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Site http://mw.eco.br/zig/hp.htm 
 CiberForum: PONTOS DE VISTA/COMENTÁRIOS/RÉPLICAS 

POLÍTICA NO BRASIL 

CONTRA A INDICAÇÃO POLÍTICA  
DE CHEFIAS INCOMPETENTES 

Cópia da MOÇÃO: 

 
 ____________________________________________________________________________________________________  
Avenida Alvares Cabral, 1600. 2° andar/ Sala 03. Belo Horizonte – MG CEP: 30170-917 presidencia@febrageo.org.br  
 

Manifestação de Repúdio a Indicação Política 

de Cargos Técnicos na Administração Pública 
 

A Federação Brasileira de Geólogos apresenta seu total repúdio ao processão predatório 
de nomeações políticas, sem qualquer critério técnico, para cargos de relevância importância na 
gestão dos recursos naturais e minerais brasileiros. Os casos recentes ocorridos na CPRM e 
DNPM demonstram o total desprezo de certos setores políticos pela sociedade e para o 
planejamento técnico de longo prazo. A negociata de cargos de gestão técnica por pessoas sem 
nenhum ou pouco conhecimento e experiência nesses setores trazem um prejuízo grave para 
nossas instituições, que a ficam à mercê de pessoas sem qualificação para tais funções.  
Não se pode deixar de considerar o custo de dar uma função a pessoas externas ao quadro de 
empregados em uma empresa pública. Um empregado do quadro efetivo, quando exerce uma 
função de confiança, recebe geralmente a gratificação, que corresponde a 30% do salário função. 
Pessoas externas, além de receberem o salário função integral, ainda tem direito a todos os 
benefícios da empresa (assistência médica, alimentação, seguro) acarretando despesas extras para 
a empresa.  
Em um contexto de contenção de despesas, com projetos restringindo gastos, causa indignação 
ver o desgoverno da concessão de cargos de confiança, grande parte das vezes a indivíduos 
desqualificados para a função. Em uma empresa como a CPRM, que conta com 636 
empregados de nível superior, a grande maioria com cursos de pós graduação e especialização, 
causa estranheza encontrar cargos preenchidos através de indicações políticas por pessoas de 
escolaridade restrita ou formação profissional totalmente alheia à função que passam a exercer.  
Para não se cometer injustiças, cabe esclarecer que existe reconhecimento ao trabalho de um ou 
outro destes indicados, e que há opinião corrente entre os funcionários da CPRM acerca da 
eventual conveniência de quadros técnicos externos atuarem na empresa. Mas os fatos em foco 
são de outra ordem, e a grande movimentação de cargos observada nos últimos meses indica 
que a corrida por recompensas a favores políticos de caráter fisiológico está fora de controle nos 
órgãos do Ministério de Minas e Energia, gerando absurdos como o da Superintendência da 
CPRM Manaus, a cargo de um ex-prefeito condenado a ressarcir os cofres do município que 
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governou em oito milhões de reais; e o pior, não é o único condenado (em julgado) dentre os 
recentes cargos de confiança nomeados por indicação política na empresa.  
A FEBRAGEO apoia as manifestações realizadas por funcionários de carreira da CPRM e 
incentiva a todos os profissionais e pessoas que querem o bem do Brasil, e se posicionarem 
contra esse absurdo predatório. Incentivamos e apoiamos ainda que mais manifestações e 
denúncias ao Ministério Público sejam feitas para que o Brasil não seja um país a negociata de 
cargos esteja acima da competência e experiência profissional.  
Acidentes recentes como o de Mariana nos lembram da importância da valorização de nossos 
órgãos técnicos de fiscalização e pesquisa, mas parece que os políticos inescrupulosos não se 
preocupam em nada com nossa sociedade.  
Então convocamos todos a lutar, divulgar e se manifestar contra essas nomeações e negociatas 
de cargos públicos. Aqui uma relação recente de nomeações, no mínimo, duvidosas. 
Diretoria da FEBRAGEO – Federação Brasileira de Geólogos  

