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Capa do Jornal de Brasília de segunda-feira, 29 de agosto 

 

 
 

 
 

 



 2 

 

Reajuste pode sair antes 

Planejamento admite antecipar o aumento para março de 2012, mas não ampliá-lo 

 

Com a aproximação do fim do mês de agosto, este início de semana será decisivo para os servidores 

públicos federais. Termina na quarta-feira o prazo para o governo entregar ao Congresso Nacional o 

projeto de lei do Orçamento de 2012. Mesmo com o prazo apertado, até agora Ministério do Planejamento 

e lideranças do funcionalismo ainda não chegaram a um acordo sobre um possível aumento para os 

servidores públicos. 

 

O secretário de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Duvanier Paiva Ferreira, já adiantou 

que o funcionalismo poderá ter o reajuste antecipado de julho de 2012 para março do mesmo ano. A 

informação foi divulgada por entidades sindicais após os servidores pedirem que os aumentos fossem 

aplicados já a partir de janeiro de 2012. Duvanier deve se reunir hoje (29), às 10h, com representantes de 

entidades sindicais para discutir a questão. Na semana passada, entrentanto, o secretário informou que não 

há possibilidade de ampliar a oferta de reajuste para as 12 categorias contempladas. 

 

A proposta apresentada pela União prevê teto de R$ 7 mil para o quadro de funcionários com Nível 

Superior e oferece incremento de R$ 211 na gratificação do Nível Intermediário e R$ 105 para Nível 

Auxiliar. Com as alterações, os reajustes vão variar de 2,3% a 31%. 

 

Governo deve ceder 

Para o secretário-geral de uma das entidades sindicais, a Condsef, Josemilton Costa, o governo precisa ser 

mais maleável na elaboração da proposta. “O aumento tem que ser dado no vencimento básico e não nas 

gratificações. Defendemos que há condições de o governo ampliar o número de carreiras beneficiadas pelo 

reajuste”, argumenta. Na última terça-feira, servidores promoveram marcha em Brasília pelo reajuste 

salarial para diversas categorias. 

 

SAIBA MAIS 

 

Confira pontos da contraproposta dos servidores apresentada ao Ministério do Planejamento: 

Aumento linear de 33% na remuneração (Vencimento Básico + Gratificação) incidindo sobre o 

vencimento básico para todos os níveis (NS, NI e NA). 

 

Reajuste a partir de janeiro de 2012 e não julho de 2012. 

Melhora na redação das cláusulas. 

 

Inclusão de uma tabela salarial que indique reajustes por padrão. 

Inclusão dos servidores do SPU na proposta. 

 

Apresentação de documento formal com timbre e assinatura da SRH. 

Determinar período em que governo concederá reajuste para benefícios como auxílio-alimentação, creche, 

plano de saúde, transporte e outros. 

 

Continuidade das negociações para garantir a equiparação com tabela da Lei 12.277/10 até 2013. 

 

Amparo legal e de custeio 

Entre os servidores que aguardam reajuste para 2012 estão os 568 mil militares ativos, inativos e 

pensionistas das Forças Armadas. Porém, no caso deles, a questão ganhou amparo legal e indicação de 

custeio. O dispositivo está na Lei Orçamentária de 2012, sancionada pela presidente Dilma Rousseff e 

pelos ministros Guido Mantega (Fazenda) e Miriam Belchior (Planejamento). “Fica autorizada a revisão 

da remuneração dos militares ativos e inativos e pensionistas, cujo percentual será definido em lei 

específica”, afirma o Artigo 81 da lei. 
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Porém, a legislação faz uma ressalva: “quaisquer aumento de despesa com pessoal decorrente de medidas 

administrativas ou judiciais que não se enquadrem nas exigências previstas em artigos, como o 81, 

dependerão de créditos adicionais”.  

 

Isso significa que o governo está disposto apenas em garantir o reajuste aos soldos. Pagar dívidas 

judiciais, como a dos 28,86% referentes a erro cometido durante o governo Itamar Franco, dependerá de 

uma manobra orçamentária para sair do papel e entrar nos contracheques de quem estava em serviço em 

1993. 

 

“Falta definir o índice. Já ouvimos falar em 75%, 40% e até em míseros 2,9%. Esperamos índices 

maiores”, revelou um suboficial. 

*Fonte: Jornal de Brasília de 29 de agosto. 

