado e que, apesar de ser diretor, não sabia precisar quantos funcionários a 

empresa tem. ―São menos de 20‖, disse, completando que os proprietários estariam viajando para Goiás.  
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O Correio tentou localizar os donos da empresa — Gilvanio e José Francisco — no endereço registrado na 

Junta Comercial, um apartamento onde os dois morariam. O endereço em Vicente Pires estava 

incompleto, sem o número da rua. Bruno afirmou que os dois não moram lá, e que o apartamento seria 

apenas um local de apoio. Disse conhecer o apartamento, mas não soube informar o número da rua, nem 

como chegar lá. Bruno também tinha pouco a dizer em relação à carreira musical dos donos. Disse que 

conhecia José Francisco apenas como ―Zé Francisco‖ e que nunca tinha ouvido falar sobre ―Chico Terra‖.  

 

―Ele toca violão, mas não sei se é músico‖, relatou. Quando questionado sobre a dupla ―Gil e Erick‖, 

Bruno desligou o telefone e não atendeu mais as ligações. A reportagem deixou pelo menos três recados 

no celular de Bruno, José Francisco e Gilvanio. Ninguém retornou as ligações. 

 

Valores altos 
 Em Montes Claros, a carreira musical dos dois é mais conhecida. O apartamento de Gilvanio está alugado 

há oito meses, mesmo período em que ele estaria em Brasília, segundo vizinhos. A dupla sertaneja teria 

sido desfeita e Gil estaria em busca de novas parcerias. Amigos de José Francisco disseram que ele está 

trabalhando entre Goiás e Brasília, mas sempre com música. Um advogado, que preferiu não se 

identificar, afirmou que ele teria aberto uma empresa na capital federal. Consta no nome dele uma outra 

empresa: a Suprema Corte Records.  

 

Empresários da área de informática ouvidos pelo Correio afirmam que os preços registrados no Pregão 

15/2011 do Inep estão muito além do praticado no mercado na área de segurança de rede. O valor total da 

licitação é R$ 42,6 milhões. Quatro empresas venceram a disputa. Além da Jeta, a Monal Informática e da 

DNA Soluções Inteligentes, mostradas ontem, também fecharam contratos para fornecer programa de 

computador. As empresas são comandadas por André Sousa Silva. 

 

Serviços em dia 
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), do Ministério da Educação, afirma que 

as empresas contratadas atenderam às exigências do edital. Em nota, a assessoria de imprensa da pasta 

afirma que as vencedoras também cumpriram as condições assumidas perante a licitação inclusive com as 

garantias exigidas e os indicadores econômicos (índices de liquidez geral, corrente e solvência geral) 

superiores ao exigido no edital.  

 

Com relação à Jeta Soluções, o MEC disse que a empresa prestou serviço de solução integrada de 

hardware e software desenvolvida para proteger e-mails contra spam, vírus, falsificação, phishing e 

ataques de spyware. O contrato foi assinado por José Francisco Alves Silva e Giovani Santos Viana Filho. 

A grafia do último nome informado pela pasta é diferente do registrado na Junta Comercial do DF: 

Gilvânio Santos Viana Filho. A nota da assessoria afirma ainda que as aquisições foram realizadas com 

preços inferiores aos praticados no mercado.  

 

Regularização 
O advogado de Andre Luis Sousa, Expedito Júnior, informou que a situação das empresas DNA Soluções 

Inteligentes e Monal Informática estão sendo regularizadas na Junta Comercial. A sede da Monal foi 

transferida para um ―escritório virtual‖ na Asa Norte. ―O André não é fantasma e nem as empresas são de 

fachada,‖ disse, afirmando que a Monal é uma empresa ―sólida‖ e que presta diversos serviços para a 

iniciativa privada. Ele, no entanto, não soube precisar quantos contratos e nem o nome dos clientes.  

