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CHEGA DE CORRUPÇÃO!
Segundo a ONG “Transparência Internacional”, em 2008, o Brasil atingiu a marca de 3,7 em 

uma escala que vai de zero entre os países mais corruptos do mundo. Em 2009, entre 

os países da América Latina, o Brasil aparece no “ranking da corrupção” abaixo de Chile, 

Uruguai, República Dominicana, Costa Rica e Cuba. Em todo o mundo, países como Itália, Brunei, 

Coréia do Sul, Turquia, África do Sul, Hungria, Geórgia e Gana tiveram índices melhores 

do que o Brasil. Estudo realizado pela Fiesp, em 2010, revelou que a corrupção no 

Brasil custa até R$ 69,1 bilhões por ano. Outro estudo divulgado pela Associação dos 

Magistrados Brasileiros revela que entre 1988 e 2007, nenhum agente político foi 

condenado pelo Superior Tribunal Federal. É hora de unirmos forças para combater essa chaga, 

esse câncer brasileiro que coloca os nossos impostos nas mãos do crime organizado!
 

Dia 12 de julho, às 14h, na OAB-MG, lançamento da 
FRENTE NACIONAL PELA APROVAÇÃO DO PL21/2011 

 
PARTICIPE, CONTRIBUA!

 
Movimento Minas Unida Contra a Corrupção

 OAB/MG – AMAGIS – AJOSP – ASEM – AFFEMG - SINDIOF – SINDETIPOL - JORNAL MOSAICO 
– SJPMG – SINPRO – UNIAC – ORGAPOL/MG - MANDATO DO DEP. ESTADUAL DURVAL ÂNGELO 

– MANDATO DO DEP. FEDERAL GABRIEL GUIMARÃES – MANDATO DO DEP. FEDERAL DELEGADO 
PROTÓGENES QUEIROZ – ARQUIDIOCESE METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE 

EDITORIAL

Minas não é mais Aécio 
“Durante oito anos reinou um 
silêncio absoluto patrocinado 
por gastos irresponsáveis com 
propaganda ins�tucional”

IPSEMG

Falta de transparência 
da nova presidenta 
Falta de compromisso da 
nova presidenta Jomara Alves 
da Silva demonstra
o mesmo comportamento de 
seus antecessores

CARTÃO DE CRÉDITO

Lei Estadual prejudica 
servidores 
Bancos e ins�tuições 
financeiras confiscam 10% do 
salário para ter o cartão de 
crédito
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O Supe-
rior Tribu-
nal Federal, 
pragmático, 
inaugurou no 
Brasil uma 
ampla cam-
panha pelo 
respeito a 
nossa Cons-
�tuição Fe-

deral. Dois recados já foram dados: 
Enquanto Execu�vo e Legisla�vo 
não cumprir suas funções cons�-
tucionais, o STF vai “meter o bede-
lho” - no melhor sen�do da pala-
vra - nas decisões di�ceis de serem 
tomadas por nossos polí�cos. Foi 
assim na recente decisão favorável 
à união homo afe�va e agora no úl-
�mo dia 9 de junho com a inclusão 
na pauta do STF do julgamento de 
uma ação poderá resultar em efei-
to cascata na garan�a de reajustes 
salariais anuais para servidores fe-
derais, estaduais e municipais em 
todo país. 

O relator do processo, o mi-
nistro Marco Aurélio Mello (primo 
de Collor) reconheceu o direito 
do funcionalismo à reposição das 
perdas impostas pela inflação. É 
certo que o Judiciário não tem po-
deres para obrigar União, Estados 
e Municípios a conceder reajustes 
salariais. Porém, o ministro fez 
uma dis�nção entre reajuste e re-

posição inflacionária. Segundo ele, 
“Correção monetária não é acrésci-
mo, não é ganho, é mera reposição 
com o escopo de preservar o valor 
do salário”, disse ele. 

Marco Aurélio serviu-se de 
emenda aprovada sob FHC para 
jus�ficar a concessão do pedido 
feito pelos servidores do Estado de 
São Paulo. Lembrou que a redação 
do inciso 10o do ar�go 37 da Cons-
�tuição, que prevê os reajustes 
anuais, foi fixada por uma reforma 
administra�va de 1998. Atenta ao 
efeito cascata em Minas, a minis-
tra (indicada por Itamar Franco) 
Carmem Lúcia Antunes já pediu 
vistas ao processo sem previsão de 
devolução.

A julgar pelas úl�mas manche-
tes dos jornais diários de grande 
circulação parece que o governa-
dor Antônio Anastasia vem perden-
do o poder de influenciar as pautas 
da grande mídia, que no governo 
passado u�lizava-se de expedien-
tes pouco louváveis no jornalismo 
como a procras�nação, omissão e 
o silêncio absoluto diante das ma-
zelas governamentais que soltavam 
aos olhos da população mineira. 

Durante oito anos reinou um 
silêncio absoluto patrocinado por 
gastos irresponsáveis com propa-
ganda ins�tucional. Agora é fácil 
iden�ficar a presença de um jorna-
lismo cri�co em editoriais, ar�gos, 

além da presença de repórteres 
em audiências públicas, paralisa-
ções, greves, manifestações contra 
o governo do Estado. 

Diante desse fenômeno fica cla-
ro que a vocação de Anastasia para 
resolver crises ins�tucionais, como 
a contratação de quatro “fichas su-
jas” e a recente paralisação das po-
lícias é muito mais técnica do que 
polí�ca. Se esses ocorridos fossem 
no governo Aécio a repercussão na 
mídia não seria a mesma, e talvez 
nem houvesse repercussão. 

Anastasia declarou no início 
deste ano que a “terceira fase” do 
Choque de Gestão será a abertura 
de amplo diálogo com a sociedade 
civil mineira para “aprimorar as po-
lí�cas públicas”, nessa sociedade 
inclui-se os seus servidores públi-
cos. 

O desmembramento da Secre-
taria de Governo com a criação da 
Secretaria de Estado da Casa Civil 
e Relações Ins�tucionais já sinaliza 
um distanciamento com a hege-
monia de uma polí�ca pequena, 
clientelista, rasteira e oligárquica. 
Anastasia é inteligente. Isso é fato. 
E inteligência não significa neces-
sariamente reper�r os de-feitos do 
governo que o elegeu. A história, a 
filosofia, a literatura e até a ficção 
comprovam essa tese. Portanto, 
voe governador, liberdade, esse é 
o segundo nome de Minas.