Comentários & Réplicas 
De: Manfredo Winge  
Enviada em: quinta-feira, 16 de novembro de 2017 15:30 
Para: Sen. Cristovam Buarque  
Cc: 'acir@senador.leg.br'; 'aecio.neves@senador.leg.br'; 'sen.airtonsandoval@senado.leg.br'; 'alvarodias@senador.leg.br'; 'ana.amelia@senadora.leg.br'; 'angela.portela@senadora.leg.br'; 'antonio.anastasia@senador.leg.br'; 
'antoniocarlosvaladares@senador.leg.br'; 'armando.monteiro@senador.leg.br'; 'ataides.oliveira@senador.leg.br'; 'benedito.lira@senador.leg.br'; 'cassio.cunha.lima@senador.leg.br'; 'cidinho.santos@senador.leg.br'; 
'ciro.nogueira@senador.leg.br'; 'cristovam.buarque@senador.leg.br'; 'dalirio.beber@senador.leg.br'; 'dario.berger@senador.leg.br'; 'davi.alcolumbre@senador.leg.br'; 'edison.lobao@senador.leg.br'; 'eduardo.amorim@senador.leg.br'; 
'eduardo.braga@senador.leg.br'; 'eduardo.lopes@senador.leg.br'; 'elmano.ferrer@senador.leg.br'; 'eunicio.oliveira@senador.leg.br'; 'fatima.bezerra@senadora.leg.br'; 'fernandobezerracoelho@senador.leg.br'; 
'fernando.collor@senador.leg.br'; 'flexa.ribeiro@senador.leg.br'; 'garibaldi.alves@senador.leg.br'; 'gladson.cameli@senador.leg.br'; 'gleisi@senadora.leg.br'; 'heliojose@senador.leg.br'; 'humberto.costa@senador.leg.br'; 
'ivo.cassol@senador.leg.br'; 'jader.barbalho@senador.leg.br'; 'joao.alberto.souza@senador.leg.br'; 'joao.capiberibe@senador.leg.br'; 'jorge.viana@senador.leg.br'; 'jose.agripino@senador.leg.br'; 'jose.maranhao@senador.leg.br'; 
'josemedeiros@senador.leg.br'; 'jose.pimentel@senador.leg.br'; 'jose.serra@senador.leg.br'; 'katia.abreu@senadora.leg.br'; 'lasier.martins@senador.leg.br'; 'lidice.mata@senadora.leg.br'; 'lindbergh.farias@senador.leg.br'; 
'lucia.vania@senadora.leg.br'; 'magno.malta@senador.leg.br'; 'maria.carmo.alves@senadora.leg.br'; 'marta.suplicy@senadora.leg.br'; 'omar.aziz@senador.leg.br'; 'otto.alencar@senador.leg.br'; 'paulo.bauer@senador.leg.br'; 
'paulopaim@senador.leg.br'; 'paulo.rocha@senador.leg.br'; 'pedrochaves@senador.leg.br'; 'raimundo.lira@senador.leg.br'; 'randolfe.rodrigues@senador.leg.br'; 'reginasousa@senadora.leg.br'; 'reguffe@senador.leg.br'; 
'renan.calheiros@senador.leg.br'; 'roberto.muniz@senador.leg.br'; 'roberto.requiao@senador.leg.br'; 'robertorocha@senador.leg.br'; 'romario@senador.leg.br'; 'romero.juca@senador.leg.br'; 'ronaldo.caiado@senador.leg.br'; 
'rose.freitas@senadora.leg.br'; 'sergio.petecao@senador.leg.br'; 'simone.tebet@senadora.leg.br'; 'tasso.jereissati@senador.leg.br'; 'telmariomota@senador.leg.br'; 'valdir.raupp@senador.leg.br'; 'vanessa.grazziotin@senadora.leg.br'; 
'vicentinho.alves@senador.leg.br'; 'waldemir.moka@senador.leg.br'; 'wellington.fagundes@senador.leg.br'; 'wilder.morais@senador.leg.br'; 'zeze.perrella@senador.leg.br' 
Assunto: MOÇÃO DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GEÓLOGOS: CONTRA A INDICAÇÃO POLÍTICA DE CHEFIAS INCOMPETENTES 
Prioridade: Alta 
 