*Fonte: CORREIO BRAZILIENSE 
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Dirigir bêbado é crime, confirma STF 

 

Apesar da lei seca, punição a motorista que não causa dano vinha sendo contestada na 1ª instância 

Em meio à discussão sobre lei seca e bafômetro, o Supremo Tribunal Federal (STF) tomou uma decisão 

que passou quase despercebida, mas deve balizar novas sentenças e até garantir no futuro a punição de 

infratores: dirigir bêbado, mesmo sem causar acidente, já é, sim, um crime.  

 

Em decisão unânime, 5 dos 11 ministros do Supremo reunidos na 2.ª Turma rejeitaram no fim de setembro 

um habeas corpus (HC 109269) impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de um motorista de 

Araxá (MG) denunciado por dirigir embriagado. 

 

Com argumentos semelhantes aos usados em dezenas de casos pelo País, o condutor destacou que o crime 

de embriaguez ao volante só passou a ser previsto de forma mais rígida em 2008, depois que a lei seca 

reformou o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Antes, só havia crime se o bêbado causasse 

algum dano ou agisse de forma imprudente. Mas, apesar da mudança, muitos juízes continuaram com o 

antigo entendimento, considerando na prática a lei seca ilegal. 

 

Citando precedente da ministra Ellen Gracie, o relator do STF, ministro Ricardo Lewandowski, afirmou 

ser irrelevante indagar se o comportamento do motorista embriagado atingiu ou não algum bem. "É como 

o porte de armas. Não é preciso que alguém pratique efetivamente um ilícito com emprego da arma. O 

simples porte constitui crime de perigo abstrato porque outros bens estão em jogo." 

 

A pena para quem dirige bêbado é de 6 meses a 3 anos. Advogados ouvidos pelo Estado, como o doutor 

em Direito Constitucional Sergio Resende de Barros, acreditam que a decisão do STF deve reduzir as 

chances de motorista alcoolizado ser absolvido.  

*Fonte: O ESTADO DE S. PAULO 

  

UNE já levou R$ 30 mi e sede não sai do papel 

 

Comandada por dirigentes ligados ao PC do B, a União Nacional dos Estudantes (UNE) ainda não tirou do 

papel a sede de 12 andares que promete construir em um dos melhores pontos da Praia do Flamengo com 

os R$ 44,6 milhões a que tem direito como indenização pelos danos sofridos durante o regime militar.  

A União já pagou R$ 30 milhões aos estudantes em dezembro, quando o ex-presidente Lula participou do 

lançamento da pedra fundamental da obra. Mas o terreno continua intacto. Além desse dinheiro, a UNE 

recebeu, nos dois mandatos de Lula, R$ 12,8 milhões da União, graças a convênios com instituições 

federais, inclusive o Ministério do Esporte, entregue ao PC do B.  

 

Levantamento do site Contas Abertas, com base no Sistema Integrado de Administração Financeira 

(Siafi), mostra que os convênios da UNE com o Ministério do Esporte renderam repasses de quase R$ 450 

mil, em 2004 e 2009. O convênio de 2009, de R$ 250 mil, prevê "capacitação de gestores de esporte e de 

lazer". O de 2004 somou R$ 199,6 mil, para "promoções de eventos de esporte educacional".  

 

Por causa dos altos valores repassados à UNE, o procurador Marinus Marsico, representante do Ministério 

Público no Tribunal de Contas da União (TCU), pediu aos ministérios informações e cópias das prestações 

de contas dos universitários.  

 

Em resposta ao Estado, a direção da entidade afirma que "todos os recursos foram utilizados na realização 

de atividades que a UNE organiza, como congressos e bienais de cultura". Segundo a UNE, as obras da 

nova sede começarão no primeiro semestre de 2012. "Pelas dimensões de um projeto do porte da nova 

sede da UNE, os prazos estão dentro de nossa expectativa", diz direção da entidade. O orçamento final, 

informa, ainda não foi calculado.   

