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OPINIÃO
Estamos de
olho !

Parceria

A relação entre imprensa e
Sercomtel é milionária

Q

descarte
de
reclamações/
uer pagar quanto? Usando o o
ocê, com certeza,
bordão de uma grande loja de denúncias contra a administração
já deve ter ouvido
até o amansamento de notícias
departamentos dá para chegar a
falar do SINDSERV, o
desfavoráveis. Há ainda
conclusão de que a Sercomtel
Sindicato dos Servidores
outras formas de se aliviar:
paga caro para ter seu nome
Você sabia?
Públicos Municipais de
longas entrevistas com
escancarado pelas rádios,
Londrina. Isto por que o
Que
a
Sercomtel
TV’s e jornais da cidade.
membros do primeiro
Sindicato tem uma tarefa
gastou R$ 3 milhões com escalão da prefeitura
E os bônus, sobram para
permanente, em prol, não só dos servidores,
a administração.
salários de apenas cinco sobre assuntos que
mas também de toda a população de Londrina
a nada,
Os números foram
através da busca de um serviço público de
diretores indicados pelo enãoos levam
divulgados na sessão do
já conhecidos
qualidade.
prefeito?
de
capa,
dia 27 de novembro pela
factóides
O caminho encontrado é o da ﬁscalização
do
tipo,
“prefeitura
vereadora de oposição à
dos atos do poder executivo, denunciando
plajena...”,
“prefeito
administração Sandra Graça
toda forma de ato irregular e imoral no serviço
a partir de dados fornecidos pela
estuda...”, “deputado tenta...”.
público, combatendo assim a corrupção que
própria companhia. Revelam que no Tanto é verdade isso que bastar dar
desvia o dinheiro dos impostos prejudicando
ano passado a Sercomtel fixa torrou uma olhada no ranking das empresas
a saúde, a educação e a manutenção da
R$ 5,547 milhões em publicidade e a beneficiadas para chegar a conclusão.
cidade. Foi assim quando denunciamos
Celular outros R$ 2,475 milhões. Já O inexpressivo jornal Folha Norte é o
a licitação irregular da distribuição dos
neste ano, até o mês de setembro, segundo jornal que mais recebeu grana
medicamentos no valor de R$ 11 milhões,
os gatos foram de R$ 2,774 milhões da Sercomtel. Não por acaso, é o jornal
quando combatemos a terceirização da
e R$ 3,015 milhões respectivamente. que se tornou o porta-voz oficial do
merenda escolar, o sucateamento do serviço
Os números provocaram um alvoroço prefeito Nedson e do deputado André
de manutenção da cidade e ainda a falta de
e no dia seguinte, a empresa publicou Vargas. A desconhecida TV Antares
investimento adequado na área de saúde que
uma retificação informando (UHF) é outra que lidera o ranking do
obriga a população a uma espera de até
um gasto de R$ 900 mil caixinha da administração. Mas é bom
seis horas para uma simples consulta
Você sabia?
a mais.
esclarecer: todos, todos os veículos
nas unidades básicas de saúde.
Que
o
número
de
O
que
isso receberam dinheiro da Sercomtel.
O
SINDSERV
convida
a
Os números tornados públicos
quer dizer? Quer
assinantes da Sercomtel
todos londrinenses que amam
dizer
que
a ajudam a entender também o porquê do
esta cidade, que desejam um
Celular era de 51 mil em 2001
administração tem déficit na empresa. Quando interesses
futuro melhor para seus ﬁlhos
e cresceu para 78 mil neste ano?
na Sercomtel um políticos se sobrepõem aos interesses
e familiares, a participar desta
Se
o
número
de
assinantes
forte instrumento comunitários apenas alguns ganham.
tarefa: se manifestar contra os
de persuasão da E que a administração deixe agora
aumentou, qual a razão então
atos administrativos do prefeito
imprensa local, é chorar as pitangas pelos seguidos
que lesam o patrimônio da cidade.
do prejuízo?
o
tradicionalíssimo prejuízos da Sercomtel. Não sobraram
Um forte abraço a todos,
Os mais desculpas.
toma-lá-dá-cá.
Marcelo de Lima Urbaneja
desde
sintomas
vão
pres. do SINDSERV
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Buraco sem fundo