Cláudio Vilaça, presidente da AJOSP
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O senador Aécio Neves (PSDB/
MG) declarou à Jus�ça Eleitoral ter 
um patrimônio de cerca de R$600 
mil, onde não consta qualquer au-
tomóvel. De abril a dezembro de 
2010, o Senador não �nha qual-
quer rendimento de conhecimento 
público. Apesar disto, conseguiu, 
em dezembro de 2010, adquirir da 
própria mãe, cotas da rádio que 
leva o nome de Arco Íris. E sua mãe, 
por sua vez, adquiriu tais cotas da 
irmã de Aécio (Andréa Neves) em 
novembro de 2010.

Embora de propriedade da 
primeira irmã, conhecida como a 
definidora da verbas publicitárias 
oficiais do Governo de Minas e de 
empresas controladas pelo Estado, 
a Arco Íris vem recebendo parte 
desses recursos. A CEMIG é uma 
das anunciantes da rádio. O Depu-
tado João Leite (PSDB) em nota ofi-
cial reconheceu que a rádio recebe 

SENADOR AÉCIO NEVES É SUSPEITO DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO

No controverso episódio da blitz de trânsito envolvendo o Senador Aécio, no Rio de Janeiro, 
descortinaram-se claras evidências de ocultação de patrimônio, ainda não divulgadas.

A máxima do latin “Dura lex, sed lex” se 
aplica aos políticos?

verbas publicitárias do Estado.

Frota de carros

Além da Land Rover TDV8 Vo-

gue, veículo dirigido pelo senador 

durante a blitz carioca, cujo valor 

aproximado é de R$340 mil, a fro-

ta da rádio inclui outra Land Rover 

Discovery TD5, uma Toyota Fields, 

uma Toyota Hilux SWRSRV 4x4, 

um MMC L200 Sport 4x4 GLS, um 

Audi A6, um Fiat Strada Adventure, 

um microônibus Fiat Duca�o, um 

micro-ônibus Mercedes Benz 312, 

um uno Mille Fire, um Gol 1000 e 

uma moto Honda CG150 Titã.

Para o presidente da AJOSP, 

Cláudio Vilaça, os promotores de 

jus�ça que já inves�gam o caso, te-

rão dificuldades de encontrar nexo 

entre as a�vidades de uma rádio 

de atuação no segmento de músi-

ca jovem, com a frota de veículos 

de luxo, que pela tabela FIPE valem 

aproximadamente R$750 mil. Isso 

em uma rádio cujo  capital social é 

de R$200 mil. 

Outro fato curioso é que em-

bora a rádio Arco Íris tenha sede 

na região metropolitana de Belo 

Horizonte, as infrações de trânsito 

de seus veículos ocorrem sempre 

na capital do Rio de Janeiro, Rio 

Bonito, Búzios e cidades litorâneas 

do estado.

Em tempo: Além desses veículos, Aécio Neves u�liza um jato para transporte pessoal que custa 
R$24 milhões, de vez em quando, circula de Rolls Royce, ambos de “propriedade” de um parente 
(Oswaldo Borges da Costa), por ele nomeado para a presidência da CODEMIG, empresa pública 
que chefiou as empreiteiras que construíram a Cidade Administra�va.

Ao receber no Palácio Tiraden-

tes Marco Antônio da CUT, Rogé-

rio Fernandes da Força Sindical e 

Gilson Reis da CTB, o governador 
Anastasia contraria as orientações 
de seu mentor polí�co e sinaliza 
uma mudança de paradigma. 

Há dois meses atrás governa-
dor também atendeu o movimen-
to dos sem-casa. A “mídia parcei-
ra” já dá sinais de cansaço com o 
jeito Anastasia de governar. Mas 
para obter o status de “Estadista” e 
ter amplo apoio popular, Anastasia 
precisa banir os corruptos, dema-
gogos, aproveitadores e “blindar” 

o Diário Oficial com nomeações de 
sangue-sugas e facínoras. 

Ao mesmo tempo, deve pro-
por uma ampla campanha popular 
pelos royal�es do minério, abrir o 
diálogo com os servidores públi-
cos, evitar enxurradas de ações 
judiciais, e cumprir os acordos de 
2006 com a categoria. Do contrá-
rio, corre o risco de ser um gover-
nante inexpressivo na galeria de 
ex-governantes do Palácio da Li-
berdade.

Kenson Lopes
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O pagamen-
to de horas ex-
tras para depu-
tados estaduais 
de Minas Gerais 
por par�cipação 
em reuniões 
plenárias mar-
cadas para pela 
manhã e à noi-
te foi suspenso 
por tempo in-
determinado. 
Uma ação dire-

ta de incons�tucionalidade (Adin) 
ajuizada pelo Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), no final de abril, pediu o fim 

CORAJOSA OAB PÕE FIM A FARRA DAS HORAS EXTRAS 
NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

MINAS

do bene�cio semelhante pago aos 
deputados do Estado de Goiás. 

O Superior Tribunal Federal 
concedeu uma medida cautelar à 
Adin, e o Legisla�vo mineiro sus-
pendeu as sessões. A Mesa Dire-
tora da Casa apenas divulgou nota 
afirmando que tomou a decisão 
“tendo em vista o no�ciário dos úl-
�mos dias”. Logo após o episódio, 
e sob a transmissão da reunião ao 
vivo no plenário pela TV ASSEM-
BLEIA, nenhum deputado se arris-
cou a ir à tribuna da casa legisla�va 
defender o privilégio.

O custo ao bolso do contribuin-
te equivale hoje a R$ 1.002,12, por 
reunião, e há um limite de remune-

ração pela presença em oito delas 
a cada mês. A Assembleia de Mi-
nas é uma das poucas que ainda 
pagam a hora-extra. Além de Mi-
nas, pagam hora-extra aos parla-
mentares  as assembleias do Pará, 
Paraíba, Acre e Pernambuco. 

Há quatro meses o jornal Esta-
do de Minas mostrou que na legis-
latura passada foram gastos R$ 15 
milhões com o pagamento de hora 
extra. Nesta legislatura, se não fos-
se suspenso o privilégio pela ação 
da OAB, a Assembleia de Minas 
poderia chegar a pagar ao fim de 
quatro anos até R$ 27,1 milhões 
aos parlamentares.