*Fonte: O ESTADO DE S.PAULO 
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Desigualdade social é o principal fator que mantém IDH do Brasil baixo 

 

Embora tenha subido uma posição — de 85º para 84º, entre 187 países — no ranking do Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), elaborado anualmente pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (Pnud), o Brasil continua atrás de nações como Bósnia (74ª), Cazaquistão (68º), Kuwait 

(63°) e Trinidad e Tobago (62º). Ao mesmo tempo, vizinhos com economias bem mais modestas, como 

Argentina (45ª) e Chile (44°), integraram, este ano, o seleto grupo de Estados com a mais alta qualidade de 

vida no mundo. O motivo fica evidente quando considerado o IDH ajustado à desigualdade social (IDHD).  

 

Nesse índice, calculado para 134 países, o Brasil subiria 41 posições caso eliminasse as disparidades 

internas, considerando as condições atuais nas demais nações. Essa ascensão levaria o país ao estágio 

―desenvolvimento humano muito elevado‖, a classificação de elite do Pnud, onde estão incluídos 

Noruega, Canadá e Suécia. 

 

Além da concentração de renda, responsável por 40% da desigualdade medida pelo IDHD, a educação é 

apontada como catalisador essencial para acelerar o desenvolvimento humano brasileiro — que, na última 

década, cresceu lentamente, a 0,69% ao ano, contra o ritmo verificado entre 1980 e 2000, de 0,87%. Para 

se ter ideia do tamanho do desafio, os brasileiros têm, em média, 7,2 anos de escolaridade, o mesmo 

número observado no Zimbábue, cuja posição no ranking do IDH é de 173º.  

 

O país está atrás, por exemplo, de Botswana, onde a média de escolaridade chega a 8,9 anos, e do 

Tajiquistão, com 9,8. Já no quesito expectativa de vida — que completa o tripé renda, educação e saúde, 

usado no cálculo do índice —, o Brasil subiu de 73,1 anos, em 2010, para 73,5 em 2011. Jose Pineda, 

chefe do grupo de pesquisa do IDH, explicou que, devido a esse aumento, a saúde foi a variável com a 

maior contribuição para o índice brasileiro deste ano. 

 

Apesar do avanço destacado, a expectativa de vida dos brasileiros está bem abaixo não só dos primeiros 

colocados no ranking, como a Noruega, onde se espera viver 81 anos, como das nações com 

características semelhantes. Na Colômbia, por exemplo, a esperança ao nascer é de 73,7; na Argentina, de 

75,9; e no México, de 77. No que depender do servidor público aposentado Eurípedes do Nascimento 

Arantes, em breve, o Brasil alcançará níveis mais elevados.  

 

Aos 80 anos, idade equiparável à expectativa dos países nórdicos, ele recorda os avanços na saúde pública 

ao longo das últimas décadas. ―Quando eu era garoto, a gente só via remédio de planta e tomava com base 

no conhecimento popular, não havia médico nem hospital como hoje‖, comemora. 

 

O economista Marcelo Neri, pesquisador da Fundação Getulio Vargas (FGV), avalia que o Brasil avançou 

na última década, quando a renda da população mais pobre cresceu 350%, mas destaca que a desigualdade 

permanece como principal característica negativa do país no cenário internacional. ―A melhor forma para 

combater isso é atacar o problema da educação. Esse é o pilar que pode dar bases mais sólidas para a 

evolução do IDH brasileiro‖, acrescenta.  

 

Transferência de renda 
Pós-doutor em sociologia do desenvolvimento e professor da Universidade de Brasília, Marcelo Medeiros 

explica que os programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, não causam qualquer impacto 

na redução das disparidades. ―São desenhados para reduzir a extrema pobreza. Até porque a quantidade de 

dinheiro usada no programa do governo federal está entre 0,5% e 1% do PIB, é pouco.‖  

 

Flávio Comim, pós-doutor em economia e consultor do Relatório do Desenvolvimento Humano de 2010, 

chama a atenção para a expectativa de escolaridade no Brasil, que diminuiu de 14,5 anos, em 2000, para 

13,8, em 2011. ―Isso significa que a qualidade do sistema educacional caiu. Espera-se que uma criança 

que entra hoje na escola estude menos do que se esperava no início da década‖, afirma.  
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Categorias 
O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) estabelece quatro níveis de classificação. 

