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A dívida do Estado de Minas 
Gerais com a União conso-
me mais de R$ 3 bilhões 

por ano dos cofres estaduais, 
sem contabilizar os montantes 
de juros e atualização monetá-
ria que o estado não consegue 
pagar, e se incorporam ao va-
lor principal do endividamento. 
Segundo estudo do SINDIFIS-
CO (Sindicato dos Auditores 
Fiscais da Receita Estadual de 
Minas Gerais), o estoque desta 
dívida era de R$ 18,5 bilhões, 
em 1998. Nos 11 anos seguin-
tes, o governo do Estado de 
MG pagou em juros e amortiza-
ções nada menos que R$ 25,9 
bilhões, e ainda assim a dívida 
de Minas Gerais chegou a R$ 
56,4 bilhões ao final de 2009. E 
segundo o Relatório de Gestão 
Fiscal do Estado de MG de 2010, 
esta dívida já aumentou para R$ 
64,475 bilhões até o final do ano 
passado.

Em contradição a esse dig-
nóstico temos um outro quadro 
assutador das finanças do Es-
tado: Durante o governo Aécio 
Neves (2003–2010), foi gasto 
R$ 1 bilhão com publicidade, 
sendo grande parte desses gas-
tos para alardear o equilíbrio das 
contas públicas (déficit zero), 
por meio do chamado “choque 
de gestão”, além da contrata-
ção de empréstimos da ordem 

Dívida de Minas com a União é impagável
Assim como o mártir Tiradentes de Pedro Américo, Minas Gerais vive hoje 

um esquartejamento financeiro e social

de mais de US$ 3,5 bilhões com 
instituições internacionais. Que 
em nada resolveu o saneamento 
de um passivo monstruoso de 
precatórios judiciais do Estado 
cresce a cada ano. 

Dessa forma, não há mérito 
nenhum nesse discurso fácil, 

de gastar menos com o Estado 
e mais com a sociedade, pois 
sabemos que o Estado não tem 
sido responsável por cuidar dos 
anseios e do bem estar da sua 
população e, se o governo gasta 
menos com o Estado, a contra-
dição existe quando ele deixa de 
prestar serviços públicos essen-
ciais à população mineira.

A dívida dos estados come-
çou a crescer a partir do início 
da década de 1990, quando a 
União passou a estabelecer ta-
xas de juros altíssimas, com o 
objetivo de atrair capitais exter-
nos ao país e assim financiar a 
enxurrada de importações ocor-
rida durante o Plano Real. Além 
de obrigar os Estados, a pretex-
to de diminuir “déficit interno”, 
entregando a “preço de bana-
na” nossas estatais durante o 
governo Azeredo (1995-1998). 
Como o mercado financeiro são 
os maiores credores dos esta-
dos, jamais iriam cobrar taxas 
menores que as oferecidas pelo 
governo federal, o que natural-
mente faz com que o endivida-
mento dos entes federados vem 
crescendo aceleradamente a 
cada ano.

Portanto, é urgente a realiza-
ção da auditoria da dívida  e a 
questão fiscal dos royalties das 
nossas riquezas minerais, para 
isso, tanto União e Minas Gerais 
(sociedade e Estado), precisam 
verdadeiramente estarem jun-
tos para  resolver o problema 
das finanças públicas e estan-
car de vez a sangria do juros da 
dívida pública, mas para isso, o 
governador de Minas Antônio 
Anastasia precisa estar aberto 
ao diálogo, numa discussão su-
prapartidária e sem ideologias.

Silêncio sepulcral em 
Pedro Leopoldo 

com suspeita 
de improbidade 
administrativa
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em processo do 
mensalão mineiro
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IPSEMG: planejamento imprevidente

Cláudio Vilaça, presidente da AJOSP

EDITORIAL

2

No início do mês de fevereiro a 
AJOSP participou de reunião realiza-
da na Cidade Administrativa quan-
do, aproximadamente trinta repre-
sentantes de entidades sindicais, 
receberam informações sobre o 
“Novo Plano de Saúde” dos servido-
res públicos prestada pelo IPSEMG. 
Naquela oportunidade, a Presidente 
do IPSEMG, Jomara Alves da Silva, 
apresentou o Plano de Ação para o 
ano de 2012, elaborado a partir de 
um “diagnóstico de problemas”. 

wwMesmo que de forma super-
ficial, uma vez que não se apurou, 
por exemplo, que o HGIP – Hospital 
Governador Israel Pinheiro funciona 
em condições precárias e com ape-
nas cinquenta por cento dos leitos 
ativos, ou que a unidade odonto-
lógica está sempre com a agenda 
fechada, não atendendo à demanda 
na capital e no interior a precarie-
dade alcança todo o Estado, o que 
expõe um quadro de inexistência 
dos serviços prestados pelo insti-
tuto. Fica claro que os problemas 
identificados são consequência da 
ineficiência e do equívoco das ações 
colocadas em prática pelo “Choque 
de Gestão”, nas versões primeira e 
segunda geração. 

Na prática, o “choque de gestão” 
foi um arrastão contra os direitos 

dos servidores efetivos em favor do 
aumento do número de cargos de 
recrutamento amplo, funções grati-
ficadas e gratificações “temporárias” 
estratégicas, consultorias perma-
nentes e contratos administrativos, 
uma “balburdia” administrativa que 
devastou as estruturas organiza-
cionais dos órgãos públicos e das 
carreiras dos servidores públicos, 
fato agora constatado que levou à 
inoperância a prestação de servi-
ços públicos (saúde, educação e 
segurança), notadamente, por uma 
administração centralizada, castiga-
da com a perda de autonomia das 
administrações indiretas do Estado, 
na tentativa de superar os entraves 
decorrentes de um modelo inope-
rante e que centraliza as ações ad-
ministrativas no núcleo de Poder do 
Estado (entenda-se SEPLAG).

Não obstante, a louvável ten-
tativa de se reverter o quadro de 
inadimplência do IPSEMG, imposto 
por um modelo administrativo cen-
tralizador, a nova proposta se insere 
num contexto caracterizado por uma 
alteração equivocada no custeio da 
assistência à saúde, comprometen-
do a remuneração daqueles servi-
dores que percebem os menores 
salários, em contrapartida, os inves-
timentos em consultoria somam R$ 
2.619.260,00, representando 0.33% 
do valor total orçado, enquanto para 
a assistência social, uma atividade 
finalística coadjuvante à prática mé-
dica, foram alocados R$ 300.000,00, 
ou seja, apenas 0,03%. 

Como anunciado na reunião, da 
forma como está, a dívida do Estado 
com o IPSEMG, referente às contri-
buições dos servidores para a saúde 
não repassadas, será “quitada” num 
curto prazo. Fato grave, uma vez 
que não é do conhecimento o de-
monstrativo dos juros incorporados, 
as baixas realizadas, muito menos 

o acompanhamento dos repasses 
mensais dos valores corresponden-
tes à cota patronal e contribuições 
dos servidores, como determinado 
na LC nº 64/2002, o que enseja a 
realização pelo “homologativo poder 
legislativo” (leia-se base governista) 
e pelo Tribunal de Contas do Esta-
do (TCE) de uma auditoria contábil 
da dívida no IPSEMG e no FUNFIP, 
gerido pela Secretaria de Estado da 
Fazenda. 

Somente a previsão de gas-
tos com a MGS para locação de 
mão-de-obra em atividade meio                
(R$ 39.917.229,00), representan-
do 5,31% das despesas, e com os 
chamados CDA-Contrato de Direi-
to Administrativo, R$ 6.434.708,00 
(0,85%), somam R$ 46.352.047,00, 
ou seja, 6,17% dos gastos totais. 
Como consequência de todo o de-
monstrado, conclui-se que a segu-
ridade social dos servidores do Es-
tado está em risco iminente, não 
havendo nenhuma evidência fática, 
mesmo com o aumento de contri-
buição praticado recentemente, de 
que o planejamento apresentado na 
reunião se sustente, muito menos 
a perspectiva de que se reverta em 
melhoria do atendimento aos servi-
dores públicos. 