 

Fraude em construções pode causar maior rombo da história da Prefeitura de São Paulo 

 

O prejuízo nos cofres públicos causado por um esquema de fraudes em autorizações para a construção de 

prédios em São Paulo já é de R$ 50 milhões e pode ultrapassar R$ 100 milhões, o que seria o maior rombo 

da história da cidade, segundo o corregedor-geral do município, Edílson Bonfim. 

 

A Polícia Civil de São Paulo investigará, a partir de segunda-feira (29), se há participação de servidores 

públicos da prefeitura da capital no esquema de fraudes, segundo Anderson Pires Gianpaoli, delegado 

assistente da 2ª Delegacia de Crimes contra a Administração do DPPC (Departamento de Polícia e 

Proteção à Cidadania). 

 

O esquema consistia na fraude nos pagamentos das guias de recolhimento de outorga onerosa --taxa que 

permite construir prédios com alturas acima do permitido em São Paulo-- para forjar pagamentos à 

prefeitura. Segundo o governo municipal, donos de construtoras, engenheiros, arquitetos e despachantes 

participaram do esquema. 

 

Operação realizada nesta sexta-feira (26) pela prefeitura, policiais civis e promotores do Gaeco (Grupo de 

Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) prendeu 20 pessoas e cumpriu 20 mandados de 

busca e apreensão. Segundo o corregedor, há pelo menos 900 guias sob suspeita. As construtoras 

envolvidas no esquema são a Marcanni, Forte, Zabo, Onoda e Nobre. 

 

"O tamanho desse iceberg ainda é impossível de imaginar. Estamos correndo contra o relógio, porque 

sabemos que o crime organizado trabalha com rapidez. Vamos até as raízes desse que se afigura ser um 

grande prejuízo aos cofres públicos.” 

 

Precatórios de vento 

De acordo com a corregedoria, as fraudes começaram em 1994, na construção de um prédio de alto padrão 

na Avenida Brigadeiro Faria Lima. No esquema, os despachantes atuavam como intermediários. Eles 

retiravam as guias da prefeitura e as apresentavam a donos de grandes e pequenas construtoras. Na 

negociação entre eles era combinado um valor menor do que o deveria ser pago aos cofres públicos.  

 

Ao preencher a guia, os criminosos alegam ter títulos da dívida pública (precatórios) da prefeitura, que, na 

realidade, não existiam. Dessa maneira, o valor pago pela guia diminuía consideravelmente. Depois, o 

despachante providenciava um carimbo falso para autenticar o documento. 

 

Para o corregedor, os donos das construtoras são tão ou mais culpados do que os intermediários. “Eram 

precatórios de vento. Como um dono de construtora negocia um imóvel sem qualquer garantia?”, 

questiona. 

http://noticias.uol.com.br/cotidiano/2011/08/26/policia-investigara-participacao-de-servidores-da-prefeitura-de-sp-em-esquema-de-fraudes.jhtm
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“Se a Justiça tiver que dar uma resposta, sem dúvida há que se dizer que é tão maior o grau de 

culpabilidade do dono da construtora, do que os outros que, embora também tenham cometidos crimes, 

são iletrados e não tão ricos”, afirma Bonfim. 

 

A Corregedoria começou a apuração em junho, após a vice-prefeita, Alda Marco Antônio, receber 

denúncia de que uma guia no valor de R$ 586.266,15, usada para construir um prédio de alto padrão no 

Tatuapé, na zona leste, era falsa. 

 

Armas apreendidas 

Hoje, na casa do engenheiro Natali Federzoni, responsável pela construtora Marcanni, foram encontradas 

guias com fraudes de pelo menos R$ 5 milhões e foram apreendidos oito computadores, notebooks, 

documentos e uma arma calibre 22 --registrada no nome da mulher de Natali, que tem porte. 

 

O advogado disse ainda que a arma encontrada estava sem carregador e munição. Ela [a mulher de 

Federzoni] tem registro e usa a arma para tiro esportivo”, afirmou. De acordo com o delegado, a Nobre 

Consultoria e Engenharia Ltda, é uma empresa clandestina. Entre os presos, há dois sócios do grupo: 

Nivaldino Dionísio de Oliveira e Adriana Dionísio de Oliveira. Na casa de Nivaldino foi apreendida uma 

arma calibre 38, sem registro. 

 

Outro lado 

O advogado da Nobre, Wellington Martins, negou as irregularidades apontadas pela polícia e a prefeitura. 

