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RESUMO 

 

HALBRITTER, Luciana de Oliveira Leal. A dinâmica da justiça nas redes sociais virtuais. 

Rio de Janeiro, 2015. Tese (Doutorado em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia 

Social) - Instituto de Psicologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2015. 

 

 

 

A pesquisa tem por tema as dinâmicas de interação social nas redes sociais virtuais no 

âmbito do debate público sobre as questões de justiça, pela perspectiva de análise de postagen 

e comentários de usuários das redes sociais virtuais na fanpage estudada. O objetivo principal 

é responder à pergunta "as redes virtuais favorecem a participação individual no debate 

público sobre as questões de justiça?", mediante três abordagens: segundo os planos e 

dimensões da justiça; conforme o aspecto da educação não formal; e segundo a interação 

entre os usuários. A partir dos referenciais teóricos dos estudos pós-coloniais, faz-se uma 

análise das teorias da justiça, em especial a teoria tridimensional de Nancy Fraser, da qual 

também provém a discussão sobre a esfera pública, e das teorias de redes sociais como redes 

de interação. Através do aplicativo Netvizz foram extraídos postagens e comentários ao longo 

do ano de 2013, da página da Controladoria-Geral da União, no Facebook. A pesquisa se 

realizou através de métodos qualitativos, com estudo de caso e análise de documentos, 

categorizados em banco de dados em MicrosoftAcess, desenvolvido especificamente para os 

fins da pesquisa. A análise de dados se deu pela dimensão semântica, em análise longitudinal, 

com a categorização das postagens e comentários em recortes temporais, de origem e de 

conteúdo. Após a análise dos dados concluiu-se por uma resposta positiva à pergunta de 

pesquisa, considerando-se que redes sociais virtuais como o Facebook configuram-se em 

esfera pública hábil a desenvolver o debate público sobre questões de justiça, inclusive entre 

poder público e usuários da rede, havendo um debate espontâneo que não se deixa direcionar 



 

  

pelos interesses do mantenedor da página. Por outro lado, os instrumentos e categorizações 

utilizadas permitem replicar o estudo com outras páginas, aplicando-se o mesmo método de 

análise a outros casos existentes no Facebook. 

Palavras-chave: teoria da justiça – redes sociais virtuais – esfera pública – análise de 

conteúdo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ABSTRACT 

 

HALBRITTER, Luciana de Oliveira Leal. A dinâmica da justiça nas redes sociais virtuais. 

Rio de Janeiro, 2015. Tese (Doutorado em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia 

Social) - Instituto de Psicologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2015. 

 

 

This research focuses on the dynamics of social interaction on virtual social networks 

within the scope of public debate about justice issues from a user's perspective. Our main 

objective is to answer the following question: "From a user's perspective, do the virtual social 

networks favor the individual participation in the public debate about justice issues?" In order 

to achieve such goal, we have applied three different approaches, concerned to the plains and 

dimensions of justice, non-formal education, and interaction among users. From the 

theoretical framework of postcolonial studies, we have analyzed the theories of justice, 

especially Nancy Fraser's three-dimensional theory - from which arises the public sphere 

discussion -, and the theories of social networks as interactional networks. By means of the 

Netvizz application, we have extracted posts and comments within the year 2013 from the 

Facebook page of Controladoria-Geral da União (the Brazilian Office of the Comptroller-

General). We have conducted the research by using qualitative methods, with case studies and 

document analysis categorized in an MS Access database developed specifically for the 

purposes of this research. The data have been analyzed in the semantic dimension, by a 

longitudinal analysis, and categorizing the posts and comments into cutouts based on time, 

origin, and content. After analyzing the data, we concluded that the answer to the research 

question is positive. In our understanding, a social networking site such as Facebook 

configures a public sphere adequate to the development of a public debate about justice 

issues, even between the public power and network users, enabling a spontaneous debate, 

which does not allow directing by the interests of the page maintainer. Moreover, the 



 

  

instruments and categorizations employed allow reproducing the study to other pages by 

applying the same method of analysis to other cases existing on Facebook. 

 

Keywords: theory of justice – virtual social networks – public sphere – content analysis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

LISTA DE ILUSTRAÇÕES E FIGURAS 

 

Ilustração 1- Proporção de usuários da Internet por atividade realizada 31 

Figura 1 – Quadro esquemático – teorias da Justiça 35 

Ilustração 2 - Exemplo de perfil 110 

Ilustração 3 - Exemplo de página 111 

Ilustração 4 Exemplo de grupo 112 

Ilustração 5 Exemplo de comunidade 112 

Ilustração 6 Exemplo de post com atividades dos usuários 114 

Ilustração 7: Página da Controladoria-Geral da União 116 

Ilustração 8 – Banco de dados de categorização de posts e comentários 118 

Figura 2 – Quadro esquemático – categorias de análise 122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – Categoria de origem 139 

Quadro 2 – Categoria temporal 139 

Quadro 3 – Categoria temporal versus categoria de origem 140 

Quadro 4 – Número de curtidas por categoria de origem 141 

Quadro 5 – Número de curtidas por categoria temporal 141 

Quadro 6 – Número de compartilhamentos por categoria de origem 142 

Quadro 7 – Número de compartilhamentos por categoria temporal 142 

Quadro 8 – Número de comentários por categoria de origem 142 

Quadro 9 – Número de comentários por categoria temporal 142 

Quadro 10 – Categoria de planos de justiça 143 

Quadro 11- Categoria de planos de justiça em co-ocorrência 143 

Quadro 12 – Categoria de planos de justiça em conjunto com categorias de planos 
de justiça em co-ocorrência 

144 

Quadro 13 – Categoria de planos de justiça por categoria de origem 145 

Quadro 14 - Categoria de planos de justiça em co-ocorrência por categoria de 
origem 

146 

Quadro 15 - Categoria de planos de justiça por categoria temporal 146 

Quadro 16 - Quadro 14 - Categoria de planos de justiça em co-ocorrência por 
categoria temporal 

147 

Quadro 17 – Categoria de planos de justiça por categorias de origem e temporal  148 

Quadro 18 - Categoria de planos de justiça em co-ocorrência por categorias de 
origem e temporal 

149 

Quadro 19 – Número de curtidas por categoria de planos de justiça 151 

Quadro 20 - Número de curtidas por categoria de planos de justiça em co-ocorrência 151 

Quadro 21 – Número de compartilhamentos por categoria de planos de justiça 152 

Quadro 22 - Número de compartilhamentos por categoria de planos de justiça em 
co-ocorrência 

152 

Quadro 23 – Número de comentários por categoria de planos de justiça 152 

Quadro 24 - Número de comentários por categoria de planos de justiça em co-
ocorrência 

153 

Quadro 25 – Categoria de conteúdo (dimensões da justiça – plano objetivo) 153 

Quadro 26 – Categoria de conteúdo por categoria temporal 154 

Quadro 27 – Categoria de conteúdo por categoria de origem 155 

Quadro 28 – Categoria de planos de justiça versus categoria de conteúdo 156 

Quadro 29 - Categoria de planos de justiça em co-ocorrência versus categoria de 
conteúdo 

156 



 

  

Quadro 30 – Número de curtidas por categoria de conteúdo 157 

Quadro 31 – Número de compartilhamentos por categoria de conteúdo 157 

Quadro 32 – Número de comentários por categoria de conteúdo 157 

Quadro 33 – Categoria da perspectiva de educação não formal 158 

Quadro 34 - Categoria da perspectiva de educação não formal por categoria 
temporal  

158 

Quadro 35 - Categoria da perspectiva de educação não formal por categoria de 
origem 

159 

Quadro 36 - Categoria da perspectiva de educação não formal por categoria de 
planos de justiça 

161 

Quadro 37 - Categoria da perspectiva de educação não formal por categoria de 
planos de justiça em co-ocorrência 

162 

Quadro 38 - Categoria da perspectiva de educação não formal por categoria de 
conteúdo 

163 

Quadro 39 – Número de curtidas por categoria da perspectiva de educação não 
formal 

164 

Quadro 40 - Número de compartilhamentos por categoria da perspectiva de 
educação não formal 

164 

Quadro 41 - Número de comentários por categoria da perspectiva de educação não 
formal 

164 

Quadro 42 – Categoria de origem 165 

Quadro 43 – Categoria temporal  166 

Quadro 44 – Categoria de origem por categoria temporal  166 

Quadro 45 -  Categoria de planos de justiça 167 

Quadro 46 - Categoria de planos de justiça em co-ocorrência  167 

Quadro 47 - Categoria de planos de justiça em conjunto com categoria de planos de 
justiça em co-ocorrência 

168 

Quadro 48 - Categoria de planos de justiça por categoria de origem 169 

Quadro 49 - Categoria de planos de justiça em co-ocorrência por  categoria de 
origem 

169 

Quadro 50 - Categoria de planos de justiça por categoria temporal 169 

Quadro 51 - Categoria de planos de justiça em co-ocorrência por  categoria 
temporal 

170 

Quadro 52 – Categoria de conteúdo 171 

Quadro 53 – Categoria de conteúdo por categoria temporal 171 

Quadro 54 – Categoria de conteúdo por categoria de origem 172 

Quadro 55 - Categoria de planos de justiça por categoria de conteúdo 172 

Quadro 56 - Categoria de planos de justiça em co-ocorrência por categoria de 
conteúdo 

173 

Quadro 57 – Categoria da perspectiva da educação não formal 174 

Quadro 58 - Categoria da perspectiva da educação não formal por categoria de 
origem 

174 



 

  

Quadro 59 - Categoria da perspectiva da educação não formal por categoria 
temporal 

174 

Quadro 60 – Categoria  da perspectiva da educação não formal por categoria 
temporal e categoria de origem 

175 

Quadro 61 - Categoria da perspectiva da educação não formal por categoria de 
planos de justiça 

177 

Quadro 62 - Categoria da perspectiva da educação não formal por categoria de 
planos de justiça em co-ocorrência 

177 

Quadro 63 - Categoria da perspectiva da educação não formal por categoria de 
conteúdo 

179 

Quadro 64 – Categoria de interação 180 

Quadro 65 - Categoria de interação por categoria de origem 180 

Quadro 66 - Categoria de interação por categoria temporal 181 

Quadro 67 - Categoria de interação por categoria de planos de justiça 182 

Quadro 68 - Categoria de interação por categoria de planos de justiça em co-
ocorrência 

183 

Quadro 69 - Categoria de interação por categoria de conteúdo 184 

Quadro 70 – Categoria de planos de justiça (posts) por categoria de interação 
(comentários) 

186 

Quadro 71 - Categoria de planos de justiça em co-ocorrência (posts) por categoria 
de interação (comentários) 

188 

Quadro 72 - Categoria de conteúdo (posts) por categoria de interação (comentários) 189 

Quadro 73 - Categoria da perspectiva da educação não formal (posts) por categoria 
de interação (comentários) 

191 

Quadro 74 - Categoria de planos de justiça em post por categoria de planos de 
justiça em comentários por categoria temporal  

195 

Quadro 75 - Categoria de planos de justiça em co-ocorrência em post por categoria 
de planos de justiça em co-ocorrência em comentários por categoria temporal 

197 

Quadro 76 - Categoria de conteúdo em post por categoria de conteúdo em 
comentários por categoria temporal 

200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

SUMÁRIO 

 

 

INTRODUÇÃO ......................................................................................................................14 

 

1 PANORAMA GERAL, CONTEXTO GLOBAL E INTERDISCIPLINA RIDADE DA 

JUSTIÇA NAS REDES SOCIAIS VIRTUAIS....................................................................19 

 

2 AS TEORIAS DA JUSTIÇA...............................................................................................32 

2.1 Panorama teórico da Justiça............................................................................................37 

2.1.1 Justiça como equidade...................................................................................................37 

2.1.2 Justiça como bem-estar.................................................................................................43 

2.1.3 Justiça como reconhecimento.......................................................................................48 

2.2 Teoria tridimensional da justiça: uma escolha teórica e seus porquês........................50  

2.2.1 A teoria tridimensional da justiça de Nancy Fraser...................................................50  

2.2.2. A crítica pós-colonial aplicada às teorias da justiça e sua compatibilidade com a 

teoria tridimensional...............................................................................................................67    

 

3 DO CONCEITO MULTIDISCIPLINAR DE REDE À REDE SOCIA L MEDIADA 

POR COMPUTADOR............................................................................................................77  

3.1 História do conceito de rede e suas abordagens.............................................................77  

3.2 A Internet enquanto rede tecnológica.............................................................................82 

3.3 Conceito de rede e de rede social virtual........................................................................85 

 

4 AS PERSPECTIVAS DE ANÁLISE DA JUSTIÇA NAS REDES SOCIAIS 

MEDIADAS POR COMPUTADOR.....................................................................................90 

4.1 A interação e comunicação entre os usuários da rede e as funções da mensagem 

transmitida em posts e comentários......................................................................................90 

4.2 A esfera pública e o debate sobre a justiça.....................................................................94  

 

5 A PESQUISA, SEU OBJETO E SEUS PERCURSOS..................................................108 

 

6 COLETA E ANÁLISE DE DADOS................................................................................121 

6.1 As categorias utilizadas..................................................................................................121 



 

  

6.2 A análise dos dados.........................................................................................................138 

6.2.1 Primeiro momento: posts............................................................................................139 

6.2.2 Segundo momento: comentários.................................................................................165 

6.2.3 Terceiro momento: correlacionando posts e comentários........................................185 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ..............................................................................................203 

 

REFERÊNCIAS....................................................................................................................211  

 

APENDICES..........................................................................................................................217  

 

ANEXOS................................................................................................................................223 



 

INTRODUÇÃO 

 

A presente tese tem por tema a investigação das dinâmicas de interação social nas redes 

sociais virtuais no âmbito do debate público sobre as questões de justiça. 

Seu objeto está na análise do conteúdo – postagens e comentários tanto da própria 

instituição mantenedora quanto pelos usuários do Facebook que interagiram com a página ao 

longo do ano de 2013 – disponibilizado na fanpage (no Facebook) da Controladoria-Geral da 

União,  

“...órgão do Governo Federal responsável por assistir direta e imediatamente ao 
Presidente da República quanto aos assuntos que, no âmbito do Poder Executivo, 
sejam relativos à defesa do patrimônio público e ao incremento da transparência da 
gestão, por meio das atividades de controle interno, auditoria pública, correição, 
prevenção e combate à corrupção e ouvidoria. [...]também deve exercer, como órgão 
central, a supervisão técnica dos órgãos que compõem o Sistema de Controle Interno 
e o Sistema de Correição e das unidades de ouvidoria do Poder Executivo Federal, 
prestando a orientação normativa necessária.”1 

 

Para isso, buscou-se estudar o conteúdo lançado na rede social virtual pelo usuário que 

dela dispõe como via de informação e de comunicação, apurando-se se o objeto desse 

processo comunicacional engloba questões de justiça, e em especial o debate público a seu 

respeito. Não está sob investigação, portanto, o profissional que cria, adapta ou estuda as 

ferramentas, visando conhecer e manipular seus códigos e estruturas. Também não é o caso de 

se pesquisar quem utiliza as redes para marketing ou publicidade, para divulgação de produtos 

ou serviços e, portanto, como ferramenta profissional.  

Daí a questão de pesquisa, que se resume na seguinte pergunta: as redes virtuais 

favorecem a participação individual no debate público sobre as questões de justiça? 

O objetivo geral da pesquisa é responder a essa pergunta, buscando compreender o 

“como” da dinâmica desse intercâmbio de ideias e vivências sobre justiça nas redes virtuais, a 

partir da fanpage da Controladoria-Geral da União.   

São objetivos específicos da pesquisa:  

(a) Aplicar a crítica pós-colonial às teorias da justiça, como meio de seleção da 

teoria que fundamentará a delimitação adotada para o conceito de justiça.  

                                                 
1 Descrição disponível no site da CGU, na área institucional, acesso em 14/10/2015, através do link 
http://www.cgu.gov.br/sobre/institucional  
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(b) Explicar as redes sociais virtuais à luz das teorias das redes, histórica e 

conceitualmente situadas. 

(c) Investigar o conteúdo das interações entre usuários da rede social virtual 

Facebook e sua pertinência ao debate público sobre questões de justiça.   

Das muitas abordagens possíveis para análise do tema, três serão priorizadas. A primeira 

foca no aspecto relacionado aos planos e dimensões da justiça no conteúdo das mensagens 

publicadas em redes sociais e das interações e elas direcionadas, tomadas as redes por esfera 

pública. A segunda se dá pelo aspecto da produção de saberes, da perspectiva de quem gera o 

conteúdo que se propaga e do conteúdo gerado em si, conforme as funções das mensagens 

produzidas. A terceira abordagem cabível se dá pela perspectiva da comunicação e da 

interação entre os usuários das redes virtuais, a partir daqueles conteúdos, de modo a analisar 

a pertinência da formação de opiniões públicas plurais a partir de uma interação em meio 

virtual.  

Coletados os dados pelo período de um ano (1º de janeiro a 31 de dezembro de 2013), 

delimitado esse ano especificamente porque nele se sucederam as Jornadas de Junho2, foram 

objeto de análise a partir do levantamento bibliográfico do referencial teórico escolhido, 

tratando-se de pesquisa documental, relativa aos dados coletados diretamente do Facebook, 

em página pública. O princípio de delineamento é o estudo de caso interpretativo e a análise 

de documentos, estes categorizados por meio de análise de conteúdo longitudinal em sua 

dimensão semântica.  

Minha implicação na pesquisa, e a justificativa da escolha do tema, se encontra em duas 

constatações feitas no cotidiano das relações pessoais e profissionais constituíram a motivação 

e o ponto de partida para a pesquisa que originou a presente tese. A primeira, feita no 

exercício da magistratura, é a de que muitos dos conflitos que chegam ao Poder Judiciário 

somente se tornam conflitos porque ao menos uma das partes envolvidas desconhece qual é o 

seu direito e qual é o seu dever diante de uma dada situação, ou em uma determinada relação.  

Boa parte das pessoas que têm conflitos judiciais em andamento simplesmente 

desconhece como vivenciar no cotidiano a sua cidadania, pouco compreendem sobre como as 

leis se tornam leis e com base em que processos sociais e políticos determinadas condutas 

passam a ser obrigatórias e outras não. E com isso ou sofrem algum tipo de lesão a seus 

                                                 
2 Conjunto de manifestações e mobilizações populares ocorridas em junho de 2013, inicialmente em razão de um 
aumento abusivo nos preços das tarifas do transporte público em vários municípios do país, e com pauta 
posteriormente alargada para várias reivindicações de cunho social e político. 
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direitos ou violam o direito de alguém, além da incompreensão e das discordâncias quanto ao 

justo perante a lei, sem que tenham, contudo, uma via de acesso aos poderes públicos, para 

além do voto, que lhes possibilite expressar na esfera pública esse descontentamento.  

Dessa vivência diária é que me veio a convicção de que conhecer e exercer a cidadania 

em sua plenitude é a forma mais eficaz de garantir a todos a convivência em um ambiente 

social saudável, no qual a justiça social seja uma realidade perceptível, e não apenas uma 

teoria ou uma estatística que não se confirma no cotidiano da maioria.  

A segunda constatação – feita a partir do uso de redes sociais como Facebook, Orkut e 

Linkedin – é a de que, cada vez mais, as redes sociais virtuais, sendo o Facebook a principal 

da atualidade, são usadas para a mobilização da sociedade civil em torno de uma causa, para a 

divulgação de projetos e atividades institucionais, para o compartilhamento de informações, 

notícias, vivências, narrativas, e mesmo desabafos, pelos usuários da rede, com o que 

circulam uma ideia, um acontecimento, um conhecimento.  

Minha prática de tutoria em educação à distância, por meio de um curso gratuito sobre 

cidadania prática e de oficinas online de cidadania realizadas pelo COEP (Rede Nacional de 

Mobilização Social) têm me mostrado, por sua vez, as limitações que os meios formais de 

ensino apresentam para transmitir o conhecimento acerca das questões de justiça e mais ainda 

de proporcionar aos indivíduos ferramentas adequadas para uma participação ativa nos 

debates públicos que alimentam os processos decisórios no âmbito governamental.  

A originalidade da pesquisa e seu caráter de inovação se justificam pela construção de 

laços conceituais entre as teorias da justiça, teorias das redes sociais e da esfera pública, sob 

um olhar psicossocial.  

A tese está organizada em seis capítulos, além dessa introdução e das considerações 

finais, apêndices, anexos e referências bibliográficas. O percurso da pesquisa foi traçado 

primeiramente apresentando-se um panorama do universo no qual se desenrola a pesquisa. 

Em seguida, delimitou-se a teoria da justiça da qual se basearam as categorias de análise dos 

dados; na sequência, foi apresentado o conceito de redes sociais e sua relação com as redes 

virtuais, delimitando-se, assim, o campo em que se desenvolveu o caso objeto de estudo. 

Após, então, foram selecionadas as perspectivas de análise adotadas. Estabelecidos esses 

precedentes, elaborou-se o delineamento metodológico da pesquisa, e finalmente a coleta e 

análise dos dados, com a categorização do material coletado. Esse trajeto está refletido na 

divisão dos capítulos abaixo descritos.  
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O primeiro capítulo apresenta um panorama geral do contexto histórico, econômico, 

social e jurídico em que se desenvolve a dinâmica relacional entre as pessoas, 

individualmente consideradas assim como coletivamente situadas, por meio das redes sociais 

virtuais. O referencial teórico desse contexto abarca o conceito de globalização em uma 

perspectiva pós-colonial, e suas implicações no sistema-mundo sociocultural e econômico 

capitalista, assim como nos processos comunicacionais ao longo da história, inclusive quanto 

ao surgimento e desenvolvimento da própria Internet. Apresenta ainda o panorama da Internet 

no Brasil, hoje, conforme os estudos estatísticos do Comitê Gestor da Internet no Brasil, que 

ano a ano atualiza as pesquisas sobre a inserção da Internet no cotidiano dos domicílios e das 

empresas do país, assim como as questões técnicas, econômicas e sociais relacionadas ao seu 

uso pela população.  

O segundo capítulo traz o referencial teórico da Justiça, como conceito complexo e 

transdisciplinar, apresentando sua evolução histórica, os fundamentos e críticas das principais 

linhas teóricas que se debruçam sobre o tema, divididas em justiça como equidade, como 

bem-estar e como reconhecimento, com uma análise dos principais teóricos de cada linha. 

Nesse capítulo é apresentada a teoria tridimensional da justiça de Nancy Fraser, adotada nessa 

tese como referencial teórico principal para as questões de justiça, bem como as razões que 

levaram a sua escolha, a partir da perspectiva da crítica pós-colonial, especialmente pelo olhar 

de Grosfoguel.   

No terceiro capítulo, aborda-se o conceito de rede, de rede social e de rede social 

virtual, apontando-se a vertente teórica adotada a partir  de um viés sociológico em lugar do 

tecnológico, resgatando o conceito de rede como processo comunicacional de interação entre 

pessoas e aplicando-o ao debate das redes virtuais. Apresenta-se, assim, um histórico do 

conceito de rede e diversas de suas abordagens, o conceito de Internet como rede tecnológica, 

o conceito efetivamente adotado para os fins da pesquisa de rede e de rede social. 

No capítulo quatro são explicadas as perspectivas de análise das redes sociais virtuais 

propostas nessa tese, quais sejam: como meio de interação e comunicação entre os usuários 

das redes e segundo a função das mensagens transmitidas por meio de posts e comentários,  e 

entre esses e os poderes públicos, de modo a gerar um processo formador de opinião pública, 

próprio da esfera pública; e como esfera pública e espaço público de debate de questões de 

justiça.  
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No capítulo cinco são apresentadas a pesquisa, seu objeto e seus percursos, com a 

descrição do seu objeto, da metodologia utilizada, dos métodos adotados e das categorias  

utilizadas na análise dos dados, sob uma abordagem qualitativa.  

No capítulo seis são apresentadas e conceituadas as categorias de análise, conforme as 

perspectivas de análise apresentadas no capítulo quatro, os dados coletados e e sua análise 

propriamente dita. Pelo volume extenso dos dados, e para facilitação de sua análise e 

visualização, foram apresentados em formato de quadros, que sucedem o trecho de análise a 

eles referente. 

Finalmente, nas considerações finais, é retomada a pergunta de pesquisa, 

desenvolvendo-se a sua resposta a partir do referencial teórico e dos dados coletados, no 

sentido da potencialidade das redes sociais virtuais como instrumento de participação 

individual no debate público constituinte das opiniões públicas que irão influenciar as 

decisões normativas do poder público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

1 PANORAMA GERAL, CONTEXTO GLOBAL E INTERDISCIPLINA RIDADE DA 

JUSTIÇA NAS REDES SOCIAIS VIRTUAIS. 

 

O uso de redes sociais virtuais para uma dinâmica relacional entre as pessoas, tanto 

individualmente consideradas como coletivamente situadas, está atualmente bastante 

difundido e popularizado. O contexto histórico, econômico, social e jurídico em que se 

desenvolvem essas relações, contudo, é complexo, e estudado por diversas áreas do 

conhecimento, como a economia, a geografia, a sociologia, a psicossociologia, a comunicação 

e o direito. Para sua compreensão, portanto, é necessário visualizar este complexo de 

elementos que, como camadas de uma fotografia, se sobrepõem, constituindo um quadro 

espaço-temporal desta dinâmica social, mediante uma leitura interdisciplinar que considere a 

abordagem de diferentes campos do conhecimento sobre um mesmo objeto.   

A popularização da Internet alterou a forma como as pessoas se comunicam e o modo e 

a velocidade com que acessam informações as mais variadas, seja ao nível de um 

conhecimento geral, sobre acontecimentos e atualidades, seja ao nível de estudo e pesquisa 

em um viés científico e acadêmico, ou ainda ao nível de trocas interpessoais, profissionais ou 

não.  

Seu uso alterou também a forma como o indivíduo se situa e se mostra no mundo, dando 

à sua palavra e à sua imagem amplo alcance, antes não proporcionado por outras ferramentas 

de comunicação, na medida em que deixou de ser um receptor passivo de uma informação 

centralizada em poucas fontes, e passou a poder interagir com ela, em um caráter 

colaborativo, além de obtê-la de fontes descentralizadas. A possibilidade de participação ativa, 

de tornar-se um agente produtor da comunicação, e não apenas seu consumidor, é um 

importante diferencial nessa relação.  

A expansão do uso pessoal da Internet alterou, sobretudo, o modo de exercício da 

liberdade de expressão. Para que sua palavra e sua imagem alcancem um sem número de 

pessoas, um indivíduo não precisa dos meios de comunicação de massa, de complexos 

instrumentos tecnológicos, ou de elevados investimentos. Com a tecnologia da informação 

difundida, com os equipamentos de informática e telefonia móvel a preços acessíveis (em 

nosso contexto socioeconômico), a difusão e popularização de seu uso se expandiu, 

repercutindo não só nos setores econômicos, mas também na participação política do 

indivíduo e em suas relações pessoais.  
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E não só a pessoa, sozinha e por si, tem acesso a esta vitrine de si mesmo. Grupos, 

instituições, organizações de todo tipo, usam a via dupla de comunicação que é a Internet. O 

indivíduo não só lança na rede sua visão de mundo, e um pouco de si mesmo nas imagens que 

constrói, mas recebe, por incontáveis portas (ou literalmente janelas) que a ele se abrem, todo 

tipo de informação, de reflexão e de contato que se pode imaginar (D’ÁVILA, 2003).  A 

imaginação e a criatividade humanas são o limite. 

E em que mundo isso acontece? Lembrando que a Internet opera, com maior ou menor 

alcance e qualidade técnica, em todo o globo, qual o pano de fundo sobre o qual se 

desenrolam as mais variadas manifestações pessoais, grupais e institucionais por meio da rede 

mundial de computadores? 

Um bom retrato do mundo de hoje, nos é dado por Harvey (2011, pp. 120-130): 

“Os processos de acumulação do capital não existem, obviamente, fora dos 
respectivos contextos geográficos e essas configurações são por natureza bastante 
diversificadas. Mas os capitalistas e seus agentes também têm um papel ativo e 
fundamental na alteração dessas configurações. Novos espaços e relações espaciais 
estão sendo produzidos constantemente. Fazem-se redes de transporte e comunicação 
totalmente novas, cidades que se esparramam e uma paisagem agrária muito 
produtiva. Grande parte das terras foi desmatada, os recursos foram extraídos das 
entranhas  da terra; habitats e condições atmosféricas (tanto local como globalmente) 
foram modificados. Os oceanos  têm sido vasculhados em busca de alimentos, e todos 
os tipos de resíduos (alguns tóxicos para todas as formas de vida) foram espalhados 
pela terra. As mudanças ambientais de longo prazo, provocadas pela ação humana ao 
longo de toda a nossa história, têm sido enormes. As transformações provocadas pelo 
capitalismo têm sido ainda maiores. O que nos foi dado pela natureza há muito tempo 
foi substituído pelo que foi construído pelo homem. A geografia do capitalismo é cada 
vez mais autoproduzida. Os capitalistas não são, contudo, os únicos envolvidos na sua 
produção. Desde 1700, a população mundial tem crescido a um índice composto que, 
curiosamente, segue em paralelo com a taxa de acumulação composta do capital. [...] 
A natureza exata da relação entre a acumulação do capital e o crescimento da 
população é uma questão em aberto. Mas o que é quase certo é que o capitalismo não 
poderia ter sobrevivido e florescido na forma que tem hoje, se não fosse pela 
expansão perpétua das populações disponíveis tanto como produtores quanto 
consumidores. Isso tem ocorrido mesmo quando as populações não são organizadas 
de acordo de acordo com as relações sociais, as tecnologias, as formas de produção e 
os arranjos institucionais capitalistas. [...] Aquilo que hoje chamamos ‘globalização’ 
esteve na mira da classe capitalista o tempo todo.”  

 

Entre mudanças climáticas e geográficas, entre crescimento populacional desenfreado, 

exploração de recursos naturais e artificialização do espaço físico pela ânsia de construir do 

ser humano, além da incrementação de meios de transporte e de comunicação, está o desejo 

de expansão do capital através do binômio produção/consumo, ao que a globalização serviu 

de via de acesso dos países centrais (dominadores desde os tempos do colonialismo e 

imperialismo) a todos os mercados.  
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A respeito deste processo de expansão do capitalismo enquanto sistema-mundo 

econômico, Wallerstein (2007, pp.82-83) afirma com propriedade que:  

 
“Há de fato um sistema-mundo moderno diferente de todos os anteriores. Trata-se de 
uma economia-mundo capitalista que nasceu ao longo do século XVI, na Europa e na 
América. E, assim que conseguiu se consolidar, seguiu sua lógica interna e sua 
necessidade estrutural de se expandir geograficamente. Desenvolveu a competência 
militar e tecnológica para conseguir isso e, portanto, incorporou uma após outra todas 
as partes do mundo até abarcar o globo inteiro em certo momento do século XIX. 
Além disso, esse sistema-mundo funciona segundo princípios bem diferentes dos 
sistemas-mundo anteriores [...] Entre as especificidades da economia-mundo 
capitalista está o desenvolvimento de uma epistemologia original, usada como 
elemento básico para manter a capacidade de funcionar [...] reificou as distinções 
binárias, principalmente aquela entre o universalismo (que se afirmava encarnado nos 
elementos dominadores) e o particularismo (atribuído a todos os que eram 
dominados).” 

 

A globalização se traduz, portanto, em um processo de expansão de meios de produção, 

de urbanização e desruralização de territórios, de políticas e modos de vida, de valores sociais 

e culturais, gerando, contudo, paradoxos que se observam, conforme Canclini (2010), na 

oposição entre o modo global e o modo local de imaginar a globalização, além da redução da 

capacidade de ação dos estados nacionais, partidos, sindicatos e atores políticos clássicos, na 

proporção inversa da expansão dos mercados, com maior intercâmbio transnacional e menor 

pertencimento à nação. 

Embora não possa ser tomada de modo linear, como um 

fenômeno único, e menos ainda como algo limitado à economia, a globalização se constitui de 

um encadeamento de fatos históricos e escolhas políticas, de processos de avanço tecnológico, 

científico e comunicacional que buscam gerar uniformidades e padronizações (como por 

exemplo as padronizações métricas e as normas técnicas), as quais configuram pressupostos 

para a eficiência dos processos de expansão do capital, esta o objetivo primeiro de um 

sistema-mundo em funcionamento que privilegia antes as atividades geradoras de lucro, ainda 

que em detrimento de outras geradoras de igualdade social ou de bem-estar.  

Aqui divergem os autores, havendo os que situam o início da globalização no século 

XVI e os que o situam em meado do século XIX. Canclini (2010) se encontra no segundo 

grupo, entendendo que o que marca o início da globalização é a articulação dos mercados em 

escala mundial por meio de inovações tecnológicas e de comunicação. Para ele, 

internacionalização, transnacionalização e globalização são fases de um processo, mas a 

globalização somente teria sido possível a partir das condições tecnológicas que permitiram a 

desterritorialização do dinheiro, da produção de bens e mensagens, e a inoperância das 
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alfândegas (a demonstrar o enfraquecimento do estado nacional diante do mercado de escala 

mundial).  