 Ao contrário, a inversão de 
prioridades na alocação de recursos, 
aliada a uma política de pessoal 
incoerente, sinalizam para um 
processo de entropia e ineficiência 
institucional, com reflexos negativos 
na prestação de serviços aos 
beneficiários e suas famílias, tudo 
com a revoltante conivência e 
homologação de grande parte das 
entidades sindicais. Agora, com 
a palavra, a Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS).
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400   BILHÕES de reais

 - A prostituição da política - 
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Sou adepto – e um amante - fa-
nático da liberdade, assim como 
Nelson Rodrigues, considero a 

liberdade mais importante que o pão, 
e é ela o único espaço onde podem 
crescer e desenvolver a nossa inte-
ligência, a dignidade e a felicidade 
que mais se aproxima de Deus; não 
esta liberdade formal, outorgada e 
regulamentada pelo Estado, mentira 
eterna que, em realidade, representa 
apenas o privilégio de alguns, apoia-
da na escravidão de uma maioria de 
tantos outros.

Quando as ideologias no passado 
eram algo a ser levado a sério, Mikhail 
Aleksanrovith Bakunin advertiu a Karl 
Marx que ele não conseguiria destruir 
a burguesia a qual se propusera, 
e mais, acabaria por criar outra, a 
ditadura do proletariado. Acredito que 
as esquerdas no Brasil é a confirmação 
mais próxima da teorização do 
idealista anarquista.

Vergonhosa e abjeta a atuação 
dos “companheiros” em Belo Hori-
zonte, na tentativa de reeleger Már-
cio Lacerda, traindo compromissos 
fundamentais de partidos que um 
dia começaram com Ignácio Hernan-
dez, João Amazonas, Leonel Brizola, 
Hélio Bicudo e outros tantos que a 
muitos já partiram, ou deixaram as 
suas agremiações partidárias. Todos, 
ressalvadas as exceções de praxe, 
parecem lutar muito mais por seus 
empregos e pequenas vantagens do 
que propriamente pela administração 
da nossa cidade.

Sou testemunha ocular dessa his-
tória, e se precisar posso nomear uma 
lista de incoerências a exemplo da 
possibilidade de aliança socialista com 
o tucanato, e dar nomes aos notórios 
personagens dessa pantomima.  Tudo 
me levando à convicção de que para 
os socialistas o pecado dos outros, ne-
les, por uma razão miraculosa que a 
minha pobre mente é incapaz de com-
preender, vira virtude.

E diante do quadro atual não posso 
“chorar como só um velho sabe chorar 
ou rir como só um jovem sabe sorrir”, 
como no poema de Fritz Salles, ainda 
que tudo não tenha a menor graça de 
uma stand up comedy - gênero que se 
popularizou no país e que se opôs à 
comédia erudita e se apresenta, não 
obstante, como uma tragédia grega.

Mas um fio de esperança se re-
nova, e nós, eleitores conscientes 
de nossa responsabilidade política 
dispusemos de um voto que ainda é 
universal, popular  - e secreto  - a 
grande arma da democracia. Mas vo-
tar em quem?

Fernando Henrique Cardoso? o 
fraudador da dívida externa brasileira, 
segundo o deputado federal delegado 
Protógenes Queiroz?

Votar em Aécio Neves? A imagem 
e semelhança de Fernando Henrique, 
que soa como uma espécie de 
“demonofrênico tucanopata”.

Votar em Serra?  velho tucano de 
mesma linhagem?

Votar em Geraldo Alckmin?  
representante da Opus Dei?

Gente disposta a doar o Brasil, 
como de resto, os socialistas tam-
bém não estão fugindo desta linha? 

Diante de tal dilema lembrei-me 
de dona Zezé, proprietária de um fa-
moso rendez vouz entre o final do 
centro e o início do Bairro Floresta, 
em Belo Horizonte. Na história boê-
mia de Belo Horizonte, além de íco-
ne, a casa de tolerância e prazeres 
carnais era reconhecida também por 
sua organização e a mais absoluta 
ordem, talvez fatores primordiais da 
fama história de sua proprietária.

Em momentos de tanta 
prostituição política e econômica, de 
tanto mau-caratismo e aviltamento 
das convicções das bases eleitorais, 
fiquei a meditar se poderia ser 
ela, se não tivesse ido para outras 
constelações a melhor candidata 
à Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte, porquê de zona – 
desculpem o escorregão vernacular 
– ela entendia bem e administrava 
com a maior competência.

G. Elisio

A praga da corrupção movimenta 
anualmente cerca de 400 bi-
lhões de reais anualmente.  En-

volvendo e se utilizando de mensalões 
e de sanguessugas, contas em paraí-
sos fiscais, compra de votos, abusos 
com cartões corporativos, dinheiro 
na cueca e em avião, notas frias, 
falta de licitação e licitações prepa-
radas, sub e superfaturamentos de 
obras, corporativismo e nepotismo, 
venda irregulares de consultorias, 
advocacia administrativa, gorjetas e 
propinas e até excesso de esdrúxu-
las emendas propostas por gente 
que nunca se emenda.

Ladroagem e roubalheira, que 
mesmo eufemisticamente batizadas 
de “malfeitos” e de “malfeitorias” 
andam exigindo das autoridades, es-
pecialmente do governo federal, um 
firme combate aos “malfeitores” por 
determinação de dona Dilma, nossa 
apaludida “presidenta”.

NEM 40, NEM  LADRÕES

Anderson Adauto e o Bispo Ro-
drigues; Cristiano Paz e Delúbio Soa-
res; Duda Mendonça e João Cláudio 
Cunha; José Dirceu e José Genoino; 
Kátia Rabelo e Marcos Valério; Pedro 
Henry e o Prof. Luizinho; Roberto Je-
fferson e Rogério Tolentino; Romeu 
Queiroz e Waldemar Costa Neto são 
dezesseis dos 37 atuantes cidadãos 
indiciados pelo determinado e bem-
-intencionado Roberto Gurgel.

Portanto não são 40, nem são 
ladrões...

O  PRESENTE  E  O  FUTURO

Segundo Peter Druker, mestre, 
doutor e professor emérito de Ciências 
Sociais da Universidade da Califôrnia, 
autor de mais de 30 grandes e con-
sagradas obras sobre administração e 

considerado o pai e o papa do em-
preendedorismo “A MELHOR MANEIRA 
DE PREVER O FUTURO É INVENTÁ-LO”.  
Ou seja criá-lo e construí-lo.

Como muitos de nós não mais dis-
põem de tempo para construir o futu-
ro, o que nos resta é CONSTRUIR  O  
PRESENTE.  Hoje, aqui e agora.

Sérgio Neves
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Deputado Antônio Júlio quer transparência sobre 
incentivos fiscais dados pelo governo
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Quatro mensagens do 

governador Antonio Anastasia que 
trazem exposição de motivos sobre 
benefícios fiscais para segmentos da 
economia mineira foram concedidas 
em vista ao deputado Antônio Júlio 
(PMDB). As proposições tramitam na 
Comissão de Fiscalização Financeira 
e Orçamentária (FFO) da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais, que se 
reuniu no último dia 07 de março. 
As exposições de motivos foram 
elaboradas pela Secretaria de 
Estado da Fazenda (SEF) e devem 
ser ratificadas pela FFO.

A Mensagem 99/11 trata da 
concessão de Regime Especial de 
Tributação de ICMS para o setor do 
comércio atacadista e varejista; a 
100/11 tem o mesmo teor, mas para 
os frigoríficos; a 101/11 beneficia, 
da mesma forma, a indústria de 
couros, peles e assemelhados. Já a 
Mensagem 102/11 trata de medida 
fiscal relativa ao ICMS adotada para 
os segmentos de leite e laticínios 
e para o comércio eletrônico de 

telemarketing. Ela também traz 
a relação de Regime Especial 
de Tributação com vigência até 
31/12/2011.

Em todos os casos, os benefícios 

foram concedidos para 
fazer frente a vantagens 
oferecidas em outros estados a 
esses mesmos setores econômicos. 
Todas as mensagens receberam 
parecer pela ratificação, por meio 
de Projetos de Resolução, que 
tramitarão em turno único.

Antônio Júlio criticou o Governo 
por não explicitar os benefícios 
concedidos, o que seria exigência 

legal. Outro equívoco, segundo ele, 
seria o benefício a setores distintos 
numa mesma mensagem, como 
ocorreu com a Mensagem 102/11. 
“Isso tem acontecido sempre. É 
preciso respeitar a legislação”, 
ponderou. O parlamentar afirmou 
concordar com o mérito da ação da 
Secretaria da Fazenda para proteger 
a economia mineira, mas defendeu 
uma formatação mais “clara e 

transparente” das mensagens 
sobre os benefícios fiscais.