“Sem sombra de dúvidas alegamos inocência. O que se tem agora são tão somente presunções”, disse. 

 

Já o advogado Ricardo Testa, de Natali Federzoni, negou que as guias irregulares tenham sido apreendidas 

e disse que seu cliente, assim como outros presos, “são vítimas de um esquema”. O advogado questionou 

o fato de as irregularidades terem chegado à prefeitura por meio de uma denúncia – a primeira, 

encaminhada meses atrás à vice-prefeita Alda Marco Antônio. 

 

“O que me assusta é que isso tenha chegado à prefeitura por meio de uma denúncia, [assusta] que eles não 

tenham identificado isso antes. Ele [Federzoni] foi uma vítima”, resumiu. Sobre a arma localizada com o 

cliente, Testa justificou que ela está registrada no nome da mulher de Federzoni, a qual, garantiu, tem 

porte. “A arma encontrada estava sem carregador e sem munição. Ela [a mulher de Federzoni] tem 

registro e usa a arma para tiro esportivo”, afirmou. 

 

Em nota, a Zabo Engenharia, citada pela corregedoria do município, informou que o acompanhamento de 

seus processos de aprovação na prefeitura é feito pelo mesmo arquiteto, há seis anos, o qual teria colocado 

para a empresa a possibilidade de o pagamento da outorga onerosa ser feito mediante títulos públicos “que 

ele poderia, antes da sua aquisição, submeter à aprovação da prefeitura”. 

 

“A Zabo, após receber do arquiteto Marcos [Gusmão Matheus] a informação de que aqueles títulos 

poderiam ser aceitos pela prefeitura para pagamento da outorga onerosa, forneceu-lhe o numerário para 

aquisição dos títulos, que ele adquiriu e encaminhou diretamente à prefeitura, recebendo o comprovante 

de pagamento da outorga onerosa, com autenticação da Caixa Econômica Federal, agência do próprio 

prédio da prefeitura, junto à Secretaria das Finanças, tendo sido, ulteriormente, aprovado o projeto e 

expedido o competente alvará”, diz a nota. 

 

A empresa admite que a aquisição dos títulos “deu-se com um desconto de 25%”sobre o valor, “daí o 

interesse da Zabo em pagar a outorga onerosa dessa forma”, mas sublinha que o arquiteto teria tido 

aprovação da prefeitura para tal, “dentro da maior lisura”. Por fim, a empresa diz estar “plenamente 

disposta a colaborar em todas as investigações” e reitera que o pagamento em títulos “foi regularmente 

aprovado”, que os mesmos “existem, são bons e foram recebidos pela prefeitura” –o que, no entanto, a 

corregedoria nega. 

*Fonte: UOL Notícias 
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O salário do servidor público e a ideologia oculta 

 

Um país que remunera mal seus servidores esta condenando a população mais pobre, quem mais usa os 

serviços do Estado, a ser tratada como cidadã de segunda classe. Nenhum analista sério pode esperar que 

um professor se dedique a ensinar seus alunos com salários miseráveis.  

 

O debate sobre os salários dos servidores públicos tem grande utilidade para se conhecer a visão de mundo 

de cada um. Tempos atrás, criou-se um estigma sobre os funcionários públicos. Por este motivo até a 

nomenclatura foi mudada para servidores públicos, numa tentativa de aliviar essa campanha negativa.  

 

A verdade é que existe uma ideologia oculta por trás, uma visão de mundo enganosa. Agora, como 

vivemos na era do marketing, ou de um tipo de mundo da fantasia, outra tática que os marqueteiros de 

plantão (estes sim com altíssimos contratos) inventaram, foi a tal meritocracia.  

 

Onde os eficientes gestores impõem metas ou objetivos a serem atingidos por sua „animada equipe' de 

subalternos. Dizem que foram os neoliberais que trouxeram esse famigerado conceito. Algo que é 

utilizado na iniciativa privada como um chicote ou uma guilhotina de demissão, foi pescado pela maioria 

dos políticos que ganharam um novo fôlego com um discurso sedutor para explorar nos palanques de seus 

comícios. 

 

Resolveram mostrar a eficiência da gestão do seu governo, implantando na atividade pública um sistema, 

que já é manco na iniciativa privada, para fazer um pagamento de bônus salarial. Matando dois coelhos 

com uma cajadada só, não reajusta os salários na sua parte fixa, mas oferece uma perspectiva de um 

bônus, no entanto não o incorpora no holerite do servidor para, agora mais, a longínqua aposentadoria.  