Entidade cidadã merece aplausos da sociedade mineira

Se vivo, Rui Barbosa se 
orgulharia da atual direção 
da OAB

DEPUTADO FEDERAL PROTÓGENES QUEIROZ QUER 
FEDERALIZAR CRIMES CONTRA JORNALISTAS

O deputado Federal Delegado 
Protógenes (PCdoB-SP) apresen-
tou o Projeto de Lei 1078/2011 que 
pretende federalização os crimes 
contra jornalistas quando houver 
omissão ou ineficiência das esferas 
competentes. 

O deputado se indignou com 

o relatório divulgado pelo Comitê 

de Proteção aos Jornalistas (CPJ), 

com sede em Nova York, que de-

nunciou a morte do jornalista Lu-

ciano Leitão Pedrosa, no interior 

de Pernambuco, que denunciava a 

ligação de autoridades locais com 

quadrilhas, além da tenta�va de 

assassinato do blogueiro carioca 

Ricardo Gama, ambas nos úl�mos 

20 dias.
O relatório denuncia ainda que 

desde os anos 1990, 20 jornalistas 
foram assassinados no Brasil, sem 
qualquer resultado que levasse à 
autoria e à punição dos culpados. 
Excetua-se a estas esta�s�cas o 
caso de Tim Lopes, no Rio de Janei-
ro, que só foi desvendado por cau-
sa do clamor popular e midiá�co 
que levou as autoridades a pren-
der os verdadeiros culpados. 

Segundo Protógenes, a medida 

se jus�fica, porque a apuração de 

crimes nas esferas estadual e mu-

nicipal nem sempre é feita com a 

eficiência necessária. Isso se deve 

ao fato da aproximação e até ami-

zade dos autores com as autorida-

des competentes para inves�gar 

e para julgar. Com a Federação 

do Crime Contra os Jornalistas, a 

inves�gação passa a ser realizada 

pela Republicana Polícia Federal.
Para a AJOSP, o Projeto de Lei 

teve aceitação imediata dos jorna-
listas do Estado. A en�dade preten-
de com o apoio do Sindicato dos 
Jornalistas e da Associação Mineira 
de Imprensa, promover um amplo 
debate sobre a proposta com a 
presença do parlamentar.

Cláudio Vilaça e deputado Protógenes 
durante importante debate em BH

Reprodução da Internet
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Vem causando dúvidas entre 

lideranças representa�vas da As-

sociação dos Jornalistas do Servi-

ço Público (AJOSP) e do Sindicato 

dos Servidores da Imprensa Oficial 

(SINDIOF) um Contrato de Presta-

ção de Serviços pactuado entre a 

Imprensa Oficial do Estado de Mi-

nas Gerais e a empresa Módulo Se-

curity Solu�ons S.A., em dezembro 

de 2008. 

O contrato está registrado sob 

o nº 201/2008, e seu objeto, se-

gundo análise de uma preliminar, 

seria a prestação de serviços de for-

necimento de licença de um siste-

ma de informá�ca denominado de 

uso de “Módulo Risk Manager”. O 

sistema teria como obje�vo a Ges-

tão de Riscos e “Compliance” pela 

IOMG, e sua u�lização seria imple-

mentada no parque de tecnologia 

de informação da autarquia. Essa 

descrição e suas especificidades 

constariam na proposta comer-

cial, parte integrante do Contrato. 

A vigência do convênio seria de 24  

meses iniciando em 29/12/2008 e 

terminando em 28/12/2010. 

Contrato exagerado

O que causou dúvidas nas duas 

en�dades foi o fato de que o valor 

do presente contrato seria inicial-

mente de R$1.450.734,60, dotação 

orçamentária nº 2391.22122701.2

002.0001.33903927.6010. Mas no 

sistema SIAFI a quan�a repassada 

a empresa “Security” extrapola o 

limite contratual e segundo uma 

CONTRATO ENTRE IMPRENSA OFICIAL E EMPRESA 
CARIOCA SECURITY SOLUTIONS SERÁ ALVO DE

 INVESTIGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

análise preliminar os repasses a 

empresa até o fim de 2010 chega-

ram a ordem de R$ 3.134.915,12.

Outro mo�vo que causou o 

encaminhamento do pedido de 

inves�gação do caso ao Ministério 

Público Federal foi o fato de que 

todo processo dispensou licitação 

pública, e a contratação não obe-

deceu critérios de inexigibilidade, 

ou seja, situações previstas na Lei 

Federal 8666/93 em que a licita-

ção é dispensada. Todo o processo 

ocorreu durante a gestão do ex-di-

retor geral da autarquia, Francisco 

Pedalino Costa durante o Governo 

Aécio Neves.  Pedalino, que é ca-

rioca, fazia parte da cota de cargos 

do pai do ex-governador, Aécio 

Cunha.

Pedalino é procurador federal e membro 
da Associação Nacional dos Procuradores 
Federais

05

DENÚNCIA

VFCAEK31                       
 S I A F I - MG                      12/05/2011

M9043423        
Consulta Ordens de Pagamento Emi�das 

por Credor  UE : 2390001                                 
                           

Ano Exercicio: 2009     
   Periodo: 01/01/2009 a 31/12/2009

Unid. Executora: 2390001 - IOMG - PLANE-
JAMENTO

Unid. Orcamentaria: 2391 - IO
CNPJ-Credor: 28712123/0001-74 - 

MODULO SECURITY SOLUTIONS S.A.

Total:         1.722.090,19

Data Reg.  Data Pagto Nr.Doc      Tipo        Si-
tuacao                Valor OP

13/02/2009 16/02/2009     0117 BANCARIA      
ACATADA               1.197.952,97

20/08/2009 24/08/2009    0875 BANCARIA      
ACATADA                 158.483,44

18/11/2009 19/11/2009    1256 BANCARIA      
ACATADA                 304.600,09

21/12/2009 23/12/2009    1469 BANCARIA      
ACATADA                  61.053,69

0013-CONSULTA EFETUADA

NFCAEK31                   
 Estado de Minas Gerais                 

   PRODEMGE

VFCAEK31                        
S I A F I - MG                      12/05/2011

M9043423        
Consulta Ordens de Pagamento Emi�das 

por Credor  -UE : 2390001        AY65

Ano Exercicio: 2010        Periodo: 
01/01/2010 a 31/12/2010

Unid. Executora: 2390001 - IOMG - 
PLANEJAMENTO

Unid. Orcamentaria: 2391 - IO
CNPJ-Credor: 28712123/0001-74 - 

MODULO SECURITY SOLUTIONS S.A.