Como destacado por Wallerstein (2007), um dos autores que situam o início da 

globalização no século XVI, dentre os avanços tecnológicos que fomentam essa expansão 

geográfica própria do capitalismo globalizado, estão os avanços em informática, computação 

e comunicação; está a expansão da Internet para a circulação de informações, para a 

comunicação entre as pessoas, os agentes econômicos e as instituições, para o monitoramento 

e fomento do comportamento, do consumo e da circulação do capital.  

Na mesma linha de Canclini, Santos, M. (2001, p. 22) afirma que “a globalização é, de 

certa forma, o ápice do processo de internacionalização do mundo capitalista. Para entendê-la, 

[...] há dois elementos fundamentais a levar em conta: o estado da técnica e o estado da 

política.” E prossegue (idem, p. 27): 

 

“É a partir da unicidade das técnicas, da qual o computador é uma peça central, que 
surge a possibilidade de existir uma finança universal, principal responsável pela 
imposição a todo o globo de uma mais-valia mundial. Sem ela, seria também 
impossível a atual unicidade do tempo, o acontecer local sendo percebido como um 
elo do acontecer mundial. Por outro lado, sem a mais-valia globalizada e sem essa 
unicidade do tempo, a unicidade da técnica não teria eficácia.” 

 

A Internet opera, portanto, como ferramenta do sistema-mundo capitalista globalizado, 

seja a globalização um processo maior iniciado juntamente com o próprio capitalismo em suas 

fases primárias, seja uma fase de um processo de expansão próprio do sistema que hoje se 

encontra em uma conformação global. 

E nesse contexto, é preciso ter em conta que a globalização se estende e afeta a todas as 

áreas da vida em sociedade, não se limitando aos aspectos econômicos (ainda que estes lhe 

dêem razão de existir), na medida em que afeta também processos identitários e processos 

culturais. Afeta, assim, as regras sociais, as relações entre pessoas e entre pessoas e 

instituições e afeta a produção de subjetividades e identidades. Interfere, portanto, diretamente 

na vida cotidiana dos indivíduos, na medida em que expande e impõe modos de vida, modos 

de relacionamento interpessoal e social, hábitos e manifestações culturais, além da influência 

nos modos de produção de conhecimento, a marginalizar outras formas que não aquelas 

deflagradas pelos países centrais.   
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Partindo-se dessa realidade, apresentam-se dois conceitos de globalização que bem 

refletem a repercussão ampla de seus processos, o primeiro de Néstor Canclini, o segundo de 

Boaventura de Souza Santos.  

Segundo Canclini (2010, p. 44-45), “... o que se costuma chamar de ‘globalização’ 

apresenta-se como um conjunto de processos de homogeneização e, ao mesmo tempo, de 

fragmentação articulada do mundo que reordenam as diferenças e as desigualdades sem 

suprimi-las.”. Santos, B. (2010, p. 438) também apresenta um conceito sob uma ótica 

sociocultural da dinâmica e das consequências da globalização: 

 

“Daí, a definição de globalização por mim proposta: a globalização é o processo pelo 
qual determinada condição ou entidade local estende a sua influência a todo o globo 
e, ao fazê-lo, desenvolve a capacidade de designar como local outra condição social 
ou entidade rival. Para dar conta dessas assimetrias, distingo quatro formas ou 
processos de globalização que dão origem a dois modos de produção de globalização. 
[...] o localismo globalizado é o processo pelo qual determinado fenômeno, entidade, 
condição ou conceito local é globalizado com sucesso, seja a transformação da língua 
inglesa em língua franca, o ajustamento estrutural, a globalização do fast food ou a 
adopção mundial das leis de propriedade intelectual dos EUA. Neste processo de 
produção de globalização o que se globaliza é o vencedor de uma luta pela 
apropriação ou valorização de recursos, pelo reconhecimento hegemônico de 
uma dada diferença cultural, racial, sexual, étnica, religiosa ou regional, ou pela 
imposição de uma determinada (des)ordem internacional. Esta vitória traduz-se na 
capacidade de ditar os termos da integração, da competição/negociação e da 
inclusão/exclusão. Ao segundo processo de globalização chamo globalismo 
localizado. [...] Para responder a estes imperativos transnacionais, as condições locais 
são desintegradas, marginalizadas, excluídas, desestruturadas e, eventualmente, 
reestruturadas sob a forma de inclusão subalterna. [...] Estes dois processos de 
globalização operam em conjunção, e constituem o primeiro modo de produção de 
globalização, a globalização hegemônica, também denominada neoliberal, 
globalização de cima para baixo, em suma, a versão mais recente do capitalismo e 
imperialismo globais ...”. (grifo nosso). 

 

Em outro momento, Santos, B. (2011, p. 26), esclarece: 

 

“... a globalização é uma fase posterior à internacionalização e à multinacionalização 
porque, ao contrário destas, anuncia o fim do sistema nacional enquanto núcleo 
central das atividades e estratégias humanas organizadas (1994) [...] estamos perante 
um fenómeno multifacetado com dimensões económicas, sociais, políticas, 
culturais, religiosas e jurídicas interligadas de modo complexo. Por esta razão, as 
explicações monocausais e as interpretações monolíticas deste fenómeno parecem 
pouco adequadas. Acresce que a globalização das últimas três décadas, em vez de se 
encaixar no padrão moderno ocidental de globalização [...] parece combinar a 
universalização e a eliminação de fronteiras nacionais, por um lado, o particularismo, 
a diversidade local, a identidade étnica e o regresso ao comunitarismo, por outro.” 
(grifo nosso) 
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Assim, se por um lado a Internet em seu caráter instrumental é uma ferramenta hábil a 

difundir esses ideais e essa cultura global, ou seja, a difundir uma cultura popular local de 

modo global, como facilmente se vê, por exemplo, dos diversos vídeos de música pop norte-

americana no conhecido Youtube, por outro lado, também permite divulgar outras 

manifestações culturais e interesses locais, criando verdadeiros focos de resistência assim 

como de preservação da cultura local, como, por exemplo, os diversos vídeos que mostram 

manifestações culturais como música e festas, e tradições locais dos diversos países da 

América Latina.  

Além disso, a Internet também possibilita a uma pessoa apropriar-se de culturas outras, 

e adotá-las, segui-las, ou admirá-las, ainda que não sejam dados de sua própria cultura, 

ampliando os componentes de sua própria identidade. Nas palavras de Beyssac e D’Ávila 

Neto (2012, p. 61): 

 

“Ao examinar o conteúdo do YouTube, percebemos que as imagens de lugares e 
culturas diferentes se tornam memória pública na plataforma, na maioria das vezes 
publicadas de forma anônima por indivíduos que não visam vantagens comerciais ou 
financeiras, mas que buscam dialogar com outros indivíduos em um espaço fluido 
onde combinam e recombinam um conjunto de ‘matérias-primas’, fragmentos, que 
englobam o ‘velho’ e o ‘novo’, ‘originais’ e ‘cópias’ (autorizadas ou não) de 
fotografias e vídeos.” 

 

Vale destacar, contudo, a advertência de Canclini (2010, p. 46):  

 

“Deve-se ter cuidado para que a crítica às integrações achatadoras não nos lance, por 
efeito de pêndulo, no extremo oposto: pensar que tudo o que não se deixa aprisionar 
na pretensa homogeneidade da globalização é resistência. Perde-se muito da 
versatilidade dos processos culturais quando, para celebrar aquilo que os 
globalizadores não conseguem devorar, esquecemos o desejo de participar da 
globalização” 

 

Pois não se pode desconsiderar que, além da vontade de preservar o local da assimilação 

pelo global, há também a vontade de participar da esfera global, conseguindo espaço para 

expressar o que de diferente se produz em uma dada esfera local.  

A Internet configura, portanto, em seus usos, uma manifestação do interculturalismo, tal 

como identificado por Canclini (2009, p. 17): 

 

“De um mundo multicultural – justaposição de etnias ou grupos em uma cidade ou 
nação – passamos a outro, intercultural e globalizado. Sob suas concepções 
multiculturais, admite-se a diversidade de culturas, sublinhando sua diferença e 
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propondo políticas relativistas de respeito, que frequentemente reforçam a 
segregação. Em contrapartida, a interculturalidade remete à confrontação e ao 
entrelaçamento, àquilo que sucede quando os grupos entram em relações e trocas. 
Ambos os termos implicam dois modos de produção do social: multiculturalidade 
supõe aceitação do heterogêneo; interculturalidade implica que os diferentes são o 
que são, em relações de negociação, conflito e empréstimos recíprocos.  

 

Neste interculturalismo, se desenvolve a globalização contra-hegemônica, bem descrita 

por Santos, B. (2010, p. 438-441), que destaca as resistências aos localismos globalizados e 

aos globalismos localizados como atividade contra-hegemônica que usa da capacidade de 

articulação transnacional proporcionada pela revolução das tecnologias da informação e da 

comunicação para estabelecer e organizar movimentos contrários ao universalismo próprio da 

globalização hegemônica. Santos, B (2010, p. 439). nomeia este processo em sentido inverso 

de cosmopolitismo subalterno e insurgente cujas atividades incluem: 

 

“...diálogos e articulações Sul-Sul; redes transnacionais de movimentos anti-
discriminação, pelos direitos interculturais, reprodutivos e sexuais; redes de 
movimentos e associações indígenas, ecológicas ou de desenvolvimento alternativo; 
redes transnacionais de assistência jurídica alternativa; [...] O cosmopolitismo 
subalterno e insurgente, pelo contrário, refere-se à aspiração por parte dos grupos 
oprimidos de organizarem a sua resistência e consolidarem as suas coligações à 
mesma escala em que a opressão crescentemente ocorre, ou seja, à escala global.”   

 

Por outro lado, não se pode esquecer da crítica de Escobar (1999, pp. 343-344), que 

expõe com propriedade a dicotomia e a polarização – por sinal, própria do pensamento binário 

eurocêntrico que domina a produção do conhecimento na academia ocidental – que 

caracterizam os estudos teóricos sobre os efeitos das novas tecnologias (entre elas as 

comunicacionais) nas relações humanas: 

 

“Es hecho difícil encontrar posiciones ecuánimes y bien razonadas al respecto. Los 
juicios sobre los efectos de las nuevas tecnologías con frecuencia se encuentran 
polarizados entre los extremos de tecnofilia y tecnofobia. Para los críticos más 
severos, las nuevas tecnologías implicarán la subordinación final de lo orgánico a la 
tecnología, incluyendo la naturaleza y el cuerpo, los cuales se convertirán en objetos 
secundarios en los procesos recombinantes que lidera una clase dominante en ascenso 
que sólo obedece la lógica de lo virtual. Para la nueva clase y su voluntad de 
virtualidad, la mayoría de los cuerpos serán desechables, mientras que muchas 
regiones del Tercer Mundo sucumbirán al capitalismo virtual (Broker y Weinsten, 
1994). Para Félix Guattari (1993ª, 1993b) por el contrario, las nuevas tecnologías 
prometen otras posibilidades de ser e inéditas formas de alteridad. Entendiendo lo 
virtual como potencialidad de  ser, Guattari vislumbra una ecosofía que desafía la 
valoración tecnocapitalista en vigencia para reivindicar la procesualidad, la 
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subjetividad y las relaciones democrácticas con la naturaleza, los otros y uno 
mismo.”3 

Ora, nem a tecnofilia nem a tenofobia de fato explicam os fenômenos sociais 

decorrentes da inserção das novas tecnologias na vida cotidiana das pessoas, pois exacerbam 

seus efeitos positivos e negativos, sem considerar que são situações complexas que não se 

explicam por um único ponto de vista, de uma única perspectiva.  

A par disso, outro fator relevante a considerar é que a Internet difundiu, com a 

popularização de seu uso e com o surgimento de espaços virtuais de manifestação dos 

indivíduos, uma forma de agir interativa própria da contemporaneidade. Como explica 

Haguenauer (2009, p. 11) 

 

“A colaboração, a autoria, a interatividade, a conectividade e a existência do 
consumidor-produtor são características marcantes da era das comunidades virtuais. O 
surgimento destas reflete não somente características humanas como a necessidade de 
agremiação e o espírito de grupo, que as pessoas já experimentam no mundo real, mas 
também o desejo das pessoas de se libertarem do modelo de passividade reforçado 
pelo rádio e pela televisão [...] As pessoas querem participar ativamente, opinar, 
contribuir. Este é um comportamento que está se difundindo na rede, de forma 
irreversível.” 

 

Traçado o contexto socioeconômico em que se situa a pesquisa, e suas relações com a 

Internet, alguns outros aspectos merecem destaque, porque pressupostos para a discussão do 

tema, que abrange não só o uso da Internet, mas o seu uso para o debate público sobre as 

questões de justiça, levando ainda a repercussões de ordem jurídica, ante a incorporação e 

apropriação de várias das temáticas que integram a justiça pela ciência jurídica.   

A ciência jurídica, tanto quanto qualquer outra ciência, sofre as influências do processo 

de globalização. Sofre, portanto, com o eurocentrismo próprio da construção do conhecimento 

científico. E sua evolução replica em escala local modelos externos nem sempre adequados ao 

contexto social, cultural e até mesmo econômico a que se pretende aplicá-los. A própria 

tendência de universalização de direitos, que se mantém desde o fim da primeira guerra 

                                                 
3 Em tradução livre: “Na verdade, é difícil encontrar posições equânimes e bem fundamentadas a respeito. Os 
juízos sobre os efeitos das novas tecnologias são muitas vezes polarizados entre os extremos da tecnofilia e 
tecnofobia. Para os críticos mais severos, as novas tecnologias envolvem a subordinação final do orgânico à 
tecnologia, incluindo a natureza e do corpo, os quais se converterão em objetos secundários nos processos 
recombinantes levando a uma classe dominante em ascensão que só obedecerá à lógica do virtual. Para a nova 
classe e sua vontade de virtualidade, a maioria dos corpos são descartáveis, enquanto muitas regiões do Terceiro 
Mundo sucumbirão ao capitalismo virtual (Broker e Weinstein, 1994). Para Felix Guattari ( 1993a , 1993b), ao 
contrário, as novas tecnologias prometem outras possibilidades de ser e inéditas formas de alteridade. 
Entendendo o virtual como potencialidade de ser, Guattari vislumbra uma ecosofia que desafia a valoração 
tecnocapitalista em vigência para reivindicar a processualidade, a subjetividade e as relações democráticas com a 
natureza, os outros e consigo mesmo.”  
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mundial, é um reflexo dessa tendência geral de replicar e expandir a outras realidades aquilo 

que é tido, no modelo europeu, e mais recentemente norte-americano, como melhor e 

superior.  

Como não deixa escapar Santos, B. (2011), a globalização tem uma dimensão jurídica 

que repercute na ideia de unificação do direito, voltado a possibilitar a homogeneidade dos 

sistemas jurídicos nacionais, necessária a que se concretizem as relações de mercado 

transnacionais, por meio de empresas multinacionais e do mercado financeiro. Para isso, 

pressionam-se os estados nacionais para adoção de um modelo único de desenvolvimento 

orientado para o mercado, com a consequente necessidade de adaptação de seus sistemas 

legais e jurídicos à proteção das relações negociais travadas no âmbito desse mercado. Como 

afirma Santos, B. (2011, p. 43): 

 

“Num modelo assente nas privatizações, na iniciativa privada e na primazia dos 
mercados o princípio da ordem, da previsibilidade e da confiança não pode vir do 
comando do Estado. Só pode vir do direito e do sistema judicial, um conjunto de 
instituições independentes e universais que criam expectativas normativamente 
fundadas e resolvem litígios em função de quadros legais presumivelmente 
conhecidos de todos. A proeminência da propriedade individual e dos contratos 
reforça ainda mais o primado do direito.”  

 

Daí porque ao pensar em uma teoria da justiça (social), não se pode perder de vista as 

implicações do sistema-mundo contemporâneo na própria formação e mutação dos sistemas 

jurídicos e judiciários, sempre observando-se a que (ou quem) interessam as mudanças que se 

vão realizando ao longo do tempo.  

Por outro lado, como produto cultural, embora dotado da especificidade de ser 

normatizante, a ciência jurídica e seu objeto principal (as normas jurídicas) sofrem as 

influências da realidade social e econômica, e a elas se ajustam, em um processo constante de 

mudança das leis, seja pela via formal do processo legislativo decorrente de uma ordem 

constitucional estabelecida, seja pela via da interpretação das leis, feita por seus operadores, 

na constante busca de adaptação de uma norma produzida em um contexto histórico passado 

ao momento em que é aplicada.  

Como fruto da atividade política, a elaboração das normas está sujeita a ser conformada 

aos interesses econômicos, financeiros e políticos dominantes no momento em que é 

produzida, às falhas estruturais na representatividade do povo pelos governantes eleitos e a 

toda sorte de interferências externas, tantas quantas interfiram nas dinâmicas de poder (poder 

este exercido e concentrado nos representantes eleitos pelo povo – ao menos nos países 
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democráticos – ou por meio de algum outro processo de legitimação para exercê-lo). Está 

sujeita, sobretudo, à transnacionalidade dos capitais.  

O debate público sobre as questões de justiça passa, portanto, pelo vínculo legal entre o 

indivíduo e o Estado-nação a que se agrega (seja por vínculo de nacionalidade, seja por nele 

residir), assim como pelo conceito de representação, suas ferramentas jurídicas e as formas de 

transpor o debate travado no campo social para a seara jurídica, tudo isso em uma realidade 

globalizada e de trânsitos transnacionais. 

Nesse contexto, a dinâmica das relações interpessoais nas redes sociais virtuais e sua 

repercussão no debate sobre questões de justiça em um espaço virtual integrante do espaço 

público no qual a justiça social pode se manifestar, ganham relevância e formam uma nova 

base onde se pode pensar a existência da justiça atrelada a uma atuação direta do indivíduo na 

esfera pública, a partir das relações constituídas ou vivenciadas nas redes sociais virtuais.  

O enfoque dado na interação entre os indivíduos na análise dessa dinâmica relacional 

configura o aspecto psicossocial da pesquisa. Embora seja possível realizar diversas 

abordagens do tema, por exemplo, através de um olhar sociológico, ou mesmo sob as teorias 

da psicologia, voltada ao reflexo interno destas realidades sobre a mente e a psique do 

indivíduo, o que se almeja é a análise à luz da psicossociologia, que tem por objeto próprio a 

interação entre os atores sociais e o mundo que os rodeia, e as mudanças mútuas que esta 

interação proporciona. Ou como diz Nasciutti (1996, pp. 55-56): 

 

“O campo da Psicossociologia é o dos grupos, das instituições, dos ‘conjuntos 
concretos’ (conforme Enriquez, 1983), nos quais o indivíduo se encontra e que 
mediatiza sua vida pessoal e a coletividade. Trata-se do estudo do desejo do sujeito e 
da vontade dos atores sociais modificando (agindo sobre) um mundo que os modifica 
e sobre eles age; [...] A análise psicossocial em um grupo, seja este qual for, dirige-se 
a seus próprios membros, seus papéis, seus poderes, suas identidades (‘individuais’ e 
‘sociais’), suas histórias, o contexto no qual se incluem, os determinismos que sobre 
eles (considerados individualmente) e sobre o grupo atuam. [...] Num nível 
institucional, a análise psicossocial procura, além disso, apreender o real em sua 
globalidade.”  

 

Assim, é na interação entre indivíduos e entre estes e a coletividade de que fazem parte 

que se encontra o interesse central da pesquisa, de modo a compreender a dinâmica da 

participação dos usuários nas redes sociais virtuais. 

Um outro aspecto que também integra o panorama geral do tema precisa ser analisado 

para que se tenha a real dimensão do alcance das redes sociais virtuais como via de interação 

no debate sobre a justiça. Trata-se das estatísticas de acesso à Internet, que vem sendo 
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monitorado através da Pesquisa sobre os usos das Tecnologias de Informação e Comunicação 

no Brasil, realizada anualmente pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br)4, e que vem 

demonstrando o crescimento constante do uso residencial da Internet, além de uma 

consistente utilização das redes sociais pelos usuários da Internet.  

Segundo apurado5em 2013, 43% dos domicílios brasileiros têm acesso à Internet. 

Considerando-se a distinção entre área urbana e área rural, 48% dos domicílios em área 

urbana e 15% dos domicílios em área rural têm esse acesso. A média nacional de 43% de 

domicílios com acesso a Internet é três pontos percentuais maior que a média apurada no ano 

anterior, vinte e cinco a mais em comparação com 2005. Quando comparados dados regionais, 

o sudeste tem 51% dos domicílios com acesso à rede, contra 30% na região nordeste. Há 

distinções relevantes em relação à renda familiar e às classes sociais, pois dentre os que têm 

renda familiar de até um salário mínimo, o acesso domiciliar à Internet é de 11%, enquanto 

nas famílias em que o ganho mensal é superior a cinco salários mínimos chega a 84% e nas 

famílias com renda superior a dez salários mínimos chega a 91%. Considerando-se as classes, 

enquanto na classe A 98% dos domicílios têm acesso a Internet,  e nas classes B e C 

respectivamente 80% e 39%, nas classes D e E apenas 8% dos domicílios o têm.  

Em relação ao uso efetivo de Internet (consideradas usuárias as pessoas que utilizaram a 

rede nos três meses anteriores à entrevista), 51% da população brasileira é usuária da Internet, 

sendo que nas áreas urbanas esse percentual sobe para 56% e nas rurais cai para 21%. A 

região com maior número de usuários é a centro-oeste, com 58% da população usuária da 

Internet; sudeste e sul seguem próximos com 56% cada da população conectada à rede, 

enquanto no norte, região com mais baixo uso, os usuários somam 39% da população. 

Considerando-se a frequência, a situação do domicílio e a classe social, os números 

demonstram que a frequência do acesso é maior nas áreas urbanas e conforme mais alta a 

classe social, mantendo-se a tendência dos anos anteriores: 

                                                 
4 O Comitê Gestor da Internet no Brasil foi criado em 1995, com a finalidade de coordenar projetos para o 
funcionamento e o desenvolvimento da Internet, assim como coletar, organizar e disseminar “indicadores, 
estatísticas e análises sobre as tecnologias de informação e comunicação (TIC) no Brasil”, para orientar “a 
formulação, implementação e avaliação de políticas públicas dedicadas à inclusão digital, às TIC para a 
educação, à universalização da banda larga, dentre outras”, cf. se vê da publicação Pesquisa sobre o uso das 
tecnologias de informação e comunicação no Brasil : TIC Domicílios e TIC Empresas 2011, coordenada por 
Alexandre F. Barbosa. São Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2012.  
5 Todos os dados aqui apresentados foram extraídos da publicação TIC Domicílios e Empresas 2013. Pesquisa 
sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação no Brasil, coordenada por Alexandre F. Barbosa. São 
Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2014, disponível em 
http://www.cgi.br/media/docs/publicacoes/2/TIC_DOM_EMP_2013_livro_eletronico.pdf , acesso em 
18/03/2015. 
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O Brasil novamente pode ser analisado pelas suas desigualdades regionais e os 
desafios apresentados pela sua dimensão continental. A população brasileira usuária 
de Internet nas áreas urbanas cresceu 18 pontos percentuais nos últimos seis anos 
(de 38% para 56%), enquanto nas áreas rurais, nesse mesmo período, o crescimento 
foi de apenas seis pontos percentuais (de 15% para 21%), ficando ainda aquém da 
média nacional. Essa disparidade deve ser um dos pontos de atenção para a 
formulação de políticas públicas, por apontar para uma grande parcela da população 
que ainda precisa ser conectada, e numa área onde o crescimento não acompanha o 
ritmo da média do país. A massiva presença de computador e conexão de Internet 
em domicílios da classe A contribui para o amplo uso da rede entre os indivíduos 
dessa classe: 97% deles estavam conectados em 2013. Na classe B, a proporção de 
usuários também é alta, chegando a 78%. Entretanto, permanece o desafio de 
universalização nas classes C (49%) e, sobretudo, D e E (17%). Em números 
absolutos, o Brasil tem 69,9 milhões de pessoas a partir de 10 anos de idade que 
nunca usaram a Internet, sendo que a concentração maior está entre os brasileiros 
com mais de 45 anos – o equivalente a 42,6 milhões de pessoas. A mesma 
desigualdade pode ser observada por renda. Indivíduos que residem em domicílios 
com renda média familiar que não ultrapassa dois salários mínimos representam 43 
milhões de brasileiros excluídos digitalmente. Entre os analfabetos, 97% nunca 
utilizaram a Internet, proporção que atinge 60% entre os que estudaram até o 
Ensino Fundamental.6 

 

Quanto às atividades realizadas na Internet, o percentual de usuários que a utilizaram 

para se comunicar foi de 77%, O acesso a redes sociais, dentre os usuários, é de 77%, e o uso 

para envio de e-mails de 74%. Para o envio de mensagens instantâneas esse número é de 74% 

e 32% para uso de programas de voz como o Skype.  

Chama a atenção o fato de que não há diferença considerável entre as regiões do país 

quanto ao percentual de usuários que acessam redes sociais, embora haja diferença 

considerável em relação ao percentual de usuários de Internet, de uma região para outra. No 

Centro-Oeste, o menor percentual, 71% dos usuários acessam redes sociais, contra 80% na 

região Norte. Este dado se constitui em um possível objeto de investigação ao longo da 

pesquisa, na medida em que aponta o uso similar, dentre os usuários por todo o país, embora a 

proporção de usuários seja substancialmente distinta. O mesmo se constata em relação a 

classe social e renda familiar, apenas havendo redução considerável no uso de redes sociais 

por pessoas com mais de sessenta anos, em que o percentual de usuários que acessam redes 

sociais cai para 42%. Convém observar o quadro abaixo7: 

                                                 
6 Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação no Brasil [livro eletrônico]: TIC 

Domicílios e Empresas 2013 = Survey on the use of information and communication technologies in 
Brazil : ICT Households and Enterprises 2013 / [coordenação executiva e editorial / executive and 
editorial coordination, Alexandre F. Barbosa ; tradução /translation DB Comunicação (org.)]. -- São 
Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2014, p. 176. 

7 Op. cit. p. 496. 
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                    Ilustração 1-  Proporção de usuários da Internet por atividade realizada 
 

Dentre os usuários da Internet, portanto, parece haver um padrão de uso, e o apelo das 

redes sociais aos usuários é grande, de modo que o uso é superior a 70% em todas as regiões e 

classes sociais, bem como faixas de renda.  

Este é, portanto, o contexto em que se desenvolveu a pesquisa: um extenso uso das redes 

sociais virtuais para comunicação entre os usuários da Internet, independente de classe social, 

renda ou região do país, e de aumento constante do número de usuários da Internet, o que 

deve ser tomado em conta no momento da análise das postagens e comentários da fanpage da 

Controladoria-Geral da União no Facebook.  
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2 AS TEORIAS DA JUSTIÇA 

 

A partir da compreensão do conceito de justiça serão analisadas as interações entre 

usuários e instituição pública (CGU) no âmbito do Facebook, a partir da fanpage daquele 

órgão.  

Justiça, contudo, é um conceito complexo e transdisciplinar. Tem enfoques e objetos 

diversos, e diferentes formas de ser interpretado. Guilherme Gonçalves (2011) indica alguns 

desses aspectos ao afirmar que a justiça pode ser entendida como: parâmetro para tomada de 

decisão; critério para produção de normas; critério para aferição de legitimidade e validade de 

normas e decisões; princípio norteador da organização e da ordenação da sociedade; 

parâmetro para a definição, elaboração e consecução de políticas públicas. Ou seja, a justiça 

tanto diz respeito ao estabelecimento e aplicação prática das normas que orientam as relações 

sociais como também ao modo como se desenrolam essas relações.  

É importante desde logo destacar com o que não se confunde a justiça: não se confunde 

com o conceito de bom; não se confunde com o conceito de certo; não se confunde com o 

conceito de moral, nem de ético. Justiça é um conceito avaliativo, de valoração. Por isso, é 

normativo, e não descritivo. Não se trata de, por observação, descrever circunstâncias sociais 

das quais por dedução se extraia o conceito de justo. Mas de estabelecer o “dever ser” que 

predetermina a conduta esperada, e a base disso é normativa, porque é juízo valorativo 

(OPPENHEIM, 1998).  

Por sua amplitude, Raphael (1990) defende a existência de três dicotomias não 

coincidentes no conceito de justiça, a depender da perspectiva através da qual seja feita a 

análise, quais sejam, a justiça legal e a justiça moral, justiça da ordem social e justiça 

individual, e justiça conservativa ou reformativa: 

 

“The distinction betwen legal and moral justice is not the same as that between the 
justice of the social order and justice for individuals, nor is either of them the same as 
the distinction between conservative and reformative justice. Legal and moral justice 
are each concerned both with an equitable order of society and with protecting the 
rights of individuals against the demands of society, if need be, as well as against 
other individuals. Each the two again has its conservative and its reformative aspect: 
both law and moral regards it as unjust to violate expectations based on long-standing 
arrangements; yet both recognize that an established order is always liable to ossify 
conceptions which have become out of date, and that changes in the character of 
human life, both material and spiritual, require changes of the social structure. It is 
obvious, finally, that the distinction between conservative and reformative justice is 
quite different from that between the justice of the social order and the justice for 
individuals. Consevative justice is concerned both with the preservation of established 
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social normas and with the protection of the person and property of individuals. 
Reformative justice is undoubtedly intended to produce a more equitable society, as 
the common term social justice implies, but it is equally intended to secure for needy 
or meritorious individuals the rights to which it thinks they are entitled.” 8 

 

Perelman (1996) aborda o tema de duas perspectivas bastante esclarecedoras, ao indicar, 

de um lado os três planos da noção de justiça e de outro as concepções correntes de justiça, as 

quais distribui em uma classificação de justiça estática e justiça dinâmica.  

Os três planos se distinguem entre ato, regra e ser humano, onde: o primeiro estaria 

associado à correção e à rejeição da desigualdade, sendo seu aspecto jurídico, equiparável à 

justiça legal, na classificação de Raphael; o segundo com a razão e consequente rejeição da 

arbitrariedade, sendo seu aspecto filosófico, equiparável à justiça moral; e o terceiro à 

consciência, com respectiva rejeição da desumanidade, seu aspecto profético.  

Segundo ele, estes três planos compõem o ideal ocidental de justiça, e refletem nos 

conceitos mais aceitos de justiça, quais sejam: a cada um o que a lei lhe atribui (justiça 

estática, conforme a lei); a cada um o mesmo, segundo seus méritos, suas obras, suas 

necessidades ou sua posição na sociedade (justiça dinâmica).  

Estas são fórmulas de justiça que cada um escolhe aplicar em sua vida e relações sociais 

conforme sua própria convicção. São concepções de justiça igualmente válidas e aplicáveis, 

assim como passíveis de combinação entre si, e confrontação em cada caso. Contudo, naquilo 

que a lei preestabelece, a concepção de justiça foi previamente escolhida, e já não se tem a 

liberdade de escolher qual concepção adotar (PERELMAN, 1996, p. 28): 

 

“Em moral, a pessoa é livre para escolher a fórmula da justiça que pretende aplicar e a 
interpretação que deseja dar-lhe; em direito, a fórmula da justiça é imposta e sua 
interpretação sujeita ao controle da Corte Suprema do Estado. Em moral, a regra 
adotada resulta da livre adesão da consciência; em direito, cumpre levar em conta a 

                                                 
8 Em tradução livre: “A distinção entre justiça legal e moral não é a mesma que aquela entre a justiça da ordem 
social e a justiça para os indivíduos, nem é qualquer delas o mesmo que a distinção entre a justiça conservativa e 
a reformadora. Justiça legal e justiça moral concernem ambas a uma ordem justa da sociedade e com a proteção 
dos direitos individuais ante as demandas da sociedade, se necessário, bem como contra outros indivíduos. 
Ambos têm um aspecto conservador e um aspecto reformador: tanto a lei quanto a moral consideram injusto 
violar expectativas baseadas em acordos de longa data. Ainda, ambos reconhecem que uma ordem estabelecida é 
sempre sujeita a fossilizar concepções que tenham se tornado ultrapassadas, e essas mudanças no caráter da vida 
humana, material e espiritual, requerem mudanças da estrutura social. É óbvio, por fim, que a distinção entre a 
justiça conservadora e reformadora é bastante diferente do que entre a justiça da ordem social e da justiça para os 
indivíduos. A Justiça conservativa se preocupa tanto com a preservação de normas sociais estabelecidas como 
com a proteção da pessoa e da propriedade dos indivíduos. Justiça reformadora tem, sem dúvida, a intenção de 
produzir uma sociedade mais justa, assim como também o termo justiça social o implica, mas é igualmente 
destinada a assegurar para os indivíduos necessitados ou merecedores os direitos a que se acha que eles têm 
direito.” 
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ordem estabelecida. Aquele que julga, em moral, deve primeiro determinar as 
categorias segundo as quais julgará, depois ver quais são as categorias aplicáveis aos 
fatos; em direito, o único problema que se deve examinar é o de saber como os fatos 
considerados se integram no sistema jurídico determinado, como os qualificar. Em 
direito moderno, as duas instâncias, a que determina a categoria e a que as aplica, são 
rigorosamente separadas; em moral, estão unidas na mesma consciência.”  