 

Ora, num atendimento de Pronto Socorro serão medidas quantas injeções são aplicadas por plantão? E no 

Corpo de Bombeiros quanto tempo levou para apagar um incêndio? E na polícia, quantos meliantes presos 

naquele mês? 

 

No filme Tropa de Elite I, um comandante manda retirar o cadáver da jurisdição para não „estragar' a 

estatística de homicídios do mês.  

 

O que ocorre é que os servidores sempre vão encontrar um meio de driblar as regras ou mecanismos 

estúpidos, uma vez que não são sequer ouvidos para opinar sobre o funcionamento do fluxograma do seu 

departamento. Os iluminados dos gabinetes climatizados fazem isso por eles. 

 

O brasileiro vive com R$ 15 por dia, numa família com quatro pessoas tendo em vista que o salário médio 

no Brasil é de R$ 1,8 mil. Será que é merecido? Será a razão é porque não vêm cumprindo bem as metas? 

Sem falar que um terço das empresas brasileiras se recusa até a cumprir a legislação trabalhista e opera na 

ilegalidade.  

 

Os seus empregados não têm nem carteira de trabalho porque "não merecem"? A verdade é que existe 

uma ideologia oculta por trás, uma visão de mundo enganosa. 

 

Enquanto isso, grupos de empresários se unem para prestar graciosos serviços ao Estado de norte ao sul do 

Brasil, difundindo conceitos „modernos' de gestão aos mais diversos órgãos de governos de todos os 

partidos, sem exceção.  

 

Por sua vez, as entidades de classe tentam mostrar o outro lado, a essência do papel do serviço público, e a 

dedicação e capacidade daquele que enfrentou um disputado concurso: O digníssimo Servidor Público. 

*Fonte: TEO FRANCO - BLOG DO AFR.COM. DIAP 
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Dinheiro do povo sustenta corrupção 

 

No país do faz de conta a situação da corrupção é de calamidade pública. Os ricos, incluindo-se aí 

banqueiros, empresários, industriais e políticos, conseguiram transformar nosso país numa grande fábrica 

de verbas oriundas da corrupção.  

 

O governo e justiça, se não compactuam, são omissos. Triste retrato de quem deveria zelar pela verba 

pública, dinheiro do povo, massa de manobra da corja instalada nos palácios e parlamentos. Quem roupa 

grana pública rouba a saúde, a segurança e a educação de toda a uma nação,  principalmente dos mais 

humildes. A maior estatal do país deveria se chamar CorruptivaBR.   

*Fonte:BLOG DO FAGUNDES 

  

Paulo Bernardo: A dúvida ainda está no ar 
Paulo Bernardo rompeu o silêncio sobre voos em aviões privados, mas suas respostas confundiram mais 

do que esclareceram 

 

Um bom hábito nas democracias é que as autoridades públicas, sempre que surjam dúvidas sobre seu 

comportamento ou seus atos, prestem esclarecimentos à sociedade. Em sua edição passada, ÉPOCA 

relatou que, por quatro vezes em 40 dias, perguntou ao ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, se ele 

viajara em um avião particular quando ministro do Planejamento do governo Lula.  

 

Um parlamentar da base de apoio ao governo Dilma afirmara tê-lo visto embarcar no ano passado, em um 

terminal do Aeroporto de Brasília, num avião da construtora Sanches Tripoloni, empreiteira que recebeu 

verbas federais. Em nenhuma das ocasiões o ministro respondeu à pergunta, e seu silêncio suscitou 

dúvidas. 

 

Depois da publicação da reportagem, Paulo Bernardo resolveu falar sobre o assunto. Na segunda-feira, 

Paulo Bernardo divulgou nota à imprensa e, no dia seguinte, respondeu a perguntas de parlamentares na 

Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Depu-tados. Nas duas ocasiões, perdeu a oportunidade 

de fazer um esclarecimento definitivo sobre a questão. “Não posso descartar. Não conheço o avião. Daqui 

a pouco, pode aparecer uma foto de oito anos atrás mostrando”, afirmou o ministro. 

 

Paulo Bernardo disse que se considera um homem “prudente” ao justificar por que não respondia à 

pergunta apenas com um “sim” ou “não”. Não há, porém, risco de que “apareça uma foto de oito anos 

atrás”.  