Ao final da reunião, ele 
teve aprovado requerimento 
solicitando uma reunião 
com a SEF para debater 

as mensagens de Regime 
Especial de Tributação em 

tramitação na ALMG. Antônio 
Júlio também solicitou que seja 
encaminhado à Secretaria pedido de 
informações sobre a relação nominal 
dos contribuintes beneficiados por 
esses incentivos. Em tempo: A 
dívida interna de Minas Gerais é de 
70 bilhões.

Deputado 
Antônio Júlio 

quer mais 
clareza do 
governo

Dois inquéritos encaminhados 
pela AJOSP à Promotoria de 
Defesa do Patrimônio Público do 
Ministério Público Estadual 
ainda aguardam desfecho pelos 
promotores de justiça, João 
Medeiros e Elisabeth Cristina 
dos Reis Vilela. 

O primeiro inquérito 
investiga o polêmico contrato 
assinado pela autarquia 
Imprensa Oficial e empresa 
carioca Módulo Security 
Solutions durante o governo 
Aécio Neves. 

A denúncia oferecida  
pela AJOSP é fundamentada 
na contratação - sem 
licitação pública - de um sistema a 
um custo de R$ 3.134.915,12 (três 
milhões, cento e trinta e quatro mil, 
novecentos e quinze Reais e doze 
centavos), e que segundo o Sindicato 

dos Servidores da Imprensa Oficial  
(SINDIOF) não teria funcionalidade 
dentro da instituição. 

O SINDIOF inclusive já se colocou 
à disposição do promotor de justiça 
João Medeiros para uma oitiva para 
auxiliá-lo nas investigações.

O segundo inquérito civil 

Inquéritos civis aguardam desdobramentos no MPE
Investigação dos contratos entre o BB e o Estado de Minas Gerais e a empresa Módulo Security 

pela Imprensa Oficial estão estacionados no Ministério Público Estadual

Na opinião (fundamentada no 
artigo 5o. da CF/88) do Presidente 
da AJOSP, Cláudio Vilaça, “letargia, 
morosidade e falta de dinamismo 
podem levar milhões para o ralo”

(MPMG -0024.10.00204-1), estaria 
aguardando um pedido de diligência 
feito pela AJOSP no ano passado à 
promotora Elisabeth Viela para que 
busque mais esclarecimentos do 
governo do Estado sobre os dois 
contratos assinados respectivamente 
em 2007 e 2009 entre o Banco do 
Brasil e o Estado de Minas Gerais. 

Na Promotoria de Defesa do 
Patrimônio Público do Ministério 
Público Estadual trabalham apenas 
06 (seis) dedicados promotores 
de justiça que são responsáveis 
pela investigação de todas as 853 
prefeituras em Minas Gerais, além 
do governo do Estado.
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Governo do Estado  lança “Novo Plano de Saúde do IPSEMG”, 
mas lideranças querem debater plano de saúde na ALMG

IPSEMG

5
Uma reunião realizada no início de 

fevereiro na Cidade Administrativa en-
tre a direção do IPSEMG e lideranças 
dos servidores públicos serviu para 
que muitas entidades ouvisse da di-
reção do instituto como será o “Novo 
Plano de Saúde” instituído pelo Decre-
to Estadual 45.869/2011.

Pela nova configuração da chama-
da “assistência à saúde”, o servidor 
poderá incluir novos dependentes, 
nesse caso,  filhos entre 21 e 35 anos, 
que pagarão individualmente 30 Re-
ais mensais para 
ter acesso a todos 
os serviços médi-
cos no instituto. 
Já os dependen-
tes acima de 35 
anos ainda não 
se sabe se será 
e s t a b e l e c i d o 
um percentual, 
um valor fixo ou 
mesmo se o instituto vai ofertar al-
gum tipo de plano.

A nova regra também permite 
que os servidores que pediram o 
desligamento do IPSEMG SAÚDE 
possam voltar a contribuir, mas estes 
terão que cumprir uma carência 
mínima de 180 dias para começar 
a utilizar os serviços de saúde. 
Entretanto, quem se inscrever até o 
dia 30/03/2012, essa carência poderá 
ser reduzida em até 90 dias. 

Questionada pelo presidente 
AJOSP, Cláudio Vilaça, se o “Novo 
Plano de Saúde do IPSE-
MG”, não estaria sujeito 
a normatização da Agên-
cia Nacional de Saúde 
(ANS), a presidente do 
instituto Jomara Alves 
Silva, esclareceu 
que ele é conside-
rado pela ANS como 
“auto-gestão”, e por 
esse motivo não es-
taria enquadrado na 
Lei Federal 9656/98, 
o que obrigaria o 
instituto a realizar um aporte financei-
ro de cerca de 60 milhões de Reais 
na ANS, como garantia de pagamento 
aos prestadores de serviços, conforme 
prevê a normatização dos planos de 
saúde privados hoje no país. Jomara 
disse ainda que Minas Gerais é um dos 
poucos Estados da federação em que 
há contrapartida patronal, ou seja, o 
governo arca com 50% dos custos na 
contribuição de assistência médica do 

servidor público que hoje é de 3,2% 
sobre o salário bruto.

Sobre os 40% da divida que o 
Estado teria com  instituto, pactua-
da Lei 64/2002, a presidente disse 
que ao longo de 2003 ela vem sendo 
paga com o chamado “déficit orça-
mentário” que o instituto vem acu-
mulando todos anos.

Já sobre a criação de contraparti-
da do servidor no custeio dos chama-
dos “procedimentos de alta comple-
xidade” como os exames especiais, a 

presidente informou que não foi rea-
lizado nenhum estudo técnico-finan-
ceiro de impacto sobre percentuais 
ou valores que o servidor teria que 
arcar, e que somente após o segundo 
semestre deste ano esse tema será 
discutido com as lideranças sindicais

Finalizando a reunião, a presidente 
prometeu que este ano a rede de 
credenciamento será ampliada, o que 
estaria sanando vários problemas de 
atendimento hoje dentro do IPSEMG, 
especialmente no Hospital Israel 
Pinheiro (HGIP). 

ESCLARECIMENTOS Mesmo 
após o lançamento da cartilha 
publicada pelo governo do Estado 
sobre a nova remodelagem do plano 
de assistência médica dos servidores 
públicos, a Comissão de Saúde da 
Assembléia Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG) quer mais esclarecimentos 
do governo sobre o “Novo Plano de 
Saúde do IPSEMG”. Um requerimento 
encaminhado pelo deputado estadual 

Adelmo Leão (PT), foi aprovado na 
reunião ocorrida no último dia 29 
de fevereiro depois que a AJOSP, 
ASCON/IPSEMG (Associação dos 
Contribuintes do IPSEMG) e SINDIOF 
(Sind. Dos Servidores da Imprensa 
Oficial) encaminharam pedido formal 
ao parlamentar. No requerimento foi 
solicitado a realização de pelo menos 
07 audiências públicas nas principais 
regiões do Estado, além da capital.

O requerimento teve o apoio total 
de todos os deputados da comissão de 

saúde da ALMG, 
especilamente de 
Carlos Mosconi, 

que também é 
médico.

S e g u n d o 
p r e s i d e n t e 
da ASCON-
I P S E M G , 
Móises Melo, 
faltam ainda 

muitos esclarecimentos do governo 
em relação ao valor cobrado 
per capita, além de informações 
sobre a estrutura de atendimento, 
principalmente no interior do Estado, 
que de acordo com o sindicalista, 
inexiste credenciamento de 
profissionais da saúde que atenda a 
demanda de usuários dos serviços do 
instituto.  

As entidades querem também ter 
acesso ao estudo feito pela empresa 
norte-americana de consultoria con-
tratada pelo governo que realizou o 

estudo de via-
bilidade técni-
ca e financei-
ra do plano 
que limitou a 
inclusão de 

dependen-
tes até 35 
anos. O 
sindicalista, 
que não 
p a r t i c i p a 
do CONES 
( C o m i t ê 

Institucional de Negociação) fez 
críticas àcidas ao comportamento de 
alguns sindicalistas que participaram 
de decisões de governo envolvendo 
os rumos do IPSEMG. 

O calendário das audiências já 
está sendo estudado pela assessoria 
da comissão de Saúde da ALMG. A 
Coordenadora do Sindi-Ute, Beatriz 
Cerqueira, já sinalizou ter interesse 
na discussão.