 

Este é um ponto de destaque a ponderar: quando se fala em justiça, em justo, é preciso 

considerar a partir de que perspectiva. Do ponto de vista jurídico, pode-se discutir a justiça da 

norma ou a justiça de sua aplicação, mas de todo modo há uma norma preestabelecida e de 

força obrigatória que diminui a repercussão prática e a influência concreta da discussão do 

justo. Como diz Perelman, o justo é dado, e com esse critério de justiça é que trabalha o 

aplicador do direito. Do ponto de vista social, a justiça se manifesta em um consenso coletivo 

sobre o justo, e para sua análise é preciso considerar o conteúdo desse consenso. Do ponto de 

vista individual, o justo é uma valoração pessoal sobre os fatos da vida.  

As teorias da justiça buscam encontrar um conceito, ou um conteúdo da justiça, ora com 

um enfoque jurídico, ora com um enfoque sociológico, ora  com um enfoque psicológico, ou 

mesmo combinando os três em distintas proporções. O importante é ter em conta, na análise 

das teorias da justiça, que conforme se tenha um ou outro enfoque como prevalente, ter-se-á 

também que considerar o que essa teoria busca estabelecer: se regras e princípios do que é 

justo, de modo a predeterminar o conteúdo da justiça, em uma atividade que se pode reputar 

essencialmente normativa e jurídica; se uma leitura do que é justiça em um dado contexto 

cultural situado em específica relação tempo/espaço; se características de um contexto em que 

o indivíduo se integra e que nele provocam a noção subjetiva do justo ou injusto.  

As teorias da justiça aproximam o político, o jurídico e o filosófico, sendo 

intrinsecamente interdisciplinares. É possível organizar um quadro de tais teorias, com seus 

principais representantes, sem esquecer que os diferentes enfoques acima destacados também 

estão presentes em cada uma delas. 9 

                                                 
9 O quadro é de nossa organização, montado a partir das classificações apresentadas por Guilherme Gonçalves 
(2011).  
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                  Figura 1 – Quadro esquemático – teorias da Justiça 
 

São muitas as teorias da justiça social, e as variações que foram criadas a partir das 

críticas às teorias antecedentes, havendo certa continuidade entre as diferentes perspectivas 

decorrentes dessa dialética, com atribuição de diferentes papéis ao Estado e ao Direito, assim 

como à liberdade e à igualdade. Liberais, utilitaristas, libertários, comunitaristas, 

igualitaristas, todos propõem diferentes perspectivas teóricas, fincadas em argumentos 

lógicos, filosóficos e políticos, e respaldadas em dados de realidade que demonstram seu 

valor, cujos pontos de divergência e crítica, vários, impedem a formação de um consenso 

sobre o tema. Aqui, vai-se demonstrar adiante a escolha teórica pela abordagem de Nancy 

Fraser, que a nós parece a mais completa e de maior aplicabilidade prática.  

As teorias liberais buscam alternativa ao utilitarismo, e, embora advoguem a 

prevalência da liberdade, tanto política quanto econômica, aceitam a intervenção estatal na 

distribuição de recursos, geradores de bem-estar, de modo que privilegiam também a 

igualdade, ainda que em nível de subordinação à liberdade. 

As teorias utilitaristas buscam identificar benefícios hábeis a gerar a felicidade, e o justo 

seria aquilo que fosse socialmente mais benéfico em um dado contexto social, numa avaliação 

da relação custo-benefício de uma determinada conduta, de uma determinada escolha, e 

quanto maiores os benefícios mais justa uma dada situação. Para os utilitaristas, deve-se 

“definir a justiça e determinar a coisa certa a fazer perguntando-nos o que maximizará o bem-

estar ou a felicidade da sociedade como um todo”(SANDEL, 2012, p. 137).  

As teorias libertárias partem da liberdade como valor primordial da justiça, e da posse 

de si mesmo como corolário lógico dessa liberdade, e assim a distribuição das riquezas seria 
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algo a atender apenas ao direito de liberdade de cada um, desde que respeitado o mesmo 

direito dos demais. Dessa forma, a atuação estatal na redistribuição de renda, por exemplo, 

seria uma indevida violação da liberdade das pessoas, o que leva às ideias de Estado Mínimo 

e mercado livre (idem) em uma versão radical. Nessas teorias, “a distribuição justa de renda e 

riqueza é aquela que tem origem na livre troca de bens e serviços, em um mercado sem 

restrições. Regular esse mercado é injusto, dizem eles, porque viola a liberdade individual de 

escolha” (SANDEL, idem, p.138).   

As teorias igualitárias partem da ideia de que o justo é o que coloca em situação de 

igualdade aqueles que por condições que não dependem de suas próprias vontades se 

encontram em posições desiguais dentro da sociedade. Para os igualitaristas, o ponto de 

partida deve ser o mesmo para todos, com igualdade de oportunidades e nivelamento das 

aptidões naturais que permitam a todos, em iguais condições, alcançar o mesmo bem comum. 

 As teorias comunitaristas trabalham com a ideia do sujeito situado, ou seja, do 

indivíduo considerado em um dado contexto social, cultural, familiar, político, e relacionado 

com o seu grupo social a partir de princípios de solidariedade e fraternidade. Trata-se de 

concepção relativista de justiça, que se opõe ao universalismo, e que desloca a prevalência do 

justo e do direito para o bem (GONÇALVES, 2011). Para alguns comunitaristas, a ausência 

de um pertencimento comunitário, de um vínculo de solidariedade torna inócua, ou mesmo 

contraproducente, a ideia de justiça. Para outros, solidariedade e justiça podem se 

compatibilizar, desde que o conceito de justiça seja pensado não de modo universalista e a-

histórico, mas de modo situado, e conectado ao que cada comunidade entende por bem social, 

conforme suas práticas comuns (GARGARELLA, 2008). 

Dentre essas teorias há grande variação de intensidade na aderência aos pressupostos 

básicos de cada qual, com aproximações e distanciamentos entre elas, mas que não invalidam 

os princípios comuns sobre os quais se fundam. (SANDEL, 2012; RAWLS, 2003). 

Ademais, abordagens distintas são feitas, tanto partindo de um ponto de vista 

interiorizado – ou seja, o que o indivíduo considera justo, o sentimento pessoal de justiça – 

quanto de um conceito coletivo de justiça, entendendo que esta se refere ao processo de tornar 

justo, e não ao sentimento de justiça que este processo possa ou não provocar.  

Assim, para melhor compreensão de tais teorias, há que se analisar – não todos, porque 

impossível de reunir todas as diversas teorias construídas ao longo da História sobre a justiça 

– mas os principais representantes de cada vertente teórica.  
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2.1  PANORAMA TEÓRICO DA JUSTIÇA 

 

2.1.1 Justiça como equidade  

 

 Enquadram-se na classificação de justiça como equidade as teorias liberais, libertárias, 

utilitaristas e comunitaristas.  

 O principal representante das teorias liberais da justiça é John Rawls, que resgatou no 

âmbito da filosofia política a discussão sobre a justiça.  John Rawls desenvolve sua teoria da 

justiça, tornando-se referência no tema, em 1974, vindo a reformulá-la ao longo dos anos 80 e 

90, o que culminou com a publicação da obra Justiça como Equidade – Uma Reformulação, 

em 2000. Para Rawls, justiça seria o mesmo que equidade, e ele se propõe a responder quais 

princípios seriam mais apropriados à justiça como equidade.  

Para tanto, o autor parte de quatro ideias fundamentais. A primeira delas, central, é a 

“ideia de sociedade como um sistema equitativo de cooperação social que se perpetua de uma 

geração para a outra”, elaborada em conjunto com duas outras ideias, “de cidadãos (os que 

cooperam) como pessoas livres e iguais; e a ideia de uma sociedade bem-ordenada, ou seja, 

uma sociedade efetivamente regulada por uma concepção pública de justiça”. (RAWLS, 2003, 

p. 7). Ou seja, uma sociedade democrática.  

Após a reformulação de sua teoria, em cerca de duas décadas de pesquisa, Rawls 

apresenta uma das maiores críticas sofridas, sobre a idealização que faz da concepção dos 

cidadãos, apresentando-os como pessoas livres e iguais, desconsiderando com isso os 

aspectos do mundo social, com todas as diferenças sociais, econômicas, culturais, e 

psicossociais, seja em nível local, regional, ou global a que de fato estão sujeitos os 

indivíduos em qualquer sociedade que integrem. Por isso, afirma (RAWLS, 2003, p.13): 

 

“É forçoso constatar que, dado o fato do pluralismo razoável, não há como uma 
sociedade bem-ordenada em que todos os seus membros aceitem a mesma doutrina 
abrangente possa existir. Mas cidadãos democráticos que defendem diferentes 
doutrinas abrangentes podem-se por de acordo sobre concepções políticas de justiça. 
Segundo o liberalismo político, isso proporciona uma base de unidade social que não 
só é suficiente, mas também é a mais razoável para nós cidadãos de uma sociedade 
democrática”.  
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Rawls estabelece o liberalismo político como pressuposto da sociedade democrática, e a 

sociedade democrática como pressuposto de um consenso sobre uma doutrina abrangente de 

justiça, mas não apresenta uma resposta eficaz aos seus críticos, mantendo a base universalista 

de sua teoria.  

A segunda ideia fundamental apresentada pelo filósofo político é a estrutura básica, que 

seria o modo como interagem as instituições políticas e sociais e o modo como distribuem 

direitos e deveres básicos, determinando “a divisão das vantagens provenientes da cooperação 

social no transcurso do tempo”. (idem). A partir da existência dessa estrutura básica, Rawls 

entende que os princípios de justiça são aplicáveis à própria estrutura, e não às instituições 

que a compõem, e até admite que os princípios aplicáveis à estrutura não o sejam às práticas 

sociais em geral.  

Reparte, então, seu conceito de justiça em princípios de justiça global (aplicáveis ao 

direito internacional), princípios de justiça doméstica (à estrutura básica) e princípios de 

justiça local (às instituições e associações que compõem a estrutura). Com isso, delimita o 

alcance de sua teoria aos princípios de justiça doméstica, que limitam, mas não determinam os 

princípios de justiça local. 

Partindo da ideia do contrato social originário, que importaria em um acordo sobre os 

princípios de justiça para a estrutura básica, Rawls traça um modelo em que alguns princípios 

são hipoteticamente aceitos por cidadãos livres e iguais devidamente representados. E por 

cidadão livre entende aquele que tem, “num grau mínimo essencial, as faculdades morais 

necessárias para envolver-se na cooperação social a vida toda e participar da sociedade como 

cidadãos iguais.” (RAWLS, 2003, p. 27). Rawls (2003, p. 60) parte de uma situação hipotética 

ideal e dela extrai dois princípios, o da igual liberdade e o da igualdade de oportunidade, que 

reputa capazes de determinar direitos e deveres e regular desigualdades sociais e econômicas 

da perspectiva da vida dos cidadãos: 

 

“(a) cada pessoa tem o mesmo direito irrevogável a um esquema plenamente 
adequado de liberdades básicas iguais que seja compatível com o mesmo esquema de 
liberdades para todos; e (b) as desigualdades sociais e econômicas devem satisfazer 
duas condições: primeiro, devem estar vinculadas a cargos e posições acessíveis a 
todos em condições de igualdade eqüitativa de oportunidades; e, em segundo lugar, 
têm de beneficiar ao máximo os membros menos favorecidos da sociedade (o 
princípio da diferença).”  

 

Conforme ensina Rawls (2003), as distribuições de bens resultantes das normas de 

cooperação publicamente estabelecidas pela estrutura básica serão justas, quaisquer que 



 39 

sejam, desde que realizadas em cumprimento às normas. Aqui incide a crítica largamente 

oposta à teoria de Rawls, que é a inexatidão de pressupor a existência desta sociedade bem 

ordenada, com normas claras e, mais, efetivamente cumpridas por todos, em que bastaria 

haver norma reputada justa que estabelecesse a distribuição dos bens da vida para que se 

pudesse chamar de justa uma sociedade. O que está longe de ser verdadeiro em qualquer 

sociedade complexa do mundo contemporâneo.  

Rawls trabalha todo o tempo com a ideia de regulação – de contingências, de 

escassezes, de distinções de classe, talentos pessoais e boa sorte – como forma de assegurar 

uma boa gerência dessas variáveis, e com isso assegurar a justiça social. Trabalha ainda com a 

prevalência do primeiro princípio sobre o segundo, de modo que as liberdades não poderiam 

ser cerceadas em favor de uma maior igualdade de oportunidades.  

E apresenta uma lista de bens primários, os quais seriam necessários ao adequado 

desenvolvimento dos cidadãos e ao pleno exercício de suas faculdades morais: (I) os direitos e 

liberdades básicos, como liberdade de pensamento e consciência; (II) liberdades de 

movimento e de livre escolha de ocupação, pressupondo um leque de oportunidades 

diversificadas, as quais favorecem a busca de objetivos variados; (III) poderes e prerrogativas 

de cargos e posições de autoridade e responsabilidade; (IV) renda e riqueza, dotados de valor 

de troca, necessários ao atingimento de uma ampla gama de objetivos; e (V) bases sociais de 

auto-respeito, equivalente a instituições básicas como família, por exemplo.  

O foco de Rawls nos bens primários é o que motiva a crítica de Amartya Sen, que 

entende que não se pode focar apenas nos meios e não nos fins, embora em sua teoria não dê 

precedência aos fins, como o fazem os utilitaristas.  

A partir desse marco que foi a teoria de John Rawls,  renovando a discussão filosófica 

política acerca da justiça, e em resposta a sua teoria, se desenvolveram várias outras 

perspectivas teóricas que tentam explicar a justiça e definir critérios de justa distribuição. A 

maioria dos autores que o sucederam construiu suas próprias teorias a partir das críticas 

formuladas à teoria de Rawls, dela se desligando para adquirir características outras que lhes 

foram orientando a classificação.  

Como principal representante das teorias libertárias, aponta-se Robert Nozic, que teve 

como precursor Friedrich Hayek, o qual lançou as bases principais sobre as quais se 

desenvolveram as teorias libertárias.  
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Para Hayek (1960, p. 87), os seres humanos são naturalmente diferentes, e buscar a 

igualdade de seres diferentes gerará desigualdade, e não igualdade, além de atentar contra a 

liberdade. Segundo ele: 

 

“From the fact that people are very different it follows that, if we treat them equally, 
the result must be inequality in their actual position, and that the only way to place 
them in na equal position would be to treat them differently. Equality before the law 
and material equality are therefore not only different but are in conflict  with each 
other; and we can achieve either the one or the other, but not both at the same time. 
The equality before the law which freedom requires leads to material inequality. Our 
argument will be that, though where the state must use coercion for other reasons, it 
should treat all people alike, the desire of making people more alike in their condicion 
cannot be accepted in a free society as a justification for further and discriminatory 
coercion. We do not object to equality as such. It merely happens to be the case that a 
demand for equality is the professed motive of most of those desire to impose upon 
society a preconceived pattern of distribution. Our objection is against all attempts to 
impress upon society a deliberately chosen pattern of distribution, whether it be na 
order of equality or of inequality. We shall indeed see that many of those who demand 
an extension of equality do not really demand equality but a distribution that 
conforms more closely to human conceptions of individual merit and that their desires 
are irreconcilable with freedom as the more strictly egalitarian demands.”10 

 

E completa afirmando que para se preservar uma sociedade livre, é preciso reconhecer 

que a desejabilidade de um objeto em particular não é justificativa suficiente para o uso de 

coerção estatal. Nessa visão liberal extrema, os benefícios sociais não deveriam ser 

igualitariamente distribuídos entre os integrantes da sociedade, assim como não deveria o 

Estado ser responsável em gerar oportunidades iguais a seus cidadãos.  

Hayek (1960) critica a visão dos que advogam que os benefícios deveriam ser a 

consequência do mérito de cada um, entendido mérito como a conduta de uma pessoa, dela 

demandada, praticada de acordo com alguma regra de conduta aceita, e que lhe custe alguma 

dor e esforço, independente do resultado da conduta. A avaliação do mérito individual se daria 

pela avaliação do esforço pessoal, subjetivo, e não do resultado obtido com a conduta, e nem 

                                                 
10 Em tradução livre: "A partir do fato de que as pessoas são muito diferentes segue-se que, se tratá-las da mesma 
forma, o resultado deve ser a desigualdade na sua posição atual, e que a única maneira de colocá-las em posição 
igual seria tratá-las de forma diferente. Igualdade perante a lei e igualdade material são, portanto, não só 
diferentes, mas estão em conflito uma com a outra; e se pode atingir ou a uma ou a outra, mas não as duas coisas 
ao mesmo tempo. A igualdade perante a lei que a liberdade exige leva à desigualdade material. Nosso argumento 
será que, apesar de que o estado deve usar a coerção por outros motivos, deve tratar todas as pessoas da mesma 
forma, o desejo de fazer as pessoas mais parecidas em sua condição não pode ser aceito em uma sociedade livre 
como justificativa para uma coerção discriminatória e distanciadora. Não nos opomos à igualdade como tal. Isso 
apenas acontece no caso em que a demanda por igualdade tem por motivo professado da maioria desses desejos 
o de impor à sociedade um padrão preconcebido de distribuição. Nossa objeção é contra todas as tentativas de 
imprimir à sociedade um padrão escolhido deliberadamente de distribuição, quer seja na ordem de igualdade ou 
da desigualdade. Vamos observar que muitos daqueles que exigem uma extensão da igualdade realmente não 
querem exigir igualdade, mas uma distribuição que se conforma mais de perto com as concepções humanas de 
mérito individual e que os seus desejos são inconciliáveis com a liberdade como as demandas mais estritamente 
igualitárias. " 
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por meio dos valores decorrentes de talentos naturais de uma pessoa, porque para estes 

nenhuma conduta da pessoa foi efetivamente realizada para obter o talento natural. Sua crítica 

se funda em que não há como se avaliar a conduta de cada indivíduo com base no mérito, por 

ser subjetivo, e ainda porque, na prática, o que se avalia nas relações sociais é ou o valor 

moral das pessoas ou o resultado de suas condutas, que é objetivamente aferível.  

Nozick sucede a Hayek, acolhendo boa parte de sua teoria, e se torna um dos principais 

representantes das teorias libertárias.  

Nozick (1991) considera a questão da justiça como uma questão de distribuição de 

recursos na sociedade, os quais equipara à propriedade. E desenvolve sua teoria de justiça de 

direito a propriedade a partir de três princípios básicos: princípio de justiça na aquisição (da 

propriedade), princípio de justiça nas transferências (de propriedades) e princípio da 

reparação (da injustiça na propriedade). O primeiro princípio dita as regras da justa aquisição 

da propriedade, o segundo as regras da justa transferência de propriedade e o terceiro 

estabelece regras de reparação de injustiças decorrentes da violação dos dois princípios 

anteriores, ainda que se tratem de violações históricas, e seu pressuposto é corrigir a situação 

de justiça restaurando o que teria sido se a injustiça não tivesse sido cometida. E na 

composição de cada princípio, baseia na liberdade individual os padrões de cada um, o que 

justificaria o descabimento de um Estado mais extenso que o Estado mínimo.  

Uma outra visão de justiça, a utilitarista, tem sua linha de argumentação mais recente (o 

novo utilitarismo, que responde a Rawls) representado por Kymlicka (2006). Ao contrário de 

Rawls, cuja teoria da justiça é política, Kymlicka defende uma teoria de moral pessoal, 

vinculada a moralidade cotidiana, que responde a algumas das críticas feitas ao utilitarismo 

combatido por Rawls.  

Em sua teoria de moral pessoal, o utilitarismo – dever moral de maximização da 

utilidade como bem-estar humano, dotada de conseqüencialismo (isto é, um ato só deve ser 

considerado moralmente errado se prejudica a alguém) – não é um processo de decisão, mas 

um padrão de correção. E tem como maior princípio  o “princípio igualitário. Cada pessoa tem 

uma posição moral igual, cada pessoa tem tanta importância quanto qualquer outra – é por 

isso que as preferências de cada pessoa devem ser consideradas no cálculo” de utilidade 

(KYMLICKA, 2006, p. 49).  

Essa discussão se desdobra em que preferências devem ser consideradas legítimas e 

quais devem ser consideradas ilegítimas, e por isso excluídas do padrão de correção, em um 
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conceito que precede o de utilidade. Kymlicka defende que preferências externas (que define 

como as utilidades que se deseja estejam disponíveis para os outros) e preferências egoístas 

(preferências por aquilo que integra a parcela eqüitativa de outra pessoa na divisão igualitária 

de bens, recursos e oportunidades – sobre essa parcela, importa o desejo de seu destinatário e 

não dos demais) devem ser excluídas do padrão de correção porque violam o princípio 

igualitário base do utilitarismo, qual seja, o de igual consideração entre todos os membros 

destinatários da divisão.  

A igual consideração significa que cada pessoa tem o mesmo valor (vale por um) e por 

isso seus desejos e preferências devem ser levados em conta na definição da maior ou melhor 

utilidade geral. Contudo, a utilidade não seria uma regra para avaliar que desejos e 

preferências levam a maior utilidade geral, mas um padrão do que é moralmente correto, ou 

seja, seria um padrão estabelecido antes do processo de decisão, e dele vinculativo.  

Uma outra abordagem da justiça é a comunitarista, cujos principais representantes da 

atualidade são Michael Sandel e Michael Walzer.  

Segundo Walzer (2003), falar de justiça é falar de justiça distributiva, ou seja, da justa 

distribuição dos bens sociais. Sua teoria se compõe, para isso, de uma teoria dos bens e uma 

teoria da igualdade complexa. Segundo ele, é preciso conhecer o significado (mais ou menos) 

consensual dos bens sociais de modo contextualizado: para um grupo específico, ligado por 

laços comunitários, situado no tempo e no espaço, sendo históricos tanto o significado dos 

bens sociais quanto os critérios de distribuição. Afirma que a justiça se relaciona com os 

agentes da distribuição, os métodos de distribuição, os critérios e o uso e significado do que se 

compartilha e que não há unidade possível nesse tema, sendo a justiça um conceito relativo a 

um determinado grupo social.  

Para Walzer (2003, p. 5), a justiça pressupõe uma igualdade complexa, que combina o 

pluralismo das possibilidades distributivas com a ausência de dominação: 

 

“Quero defender mais do que isso: que os princípios da justiça são pluralistas na 
forma; que os diversos bens sociais devem ser distribuídos por motivos, segundo 
normas e por agentes diversos; e que toda essa diversidade provém das interpretações 
variadas dos próprios bens sociais – o inevitável produto do particularismo histórico e 
cultural.” 

 

Seu foco está nos agentes distribuidores e recebedores dos bens sociais e não em seus 

produtores e consumidores, pois seria no momento da criação que o bem social adquiriria o 
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seu significado. E o que faz os seres humanos iguais é o fato de produzirem cultura. E sua 

teoria se resume em seis proposições (WALZER, 2003, p. 6-11): 

 

“1. Todos os bens de que trata a justiça distributiva são bens sociais. Não são e não 
podem ser avaliados de maneira idiossincrática. [...] 2. Homens e mulheres assumem 
identidades concretas devido ao modo como concebem e criam, e depois possuem e 
empregam os bens sociais. [...] 3. Não existe conjunto concebível de bens 
fundamentais ou essenciais em todos os mundos morais e materiais. [...] 4. Mas é o 
significado dos bens que define sua movimentação. Os critérios e os acordos 
distributivos não são intrínsecos ao bem em si, mas ao bem social. [...] 5. Os 
significados sociais são históricos em caráter; portanto, as distribuições, e as 
distribuições justas e injustas, mudam com o tempo. [...] 6. Quando os significados 
são diferentes, as distribuições devem ser autônomas. Todo bem social ou conjunto de 
bens sociais constitui, por assim dizer, uma esfera distributiva dentro da qual só são 
apropriados certos critérios e acordos. O dinheiro é inadequado na esfera dos ofícios 
eclesiásticos; é intrusão de outra esfera. E a devoção não deve implicar nenhuma 
vantagem no mercado, tal como o mercado é comumente entendido.”  

 

E prossegue explicando que nas sociedades há um bem predominante (que pode ser 

dinheiro, poder, cargos, prestígio, amor, tempo livre, enfim, qualquer bem social material ou 

imaterial a que um grupo social específico atribua valor positivo) e o monopólio desse bem 

(sua concentração com uma pessoa ou grupo de pessoas, o que viola o direito de todos os 

demais que igualmente o valorizam a ter acesso a ele). E que a justiça se manifestaria na 

desconcentração da predominância, de modo a haver vários bens predominantes, sem que a 

predominância (e critérios de distribuição) de um interfira na predominância (e critérios de 

distribuição) de outro, e sem que se instaurasse o monopólio sobre um bem predominante.  

Estes são autores que se pode classificar como defensores da justiça como equidade. 

Outros há, porém, que a entendem como bem-estar.  

 

2.1.2. Justiça como bem-estar  

 

Caracterizam-se como teorias da justiça como bem-estar as teorias igualitárias, 

capacitárias e as econômicas. Como principais representantes de cada qual tem-se 

respectivamente Ronald Dworkin, Amartya Sen e Posner.   

Ainda no quadro de teorias de justiça como bem-estar, há autores, como Kaplow e 

Shavell, que defendem teorias normativas da justiça, ou seja, que abordam apenas a 

perspectiva jurídica da justiça, o que já no início se estabeleceu não ser o enfoque da pesquisa, 
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por sua limitação prática, em termos de vivência da justiça pelo indivíduo no contexto de suas 

interações sociais. Cabe, contudo, somente a menção à existência dessas teorias.  

A vertente de definição da justiça igualitarista é representada principalmente por 

Dworkin (2011), com sua teoria da igualdade de consideração, uma teoria de justiça 

distributiva com a qual busca responder seus antecessores, inclusive Rawls. Segundo ele 

(2011, p. XII), “a igual consideração requer que o governo aspire a uma forma de igualdade 

material que chamo de igualdade de recursos”, a qual pressupõe a submissão a dois 

princípios: da igual importância e da responsabilidade especial (DWORKIN, 2011, p. XVI): 

 

“Mas o princípio da igual importância exige que os indivíduos ajam com igual 
consideração em relação a alguns grupos de pessoas em certas circunstâncias. A 
comunidade política que exerce domínio sobre seus próprios cidadãos, e lhes exige 
fidelidade e obediência às leis, deve adotar uma postura imparcial, objetiva, com 
relação a eles, e cada um de seus cidadãos devem votar, e seus representantes devem 
promulgar leis e elaborar políticas governamentais, com essa responsabilidade em 
mente. O segundo princípio do individualismo ético, o princípio da responsabilidade 
especial, não é metafísico nem sociológico. [...] é, pelo contrário relacional: afirma 
enfaticamente que, quando é preciso optar com relação ao tipo de vida que a pessoa 
viva, dentro de qualquer escala de opções que lhes sejam permitidas pelos recursos ou 
pela cultura, essa pessoa é responsável por suas próprias escolhas.” 

 

Dworkin propõe a adoção do leilão igualitário como método de teste para verificar a 

igualdade de recursos – disponibilidade de parcela igual de recursos para cada cidadão – em 

uma comunidade que tenha economia dinâmica, baseada em trabalho, investimento e 

comércio. Nesse leilão, todos poderiam, com uma quantidade inicial igual de recursos fazer 

lances pelas porções de bens a serem distribuídos, segundo suas preferências pessoais, de 

modo que todos teriam acesso às mesmas porções, buscando adquirir aquela que melhor lhe 

conviesse. Nesse leilão, todos teriam que adquirir ao menos uma porção de bens igualmente 

distribuídos (porções representativas de um valor equivalente, mas não idênticas umas às 

outras). Embora se trate de leilão hipotético, a proposta de Dworkin é que seja um mecanismo 

para testar as distribuições reais em sociedades complexas.  

Mas Dworkin prevê que na economia de mercado trocas posteriores levarão a situações 

de desigualdade, pois as pessoas com seus diferentes interesses e talentos vão agir alterando a 

distribuição inicial. Parte dessa desigualdade, segundo ele, decorre da sorte (ou azar) bruta ou 

por opção, esta última consequência da escolha pessoal em correr determinado risco. Para ele, 

as desigualdades que decorrem das atividades de cada um, do seu trabalho, do uso que faz dos 

recursos recebidos na distribuição inicial, devem ser admitidas se decorrerem de maior 

esforço, de maior trabalho, de escolhas variadas sobre a forma de dispor dos recursos iniciais. 
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Mas não admite as desigualdades que decorrem do talento ou de deficiências, características 

da pessoa que não são circunstanciais, mas inatas ou naturais. Nesse caso, a igualdade como 

igual consideração deve prever uma redistribuição a certos intervalos de tempo, o que propoe 

resolver através de um seguro hipotético11 que compense as desigualdades não consequentes 

das escolhas pessoais (pois essas seriam responsabilidade de cada um sobre sua escolha), de 

modo a reequilibrar a igualdade de recursos (DWORKIN, 2011, p. 113): 

 

“Isto é, deve expressar o custo ou o benefício para outrem das escolhas feitas pelas 
pessoas de modo que, por exemplo, deve-se permitir a quem escolheu investir em vez 
de consumir, ou consumir menos dispendiosamente, ou trabalhar de maneira mais 
lucrativa, conservar os ganhos provenientes dessas decisões em um leilão igualitário 
seguido de livre comércio. Mas, por outro lado, não devemos permitir que a 
distribuição de recursos em momento nenhum seja sensível aos atributos, isto é, seja 
afetada por diferenças de capacidade do tipo que produz diferenças de rendimentos 
em uma economia de laissez-faire entre pessoas que tenham as mesmas aspirações. ” 

 

Outra perspectiva das teorias da justiça é a capacitária, cujo principal representante é 

Amartya Sen, para o qual seria necessária uma outra forma de comparações interpessoais, 

pelo que desenvolve a idéia de funcionamentos e capacitações. 

Sen ganhou destaque por, além das teorias que desenvolveu, estar sempre envolvido 

com questões práticas relacionadas à pobreza e ao desenvolvimento, contribuindo diretamente 

na criação do IDH (índice de desenvolvimento humano) das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento.  

Tal como Rawls, Sen (2011) se opõe ao utilitarismo, já abordado. Em comum, têm a 

defesa de uma igualdade material de oportunidades, e não meramente formal, a proximidade 

com o igualitarismo e o repúdio à ideia de instituir uma distribuição final de bens, optando 

por defender a reserva de um espaço à responsabilidade pessoal. Neste ponto, operam com 

acerto, pois do contrário ter-se-ia que admitir que a justiça é meramente normativa, o que 

basta a mera observação da realidade social para se constatar que não é, sendo o aspecto 

normativo apenas um dentre uma série de perspectivas possíveis da justiça.  

Sen parte da diferenciação de dois aspectos das capacitações: o bem-estar efetivamente 

alcançado pela pessoa, e a liberdade para alcançá-lo. Tudo que a pessoa realiza (o bem-estar 

                                                 
11 Extrapola o escopo do capítulo a análise minusiosa da teoria de Dworkin, mas cabe esclarecer que esse seguro 
hipotético se daria através da tributação, por meio da qual o Estado se incumbiria de promover a redistribuição 
de recursos, compensando as desigualdades não ocasionadas pela escolha do indivíduo.  
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efetivamente alcançado) está ligado a funcionamentos. A liberdade para alcançá-los está 

ligada à capacitação (SEN, 2011)12: 

 

“As variadas realizações de funcionamentos humanos que podemos valorizar são 
muito diversas, variando desde estar bem nutrido ou evitar a morte precoce até tomar 
parte na vida da comunidade e desenvolver a aptidão para seguir os planos e as 
ambições ligados ao trabalho. A capacidade na qual estamos interessados é nosso 
potencial de realizar várias combinações de funcionamentos que possamos comparar 
e julgar entre si com relação àquilo que temos razão para valorizar. A abordagem das 
capacidades se concentra na vida humana e não apenas em alguns objetos separados 
de conveniência, como rendas ou mercadorias que uma pessoa pode possuir, que 
muitas vezes são considerados, principalmente na análise econômica, como o 
principal critério do sucesso humano. Na verdade, a abordagem propõe um sério 
deslocamento desde a concentração nos meios de vida até as oportunidades reais de 
vida.”  