Total:         1.412.824,93

Data Reg.  Data Pagto Nr.Doc      Tipo        Si-
tuacao                Valor OP

03/02/2010 04/02/2010    0122 BANCARIA      
ACATADA                 541.701,76

22/03/2010 23/03/2010    0330 BANCARIA      
ACATADA                 376.886,33

29/04/2010 03/05/2010    0508 BANCARIA      
ACATADA                 426.341,34

27/12/2010 28/12/2010    1573 BANCARIA      
ACATADA                  67.895,50

TOTAL: 3.134.915,12

Reprodução da Internet



Informativo da Associação dos Jornalistas do Serviço Público 06

Durante saba�na realizada na 
ALMG no inicio do mês de maio 
ficou claro o descompromisso da 
presidente designada para o IPSE-
MG, Jomara Alves da Silva com os 
servidores públicos.

Demonstrando desconhecer a 
importância histórica do IPSEMG 
como responsável pela Segurida-
de Social dos Servidores e seu ca-
ráter autônomo, seu depoimento 
se ateve à questão financeira sem, 
contudo, abordar as causas do de-
sequilíbrio das contas do Ins�tuto 
após oito anos de implantação do 
tão falado choque de gestão.

Apenas mencionou que o paga-
mento da dívida pelo Estado, pre-
visto na LC nº 64/2.002, está pres-
tes a ser concluído, sem apresentar 
nenhuma jus�fica�va ou argumen-
to capaz de demonstrar a evolução 
dos valores devidos ao IPSEMG, as 
correções efe�vadas – pelos cálcu-
los da AJOSP, R$1,8 bilhões – e as 
baixas realizadas, o que impõe a 
necessidade de realização de uma 
auditoria ampla, e irrestrita.

Falta de explicações
Também não fez referência 

mais profunda sobre a aplicação 
dos recursos do FUNPEMG, se li-
mitando a informar que os bilhões 
(em números não exatos) foram 
aplicados em �tulos da dívida pú-
blica da União. Também não expli-
cou a transferência da carteira de 
seguros para o caixa único através 
da criação do FUNAPEC, o que re-
presentou mais uma sangria aos 
cofres do IPSEMG, ou seja, no bol-
so dos servidores, legí�mos man-
tenedores da ins�tuição.

De forma contraditória, alegou 
que o servidor paga valor reduzido 
para um “plano de saúde” integral, 
devendo a contribuição finalís�ca 
ser majorada, mas por outro lado 
concorda com a dilapidação do pa-

NOVA PRESIDENTA DO IPSEMG NÃO CONVENCEU TER 
COMPROMISSO COM O SERVIDOR PÚBLICO

trimônio do IPSEMG.
O prédio do edi�cio sede na 

zona sul de Belo Horizonte foi en-
tregue ao grupo Fazzano de São 
Paulo (processo suspenso pelo 
TCMG e MP por suspeita de irregu-
laridades na licitação) por 35 anos 
pela bagatela de R$ 15 mil/mês, e 
ainda paga um “aluguel” pela u�li-
zação do espaço na Cidade Admi-
nistra�va.

Para confirmar o descaso, co-
locou à venda mais onze imóveis 
do IPSEMG, sem nenhuma trans-
parência quanto à definição da for-
ma e dos valores mínimos a serem 
exigidos no processo de alienação. 
Tudo isso com a anuência e o aval 
dos conselheiros do FUNPEMG e 
do ins�tuto, incluindo lideranças 
sindicais.

Falta de compromisso
A falta de planejamento e com-

promisso do atual governo com IP-
SEMG se evidencia na contratação 
de consultorias milionárias e nas 
excessivas nomeações para cargos 
de recrutamento amplo (em detri-
mento de servidores de carreira), 
o que causa espanto pela forma e 
pela idade dos “novos servidores” 
do Governo, não mais servidores 
públicos. Até hoje não é de conhe-
cimento público 
um estudo que 
custou cerca de 
R$ 6 milhões 
realizado em 
2006 por uma 
consultoria para 
implementar “o 
novo plano de 
saúde” no ins�-
tuto.

Na realida-
de, a presidenta 
Jomara parece 

ser mais uma integrante de um 
“núcleo estratégico e burocrá�co 
do estado gerencial tapa-buracos”, 
que assumiu o IPSEMG sem um 
programa voltado para a melho-
ria do atendimento assistencial, o 
que pressupõe o estabelecimento 
de ações voltadas para os benefi-
ciários. Em oito anos de governo 
não se promoveu um único debate 
com as en�dades representa�vas 
dos servidores sobre a assistência 
à saúde e de seus familiares. Se 
o atual governo disse em janeiro 
deste ano que quer dialogar com a 
sociedade, a prá�ca é outra. Todas 
as decisões são limitadas a gabine-
tes e escritório de consultorias.

Nada disso foi alvo de preocu-
pação da dirigente saba�nada, fi-
cando claro que trilhará o mesmo 
caminho de seus dez antecessores 
no período do choque de gestão, 
qual seja, falta de compromisso 
com os servidores públicos e suas 
famílias, numa conivência covarde 
com o processo de derre�men-
to do patrimônio �sico e humano 
construído em 99 anos com a con-
tribuição dos servidores públicos.

E ainda foi aprovada na comis-
são especial pelos nossos dignos 
deputados, acredite se quiser!!!

IPSEMG

Jomara e os deputados da “tropa de choque do governo” adotaram o 
silêncio sepulcral e a pobreza no debate.

A
ssem

bleia Legisla�va
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POLÍTICA
 DILMA E ANASTASIA, 

PARA O BEM DOS 
MINEIROS, 

ESTÃO UNIDOS

BUROCRACIA ESTATAL, EMBARGOS DO MP E FALTA 
DE RECURSOS PÚBLICOS É CAUSA DO COMPLETO 

ESTADO DE ABANDONO DO TEATRO CLARA NUNES 
NA IMPRENSA OFICIAL 

Pessoas com o mínimo de per-
cepção e sensibilidade que tran-
sitam pela Rua Rio de Janeiro na 
altura do número 1063, quase es-
quina com Av. Augusto de Lima, no 
Centro, se deparam com uma ima-
gem triste e indigna: A situação de 
completo abandono do Teatro Cla-
ra Nunes, que integra o complexo 
da Imprensa Oficial do Estado de 
Minas Gerais (IOF). 