Prezado colega ex-professor e ex-reitor da UnB, Senador Cristovam,  
c/c demais senadores/as da República. 
Neste dia da Proclamação da República, peço ao colega que encaminhe ao exame desse 
Parlamento esta MOÇÃO DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GEÓLOGOS para que nos ajudem 
a acabar com esse loteamento de cargos do comando técnico-científico da administração pública 
por pessoas incompetentes que vêm sendo indicadas por este governo brasileiro sem o mínimo 
de respeito ao bom senso e aos interesses de nosso País e, certamente afrontando a constituição 
brasileira no quesito de impessoalidade e probidade, detonando com o Serviço Geológico do 
Brasil – CPRM e os bons serviços que ele vem prestando. 
Está mais do que na hora de terminarmos com este toma-lá-dá-cá infame que está matando a 
política séria no Brasil e que vem sendo tocado há muito tempo por governantes e ex-
governantes só para proteger interesses espúrios e particulares e, assim, destruindo a estrutura 
democrática nacional. 
Como já salientamos em http://mw.eco.br/zig/emails/PARA_REFORMA_POLITICA.pdf   
até o cargo de ministro poderia ser escolhido a partir de lista sêxtupla indicada por instituições 
(associações científicas, profissionais, de pesquisa, universitárias,.. ) com questões e  interesses 
conexos aos de cada ministério, quanto mais as chefias de cunho eminentemente executivo de 
campo. 
Cordialmente 
Manfredo Winge  
Geólogo – Professor aposentado 
Manfredo Winge - http://mw.eco.br/zig/hp.htm  [confraria democrática do bom senso] 
         Webmaster:  1o SITE do IG/UnB 
                             Glossário Geológico Ilustrado 
                              SIGEP Sítios Geológicos e Paleobiológicos do Brasil 

  "Aqueles preocupados com o custo da educação deveriam antes considerar o custo da ignorância".  
                   Derek Bok, ex-Reitor da Universidade de Harvard (foi-me enviado por e-mail) 
 
 

http://mw.eco.br/zig/emails/PARA_REFORMA_POLITICA.pdf
http://mw.eco.br/zig/hp.htm
http://mw.eco.br/ig/index.html
http://sigep.cprm.gov.br/glossario/
http://sigep.cprm.gov.br/
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De: Arno Bertoldo  
Enviada em: quinta-feira, 23 de novembro de 2017 17:43 
Para: Manfredo 
Assunto: loteamento político de órgãos do governo 
 

Caro Manfredo,  
Recebi teu email encaminhando ao Senador Cristovam e colegas, a moção da Febrageo. Como 
acho este assunto muito importante e tenho procurado debatê-lo, tomo a liberdade de te enviar 
cópia do email que enviei ao jornalista Boechat, com este propósito. 
Até agora não recebi resposta do Boechat. 
Abs, 
Arno 
cópia do email enviado ao Boechat: 
Enviada: 2017/11/07 17:10:23 
 
Para: rboechat@band.com.br 
Assunto: Entrevista do juiz Sérgio Moro ao repórter Gerson Camarott 
i  

Caro Boechat,  
Nos minutos finais de sua entrevista, de quase uma hora, o juiz Sérgio Moro afirma ao repórter, 
que a lava jato não vai acabar com a corrupção. Que “... a raiz dos crimes havidos na Petrobrás 
consiste no loteamento político dos cargos da administração pública...”. Que isto existe há anos, 
e pergunta: e nós não vamos fazer nada? 
Este assunto muito me toca e foi objeto de uma carta minha ao jornal O Globo (que não a 
publicou), criticando um “Manifesto dos Intelectuais”, que pretensamente defendia a Petrobrás. 
Como você diria, com a franqueza e a coragem que te caracterizam, fiquei puto da vida com este 
manifesto e resolvi escrever ao O Globo. 
Agora, tomo a liberdade de te enviar esta cartinha de 15/03/2015 (na verdade, um email) para 
que tenhas uma ideia da minha crítica, que me parece pertinente ao que o juiz Moro coloca. 
Faço isso com a esperança de te sensibilizar para este tema, que não é debatido, como deveria 
ser. Acho que você, e sua equipe, tem condições de fazer essa discussão de maneira mais ampla 
e eficaz. Por exemplo, vocês poderiam entrevistar e questionar alguns desses intelectuais.   
Fico ao teu dispor caso possa ajudar com qualquer outra informação. Com respeito e admiração 
pelo teu trabalho, 
Arno 
 