 

De acordo Sen, as instituições teriam papel central em qualquer teoria da justiça, mas 

deveriam ser pensadas a partir de sua aptidão para promover capacitações aos indivíduos, e 

não fazê-las representar uma manifestação da justiça em si, pois uma estrutura institucional 

correta não garante, e não garantiu ao longo da história, a justiça nas realizações sociais.  

Explicando a teoria tal como propõe, Sen (2009, p. 265/266) expõe: 

 

“Qualquer teoria substantiva da ética e da filosofia política, em particular qualquer 
teoria da justiça, tem de escolher um foco informacional, ou seja, tem de decidir em 
quais características do mundo deve se concentrar para julgar uma sociedade e avaliar 
a justiça e a injustiça. Nesse contexto, é particularmente importante ter uma visão de 
como uma vantagem total de um indivíduo deve ser avaliada. [...] Em contraste com 
as linhas de pensamento baseadas na utilidade ou nos recursos, na abordagem das 
capacidades a vantagem individual é julgada pela capacidade de uma pessoa para 
fazer coisas que ela tem razão para valorizar. Mas a ideia de liberdade também diz 
respeito a sermos livres para determinar o que queremos, o que valorizamos e, em 
última instância, o que decidimos escolher. O conceito de capacidade está, portanto, 
ligado intimamente com o aspecto de oportunidade da liberdade, visto com relação a 
oportunidades ‘abrangentes’, e não apenas se concentrando no que acontece na 
‘culminação’. [...] a abordagem das capacidades aponta para um foco informacional 
para julgar e comparar vantagens individuais globais, e não propõe, por si mesma, 
qualquer fórmula específica sobre como essa informação pode ser usada. [...] A 
perspectiva da capacidade aponta para a relevância central da desigualdade de 
capacidades na avaliação das disparidades sociais, mas não propõe, por si própria, 
uma fórmula específica para as decisões sobre políticas. [...] a perspectiva da 
capacidade é inevitavelmente interessada em uma pluralidade de características 
diferentes de nossas vidas e preocupações.”  

 

                                                 
12 Alguns livros dos mencionados nas referências bibliográficas são versões digitais para Kindle, não havendo 
página a indicar, pelo que, nesses casos, indicamos apenas o ano da obra. O trecho pode ser localizado, contudo, 
por meio de uma busca por palavras-chave.  
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O grande mérito de sua proposta está exatamente em deslocar da acumulação de bens e 

riquezas a medida da justiça, vinculando-a ao modo de viver de cada pessoa, valorizando, 

com isso, o ser humano enquanto ser individual, e valorado por si mesmo, pelo fato único de 

ser humano. 

É possível identificar algumas aproximações nas teorias de Sen e Walzer, na medida em 

que ambos afirmam a medida da justiça distributiva não com base em bens materiais (como 

poder de compra, propriedade e dinheiro) mas em modos de viver, no que bem se enquadram 

os bens sociais destacados por Walzer, como amor e tempo livre. Da mesma forma, ambos 

rejeitam o conceito de igualdade formal, assim como o de igualdade simples (mera 

distribuição “aritmética” dos recursos sociais entre os indivíduos) e reconhecem valor nas 

crenças pessoais e características culturais do grupo social em que se enquadra o indivíduo. 

Novo ponto de aproximação se constata quando rejeitam a justiça na estrutura como justiça 

em si, indo Walzer mais além ao afastar o Estado do papel de legítimo regulador dos valores 

atribuídos aos bens sociais bem como de seus critérios de distribuição.  

A terceira perspectiva da justiça como bem-estar é a econômica, desenvolvida por 

Richard Posner (1985). Sua teoria se baseia na eficiência da riqueza, que é um valor social e 

ético, que não se equipara ao valor monetário apenas, e que não se limita ao bem material em 

si. Faz-se, principalmente, pelo valor social que cada pessoa atribui, conforme suas 

preferências esperadas, às coisas (bens materiais) que deseja, em comparação com o valor 

social de determinada transação negocial para a sociedade (p. 92): 

 

“Wealth is maximized by creating a system which allows offer and asking prices to be 
compared, and offers to be accepted if, but only if, the offer price exceeds the asking 
price, and which imposes acceptance if, but only if, transaction costs make it 
impossible for the market to compare a (higher) offer price with a (lower) asking 
price, as in the pollution example. Because asking and offer prices may differ, it is 
necessary to have a way of deciding who may charge an asking price and who must 
make offers; this is a question about property rights. For present purposes, a property 
right means the right not to be divested of the use, control, and enjoyment of a thing 
(tangible or intangible) at a price below one's asking price. Once property rights are 
assigned, it becomes clear who may charge asking prices and who must make offers. 
Wealth maximization can then proceed through the operation of the free market, and 
through market surrogates where the costs of market transactions are prohibitive and  
the costs of legal transactions tolerable.”13 

                                                 
13 Em tradução livre: “Riqueza é maximizada através da criação de um sistema que permite a comparação entre 
preços pedidos e ofertados, no qual se oferece para ser aceito se, mas somente se, o preço de oferta excede a 
cotação de venda, e o qual impõe a aceitação se, mas somente se, os custos da transação tornarem impossível 
para o mercado comparar um (mais alto) preço de oferta com o (menor) preço pedido, como no exemplo da 
poluição. Porque preços pedidos e de oferta podem ser diferentes, é necessário ter uma maneira de decidir quem 
pode cobrar um preço inicial e quem deve fazer oferta; esta é uma pergunta sobre os direitos de propriedade. 
Para efeitos do presente, um direito de propriedade, o direito de não ser privado de uso, controle e gozo de uma 
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Ou seja, Posner defende o livre mercado, mas também uma regulação estatal que 

assegure o respeito aos direitos fundamentais individuais e o incentivo ao maior benefício 

social, maximizando a riqueza individual e assegurando-se a propriedade privada por meio de 

regras claras que definam quem é o proprietário; este, o legítimo detentor da faculdade de 

estipular o preço, o fará, e o mercado regulará a maximização da riqueza de acordo com os 

interesses daquele que desejar pagar o preço pedido. O papel do Estado seria, então, através 

do direito, criar mecanismos legais que assegurassem que, nessa troca, seria gerado para a 

sociedade o maior valor social possível, por meio da maximização da riqueza.  

Sua teoria tem base comparativa para formar os parâmetros de medição da riqueza. 

Afirma, por exemplo, que o valor social da riqueza do cientista que ganha 50.000 ao ano é 

maior do que a riqueza do apresentador de programa infantil que ganha 500.000 ao ano, em 

razão do benefício social que a riqueza gerada pelo cientista com o seu trabalho proporciona à 

sociedade.  

Vistas as principais teorias da justiça como bem-estar, passa-se à análise da justiça 

como reconhecimento.  

 

2.1.3. Justiça como reconhecimento  

 

Alguns autores trabalham a ideia de justiça como reconhecimento, em discussões mais 

recentes, próprias da contemporaneidade. Os debates atuais estão atentos às questões que vêm 

surgindo no cenário mundial nas últimas décadas, como o movimento feminista, o 

multiculturalismo, o pós-colonialismo, as epistemologias norte-sul, o cosmopolitismo 

cultural.  

O reconhecimento pode ser encarado sob duas perspectivas distintas, uma subjetiva, 

associada à autoconsciência do sujeito situado em um contexto de interações sociais, sendo 

por isso um conceito afetivo. E também por uma perspectiva objetiva, relacionada com o 

status do indivíduo no meio social em que vive. Axel Honnet é representante da primeira 

vertente, enquanto Nancy Fraser representa a segunda.  

                                                                                                                                                         
coisa (tangível ou intangível) a um preço inferior a uma de cotação de venda. Uma vez que os direitos de 
propriedade são atribuídos, torna-se claro quem pode estipular os preços e quem deve fazer ofertas. A 
maximização da riqueza pode, então, proceder através do funcionamento do mercado livre, e por meio de 
substitutos de mercado em que os custos de transações de mercado são proibitivos e os custos das transações 
legais são toleráveis.  
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Para Honneth (cf. MATTOS, 2006), a autoconsciência (consciência da própria 

particularidade) gera a consciência do desrespeito nas interações sociais, a uma divisão efetiva 

entre o Eu e o Outro. E esse desrespeito, que é fruto da falta de reconhecimento do Eu pelo 

Outro, caracteriza a experiência do não-reconhecimento, que seria o motor dos conflitos 

sociais.Trata-se de uma experiência mútua, decorrente de uma relação de afeto, que vai 

repercutir na esfera da coletividade e na esfera do direito, conforme o conflito por 

reconhecimento migre das relações intersubjetivas para as relações sociais, do sujeito inserido 

em seu contexto social. E a consequência é o reconhecimento na esfera jurídica. A estima 

pessoal migra para a dignidade universal, reconhecida ao indivíduo pelo fato de ser humano, e 

não mais pela estima que seu status social poderia lhe proporcionar. A noção de moral migra 

para a noção de eticidade. Mattos (2006, p. 91-96) explica: 

 

“A universalização dos direitos é a expressão do processo de reconhecimento mútuo 
de agentes como seres autônomos. Isso só foi possível na medida em que a burguesia 
questionou todo o código tradicional baseado na honra. […] Os direitos universais são 
a expressão do princípio de dignidade, pois instauram e difundem o ideal de que todo 
ser humano é digno e merece respeito. E isso só foi possível porque a noção de 
respeito mudou. Os seres humanos merecem respeito por serem concebidos como um 
fim em si mesmos. […] substitui-se a honra pelo conceito de prestígio social e isso só 
foi possível pela desvinculação do reconhecimento da auto-estima de uma ideia de 
estamento. Honneth afirma que essa mudança é essencial para o processo de 
individuação dos sujeitos modernos. […] O que Honneth quis deixar claro com a 
recuperação das teorias de Hegel e Mead sobre o reconhecimento é que a luta por 
reconhecimento assegura as condições de liberdade interna e externa sob o critério 
universalizante. Para discutir como os aspectos universais presentes na luta por 
reconhecimento permitem a avaliação dos fenômenos particulares, Honneth faz uma 
reinterpretação da teoria hegeliana”.  

 

Já em Fraser, o reconhecimento vai assumir uma outra configuração, tornando-se uma 

de três dimensões da justiça, na qual enxerga também uma dimensão econômica e uma 

dimensão política.  

Honneth, em O Direito da Liberdade, lançado aqui no final de 2015, elabora sua teoria 

da justiça como análise da sociedade, esta organizada por normas éticas e desenvolvida por 

meio da educação institucionalizada. A justiça, em Honneth, constitui reivindicações 

normativas e condições de reprodução de cada sociedade, segundo valores ou ideais que são 

ponto de referência moral da justiça, o que não impacta a escolha teórica realizada. 

Embora sendo uma das teorias de justiça como reconhecimento, convém antecipar que é 

a teoria de justiça escolhida para servir de parâmetro para análise das redes sociais virtuais, de 
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onde serão colhidas as categorias de análise e propostas outras possibilidades interpretativas 

para os elementos da justiça, em cotejo com a realidade normativa, política e social brasileira.  

 

2.2 TEORIA TRIDIMENSIONAL DA JUSTIÇA: UMA ESCOLHA TEÓRICA E SEUS 

PORQUÊS 

 A teoria tridimensional da justiça, pelos aspectos que serão adiante demonstrados, foi a 

teoria adotada como ponto de partida para a análise das interações em redes sociais, sob o viés 

da análise do debate público sobre questões de justiça.  

 

2.2.1 A teoria tridimensional da justiça de Nancy Fraser.  

 

Nancy Fraser é uma filósofa política da teoria crítica. Portanto, a leitura de sua teoria 

deve partir do pressuposto de que as construções teóricas que elabora têm a preocupação 

constante de atualizar o diagnóstico de época, atenta às potencialidades emancipatórias da 

realidade presente da sociedade, a partir de uma multiplicidade teórica e disciplinar, bem 

como aos obstáculos a essa emancipação (TERRA, REPA. 2011). Além disso, é uma autora 

dos estudos feministas, o que lhe traz a consciência da condição das minorias e a preocupação 

constante de sua inclusão nas teorias que desenvolve, além de priorizar a eficácia prática da 

teoria, buscando sempre apontar como a teoria pode levar a efetivas mudanças sociais.   

Nancy Fraser construiu sua teoria tridimensional da justiça ao longo do tempo, para o 

que teve grande relevância seu diálogo com Axel Honneth. Em 2008, publicou o livro Scales 

of Justice (Escalas de Justiça), no qual a sintetizou, através da autocrítica, revisão e 

organização de diversos artigos publicados, obra essa aqui utilizada em sua versão em 

espanhol (vez que não conta com tradução para o português) como referência principal para 

explicar a teoria de Fraser.  

Na teoria tridimensional da justiça, alguns pontos são basilares. A justiça apresenta 

polêmicas próprias em um duplo aspecto: questões substanciais de primeira ordem, 

relacionadas ao que distribuir, em que quantidade, com base em que princípio de justiça, quais 

diferenças reconhecer e qual o limite das desigualdades admissíveis para que não se tornem 

injustiça; e questões de metanível de segunda ordem, ligadas ao marco adequado no qual 

tomar os problemas de justiça de primeira ordem.  
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Seu primeiro ponto basilar, portanto, que é fio condutor de toda a teoria, é a concepção 

de justiça como paridade de participação (FRASER, 2008, p. 39): 

 

“Desde mi punto de vista, el significado más general de justicia es la paridad de 
participación. De acuerdo con esta interpretación democrática radical del principio de 
igual valor moral, la justicia requiere acuerdos sociales que permitan a todos 
participar como pares em la vida social. Superar la injusticia significa desmantelar los 
obstáculos institucionalizados que impiden a algunos participar a la par con otros, 
como sócios con pleno derecho en la interacción social.”14 

 

 A paridade de participação sofre obstáculos de dois tipos: 

I) estruturas econômicas que negam a alguns os recursos de que precisam para interagir 

com os demais;  

II) hierarquias institucionalizadas do valor cultural, as quais negam a alguns a posição 

adequada à interação em condições de paridade.  

Uma e outra não necessariamente se vinculam em uma relação de causa e efeito, porque 

nas sociedades capitalistas modernas as estruturas de classes e as ordens de status não são 

equivalentes. A paridade se relaciona com a igualdade, que tem em um de seus aspectos a 

imparcialidade, problemática atualmente agravada pela heterogeneidade de reivindicações, 

fundadas em pressupostos e fundamentos distintos, o que impede uma distribuição linear, com 

critérios únicos. Essa heterogeneidade leva a critérios conflituosos de valoração das 

reivindicações.  

O segundo ponto basilar é que divide a justiça em três planos e em três dimensões, e por 

entender que se trata de conceito essencialmente comparativo, Fraser trabalha sempre com as 

injustiças de cada plano e dimensão, para oferecer então as propostas que formula. Os planos 

de justiça são o que (plano material), o quem (plano subjetivo) e o como (plano 

procedimental) da justiça. As dimensões, relativas ao plano material, são a econômica 

(distribuição), cultural (reconhecimento) e política (representação político-ordinária e 

representação metapolítica).  

                                                 
14 Em tradução livre: “Do meu ponto de vista, o significado mais geral de justiça é a paridade de participação. De 
acordo com esta interpretação democrática radical do princípio de igual valor moral, a justiça requer acordos 
sociais que permitam a todos participar como pares na vida social. Superar a injustiça significa desmantelar os 
obstáculos institucionalizados que impedem alguns de participar com outros como sócios com pleno direito na 
interação social”. 
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A meu ver, o melhor modo de compreender a teoria de Fraser é abordá-la a partir do 

plano subjetivo de justiça, passando pelo plano substancial, do qual se extraem as três 

dimensões da justiça, e então o plano procedimental.  

Plano subjetivo 

Neste plano, a questão é quem é considerado na aferição da justiça substancial, ou seja, 

na distribuição, no reconhecimento e no direito de participar do processo decisório 

(representação).  

Desde o fim do sistema feudal, quando assinado o Tratado de Westfalia, cujos princípios 

regulam o sistema internacional desde 1648 até os dias atuais, o marco de referência das 

questões e disputas de justiça é o westfaliano, ou seja, o Estado nacional territorial soberano, 

aceito como fronteira das questões de justiça substantiva. O Estado nacional assim 

considerado se vincula à ideia de nação como comunidade de pessoas que compartilham uma 

identidade nacional, com interesses comuns e sujeitas a um mesmo poder soberano, exercido 

legitimamente pelo Estado, detentor dos poderes legislativo, administrativo e de jurisdição. 

Nesse marco, que teve seu auge entre os anos 1945e 1970 (período do ápice do Estado 

de bem-estar social democrático), o sujeito da justiça – aquele que pode discutir e reivindicar 

distribuição e reconhecimento – se limita ao cidadão submetido à soberania do Estado 

nacional e as questões de justiça dizem respeito às relações entre concidadãos, sujeitas a 

debate no âmbito público nacional e a soluções delimitadas pelos Estados nacionais 

territoriais.  

Por isso, sendo pressupostas as fronteiras do Estado nacional como espaço de decisão e 

prática da justiça e por consequência o sujeito da justiça como o cidadão, a dimensão política 

da justiça é esquecida. A esfera nacional seria o único terreno da justiça distributiva, onde se 

desenrolam as exigências de redistribuição (decorrentes da desigualdade econômica), e de 

reconhecimento (relacionadas com as hierarquias internas de status), presumindo-se por outro 

lado a pré-ciência dos concidadãos de que tudo depende dos marcos institucionais internos.  

Esse marco se enfraqueceu com a globalização, pelas instabilidades geopolíticas 

consequentes da existência de forças transnacionais que geram vulnerabilidade em processos 

sociais que extrapolam as fronteiras dos Estados territoriais. Com a produção 

transnacionalizada, as finanças globalizadas e os sistemas de comércio neoliberais, as 

reivindicações de redistribuição também não se limitam pelas fronteiras do Estado nacional. 

Nesse contexto, não há entre todos os interessados o compartilhamento da ideia sobre quem é 
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sujeito da justiça, nem consenso sobre quais critérios e procedimentos de decisão devem 

orientar a resolução das disputas sobre o conteúdo substancial e o destinatário subjetivo da 

justiça.  

Fraser é enfática em defender que a teoria da justiça precisa de um marco relativamente 

estável para a análise imparcial das reivindicações, e de organismos institucionalizados e 

meios para dar-lhes soluções, e para isso defende a teoria crítica do enquadramento.  

Para Fraser, é necessária a democratização do processo de estabelecimento do marco, 

através de uma política do enquadramento que se ocupe, primeiramente, de quem conta como 

sujeito da justiça, e ainda de qual o marco apropriado. No marco do Estado nacional, o que 

converte  o indivíduo em sujeito da justiça é a sua residência compartilhada como membro de 

uma comunidade política equivalente ao Estado.  

Há questões do mundo globalizado, contudo, que não se limitam, nem se sujeitam, à 

jurisdição de um Estado nacional, sendo efetivamente transnacionais, como é o caso das 

questões de cibertecnologia, de comunicação global, de biopolítica, de armamento, de 

biotecnologia. São situações ou demandas em que as forças em tensão não se ligam a um 

território, mas a um espaço de fluxos, o que torna necessária a complementação do princípio 

territorial-estatal por outros que permitam considerar as disputas transnacionais por justiça na 

definição do marco, e consequentemente do “quem” da justiça.  

A proposta de Fraser (2008, p. 86/7) é a adoção do enfoque crítico-democrático, em 

cuja perspectiva as discussões do “quem” têm duplo caráter: 

(a) epistêmico: “estas discusiones desarollan afirmaciones cognitivas sobre la naturaleza 

de la vulnerabilidad y la extensión de interdependencia en un mundo en globalización...”15; e 

(b) político: 

 

“...las discusiones exigen compromisos evaluativos e interpretativos por parte de los 
contendientes [...] el enfoque propone llevarlo a cielo abierto, animando a los 
interlocutores a descubrir públicamente y rebatir sinceramente los intereses y los 
compromisos de valor subyacentes con los que se envuelven sus afirmaciones”. 16 

 

                                                 
15 Em tradução livre: “estas discussões geram afirmações cognitivas sobre a natureza da vulnerabilidade e da 
extensão da interdependência em um mundo em globalização”.  
16 Em tradução livre: “...as discussões exigem compromissos avaliativos e interpretativos por parte dos 
contentores [...] o enfoque propõe leva-lo a céu aberto, animando os interlocutores a descobrir publicamente e 
rebater sinceramente os interesses e os compromissos de valor subjacentes com que suas reivindicações são 
envolvidas.” 
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Assim, os juízos políticos devem ser exercidos de modo complexo, englobando tanto 

conceitos teóricos e normativos como reflexões sobre a prática social, empiricamente 

informada e ainda socorrendo-se da interpretação histórica  dos fatos sociais. Para Fraser 

(2008, p. 83), são ideias fundamentais do enfoque crítico-democrático:  

 

“Tan pronto como introducimos interacciones transfronterizas, admitimos la 
possibilidade de múltiples estructuras no isomórficas, locales, nacionales, regionales y 
globales, que constituyen diferentes “quiénes” para temas diferentes. Al mismo 
tiempo, admitimos la probabilidad de que las oportunidades vitales de las personas 
estén determinadas por múltiples estructuras que se traslapan parcialmente unas a 
otras, pelo que difieren en su alcance. Hasta qué punto exacto interactúan estas 
estructuras no es realmente cuestión bien comprendida por los sociólogos, cuyas 
explicaciones resultan mutuamente contradictorias y polémicas. En estas condiciones, 
los intentos de determinar el “quién” apelando al simple hecho científico-social son 
muy poco convincentes. Pretender en serio comprender enla actualidad la causación 
estructural es entrar en un terreno controvertido, en el que hay que evaluar teorías 
sociológicas e interpretaciones históricas rivales. Los debates sobre estos asintos han 
de ser abiertos y han de hacerse explícitos.” 17 

 

E prossegue (2008, p. 88):  

 

“Al reconecier la irreducible dimensión performativa de cualquier determinación del 
marco, este enfoque entiende lo sujetos de la justicia no sólo como objetos causales, 
sono también como actores sociales y políticos, y, valorando la importancia de la 
autonomía pública, busca propiciar procedimientos para decicir el “quién” de la 
justicia que puedan alegar legitimidad democrática.” 18 

 

A efetiva implantação de um novo marco, ajustado às disputas de justiça transnacionais 

e dotado de eficácia prática, requer um princípio normativo determinativo que forneça os 

meios de avaliação do marco e de suas alternativas. Fraser aponta três princípios possíveis: 

princípio da condição de membro, que se baseia na nacionalidade compartilhada, próprio do 

marco westfaliano; princípio do humanismo, que se baseia no pertencimento à humanidade, 

usado por uma visão cosmopolita da justiça, da cidadania e das demandas por redistribuição;  
                                                 
17 Em tradução livre: Tão pronto como introduzimos interações transfronteiriças, admitimos a possibilidade de 
múltiplas estruturas não isomórficas, locais, nacionais, regionais e globais, que constituem diferentes “quens” 
para temas diferentes. Ao mesmo tempo, admitimos a probabilidade de que as opirtunidades vitais das pessoas 
estejam determinadas por múltiplas estruturas que se sobrepõem parcialmente umas a outras, pelo que diferem 
em seu alcance. Até que ponto exato interagem estas estruturas não é realmente questão bem compreendida pelos 
sociólogos, cujas explicações resultam mutuamente contraditórias e polêmicas. Nestas condições, os intentos de 
determinar o ‘quem’ apelando ao simples fato científico-social são muito pouco convincentes. Pretender a sério 
compreender na atualidade a causação estrutural é entrar em um terreno controvertido, no qual há que se avaliar 
teorias sociológicas e interpretações históricas rivais. Os debates sobre estes assuntos h~]ao de ser abertos e hão 
de fazer-se explícitos.” 
18 Em tradução livre: “Ao reconhecer a irredutível dimensão performativa de qualquer determinação do marco, 
este enfoque entende os sujeitos da justiça não só como objetos causais, senão também como atores sociais e 
políticos, e, valorando a importância da autonomia pública, busca propiciar procedimentos para decidir o ‘quem’ 
da justiça que possa alegar legitimidade democrática.” 
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princípio de todos os afetados, pelo qual seriam sujeitos todos os que estão em relação social 

de interdependência. A proposta de Fraser (2008, p. 126/127), contudo, é a adoção do 

princípio de todos os sujeitos, segundo o qual são sujeitos das disputas por justiça aqueles que 

se encontram em uma relação social em sujeição conjunta a uma estrutura de governação: 

 

“...todos aquellos que están sujetos a una estructura de gobernación determinada están 
en posición moral de ser sujetos de justicia en relación con dicha estructurs. En esta 
perspectiva, lo que convierte a un conjunto de conciudadanos en sujetos de justicia no 
es la ciudadanía compartida o la nacionalidad, como tampoco la posesión común de 
una personalidad abstracta, ni el puro hecho de la interdependencia causal, sino más 
bien su sujeción conjunta a una estructura de gobernación, que estabelece las normas 
básicas que rigen su interacción. Para cualquier estructura de gobernación de este 
tipo, el “principio de todos los sujetos” iguala el alcance del ámbito moral con el de la 
sujeción a esta estructura.”19  

 

As estruturas de governação, por sua vez, não são equivalentes aos Estados nacionais., 

mas a todos os organismos, estatais ou não estatais que geram regras a serem aplicadas e que 

estruturam áreas de interação social, como a OMC, o FMI, a OMPI, o TPI, a Interpol etc. 

Assim, o sujeito é a pessoa submetida ao poder coercitivo de formas de governabilidade não 

estatais e transestatais.  

A implementação desse princípio depende do afastamento da hegemonia do Estado 

nacional, abrindo-se espaço para as reivindicações dos movimentos sociais e para o debate 

público inclusivo e livre sobre a justiça, de modo que possa reverter em resoluções 

vinculantes, o que segundo Fraser será possível mediante instituições representativas globais 

que dialoguem com a sociedade civil, e resolvam as disputas sempre democrática e 

provisoriamente (porque o dinamismo das sociedades impede a resolução definitiva e fixa das 

disputas). 

Adiante, retornaremos a essa questão, com a crítica pós-colonial ao universalismo e as 

dificuldades de implantação desse novo marco pela ausência de instituições de nível global 

onde haja esse debate democrático de resolução vinculante e provisória.   

Plano objetivo (dimensões da justiça) 

                                                 
19 Em tradução livre: “...todos aqueles que estão sujeitos a uma estrutura de governação determinada estão em 
posição moral de ser sujeitos de justiça em relação com dita estrutura. Nesta perspectiva, o que converte um 
conjunto de cidadãos em sujeitos de justiça não é a cidadania compartilhada ou a nacionalidade, como tampouco 
a posse comum de uma personalidade abstrata, nem o puro fato da interdependência causal, senão sua sujeição 
conjunta a uma estrutura de governação que estabelece as normas básicas que regem sua interação. Para qualquer 
estrutura de governação deste tipo, o ‘princípio de todos os sujeitos’ iguala o alcance do âmbito moral com o da 
sujeição a esta estrutura.” 
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O plano objetivo ou material diz respeito ao “que” da justiça, ao seu conteúdo 

substancial, ou seja, o que se atribui aos sujeitos reconhecidos como membros paritários 

participantes da comunidade. Neste nível, a justiça se divide em três dimensões, que 

compatibilizam dois conceitos básicos da ideia de justiça social que parecem, em princípio, 

antagônicos, somados a um terceiro conceito. São eles a igualdade social e o reconhecimento 

da diferença, também previstos em Rawls, mas que vão, em Nancy Fraser, receber um 

tratamento diferenciado, muito mais voltado aos aspectos práticos e de efetividade destes 

princípios.  

Ao contrário de Rawls, que encara a justiça como uma questão de filosofia política, e de 

Sen, que não chega a discutir a questão da cultura, Fraser admite uma dimensão econômica e 

uma dimensão cultural da justiça, ao tomar como ponto de partida a constatação de que a 

sociedade sobre a qual incide a teoria não é a sociedade ideal, mas uma sociedade desigual e 

conflituosa, em que tais princípios se apresentam como caminho para a efetivação da justiça 

social.  

As reivindicações por justiça, portanto, se enquadram em reivindicações por 

redistribuição socioeconômica (dimensão econômica da justiça) e reivindicações por 

reconhecimento legal e/ou cultural (dimensão cultural da justiça). Enquanto o primeiro 

pressupõe a igualdade entre todos, de modo que todos tenham acesso aos bens da vida, aos 

bens e meios necessários à boa vida, o segundo pressupõe o respeito às diferenças, de modo 

que não sejam elas justificativa ou motivo para a exclusão de alguns indivíduos ou de um 

grupo de indivíduos do acesso à redistribuição (FRASER, 2008).  

Justiça na teoria de Nancy Fraser, como visto, é paridade participativa em três 

dimensões. Cada dimensão da justiça, portanto, se associa a um gênero de injustiça e se 

manifesta através de um tipo conceitual distinto de conflito social: dimensão econômica: 

injustiça associada a má distribuição ou desigualdade de classe; dimensão cultural: injustiça 

relacionada ao reconhecimento falido ou a hierarquia de status; dimensão política: 

representação falida (político-ordinária) ou carência de participação política.  

Um dos pontos mais relevantes, a meu ver, da teoria de Nancy Fraser é que se trata de 

uma teoria aberta, que aceita a provisoriedade dos conceitos construídos sobre momentos 

históricos que retratam as sociedades desse tempo, mas não os congelam. Assim, Fraser 

recomenda em mais de um momento de sua obra que a teoria deva ser aberta a modificações, 

adaptações, e afirma que se pauta em decisões teóricas e políticas provisórias, pois que 

sujeitas às necessárias alterações que se imponham pela prática social. As disputas por justiça 
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mudam com o tempo, e uma teoria da justiça que se proponha a explicá-la deve ser aberta a 

modificações próprias dessa dinâmica.  

Daí porque as três dimensões demonstradas por Fraser não afastam a possibilidade de 

que outras venham a surgir a partir das lutas sociais. O importante, para Fraser (2008, p. 

117/119), é que haja um fio condutor para a avaliação da justiça/injustiça, pelo que defende 

que é  preciso haver uma medida comum, pelo que todas as dimensões devem se submeter ao 

princípio normativo geral da paridade de participação: 

 

“De acuerdo con este principio, la justicia requiere acuerdos sociales que permitan a 
todos participar como pares en la vida social. Desde la perspectiva de la justicia como 
paridad participativa, superar la injusticia significa desmantelar los obstáculos 
institucionalizados que impiden a algunos participar en un plano de igualdad con los 
demás, como socios de pleno derecho en la interacción social [...]el principio de 
paridad participativa nos encara a investigar los acuerdos sociales, a descubrir y 
criticar obstáculos arraigados para un compromisso equitativo. Como principio de 
conmensuración, además, sirve como norma para evaluar las reivindicaciones de 
justicia em sus tres dimensiones. Para cada dimensión, sólo aquellas reivindicaciones 
que promueven la paridad de participación están moralmente justificadas. Tanto si se 
cuestiona la distribuición como el reconocimiento o la representación, aquellos que 
afirman padecer injusticia deben mostrar, primero, que las medidas actuales les 
impiden participar como pares em la vida social y, segundo, que los remedios que 
ellos proponem disminuirían las desigualdades”20 

 

Estes obstáculos institucionalizados por ela referidos podem ser de três ordens: 

1) estruturas econômicas que neguem os recursos necessários para que o sujeito possa 

interagir com os demais como pares; 

2) hierarquias institucionalizadas de valores culturais que negam às pessoas as 

posições requeridas; 

3) adoção de regras de decisão que negam a alguns a igualdade de voz e voto nas 

deliberações públicas e na adoção democrática de decisões.  

                                                 
20 Em tradução livre: “De acordo com este princípio, a justiça requer acordos sociais que permitam a todos 
participar como pares na vida social. Desde a perspectiva da justiça como paridade participativa, superar a 
injustiça significa desmantelar os obstáculos institucionalizados que impedem a alguns de participar em um 
plano de igualdade com os demais, como sócios de pleno direito na interação social [...] o princípio de paridade 
participativa nos encara a investigar os acordos sociais, a descobrir e criticar os obstáculos arraigados para um 
compromisso equitativo. Como princípio de comensuração, ademais, serve como norma para avaliar as 
reivindicações de justiça em suas três dimensões. Para cada dimensão, só aquelas reivindicações que promovem 
a paridade de participação estão moralmente justificadas. Tanto se se questiona a distribuição como o 
reconhecimento ou a representação, aqueles que afirmam padecer injustiça devem mostrar primeiro que as 
medidas atuais os impedem de participar como pares na vida social e, segundo, que os remédios que eles 
propõem diminuirão as desigualdades”. 
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Cada uma dessas ordens de obstáculos se relaciona com uma dimensão da justiça, cuja 

concretização passa pela capacidade de desfazer esses obstáculos, possibilitando uma atuação 

em paridade de condições de todos os sujeitos envolvidos nas questões em disputa. 