Como médicos, 
Adelmo do PT e o 

presidente Mosconi do PSDB 
querem mais informações 

da direção do IPSEMG

Dirigentes da AJOSP,
ASCON/IPSEMG e 

SINDIOF juntos em 
defesa da realização 

de audiências 
públicas também 

no interior
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Empréstimo consignado virou cárcere do servidor público

Ao contrário do que poderia ser um 
estimulo ao poder de compra das classes 
sociais no país cuja renda está abaixo de 
cinco salários mínimos, os empréstimos 
consignados em folha de pagamento vira-
ram pelo menos há mais de 10 anos uma 
verdadeira “bola de neve” na vida dos ser-
vidores públicos do Estado. Quem entra 
na ciranda do endividamento dificilmen-
te sai. E não é por falta de incentivo. O 
próprio Estado de Minas Gerais que ocupa 
a posição de terceira maior economia do 
país tem também a décima pior distribui-
ção de renda. Resultado:  Paga os piores 
salários aos seus servidores públicos. 

Somados a essa constatação, no 
governo há uma 
política clara: pro-
teção às institui-
ções financeiras e 
promoção do en-
dividamento dos 
servidores públicos. 
O setor movimenta 
hoje cerca de 36 
milhões de Reais 
por mês em repas-
ses feitos pela Se-
cretaria de Estado 
de Planejamento e 
Gestão (SEPLAG) 
aos “consignatá-
rios” - nomeclatura 
utilizada pelo governo para 
denominar quem é autoriza-
do a descontar na folha de 
pagamento do Estado. 

Em janeiro de 2011, 
como parte das medidas 
que “incentivavam o con-
sumo” e movimentavam os 
lucros do setor financeiro, o 
governo e os deputados es-
taduais deram carta branca 
aos Bancos para  aumentar de 30% para 
40% a possibilidade de endividamento 
dos servidores. A Lei Estadual 19.490/10, 
aprovada pela Assembléia Legislativa no 
“apagar das luzes” do ano legislativo de 
2009, e sancionada pelo governador em 
janeiro de 2010 reservou (além dos 30%) 
mais 10% do salário do funcionalismo 
exclusivamente para as instituições finan-
ceiras que operam com cartões de crédi-
to. Resultado: Uma disparada louca dos 
Bancos no mercado pra ver quem “bebia 
água limpa” dos recém-criados 10% dos 
já minguados salários dos servidores. 
Campanhas com oferta e propagandas 
apelativas e escandalosas e uma enxur-
rada de cartões sendo enviados para resi-
dências de milhares de pessoas, tudo sem 
nenhum critério de gestão e fiscalização 
mais rigorosa do poder público. E o que 
seria gasto especificamente com compras 
e serviços, se transformou na “armadilha 
do crédito rotativo”, ou seja, mais oferta 
de dinheiro fácil aos servidores estaduais. 

Lamentavelmente, por uma 
“irresponsabilidadade” dos deputados 
estaduais, os servidores públicos agora 
se vêem reféns de Bancos e de um 
poder judiciário cada vez mais moroso 
e indiligente. E tantos os deputados 
quanto a magistratura parecem não se 
preocuparem com esse diagnóstico. Seus 
fartos salários dão a segurança de que 
não passarão por essa triste situação de 

miserabilidade, como a dos servidores 
públicos, especialmente o deputado 
estadual Sebastião Costa (PPS), z como o 
“pai da emenda dos cartões de crédito da 
Lei das consignações”. 

Procurado pela AJOSP, o promotor de 
justiça do PROCON ESTADUAL, Fernando 
Abreu, tomou conhecimento dos proble-
mas que a oferta indiscriminada e sem 
critério dos cartões poderiam trazer aos 

s e r v i d o r e s 
públicos do 
poder Exe-
cutivo. A in-
dexação via 
resolução ou 

portaria de uma taxa 
de juros máxima nas 

operações de cartões de crédito consig-
nado poderia ter sido encaminhada pelo 
MP como sugestão ao governo, principal-
mente num negócio considerado da “Chi-
na” onde o volume de negócios é muito 
grande e o risco de calote é mínimo. Um 
pedido de revisão do processo de tramita-
ção da Lei e do Decreto que regulamen-
tou as consignações feito pela AJOSP à 
deputada estadual Liza Prado (PSB) pas-
sou despercebido. A parlamentar, que 
ocupa o cargo de membro da comissão 
de defesa do consumidor da ALMG nem 
sequer demonstrou interesse em fazer os 
encaminhamentos necessários. 

 
REALIDADE NÃO VAI MUDAR No Bra-
sil num ranking dos principais doadores 
identificados pelo TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral), mostrou que os banqueiros 
continuam sendo os grandes financiado-
res de campanhas no país. Os dez maio-
res doadores contribuíram com R$ 474,1 
milhões em 2010. Desse valor, 72% (R$ 
341,4 milhões) foram para partidos e 
comitês e R$ 132,7 milhões enviados a 
candidatos. Uma brecha na lei permite ao 
Banco, por exemplo, que evite a vincula-
ção direta da doação do dinheiro com o 
candidato. Como o dinheiro das empresas 
entra no caixa único do partido ou comi-
tê, não é possível saber para qual cam-
panha foi direcionado. Pela lei, partidos 
e comitês podem repassar verbas para 

quaisquer candidatos e legendas de sua 
coligação. Em Minas Gerais, por exemplo, 
como os Bancos possuem negócios com 
os governos de Minas (PSDB) e Federal 
(PT) e as doações foram feitas a ambos 
partidos, além de facilidades de operarem 
dentro de muitas prefeituras como a de 
Belo Horizonte que é comandada pelos 
partidos PSB/PSDB/PT/PC do B.

 
CORDA NO PESCOÇO Sônia Lucas é 
professora da rede pública estadual de 
ensino e deve cerca de seis instituições 
financeiras que descontam religiosamente 
no contracheque, entre elas, BMG, Pa-
raná, Intermedium e no Banco do Brasil 

possui tres, um na folha e dois na 
conta corrente, chegando a com-
prometer 80% do seu salário. 
Para a professora que participou 
do movimento grevista a única 
esperança que tem é esperar o 
próximo pagamento para poder 
pagar as contas já vencidas há 
pelos menos 02 meses. No caso 
de Sônia e de mais de 300 mil 
servidores prevalece o “Mito de 
Sísifo” (carregam a pedra até o 
topo da montanha até que ela 
desmorone). O coordenador do 
PROCON ALMG conhece bem a 

realidade do funcionalismo esta-
dual e já até mensurou a quantidade 
de reclamações no órgão.

No início da greve dos educadores 
no ano passado os Bancos repassaram 
uma circular à todos os seus corres-
pondentes bancários suspendendo 
o acesso ao crédito consignado aos 
professores. Segundo informações de 
correspondentes bancários, a parali-
sação do atendimento aos professores 

foi orientada pelos Bancos, que temiam 
um calote generalizado caso a ameaça de 
exoneração dos grevistas fosse concreti-
zada pelo governo.

ADVOGADO DÁ DICAS O advogado da 
AJOSP, Edson Alcântara diz que muitos 
servidores desconhecem os processos de 
novação da divida nas renegociações e 
recompras de empréstimos consignados 
em folha. Segundo ele, muitos servidores 
na ânsia ou na necessidade de receber 
o dinheiro acabam aceitando condições 
impostas pelos Bancos para o forneci-
mento e aprovação de um novo financia-
mento, e não se questiona nada acerca 
dos encargos cobrados abusivamente no 
empréstimo renegociado. “O que mais 
constatamos entre esses consumidores 
é um comportamento passivo diante dos 
Bancos. Alcântara faz um alerta: “Os Ban-
cos na sua maioria informam o saldo de-
vedor sem dar o devido desconto pela sua 
antecipação. Até pouco tempo atrás eles 
cobravam uma tarifa chamada de “TAC” 
(Tarifa de Liquidação Antecipada), uma 
espécie de castigo pra quem saldava a 
divida antes do vencimento do contrato. 
Um abusurdo!”, diz ele. 

Desde dezembro de 2009 o Banco 
Central proibiu as instituições de cobrarem 
a TAC. O advogado disse que possui 
várias ações judiciais revisionais de juros, 
mas alerta: “Os servidores ao quitarem, 
renovarem ou realizarem a recompra 
de sua divida por outro Banco, devem 

Cerca de 70% dos 480 mil servidores estão “pendurados” na folha ou na conta corrente

Tanto na ALMG, quanto no 
governo todos são diretamente 
ou indiretamente cúmplices pelo 

endividamento do servidor público. 
Nesse caso, não há inocentes. A 

defesa do servidor público caiu na 
vala comum do financiamento de 

campanha pelos Bancos.
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exigir da instituição financeira contratada 
ou do seu correspondente bancário o 
inteiro teor do saldo devedor via planilha 
com todos as parcelas à vencer, além do 
recibo autenticado com a quitação do 
empréstimo anterior”.