 

De acordo com informações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião da Sanches Tripoloni, 

um turbo-hélice King Air, prefixo PR-AJT, foi comprado pela construtora em 2009. Em abril daquele ano, 

o avião foi registrado na Anac em nome do empresário Paulo Francisco Tripoloni, um dos três donos da 

empreiteira. Os registros da Infraero, a estatal que administra os aeroportos, informam que o King Air 

decolou e pousou em Brasília 12 vezes nos meses de outubro, novembro e dezembro do ano passado. 

 

Na mesma reportagem, ÉPOCA também relatou que a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, 

mulher de Paulo Bernardo, também ficara em silêncio ao ser questionada sobre o uso de aviões da 

Sanches Tripoloni. Um parlamentar, de oposição ao governo, dissera a ÉPOCA que Gleisi usou o avião da 

empreiteira em sua pré-campanha ao Senado Federal pelo Paraná, quando era a presidente do PT no 

Estado.  

 

Depois da publicação da reportagem, Gleisi afirmou em nota que não usou aviões particulares no 

exercício do cargo público e diz ter fretado aviões para seus deslocamentos no período eleitoral. Não fez 

referência ao uso do avião na pré-campanha para o Senado. 

*Fonte: REVISTA ÉPOCA 
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Garibaldi apela ao Congresso pela aprovação de fundo para servidor 

 

O governo vai continuar a campanha no Congresso pela aprovação do Projeto de Lei 1.992/07, que cria o 

fundo único de previdência complementar para o servidor público. Esta é a avaliação, feita em forma de 

apelo, do ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves Filho.  

 

Para ele, a aprovação do Funpresp, o fundo único, na última quarta-feira (24), na Comissão de Trabalho da 

Câmara, foi o "início do fim" de um debate que o governo deveria ter feito há muito tempo. "O projeto 

estava tramitando naquela comissão desde setembro de 2007", afirmou o ministro, "mas apenas 

recentemente o governo voltou a lutar por ele". 

 

O ministro da Previdência disse não concordar com a crítica ao projeto, sustentada notadamente por 

parlamentares do PT, PCdoB e PDT. Os três partidos integram a base aliada do governo e são ligados às 

centrais sindicais - CUT, CTB e Força Sindical, respectivamente.  

 

"Não entendo bem esse lobby dos sindicatos, uma vez que está bem claro no projeto que os atuais 

servidores não terão seus direitos alterados", afirmou Garibaldi. "Apenas o servidor que ingressar no 

serviço público após a criação do Funpresp é que será afetado", disse. 

 

Atividade frenética 
Garibaldi participou ativamente da força-tarefa que o governo montou na semana que finda para aprovar o 

PL 1.992/07, na Comissão de Trabalho da Câmara. Na última segunda-feira (22), destacou técnicos da 

Secretaria de Previdência Complementar de seu ministério para uma reunião entre parlamentares e 

sindicalistas contrários ao projeto e integrantes de cinco ministérios. Na terça-feira (23), almoçou em seu 

gabinete com 13 deputados que pertencem à Comissão de Trabalho.  

 

"O governo tem de vencer essa batalha da comunicação, senão eles [os críticos] vão continuar dizendo que 

estamos atuando contra futuras gerações, o que não é verdade", disse. Atualmente, os 953 mil servidores 

federais aposentados e pensionistas geram um déficit quase R$ 18 bilhões maior que os 28,1 milhões de 

aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), onde estão aqueles que se aposentam pela 

iniciativa privada.  

 

Os alegados déficits 
Enquanto a Previdência estima que o RGPS terminará o ano com um déficit entre R$ 39 bilhões e R$ 40 

bilhões, o déficit dos servidores públicos federais deve atingir R$ 58 bilhões. Os 1,1 milhão de servidores 

federais atualmente na ativa também terão direito às mesmas regras que balizam os benefícios 

previdenciários pagos aos 953 mil aposentados. 

 

Já aqueles que ingressarem no serviço público federal após a criação do Funpresp terão seus benefícios 

limitados pelo teto do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), tal qual ocorre com aqueles que se 

aposentam pelo RGPS. Hoje, o teto do INSS é de R$ 3,6 mil. Para receber além deste limite, o servidor 

terá de aplicar parte de sua remuneração no Funpresp, que atuará como um fundo de previdência 

complementar oferecido pelo mercado. 