Assim, enquanto a redistribuição diz respeito a o que é devido aos indivíduos e em que 

medida, o reconhecimento diz respeito a quem são os sujeitos titulares de uma justa 

retribuição.  

Fraser não tem a preocupação de listar os bens da vida a serem distribuídos, nem de 

estabelecer um rol de direitos que todos devam ter assegurados. De sua perspectiva, essa 

regulação é própria de cada conjunto de situações em que as pessoas interessadas possam, em 

posição de igualdade, participar dos processos decisórios de distribuição. Em sua teoria não se 

vê, portanto, uma indicação de quais são os bens a serem distribuídos ou redistribuídos, mas 

uma indicação precisa de que processos decisórios podem gerar justas decisões a respeito do 

que distribuir e a quem.  

Bem se diga ainda que o reconhecimento, na visão de Fraser, não equivale a uma 

identidade de grupo, simplificada e reduzida, que “nega a complexidade das vidas dos 

indivíduos, a multiplicidade de suas identificações e as interseções de suas várias afiliações” 

(FRASER, 2007). Reconhecimento, para Fraser, é status social, é ser aceito como indivíduo 

apto a participar como igual na vida social. As demandas por reconhecimento, então, passam a 

ter por objetivo “desinstitucionalizar padrões de valoração cultural que impedem a paridade 

de participação e substituí-los por padrões que a promovam” (FRASER, 2007). 

O reconhecimento como status paritário de participação, por sua vez, evitaria 

essencializar identidades e segregar ou guetizar grupos, assegurando que todos, 

independentemente de suas diferenças, tenham acesso igualitário às oportunidades e aos bens 

materiais necessários à boa vida. Sem reconhecimento, diferenças se tornariam desigualdades.  

Nesse ponto, Fraser se aproxima de Canclini (2009) para quem diferenças se tornam 

desigualdades a partir de uma valoração negativa das diferenças dentro de um determinado 

grupo sociocultural. Para ele, em termos legislativos, toda valoração negativa deve ser coibida 

e medidas de reversão desta valoração negativa socialmente acreditada devem ser 

estabelecidas, implantadas e reforçadas por meio de processos de educação. A cidadania plena 

seria alcançada, assim, quando a valoração negativa da diferença não encontrasse espaço 

público de manifestação (ou seja, não encontrasse espaço no convívio social). Dessa posição 

de Canclini se destacam, de um lado a relevância prestada à dimensão normativa da justiça, e 
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de outro a percepção da cidadania (normativa e política) como uma face de uma posição 

sociocultural do indivíduo nos grupos sociais em que transita. 

Esta esfera coletiva do reconhecimento pode operar ao nível social, contudo, é preciso 

estar atento a como as diferenças operam ao nível das interações sociais, das relações 

interpessoais, pois, tal como a crítica aplicável às teorias de Rawls e Sen, por exemplo, a 

vinculação da justiça a um reconhecimento normatizado por si só não importa em 

reconhecimento real, porque este somente será efetivo se refletir o reconhecimento normativo. 

Na análise das práticas cotidianas é que se pode avaliar se um reconhecimento legal encontra 

amparo em uma prática social. E não encontrando, é o caso de se adotar medidas educativas 

de reversão, tal como proposto por Canclini.  

E como evitar que as decisões da maioria pudessem suplantar os direitos paritários das 

minorias? Através da vinculação de toda decisão sobre a participação, sobre a redistribuição e 

sobre o reconhecimento ao princípio da paridade de participação, aplicável a todas as três 

dimensões da justiça. A paridade de participação impede a exclusão da redistribuição, impede 

o não reconhecimento e impede o alijamento do processo decisório sobre as outras duas 

dimensões.  

A terceira dimensão da justiça proposta por Fraser é a política, que diz respeito à 

representação. Difere de outras teorias da justiça, para as quais não haveria de fato uma 

questão de representação, pois ela se presumiria presente, e antecederia a própria discussão da 

justiça. Fraser, atenta à realidade das sociedades plurais e desiguais a que se aplica qualquer 

teorização filosófica ou social, resgata a discussão da representação, inserindo-a 

expressamente no próprio conceito de justiça. 

É a dimensão política que delimita o alcance das demais, é o cenário onde se 

desenrolam as lutas por justa distribuição e reconhecimento mútuo, porque estabelece os 

critérios de pertencimento social e assim determina quem conta como membro, pois 

estabelece regras de decisão e procedimentos de apresentação e resolução de disputas nas 

outras duas dimensões (FRASER, 2009). A representação estabelece as fronteiras do político, 

tratando da inclusão ou exclusão de uma dada comunidade, constituída daqueles aos quais se 

reconhece a participação paritária, e tratando da estruturação dos processos públicos de 

contestação.  

A representação tem uma dúplice configuração, pois é tanto regra de pertencimento 

social quanto regra de estruturação dos processos públicos de confrontação. É falida quando 
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os limites políticos ou as regras de decisão funcionam injustamente, negando a determinadas 

pessoas a possibilidade de participar em paridade com outras na interação social. Reparte-se 

em representação político-ordinária e política de enquadramento. Esta última foi tratada 

quando da análise do plano subjetivo, sendo metapolítica, e diz respeito ao estabelecimento do 

marco e de quem são os sujeitos da justiça. A primeira é a representação no interior do marco 

referencial. Não se vincula propriamente à democracia representativa, e nem mesmo à 

democracia, mas aos critérios de admissão de um indivíduo, um grupo social ou uma 

coletividade aos processos decisórios que estabelecem as demais dimensões da justiça. 

As três dimensões, contudo, são mutuamente influentes, e cada uma interfere nas 

demais, sofrendo delas interferência (FRASER, 2008, p. 49/50, nota 24): 

 

“Más bien las tres dimensiones están en relación de mutuo entrelazamiento e 
influencia recíproca. Así como la capacidade de plantear reivindicaciones de 
distribuición y reconocimiento depende de relaciones de representación, también la 
capacidad de ejercer la propia participación política depende de las relaciones de clase 
y de toma de decisiones con autoridad depende no sólo de las reglas formales de 
decisión, sino también de las relaciones de poder enraizadas en la estructura 
económica y el orden de estatus, un hecho insuficientemente subrayado por la 
mayoría de las teorías de la democracia deliberativa. Por ello, la mala distribuición y 
el reconocimiento fallido conspiran para subvertir el principio de igual participación 
política para todo ciudadano, incluso en comunidades políticas que se proclaman 
democráticas. Pero, por supuesto, la inversa también es verdadera. Los que sufren 
representación fallida son vulnerables a injusticias de estatus y de clase. Al carecer de 
voz política, son incapaces de articular y defenser sus intereses con respecto a la 
distribución y el reconocimiento, lo cual a su vez aumenta su representación fallida. 
En esos casos, el resultado es un círculo vicioso en el que los tres órdenes de 
injusticia se refuerzan uno al otro, negando a algunos la oportunidad de participar 
como pares a los demás en la vida social.” 21 

 

Fraser aponta três níveis de falha na representação, consistentes em: 1 – negação, 

erroneamente, a algumas pessoas consideradas como membros da comunidade, da 

possibilidade de participação paritária no processo decisório realizado por meio da interação 

social; 2 – exclusão de pessoas ou grupos do universo de seus membros, ou seja, mais do que 

                                                 
21 Em tradução livre: “Assim, as três dimensões estão em relação de mútuo entrelaçamento e influência 
recíproca. Assim como a capacidade de expor reivindicações de distribuição e reconhecimento depende de 
relações de representação, também a capacidade de exercer a própria participação política depende das relações 
de classe e a tomada de decisões com autoridade não apenas das regras formais de decisão, senão também das 
relações de poder enraizadas na estrutura econômica e a ordem de status, um fato insuficientemente sublinhado 
pela maioria as teorias da democracia deliberativa. Portanto, a má distribuição e o reconhecimento falido 
conspiram para subverter o princípio de igual participação política para todo cidadão, incluso em comunidades 
políticas que se proclamam democráticas. Mas, por suposto, o inverso também é verdadeiro. Os que sofrem 
representação falida são vulneráveis a injustiças de status e de classe. Ao carecer de voz política, são incapazes 
de articular e defenser seus interesses com respeito à distribuição e ao reconhecimento, o qual, por sua vez, 
aumenta sua representação falida. Nesses casos, o resultado é um círculo vicioso em que as três ordens de 
injustiça se reforçam uma a outra, negando a alguns a oportunidade de participar como pares aos demais na vida 
social.” 
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afastar do poder decisório, os exclui do pertencimento à esfera política, tornando-os não-

sujeitos, totalmente excluídos do debate político sobre justiça. Neste caso, são excluídos da 

comunidade considerada para os debates de distribuição, reconhecimento e representação 

política comum; 3 – exclusão de pessoas ou grupos do debate político transnacional e por 

consequência do processo democrático transnacional de tomada de decisão.  

O primeiro nível de representação falida se relaciona à violação do princípio de 

paridade de participação. Seria, por exemplo, excluir as mulheres do direito de voto. O 

segundo nível seria, por exemplo, negar direitos como o de liberdade e o de ampla defesa 

àqueles que não são nacionais. O terceiro nível se relaciona com o processo de globalização, 

na medida em que à perda ou ao abrandamento de fronteiras na economia, na circulação de 

informações, na comunicação não correspondeu nenhum tipo de adaptação das fronteiras 

políticas nacionais (nação soberana), restando um amplo espaço de circulação em que o 

individuo não tem representação, embora seja diretamente afetado, tanto ao nível da 

redistribuição como ao nível do reconhecimento, pelos movimentos transnacionais do capital 

e da cultura e principalmente seus respectivos processos decisórios, sobre os quais não detém 

qualquer poder de interferência. É o que acontece, pois, como consequência da manutenção 

de um marco westfaliano em um mundo globalizado.  

A representação pode ser confundida, no marco westfaliano, com a cidadania política, 

ao menos nos regimes democráticos, em que a representação acontece por meio de um 

sistema eleitoral jurídica e politicamente criado e normativamente assegurado.  Contudo, não 

são equivalentes, pois o sistema representativo não necessariamente permite que de fato os 

sujeitos implicados nas disputas por justiça tenham o espaço necessário para participação 

paritária. Essa questão, contudo, será retomada adiante.  

Plano procedimental 

O plano procedimental da justiça se relaciona com o como da justiça, e diz respeito à  

representação falida metapolítica, ou seja, ao processo (enquanto procedimento) decisório de 

delimitação do marco de referência (o quem da justiça). Restando a atividade de delimitação 

do marco restrita aos Estados e às elites transnacionais que a monopolizam, um vasto número 

de indivíduos é impedido de participar dos metadiscursos que determinam a divisão oficial do 

espaço político, e com isso muitas demandas por justiça são excluídas do debate público sobre 

o que se considera justo. Fraser defende que o marco pós-westfaliano deve superar essa 

limitação, permitindo um processo decisório democrático do marco que acolha das demandas 

transnacionais decorrentes da globalização. Para isso, invoca a teoria da esfera pública, a 
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partir de Habermas, defendendo a necessidade de construção de uma esfera pública 

transnacional.   

Nos estudos culturais, a teoria da esfera pública foi utilizada para explicar os fluxos de 

imagens e signos próprios dos processos comunicativos. Contudo, seu desenvolvimento 

inicial tinha por objetivo contribuir para uma teoria crítica da democracia, na qual a esfera 

pública é (FRASER, 2008, p. 146): 

 

“un espacio destinado a la formación comunicativa de opinión pública. En la medida 
en que el processo es inclusivo e imparcial, se supone que el ámbito de lo público 
deslegitima puntos de vista que no resisten el examen crítico y certifica la legitimidad 
de los que sí lo hacen. Por ello, importa saber quién participa y en qué términos lo 
hace. Además, una esfera pública se concibe como un medio de organizar la opinión 
pública como una fuerza política. Movilizando el valioso sentido de sociedad civil, se 
supone que la publicidad hace que las autoridades públicas respondan ante ella y 
garantizza que las acciones del Estado expresen la vonluntad de la ciudadania. Por 
ello, a una esfera pública le ha de corresponder un poder soberano.”22 

 

Assim, a esfera pública deveria ser o âmbito em que, por um processo inclusivo e 

imparcial, se formaria a opinião pública como força política, com eficácia suficiente a 

influenciar as decisões políticas no âmbito das instituições do Estado nacional, cujas ações 

refletiriam a vontade da cidadania. Há, pois, duas ideias fundamentais no conceito de esfera 

pública adotado por Fraser (que segue Habermas, embora adaptando-o às suas críticas): 

legitimidade normativa e eficácia política da opinião pública.  

Para Fraser, o ponto crítico da teoria de Habermas, de 1962, é o fato de que pressupõe o 

marco westfaliano do Estado nacional territorial, instável em razão dos processos de 

globalização e transnacionalização das disputas por distribuição e reconhecimento. No 

processo de globalização, os interlocutores  que dividem o espaço de comunicação não são 

membros de uma mesma comunidade, com iguais direitos a participar da vida política, o que 

dificulta a existência de um poder comunicativo eficaz onde os âmbitos discursivos não 

correspondem a Estados soberanos.  

                                                 
22 Em tradução livre: “um espaço destinado à formação comunicativa da opinião pública. Na medida em que o 
processo é inclusivo e imparcial, se supõe que o âmbito do público deslegitima pontos de vista que não resistem 
ao exame crítico e certifica a legitimidade dos que fazem. Portanto, importa saber quem participa e em que 
termos o faz. Ademais, uma esfera pública se concebe como um meio de organizar a opinião pública como força 
política. Mobilizando a sociedade civil, se supõe que a publicidade faz com que as autoridades respondam ante 
ela e garante que as ações do Estado expressam a vontade da cidadania. Portanto, a uma esfera pública deve 
corresponder um poder soberano”.   
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A autora elenca aqueles que identifica como os pressupostos implícitos da teoria de 

Habermas, quais sejam: (a) existência de aparato estatal territorializado, dotado de poder 

soberano; (b) que os participantes das discussões públicas sejam concidadãos em uma 

comunidade política delimitada, equivalente ao Estado nacional territorial; (c) a principal 

discussão pública seria a correta organização das relações econômicas internas: economia de 

mercado submetida ao princípio da regulação estatal; (d) meios de comunicação nacional; (e)  

discussão em linguagem nacional, compreensível e transparente a todos; (f) coincidência entre 

a estrutura subjetiva da esfera pública e a comunidade nacional imaginada, a partir do 

imaginário criado por uma literatura em comum, de pertencimento individual a uma 

comunidade nacional (correspondência entre a identidade nacional do indivíduo e a 

comunidade política a que pertence). 

Em Habermas, segundo a abordagem de Fraser, a democracia requer a produção de uma 

opinião pública nacional, formada a partir de processos de comunicação pública 

territorialmente delimitados, em linguagem nacional e transmitidos por meios de comunicação 

nacionais, o que refletiria o interesse geral da cidadania nacional sobre a organização de sua 

vida comum territorialmente delimitada. A vontade política da cidadania nacional, formada 

discursivamente, seria racionalizada pela política nacional.  

Fraser faz três importantes objeções à teoria da esfera pública: primeiro, destaca que a 

teoria prevê solução aos obstáculos sistêmicos e/ou institucionais à paridade formal, mas não 

à paridade material na condição de membro da esfera pública, levando a que algumas pessoas 

sejam formalmente aceitas no marco, mas excluídas e marginalizadas na prática. Em segundo, 

questiona a falta de previsão de análise das forças estruturais que impedem o fluxo do poder 

comunicativo da sociedade civil ao Estado, de modo que a opinião pública gerada 

discursivamente não apresenta eficácia social. Em terceiro, não há capacidade de 

transformação do poder comunicativo em poder administrativo, de modo que a opinião 

pública gerada no âmbito da sociedade civil não gera leis vinculantes e públicas fortes no 

Estado. 

Segundo Fraser, a partir da globalização, surge uma nova hegemonia, transnacional, 

desenvolvendo-se uma nova esfera pública numa divisão hegemônica do espaço político. 

Assim, na atualidade, funções de governo são compartilhadas com instituições internacionais, 

redes intergovernamentais e organismos não governamentais, dominadas por Estados 

hegemônicos, mas que não controlam por completo o próprio território, não têm capacidade 

exclusiva e indivisa de fazer a guerra e de garantir a ordem interna e administrar a lei, 
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exercendo, pois uma soberania dispersa que impede a formação de uma opinião pública 

efetiva por seus cidadãos. Como diz Fraser (2008, p. 167): 

 

“... las esferas públicas no son en la actualidad coexistensivas con la pertenencia 
política. A menudo los interlocutores no son ni connacionales ni conciudadanos. La 
opinión que generan, por tanto, no representa ni el interés común no la voluntad 
general de ningún demos. Lejos de institucionalizar el debate entre ciudadanos que 
comparten un estatus común como iguales, políticamente, la esfera pública 
poswestfaliana, según entienden muchos observadores, parece más bien potenciar 
élites transnacionales, que, ellas sí, poseen los prerrequisitos  materiales y simbólicos 
necesarios para un fincionamiento en red global.”23 

 

Some-se a isso que as regras básicas que regulam comércio, produção e finanças estão 

estabelecidas de modo transnacional por organismos internacionais sem compromisso com as 

economias internas e com a igualdade social de qualquer Estado nacional. Fraser (2008, p. 

168/169) questiona:  

 

“Además, si esos organismos invalidan las leyes laborales y medioambientales 
nacionales em nombre del libre comercio; si prohíben el gasto social nacional em 
nombre de reajustes estructurales; si institucionalizan las reglas de gobierno 
neoliberales que de uma vez por todas alejarían definitivamente los asuntos de interés 
público más importantes de toda posibilidad de ser regulados políticamente; si, en 
definitiva, invierten sistemáticamente el proyecto democrático usando el mercado 
para controlar la política en vez de dejar que la política controle el mercado ¿cómo 
puede tener fuerza alguna la opinión pública ciudadana? Por último, si el sistema 
capitalista mundial actúa en detrimento masivo de la pobreza global, ¿cómo puede ni 
por asomo legitimarse lo que se considera normalmente opinión pública transnacional 
cuando los afectados por las políticas actuales ni siquiera pueden discutir ser tratados 
como pares? En general, portanto, ¿cómo puede la opinión pública sobre la economía 
ser legítima o eficaz en un mundo poswestfaliano?”24 

 

Outro fator que impactou e vem impactando a forma como Estados, organizações, 

instituições e pessoas se relacionam são as TICs (tecnologias da informação e da 

                                                 
23 Em tradução livre: "... as esferas públicas não são, na atualidade, coexistensivas à filiação política. Muitas 
vezes, os interlocutores não são nem conacionais, nem os concidadãos. A opinião que geram, portanto, não 
representa nem o interesse comum nem a vontade geral de nenhum deles. Longe de institucionalizar o debate 
entre cidadãos que compartilham um status comum como iguais, politicamente, a esfera pública pós-westfaliana, 
segundo entendem muitos observadores, parece melhor impulsionar elites transnacionais, que, elas sim possuem 
os pré-requisitos materiais e simbólicos para um funcionamento em rede global.". 
24 Em tradução livre: "Além disso, se eses organismos invalidam as leis trabalhistas e ambientais nacionais em 
nome do liuvre comércio; se institucionalizam as regras de governo neoliberais que de uma vez por todas 
alijariam os assuntos de interesse público mais importantes de toda possibilidade de ser regulados politicamente; 
se, em definitivo, invertem sistematicamente o projeto democrático usando o mercado para controlar a política 
em vez de deixar que a política controle o mercado, como pode ter força alguma opinião pública cidadã? Por 
último, se o sistema capitalista mundial atua em detrimento massivo da pobreza global, como pode legitimar-se o 
que se considera normalmente opinião pública transnacional quando os afetados pelas políticas atuais nem 
sequer podem discutir ser tratados como pares? Em geral, portanto, como pode a opinião pública sobre a 
economia ser legítima ou eficar em um mundo pós-westfaliano?" 
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comunicação), pois através delas tornou-se possível a comunicação transnacional direta, 

independente dos Estados nacionais, havendo ainda uma migração do controle da 

infraestrutura de comunicação, dos Estados nacionais para a iniciativa privada, em empresas 

globais, há nichos de mercado restritos e minorias e há redes descentralizadas de Internet. Por 

outro lado, essa transnacionalização da comunicação não impede a fratura política decorrente 

da linguagem, que não é globalizada e que não mantém, ademais, a capacidade de constituir o 

imaginário nacional compartilhado. A mudança nos processos de comunicação levou à 

mudança no modo como se constitui a opinião pública, não mais passível de ser considerada 

uniformemente nacional (FRASER, 2008, p. 174): 

 

“El ‘dónde’ de la comunicación, que la teoría antes entendía como el territorio 
nacional-westfaliano, es ahora un ciberespacio desterritorializado. El ‘cómo’ de la 
comunicación, que la teoría antes identificaba con los medios de comunicación 
impresos, ahora abarca un extenso entramado translingüístico, de culturas visuales 
disjuntas que se solapan. Por último, el, ‘a quién’ ou destinatario de la comunicación, 
que antes, en la teoría, se equiparaba con el Estado territorial soberano que debía 
rendir cuentas ante la opinión pública, es ahora una mezcla amorfa de poderes 
públicos y privados que ni son fácilmente identificables ni son susceptibles de tener 
que rendir cuentas de nada.”25  

 

Diante desse quadro global atual, Fraser propõe uma nova leitura da esfera pública, 

enquanto elemento integrante do conceito de justiça. Para isso, descreve os elementos 

intrínsecos que reconhece na esfera pública como espaço democrático em que deve se 

desenrolar o processo decisório das demandas de justiça, quais sejam:  

(a) legitimidade normativa, que se compõe de condição de inclusividade (o debate deve 

ser aberto a todo aquele que tenha interesse no resultado, refletindo, assim, o 

princípio de todos os sujeitos, aplicado à esfera pública) e de condição de paridade 

(pela qual todos os interlocutores devem estar em igualdade de oportunidades para  

apresentar temas ao debate e questionar os pressupostos tácitos ou explícitos dos 

demais temas, fazendo-se ouvir imparcialmente). Para Fraser, a opinião pública é 

legítima se é consequência de um processo comunicativo no qual todos os que estão 

sujeitos à estrutura de governação relevante podem participar como pares, 

independente da cidadania política. 
                                                 
25 Em tradução livre: “A comunicação, que a teoria antes entendia como o território nacional-westfaliano, é 
agora um ciberespaço desterritorializado. O “como” da comunicação, que a teoria antes identificava com os 
meios de comunicação empresa, agora abarca um extenso entrelaçado translinguístico de culturas visuais 
disjuntas que se solapam. Por último, o “quem”, o destinatário da comunicação, que antes, na teoria, se 
equiparava com o Estado territorial soberano que devida render contas ante a opinião pública, é agora uma 
mescla amorfa de poderes públicos e privados que nem são facilmente identificáveis nem são suscetíveis de ter 
que render contas de nada”. 
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(b) eficácia política da esfera pública, composta de condição de tradução (que é o fluxo 

do poder comunicativo da sociedade civil a um poder público instituído) e condição 

de capacidade (que é a aptidão do poder administrativo para realizar objetivos 

públicos, ou seja, a capacidade do poder administrativo de tornar vinculativas as 

decisões constituídas no âmbito da esfera pública). 

O nó da teoria de Fraser se encontra nesse ponto, na medida em que, embora identifique 

que a esfera pública compõe a justiça como espaço de representação metapolítica, afirma 

ainda não ter resposta para a pergunta “a quem se dirige a opinião pública?”, no contexto de 

globalização em que o Estado soberano não mais é capaz de lidar com as demandas por 

justiça. Mas dá a indicação de como avançar nessa seara (FRASER, 2008, p. 182/183): 

 

“Uma concepción crítica ya no puede restringir su atención a la dirección de los flujos 
comunicativos hacia organizaciones estatales establecidas, donde la opinión pública 
presionaría sobre un destinatario ya conocido y constituido. Además, debe tener en 
cuenta la necesidad de construir nuevos poderes públicos transnacionales que posean 
la capacidad administrativa de resolver problemas transnacionales. El reto, por 
conseguiente, es doble: por un lado, crear nuevos poderes públicos transnacionales; 
por outro, conseguir que sean responsables ante nuevas esferas públicas 
transnacionales. Pero ambas cosas son necesarias; niguna de ellas por sí sola es 
suficiente. Sólo si la teoría de la esfera pública consigue tematizar ambas condiciones 
(la capacidad y la traslación), conseguirá desarrollar una concepción poswestfaliana 
de la eficacia comunicativa genuinamente crítica.”26 

 

 Esse espaço público, essa esfera pública transnacional pode se favorecer das TIC – que 

servem aos processos de globalização, mas como instrumentos são também utilizáveis para 

um movimento de globalização contra-hegemônica – para abrigar o debate público e as 

demandas por justiça, para além das limitações institucionais dos Estados nacionais. As redes 

virtuais como espaço de interação e participação do indivíduo no coletivo, inclusive de forma 

colaborativa, constituem um dos aspectos da integração entre a teoria da justiça e a teoria das 

redes, que é analisada adiante, no capítulo 3.  

Sintetizando, contudo, os aspectos da teoria da justiça de Fraser que ora se adota, 

consideraremos a justiça como princípio de paridade participativa, como conceito analisável 
                                                 
26 Em tradução livre: “Uma concepção crítica já não pode restringir sua atenção à direção dos fluxos 
comunicativos para as organizações estatais estabelecidas, onde a opinião pública pressionaria sobre um 
determinado destinatário já conhecido e constituído. Ademais, deve ter em conta a necessidade de construir 
novos poderes públicos transnacionais que possuam a capacidade administrativa de resolver problemas 
transnacionais. O desafio, por conseguinte, é dobrado: por um lado, criar novos poderes públicos transnacionais; 
por outro, conseguir que sejam responsáveis ante novas esferas públicas transnacionais. Porém ambas as coisas 
são necessárias; nenhuma delas por si só é suficiente. Só se a teoria da esfera pública consegue tematizar ambas 
as condições (a capacidade e a tradução), conseguirá desenvolver uma concepção poswestfaliana da eficácia 
comunicativa genuinamente crítica.” 
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em três planos (objetivo, subjetivo e procedimental) e em três dimensões (distribuição, 

reconhecimento e representação).  

Buscaremos, a partir de então, aplicando a crítica pós-colonial às teorias da justiça, 

integrar a teoria da esfera pública como um dos planos da justiça à teoria das redes, como 

forma de interação social, propondo um modo em que as redes virtuais possam 

instrumentalizar essa esfera pública transnacional, compatibilizando-a ao Estado Nacional 

ainda prevalecente como centro do poder político.   

 

2.2.2 A crítica pós-colonial aplicada às teorias da justiça e sua compatibilidade com a 

teoria tridimensional     

 

Para se optar por uma dentre as inúmeras teorias da justiça existentes, cada qual com 

seus pontos positivos e negativos, é preciso atentar, por um lado, às particularidades do 

mundo contemporâneo, e de outro, aos aspectos do universalismo eurocêntrico presentes nas 

teorias de justiça que a crítica pós-colonial desvelou.  

Para além da discussão sobre medição de forças entre poderes econômicos e poderes 

políticos, sobretudo os constituídos, a teoria de Fraser é a que melhor considera o que é uma 

realidade do mundo pós-moderno/pós-colonial, qual seja, a do enfraquecimento constante do 

conceito de nação. 

A nação pode ser conceituada como a comunidade de pessoas que compartilham uma 

identidade nacional, com interesses comuns e sujeitas a um mesmo poder soberano, exercido 

legitimamente pelo Estado, detentor dos poderes legislativo, administrativo e de jurisdição. 

Este conceito, construído desde o fim do sistema feudal (Fraser, 2008) nunca correspondeu a 

uma efetiva homogeneidade identitária e cultural, assim como não tem mais a mesma função 

no sistema-mundo capitalista global que detinha quando da difusão do conceito de nação 

atrelado à modernidade. 

A nação, como comunidade simbólica (HALL, 2011), não se configura em um ser 

independente, acima dos indivíduos ligados por uma vida comum em sociedade que os faz 

participar de uma mesma nação. Como destaca Hall, a nação, mais que uma instituição 

política, é “um sistema de representação cultural. As pessoas não são apenas cidadãos/ãs 

legais de uma nação; elas participam da ideia da nação tal como representada em sua cultura 
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nacional”. (2011, p. 49), e a representação cultural da nação está sujeita ao mesmo 

enfraquecimento acarretado à identidade única do indivíduo pelos processos de globalização e 

fragmentação identitária.  

A fragmentação identitária própria da pós-modernidade, no dizer de Hall, leva à 

fragmentação e enfraquecimento da identidade nacional. O que acontece no âmbito 

identitário, acontece também no âmbito político, de modo que a fragmentação identitária, e a 

perda da identidade única do nacional refletem a instabilidade e o enfraquecimento do marco 

político do Estado territorial nacional. Esse contexto leva ao questionamento de onde estaria a 

legitimidade da nação para concentrar em si o poder de ditar as regras da identidade e dos 

princípios de justiça.  

Por outro lado, atentando-se a que o pós-moderno é a crítica eurocêntrica ao 

modernismo (GROSFOGUEL, 2010), mas ainda assim uma construção eurocêntrica, é 

importante destacar que também através de uma leitura da crítica à colonialidade do poder 

não se tem a unidade ficcionalmente construída do Estado-nação, assim como este não é 

eficaz como espaço em que se possam debater e solucionar as demandas por justiça, 

decorrentes das desigualdades sociais que são fruto de um processo de globalização gerador 

do sistema global (que não é só econômico, mas cultural, político e epistêmico). No dizer de 

Grosfoguel (2010, p 475): 

 

“... é impossível transformar um sistema que opere à escala global privilegiando o 
controle/administração do Estado-nação (Wallerstein, 1992b). Nenhum tipo de 
controle ‘racional’ do Estado-nação poderá, por si, alterar a localização de um 
determinado país na divisão internacional do trabalho. O planeamento e o controle 
‘racional’ do Estado-nação contribuem para a ilusão desenvolvimentista da 
eliminação das desigualdades do sistema-mundo capitalista ao nível do Estado-nação. 
[...] um problema global não pode ter uma solução nacional. Não se trata de negar a 
importância das intervenções políticas ao nível do Estado-nação. O importante será 
não reificar o Estado-nação e compreender os limites das intervenções políticas, a este 
nível, para a transformação a longo prazo de um sistema que opera à escala mundial. 
Embora continue a ser uma importante instituição do capitalismo histórico, o Estado-
nação é um espaço limitado para transformações políticas e sociais radicais.”  

 

Uma análise conjunta do processo de globalização, visto no primeiro capítulo, e das 

teorias da justiça vinculadas ao conceito de nação faz notar a restrição daí decorrente à 

potência e capacidade dos Estados nacionais para lidarem com as disputas por justiça em um 

contexto globalizado, que pode mesmo inviabilizar a eficácia da justiça, na medida em que a 

nação, na figura do Estado politicamente constituído, com o universalismo de regras que lhe 

caracteriza, tende a violar os critérios de justiça social pertinentes ao reconhecimento. E por 
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outro lado não tem a força necessária para fazer frente aos poderes não estatais transnacionais 

que de forma hegemônica ditam as regras que vinculam as atividades econômicas e 

comunicacionais dos Estados nacionais.  

Um movimento transnacional contra-hegemônico, tal como trazido por Santos, B. 

(2010), não encontra respaldo em uma teoria da justiça que reforce os vínculos nacionais 

como únicos basilares da justiça, embora sejam juntamente com outras alternativas não 

estatais necessários a assegurar a eficácia dos princípios de justiça. 

A partir de uma abordagem contra-hegemônica e pós-colonial das teorias de justiça, 

forçoso concluir que aquelas teorias que vinculam a justiça social ao conceito de nação, que 

pressupõem um estado nacional territorial democrático como base de uma nação justa, que 

estabelecem listas gerais, universais, que predeterminam o que é o justo e que presumem 

universal o modelo ocidental de democracia, não se adequam a um movimento contra-

hegemônico de concretização da justiça, por ignorarem o papel e a importância dos 

movimentos e práticas locais, por generalizarem a partir de um padrão imposto, ou seja, de 

fora, o que um grupo social deve ter e fazer para ser considerado justo. A crítica comunitarista 

anda bem neste ponto ao ressaltar a importância dos interesses, práticas e ideais locais no 

estabelecimento de critérios de distribuição e reconhecimento, mas não oferece resposta a 

uma análise dessas questões locais quando geopoliticamente situadas no sistema-mundo 

global.   

Ao vincular a justiça a princípios e processos decisórios de justiça, e não propriamente a 

delimitação de conteúdos de justiça, Nancy Fraser (2008) evita incorrer na mesma abordagem 

generalista e eurocêntrica das demais teorias, e cuida de três dimensões distintas, sem 

pressupor uma ideologia política preestabelecida que as anteceda, no que se ajusta a 

realidades sociais variadas, independentemente da ideologia política prevalecente e dos 

regimes e sistemas de governo estabelecidos para os países enquanto nações. Com isso, 

ajusta-se a uma expectativa  de justiça compatível a um contexto mundial de movimentos 

transnacionais e fronteiras fluidas, advindos da globalização. 