Além da devolução em dobro dos va-
lores cobrados indevidamente, o assessor 
jurídico da AJOSP, lembra que o artigo dez 
do decreto estadual que regula as consig-
nações prevê que os descontos em folha 
de pagamento decorrentes de averbação 

sem a autorização do consignado de va-
lores diferente do autorizado, implica ao 
consignatário dever de indenização corres-
pondente a dez vezes o valor descontado. 

PARCERIA Diante do número escanda-
loso de demandas surgidas em função de 
um processo descontrolado de endivida-
mento dos servidores públicos, a AJOSP 
firmou parceria com uma empresa espe-
cialista em calculo revisional. O objetivo 
é analisar todos os procedimentos da 

Tabela Price para instruir o diálogo entre 
devedor e o agente financeiro no senti-
do de expurgar os juros capitalizados das 
suas prestações,  e se for o caso, instruir, 
através de um relatório devidamente ela-
borado, a peça instrutiva  num  processo 
judicial. Outra dica, é trocar a divida de 
um contrato onde o juros é maior, por um 
juros menor. Atualmente a CAIXA ECONÔ-
MICA FEDERAL é a única instituição quem 
vem cobrando as menores taxas de juros 
na modalidade de crédito consignado.

Março de 1999 – O governo permite o 
credenciamento de Bancos na folha de 
pagamento do Estado, como parte de 
promessa de campanha feita pelo ex-go-
vernador Itamar Franco ao Banco BMG 
S/A;
 
Abril de 2001 – Entidades sindicais 
denunciam esquema de privilégio aos 
Bancos dentro da Secretaria de Recur-
sos Humanos e Administração do Estado 
(SERHA);
 
Julho de 2001
• Secretário de Recursos Humanos 
e Administração (SERHA) Frederico 
Penido admite esquema de vazamento 
de dados cadastrais de 
servidores para os Bancos 
consignatários;
• Auditor do Estado, Ayrton 
Maia, atesta ilegalidade na 
consignação em folha;
• Empresa Produtiva é de-
nunciada em esquema de 
pagamento de comissões 
para superintenden-
tes da SEPLAG no 
interior do Estado
• MP instaura 
inquérito civil 
para investigar as 
consignações;
• Um dos 
c o o r d e n a d o r e s 
da SEPLAG ligado 
ao Sindipúblicos 
denuncia esquema 
de pagamento de 
comissão pelo Banco 
BMG dentro das 
superintendências no 
interior do Estado;
• Governo afasta o coor-
denador da SERHA, Cícero Ro-
darte Neves, cujos filhos eram 
sócios na empresa de captação 
de empréstimos Produtiva, cre-
denciada pelo BMG;
• Faculdade Estácio de Sá é de-
nunciada em esquema de pro-
moção de seminários que tinha 
como objetivo treinar superintendentes 
da SERHA para oferecerem empréstimos 
em folha;
• Os Secretários Luiz Márcio e Frederico 
Penido são apontados pelo jornal 
OTEMPO como conselheiros da Faculdade 
Estácio de Sá;

• Em depoimento ao Ministério Público, a 
ex-superintendente de pessoal da SERHA 
Geralda Affonso admite que recebeu de 
presente um Ford KA, mas que não teria 
aceito o presente e devolvido ao Banco;
• Secretário Frederico Penido responsabi-
liza Crefisa pelo pagamento da propina  a 
superintendente Geralda Affonso;
• Itamar exonera Penido da Secretaria de 
Administração;

Agosto de 2001 - Assume a pasta Mau-
ro Santos, que posteriormente foi ex-Se-
cretário de Administração da Pref. de Belo 
Horizonte, responsável pela implementa-
ção dos empréstimos em folha na PBH no 
ano de 2003. Na época, Santos prometeu 
fazer uma “faxina” no crédito consignado

Há 10 anos os empréstimos em folha ocupam os noticiários e são pauta recorrente na imprensa mineira como privilégios 
dado aos Bancos, à empresas de consultoria dentro do governo, além do endividamento do servidor e o lucro fácil. 

Cronologia  (noticiadas pelo jornal OTEMPO):

Janeiro de 2003 – Logo após deixar 
o governo Itamar, Frederico Penido 
é convidado pela família Pentagna 
Guimarães para ocupar cargo de diretor 
do Banco Bonsucesso, um dos bancos 
consignatários que também empresta 
dinheiro aos servidores do Estado.
 
Janeiro de 2004 - Governo edita novas 
normas no crédito consignado, dessa 

vez, por pressão dos Bancos o ex-
Governador Aécio Neves sanciona 
uma Lei e tira os Bancos da “corda-
bamba” dos Decretos.

Dezembro de 2010 - Numa canetada 
no “apagar das luzes” 
do ano de 2010, o ex-
governador Aécio Neves, 
juntamente com o então 
vice-governador Anastasia 
negocia com o Banco do 
Brasil a venda exclusiva 
do crédito consignado 
em folha de pagamento. 

A ação gerou revolta 
da familia Pentagna 
G u i m a r ã e s , 
proprietários dos 
Bancos BMG e 
Bonsucesso. Trinta 
dias depois da 
edição do novo 
regulamento que 
daria exclusividade 
ao Banco do Brasil, 
o Ministério Público 

Estadual exigiu do governo 
revogação do Decreto.
 
Março de 2011 - Antônio 
Luiz Musa de Noronha deixa 
a Superintendência Central 
de Pagamento de Pessoal da 

SEPLAG, segundo fontes dentro 
do governo, o superintendente 
não teria concordado com a 
entrada de mais 10% destinados 
aos cartões de crédito na folha do 

servidor. No seu lugar o governo 
nomeia Soraia Fátima Mourthe 
Lage ex-funcionária do Bradesco, 

um dos 40 Bancos credenciados pela 
SEPLAG autorizado a emprestar dinheiro 
aos servidores.

Confira as imagens dos jornais 
no site da AJOSP.
www.ajosp.org.br
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MPE investiga repasses feitos à “Fundação Renato Azeredo”, 
comandada pela cúpula do tucanato mineiro

A denúncia do jornalista Leandro 
Fortes, da revista Carta Capital, acerca 
da ação do funcionário do Tribunal 
Superior do Trabalho Renato Parente, 
levará o Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) a uma averiguação quanto ao 
repasse de recursos da Fundação 
Renato Azeredo, com sede em Belo 
Horizonte. Segundo fonte ouvida 
pelo Correio do Brasil, na condição 
de anonimato, o Conselho pedirá 
informações ao Ministério Público de 
Minas Gerais sobre as transferências 
do Poder Judiciário à fundação 
presidida por um ex-assessor especial 
do então governador Aécio Neves, no 
valor de R$ 23,3 milhões.

Segundo apurou o jornalista, 
“Renato Parente é um assessor 
especialmente influente nos tribunais 
superiores. Foi fiel escudeiro de Gilmar 
Mendes no Supremo Tribunal Federal 
(STF) e até pouco tempo ocupava a 
chefia da comunicação do Tribunal 
Superior do Trabalho, presidido por 
João Oreste Dalazen. Por uma questão 
formal, Dalazen rebaixou Parente de 
função, mas manteve seus poderes, 
que consistem basicamente em 
administrar as verbas do setor no TST, 
naco de um filão milionário do Poder 
Judiciário onde reina a Fundação 
Renato Azeredo, de Minas Gerais. 
Trata-se de um eficiente sorvedouro 
de dinheiro público comandado pelo 
PSDB”.

Ainda segundo o texto, o objetivo 
inicial da Fundação Renato Azeredo, 
criada em 1996 com o nome do pai 
do senador Eduardo Azeredo (PSDB-
MG), era o de auxiliar projetos de 

pesquisa da Universidade Estadual de 
Minas Gerais (UEMG). A instituição, de 
direito privado e sem fins lucrativos, 
a partir de 2003, bateu recordes de 
faturamento.

“Apenas em Minas Gerais, entre 
2003 e 2011, a Fundação Renato 
Azeredo faturou R$ 212,1 milhões de 
verbas repassadas diretamente do 
governo de Minas, graças a contratos 
firmados em gestões tucanas, duas de 
Aécio Neves e, desde o ano passado, 
a de Antonio Anastasia. A fundação 
é presidida pelo farmacêutico Aluísio 
Pimenta, ex-assessor especial de 
Aécio. 