 

O governo trabalha para que o PL 1.992/07, que terá 12 destaques votados, na próxima quarta-feira (31), 

na Comissão de Trabalho, chegue ao Senado entre o fim de setembro e o início de outubro. A expectativa 

da presidente Dilma Rousseff é que o Funpresp seja criado até o fim deste ano, segundo auxiliares 

próximos. 

 

Esta expectativa, porém, só se concretizará se o governo pedir urgência para apreciação do projeto, pois a 

matéria após passar pela Comissão de Trabalho, ainda será examinada pelas comissões de Seguridade 

Social e Família; de Finanças e Tributação; e de Constituição, Justiça e Cidadania. Se percorrer todos 
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estes colegiados só chegará ao plenário no final do ano. Depois vai ao exame do Senado Federal - Casa 

revisora.  

*Fonte:VALOR ECONÔMICO 

  

Garibaldi fala de mudanças na previdência 
Ministro acredita que criação do fundo de previdência tornará aposentadoria dos servidores públicos 

mais lucrativa 

 

No jantar de lançamento do Prêmio Congresso em Foco 2011, o ministro da Previdência, Garibaldi Alves 

Filho, concedeu entrevista exclusiva ao Congresso em Foco, na qual falou sobre a sua expectativa na 

aprovação do PL 1992/07, que muda as regras de aposentadoria do servidor público.  

 

O projeto altera o regime de previdência do servidor, igualando-o ao formato da iniciativa privada. Para 

receber uma aposentadoria acima do valor que é pago na iniciativa privada, o servidor terá que aderir a um 

fundo de previdência. 

 

Na semana passada, o projeto, relatado pelo deputado Sílvio Costa (PTB-PE), foi aprovado na Comissão 

de Trabalho da Câmara. Esta semana, destaques ao projeto ainda serão votados. Entre os servidores, há 

uma grande resistência ao projeto. 

 

Nesta entrevista à repórter Juliana Curi, Garibaldi rebate a ideia de que os servidores perderão caso o 

projeto venha a ser aprovado. Para o ministro, a adesão ao fundo de pensão que será criado, além de 

desonerar o Tesouro, tornará a aposentadoria mais lucrativa para o servidor. 

 

No segundo trecho da entrevista, Garibaldi, porém, admite que o projeto enfrentará dura reação dos 

servidores públicos. Segundo ele, por uma falta de entendimento por parte do funcionalismo no sentido de 

que a ideia pode ser lucrativa. 

 

Finalmente, no terceiro trecho, o ministro da Previdência elogiou a iniciativa do Prêmio Congresso em 

Foco que, ao premiar os melhores parlamentares a cada ano, “separa o joio do trigo”.  

*Fonte:RUDOLFO LAGO e JULIANA CURI – CONGRESSO EM FOCO 

  

Ideli, o assessor e as ONGs 
A ministra direcionou emendas para entidade ligada a funcionário de seu gabinete e para organizações 

acusadas pela PF de desviar recursos públicos. Ela também terá que explicar no Congresso seu empenho 

para manter no Dnit um afilhado investigado pelo TCU 

 

As gravações de conversas telefônicas que mostram o empenho da então ministra da Pesca, Ideli Salvatti, 

para manter João José dos Santos no cargo de superintendente do DNIT de Santa Catarina, reveladas na 

ultima edição de ISTOÉ, mobilizaram deputados e senadores. Os parlamentares querem que a atual 

ministra das Relações Institucionais explique com detalhes seus movimentos em favor de um afilhado que, 

segundo demonstrou a reportagem de ISTOÉ, é apontado pelo Tribunal de Contas da União e pelo 

Ministério Público como um dos responsáveis por obras irregulares, com suspeita de superfaturamento e 

licitação dirigida.  

 

Na terça-feira 23, a bancada do PSDB apresentou um requerimento à Comissão de Fiscalização e Controle 

da Câmara pedindo a convocação da ministra e também de Santos. “É inaceitável que uma ministra faça a 

defesa de um sujeito que esteja envolvido em investigações sobre o desvio de dinheiro público”, afirma o 

senador Demóstenes Torres (DEM-GO), que também é procurador da República. “Precisamos saber quais 

os reais motivos que levaram a ministra a defender o superintendente do Dnit em Santa Catarina.” 