A aproximação dos fundamentos das teorias comunitaristas com alguns dos postulados 

da crítica pós-colonial – e os pontos de confronto das práticas contra-hegemônicas com as 

práticas globalizadas, que são universalistas em essência, e portanto também próximas ao 

liberalismo – oferecem uma boa perspectiva de análise para a construção de um conceito 

geopoliticamente situado de justiça.   
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A crítica pós-colonial lança um outro olhar sobre a justiça, na medida em que permite 

estudá-la a partir da perspectiva do subalterno. Avaliar as reais repercussões da aplicação 

prática das teorias da justiça social, por esta perspectiva distinta, permite identificar alguns de 

seus pontos críticos.  

O eurocentrismo se desenvolveu a partir das descobertas imperiais, e parte de uma ideia 

de inferioridade do outro, que legitima a violência do “superior” contra o “inferior”, tanto 

física como epistêmica. É a base das relações travadas ao longo da história entre o ocidente e 

o oriente, entre o norte e o sul, em que o subalterno (o sul, o oriente) é inferior, e por isso seria 

legítima a sua dominação.  

Sob essa lógica se construíram as estratégias de inferiorização e dominação, através da 

guerra, da escravatura, do racismo, da objetificação do outro, e da imposição não só política e 

econômica, mas igualmente cultural, buscando uma assimilação que permitisse a legitimação 

da imposição das crenças e modos de vida europeus aos Outros “descobertos” e colonizados. 

Passa por uma construção simbólica do outro que lhe transforma em lugar de alteridade, ou 

ainda em diferente, um diferente incapaz de ser alteridade, para quem resta apenas a 

dominação pelo superior (SANTOS, 2010). E isso com o fim de estabelecer e preservar sua 

hegemonia, não só econômica, mas de poder e cultural, aspectos intrinsecamente ligados e 

que compõem o atual sistema-mundo.   

Parte, também, de um paradigma universalista, neutro e objetivo, que ignora o lugar de 

onde se fala, ignora o locus de enunciação (que é um lugar geopolítico de onde fala o sujeito). 

Partindo desse mito, de separação do sujeito que fala do lugar de onde fala, o que justificaria a 

neutralidade e objetividade do que se fala, a imposição de uma epistemologia e de uma 

política eurocentradas como padrão universal assume ares de legitimidade, impondo-se sobre 

outras epistemologias e formas de viver (GROSFOGUEL, 2010).  

Para compreender a questão do universalismo, interessante trazer a leitura de 

Wallerstein (2007, pp. 29-30), que parte da história do sistema-mundo moderno, em que 

prevalece o capitalismo como modo de produção, como modo de funcionamento da economia 

do mundo: 

 

“A história do sistema-mundo moderno tem sido, em grande parte, a história da 
expansão dos povos e dos Estados europeus pelo resto do mundo. Essa é a parte 
essencial da construção da economia-mundo capitalista. Na maioria das regiões do 
mundo, essa expansão envolveu conquista militar, exploração econômica e injustiças 
em massa. Os que lideraram e mais lucraram com ela justificaram-na a seus olhos e 
aos do mundo com base no bem maior que representou para todos os povos. O 
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argumento mais comum é que tal expansão disseminou algo invariavelmente 
chamado de civilização, crescimento e desenvolvimento econômico ou progresso. 
Todas essas palavras foram interpretadas como expressão de valores universais, 
incrustrados no que se costuma chamar de lei natural.”  

 

 Com isso, e efetivada a construção simbólica do oriente como inimigo, o selvagem 

como inferior e a natureza como exterior, estabeleceu-se com êxito a hegemonia européia, 

mais tarde repartida com a nação estadunidense, gerando uma subordinação que até hoje se 

sustenta na colonialidade das relações globais entre países (entre economias e entre culturas), 

ainda que o colonialismo, como subordinação administrativa das colônias às metrópoles, seja 

historicamente distante da realidade vivenciada atualmente por países que já foram colônias.  

A colonialidade se caracteriza pelo estabelecimento de binarismos e pela constituição de 

alteridade inferiorizante do outro, que é o colonizado e da qual este não se liberta com a 

libertação política decorrente dos processos locais de independência.  

A constituição do sujeito (de sua subjetividade) lhe permite a criação de identidade 

própria por meio da qual passa a se entender como um ser individual, um “eu” diferente do 

“outro”. A colonialidade extrapola o âmbito externo ao indivíduo, interferindo no processo de 

construção de subjetividades e de identidades, pelo que gera a inferiorização do outro. Este 

passa a se entender enquanto outro, assumindo a posição inferiorizada diante do Eu superior, 

que é o colonizador. Assim, estabelece-se uma relação de subalternidade, antecedida 

necessariamente pela alteridade que constitui o sujeito colonizado como ser inferior. 

O eurocentrismo do conhecimento reforça tais posições, criando uma relação de 

subalternidade (em que o Eu se coloca como Eu e o Outro se coloca como Outro). A relação 

de alteridade desigual se mantém desigual sem alternância de posições, as quais se reforçam a 

partir de seus próprios componentes. 

Especificamente sobre a colonialidade epistêmica, Wallerstein (2007, p. 88/89) 

esclarece: 

 

“O princípio fundamental da economia-mundo capitalista é a acumulação incessante 
de capital. Essa é a sua razão de ser e todas as suas instituições se guiam pela 
necessidade de realizar esse objetivo, recompensar quem consegue e punir quem não 
consegue. É claro que o sistema se compõe de instituições que promovem esse fim, 
mais especificamente uma divisão axial de trabalho entre processos de produção 
centrais e periféricos, regulamentada por uma rede de Estados soberanos que funciona 
dentro de um sistema interestados. Mas ele também precisa de uma estrutura cultural-
intelectual para funcionar direito. Essa estrutura tem três elementos principais: uma 
combinação paradoxal de normas universalistas e práticas racistas-sexistas; uma 
geocultura dominada pelo liberalismo centrista; e as estruturas de saber, raramente 
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notadas mas fundamentais, baseadas em uma divisão epistemológica entre as 
chamadas duas culturas.”  (grifo nosso) 

 

A colonialidade (GROSFOGUEL, 2010) representa uma matriz de poder, mais do que 

apenas um sistema-mundo econômico, pois o sistema-mundo não se limita a uma redução 

econômica do capitalismo, com seus aspectos de divisão do trabalho, acumulação de riquezas 

e exploração do excedente. Quem chegou às Américas foi o homem europeu branco, 

heterossexual, patriarcal, cristão, militar, capitalista, afetando com sua presença e imposição 

dimensões várias da existência social dos povos colonizados: sexualidade, autoridade, 

subjetividade, raça e trabalho. Com isso, se estabeleceram múltiplas hierarquias convertidas 

em princípios organizadores da estrutura do sistema-mundo implantado pelo colonizador 

europeu, e ainda hoje repercutem e retroalimentam o próprio sistema, aplicadas a todos a 

partir da ideia de superioridade do universalismo europeu. A respeito, afirma Wallerstein 

(2007, p. 26),  

 

“Há três tipos principais de apelo ao universalismo. O primeiro é o argumento de que 
a política seguida pelos líderes do mundo pan-europeu defende os ‘direitos humanos’ 
e promove uma coisa chamada ‘democracia’. O segundo acompanha o jargão do 
choque entre civilizações, no qual sempre se pressupõe que a civilização ‘ocidental’ é 
superior às ‘outras’ civilizações porque é a única que se baseia nesses valores e 
verdades universais. E o terceiro é a afirmação da verdade científica do mercado, do 
conceito de que ‘não há alternativa’ para os governos senão aceitar e agir de acordo 
com as leis da economia neoliberal.” 

 

Conceitos como democracia, direitos humanos, cidadania relacionam-se 

intrinsecamente com a questão da justiça. Daí porque Grosfoguel (2010), ao defender um 

pensamento crítico de fronteira – que permite a associação dos saberes centrais aos saberes 

subalternos (periféricos), sem hegemonias ou fundamentalismos, quer pelos adeptos do 

eurocentrismo, quer por aqueles que defendem uma perspectiva epistêmica do sul – propõe a 

necessidade de uma redefinição dos conceitos de democracia, cidadania e direitos humanos, 

todos estes hoje universalizados a partir de um modelo eurocêntrico que desconsidera as 

especificidades culturais e identitárias locais (2010, p. 457): 

 

“No entanto, há três aspectos importantes que têm de ser aqui referidos: 1) uma 
perspectiva epistémica descolonial exige um cânone de pensamento mais amplo do 
que o cânone ocidental (incluindo o cânone ocidental de esquerda); 2) uma 
perspectiva descolonial verdadeiramente universal não pode basear-se num universal 
abstrato (um particular que ascende a desenho – ou desígnio – universal global), antes 
teria de ser o resultado de um diálogo crítico entre diversos projetos críticos 
políticos/éticos/epistémicos, apontados a um mundo pluriversal e não a um mundo 
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universal; 3) a descolonização do conhecimento exigiria levar a sério a 
perspectiva/cosmologias/visões de pensadores críticos do Sul global, que pensam com 
e a partir de corpos e lugares étnico-raciais/sexuais subalternizados.” 

 

Também nesta linha de raciocínio, Santos, B. (2010, p. 441) destaca a importância de 

uma reconstrução intercultural dos direitos humanos, os quais integram o “que” da justiça, e 

afirma: 

“A complexidade dos direitos humanos reside em que estes podem ser concebidos e 
praticados, quer como forma de localismo globalizado, quer como forma de 
cosmopolitismo subalterno e insurgente; por outras palavras, quer como globalização 
hegemônica, quer como globalização contra-hegemônica.”  

 

Em linhas gerais, portanto, as teorias universalistas da justiça partem de uma visão 

eurocêntrica, articuladas por um pensamento hegemônico, ao: 

(1) Considerar como ponto de partida uma sociedade ideal nos moldes da 

sociedade padrão européia, liberal e capitalista, o que ignora as múltiplas formas de viver e de 

fazer política que se podem pensar a partir do olhar local de cada comunidade, subalterna ou 

não.  

(2) Reforçar o papel normativo do Estado-nação como centro de poder, superior e 

detentor de legitimidade para falar por e falar sobre as comunidades que regula e as pessoas 

que as compõem, promovendo uma uniformização/padronização incompatível com a 

dinâmica das relações socioculturais em um mundo globalizado e de práticas transnacionais.  

(3) Desconsiderar as realidades sobre as quais se projetam as normas criadas e as 

necessidades e anseios locais que a norma geral construída para a nação não é hábil a regular.  

(4) Atribuir ao papel normativo do Estado-nação a aptidão de efetivamente gerar 

mudança social por meio da regulação de contingências.  

(5) Confiar nas instituições para a promoção das capacidades dos indivíduos, como 

entidades hábeis a assegurar um acesso igualitário de todos aos meios constitutivos das 

capacidades geradoras de oportunidades de vida.  

(6) Entender que a perspectiva de quem estabelece as capacidades e as define 

enquanto tais é o ponto de partida adequado, ainda que não contemple a perspectiva daqueles 

a quem se pretende assegurar estas capacidades ou direitos.  

Aqui, a alteridade estabelecida pelo processo colonial se manifesta de modo 

epistemológico em que o Eu detentor do conhecimento determina para o Outro o que é melhor 
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para ele, sem que haja espaço neste processo para que o Outro (destinatário dos bens sociais, 

econômicos e culturais) manifeste seus próprios anseios e seus próprios pontos de vista sobre 

o bem-estar, a justiça e o bem viver.  

Mignolo (2005b, p. 120), criticando o caráter universalista da teoria de Sen e 

Nussbaum, pergunta “quem decide o que é uma vida boa para quem?” e explica:  

 

“To believe that Nussbaum’s and Sen’s (with all due respect to their work) two basic 
principles (humans separated from nature and being all equals in their capabilities) are 
universally valid beyond the cosmology on which they are based, means to accept an 
imperial view of goodness. And it is only the imperial rationality, hidden under the 
rhetoric of happiness for all, that justifies Nanda's support for Nussbaum's and Sen's 
position according to which they "believe that it is both possible and desirable to 
move all people, everywhere above the threshold for a good life defined in terms of 
capabilities. Once again: who decides what is a good life for whom? Who moves all 
people to goodness?".27 

 

Ou seja, o ponto de partida da teoria que se acredita universal é um locus epistêmico 

que permanece oculto, mas subordina qualquer outro, sob a afirmação da universalidade da 

felicidade como um conceito fechado, não passível de co-construções a partir de outros loci.  

Grosfoguel (2010, p.461) também apresenta sua crítica ao domínio epistêmico que 

contamina boa parte das teorias da justiça, e o faz traçando um histórico de como ideologias 

totalizantes e universalistas se manifestaram ao longo dos séculos, reforçando a expansão 

colonial euro-americana, inclusive na seara do Direito, que tangencia toda a discussão sobre 

as teorias da justiça, com elas até mesmo se confundindo em alguns momentos: 

 

“Ao esconder o lugar do sujeito da enunciação, a dominação e a expansão coloniais 
europeias/euro-americanas conseguiram construir por todo o globo uma hierarquia de 
conhecimento superior e inferior e, consequentemente, de povos superiores e 
inferiores. Passamos da caracterização de ‘povos sem escrita’ do século XVI, para a 
dos ‘povos sem história’ dos séculos XVIII e XIX, ‘povos sem desenvolvimento’ do 
século XX e, mais recentemente, ‘povos sem democracia’ do século XXI. Passamos 
dos ‘direitos dos povos’ do século XVI (o debate Sepúlveda versus de las Casas na 
escola de Salamanca em meados do século XVI), para os ‘direitos do homem’ do 
século XVIII (filósofos iluministas), para os recentes ‘direitos humanos’ do século 
XX. Todos estes fazem parte de desenhos globais, articulados simultaneamente com a 
produção e a reprodução de uma divisão internacional do trabalho feita segundo um 

                                                 
27 Em tradução livre: “Acreditar que  os dois princípios básicos (humanos separados da natureza e sendo todos 
iguais em suas capacidades) de Nussbaum e Sen (com todo o respeito ao seu trabalho) são universalmente 
válidos para além da cosmologia em que se baseiam, significa aceitar uma visão imperial da bondade. E é 
somente a racionalidade imperial, escondida sob a retórica de felicidade para todos, que justifica o apoio de 
Nanda à posição de Nussbaum e Sen, segundo a qual eles "acreditam que é possível e desejável mover todas as 
pessoas, em todos os lugares, para acima do limiar de uma boa vida definida em termos de capacidades. Uma 
vez mais: quem decide o que é uma vida boa para quem? Quem move todas as pessoas à bondade?” 
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centro e uma periferia, que por sua vez coincide com a hierarquia étnico-racial global 
estabelecida entre europeus e não-europeus.” (p. 120) (grifo nosso) 

 

Observe-se que não se defende aqui o fim de normas internacionais que retratam hoje 

conquistas em termos de igualdade e defesa de liberdades, ou a invalidade das declarações de 

direitos, ou  a mitigação das normas protetivas de minorias ou de classes desfavorecidas. O 

que se constitui em universal, contudo, deve ser fruto de um consenso democrático real. 

Entendemos aqui, com Mignolo (2005), Quijano (2010) e Grosfoguel (2007, 2010), que o 

universal possível e aceitável não é o abstrato pressuposto a partir de uma epistemologia 

eurocêntrica, mas sim um universal concreto, construído como “resultado, nunca como punto 

de partida, de un diálogo crítico transmoderno, que incluye la diversidad epistémica y las 

demandas particulares de todos los oprimidos...” (GROSFOGUEL, 2007, p. 75).  

Por tais limitações é que, dentre as abordagens teóricas analisadas, a teoria 

tridimensional de Nancy Fraser parece não traduzir uma visão ocidental hegemônica, na 

medida em que se amolda a uma possibilidade prática de implantação por meio do 

estabelecimento de parâmetros procedimentais para definição do conteúdo da justiça, e não de 

sua própria substância. Por outro lado, não incorre no erro de ignorar a realidade do momento 

histórico atual, em que ainda não se prescinde do papel das instituições na concretização da 

justiça, como veículos de eficácia das decisões tomadas em processos transnacionais de 

resolução das demandas por justiça.  

O grande ponto de distinção entre a teoria de Fraser e as elaboradas pelos demais 

autores abordados é que, em Fraser, não importa descrever conteúdos de justiça, mas 

processos de justiça, ou seja, tem um caráter instrumental, potencialmente aplicável a 

diferentes culturas e diferentes contextos histórico-político-sociais. E por outro lado, a partir 

do momento em que coloca como princípio elementar da justiça a paridade de participação 

nos processos políticos decisórios que definem o marco de referência e o conteúdo de suas  

dimensões, possibilita que aqueles excluídos do processo decisório pela colonialidade do 

poder possam ingressar como participantes do processo decisório, nele interferindo 

ativamente, abrindo-se espaço à resistência dos saberes e interesses locais e a sua integração 

em igualdade de condições aos saberes da modernidade, constituindo-se assim o pensamento 

de fronteira.   

Considerar a justiça como um conceito variável e mutável pode levar à crítica de que se 

teria espaço para arbitrariedades, violações de direitos e dominações em escala local, a partir 

das disputas internas de poder em uma mesma sociedade. De fato, o ser humano não está livre 
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em qualquer sistema de governação que adote, de se tornar dominador ou ser dominado, mas 

a principal proteção possibilitada pelo pensamento de fronteira e pela teoria de justiça 

tridimensional é que a paridade de participação é basilar, assegurando assim que todos tenham 

voz e sejam efetivamente ouvidos, contribuindo nos processos decisórios. Por certo, a 

democracia representativa e o sistema majoritário não são adequados ou suficientes a isso, 

assim como não o é o Estado nacional territorial, e devem ser pensadas alternativas outras que 

sejam compatíveis com o pensamento de fronteira e o pensamento decolonial. Mas a 

alternativa existente, que é a vigente no sistema-mundo atual, baseada em construções 

geopolíticas eurocêntricas, de imposição de um conteúdo universal à justiça a partir do locus 

de enunciação dominante, tampouco é mais confortadora que a primeira.  

Como diz Wallerstein, com pertinência, (2007, p. 60): 

 

“Não é que não possa haver valores universais globais. A questão é que ainda estamos 
longe de saber quais são esses valores. Os valores universais globais não estão dados; 
eles são criados por nós. A criação de tais valores é o maior empreendimento moral da 
humanidade. Mas só poderá concretizar-se quando formos capazes de ir além do 
ponto de vista ideológico dos fortes e de chegar a uma verdadeira apreciação conjunta 
(e, portanto, mais próxima de ser global) do bem. No entanto, a apreciação global 
exige uma base concreta diferente, uma estrutura muito mais igualitária do que todas 
as que construímos até hoje”.  

 

A justiça como processo, em que se dá espaço para a representação de distintos loci de 

enunciação, de distintas manifestações volitivas, ainda que dependa de ferramentas estatais, 

próprias dos poderes constituídos, para se estabelecer como regra, pode ser favorecida pelas 

redes virtuais enquanto instrumentos de enunciação, enquanto instrumentos de constituição de 

redes transnacionais de globalização contra-hegemônica, enquanto ferramenta de exposição 

de causas, de debates públicos sobre a cidadania e seus componentes teóricos e fáticos, tópico 

a que retornaremos no capítulo a seguir, quando da delimitação das perspectivas de análise 

adotadas.    
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3 DO CONCEITO MULTIDISCIPLINAR DE REDE À REDE SOCIA L MEDIADA 

POR COMPUTADOR 

 

Uma rede é um conjunto de fios ligados a outros em determinados pontos por nós que 

os unem. Assim é a rede do pescador, a teia da aranha, a renda tecida pela artesã, o sistema 

nervoso no corpo humano. Em uma rede, ligam-se nós distintos através de fios e de outros 

nós. A mesma lógica é observável nas redes de comunicações, nas redes econômicas, nas 

redes sociais enfim, que são redes constituídas por indivíduos que se relacionam em processos 

de interação com outros indivíduos ou com o grupo.  

Portanto, redes podem ser de muitos tipos: materiais, simbólicas, objetivas 

(correlacionam objetos físicos), subjetivas (correlacionam pessoas), e por isso podem ser 

estudadas por diversas áreas do conhecimento. Aqui interessa a rede entre pessoas, aquela que 

se constitui a partir dos processos de interação entre sujeitos, haja ou não relação prévia entre 

eles, ou seja, haja ou não laços sociais que as vinculem, de modo que se possa analisar em que 

medida essa interação repercute no debate público das questões de justiça, em especial quanto 

à fanpage da CGU. Não sem antes apresentar como esse conceito se desenvolveu ao longo do 

tempo nas ciências sociais.  

 

3.1 HISTÓRIA DO CONCEITO DE REDE E SUAS ABORDAGENS  

 

Os sistemas de comunicação e de circulação de mercadorias estão organizados em rede, 

que lhes dá a forma desde a origem. Esses sistemas servem e são servidos por alguns projetos 

de padronização que se vêm estabelecendo ao longo da história, como a linguagem, o direito, 

os mercados (MATTELART , 2000), relacionando-se intrinsecamente com a globalização e 

com a fluidez dos intercâmbios e dos fluxos imateriais transfronteiriços. Segundo Mattelart 

(2000, p. 11),  

 

“A interconexão generalizada das economias e das sociedades é, com efeito, o 
resultado do movimento de integração mundial que foi iniciado na virada do século 
XIX. Ampliando progressivamente o campo de circulação de pessoas, como também 
de bens materiais e simbólicos, os instrumentos de comunicação têm acelerado a 
incorporação das sociedades particulares em grupos cada vez maiores, redefinindo 
continuamente as fronteiras físicas, intelectuais e mentais” 
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Daí a importância das redes de comunicação, que servem desde sempre a essa 

circulação de informações entre pessoas e entre Estados.  

O filósofo francês Claude-Henri de Saint Simon (1760-1825) propôs no início da 

década de 1820 uma utopia – da “Associação universal sob o ponto de vista da indústria”, 

deslocando-se do governo estatal à sociedade industrial (sem fronteiras) a administração do 

mundo. Sua proposta era de uma rede (simbólica) de mobilidade internacional que seria uma 

nova forma de organização social, fundada na ideologia da comunicação como atividade 

humana redentora, e na estruturação espacial baseada na ferrovia e na locomotiva 

(MATTELART, 2000, pp. 37-38).  

Com sua morte, seus seguidores aderiram a uma concepção determinista das redes, 

dividindo-as em materiais e imateriais (estas últimas as redes de crédito financeiro), e 

tomando-as por fator de coesão do organismo social, inclusive entre classes, cujas distâncias 

seriam encurtadas pelas redes de comunicação (idem). Os seus dissidentes, por sua vez, 

deixam a visão tecnicista e passam a entender como salvadoras do mundo não as redes 

tecnológicas, industriais e de transporte, mas as redes sociais, deslocando das redes de 

estruturação espacial para as redes de circulação de ideias, informações e discussões políticas 

a importância central da concepção simbólica de rede (idem p. 41).   

Décadas mais tarde, autores como Both (1976), Mitchell (1974), Barnes (1987) Barth 

(2000) trabalharam sobre o conceito de rede, e mais recentemente, Enne (2004), Antunes 

(2012) e Acioli (2007) buscaram elaborar mapeamentos teóricos do conceito, a partir de sua 

história e diferentes aborgagens.  

A análise social de redes começou como movimento teórico na década de 30 do século 

XX, por investigadores alemães ligados à Gestalt, o que foi impulsionado, após a Segunda 

Guerra Mundial, nas universidades norte-americanas de Harvard e Chicago, onde o conceito 

de rede foi utilizado, ainda que com outros nomes como círculo social, campo e ambiência 

(ANTUNES, 2012). Outra escola que se desenvolveu foi a britânica, a partir do trabalho de 

antropólogos socias como Barnes, Both e Mitchell, dentre outros.  

Both (1976, p. 296) destaca, da escola norte-americada, os estudos de Charles 

Kadushin, que tomavam por ponto de partida não um indivíduo da rede, mas o interesse 

compartilhado no círculo social que compõe a rede estudada: 
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“Seu estudo é de uma importância especial para o estudos das ‘redes totais’, quer 
dizer, redes que não são definidas pela seleção de uma pessoa particular ou de um 
grupo específico, como o ponto focal ou ‘ego’. Kadushin lida com feixes de interação 
baseados nos – e contribuindo para – interesses compartilhados emergentes, objetivos 
culturais, poder e influência. Com mais ênfase do que os pesquisadores britânicos, ele 
acentua que as redes (‘círculos sociais’) existem porque seus membros compartilham 
– potencialmente ou efetivamente – de interesses comuns. Ele parte dos interesses 
compartilhados para, então, localizar as pessoas envolvidas, ao passo que a maioria 
dos pesquisadores britânicos partem das pessoas, ou de certas pessoas que já estão 
inter-relacionadas em base bem permanente, ou das pessoas envolvidas em uma 
situação social particular”. 

 

Na Inglaterra, o conceito foi primeiro utilizado por Barnes, em 1954, seguido por Both, 

Gluckman, Mitchell, Epstein, P. Mayer, A. Mayer e Boissevain.  

Both, em 1976, elaborou uma historiografia do conceito de rede, o qual adotara nos 

anos 1960, em trabalho que se tornou referência sobre o tema de redes e famílias. Nela, elenca 

seus  seguintes usos: 

(a) como metáfora – por exemplo, Simmel e Radcliff-Brown, que vêem a rede como 

uma metáfora da estrutura social, abordagem superada a partir das críticas de antropólogos 

sociais que entenderam a limitação da metáfora para explicar situações reais e concretas, 

assim como pelas críticas ao estruturalismo; 

(b) como método de estudo dos elos sociais dentro da unidade básica de estudo – 

adotado por autores como Barnes, Frankenberg, M.G. Smith, Kadushin, são estudos em que 

“focalizam-se maneiras por meio das quais as redes sociais ligam e dividem os indivíduos e os 

grupos dentro do grupo local ou da categoria social que é a unidade básica de estudo, ou, pelo 

menos, a unidade dentro da qual o estudo tem lugar” (BOTH, 1976, p. 304).  

(c) no estudo das relações sistema/meio social – esta concepção de rede se desdobra em 

outras três: autores como Cohen & Marriott, Sirinivas & Béteille e Wolf usam o conceito de 

rede como modo de analisar a ligação entre grupos decorrente dos elos de indivíduos de um 

grupo com indivíduos de outro grupo, e não entre grupos diretamente; Pauw, Philpott e P. 

Mayer utilizam as redes para estudo dos casos especiais de ligação entre dois tipos diferentes 

de grupos e de situação social.  Aqui a ênfase é no sistema social e nos grupos nele inseridos. 

Lesser, Coleman e Katz & Mendel dão ênfase ao fluxo comunicacional em canais 

interpessoais de comunicação, considerados como elementos da estrutura social. 

(d) no estudo dos processos sociais e da geração das formas sociais  - aqui, o conceito 

de rede integra o exame de processos sociais que levam à decadência e/ou emergência de 

formas sociais, tendo o indivíduo como unidade básica das relações interacionais.  
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Outros autores destacam abordagens e aplicações distintas do conceito de rede. Enne 

(2004) refere que as redes podem ser conceituadas sob três abordagens: cultural, relativa à 

troca de informações e bens simbólicos; econômica, como sistema de troca de bens materiais 

e mercadorias; e social, como sistema de integração entre pessoas, através de práticas de 

interação. Acioli (2007) classifica as abordagens de redes em metafórica, analítica (como 

método de análise) e tecnológica. Antunes (2012) refere as escolas estruturalista e 

historiográfica.  

As redes são estudadas, assim, como processos de comunicação para circulação de 

informações (bens simbólicos) e de bens e serviços (bens materiais), a partir de Mitchell e 

Epstein. Hannerz (1980) utiliza o conceito de rede enquanto processo comunicacional para 

trabalhar a ideia de fluxos culturais, e propõe que não se possa separar a estrutura social da 

estrutura cultural, devendo as redes serem analisadas a partir de ambas as perspectivas, 

considerando-se sua mobilidade e a variação na intensidade e na temporalidade dos laços que 

constitui (ENNE, 2004).  

Quem melhor diferencia, por sua vez, a rede como metáfora da estrutura social da rede 

como análise é Mitchell (1974), para quem a metáfora enfatiza a ramificação dos links sociais 

dos indivíduos em qualquer sociedade, enquanto a análise busca explicar como essa 

ramificação influencia o comportamento das pessoas que integram a rede. Em seu 

questionamento sobre se há uma teoria de redes sociais, entende, baseado em Banck, que se 

trata de conceito a ser estudado em conjunto com outras abordagens, como papéis sociais, 

interação e morfologia da rede, e explica: 

 

“Banck (4) has suggested that as a broad generalization social networks have been 
used so far in two different ways. In one approach the behavior of an actor is 
interpreted in the light of the pattern of links, both interactional and morphological, in 
his social network. In these studies the explicandum, the thing to be explained, is the 
behavior, while the explanans, the thing that provides the explanation, is the social 
network. He contends these studies are based on interaction theory, and that they have 
been concerned particulary with the establishment of normative consensus and the 
definition of status. It is, he says, more or less na offshoot of the Durkheimian quest 
for solidarity and consensus. In the other approach the behavior of the actor is seen in 
terms of the way in which he manipulates the links he has in order to achieve some 
end. Here the social network is the explicandum and the ends of the actors are the 
explanans. These studies, he contends, have been concerned mainly with the 
organization of political action and are closely linked with exchange theory and 
games theory.”28 

                                                 
28 Em tradução livre: “Banck sugeriu, como uma ampla generalização, que redes sociais têm sido utilizadas até 
agora em duas formas diferentes. Numa abordagem o comportamento de um ator é interpretado à luz do padrão 
de ligação, tanto interacionais e morfológicas, na sua rede social. Nestes estudos a explicandum, a coisa a ser 
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Boissevain (1987) critica a visão funcionalista-estrutural do comportamento e da 

sociedade, pelo que discorda da ideia de rede como metáfora da estrutura, e explica que para o 

estruturalismo, a sociedade é um “sistema de grupos permanentes, composto de status e 

papéis sociais, apoiados por um sistema de valores e sanções conexas que operam na 

manutenção do sistema em equilíbrio” (p. 198).  

Para o autor, contudo, esse modelo não é adequado à análise ao nível em que as pessoas 

reais interagem, nem explicando nem prevendo o comportamento de pessoas reais, que vivem 

em relações sociais interacionais sujeitas a mudanças constantes, que exercem papéis sociais 

em fluxo contínuo, e cujo poder decorre não de seu papel social formal, mas dos contatos 

estabelecidos pelas pessoas, em contínua mutação. Assim, o funcionalismo-estrutural não 

explica essa organização informal das formas sociais, sendo insuficiente para explicá-la em 

seu dinamismo.  

As diferentes abordagens demonstram que o conceito de rede é polissêmico, e pode ser 

adotado por ciências distintas, a partir de diversas teorias. Há pontos comuns a todas, contudo, 

que merecem destaque, pois orientam também a abordagem de rede social adotada nessa 

pesquisa: o caráter de articulação e rearticulação permanente da rede; a existência de 

ligação(conexão)/relação potencial entre as pessoas integrantes da rede (como diz Both, 1976, 

p. 294, as redes  representam situações em que as pessoas estavam “em contato com um 

conjunto de pessoas e organizações, algumas das quais estavam em contato umas com as 

outras, ao passo que outras não estavam.”); e a existência de um processo social ou 

interpessoal de interação entre indivíduos, no qual ocorre o fluxo de comunicação.   

Todas essas aborgagens tratam das redes sociais, mas há ainda as redes tecnológicas, 

dentre as quais se inclui a Internet.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
explicada, é o comportamento, enquanto o explanans, a coisa que fornece a explicação, é a rede social. Ele 
sustenta que estes estudos são baseados na teoria da interação, e que têm se preocupado particularmente com o 
estabelecimento de consenso normativo e a definição de status. Trata-se, diz ele, mais ou menos da ramificação 
da busca Durkheiniana por solidariedade e consenso. Na outra abordagem o comportamento do ator é visto em 
termos da forma em que ele manipula as ligações que ele tem para alcançar algum fim. Aqui, a rede social é o 
explicandum e os fins dos atores são os explanans. Estes estudos, ele afirma, têm se preocupado principalmente 
com a organização da ação política e estão intimamente ligados com a teoria da troca e a teoria dos jogos.” 
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3.2 A INTERNET ENQUANTO REDE TECNOLÓGICA 

 

A Internet chegou ao que é hoje a partir de uma conjugação de atividades desenvolvidas 

por agências governamentais, pesquisadores de centros universitários, estudantes e hackers, 

estes últimos em especial burlando ou contornando questões legais de copyright e criando 

alternativas aos sistemas e programas comerciais, para possibilitar a expansão e o acesso à 

rede (a respeito, ver anexo 1 – História da Internet).  