Segue abaixo a carta referida: 
 

De: arnob@uol.com.br  
Para: cartas@oglobo.com.br  
Assunto: A defesa da Petrobras e o Manifesto dos Intelectuais 
Data: 15/03/2015 19:15 
 

Prezados (as), 
A defesa da Petrobras e o Manifesto dos Intelectuais 
Como presidente da Associação Profissional dos Geólogos –RJ no período de 1980-1982, 
participei ativamente na condenação dos Contratos de Risco. Em 1981, quando Shigeaki Ueki 
era presidente da Petrobras e pretendia abrir a Bacia de Campos ao risco, como conselheiro do 
Clube de Engenharia, apresentei proposta levando o Clube a se posicionar enfaticamente contra 
o que seria a “entrega” da principal área produtora do país. 
Agora, sabendo de um manifesto de intelectuais em defesa da Petrobras procurei conhecer o seu 
teor e confesso que fiquei decepcionado. No seu primeiro parágrafo, o documento afirma: “A 
chamada Operação Lava Jato, a partir de malfeitos na Petrobras, desencadeou um processo 
político que coloca em risco conquistas da nossa soberania e a própria democracia.” 
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O documento me pareceu estar mais preocupado em defender o “status quo” do que realmente 
a Petrobras. No meu entendimento, o que desencadeou o processo que fragilizou terrivelmente 
a Petrobras foi a corrupção em larga escala, provocada pelo loteamento politiqueiro dos seus 
cargos de direção, prática comum em nossos órgãos governamentais. 
Como geólogo da CPRM, convivi com este tipo de gestão, onde pessoas, muitas vezes sem 
qualificação profissional, são colocadas nos cargos de direção por indicação política obscura. 
Sem nenhuma cerimônia chegam com seu séquito de apaniguados, designados para régios 
cargos de confiança, em detrimento de técnicos realmente qualificados. 
No caso da principal empresa brasileira, onde se movimenta grande soma de dinheiro, a 
destinação de uma diretoria a um representante de um partido político - com compromissos 
com seu partido e não com a empresa -, como está mostrando a Operação Lava Jato, deu 
margem a esse caso de corrupção sem precedentes. 
Na defesa efetiva da Petrobras, acho que o manifesto dos intelectuais bem que poderia ter 
condenado o loteamento político dos cargos de sua direção, aí sim, denominando essa prática de 
malfeito. 
Arno Bertoldo 
 
De: Manfredo Winge  
Enviada em: segunda-feira, 27 de novembro de 2017 20:18 
Para: 'Arno Bertoldo' 
Cc: 'Dep. Adão Villaverde (villaverde@al.rs.gov.br)'; Dep. Beto Albuquerque (dep.betoalbuquerque@camara.leg.br); Dep. José Fogaça ; Dep. Margarida Salomão ; Dep. Onix Lorenzoni (dep.onyxlorenzoni@camara.leg.br); 'Dep. Osmar 
Terra (dep.osmarterra@camara.gov.br)'; 'Dep. Vieira da Cunha (dep.vieiradacunha@camara.gov.br)'; Sen. Alvaro Dias (alvarodias@senador.gov.br); 'Sen. Ana Amélia (ana.amelia@senadora.gov.br)'; 'Sen. Cristovam Buarque 
(cristovam@senador.gov.br)'; Sen. Lasier Martins; 'Sen. Paulo Paim (paulopaim@senador.gov.br)'; Ver. Adeli Sell ; Ver. Valter Nagelstein ; Aristides Arthur Soffiati Netto (as-netto@uol.com.br); Carolina Bahia; Cláudia Laitano ; David 
Coimbra ; Francisco Marshall ; Juremir Machado ; Larissa Roso (larissa.roso@zerohora.com.br); Luis Fernando Verissimo; Lya Luft ; Martha Medeiros; Paulo Germano (paulo.germano@zerohora.com.br); Percival Puggina ; Rosane de 
Oliveira 
Assunto: RES: loteamento político de órgãos do governo 
 

