
Aniversariantes
Hoje: Eliane da Cunha Dias (22ª Vara), 
Katucha Bastos Muniz (NUCJU), Alex 
Sandro Cardoso da Silva (Ilhéus) e An-
tonio Marcos Militão (Delta).
Amanhã: Helena Maria Leite (12ª 
Vara), Jaciara Cunha Cerqueira (Feira 
de Santana) e Valdete Laranjeira Cole-
vati (NUCAF).
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Brasil tem banda larga 
móvel mais cara 

da América Latina
O Brasil é dono da banda larga móvel 

mais cara da América Latina, superando 
Chile e Argentina, que seguiram a ten-
dência local de queda nos preços, apon-
ta estudo recente publicado pela Asso-
ciação Mundial de Telefonia Móvel.

O levantamento foca nos planos mais 
acessíveis para a população local e apon-
ta que, enquanto na maioria dos países 
latino-americanos os preços caíram ou 
ficaram estáveis durante o período, por 
aqui os valores subiram de forma signifi-
cativa nos últimos três anos. 

Em duas das três categorias analisa-
das, o Brasil registrou aumento de pre-
ços entre 2010 e 2013, além de valores 
maiores do que a média cobrada nos 
outros 17 países analisados.

Na categoria de Plano de Banda Lar-
ga Móvel Mais Econômico para Com-
putadores com pelo menos 1GB para 
Download, o Brasil viu o preço médio 
subir de pouco menos de 20 dólares, em 
2010, para mais de 30 dólares, ficando 
com o título de mais caro da região. En-
quanto isso, países como Chile e Argen-
tina registraram quedas inversamente 
proporcionais, com preços atuais entre 
15 e 20 dólares. No Uruguai e Panamá, 
os valores cobrados são ainda menores, 
ficando entre 10 e 15 dólares.

A outra categoria em que o Brasil é 
o mais caro é em Plano de Banda Larga 
Móvel Mais Econômico para Smartpho-
nes com Pelo Menos 1GB para Downlo-
ad. Nessa faixa, o país viu o valor subir 
de U$ 20 para U$ 25, preço mais alto 
entre todos os 17 países da região. A 
Costa Rica, com U$ 5, tem o menor va-
lor. Uruguai (U$ 10), Argentina (U$ 15) 
e Chile (U$ 20) estão abaixo do Brasil.

O estudo diz que a base da pirâmide 
sócio-ecônomica de Brasil, Argentina, 
Colômbia, Equador e México, repre-
sentada por 149 milhões de pessoas 
com uma renda apertada, em torno de 
U$ 114 por mês, pode ser beneficiada 
por planos mais baratos, o que vem se 
acentuando desde 2010, com exceção 
do Brasil.

infoviaPoder Judiciário inicia hoje Censo 
para avaliar políticas existentes

Cinco minutos. Esse é o tempo estimado para o preenchi-
mento do questionário do Censo do Judiciário Brasileiro, que 
começa hoje, 26 de agosto, e está disponível na página do CNJ 
(www.cnj.jus.br). O Censo servirá como fonte de dados impor-
tante para avaliar as políticas de recursos humanos já existen-
tes, como a política de cotas para pessoas com deficiência.

A pesquisa pretende levantar, sistematizar e analisar as infor-
mações pessoais e funcionais para que seja traçado um perfil dos 
magistrados e dos servidores que atuam na Justiça brasileira. 

Todos os dados fornecidos serão mantidos em sigilo e os resul-
tados serão divulgados de forma genérica, sem identificação dos 
participantes. Para evitar que a mesma pessoa responda mais de 
uma vez será pedido apenas o número do CPF. 

Participarão da pesquisa todos os servidores do Judiciário, de-
sembargadores, magistrados e servidores, efetivados, comissiona-
dos, e cedidos a outros órgãos do Poder Executivo e Legislativo. 
Não participarão estagiários, profissionais terceirizados e servido-
res requisitados de outros orgãos.

Apenas informações agregadas são conhecidas até o momen-
to, como o número total de magistrados, servidores e trabalhado-
res terceirizados em cada tribunal. 