Sob pretexto de 
notória especialização, a fundação 
sempre foi contratada pelos governos 
tucanos sem licitação. Na primeira 
gestão de Neves, por exemplo, a 
entidade recebeu cerca de R$ 20 
milhões, limpos, dos cofres estaduais, 
para serviços em área de comunicação 
social”, apurou o jornalista Leandro 
Fortes.

A tevê estatal mineira, a Rede 
Minas, repassou à Fundação Renato 
Azeredo, por transferência direta, 
R$ 17,6 milhões, também em quatro 
anos. Os dados que serão pedidos por 

setores do CNJ ao governo mineiro 
estão contidos na investigação 
ainda em curso no Ministério Público 
Estadual, que detectou, em 2008, 
uma transferência de R$ 23,3 milhões. 
“Mas nada comparado ao ano eleitoral 
de 2010, quando a Renato Azeredo 
levou uma bolada de R$ 51,7 milhões, 
R$ 35,9 milhões dos quais apenas no 
primeiro semestre, às vésperas das 
eleições. Os promotores suspeitam 
que a fundação possa ter substituído 
o esquema de caixa 2 montado por 
Eduardo Azeredo com o publicitário 
Marcos Valério de Souza, mais tarde 
importado pelo PT e revelado no 
chamado escândalo do mensalão.

Currículo: Renato Parente 

foi assessor de imprensa do 

juiz Nicolau dos Santos Neto, 

o “Lalau’’, responsável por 

desvio de dinheiro das obras 

do tribunal em 1998.

MPF ainda desconhece 
“conexão federal”

 Ao contrário dos promoto-
res mineiros, os procuradores da 

República em Brasília ainda não 
atinaram para o mesmo esquema 

montado no Poder Judiciário Federal, 
com verbas da União. Desde 2010, a 
Fundação Renato Azeredo passou a 
substituir outro baluarte do tucanato, 
a Fundação Padre Anchieta, respon-
sável pela TV Cultura, de São Paulo, 
até então dona das contas de comu-
nicação social do STF, do Tribunal Su-
perior Eleitoral, do CNJ e do Superior 
Tribunal de Justiça. Sem aviso e sem 
justificativa, naquele ano eleitoral, a 
fundação do tucano paulista decidiu 
abandonar os tribunais e abrir espaço 
para a coirmã mineira, num esquema 
de revezamento pouco sutil”, relatou 
o jornalista investigativo.

Procurador de Confins também atua como advogado em Pedro Leopoldo
O advogado e Procurador-Geral 

da Prefeitura Municipal de Confins, 
Flávio Toledo Pereira, estaria atuando 
de forma ilegal como advogado na 
Cidade de Pedro Leopoldo, segundo 
informações obtidas por profissionais 
na cidade.

Toledo estaria “impedido” de 
atuar como advogado em ações 
judiciais desde abril de 2011 quando 
foi nomeado. O artigo 29 da Lei 
8906/94 (Estatuto da OAB), os 
procuradores gerais, advogados 
gerais, defensores gerais e dirigentes 
de órgãos jurídicos da administração 
pública direta, indireta e fundacional 
são exclusivamente legitimados para 
o exercício da advocacia vinculada 
à função que exerçam, durante o 
período da investidura.

A confirmação de que o advogado 
ocupa o cargo de Procurador-Geral 
de Confins foi obtida pela reportagem 

do jornal da AJOSP na Secretaria 
Municipal da Administração da 
Prefeitura de Confins. Flávio 
Toledo mantém um escritório na 
sala 607 da rua São Sebastião 77, 
no centro da cidade d e 
Pedro Leopoldo, 
mesmo prédio 
onde está 
l o c a l i z a d o 
a sede do 
J u i z a d o 
Especial Civil. 
Na Ordem dos 
Advogados seção 
Minas Gerais, ele está i n s c r i t o 
desde o ano de 2002 sob o registro 
“79.952 N”.

Somente na comarca de Pedro 
Leopoldo o “Procurador-Advogado” 
teria cerca de 85 processos em 
tramitação no juizado especial e 
no fórum do município. Um dos 

Segundo estatudo 
da OAB profissional 
estaria “impedido’’ 

de atuar em 
processos

processos (numeração 0042491-
54.2011.8.13.0210) foi distribuído em 

dezembro de 2011. Toledo 
também é relator da OAB 
em Pedro Leopoldo, mas 
segundo a própria Ordem 
dos Advogados do Brasil, 
essa função não seria 
“incompatível com sua 
atuação de Procurador”.
Segundo o professor Lucas 
Cadete, que também é 
chefe do tribunal de ética 
da OAB, o advogado teria 
que, após sua nomeação, 

substabelecer todas ações para um 
outro profissional. 

A OAB, com base na reportagem 
feita pela AJOSP, disse que vai 
investigar a denúncia, e caso seja 
comprovado as informações irá tomar 
todas as medidas cabíveis. Com a 
palavra, o Ministério Público Federal.
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Relatório aponta Teófilo Pereira como suposto par do quadrilheiro e bandido condenado 

Marcus Valério sócio das empresas de publicidade SMP&B e DNA

Teófilo Pereira é contador 
graduado em Ciências Contábeis pela 
Universidade Newton Paiva (1975), 
foi servidor da Companhia Nacional 
de Abastecimento - Conab, no período 
de 1976 a 1995, onde exerceu as 
atividades de Auditor, Gerente de 
Controladoria, Gerente Administrativo 
e Financeiro. Ocupou também o 
cargo de Diretor Administrativo e 
Financeiro do Centro de Hematologia 
e Hemoterapia de Minas Gerais - 
Fundação Hemominas, no período 
de1995 a1998. É membro 
do Conselho Fiscal da APAE 
de Belo Horizonte, desde 
2002, e do Conselho Diretor 
da Fundação Renato 
Azeredo, desde 2007. Foi 
Diretor de Suprimento e 
Distribuição, no período 
de 2003 a 2010, da 
Imprensa Oficial de 
Minas Gerais – IOMG, onde assumiu 
desde fevereiro de 2011 a Diretoria 
Industrial.

O mesmo extenso currículo 
também coloca Teófilo Pereira no 
“banco dos réus” no processo do 
“Mensalão Mineiro” juntamente 
com Cláudio Mourão, o famoso 
ex-tesoureiro de campanha do 
ex-governador Eduardo Azeredo 
(1995/1998) e de seu vice-
governador Walfrido dos Mares Guia, 
além do ex-secretário da Fazenda 
João Heraldo (que coincidentemente 
ocupou o cargo de diretor do Banco 
Rural no fim do governo de Eduardo 
Azeredo). Este último era responsável 
pela administração financeira da 
campanha da coligação PSDB/PFL, 
juntamente com Denise Pereira 
Landim e Teófilo Pereira. 

Há muito mais coisas no relatório 
da Polícia Federal (PF) na famosa “Lista 
do Mourão”, que fala em arrecadação 
de cerca de R$ 100 milhões durante a 
campanha de Azeredo (os declarados 
ao Tribunal Regional Eleitoral foram 
apenas R$ 8.555.878,97). Além dos 
“arquitetos”, há nomes de candidatos 
a deputado que receberam dinheiro 
da campanha, entre eles, o ex-

governador e atual senador Aécio 
Neves, ocasião em que foi candidato 
à reeleição para a Câmara dos 
Deputados pelo PSDB, e que teria 
sido contemplado com R$ 110 mil, 
de um total de mais de R$ 10,8 
milhões que teriam sido repassados 
a candidatos, partidos políticos e até 
sindicatos. O relatório da PF acena 
com uma arrecadação de cerca de 
R$ 100 milhões para a campanha 
de reeleição do governador Eduardo 
Azeredo, em 1998, mas só comprovou 

gastos de pouco mais de 
R$ 28 milhões. Há ainda 
muitas incógnitas nesse 

processo. 
O relatório 

do delegado 
f e d e r a l 
Luís Flávio 
Zampronha 

diz que a 
au tent i c idade 

do documento assinado por 
Cláudio Mourão, com data de 
7/6/2005 e entregue pelo lobbysta 
Newton Monteiro à PF (ele disse, 
em depoimento, ter recebido o 
documento do próprio Mourão, no 
apartamento de Danise Landim, 
responsável junto com Teófilo 
Pereira, pelas finanças da campanha 
eleitoral), foi comprovada pelo INC, 
órgão pericial da Polícia Federal. 

Em declarações à imprensa, 
Azeredo disse que nunca houve 
mensalão em Minas e nem pagamento 
a deputados para votar projetos de 
interesse do governo. De fato, o 
relatório não trata disso, mas de um 
esquema para arrecadar ilegalmente 
dinheiro para a campanha eleitoral. 
O processo criminal está hoje no 
Supremo Tribunal Federal sob 
a relatoria do Ministro Joaquim 
Barbosa, onde aguarda julgamento 
ainda esse semestre. 