Prezado colega Arno, 
suas observações, muito pertinentes, estão sendo postadas, com sua autorização, em 
http://mw.eco.br/zig/emails/PARA_REFORMA_POLITICA.pdf   no tópico CONTRA A 

INDICAÇÃO POLÍTICA DE CHEFIAS INCOMPETENTES . 
Hoje sabemos que não foi somente a Petrobrás que dançou, mas que o país todo foi tomado de 
assalto pelo toma-lá-dá-cá propinodútico: onde tinha grana e licitação.. opa, é isso que 
queremos!!! e lambuzaram-se as aves de rapina.. e continuam se lambuzando com os recursos 
que deveriam ter sido canalizados para as verdadeiras ações públicas, notadamente ensino, 
saúde, cultura,.. como frentes preventivas desta barbárie que já impera no País todo e cresce dia 
a dia.  É um tapa na cara  de todos os brasileiros honestos. E que se perpetua de forma aviltante.   
Por quê  isto ocorre? pistas e sugestões de soluções têm sido indicadas neste mesmo site 
http://mw.eco.br/zig/hp.htm ; aguardamos críticas e sugestões (construtivas!). 
OBS. Considerando que políticos são nossos representantes  e que cronistas/jornalistas são 
nossos olhos e ouvidos e bocas – quando investigam,  analisam, discutem e repercutem 
democraticamente FATOS  (sem imprensa LIVRE não há DEMOCRACIA), tenho 
encaminhado cópias de e-mails com suposta relevância para alguns deles que tenho e-mails. Não 
estranhe!  E vai em c/co para amigos e colegas. 
Abraço 
Manfredo 
 
From: Cassio Roberto da Silva  
Sent: Tuesday, November 28, 2017 8:33 AM 
To: mwinge  
Subject: Re: loteamento político de órgãos do governo 
 

Prezados Manfredo e Arno 
Compactuo com as colocações de vocês, infelizmente alguns colegas e intelectuais com 
insinuações sobre a lava jato/MP/Moro, no fundo defendem a corrupção ou a minimizam, 
colocando a culpa nos outros. 

http://mw.eco.br/zig/emails/PARA_REFORMA_POLITICA.pdf
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Para termos um país com qualidade de vida, distribuição de renda, educação e saúde, precisa 
prevalecer (princípios) de honestidade, honra e  merito/qualificação na liderança de governos e 
órgãos nos 3 níveis, Federal, Estadual e Municipal. 
Abs 
Cassio 

Voltar para:  SITE  ou   Para Reforma Política 

ENVIE SEUS COMENTÁRIOS  
 Caro internauta.  A sua participação com comentários, sugestões, críticas,.. é sempre bem vinda e poderá ser postada, caso o texto, coerente com o assunto 
abordado,  tenha redação adequada a um forum  de debates pautado no bom senso - clique na caixa de correio e envie, indicando o assunto como título do 
texto  e torne-se um confrade da CONFRARIA DEMOCRÁTICA DO BOM SENSO  - CLIQUE Para informar ou cancelar seu endereço de e-mail 

Para localizar qualquer assunto ou nome pressione ‘Ctrl’ e ‘F’ simultaneamente  
e digite parte da palavra procurada no quadro que se abre 

 

http://mw.eco.br/zig/hp.htm
http://mw.eco.br/zig/emails/PARA_REFORMA_POLITICA.pdf
mailto:mwinge@terra.com.br?subject=comentarios_sugestoes_criticas_mw_eco_br_zig
http://mw.eco.br/zig/Revisar_Email.htm
http://mw.eco.br/zig/Revisar_Email.htm