No primeiro quadrante, que vai do 1º lugar ao 47º, estão os países de desenvolvimento humano muito 

elevado. O segundo, que abrange do 48º ao 94º, abriga os de desenvolvimento humano elevado. No 

terceiro, do 95º ao 141º, estão nações classificadas como de desenvolvimento humano médio. E no último 

quadrante ficam os considerados de baixo desenvolvimento humano. 

 

*Fonte: CORREIO BRAZILIENSE 

  

Bancos quebrados recebem perdão de R$ 19 bilhões em suas dívidas 
Nacional, Econômico, Mercantil de Pernambuco, Banorte e Bamerindus terão corte de 30% sobre juros 

de débitos 

 

Alguns dos principais bancos que quebraram na década de 1990 estão prestes a conseguir um alívio 

bilionário em suas dívidas. Beneficiados por uma lei aprovada no meio do ano passado, instituições como 

Econômico e Nacional devem fechar, em breve, acordos de perdão de nada menos que R$ 18,9 bilhões em 

débitos. 

 

O desconto total equivale a 30% de toda a dívida de cinco bancos: Nacional, Econômico, Mercantil de 

Pernambuco, Banorte e Bamerindus. Segundo o balanço do Banco Central (BC), em 30 de junho os 

débitos totais dessas cinco instituições eram de R$ 64,4 bilhões. Com os descontos, caem para R$ 45,5 

bilhões, desconto de 30% sobre o total. 

 

Os bancos se beneficiam da lei 12.249, proposta pelo Congresso Nacional e que concede descontos e 

outras condições especiais para o pagamento de débitos com autarquias e fundações públicas federais. A 

regra vale para qualquer empresa com esse tipo de dívida, não apenas bancos. Segundo fontes, além das 

instituições financeiras, outras 100 companhias entraram com pedidos semelhantes. 

 

Para conseguir os descontos, que recaem sobre os juros da dívida, e não sobre o principal, as instituições 

tiveram que abrir mão de qualquer processo judicial em curso contra autarquias ou governo. Tiveram 

também de concordar com os termos do BC, o que gerou muita discussão. 

 

Em outubro, o procurador-geral do BC, Isaac Sidney Menezes Ferreira, disse à revista Justiça e Cidadania 

que, se o BC tivesse acatado os pedidos dos bancos, haveria descontos adicionais de R$ 6,5 bilhões. O 

alívio, portanto, subiria para R$ 24,5 bilhões. 

 

Ferreira afirmou à época que os bancos queriam pagar suas dívidas com créditos contra o Fundo de 

Compensação de Variações Salariais (FCVS), que supostamente valeriam R$ 29 bilhões. Mas, segundo 

ele, esses créditos são incertos, ilíquidos e inexigíveis. Além disso, a presidenta da República, Dilma 

Rousseff, vetou esse tipo de pagamento. 

 

Mercantil na liderança 

Segundo fontes, o banco mais adiantado no processo é o Mercantil de Pernambuco. A instituição deve R$ 

1,9 bilhão (R$ 1,3 bilhão, com descontos). Sérgio Monteiro Cavalcanti, advogado do controlador do 

banco, Armando Monteiro Filho, diz que banco e BC tiveram muitas divergências sobre fatores de 

correção das dívidas, mas o Mercantil acabou aceitando os cálculos do Banco Central para poder agilizar o 

processo. 