Teófilo Pereira participou na 
Imprensa Oficial de outros atos 
supostamente suspeitos, como a 
contratação sem licitação pública  
da empresa carioca Módulo Security 
(sob investigação MP Estadual) após 

denúncia encaminhada pela AJOSP.
Além de exigir o cumprimento do 

Decreto do “Ficha Limpa Mineiro” aos  
cargos ocupados por correligionários 
de Aécio Neves, está na hora do 
governador Anastasia exigir também 
qualificação profissional daqueles 
que ocupam esses cargos dentro do 
governo estadual.

O Núcleo Central de Inovação e 
Modernização Institucional, órgão 
ligado a Subsecretaria de Gestão 
da Estratégia Governamental ligado 
a Secretaria de Estado de Planeja-
mento e Gestão (SEPLAG), recebeu 
a proposta do anteprojeto de lei en-
caminhado pela AJOSP e AFFEMG 
(Associação dos Servidores Aposen-
tados e Pensionistas do Estado) que 
transforma a autarquia Imprensa 
Oficial em uma empresa pública. O 
contato com o governo ocorreu três 
meses após uma reunião realizada 
entre os dirigentes da AJOSP e a 
presidente da AFFAEMG, Maria Hele-
na Mansur e a Secretária de Estado 
de Governo, Maria Colei Simões, que 
na ocasião “viu com bons olhos” a 
proposta encaminhada pela associa-
ção.

O anteprojeto de lei garante in-
clusive a resolução de um antigo 
problema: o pagamento dos preca-
tórios de vários servidores, além de 
dar a autarquia o status de empresa 
pública, podendo assim, participar 
de licitações em todo país. A propos-
ta de transformação da autarquia 
em empresa pública surgiu depois 
de uma longa pesquisa da AJOSP em 
várias imprensas oficiais do país, en-
tre elas, a do Estado de São Paulo, 
que é uma empresa pública desde 
1974. Nas palavras do presidente da 
AJOSP, Cláudio Vilaça, “Na prática a 
transformação vai ampliar o leque 
de atividades do órgão oficial, o que 
trará dividendos para o Estado”.

Governo Estado estuda 
remodelagem da 
Imprensa Oficial

Teófilo Pereira 
ocupa o cargo de 
diretor industrial 

da IOMG



Informativo da Associação dos Jornalistas Do Serviço Público

JUSTIÇA

10
 Há cerca de três meses a AJOSP 

protocolou três ofício pedindo escla-
recimentos ao prefeito de Pedro Le-
opoldo, Marcelo Gonçalves (foto), ao 
juiz e diretor do fórum também da 
cidade de Pedro Leopoldo, Otávio Ba-
tista Lomonaco, e ao prefeito da ci-
dade de Confins, Geraldo Gonçalves 
dos Santos, em todos os 
ofícios fo- ram solicitadas 
i n f o r - m a ç õ e s 

e n -
v o l -
v e n d o 
a contra-
tação pelas 
p re fe i tu ras 
de Pedro Leo-
poldo e Confins 
de duas funcionárias 
que estariam à disposi-
ção do Juizado Especial Ci-
vil  (JESP). O Juizado Especial 
fica estabelecido no município de 
Pedro Leopoldo e atende também a 
comarca de Confins (MG). O pedido 
de contratação foi feito pelo juiz Ge-

Sepulcral silêncio: secretário, juíz e prefeito se calam
AJOSP fica sem resposta em questionamentos envolvendo suspeita de improbidade administrativa 

raldo Claret, que foi removido em se-
tembro do ano passado para o fórum 
Lafayete em Belo Horizonte. A sus-
peita – ainda sem esclarecimento – é 
de que as ex-funcionárias Paola Bit-
tencourt e Natália Giselle teriam sido 
contratadas (com dinheiro público) 
simultaneamente, pelas prefeituras 
de Confins e Pedro Leopoldo para 
prestarem o mesmo serviço ao JESP, 
o que de acordo com a legislação vi-
gente seria um ato de “improbidade 
administrativa”.

Talvez mais prudente e mais 
transparente, o prefeito 

d e 

Con-
f i n s , 

Geraldo 
Gonçalves 

dos Santos, 
r e s p o n d e u 

pontualmente 
a AJOSP, e confir-

mou a contratação 
por recrutamento 

amplo das duas fun-
cionárias a pedido do 

juiz Claret para que ficassem à dispo-
sição do JESP.

O outro pedido ainda sem esclare-
cimentos envolve a contratação - sob 
suspeita de não ter havido licitação 
pública - pela prefeitura de Belo Ho-

r izonte 
( P B H ) 
da em-
p r e s a 
“ C o n -
signum 
– Ges-
tão de 
M a r -
g e m 
C o n -
s i g ná -
vel” na 

gestão do Secretário Munici-
pal de Finanças José Afonso 

Bicalho, que foi oficialmente 
comunicado em seu gabinete 

em 08 de novembro de 2011. A 
empresa contratada é responsável 
pela prestação de serviços aos Ban-
cos que emprestam dinheiro com 
desconto em folha de pagamento aos 
servidores municipais.

Além, de descumprir um pre-
ceito garantido pelo artigo 5º. in-
ciso XXXIII da Constituição Fede-
ral, pelo visto, a suspeita é de que 
qualquer tentativa de esclareci-
mento abriria uma verdadeira “Cai-
xa de Pandora” dentro do “egrégio” 
poder judiciário, da prefeitura de 
Pedro Leopoldo e da prefeitura de 
Belo Horizonte. Somente o prefei-
to de Confins encaminhou resposta 
formal a AJOSP. O caso será enca-
minhado a corregedoria do TJMG e 
ao Ministério Público Estadual de 
Belo Horizonte.

Recaem também sobre 
o prefeito de Pedro 
Leopoldo, Marcelo 
Gonçalves outras 

denúncias

Novo Diretor da Imprensa Oficial promete rever posicionamento de servidores
A Imprensa Oficial tem um novo 

Diretor-Geral, agora é Eugênio Fer-
raz, que vem se mostrando desde 
que tomou posse muito acessível  no 
trato com os 
se rv ido res 
e as entida-
des repre-
sen ta t i va s 
do órgão. 

A 
i n d i c a ç ã o 
de Eugênio 
Ferraz foi 
feita diretamente pelo governador 
Antonio Anastasia, e recebeu parecer 
favorável da Comissão Especial da 
Assembleia Legislativa no último 

dia 08 (oito) de fevereiro. Numa 
reunião realizada com o Sindicato 
dos Servidores da Imprensa Oficial 
(SINDIOF), Eugênio Ferraz prometeu 

rever o posicionamento do plano 
de cargos e salários e os desvios 
de função que vinham ocorrendo 
dentro da autarquia. 

Numa solenidade ocorrida esse 
mês, ele já nomeou uma nova 
diretora de Planejamento, Gestão e 
Finanças, a dra. Ana Costa Rêgo. 

N ó s 
da AJOSP, 
d e s e j a m o s 
a ele e 
sua nova 
equipe que 
cuide com 
c a r i n h o 
d e s s a 
centenária 

instituição. Entre as reivindicações 
tanto da AJOSP, quanto do SINDIOF, 
a mais urgente é a abertura de 
concurso público no órgão.

O vice-Diretor-
Geral, Hélio Márcio 

Campos, a diretora de 
Planejamento, Gestão 
e Finanças, Ana Costa 
Rêgo e o Diretor-Geral 

Eugênio Ferraz.



Informativo da Associação dos Jornalistas Do Serviço Público

JUSTIÇA

11A Procuradoria Geral da Repúbli-
ca interpôs recurso extraordinário 
no Supremo Tribunal Federal (STF) 
contra a anulação de provas da Ope-
ração Satiagraha, declarada pelo Su-
perior Tribunal de Justiça em 2011.

O recurso extraordinário foi ad-
mitido pelo STJ e publicado no úl-
timo di 08 de março, no Diário da 
Justiça. Agora, caberá ao STF decidir 
se as provas produzidas pela opera-
ção da Polícia Federal são lícitas ou 
não e se ação penal contra os acu-
sados – o banqueiro Daniel Dantas e 
outras 13 pes-
soas – conti-
nua ou será 
anulada.