Com isso, desde 1995, a Internet tal como conhecemos hoje, desenvolveu-se 

tecnologicamente, permitindo a conexão a partir de qualquer lugar do globo que tenha acesso 

à estrutura física de transmissão de dados, de qualquer equipamento (de computadores de 

mesa a smartphones) que seja capaz de conexão com a rede de transmissão de dados. E esses 

dados podem ser sons, imagens, textos, mensagens de todo tipo.  

A Internet em si é uma grande rede, e nela, ou através dela, se constituíram outras tantas 

redes, dentre as quais o Facebook, objeto da pesquisa. É uma rede elétrica, uma rede de cabos, 

uma rede de equipamentos eletrônicos interconectados. Uma rede de comunicações. Como 

explica D’Ávila Neto (2003), através da metáfora da porta e da ponte, aplicada a uma 

sociedade reticular, 

 

“Diante do monitor do meu computador, abro uma porta. Posso, então, dispondo de 
uma tecnologia apropriada, conectar-me com o cyberespaço. Pessoalmente, embora já 
considerada anacrônica na minha rede, faço isso ,ainda, por uma linha telefônica, e às 
vezes, por fibra ótica, que me lança na rede da Internet, através do meu computador. 
Aí estabeleço uma ponte. Vou deter-me no aparato computador e não na televisão ou 
na telefonia. Alguns autores, como Barry Welmann já desenvolveram, na década de 
70, na análise do fenômeno urbano, três argumentos, como denomina: o da 
comunidade, o da cidade e o da rede. O autor falava em comunicações telefônicas, 
referindo-se à "proximidade" e "redes" aí geradas, para expressar que o deslocamento 
espacial (como, por exemplo, do campo para cidade) não seria necessariamente causa 
de desintegração comunitária. A idéia de um pensamento reticular , contudo, entrando 
em um novo milênio, vem, particularmente, associada, para nós, usuários, às redes da 
internet, embora haja uma superposição com tecnologias cada vez mais sofisticadas 
veiculadas pela telefonia móvel, por exemplo. A porta aberta do meu computador me 
anuncia que estou conectada; estabeleci uma ponte , que está me enviando a outro 
lugar, que me permite transmitir informações, minha imagem e minha voz e receber 
outras informações, imagens e outras vozes, que por sua vez estão conectadas a mim, 
através de pontes e portas abertas.” 

 

Assim, por uma sucessão de portas que se abrem e de pontes que se constituem, 

formando a rede, na Internet as informações circulam atravessando outras portas e pontes, 

construindo as interações sociais que por meio dela se estabelecem ou se manifestam.  
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Uma das abordagens de redes destacada por Acioli (2007) é a de redes tecnológicas. 

Segundo a autora (p. 15): 

 

“o uso tecnológico é dos mais discutidos atualmente e nesse campo estamos 
englobando o núcleo de tecnologias da informação – redes de informações, redes de 
conexões ou redes temáticas, redes interorganizacionais, ou seja, grupos que utilizam 
o termo rede no sentido de meio de acesso a informações, contato com grupos ou 
pessoas através de redes de computadores.” 

 

Portanto, uma das abordagens para estudo da Internet é a sua identificação como uma 

rede técnica, ou seja, composta pela conexão entre computadores e demais equipamentos, 

através de um protocolo de comunicação (IP), que conecta todos os pontos da rede por meio 

de uma placa de rede e um protocolo comum.  

Esta abordagem levanta questões como a localização geográfica dos grandes centros de 

controle do tráfego de informações via Internet, as empresas que concentram os equipamentos 

usados para trafegar entre os servidores esses dados, as tecnologias desenvolvidas para 

codificação das informações transmitidas, a segurança desse tráfego de informações, a 

geopolítica da governança da Internet. Todas essas questões pertinem à Internet enquanto rede 

tecnológica.  

Outra abordagem possível é a que identifica a Internet como uma rede simbólica, não 

em razão dos elementos técnicos que a integram e viabilizam enquanto processo tecnológico, 

mas em razão das conexões e interações que se estabelecem entre pessoas através da Internet 

como ferramenta comunicacional, equivalente à carta, ao telefone.  

Kleinberg (2008, p. 70) demonstra como, nesse ponto, a Internet não difere de outros 

meios “offline” de interação humana: 

 

“A rumor, a political message, or a link to online vídeo – these are all examples of 
information that can spread from person to person, contagiously, in te style of 
epidemic. This is an important process  to understand because it is part of a broader 
pattern by which people influence one another over longer periods of time, whether in 
online or offline settings, to forme new political and social beliefs, adopt new 
technologies, and change personal behavior – a process that sociologists refer to as 
the ‘diffusion of innovations’”.29 

 

                                                 
29 Em tradução livre: “Um rumor, uma mensagem política, ou um link para um vídeo on line – estes são todos 
exemplos de informação que pode se propagar de uma pessoa a outra, contagiosamente, no estilo de uma 
epidemia. Isto é um importante processo para entender porque é parte de um padrão mais amplo pelo qual 
pessoas influenciam outras através de longos períodos de tempo, tanto em ambientes online quanto em 
ambientes offline, para formar novas crenças políticas e sociais, adotar novas tecnologias e mudar 
comportamentos pessoais – um processo que os sociólogos referem como ‘difusão de inovações’”. 
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Essa segunda abordagem, portanto, possibilita estudos de natureza comportamental 

sobre redes sociais, processos de interação, influência, rumores, sobre o capital social 

decorrente das relações ali travadas, sobre as repercussões de campanhas políticas, a atuação 

de movimentos sociais, a aceitação no mercado consumidor de produtos e serviços.  

Assim, a Internet enquanto rede leva a um complexo interdisciplinar de questões 

técnicas, linguísticas e sociais, que se sobrepõem e mutuamente se influenciam. Como aponta 

Flichy (2001, p. 6-7),  

 

“Uses of the Internet are, however, far more diverse than those of the first office 
machines. One of the main dificulties in studying this type of communication system 
dirives from its complexity. Some analyse it as a new addition to the media, others as 
an interpersonal communication tool or new system of corporate organization and 
others as a device facilitating trade. All these facets of the Internet are rarely studied 
simultaneously, yet individuals are present on several scenes of the Internet at the 
same time and justifications for their engagement are global.”30 

 

Fosse a Internet o objeto de estudo, haveria uma série de questões de ordem técnica, que 

repercutem na análise geopolítica das redes técnicas, e que repercutem na imaginada liberdade 

de circulação da informação na Internet, que deveriam ser abordadas, como a identificação de 

quem desenvolve as tecnologias, com que finalidade, financiado por quem. Também como 

codificar as informações tornando-as comunicáveis, como modificar ou replicar esses 

códigos, que linguagem usar, e como compatibilizá-la com os diferentes idiomas usados na 

circulação de informações através da rede.  

Também a segurança dessas informações, os meios legais ou não, legítimos ou não, 

estatais ou privados, de acessar informações confidenciais ou simplesmente privadas que 

circulam pela Internet, seja em nome da segurança nacional, seja em forma de espionagem 

industrial, aproveitamento comercial da informação pessoal para marketing e venda de 

produtos e serviços, patrulhamento ideológico dos cidadãos, dos movimentos sociais; e por 

outro lado as contra-estratégias criadas pelos usuários de Internet para burlar esta fiscalização 

sobre o que se faz na rede.  

                                                 
30 Em tradução livre: Usos da Internet são, no entanto, muito mais diversificados do que os das primeiras 
máquinas de escritório. Uma das principais dificuldades no estudo deste tipo de sistema de comunicação deriva 
da sua complexidade. Alguns o analisam como uma nova adição para a mídia, outros, como uma ferramenta de 
comunicação interpessoal ou um novo sistema de organização corporativa e outros ainda como dispositivo 
facilitador do comércio. Todas essas facetas da Internet raramente são estudados simultaneamente, mas os 
indivíduos estão presentes em várias cenas da Internet, ao mesmo tempo e as justificativas para o seu 
engajamento são globais. 
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A par disso, uma série de implicações jurídicas decorre de cada uma dessas questões, a 

começar pela identificação da norma aplicável. Vale a lei de que país, se a informação trafega 

sem fronteiras físicas que a restrinjam? A quem compete definir o que se aplica e a quem? 

Quem diz o que é crime, e perante que Estado, se a norma penal é aplicada como decorrência 

da soberania de cada país? Existe realmente soberania no ciberespaço? Há um lugar no 

ciberespaço, existem fronteiras, ou é um não lugar? O locus de enunciação do indivíduo que 

acessa a rede interfere na solução destes conflitos aparentes de competência territorial para 

normatização do conteúdo que circula na rede? E como essas questões repercutem nos direitos 

de cidadania?  

Por outro lado, como ficam os direitos autorais neste contexto de livre circulação de 

conteúdos, de compartilhamento de texto, imagem, som e vídeo, em que qualquer pessoa pode 

lançar na rede uma criação sua (ou de terceiro, com ou sem autorização deste), e perder 

qualquer controle sobre ela, seja sobre quem a acessa, quem a reproduz, ou quem a modifica? 

Todas essas questões são de grande relevância, e merecem, cada uma por si só, uma tese 

que as analise. Para nosso escopo, contudo, importa não tanto aprofundar essas questões, mas 

principalmente entender o que são redes, o que são as redes sociais e o que são as redes 

virtuais, que não se confundem com a Internet em si, mas dela se utilizam como “espaço” 

onde ocorrem as interações sociais. 

 

3.3 CONCEITO DE REDE E DE REDE SOCIAL VIRTUAL 

 

O ponto de partida para entender o que são redes sociais virtuais é conceituar rede, à luz 

da abordagem eleita para análise do objeto da pesquisa. Portanto, não sendo rede como 

metáfora, nem rede tecnológica, mas rede como processo de interação social, é possível 

apontar alguns caminhos percorridos pelos teóricos das redes para explicar o comportamento 

dos indivíuos em processos sociais de interação e influência mútua.  

Castells (1999, p. 566) conceitua rede como: 

 

“um conjunto de nós interconectados. [...] são estruturas abertas capazes de expandir 
de forma ilimitada, integrando novos nós desde que consigam comunicar-se dentro da 
rede, ou seja, desde que compartilhem os mesmos códigos de comunicação [...] Uma 
estrutura social com base em redes é um sistema aberto altamente dinâmico suscetível 
de inovação sem ameaças ao seu equilíbrio. Redes são instrumentos apropriados para 
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a economia capitalista baseada na inovação, globalização e concentração 
descentralizada.” 

 

Capra (2008), partindo das características das redes vivas e seguindo uma  tendência 

teórica consagrada desde o séc. XIX, estende ao campo social os seus conceitos, e define 

redes sociais como “redes de comunicação que envolvem linguagem simbólica, restrições 

culturais, relações de poder etc.” (2008, p. 22) e afirma que são autogenerativas tal qual as 

redes biológicas, pois “cada comunicação cria pensamentos e significados, os quais dão 

origem a outras comunicações, e assim toda a rede se regenera” (2008, p. 23).  

Como afirma Mattelart (2000), na mesma linha de Capra,  

 

“O século XIX consagra a comunicação como ‘fator civilizatório’. As redes 
transmitem a impressão de que o mundo é um ‘vasto organismo’ onde todas as partes 
seriam solidárias. A noção biomórfica de ‘interdependência’ – à imitação da 
interdependência das células – ratifica este sentimento generalizado de interconexão 
dos indivíduos e das sociedades”. 

 

Assim, Capra (2008) desenvolve sua teoria partindo dos mesmos princípios que desde o 

século XIX já relacionavam as redes sociais às redes biológicas. Para ele, as redes de 

comunicações têm a cultura como um de seus elementos, por meio da qual se formaria um 

corpo de conhecimento e regras de comportamento. Os indivíduos, por sua vez, inseridos em 

dado cenário cultural, desenvolvem uma identidade cultural ao tempo em que são 

enquadrados às regras daquela rede pela qual se constituíram suas subjetividades e 

consequentemente a própria identidade cultural, o que geraria, segundo Capra, a 

retroalimentação e a autogeneração do sistema.  

As redes formariam, portanto, comunidades de práticas, que são comunidades de 

pessoas em interação para construção de relacionamentos. Essas comunidades de práticas, ao 

contrário das organizações humanas institucionais, são flexíveis, informais e incluem formas 

não verbais de engajamento. Geram estruturas não materiais, como as regras de 

comportamento, sejam formais (como as leis) ou informais, assim como estruturas 

semânticas.  

Barnes (1987, p.163) afirma que rede social em antropologia é a “análise e descrição 

daqueles processos sociais que envolvem conexões que transpassam os limites de grupos e 
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categorias”31. Propõe a rede como “conjunto de relações interpessoais concretas que vinculam 

indivíduos a outros indivíduos” (p. 167) e distingue entre rede total e rede parcial, sendo a 

primeira a totalidade da vida social da comunidade a qual corresponde e a segunda uma 

qualquer extração dessa rede, com base em critério que seja aplicável à totalidade da rede.  

Barth (2000) chama de correntes culturais o que os demais autores chamam de rede 

social. O que Barth destaca, contudo, é o caráter discursivo presente na construção cultural 

decorrente das relações travadas em rede. A multiplicidade de redes de que um indivíduo 

participa fica clara quando afirma que: “As pessoas participam de universos de discurso 

múltiplos, mais ou menos discrepantes; constroem mundos diferentes, parciais e simultâneos, 

nos quais se movimentam. A construção cultural que fazem da realidade não surge de uma 

única fonte e não é monolítica” (p. 123). Cada indivíduo está em um posicionamento em 

relação a suas redes, e participa por isso de diferentes dinâmicas de interação. De Barth, 

portanto, pode-se incorporar o caráter discursivo dos processos de interação traçados em rede 

social. 

Epstein parte da abordagem de Mitchell, e defende que a rede é um sistema de troca de 

informações capaz de gerar padrões normativos para as condutas dos grupos e padrões de 

identificação. Enne (2004, p. 267) explica que para Epstein “toda relação social envolve a 

ideia de força, e cabe ao pesquisador mapear quais são os tipos de informação que são 

trocadas por meio de práticas imagéticas e discursivas”. 

Both (1976) segue o conceito de Barnes para rede social, contudo, complementa-o, 

acrescentando uma classificação bastante útil de redes abertas ou fechadas conforme os laços 

entre seus integrantes sejam frouxos ou estreitos. Laços estreitos, fortes, tendem a limitar a 

rede, restringindo sua expansão para fora dos limites da rede, e reduzindo com isso o fluxo 

interacional. Já laços frouxos, ou fracos, permitem a expansão da rede, de modo que mais 

interações e maior circulação comunicacional se efetivam.  

Não há um conceito único de rede, nem uma abordagem prevalecente, sendo uma 

escolha teórica adotar uma das abordagens existentes, de acordo com os objetivos da 

pesquisa. De todos os conceitos apresentados, contudo, é possível construir um conceito de 

rede aceitável, que condense todas as características da rede para os fins da pesquisa.  

                                                 
31 Grupos são a associação de um certo número de pessoas, entorno de um processo de interação esperada entre 
elas (MAYER, 1987).  
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O ponto central da rede social é a conexão que promove entre indivíduos, provocando 

entre eles uma situação potencial de interação, na qual se torna possível a troca de 

informação, o apoio mútuo, a comunicação recíproca, a construção simbólica de elementos da 

cultura, a construção do discurso, o debate sobre questões de interesse comum, e até mesmo a 

tomada de decisões sobre temas de relevância para a própria rede, ou para a comunidade ou 

grupo social a que pertencem as pessoas envolvidas na relação reticular. Redes são múltiplas, 

e uma única pessoa pode estar inserida em várias redes. São descentralizadas, e permitem um 

fluxo horizontal e dinâmico da comunicação. Não há hierarquia, nem figura central 

previamente estabelecida nem estruturalmente necessária (embora, na prática, relações de 

poder possam se estabelecer dentro de uma rede).  

O Facebook é uma mídia social, ou seja, plataforma online, composta de um grande 

banco de dados – que se mantém acessível na Internet – em que as pessoas podem manter um 

perfil e formar suas redes sociais virtuais, conectando-se a parentes, amigos, conhecidos e 

mesmo pessoas a si estranhas no mundo concreto, mas com as quais travam algum tipo de 

contato no mundo virtual.  

A rede social assim constituída é virtual porque a interação entre os indivíduos é 

mediada por redes técnicas, quais sejam, a Internet e o próprio Facebook. É uma rede social 

porque apresenta todos os característicos de uma rede social enquanto conceito sociológico: 

há conexão entre pessoas; essa conexão potencializa uma relação de interação entre as pessoas 

conectadas entre si e com outras pessoas; essa interação se dá por meio de um processo de 

comunicação em que há troca de informações, difusão de ideias, e construção de símbolos e 

discursos; é possível que os laços se estreitem entre determinadas pessoas, formando uma 

rede fechada, ou que se alarguem, através de novas conexões, formando uma rede aberta.  

É possível (e até provável) que a rede social virtual apenas transporte para o mundo 

virtual uma rede já existente no mundo concreto, quando o Facebook será apenas uma 

ferramenta para estreitar a conexão, possibilitando uma interação mais frequente ou dinâmica, 

pois, como afirma Araújo (2009), ao criticar a visão dualística que divide rigidamente espaço 

virtual e espaço real (físico), o mundo real não se restringe ao mundo físico objetivamente 

aferível, mas se constitui conjuntamente com a percepção subjetiva do sujeito, e, portanto, 

pela correlação entre o mundo interior e o mundo exterior, no que a objetividade do espaço, 

da localidade, da territorialidade não seria o fator principal de definição do vínculo 

constituído a partir da relação entre sujeitos construída em um espaço virtual. 
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Assim, as teorias analisadas vão fornecer, na presente pesquisa, as categorias de 

interação para análise do objeto, assim como o referencial de base para análise da rede social 

virtual Facebook como rede aberta ou fechada, de laços fortes ou fracos, e demais aspectos de 

análise do mesmo como rede social, que não se confunde com a rede técnica que lhe 

instrumentaliza.  
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4 AS PERSPECTIVAS DE ANÁLISE DA JUSTIÇA NAS REDES VIRTUAIS 

 

A análise da justiça nas redes virtuais pode se dar por distintas perspectivas, sendo este 

um amplo campo para pesquisa social. Aqui, a partir dos estudos explotarórios feitos, os quais 

estão detalhados no capítulo 5, optou-se por efetivar a análise por três perspectivas distintas: 

quanto à interação social e comunicação entre os usuários da rede; quanto às funções da 

mensagem transmitida por meio dos posts e comentários; e quanto à esfera pública como 

espaço de debate das questões de justiça.  

 

4.1 A INTERAÇÃO E COMUNICAÇÃO ENTRE OS USUÁRIOS DA REDE E AS 

FUNÇÕES DA MENSAGEM TRANSMITIDA EM POSTS E COMENTÁRIOS 

 

A interação social é o objeto por excelência da Psicossociologia, perspectiva que orienta 

esta pesquisa. O enfoque dado nos processos comunicacionais entre indivíduos e entre 

indivíduos e grupos segundo o contexto em que ocorre essa interação, nas influências que 

esses processos geram, nas atualizações dos papéis sociais desempenhados, nas atitudes, nas 

normas e modelos (MAISONNEUVE, 1975) são a base dessa perspectiva para a análise dos 

dados coletados.  

Como lembra Maisonneuve (idem, p. 67), “para que haja verdadeiramente 

comunicação, cumpre que as informações trocadas entre várias pessoas se correspondam. No 

decurso da interação, cada parceiro pode – ou não – por um jogo de feedback e de correções, 

retificar suas percepções e suas ações para ajustar melhor seu papel.” 

Esse processo de comunicação é integrado por um emissor, um receptor, uma 

mensagem, que será interpretada segundo os símbolos socialmente construídos e segundo a 

função que exerce naquela interação (por exemplo, educação, informação, publicidade, 

colaboração), tanto por quem a emite quanto por quem a recebe, gerando reações em ambos 

de acordo com o modo como interpretada a mensagem. Além disso, interferem os meios de 

transmissão e de expressão da mensagem e o contexto da interação.  

Nas interações em redes sociais virtuais, o meio de transmissão da mensagem é a 

Internet, acessível por distintos equipamentos, como smartphones e desktops. A mensagem 

expressa-se através da escrita, através da imagem estática (fotografias, cartazes) ou em 

movimento (vídeos), através do som (normalmente associado à imagem, em vídeo).  
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Tanto a página como os usuários atuaram como emissores e receptores das mensagens, 

o que está analisado nas categorias de origem e respectivas correlações.  

É possível que haja um mediador desse processo de comunicação, o qual influenciará de 

modo consciente ou não na seleção da informação transmitida (Maisonneuve, 1975). Veja-se 

que já em 1975 o autor alertava para que a mediação importa em seleção das informações 

transmitidas. Transpondo esse alerta aos tempos atuais e às redes sociais, é de se lembrar que 

quem media as informações disponibilizadas no Facebook é o próprio Facebook, que 

estabelece as regras de uso de páginas e perfis, assim como delimita as opções de publicidade 

e de recebimento de postagens disponibilizadas aos usuários. É o mediador influenciando a 

seleção da informação transmitida.  

Martín-Barbero (2013) apresenta uma leitura mais crítica e atual desse mesmo processo 

de comunicação, distinguindo entre socialidade e institucionalidade como elementos de 

mediação entre as matrizes culturais e as competências de recepção e as lógicas de produção: 

 

“A socialidade, gerada na trama das relações cotidianas que tecem os homens ao 
juntarem-se, é por sua vez lugar de ancoragem da práxis comunicativa e resulta dos 
modos e usos coletivos de comunicação, isto é, de interpelação/constituição dos 
atores sociais e de suas relações (hegemonia/contra-hegemonia) com o poder. A 
institucionalidade tem sido, desde sempre, uma mediação densa de interesses e 
poderes contrapostos, que tem afetado, e continua afetando, especialmente a 
regulação dos discursos que, da parte do Estado, buscam dar estabilidade à ordem 
constituída e, da parte dos cidadãos – maiorias e minorias -, buscam defender seus 
direitos e fazer-se reconhecer, isto é, re-constituir permanentemente o social. Vista a 
partir da socialidade, a comunicação se revela uma questão de fins – da constituição 
do sentido e da construção e desconstrução da sociedade. Vista a partir da 
institucionalidade, a comunicação se converte em questão de meios, isto é, de 
produção de discursos públicos cuja hegemonia se encontra hoje paradoxalmente do 
lado dos interesses privados.  ” 

A socialidade, portanto, está atrelada às interações cotidianas entre os indivíduos, como 

lugar de construção e desconstrução dos significados através de discursos plúrimos a eles 

atrelados enquanto a institucionalidade busca a preservação do padrão discursivo de um poder 

hegemômico, globalizado, e homogeneizante.  

Nesse ponto, pode-se afirmar – a confirmar com a análise dos dados – que a socialidade 

e a institucionalidade são exprimidas pelos atores sociais em interação nas redes sociais 

virtuais, a partir de suas interações, e das contestações particularizadas que ali surgem, sejam 

em favor de uma pluralidade, sejam em favor da manutenção do padrão constituído, travando-

se um verdadeiro embate simbólico (vez que discursivo) entre os poderes sociais 

representados pelos indivíduos que os compõem e os poderes administrativos em sua 

característica de normatividade.  
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Outra questão sobre a qual atualmente muito se tem debatido diz respeito aos 

algoritmos do Facebook, que limita em um percentual baixo – selecionado conforme as 

preferências apuradas pelo algoritmo – as informações das conexões de cada usuário que 

chegarão ao seu conhecimento. É o mesmo processo já identificado antes mesmo da 

popularização da Internet, porém potencializado pela tecnologia que facilita 

exponencialmente o controle das informações circulantes. Não há ainda uma solução para 

essa questão, pois apenas recentemente foi constatado que é esse o funcionamento do 

Facebook. O que não invalida a utilização dos dados obtidos a partir das interações 

efetivamente concretizadas, pois ainda que um número considerável de usuários não tenha 

tido acesso a um percentual das informações circulantes, a interpretação e avaliação das 

interações se dá a partir daquelas que se efetivaram, compondo aqueles usuários que 

integraram em um dado contexto o grupo de observação.   

Assim, a perspectiva de análise quanto à interação se refere a esse ponto de comparação 

entre o conteúdo das mensagens que o usuário emitiu a partir de seus comentários e aquele 

dos posts a que se relacionam.  

Já a perspectiva de análise relativa às funções da mensagem diz respeito, como antes já 

indicado, às possíveis funções de uma mensagem em um determinado processo de interação, 

que se ligam àquilo que se pretende comunicar e traduzem uma intencionalidade do emissor 

da mensagem. As funções identificadas nos dados analisados foram de educação (educativo), 

informação (informativo), publicidade (publicitário), colaboração (colaborativo), sendo que o 

objetivo principal dessa classificação é identificar o uso das redes sociais virtuais como meio 

de educação não formal.  

A educação enquanto forma de ensino/aprendizagem pode se dar em três modelos: 

educação formal, educação informal e educação não formal. Para os fins desta pesquisa, 

adota-se a conceituação proposta por Gohn (2011), para quem educação formal é aquela 

atrelada ao sistema educacional estabelecido, ou seja, é a educação escolar. Já a educação 

informal é a “transmitida pelos pais na família, no convivio com os amigos, clubes, teatros, 

leitura de jornais, livros, revistas etc.” (idem, p. 107/108).  

A educação não formal, por sua vez, engloba diversas dimensões, correspondentes às 

suas áreas de abrangência. Segundo Gohn, são elas:  
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“[...] aprendizagem política dos direitos dos indivíduos enquanto cidadãos, isto é, o 
processo que gera a conscientização dos indivíduos para a compreensão de seus 
interesses e do meio social e da natureza que o cerca, por meio da participação em 
atividades grupais. [...] a capacitação dos indivíduos para o trabalho, por meio da 
aprendizagem de habilidades e/ou desenvolvimento de potencialidades. [...] a 
aprendizagem e exercício de práticas que capacitam os indivíduos a se organizarem 
com objetivos comunitários. [...] a aprendizagem dos conteúdos da escolarização 
formal, escolar, em formas e espaços diferenciados. [...] a educação desenvolvida na e 
pela mídia, em especial a eletrônica. [...] educação para a vida ou para a arte de bem 
viver.” 

 

É ainda seguindo a distinção feita por Gohn (2011) que aqui se adota a posição de que a 

educação através das redes sociais virtuais configura um processo de ensino/aprendizagem 

não formal, pois, como por ela apontado, na educação não formal há intencionalidade na 

criação ou procura de determinados objetivos, ao passo que na educação informal o processo 

é espontâneo ou natural, como no caso da educação familiar.  

É fato que a educação nas redes sociais virtuais pode ser informal, se por exemplo 

decorrer de um processo de interação entre amigos, entre familiares ou quando o uso da rede 

se dá para a leitura de conteúdos, como blogs, revistas e jornais – pois todos os grandes 

jornais e revistas aderiram às mídias sociais e participam ativamente dessas redes, delas se 

utilizando para divulgar as próprias publicações e atividades comerciais.  

Também é fato que pode estar inserida em um contexto de educação formal, em que as 

redes sociais virtuais são utilizadas como ferramentas de apoio ao ensino, tanto na educação 

básica quanto na superior (RABELLO, HAGUENAUER, 2011). Contudo, o interesse da 

pesquisa se volta para aqueles casos em que há a intencionalidade de educar, embora fora do 

sistema escolar formal. Por outro lado, pode também se referir a quaisquer outros tipos de 

aprendizagem, e não apenas quanto à justiça e cidadania.  

A informação é o conjunto de dados que uma pessoa capta a respeito de sua realidade 

externa e que lhe dizem algo sobre essa realidade (HOHLFELDT, 2010). É o que se 

transmite, em essência, em qualquer processo comunicacional.  

A publicidade reúne todas as ações e produções midiáticas com o propósito de informar 

um público específico sobre um produto ou serviço, incitando-o a adotar um determinado 

comportamento desejado pelo anunciante em relação a este produto ou serviço (ZOZZOLI, 

2010).  

A colaboração se relaciona a uma ideia de intercâmbio de informação, que é bastante 

própria da web 2.0, e está intrinsecamente ligada à troca de informações produzidas, 

armazenadas e compartilhadas pelos próprios usuários, representando uma perspectiva 
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interpessoal da comunicação de produção social em ambientes de participação coletiva 

(ALZAMORA, 2010). Essa busca de participação colaborativa é que foi considerada nas 

mensagens de função colaborativa.   

Assim, pela perspectiva das funções das mensagens é que se classificou os posts e 

comentários em educativos, informativos, publicitários ou colaborativos. 

 

4.2 A ESFERA PÚBLICA E O DEBATE SOBRE A JUSTIÇA  

 

Para que se entenda o conceito de esfera pública, é preciso primeiramente ter bem 

definida a representação político-ordinária como dimensão da justiça, a qual equivale à 

cidadania política, componente do plano objetivo da justiça. E por sua vez a participação 

social no debate metapolítico, que precede os processos decisórios gerados a partir do 

exercício da cidadania política, como parte do plano procedimental da justiça, no qual se 

enquadra a esfera pública, um dos elementos que compõem esse plano. 

Para a compreensão da cidadania política, é preciso antes compreender a identidade 

nacional e seu reflexo na questão da cidadania e do debate sobre a justiça, resgatando a 

discussão sobre o marco poswestifaliano ressaltado por Fraser.  

Segundo Hall (2011), há três concepções de identidade, que se relacionam ao sujeito do 

Iluminismo, ao sujeito sociológico e ao sujeito pós-moderno. A identidade do primeiro era a 

sua essência mesma, aquele núcleo interior central e imutável, ao longo da existência do 

sujeito enquanto ser dotado de capacidades de razão, consciência e ação. A identidade do 

segundo reflete a complexidade do mundo moderno e traduz, não um núcleo interior e 

imutável, mas o sujeito considerado no contexto de suas relações sociais e das mediações 

entre sujeitos dos valores, símbolos e sentidos dos mundos em que habita. A identidade do 

terceiro deixa de ser uma identidade una, admitindo-se para o sujeito uma multiplicidade de 

identidades, proporcional à multiplicação dos sistemas de significação e representação que o 

cercam.  

Hall (2011) destaca que a cidadania é ainda fortemente vinculada à identidade nacional, 

embora as identidades globais venham sobre ela prevalecer. Tal, contudo, não conflita com a 

noção de cidadania adequada a uma epistemologia de fronteiras, capaz de compatibilizar 

saberes globais e saberes locais. Sobre as identidades nacionais, afirma Hall (2011, p. 73): 
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“Alguns teóricos argumentam que o efeito geral desses processos globais  tem sido o 
de enfraquecer ou solapar formas nacionais de identidade cultural. Eles argumentam 
que existem evidências de um afrouxamento de fortes identificações com a cultura 
nacional, e um reforçamento de outros laços e lealdades culturais, ‘acima’ e ‘abaixo’ 
do nível do estado-nação. As identidades nacionais permanecem fortes, especialmente 
com respeito a coisas como direitos legais e de cidadania, mas as identidades locais, 
regionais e comunitárias têm se tornado mais importantes. Colocadas acima do nível 
das culturas nacionais, as identificações ‘globais’ começam a deslocar e, algumas 
vezes, a apagar as identidades nacionais.” 

 

Assim, embora culturalmente a identidade nacional não represente toda a multiplicidade 

identitária encontrada em um Estado-Nação, legalmente, e no que diz respeito à relação 

existente um Estado-Nação e o seu nacional, a gerar os direitos vinculados ao status de 

cidadania, a identidade nacional continua prevalecendo e limitando a representação político-

ordinária dos indivíduos nos processos decisórios sobre questões de justiça. Assim como no 

plano internacional, nas relações entre diferentes Estados, cujas fronteiras – política, jurídica e 

fisicamente – continuam a prevalecer.  