Palco de grandes espetáculos, 
no passado, o teatro possui capa-
cidade para receber cerca de 500 
pessoas, e está fechado há mais de 
três anos. Segundo o diretor geral 
da autarquia, Carlos Alberto Pavan 
Alvin, o Sindicato dos Produtores 
de Artes Cênicas nunca u�lizou o 
espaço, conforme apuração preli-
minar feita pela AJOSP. Pavan jus-
�fica a atual situação do teatro da 
seguinte forma: “Havia um ‘Termo 
de Cooperação Técnica’ entre a Se-
cretaria de Cultura e a autarquia, 
voltado para divulgação de várias 
a�vidades culturais mútuas” (a�-
vidades estas que nunca acontece-
ram no governo passado). E acres-
centa: “Por conta disso, em maio 
de 2010 o “Termo de Cooperação” 

foi desfeito e a Imprensa 
Oficial retomou a posse 
do imóvel”. 

Obra embargada
Mas ainda segundo 

Pavan, o Ministério Pú-
blico Estadual seria o res-
ponsável pelo embargo 
das a�vidades culturais 
no teatro em função do 
imóvel não ter feito ade-
quação de acessibilidade 

aos portadores de necessidades 
especiais. Outro entrave que ma-
tem o teatro fechado é o fato de 
o imóvel integrar o patrimônio 
histórico municipal da cidade, e 
as mudanças na entrada principal 
somente poderiam ser executadas 
pela IOF após completa integração 
de todo projeto arquitetônico de 
recuperação da fachada do prédio, 
incluindo o quarteirão da  Av. Au-
gusto de Lima.  

Há dois anos a IOF aguarda 
autorização da Prefeitura de Belo 
Horizonte (PBH) para execução 
da obra. Entretanto, os custos já 
orçados de restauração e adequa-
ção exigidos pelo MP e PBH estão 
muito acima do orçamento da au-
tarquia e caberá ao governador 
Anastasia decidir até o fim do ano 
o des�no do teatro. 

O acesso a ele dentro do pré-
dio da IOF foi fechado, e na entra-
da principal da Rua Rio Janeiro foi 
construída uma parede de alvena-
ria. A ar�sta mineira Clara Nunes 
também recebe o nome de outro 
teatro no bairro da Gávea na ci-
dade do Rio de Janeiro, e está em 
pleno funcionamento.

Este ano, a Imprensa Oficial completa 120 anos

No úl�mo dia 21 de abril, em 
Ouro Preto, a presidenta Dilma 
Rousseff não só ao evocar Tiraden-
tes, mas ao solidarizar-se com o 
povo de Minas Gerais, compreen-
deu muito bem o discurso do pre-
feito da cidade, o jornalista Ângelo 
Osvaldo que denunciou o saqueio 
de Minas pelas empresas minera-
doras, como a hoje transnacional, 
desmedida e insustentável Vale do 
Rio Doce. 

Dilma, que é mineira de cer�-
dão, reafirmou o seu DNA polí�co 
montanhês. E não era para menos: 
Talvez constrangida pela paisagem 
natural da região, esburacada e 
amputada pelas lavras de ouro e 
minério vinda da desmedida ânsia 
de lucro fácil e rápido  de empresas 
como a Vale do Rio Doce, prome-
teu ao povo mineiro, e ao gover-
nador Anastasia, que vai rever a 
legislação dos royaltes do minério, 
enviando um Projeto de Lei, ainda 
este ano, ao Congresso Nacional. 

Contrariando as paixões ideológicas, Dilma 
e Anastasia se unem em defesa de Minas 
Gerais

Em tempo: A “desoneração 
fiscal” do setor minerador 
foi promovida pelo governo 
Fernando Henrique Cardoso na 
década de 1990.
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“Na calada da noite”, é o jargão 
que os movimentos sociais se habitu-
aram a chamar os ritos sumários de 
aprovação de projetos de leis no parla-
mento brasileiro. E não está fora deste 
contexto a Assembleia Legisla�va de 
Minas Gerais. 

A polêmica Lei Estadual 
19490/2011 que dispõe sobre 
consignação em folha de pagamento 
de servidor público do Estado, foi 
“revitalizada”, e agora abriu espaço 
para que os Bancos e ins�tuições 
financeiras confisquem além dos atuais 
30%, mais 10% do salário do servidor 
exclusivamente para aquisição de 
cartão de crédito descontado em 
folha. 

Hoje, o Banco BMG, um dos cerca 
de 40 bancos credenciados pelo Go-
verno de Minas, é líder no mercado de 
crédito consignado. Morde uma fa�a 
de 20% de um negócio que gira cerca 
de R$ 27 bilhões, somente no Ins�tu-
to Nacional do Seguro Social (INSS). 
Com lucro superior a R$ 200 milhões, 
o BMG patrocina grandes �mes de fu-
tebol, como o São Paulo, Cruzeiro e o 
Atlé�co Mineiro. 

BMG Cresce
No Brasil, o Banco virou líder nas 

reclamações, segundo o Banco Cen-
tral, numa análise entre as pequenas 
ins�tuições financeiras. No ano pas-
sado a ins�tuição financeira lucrou 
R$ 253 milhões e, em abril deste ano, 
mantém a terceira posição no ranking 
de queixas do Banco Central. 

Já nos Procons de todo o país, o 
BMG supera 23 mil reclamações fun-
damentadas, segundo o Sistema Na-
cional de Informações de Defesa do 
Consumidor (Sindec), do Ministério da 
Jus�ça. 

A despeito das teses de “cresci-
mento econômico”, “poder de com-
pra” gírias de domínio público até dos 
incautos, falar hoje em proibição dos 
emprés�mos consignados em folha 
é sinal de derrota no debate polí�-
co. Com isso perde força uma outra 
discussão que é tão necessário quan-
to urgente, como à criação de regras 

PROJETO QUE ABRE MARGEM PARA CARTÃO DE CRÉDITO “ARREBENTAR” COM 
SERVIDOR PÚBLICO FOI APROVADO EM DOIS TURNOS EM RITO SUMARÍSSIMO

Para infelicidade geral da nação mineira, mais uma vez deputados estaduais se uniram a 
favor de interesses dos banqueiros e contra os servidores públicos
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claras na legislação para por freios no 
setor. 