Na ação, 
a subprocu-
radora-geral 
da Repúbli-
ca Lindôra 
Maria Araujo 
alega que 
o STJ, “ao 
declarar a 
ilicitude das 
provas pro-
duzidas ao longo da Operação Sa-
tiagraha, sem sequer especificá-las 
e dimensionar o que seria, de fato, 
tal operação, anulando, também 
desde o início, a ação penal em que 
o banqueiro Daniel Dantas foi con-
denado por corrupção ativa, violou 
fortemente a ordem jurídica, social 
e econômica do país, chegando ao 
cúmulo de anular os procedimentos 
investigatórios que apuraram 
a prática de gravíssimos cri-
mes contra o Sistema Finan-
ceiro Nacional e a Adminis-
tração Pública”. 

Em junho de 2011, a 5ª 
Turma do STJ considerou 
ilícitas provas de monitora-
mento telefônico produzi-
das pela Agência Brasileira 
de Inteligência (Abin) na 
operação da Polícia Fede-
ral denominada Satiagraha, 
que investigou o desvio de 
verbas públicas, corrupção 
e lavagem de dinheiro, entre ou-
tros crimes. Na decisão, os minis-
tros consideraram que os princípios 
constitucionais da impessoalidade, 
da legalidade e do devido processo 
legal foram violados no caso.

No recurso extraordinário, a 
subprocuradora alega que todas as 

Protógenes Queiroz: Operação Sathiagraha volta à tona
STJ admite recurso interposto pelo MPF e o banqueiro condenado Daniel Dantas 

volta a colocar as barbas de molho

medidas cautelares deferidas ju-
dicialmente não foram solicitadas 
pela Abin, mas pela Polícia Federal 
ou pelo Ministério Público. “Não há 
que se falar em ilicitude de provas, 
o que, supostamente, pode ter havi-
do foi colaboração e auxílio, dentro 
de uma operação que nunca saiu do 
controle da Polícia Federal”, argu-
menta a subprocuradora.

 
PRAZO EM DIA Na admissão de 
recurso extraordinário, o ministro 
do STJ Felix Fischer ressaltou que a 

Procuradoria Geral da 
República não perdeu 
o prazo recursal, pois 
este só passa a ser 
contado a partir do 

recebimen-

to dos autos no depar-
tamento administrativo 
incumbido de recebê-
-los. No caso, a PGR só 
recebeu os documen-
tos em 17 de novembro de 2011. 
Dessa forma, o prazo para interposi-
ção de recurso extraordinário iniciou 
no dia 18 de novembro de 2011, 
com término no dia 2 de dezembro 

de 2011, dia em 
que o recurso foi 
protocolizado. 

Apelação em São Pau-
lo – No dia 9 de fevereiro, o Minis-
tério Público Federal em São Paulo-
apresentou as razões de apelação 
ao Tribunal Regional Federal da 3ª 

Região (TRF3) contra decisão da 6ª 
Vara Federal Criminal Especializada 
em Crimes Financeiros e Lavagem 
de Dinheiro que, em novembro pas-
sado, determinou o arquivamento 
da Operação Satiagraha, baseado na 
anulação das provas pelo STJ. 

Para o MPF em São Paulo, a de-
cisão do STJ só anulou dois proce-
dimentos de escutas telefônica e a 
ação controlada que resultou na pri-
são de Daniel Dantas por corrupção, 
feitos supostamente contaminados, 
no entender do tribunal, pela parti-
cipação de agentes da Abin. 

Outras seis das sete imputações 
penais que o MPF em São Paulo 
apresentou são derivadas de outras 
provas. De passagem por Belo Ho-
rizonte no último mes de fevereiro 

onde par-
ticipou do 
lançamen-
to do livro 
“A PRIVA-
TARIA TU-
CANA”, o 
parlamen-
tar disse 

ao informa-
tivo AJOSP 
que está 
muito otmis-
ta em rela-

ção aos desdobramentos da ação do 
Ministério Público Federal.

Já sobre a CPI DA PRIVATARIA, 
Protógenes disse que já reuniu 206 
assinaturas das 171 necessárias, e 

que a abertura dos 
trabalhos de inves-
tigação do processo 
irresponsável das 
privatizações no país 
ocorridas no gover-
no FHC dependeria 
apenas da mesa di-
retora da Câmara. 
Daqui da redação 
o nosso recado: Alô 
alô deputado Fe-
deral Marcos Maia, 
estamos de olho!

 
Fonte: MPF

 Os jornalistas Cláudio 
Vilaça e Sérgio Neves 
ao lado do combativo 

deputado federal 
Protógenes Queiroz 

(PC do B)

Deputado Delegado 
Protógenes durante 
sua passagem por 

BH no lançamento do 
livro “A PRIVATARIA 

TUCANA”

O livro “A PRIVATARIA TUCANA”  

de autoria do jornalista Amaury 

Ribeiro Jr. pode ser encontrado no 

site www.saraiva.com.br.
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AJOSP - O que leva um integran-
te de uma banda de rock consagrada 
a trilhar por outros caminhos da mú-
sica como a MPB, a bossa, o samba?

Sérgio Britto - São várias coisas, 
mas o principal talvez seja o fato de, 
nos Titãs, não conseguir expressar 
tudo o que eu quero ou como que-
ro. Uma coisa não anula a outra, só 
enrriquece. Sempre toquei, ouvi Bos-
sa Nova, samba, MPB, etc. Embora a 
maior  parte do meu público não sai-
ba disso, não é fato novo para mim. É 
algo que cultivo há muitos anos.

 
AJOSP - Conhecendo sua traje-

tória como artista a gente constata 
um espírito inquieto e muito criativo, 
de onde vem tanta inspiração para 
criar?

SB -Tenho vocação verdadei-
ra para compor - a minha vida, 
a observação das coisas ao meu 
redor, o que eu penso sobre esta 
ou aquela questão e o próprio 
fazer artístico são fontes inesgo-
táveis, basta abrir os olhos.

 
AJOSP - Que tipo de ava-

liação que você faz dessa mas-
sificação da música no Brasil, 
principalmente em gêneros 
como sertanejo, axé, funk. 
Você acha que isso vem empo-
brecendo o universo da músi-
ca e prejudica a divulgação de outros 
gêneros musicais?

SB - A grande mídia anda 
mesmo dominada por esses gê-
neros,  mas creio eu, por uma 
questão circunstâncial. Como  
o mercado fonográfico está 
falido há pouquíssimo espaço 
para investir em qualquer coi-
sa  que implique um mínimo de 
risco. Sendo assim os gêneros 
mais populares acabaram predo-
minando ainda com mais força so-
brando pouco espaço para o resto. 
Mas nada disso é “culpa” da música 
sertaneja ou do Axé.

AJOSP - Mudando um 
pouco de assunto, mas ao 
mesmo tempo por ser um 
tema recorrente em suas 
composições, o que você como artis-
ta e também cidadão tem achado do cenário 
político nacional ?

 
SB- Acho que há algumas questões su-

pra-partidárias que precisam ser resolvidas 
para que o Brasil deslanche de vez. Basica-
mente as questões de infra estrutura e re-
formas tributária, trabalhista, etc, há muito 
tempo adiadas. Fora isso causa verdadeiro 
horror constatar a desenvoltura com que 
políticos - de todos os partidos - dispõem 
do dinheiro púbico sem sofrer nenhuma pu-
nição. Em geral estou, como todo mundo, 
otimista e confesso que o governo Dilma 
me surpreendeu positivamente.

 

Enquanto os Titãs atravessam uma fase revival após completar 30 
anos de carreira, com o relançamento do disco CABEÇA DINOSSAU-
RO, Sérgio Britto, vocalista, tecladista e agora baixista da banda 
lança seu terceiro disco solo, SP55. Mais perto das ramificações da 

bossa e MPB do que do rock, Sérgio Britto se mostra inspirado ao apre-
sentar um repertório inédito e autoral. Com título que reproduz o nome de 
uma rodovia de São Paulo, SP55 é um álbum que reflete a vida familiar 
do músico que é um dos quatro filhos do ex-Ministro do Trabalho de João 
Goulart, ex-vice-governador de São Paulo e ex-deputado federal, Almino 
Affonso. Nessa entrevista exclusiva ao Informativo AJOSP, o artista fala 
sobre seu íntimo mosaico de sons costurado pela poesia e conta um pouco 
sobre sua nova fase criativa.

Entrevista:
o Titã Sérgio Britto

Dois momentos: visita 

ao programa Bazar 

Maravilha na Rádio 

Inconfidência e durante 

a apresentação de seu 

show em BH (fotos de 

Guilherme Bergamini)