Nada se sabe, em âmbito nacional e de maneira padroniza-
da, sobre as características pessoais ou aquelas relacionadas ao 
seu trabalho: quantos servidores e magistrados do sexo feminino 
ou masculino, quantos são negros, brancos ou indígenas, nem 
qual é a idade média dos magistrados e dos servidores, entre 
outros dados relevantes.

O Censo permitirá comparações entre distintos tribunais, faci-
litando o cotejamento do perfil dos servidores e magistrados com 
elementos importantes para o planejamento das políticas públicas 
do Poder Judiciário, em nível nacional.

O governo estadual vai investir R$ 1 bi-
lhão nas obras do metrô de Salvador. O res-
tante da obra será realizado com recursos 
do governo federal e de empresas privadas. 
No total, serão R$ 3,6 bilhões.

A primeira etapa das obras do metrô de 
Salvador, reduzida a 6 Km, foi concluída 
após 13 anos. Mesmo assim, o transpor-
te ainda não começou a operar. O trecho 
vai da Lapa até a Rótula do Abacaxi. Para 
o governo estadual, a expectativa é que o 
primeiro trecho da linha 1 (Lapa-Retiro), 
esteja em operação até junho de 2014. A 
segunda etapa, que vai até Pirajá, estaria 
concluída  até 2015.

A conclusão da primeira etapa do metrô 
(6 km), está sendo investigada pelo TCU. 
O gasto total seria de R$ 1 bilhão. O con-
sórcio Metrosal, formado pelas empresas 
Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez e Sie-
mens, é acusado de superfaturamento e de 
entregar a obra pela metade e com falhas 
na estrutura, como infiltrações.

Recentemente, o sistema, que era ad-
ministrado pela prefeitura, passou para a 
gestão do governo do estado. Segundo o 
TCU, há indícios de superfaturamento de 
quase R$ 160 milhões desde o início da 
obra, há 13 anos, valor que, corrigido, hoje 
chegaria a R$ 400 milhões. O Metrosal 
nega superfaturamento e diz que não hou-
ve irregularidades na licitação. O consórcio 
afirma que o projeto básico apresenta to-
dos os itens da obra.

Conforme o processo do TCU, o con-
vênio para a obra foi firmado em 1998 
e o contrato assinado entre a CTS e a 
Metrosal em 1999, no valor de R$ 358 
milhões. A partir de 2001, a obra passou 
a receber de fato recursos federais e ser 
fiscalizada pelo TCU.

Em 2006, uma auditoria revelou ausên-
cia de planilhas orcamentárias, impedindo 
a adequada avaliação da compatibilidade 
de preços. A suposta fraude foi verificada 
no trecho Lapa-Pirajá. A partir daí, o TCU 
instaurou uma tomada de contas especial 
em 2009 para reaver os valores.

R$ 3,6 bilhões serão investidos no metrô
No fim de 2012, o tribunal constatou 

o superfaturamento e afirmou que a obra 
foi contratada com valor 113,7% acima 
do mercado e os envolvidos teriam de de-
volver mais de R$ 166 milhões aos cofres 
públicos com correção monetária. O valor 
atualizado atinge R$ 400 milhões. 

Para o ministro relator, “as deficiências 
constatadas, apesar de percebidas por ges-
tores da CTS não foram corrigidas e con-
duziram à contratação das obras a preços 
excessivamente elevados e à necessidade 
de um grande número de modificações”.

Sobre as modificações, o TCU entendeu 
que elas foram criadas por aditivos “que 
não apenas repetiram e expandiram os ele-
vados preços originalmente contratados, 
mas também extrapolaram os limites legal 
de alteração do valor contratual”.

Em julho, o TCU manteve suspensas as 
obras do Metrô e obrigou que as empresas 
aumentem o valor das garantias para “as-
segurar o resultado da apuração em curso 
no TCU acerca de eventual dano ao erá-
rio”. O consórcio de Siemenes, Camargo e 
Andrade ofereceu R$ 61 milhões de garan-
tia, mas o TCU pediu R$ 115 milhões.

O MPF também investiga os fatos na 
área criminal. O procurador Vladimir Aras 
enviou ofício à Siemens para saber se a 
empresa pretende colaborar com as inves-
tigações. O MPF quer saber se houve con-
luio nas licitações do metrô de Salvador, a 
exemplo do cartel delatado pela Siemens 
nas licitações  em São Paulo e DF.