Falta definição em lei de uma taxa 
de juros cobrada pelas ins�tuições no 
chamado crédito rota�vo, que funcio-
na como uma espécie de rolamento 
da dívida. A reserva de 10% do salário, 
segundo as ins�tuições, irá garan�r o 
pagamento mínimo da fatura. Os juros 
cobrados, nesse �po de transação, ga-
rante lucros cada vez maiores nos ba-
lanços divulgados pelos bancos. 

Outro aspecto pouco deba�do é 
a situação de completa falência eco-
nômica, além de patologias clínicas 
gravíssimas comprovadas  na relação 
entre a limitação de crédito, incompa-
�bilidade da renda e o endividamento. 
Em alguns casos, quando detectado o 
problema pelas en�dades sindicais, 
surgem demandas judiciais intermi-
náveis nos juizados especiais de con-
sumo. 

Tantos milhões em movimento, 
legislação precária, somadas as recla-
mações gigantescas contra o setor não  
despertou o “interesse público” dos 
parlamentares mineiros em analisar 
profundamente os impactos do Proje-
to de Lei 2311/2008. 

Redução de Percentual
Na Comissão de Defesa do Con-

sumidor passou despercebido. A tese 
defendida inicialmente no PL pelo seu 
autor, Deputado Célio Moreira era de 
reduzir os percentuais de comprome-
�mento do salário dos atuais 30% para 
10%, se não foi vencida pelos tubarões, 
provou ser falaciosa e demagógica. 

 A votação que deu origem à Lei 
19490/2011, foi simbólica, sem regis-
tro individual de cada  deputado. Para 
mascarar o voto num Projeto de Lei 
com pouco ou nenhum respaldo po-
pular, a suspeita é de que mesa de tra-
balhos, orientada por assessores, se 
u�lizou do  ar�go 259 do “Regimento 
Interno” da Assembléia Legisla�va de 
Minas que adota o processo simbólico 
para todas as votações, salvo reque-
rimento feito por algum deputado e 
aprovado pelo plenário da casa soli-
citando adoção de outro processo ou 

disposição regimental em contrário. 
O parágrafo 2º do ar�go estabe-

lece que, na votação simbólica, o Pre-
sidente da Assembléia solicitará aos 
Deputados que ocupem os respec�vos 
lugares no Plenário e convidará a que 
permaneçam assentados os que es�-
verem a favor da matéria. 

Verificação de Voto
Caso algum deputado deseje con-

firmar o resultado da votação feita 
pelo processo simbólico, poderá pedir 
a “verificação de votação”, que será 
feita com a u�lização do painel eletrô-
nico, num processo de votação nomi-
nal. Não sendo requerida, de imediato, 
a verificação de votação, o resultado 
proclamado no processo simbólico 
tornou-se defini�vo. No caso do PL 
2311/2008 definiu-se pelo sigilo. 

 Em plenário, nenhum deputado 
presente pediu vistas ao projeto. Mas 
uma “emenda alienígena” foi apresen-
tada na úl�ma hora pelo deputado 
Sebas�ão Costa incluindo no ar�go 12 
da Lei uma reserva de margem de 10% 
do salário do servidor exclusiva para 
consignação à favor das operadoras 
de cartões de crédito. 

A estratégia não sofreu nenhum 
problema, embaraço ou constrangi-
mento para ser aprovada. O projeto 
foi votado em dois turnos em dezem-
bro de 2010, respec�vamente nos dias 
18 e 22 de maio. 

João Plenário: Qualquer semelhança com os 
nossos políticos é mera coincidência

SEU BOLSO

Reprodução da Internet
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Eneida da Costa é a nova pre-

sidenta do Sindicato dos Jornalis-

tas Profissionais de Minas Gerais. 

Eneida é formada em comunicação 

social pela UFMG e atualmente 

trabalha na assessoria de imprensa 

da Assembléia Legisla�va.  A nova 

direção nossos melhores votos de 

grandes conquistas!

A vitória da Chapa 1 “No Rumo 

Certo” foi ob�da com 252 votos da 

capital e interior, ou seja, 49,9% do 

total de votantes. 

SINDICATO TEM NOVA 
PRESIDENTA

Após o des-
membramento 
da Secretaria de 
Estado de Gover-
no em Secretaria 
da Casa Civil e 
Relações Ins�tu-
cionais, o gover-
nador Anastasia 
nomeou para a 

pasta Maria Coeli Simões. O 
obje�vo do governador seria am-
pliar a interlocução com a socieda-
de mineira. 

Recentemente a secretária re-
cebeu uma homenagem em sua 
cidade natal, no Serro. Na honraria 
concedida por indicação da verea-
dora Nanza de Miranda, foi desta-
cada “sua inteligência, coragem e, 
sobretudo, sua capacidade de mo-
dificar o universo social, polí�co e 
cultural de nosso Estado com sua 
sensibilidade e sua visão pessoal 
do mundo”. É isso aí!

CASA CIVIL É 
COMANDADA POR UMA 

MULHER
O ex-ministro 

do trabalho de 
João Goulart, ex-
deputado Fede-
ral e ex-vice-go-
vernador de São 
Paulo, Almino 
Affonso, este-
ve em Belo Hori-
zonte, no úl�mo 
dia 22 de junho, 
a convite do Ins-
�tuto dos Advogados para debater 
o tema da reforma polí�ca. Almino 
faz parte do grupo seleto de ho-
mens públicos íntegros desse país. 

Formado em direito, teve atu-
ação bastante destacada como lí-
der do governo do presidente João 
Goulart. Foi exilado no Chile, após 
o golpe militar de 1964. 

Em 1996, como deputado fe-
deral pelo PSDB de São Paulo foi 
contra o processo de priva�zação 
das estatais promovido pelo gover-
no FHC, chegando a romper com o 
par�do no Congresso. 

Ao chamar de “panfleto” 
a úl�ma edição do jornal da 
AJOSP, tendo ao nosso lado 
o testemunho do deputado 
estadual Paulo Lamac (PT), que 
nos defendeu dizendo que nosso 
jornal é expressão da liberdade de 
opinião e informação, a deputada 
estadual Luzia Ferreira (PPS) 
consagrou o que os “panfletos” 
na história da luta - e conquistas 
- de classes representaram como 

ALMINO AFFONSO 
EM BELO HORIZONTE

mul�plicadores de consciências do 
povo oprimido. 