Onde a Sercomtel enﬁa o dinheiro
da publicidade

Ministério Público
investiga contratos de
publicidade

O prejuízo anunciado pela Sercomtel Celular de R$ 4,5 milhões se equivale
ao dinheiro gasto em publicidade apenas neste ano pela companhia, exatos
O mês de novembro terminou com
R$ 4.310.594,04. Os dados são oficiais e já estão sendo investigados
o estouro de mais uma bomba na
pelo Ministério Público (leia mais sobre o assunto nesta página).
Você
sabia?
administração Nedson envolvendo
A lista publicada abaixo você não vai ler, ouvir ou ver em
Que
a
Sercomtel
a Sercomtel: o Ministério Público
veículo de imprensa algum. Revela quanto cada jornal, emissora
cumpriu mandados de busca e
de rádio e TV ganhou com publicidade neste ano.
mantém um grupo de
Só com jornais a Sercomtel gastou R$ 1,01 milhão. Com marajás que trabalha apenas apreensão nas sedes da companhia
para recolher material que pudesse
rádios outros R$ 905 mil e com TV’s R$ 2,3 milhões. Até pequenas
uma
vez
por
mês
que
esclarecer
o que há por trás dos
emissoras de TV à cabo levaram um pouco: R$ 72 mil ao todo.
gastos da empresa com publicidade.
No quesito rádio vale a informação: as seis emissoras que mais
compõe o Conselho
antes, o dono da TV Antares
receberam recursos são as que mantêm algum programa ou espaço
Administrativo? (UHF)Diasprestou
depoimento e deu
jornalístico no ar.
informações que contradisseram dados
oﬁ
ciais
da empresa. A primeira lista com os gastos
MEIO
VEÍCULO
GASTO
%
com publicidade informava que a TV recebeu uma
Jornal
Folha de Londrina R$ 621.016,08
61,99%
bolada de R$ 347,5 mil. Já no dia seguinte esse
Jornal
Folha Norte
R$ 113.500,00
11,33%
valor foi corrigido para baixo, R$ 69 mil.
Jornal
Jornal de Londrina R$ 79.880,00
7,97%
Mas o que está sendo investigado não é só isso
não.
Fontes do SINDSERV informaram que os
Jornal
Paraná Shimbun
R$ 38.562,50
3,85%
promotores estão atrás mesmo do pagamento por
Jornal
Londrina Sul
R$ 19.500
1,95%
fora, o caixinha. A suspeita é que os valores pagos
–
e que constam nas notas – não seja o mesmo
R$ 1.001.787,82
Total c/ jornal
equivalente ao serviço prestado. Ou seja: a Sercomtel
Rádio
CBN (FM)
R$ 156.500,00
35,16% das FM’s
paga para ter dois minutos ou duas colunas de
propaganda, mas na verdade, só são divulgadas ou
Rádio
Paiquerê (AM)
R$ 130.310,00
28,28% das AM’s
publicados um minuto ou uma coluna.
Rádio
Brasil Sul (AM)
R$ 103.000,00
22,35% das AM’s
A história recente de Londrina mostra que
prefeitos já tentaram e conseguiram controlar a
Rádio
Globo (AM)
R$ 101.500,00
22,03% das AM’s
imprensa por meio do caixinha, ou jabá, como
Rádio
Paiquerê (FM)
R$ 76.260,00
17,13% das FM’s
dizem os jornalistas. No passado a imprensa local
Rádio
Norte (AM)
R$ 75.000,00
16,28% das AM’s
estava blindada para não divulgar notícias que iam
contra o interesse do então prefeito. Até a TV Globo
R$ 905.882,20
Total c/ rádios
do Rio de Janeiro precisou intervir na sua aﬁliada
TV
Coroados (Globo) R$ 854.873,09
36,12%
local, a TV Coroados, para
que o telespectador
TV
Tarobá (Band)
R$ 591.693,00
25,00%
pudesse saber para
Você sabia?
TV
Cidade (SBT)
R$ 537.807,13
22,72%
onde ia o dinheiro
Que a nomeação dos
da
venda
da
TV
RIC (Record)
R$ 234.469,30
9,91%
Sercomtel.
membros do Conselho
Antares(UHF)*
TV
R$ 347. 500,00
Estaria a história Administrativo segue critérios
primeira lista
se repetindo mais
Total c/ TV’s
R$ 2.366.924,02
uma vez? É o que apenas políticos e que cada
o Ministério Público
um recebe, em média,
está investigando.
R$ 3 mil?

Gastos
totais

R$ 4.310.594,04
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Eleição chegando

O

Nedson volta a falar na venda da Sercomtel

prefeito Nedson já trucou duas vezes a favor da venda
da Sercomtel: ainda no primeiro mandato ele submeteu a
proposta a avaliação da população de Londrina que foi às urnas
participar de um plebiscito. Ampla maioria optou por manter a
Sercomtel nas mãos da cidade, administrada pelo poder público.
Agora, no segundo mandato, Nedson voltou ao assunto ao divulgar
por aí que o governo do Estado – via COPEL – estaria interessado
em adquirir a maioria das ações da telefonia e se tornar sócia
majoritária em deﬁnitivo da Sercomtel. Detalhe: o assunto surgiu
ainda durante a campanha eleitoral para deputado e governador.
Mas, na prática, a teoria foi outra: a COPEL negou o interesse e
deixou o abacaxi nas mãos da prefeitura.
No ﬁnal deste ano – já no clima de eleições municipais – o

A galinha dos
ovos de ouro para
políticos

Você sabia?