 

 ―Depois do acordo, o BC decidiu ouvir a opinião do Ministério Público, Secretaria do Tesouro Nacional e 

Procuradoria Geral do Tesouro Nacional‖, diz. ―Até onde sei, o Tesouro já enviou seu parecer à Fazenda, 

que estava para emitir seu próprio parecer e fazer o caminho de volta ao Banco Central.‖ 
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Cavalcanti afirma que a adesão à Lei é decidida pelo liquidante da instituição financeira, ou seja, a pessoa 

que ficou responsável por administrar ativos e dívida após a quebra. Acionistas precisam assinar um 

documento no qual dizem concordar com a decisão. 

 

De acordo com fontes, o Mercantil também é o que está em melhor situação financeira. Segundo o 

gabinete de liquidação do banco, o patrimônio líquido da instituição pernambucana deve ficar positivo em 

breve. ―O Banco Central autorizou a realização de um leilão de notas cambiais do banco com vencimento 

em 2024‖, diz Cavalcanti. 

 

O dinheiro arrecadado no leilão será usado, afirma o advogado, para pagar todas as dívidas com o 

Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (Proer). 

Depois, serão quitadas dívidas de impostos, trabalhistas, com o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) e o Fundo Garantidor de Crédito. Caso sobre dinheiro, irá para o bolso dos 

controladores. Armando Monteiro Filho, atualmente com 86 anos, detém 72% do banco, por meio de duas 

empresas. O Banco Rural, que ficou com a parte podre do Mercantil, detém 24% do total. 

 

Para Cavalcanti, o processo do Mercantil foi o mais rápido em função da ausência de acionistas 

minoritários. ―Como não teve contestações judiciais, o liquidante conseguiu ir pagando as dívidas. Outros 

bancos não tiveram tanto sucesso, pois sofreram várias ações judiciais que congelaram os bens e 

impediram os pagamentos.‖ 

 

O Banorte, que deve R$ 738 milhões (R$ 623 milhões com descontos) também aderiu aos critérios do BC 

e ainda está em análise uma proposta de inclusão de títulos em pagamento da dívida com o Proer. O 

banco, segundo fontes, assinou termo de parcelamento da dívida, em 180 meses. 

 

Maiores 

Os maiores devedores do Proer, Econômico e Nacional, ainda não responderam se concordam com os 

critérios do BC, apesar de terem aderido à lei. Segundo as fontes, o Banco Central deu prazo até este mês 

de novembro para que os bancos avaliassem as regras. 

 

O Nacional deve nada menos que R$ 31,7 bilhões. Com os descontos, são R$ 22,2 bilhões. No caso do 

Econômico, o débito é de R$ 27,2 bilhões, sem desconto, e de R$ 18,8 bilhões, com o alívio. Nelson 

Felmanas, advogado do controlador do Econômico, Ângelo Calmon de Sá, diz que o banqueiro concordou 

com a adesão à lei porque o plano final permitirá o pagamento de todos os credores. ―São milhares de 

credores envolvidos. Essa renúncia fiscal da União tem o objetivo de ressarcir essas pessoas‖, diz. 

 

O advogado vê poucas chances de Calmon de Sá sair do processo com dinheiro extra no bolso. ―O 

dinheiro irá primeiro para os credores, depois os minoritários. Não deve sobrar nada para os 

controladores.‖ De qualquer maneira, Calmon de Sá é o único entre os controladores de grandes bancos 

quebrados que pode dispor de seus bens. O arresto dos bens foi suspenso na Justiça em 2006. A adesão à 

lei, segundo fontes, deve ajudar também as contas dos demais banqueiros e controladores. O acerto para o 

pagamento das dívidas, mesmo que parceladas, é um grande passo para a liberação dos bens e também 

para o fim da liquidação das instituições. 

 

Bamerindus 

O banco é o único da lista que não deve ao Proer, mas entrou no processo para quitar dívidas de reserva 

bancária. Quando a lei 12.249 foi editada, a instituição já havia quitado suas dívidas com o programa. Sem 

descontos, deve R$ 2,7 bilhões. Com descontos, R$ 2,3 bilhões.  

*Fonte: ALINE CURY ZAMPIERI - IG 
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