Não sabe a douta deputada que 
um jornal que tem como princípio 
a luta pela moralização da atual 
polí�ca brasileira  ser chamado de 
panfleto é um grande elogio. Mas 
foi por conta do tom perjora�vo 
da deputada socialista que acres-
centaremos no seu currículo mais 
um item daquele famoso poema 
de Brecht.

NEM SEMPRE PODEMOS SER DEUSES

NOTAS
Reprodução da Internet
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Para o cor-
rupto pátrio o 
dinheiro não 
é tudo; tudo 
é a falta de 
dinheiro. Para 
tais corrupto-
res e corrom-
pidos ainda 
que nascidos 
em berço de 
ouro ou enri-
quecidos pelo 

criminoso, con�nuo e con�nuado 
desvio de recursos públicos – di-
nheiro é como água salgada, quan-
to mais se bebe, mais se tem sede.

Os ladrões dos cofres públicos 
tem goela larga e se mostram insa-
ciáveis e orgulhosos dos seus feitos 
e dos seus malfeitos. Enquanto 
China aos Estados Unidos pilantras 

e vigaristas descobertos e suas tor-
pes falcatruas são sumariamente 
executados ou se suicidam enver-
gonhados, nessas compreensivas e 
ultra-tolerantes terras tupiniquins 
tal não ocorre. Faltam punição e 
autopunição.

Furtos e roubos geram apenas 
duas bizarras, curiosas e esdrúxu-
las conseqüências: os bandidos fi-
cam ricos e famosos!

Aqui e somente aqui, nossos in-
críveis meliantes roubam e rezam, 
agradecendo a Deus pelos roubos, 
numa incrível e ousada tenta�va 
de tornar o Todo-Poderoso cúm-
plice ou co-autor dos seus sórdidos 
crimes contra o erário público. 

O pior de tudo é que essa ban-
didagem desconhece fronteiras. 
Há muito se mostra generalizada e 
suprapar�dária, indo do municipal 

ao federal, passando e maculando 
o estadual. E alcançando e a�n-
gindo tanto o Execu�vo, quanto o 
Judiciário e o Legisla�vo, sem dó, 
nem piedade, num dramá�co e 
trágico carrossel do crime. Que se 
exibe organizado, numa sociedade 
que já se mostra desorganizada.

Daí a relevante essencialidade 
de se repe�r “ad infinitum” aqui, 
ali e acolá; agora, hoje e sempre 
que, sem punição , num duro regi-
me de tolerância zero, não haverá 
solução.

E pior ainda, ocorrerá a pre-
miação do enriquecimento fácil e 
sem trabalho.

E o Brasil paga caro, muito caro, 
nós pagamos caro, você paga caro. 
Caro demais, insuportável e inacei-
tavelmente caro!

OS CAMINHOS QUE LEVAM A IMPUNIDADE

OPINIÃO

A 5ª Turma do Superior Tribu-
nal de Jus�ça (STJ) concedeu no 
úl�mo dia 8 de junho, por três vo-
tos a dois, um habeas corpus em 
favor de Daniel Dantas, que anu-
lou as provas produzidas na Ope-
ração Sa�agraha, realizada pela 
Polícia Federal, em julho de 2008. 
A inves�gação serviu de base para 
o processo que condenou o dono 
do Opportunity a 10 anos de pri-
são pela tenta�va de suborno a um 
agente federal.

A medida bloqueia qualquer 
ato rela�vo à Operação Sa�agraha, 
inclusive, a ação penal onde Dantas 
foi denunciado pela Procuradoria 
da República por crimes financei-
ros, formação de quadrilha, gestão 
fraudulenta, sonegação, evasão e 
lavagem de dinheiro.

O pedido para anulação das 
provas foi feito pela defesa, ale-
gando que a par�cipação da Agên-

cia Brasileira de Inteligência (Abin) 
na operação teria sido ilegal. A tese 
foi negada pelo Tribunal Regio-
nal Federal da 3ª Região, que não 
iden�ficou ilegalidade na operação 
da Polícia Federal.

Mosqueteiros
O negocista e banqueiro obte-

ve os votos do relator na 5ª Turma, 
Adilson Vieira Macabu, além do 
ministro Napoleão Nunes Maia Fi-
lho. Os ministros Gilson Dipp e Lau-
rita Vaz votaram 
contra. A votação 
foi desempatada 
pelo presidente 
da turma, minis-
tro Jorge Mussi. 
Ainda cabe recur-
so da decisão do 
STJ no Supremo 
Tribunal Federal 
(STF).

A Opera-

ção Sa�agraha cumpriu 24 manda-

dos de prisão e 56 ordens de bus-

ca e apreensão no Rio de Janeiro, 

São Paulo, Bahia e Brasília. O grupo 

movimentou cerca de US$ 1,9 bi-

lhão em paraísos fiscais. Foram as 

escandalosas priva�zações de Fer-

nando Henrique que alavancaram 

Daniel Dantas e o seu banco, antes 

minúsculo, Opportunity.

STJ transforma crimes do banqueiro Daniel  Dantas em ingredientes para mega pizza

Para Macabu, Mussi e Napoleão método utilizado para obtenção das provas 
contundentes contra Dantas foram ilegais 

CORRUPÇÃO COMPLETA

BRASIL
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Há quase um ano a Promoto-
ria de Defesa do Patrimônio Públi-
co do Ministério Público Estadual 
(MPE) inves�ga, a pedido das as-
sociações dos servidores públicos, 
incluindo a AJOSP, o polêmico con-
trato entre o BANCO DO BRASIL e 
o ESTADO DE MINAS GERAIS assi-
nado em 29 dezembro de 2009, e 
que envolve a quan�a de cerca de 
R$ 1,3 bilhões. 