Que entre os membros
do Conselho Administrativo
estão a esposa de um deputado
estadual, um dono de rede de
supermercados e a cunhada de
um atual vereador?

prefeito
e
do
também
governador
da época que
mandava
na
COPEL.
Curiosamente,
as
duas últimas vezes que
Nedson falou em vender
o que resta da Sercomtel
às
vésperas
de
foi
eleição: no ano passado
quando houve escolha de
deputados estaduais e
governador e neste ano,
já que em 2008 vai haver
eleição municipal.
Há tempos a Sercomtel
é
a verdadeira galinha
Você sabia?
dos ovos de ouro
Que quem administra a
dos
prefeitos.
A
Sercomtel é gente indicada companhia cansou
pelo prefeito e não funcionário de socorrer o caixa
da prefeitura para
de carreira, que prestou
pagar até salários
concurso público para a para os servidores
municipais.
Na
função ?
empresa,
sobram
Ainda
está
na
memória do londrinense
o resultado do maior
político
escândalo
financeiro da cidade: o
roubo de R$ 189 milhões
dos cofres públicos em
mandatos passados. O
dinheiro surripiado veio
da venda de 49% das
ações da Sercomtel para
a COPEL. O Ministério
Público apurou que parte
desse dinheiro serviu
para custear campanhas
eleitorais
de
aliados
do então

prefeito volta à carga com a ladainha: precisa vender a Sercomtel
Celular, pois ela só dá prejuízo e vai quebrar. Aos números: em
2001 a companhia tinha 57 mil assinantes e acumulou lucro de R$
2,6 milhões. O número de assinantes aumentou – como aumentou
também o número de usuários da telefonia celular – para 78 mil,
mas a empresa acumulou prejuízo de R$ 4,5 milhões. O que terá
acontecido? Uma pista: péssimo gerenciamento!
Com a administração Nedson tem sido assim: deixa-se estragar
o que é público para repassar o patrimônio do povo para a iniciativa
privada. Foi assim com o serviço de limpeza pública, com o setor
de poda e roçagem de mato e também com a usina de asfalto. Com
Nedson, até o coreto do Calçadão veio abaixo, pois servia de mocó
para adolescentes esquecidos pela prefeitura.

cargos de conﬁança com
astronômicos.
salários
Funciona
assim:
o
candidato quando vence
as eleições precisa pagar
o que deve para quem o
apoiou no segundo turno ou
mesmo fazendo campanha
eleitoral. Em muitos casos,
a moeda de troca é um
carguinho na prefeitura e
os localizado na Sercomtel
são disputados à tapa. Lá
existe até um tal conselho
administrativo que se
reúne uma vez por mês
com indicados ganhando
R$ 3 mil de salário!
Assim,
mal
administrada, não há
Sercomtel que agüente.

Prefeito manipula
vereadores

A chamada base do prefeito na câmara voltou a
se movimentar: faz consultas jurídicas para saber
se o resultado do plebiscito contra a autorização
para a venda Sercomtel ainda vale. Se ainda valer,
não descartam até votar projeto de lei revogando,
cancelando nova necessidade de plebiscito.
Esse tipo de movimento na câmara é que se
deﬁne como a ação da mão forte do prefeito entre
os vereadores. Com uma câmara fraca, com uma
oposição reduzidíssima, Nedson faz o que quer.
A atual administração é campeã em doação de
terrenos públicos para a iniciativa privada. E a câmara
diz amém. A atual administração faz e suspende
licitações suspeitas. A câmara ﬁnge que não vê. A
atual administração terceiriza tudo quanto é serviço
público. A câmara vira às costas para o problema.
A Sercomtel convive com uma grave situação
ﬁnanceira que careceria de maior atenção dos
vereadores. Trata-se de um bem público sujeito às
mesmas regras e leis que qualquer outra repartição
da prefeitura. Inclusive sujeitas às punições previstas
na Lei de Responsabilidade Fiscal que pune prefeito
com cassação de mandato e proibição de voltar a
ser candidato em caso de irregularidades. Tanta
pressa em vender a Sercomtel parece até uma
operação abafa, daquelas que busca-se apagar
qualquer vestígio de problemas que pudessem levar
a alguma das punições previstas em lei. Aí, nem o
próximo prefeito vai poder investigar.