 

Além das articulações em favor de Santos, a ministra Ideli Salvatti deverá comparecer ao Congresso nas 

próximas semanas para explicar suas relações com Organizações Não Governamentais ligadas à 
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agricultura familiar em Santa Catarina. Um levantamento das emendas parlamentares assinadas por ela 

quando senadora, entre 2003 e 2010, que ultrapassam R$ 60 milhões, revela que parte desses recursos 

beneficiou entidades comandadas por pessoas já investigadas, indiciadas pela Polícia Federal e acusadas 

de corrupção.  

 

A senadora também direcionou emendas a uma ONG que tem como sócio Claudionor de Macedo, 

funcionário de seu gabinete no Senado e posteriormente coordenador de sua campanha para o governo 

catarinense no ano passado. “São fatos gravíssimos que merecem uma apuração rigorosa, pois há risco de 

que verbas públicas tenham abastecido campanhas políticas do PT”, diz o deputado Fernando Francischini 

(PSDB-PR), que na sexta-feira 26 protocolou novo requerimento para a convocação da ministra na 

Comissão de Fiscalização e Controle. 

 

A entidade comandada por Claudionor de Macedo chama-se Centro de Elaborações, Assessoria e 

Desenvolvimento de Projetos (Cesap). A ONG criada em 2004, foi beneficiada por três emendas 

parlamentares, duas delas propostas e defendidas por Ideli. A primeira, no valor de R$ 100 mil, paga em 

2008 por meio de um convênio com a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM).  

 

Ao justificar o repasse, a então senadora argumentou de forma genérica a necessidade de “incentivar a 

autonomia econômica e financeira das mulheres”. Já a segunda emenda, também de R$ 100 mil, foi 

encaminhada em 2009. Desta vez, Ideli detalhou um pouco mais o objetivo da emenda, que seria para 

“reduzir as desigualdades entre homens e mulheres, e promover uma cultura não discriminatória”. 

 

Na Junta Comercial de Santa Catarina, no registro da entidade consta que o engenheiro Juares Lorenzon 

seria seu presidente. Uma consulta no site do Cesap, no entanto, que foi retirado do ar na quarta-feira 24 

(mas copiado por ISTOÉ enquanto esteve disponível), revela que Lorenzon é apenas mais um dos vários 

sócios-efetivos. Entre os sócios-colaboradores está Claudionor de Macedo.  

 

Ele entrou nos quadros do Senado por força de um ato secreto e passou a assessorar Ideli. Quando o 

escândalo dos atos secretos se tornou público, em 2009, Claudionor teve de regularizar a situação 

funcional e acabou contratado como motorista, função que, oficialmente desempenhava quando Ideli 

direcionou as emendas no valor de R$ 200 mil.  

 

Em julho do ano passado, Claudionor foi promovido a assistente parlamentar, mas nos meses seguintes 

ficou em Santa Catarina coordenando a campanha eleitoral de Ideli na região serrana. Filiado ao PT, ele 

conta com o apoio de Ideli para concorrer à Prefeitura de Anita Garibaldi (SC). Também graças à atual 

ministra das Relações Institucionais, a irmã de Claudionor, Severine Macedo, foi nomeada secretária 

Nacional da Juventude, ligada diretamente ao ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto 

Carvalho.  

*Fonte:ISTO É 

  

Banco infla calote para sonegar, afirma Receita 

 

Os bancos estão declarando inadimplência maior do que a realmente verificada em suas carteiras de 

crédito como forma de pagar menos impostos, segundo apuração da Receita Federal. A informação é de 

Lorenna Rodrigues, em reportagem da Folha desta segunda-feira.  

 

As autuações a instituições financeiras por terem informado calote maior do que o observado pelo fisco 

somam quase R$ 200 milhões até julho deste ano --o valor já supera em 20% o total de notificações de 

todo o ano passado.  

 

A expectativa é que as notificações (que incluem os valores dos impostos que deixaram de ser recolhidos, 

multas e juros) cheguem a R$ 600 milhões neste ano. Os bancos negam que haja irregularidades e dizem 

que a Receita Federal vem mudando o entendimento do que pode ou não pode ser feito na contabilidade.  
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O diretor da Comissão Tributária da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), Carlos Pelá, afirma 

desconhecer as razões pelas quais a Receita Federal vem autuando os bancos no caso de perdas por causa 

da inadimplência dos clientes. Ele acredita que essa deve ser uma questão pontual, que não foi discutida 

no âmbito da federação.  

*Fonte:FOLHA.COM 
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