Um inquérito civil foi aberto 
(002410002041-1), mas até hoje 
não se chegou a uma conclusão so-
bre a inves�gação. Algumas ques-
tões apontadas pelas associações 
denunciantes ainda não foram es-
clarecidos, são elas: 1º.) O Banco 
do Brasil pagou foi R$1,3 bilhões ? 
Ou R$ 899, 600 ou R$300 milhões 
pela exclusividade no chamado 
crédito consignado? 2º.) Com fim 
da exclusividade em abril de 2010, 
o Banco teria recebido de volta 
de todos os entes que assinaram 
o contrato a quan�a paga? 3º.) 
Porque o Ministério Público, atra-
vés do Procurador Geral de Jus�ça 
também assinou um polêmico con-
trato que posteriormente foi obje-
to de ques�onamento pelo próprio 
Ministério Público? 4º.) Porque a 
promotora que inves�ga o caso, 
dra. Elisabeth Cris�na da Promoto-
ria de Defesa do Patrimônio Públi-
co encontra dificuldades internas 
no MPE para conseguir cópias dos 
seis anexos que integram o polê-
mico contrato? 5º.) Onde foram 
aplicados nos quatro poderes os 
recursos repassados pela compra 
do “crédito consignado exclusivo” 

pelo Banco do Brasil ? 
Em mãos certas 
O assunto em questão foi re-

passado ao Deputado Delegado 
Deputado Protógenes Queiroz du-
rante sua vinda a capital mineira 
no úl�mo dia 6 de maio para par-
�cipar de um debate promovido 
pela AJOSP. 

Protógenes e mais cinco de-
putados federais que são policiais 
federais fazem parte de uma co-
missão parlamentar chamada de 
“Câmara de Gás”, especializada em 
atuar firme contra os corruptos e 
qualquer �po de corrupção. 

A Comissão já tem apoio do 
presidente do STF, César Peluso, 
que pretende por fim aos recursos 
intermináveis no Supremo pelos 
criminosos condenados em 1ª. e 
2ª. instâncias. Duas propostas de 
emenda cons�tucional já tramitam 
no Congresso sobre o assunto.

  Jornal O TEMPO 
 Segundo a corajosa reporta-

gem feita pela jornalista Aline La-
bbate do jornal O TEMPO, a Asso-

ciação dos Ministérios Públicos de 
MG responsabilizou o “excesso de 
inquéritos” e a “falta de estrutura 
do MPE” pela len�dão na ins�tui-
ção. Segundo a AMMP são abertos 
dezenas de inquéritos mensalmen-
te contra entes públicos, e a “com-
plexidade” dos casos também seria 
outro entrave. Na mesma reporta-
gem e talvez a mais grave  denúncia 
que o MP sofre pressão do poder 
legisla�vo para não levar adiante 
as inves�gações porque “depen-
deria da aprovação de projetos de 
seu interesse”. 

Em 2010, dos 51 deputados 
mineiros denunciados pelo MPE 
por u�lizar a verba indenizatória 
de forma ilegal, nenhum deles até 
o momento sofreu qualquer ação 
judicial civil ou criminal pela ins-
�tuição. Dos 853 municípios de 
Minas, 443 prefeitos são inves�ga-
dos por suspeita de corrupção. No 
caso, da denuncia feita pela AJOSP, 
ASCON, AFFEMG, SIDIOF, ASPEMG, 
ASEM, as suspeitas pela len�dão 
da inves�gação recaem pelo fato 
do Procurador Geral de Jus�ça ser 
signatário do contrato bilionário 
com o Banco do Brasil. 

A reportagem do jornal O TEM-
PO tentou falar com o dr. Alceu Tor-
res, Procurador Geral de Jus�ça do 
Estado e chefe do MPE. Pelo visto, 
ele anda muito ocupado para rece-
ber a imprensa.  O salário médio de 
um promotor de jus�ça estadual é 
de R$ 20 mil mensais, enquanto 
que um Procurador pode receber 
até R$ 25 mil. 

MÍDIA EXPÕE OS GARGALOS E INOPERÂNCIA DO PODER PÚBLICO 
EM MINAS GERAIS

Enquanto isso a impunidade e a corrupção se espalham como um câncer maligno em todo Brasil

Doutor Alceu é o chefe do Ministério 
Publico mineiro

CONJUNTURA
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CONVÊNIO

AJOSP FIRMA CONVÊNIO COM HOTEL NACIONAL INN 
PREVIDÊNCIA EM ARAXÁ

O Hotel Nacional Inn Previdên-
cia (Av. do Contorno, 80) localizado 
na famosa Estância do Barreiro, na 
cidade de Araxá (367 km de BH) 
firmou, no mês passado, convênio 
para oferecer aos associados da 
AJOSP e seus dependentes condi-
ções especiais para hospedagem 
com descontos diferenciados nas 
diárias e pacotes.

O local é famoso pelas fontes 
de água natural e um ó�mo lugar 
reservado para suas merecidas fé-
rias. Você relaxa, descansa e ainda 
cuida da saúde. 

A empresa área TRIP possui 
vôos diários para a cidade par�n-
do do aeroporto da Pampulha. Se 
a reserva e a compra da passagem 
aérea for feita com antecedência a 
tarifa pode sair até por R$ 139,90. 
Site (www.voetrip.com.br).

Reservas
Telefone para consultas e re-

servas no Hotel: (34) 3669-8888. 
Horários de funcionamento do 
setor de reservas: Segunda à sex-
ta: 9h às 19h, Sábados: 8h às 16h.   
Site (www.nacionalinn.com.br).

A bela Araxá
A beleza está in�mamente liga-

da à Araxá. Os tratamentos esté�-
cos associam a moderna tecnologia 
às propriedades terapêu�cas da 
Lama e da água sulfurosa. Depois 
de passar por sessões de banhos 
relaxantes e energizantes, além de 
massagens com aromaterapia, as 
pessoas renascem das águas, pra-
zerosamente. 

A Cidade ainda conta com 
museus, parques e monumentos 
arquitetônicos de valor histórico, 
além de boas opções de restauran-
tes, bares e boates. A decisão pela 
compra de artesanatos, doces, qui-
tandas e cosmé�cos, não é tarefa 

da mais fácies, devido às muitas 
opções. 

O entorno de Araxá é rico em 
recursos naturais, como cachoei-
ras, platôs, chapadões, flora e fau-
na exuberantes. Merece destaque 
o “Circuito da Canastra” que ofe-
rece várias alterna�vas de turismo 
ecológico, rural e de aventuras.

Fazer compras em Araxá é um 
exercício de sensibilidade. Existem 
obras de ar�stas plás�cos, delica-
dos bordados, doces e quitandas 
de dar água na boca, além de ta-
petes, toalhas e colchas de tear, 
assim, é aconselhável reservar es-
paço na bagagem. 

Divulgação