Como define De Plácido e Silva (2009, p. 287),  

 

“Segundo a teoria, que se firma entre nós, a cidadania, palavra que se deriva de 
cidade, não indica somente a qualidade daquele que habita a cidade, mas, 
mostrando a efetividade dessa residência, o direito político que lhe é conferido, 
para que possa participar da vida política do país em que reside. Neste sentido, 
então, a cidadania tanto se diz natural como legal. É natural quando decorre do 
nascimento, isto é, da circunstância de ser nacional por nascimento. É legal quando, 
em virtude da residência fixada em certa parte do território, esta lhe é outorgada por 
declaração legal, a naturalização. A cidadania é expressão, assim, que identifica a 
qualidade da pessoa que, estando na posse de plena capacidade civil, também se 
encontra investida no uso e gozo de seus direitos políticos, que indicam, pois, o 
gozo dessa cidadania.” (grifos nossos) 

 

Cidadania é um conceito amplo, de construção histórico-social, que pode ser analisado 

sob distintas perspectivas, dentre elas a econômica, a política, a jurídica e a cultural. Santos 

(2010) apresenta um quadro detalhado desse conceito, sob a ótica econômica, em paralelo ao 

princípio da subjetividade, na teoria política liberal, no marxismo, no capitalismo organizado, 

nos novos movimentos sociais. Assim, na teoria política liberal, fundamento das práticas 

capitalistas, a cidadania foi restrita ao direito de voto, como única forma de participação 

política, em consequência da separação produzida artificialmente entre o ser político e o ser 

econômico, social e cultural, estes últimos englobados pelo princípio da subjetividade, pelo 

qual ao indivíduo se reconhecia liberdade e autonomia na vida civil, sem expressão 

correspondente na vida política.  
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Este é o conceito moderno de cidadania, vinculado ao princípio de democracia 

representativa, e é fruto dos princípios e ideais plantados com a Revolução Francesa. Neste 

ponto, a cidadania desvinculou-se de seu caráter antigo de efetiva participação na polis 

(embora apenas uma minoria – homem livre – estivesse apta a participar), e nas decisões de 

sua governança. Silva (2007) também aponta para a cisão histórica entre o homem e o 

cidadão, já quando da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, em que direitos 

individuais e direitos políticos se separam, associando-se os últimos aos direitos pertinentes à 

democracia representativa.  

Ao mencionar a cidadania dos novos movimentos sociais, Santos, B. (2010) sinaliza 

uma nova conformação da cidadania, que extrapola os limites normativos que lhe formatam o 

enquadramento legal, e exige participação efetiva, diluindo-se as fronteiras entre vida política 

e vida privada do cidadão: 

 

“a novidade dos NMSs não reside na recusa da política mas, ao contrário, no 
alargamento da política para além do marco liberal da distinção entre Estado e 
sociedade civil. [...] A ideia da obrigação política horizontal, entre cidadãos, e a ideia 
da participação e da solidariedade concretas na formulação da vontade geral são as 
únicas suscetíveis de fundar uma nova cultura política e, em última instância, uma 
nova qualidade de vida pessoal e colectiva assentes na autonomia e no autogoverno, 
na descentralização e na democracia participativa, no cooperativismo e na produção 
socialmente útil. A politização do social, do cultural e, mesmo, do pessoal abre um 
campo imenso para o exercício da cidadania [...] Não surpreende que, ao regressar 
politicamente, o princípio da comunidade se traduza em estruturas organizacionais e 
estilos de acção política diferentes daqueles que foram responsáveis pelo seu eclipse. 
Daí a preferência por estruturas descentralizadas, não hierárquicas e fluidas [...] Daí 
também a preferência pela acção política não institucional, fora do compromisso 
neocorporativista, dirigida à opinião pública, com forte utilização dos meios de 
comunicação social, envolvendo quase sempre actividades de protesto....”. (grifos 
nossos) (pp. 263-264). 

 

Santos, portanto, de modo semelhante ao pensamento de Fraser, tanto destaca a 

incompatibilidade dos sistemas de democracia representativa com a necessidade de uma 

maior participação direta do cidadão nas decisões políticas que interferem em sua vida, 

apontando a fluidez das fronteiras entre Estado e sociedade civil, como aponta um possível 

caminho alternativo por meio da ação política não institucional com grande utilização de 

meios de comunicação social, nos quais estão inseridas as mídias sociais, e nelas, as redes 

sociais virtuais.  

Canclini (2010) analisa a mesma questão por uma outra perspectiva, nem político-

econômica como faz Santos, nem jurídica, como faz Silva, mas cultural. Para esse autor 

(2010, p. 38), foram as tecnologias audiovisuais de comunicação que desencadearam uma 
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virada no exercício da cidadania, mudando a forma como as pessoas a percebem, a exercitam 

e efetivamente participam da esfera pública: 

 

“Não foram tanto as revoluções sociais, nem o estudo das culturas populares, nem a 
sensibilidade excepcional de alguns movimentos alternativos na política e na arte, 
quanto o crescimento das tecnologias audiovisuais de comunicação, o que tornou 
patente como vinha mudando desde o século passado o desenvolvimento do público e 
o exercício da cidadania. Mas esses meios eletrônicos que fizeram irromper as massas 
populares na esfera pública deslocando o desempenho da cidadania em direção às 
práticas de consumo. Foram estabelecidas outras maneiras de se informar, de entender 
as comunidades a que se pertence, de conceber e exercer os direitos. Desiludidos com 
as burocracias estatais, partidárias e sindicais, o público recorre à rádio e à televisão 
para conseguir o que as instituições cidadãs não proporcionam: serviços, justiça, 
reparações ou simples atenção.”  

 

Nessa virada, as relações institucionais são suplantadas pelas manifestações da cultura 

através das tecnologias audiovisuais, o que se expandiu com as novas tecnologias da 

informação. Se antes, a desilusão com as instituições estatais levou os cidadãos a buscarem 

uma outra via de exercer suas cidadania, como o rádio e a televisão, atualmente são as redes 

sociais virtuais que exercem essa função, sobrepondo no processo social do debate público 

tanto as instituições nacionais/estatais quanto o rádio e a televisão.  

Em termos jurídicos pátrios, a partir das normas constitucionais vigentes, cidadania é a 

aptidão para a participação na vida política do país, por meio do voto e da elegibilidade 

(legitimidade para ser votado). Esta é a cidadania política, reservada aos nacionais. É também 

o status atribuído a uma pessoa segundo as normas estabelecidas pelo ordenamento jurídico 

sob o qual nasceu, ou vive, fazendo-a sujeito de direitos e deveres para com os seus 

concidadãos, para com a coletividade e para com o próprio Estado. Sob este aspecto, a 

cidadania é garantida a todos. 

A cidadania política, no Brasil, é vinculada à democracia representativa.  

Embora a democracia tenha por pressuposto um espaço em que as diversas vozes, 

representativas dos diversos interesses em ebulição na vida social e individual, possam ser 

ouvidas, contemporaneamente tem-se restringido à sua versão representativa, como padrão 

desejável pelos países centrais, na qual nem sempre se assegura que efetivamente tenham 

espaço as vozes dissonantes, as minorias, e todos quantos queiram cooperar participando do 

debate público sobre as prioridades de uma dada realidade social.  

A falta de um espaço institucional que supra essa necessidade por dentro do sistema 

representativo de certa forma empurra o indivíduo a buscar outras formas de se fazer ouvir, de 
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expor sua opinião, seu desejo e as vontades para o espaço público. O espaço público, que vai 

compor o conceito de esfera pública, é por isso o espaço onde se desenrola o discurso 

metapolítico (plano procedimental da teoria de Fraser), do qual se formará a opinião pública 

hábil a influir nos processos decisórios políticos normatizados através da representação 

político-ordinária. 

Fraser usa o conceito de esfera pública de Jürgen Habermas para compor sua teoria da 

justiça, no plano procedimental, traçando críticas, contudo, à vinculação que Habermas faz da 

esfera pública ao marco nacional. Esse autor propôs sua teoria da esfera pública  em 1962, 

vindo a reformulá-la no prefácio à edição alemã de 1990 da obra Mudança Estrutural da 

Esfera Pública, reorganizando-a e sistematizando-a posteriormente, no segundo volume de 

Direito e Democracia.  

A Nação seria, para Habermas, o espaço público em que  acontecem todos os debates 

sobre as questões de justiça, sendo o marco referencial do espaço público de formação da 

opinião pública. Em Habermas, portanto, a esfera pública se conforma com a nação.  

Para Habermas (1997), os atores sociais – sujeitos privados que se integram em redes de 

interação social, de maior ou menor densidade, como sejam mais fortes ou fracos os laços que 

os unem – circulam por meio de canais de comunicação direta ou indireta, que lhes 

possibilitam a troca discursiva sobre os problemas sociais que lhes afetam em suas esferas 

privadas. Essa assimilação privada dos problemas sociais é canalizada para as esferas públicas 

parciais (por exemplo, igrejas, escolas, partidos políticos), onde são debatidos, gerando 

discursos que se constituem através da linguagem comum (1997, p. 93): 

 

 “Qualquer encontro que não se limita a contatos de observação mútua, mas que se 
alimenta da liberdade comunicativa que uns concedem aos outros, movimenta-se num 
espaço público, constituído através da linguagem. [...] as esferas públicas ainda estão 
muito ligadas aos espaços concretos de um público presente. Quanto mais elas se 
desligam de sua presença física, integrando também, por exemplo, a presença virtual 
de leitores situados em lugares distantes, de ouvintes ou espectadores, o que é 
possível através da mídia, tanto mais clara se torna a abstração que acompanha a 
passagem da estrutura espacial das interações simples para a generalização da esfera 
pública.” 

 

 A esfera pública, assim, seria “uma rede adequada para a comunicação de conteúdos, 

tomadas de posição e opiniões; nela os fluxos comunicacionais são filtrados e sintetizados, a 

ponto de se condensarem em opiniões públicas enfeixadas em temas específicos” (Habermas, 

1997, p. 92). E dela sairia a opinião pública (p. 93/94): 
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“os processos de formação da opinião, uma vez que se trata de questões práticas, 
sempre acompanham a mudança de preferências e de enfoques dos participantes – 
mas podem ser dissociados da tradução dessas disposições em ações. [...] as estruturas 
comunicacionais da esfera pública aliviam o público da tarefa de tomar decisões; as 
decisões proteladas continuam reservadas a instituições que tomam resoluções. Na 
esfera pública, as manifestações são escolhidas de acordo com temas e tomadas de 
posição pró ou contra; as informações e argumentos são elaborados na forma de 
opiniões focalizadas. [...] Uma opinião pública não é representativa no sentido 
estatístico. Ela não constitui um agregado de opiniões individuais pesquisadas uma a 
uma ou manifestadas privadamente.” 

 
A função da esfera pública política, portanto, seria a de captar e tematizar os 

problemas da sociedade como um todo, a partir dos contextos comunicacionais das pessoas 

potencialmente atingidas, que são sujeitos privados, em suas relações sociais privadas, mas 

que transferem para o espaço público o debate sobre esses temas, através de uma prática 

discursiva cuja qualidade está atrelada à qualidade procedimental de seu processo de criação. 

E a importância dessa coleta de problemas a considerar decorre de ser o discurso do sujeito 

privado aquele que, em suas relações sociais privadas, vai melhor traduzir os problemas 

gerados na sociedade (HABERMAS, 1997, p. 97): 

 

“Afora a religião, a arte e a literatura, somente as esferas da vida ‘privada’ dispõem de 
uma linguagem existencial, na qual é possível equilibrar, em nível de uma história de 
vida, os problemas gerados pela sociedade. Os problemas tematizados na esfera 
pública política transparecem inicialmente na pressão social exercida pelo sofrimento 
que se reflete no espelho de experiências pessoais de vida. E, na medida em que essas 
experiências encontram sua expressão nas linguagens da religião, da arte e da 
literatura, a esfera pública ‘literária’, especializada na articulação e na descoberta do 
mundo, entrelaça-se com a política”. 

 

Daí se obtém a formação de opiniões públicas que influenciam legitimamente o 

sistema político. Essa influência percorre um caminho, que passa pela influência político-

publicitária e pelo poder social, e por sua transformação em poder político através de 

processos institucionalizados, que levam à normatização das decisões tomadas sobre questões 

debatidas na esfera pública.  

 A influência política se forma na esfera pública, e nela se trava uma luta para obtê-la, 

seja por grupos que já a adquiriram seja por grupos detentores de prestígio social. Líderes, 

membros, autoridades nesses grupos (como autoridades religiosas e reputações como 

cientistas e artistas) se diferenciam no espaço público das interações simples. Surgem as 

figuras dos organizadores, oradores e ouvintes (arena/palco, galeria/espectadores). Os sujeitos 

privados, nessa conformação, constituem o público a ser convencido pelos argumentos 

apresentados pelos demais atores dessa complexidade organizacional. E a opinião pública aí 

formada influenciaria o sistema político, com o qual está o poder político, legítimo e dotado 



 100 

de potencial para levar a decisões impositivas. Processos institucionalizados seriam, assim, 

necessários a traduzir em poder político o poder social e a influência da opinião pública.  

 Como explica Fraser (2008), a teoria de Habermas tem por pressuposto implícito que 

os participantes das discussões públicas sejam concidadãos em uma comunidade política 

delimitada, equivalente ao Estado nacional territorial, onde a discussão se dê em linguagem 

nacional, compreensível e transparente a todos, sendo essencial a coincidência entre a 

estrutura subjetiva – sujeitos privados em redes de interação interpessoal – da esfera pública e 

a comunidade nacional imaginada, a partir do imaginário criado por uma literatura em 

comum, de pertencimento individual a uma comunidade nacional (correspondência entre a 

identidade nacional do indivíduo e a comunidade política a que pertence).  

 Estes pressupostos da esfera pública habermasiana não se sustentam em um sistema-

mundo globalizado, onde a pluralidade discursiva é ocultada, mas não se submete ao processo 

de homogeinização. A fragmentação da identidade nacional, as questões transnacionais e o 

enfraquecimento do Estado nacional geraram o consequente enfraquecimento desse consenso 

construído discursivamente, pelo que tanto as mídias de massa quanto fluxos alternativos de 

comunicação tendem a se manifestar de modo efetivo em busca de um novo espaço público 

onde as diferentes demandas por bens sociais e culturais ganhem voz.  

Diante disso, e a partir das críticas a sua teoria inicial, o próprio Habermas, no prefácio 

à edição alemã de 1990 do livro Mudança Estrutural da Esfera Pública, faz uma autocrítica a 

sua teoria, a qual vai organizar no segundo volume de Direito e Democracia. Habermas não 

ignora a existência de esferas públicas outras que não a oficial, esta a que produz o discurso 

dominante, mas aponta que essas esferas públicas de periferia, baseadas em uma comunicação 

pública não institucionalizada, levam a processos de formação de opinião “mais ou menos 

espontâneos” (1997, p. 90) e autônomos que precisariam de uma ancoragem social estruturada 

para que fosse integrada à esfera pública institucionalizada pelos processos políticos de 

legitimação da atividade estatal como campo decisório. 

Portanto, reconhecida a existência dos antagonismos da vida social, assim como dos 

processos dissidentes de formação de opiniões (e não opinião, no singular) públicas, o que 

falta é a emergência desses processos em um espaço público que os reconheça como tal.  

Outra crítica à teoria de Habermas, trazida por Keane (1995) toca em um ponto sensível 

da questão. Habermas baseia a formação da opinião pública nos processos de comunicação 

nacional instaurados pelos meios de comunicação de massa (jornais, tevê, rádio). Keane atesta 

a substituição dos meios de comunicação de massa (rádio, tevê, jornais impressos) pela 

comunicação em espaços organizados em redes, não imediatamente atados a um espaço físico 
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ou território, e de irreversível fragmentação, a qual impede que se considere a esfera pública 

como algo espacialmente integrado com o Estado-Nação. Nessa linha, advoga que o conceito 

de esfera pública como uma unidade de cidadãos em uma república territorialmente 

delimitada é obsoleto, cedendo lugar a um complexo de variadas esferas públicas sobrepostas 

e interconectadas, impactando assim nos conceitos de vida pública, bem público e opinião 

pública.  

Essas esferas sobrepostas são classificadas por Keane como micro-esferas públicas, que 

atuam no nível de interação subnacional (correspondentes às esferas públicas parciais de 

Habermas), meso-esferas públicas, equivalentes ao território nacional, e macro-esferas 

públicas, de caráter transnacional. Keane (1995) aloca nas micro-esferas públicas, por 

exemplo, os movimentos sociais, como as feministas, além de outros movimentos 

espontâneos de grupos não organizados, que decorrem da própria interação e vida comum 

cotidiana, e sobre o modo como esses movimentos funcionam afirma que 

 

“These laboratories function as public spaces in which the elements of everyday life 
are mixed, remixed, developed, and tested. Such public spheres as the discussion 
circle, the publishing house, the church, the clinic, and a political chat opver a drink 
with friends or acqueintances are the sites citizens question the pseudo-imperatives of 
reality and counter them with alternative experiences of time, space, and interpersonal 
relations.[...] Although they appear to be ‘private’, acting at a distance from official 
public life, party politics, and the glare of media publicity, they in fact display all the 
characteristics of small group public efforts, whose challenging of the existing 
distribution of power can be effective exactly because they operate unhindered in the 
unnewsworthy nooks and crannies of civil society.”32 (p. 10).  

 

Embora usando de nomenclaturas diferentes, as classificações da esfera pública de 

Keane e Habermas se aproximam conceitualmente nesse ponto. A esfera pública pressupõe, 

para se constituir, o espaço público, onde devem ocorrer as trocas entre os indivíduos em 

processos de interação, no qual o debate metapolítico se desenvolva em condições de 

igualdade participativa entre todos os interessados.  

As redes sociais virtuais, como sistema de troca de informações e bens simbólicos e 

como sistema de integração e práticas de interação, são um espaço público virtual pela 

                                                 
32 Em tradução livre: “Esses laboratórios funcionam como espaços públicos em que os elementos da vida 
cotidiana são misturados, remisturados, desenvolvidos e testados. Tais esferas públicas como o círculo de 
discussão, a editora, a igreja, a clínica, e uma conversa política durante uma bebida com amigos ou conhecidos 
são os locais onde cidadãos questionam os pseudo-imperativos da realidade e combatem-nos com experiências 
alternativas de tempo, espaço e relações interpessoais. [...] Embora eles pareçam ser "privados", atuando a uma 
distância da vida pública oficial, partidos políticos, e o brilho da publicidade da mídia, eles na verdade exibem 
todas as características de esforços de pequenos grupos , cujo desafio da distribuição de poder existente pode ser 
eficaz exatamente porque eles operam sem entraves em todos as partes e espaços  não noticiáveis  da sociedade 
civil”. 
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ausência da co-presença física, mas tão real quanto qualquer outro espaço público em que se 

debatam ideias pertinentes às questões políticas e sociais relevantes para uma sociedade.  

Nesse espaço, narrativas diversas se apresentam e se divulgam, gerando um debate 

público não mediado por vias institucionalizadas ou organizacionais, como acontece na esfera 

pública idealizada por Habermas. Para ele (1997, p. 107), há três tipos de esfera pública, a 

episódica (como em bares, encontros casuais em transporte público, restaurantes), a da 

presença organizada (reuniões de partidos e encontros em igrejas), essas duas identificáveis 

com a micro-esfera pública de Keane, e a abstrata (a mídia) equivalente à meso-efera pública 

da teoria de Keane. O que não há correspondência é à macro-esfera pública, de caráter 

transnacional, onde reside a crítica de Fraser, aqui acolhida, sobre a teorização de Habermas.   

A nosso ver, essas três esferas distintas – episódica, de presença organizada e abstrata 

– além da macro-esfera pública, transnacional, identificada por Keane, parecem se conjugar 

no plano virtual, onde as diferenças entre elas se tornam sutis e seus limites difusos. Porque as 

redes sociais virtuais formam um campo discursivo em que intermediários (como os previstos 

por Habermas: a igreja, o partido, a associação, por exemplo) são desnecessários para que o 

sujeito privado publicize as questões e problemáticas da esfera privada, levando-as ao 

conhecimento público, assim como prescindem de uma estrutura de mídia de massa que lhe 

viabilize o fluxo de comunicação. Rompe-se, assim o fluxo linear das questões da vida 

privada para a esfera pública, como previa originalmente a teoria de Habermas, assim como o 

fluxo da informação e do debate deixa de estar submetido a fronteiras físicas ou políticas para 

circular. Através das redes sociais virtuais, portanto, o sujeito individual, privado, teria uma 

via prática no mundo real que lhe possibilita participar da esfera pública diretamente, atuando 

na formação da opinião pública que irá influenciar os processos decisórios e a transformação 

do poder social em poder administrativo. 33 

Dahlberg (2007) apresenta (e representa) uma vertente teórica recente que estuda a 

democracia deliberativa a partir do uso da Internet como meio de exercê-la, atualizando, 

assim, a teoria da esfera pública a uma nova forma de comunicação iniciada pela Internet e 

através dela cada vez mais difundida.  

Três linhas teóricas se destacam cada qual apresentando um modelo de democracia 

deliberativa distinto, a partir da Internet como espaço de participação do indivíduo nas esferas 

de decisão política. O primeiro é o modelo individualista liberal, que pretende ver a Internet 

como ferramenta de expressão dos interesses individuais de cidadãos privados. O segundo é o 

                                                 
33 A mediação tecnológica (rede técnica) desse processo se faz por empresas de serviços de Tecnologia da 
Informação de atuação global, mas sediadas predominantemente no estado da Calofórnia, EUA.  
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modelo comunitário, em que a Internet sediaria grupos e redes fundando e reforçando os 

valores e os laços comunitários. A diferença entre um e outro é que no primeiro o indivíduo se 

sobrepõe, com suas vontades e opiniões, ao coletivo, ao passo que no segundo o indivíduo é 

subsumido pelo grupo, que se representaria em bloco através da Internet como uma unidade. 

Essa segunda perspectiva esbarra na já analisada fragmentação identitária própria de nosso 

tempo, pois essa unidade comunitária não se sustenta em um mundo onde o indivíduo integra 

variados grupos, vivencia diferentes identidades e transita entre esses sem que se possa 

estabelecer uma verdadeira unidade, que sequer está presente nas comunidades 

tradicionalmente consideradas, tendo menos razões ainda para estar presente em comunidades 

ditas “virtuais” (que englobariam grupos e redes, segundo os conceitos antes já apresentados).  

O terceiro modelo, seguido por Dahlberg, vê a Internet como um facilitador da 

interação entre indivíduos que argumentarão em um processo de comunicação crítico-

racional, inclusivo, livre, igualitário, respeitável, sincero, razoável e reflexivo, como cidadãos 

orientados para o âmbito das questões públicas, e não de seus interesses privados. Nesse 

modelo a Internet seria o espaço comunicativo onde essas trocas acontecem, onde se trava 

esse debate público, constituindo, assim, a esfera pública onde se forma a opinião pública, em 

prol de uma democracia deliberativa forte, que usaria de vias on line para a deliberação. 

 Como ele explica, a Internet somente será esfera pública se não reproduzir os 

discursos dominantes e as estruturas de poder já estabelecidas. Uma esfera pública de 

radicalização da democracia deliberativa encontraria espaço na Internet por meio da 

contestação, estando de um lado a reprodução online dos discursos dominantes e de outro o 

uso da Internet por grupos marginalizados como meio de formação de contra-públicos, com 

um discurso de oposição e a constestação das fronteiras discursivas das tendências 

dominantes da esfera pública. E deixa no ar a pergunta: “how to foster and expand this public 

sphere?” (p. 60; em tradução livre: “como fomentar e expandir essa esfera pública?). Dele 

ainda a advertência: 

 

“It is, however, important not to overestimate the role of the Internet in comparison to 
other social, cultural and political factors. Johnston and Laxer’s (2003) assessment of 
the Internet’s role in the derailment of MAI and use by Zapitistas shows that global 
networking has not played the decisive role in the success of these p´rogressive 
activisms that some accounts suggest. However, there is no question that the Internet 
is anabling and extending counter-públic deliberation, articulation and contestarion of 
the dominant discourses defining the boundaries of the mainstream public sphere. At 
the same time, the Internet facilitates adminstrative power, flows of capital, liberal-
consumer logics, and the extention of all sorts of conservative and reactionary 
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elements. As emphasized by agonisitic commentors, the Internet is a contested 
terrain.”34 

 

Em relação à posição de Dahlberg, faço duas ponderações. A primeira é que a Internet 

como um todo é excessivamente ampla e variada, de modo que como esfera pública irá 

reproduzir o mesmo tipo de relação que outras mídias antecessoras. Por exemplo, todos os 

jornais impressos hoje mantêm suas edições digitais, assim como as rádios e os canais de tevê 

aberta e fechada. Embora essas mídias também possam ser utilizadas por movimentos contra-

hegemônicos, por grupos e indivíduos diversos, através de blogs, sites, canais no Youtube, e 

outros, a lógica do processo de comunicação é a mesma das outras mídias. Há um emissor, 

uma mensagem e o seu receptor, que não participa do processo de criação da mensagem, nem 

com ele colabora, embora reconstrua a mensagem a partir de seu repertório sociocultural.  

Ainda que o discurso seja dissidente, e que essas manifestações representem um movimento 

de contracultura, contestando ou dialogando com a cultura dominante, fato é que essas 

narrativas são construídas a partir de uma figura central que as distribui por meio da Internet 

ou de outras vias. Há exceções, como as plataformas colaborativas, em que todos que se 

cadastrem podem co-produzir ou opinar sobre o conteúdo, mas são minoria no contexto geral 

da Internet.  

A segunda é que não responde à questão de como expandir essa esfera pública, e não 

dá solução concreta à normatização das decisões ocorridas no âmbito da esfera pública, na 

medida em que o debate, por si só, somente levará a um efetivo processo de mudança, se for 

dotado de efetividade que o desloque da esfera discursiva para a esfera normativa.  

Nossa posição, que adiante ficará demonstrada, é de que as redes sociais virtuais, e 

não a Internet como um todo, configuram uma nova esfera pública que pode efetivamente 

influir nos processos políticos decisórios, de modo que os debates ali travados, não 

exclusivamente, mas em conjunto com diversas outras esferas públicas que a precederam e 

que a influenciam e são por elas influenciadas, sejam incorporados ao discurso normativo do 

Estado.  

                                                 
34 Em tradução livre: É, no entanto, importante não superestimar o papel da Internet em comparação com outros 
fatores sociais, culturais e políticos. A avaliação de Johnston e Laxer (2003) do papel da Internet no 
descarrilamento de MAI e uso por Zapatistas mostra que a rede global não tem desempenhado o papel decisivo 
no sucesso destes ativismos progressistas que alguns relatos sugerem. No entanto, não há dúvida de que a 
Internet está permitindo e ampliando a deliberação do contra-público, articulação e contestação dos discursos 
dominantes que definem os limites da esfera pública mainstream. Ao mesmo tempo, a Internet facilita o poder 
administrativo, os fluxos de capital, a lógica liberal-consumerista, e a extensão de todos os tipos de elementos 
conservadores e reacionários. Conforme enfatizado por comentaristas agonístico, a Internet é um terreno 
contestado. " 
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Nas redes virtuais, múltiplas narrativas se confrontam, ao mesmo tempo em que se 

difundem, afetando as narrativas uniformes da esfera pública nacional. Assim, não parece 

exagero afirmar que essas redes assumem um lugar de fronteira, uma fronteira discursiva, em 

que tanto as vozes hegemônicas como as subalternas encontram um espaço-tempo que 

atravessa a territorialidade culturalmente superada da nação e a temporalidade linear das 

práticas discursivas hegemônicas. Um lugar de fronteira como o proposto por Grosfoguel e 

reivindicado por Fraser como alternativa a um marco territorial nacional superado pela 

realidade transnacional das demandas por justiça em um contexto globalizado.  

Por outro lado, ainda que não se tenha um processo institucionalizado para absorção 

direta dos debates travados em redes sociais virtuais para o âmbito do poder político, é válido 

afirmar que o momento é de transição entre diferentes sistemas ou formas de funcionar, pois 

essa é uma tendência que já se percebe na legislação e nas interações diretas entre cidadão e 

poder público, por meio da Internet. Assim, por exemplo, o Decreto nº 8.243/2014, de 

23/05/2014, que prevê expressamente o uso de ambientes virtuais e até mesmo de redes 

sociais no diálogo entre a Administração Pública e a sociedade civil (cujo conceito, não 

obstante as diversas teorias a respeito, está normatizado, sendo este o adotado para os fins 

dessa pesquisa): 

 

Art. 1º Fica instituída a Política Nacional de Participação Social - PNPS, com o 
objetivo de fortalecer e articular os mecanismos e as instâncias democráticas de 
diálogo e a atuação conjunta entre a administração pública federal e a sociedade civil. 

[...] 

Art. 2º Para os fins deste Decreto, considera-se: 

I - sociedade civil - o cidadão, os coletivos, os movimentos sociais 
institucionalizados ou não institucionalizados, suas redes e suas organizações; 

[...] 

X - ambiente virtual de participação social - mecanismo de interação social que 
utiliza tecnologias de informação e de comunicação, em especial a Internet, para 
promover o diálogo entre administração pública federal e sociedade civil. 

[...] 

Art. 6º São instâncias e mecanismos de participação social, sem prejuízo da criação 
e do reconhecimento de outras formas de diálogo entre administração pública federal 
e sociedade civil: 

I - conselho de políticas públicas; 

II - comissão de políticas públicas; 

III - conferência nacional; 

IV - ouvidoria pública federal; 

V - mesa de diálogo; 

VI - fórum interconselhos; 
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VII - audiência pública; 

VIII - consulta pública; e 

IX - ambiente virtual de participação social. 

[...] 

Art. 17. As consultas públicas devem observar, no mínimo, as seguintes diretrizes: 

[...] 

III - utilização da Internet e de tecnologias de comunicação e informação; [...] 

Art. 18. Na criação de ambientes virtuais de participação social devem ser 
observadas, no mínimo, as seguintes diretrizes:  

[...] 

VII - utilização de ambientes e ferramentas de redes sociais, quando for o caso; 
[...]” (grifos nossos) 

 

Diversos órgãos de poder, tanto no âmbito nacional, como nos estaduais e municipais, 

tanto do poder legislativo quanto do executivo e do judiciário se encontram em um crescente 

movimento de inserção nas principais redes sociais virtuais, como o Facebook. Uma rápida 

busca no Facebook mostra que o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, o Palácio do 

Planalto, o Superior Tribunal de Justiça, Ministérios como o da Educação e o da Saúde, 

Tribunais de Justiça dos Estados, como o do Rio de Janeiro e o de São Paulo, mantêm páginas 

no Facebook, e o objetivo comum às fanpages (páginas) desses órgãos é manter um canal de 

informação e atendimento à população, como se vê nas páginas do Ministério da Saúde 

(“Página oficial de relacionamento com os usuários, atendimento à população e divulgação de 

campanhas, agendas, programas e ações do Ministério da Saúde”), do Tribunal de Justiça de 

São Paulo (“Notícias e informações oficiais do Tribunal de Justiça de São Paulo”) e do 

Senado Federal (“Página oficial do Senado Federal com cobertura de atividades legislativas e 

institucionais. O conteúdo é produzido pelo Núcleo de Mídias Sociais da Secretaria de 

Comunicação do Senado.”)35. 

É também nessa linha de atuação que a Controladoria-Geral da União (CGU), órgão 

integrante da Administração Pública Federal, com a função de fiscalizar a destinação de 

recursos públicos federais, mantém a página no Facebook, e interage diretamente com os 

usuários que a acessam, por meio de comentários e postagens, as quais nem sempre remetem 

a questões de justiça, e ainda assim levam a um debate espontâneo iniciado pelos usuários 

acerca dessas questões, o que será adiante analisado. 

                                                 
35 Encontradas respectivamente nos seguintes links, consultados em 12/10/2015: 
https://www.facebook.com/minsaude/info/?tab=page_info , 
https://www.facebook.com/TJSPoficial/info/?tab=page_info, e 
https://www.facebook.com/SenadoFederal/info/?tab=page_info . 
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O que se observa dessa postura adotada pelo poder público, por meio de diversos de 

seus órgãos e instituições, é uma busca pela aproximação entre instituições públicas e os 

cidadãos por meio de redes sociais virtuais, como ferramentas de interação e debate sobre as 

questões de interesse comum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 108 

5 A PESQUISA, SEU OBJETO E SEUS PERCURSOS: PROCEDIMENTOS PARA 

COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 

O objeto da pesquisa é, conforme estabelecido previamente, o discurso contido na 

fanpage da Controladoria-Geral da União, no Facebook, tanto do próprio órgão público 

quanto dos usuários da página. Para sua compreensão, portanto, parte-se da apresentação do 

Facebook, plataforma que contém a página objeto da pesquisa.  

Assim, para os fins dessa pesquisa considera-se o Facebook como uma rede social 

virtual por ser utilizada como meio de interação social entre os seus participantes, o que será 

também objeto de análise na fase de coleta de dados, de modo a confirmar ou não a 

abordagem teórica adotada. O Facebook, hoje, é a rede virtual que tem mais usuários ativos. 

Sua descrição, apresentada na própria página da rede afirma: 

 

“About 

The Facebook Page celebrates how our friends inspire us, support us, and help us 
discover the world when we connect. 

Mission  

Founded in 2004, Facebook’s mission is to give people the power to share and make 
the world more open and connected. People use Facebook to stay connected with 
friends and family, to discover what’s going on in the world, and to share and express 
what matters to them.”36 

 

A visão idealizada apresentada pelo próprio Facebook é compatível com seu caráter 

comercial, na medida em que, embora gratuito para o usuário, agrega uma série de serviços 

tanto para anunciantes de produtos e serviços como para os usuários que desejem promover os 

conteúdos que lançam na rede. Assim, o apelo lançado é para que cada vez seja maior o 

número de usuários, o que aumenta o público atingido por todas as ofertas e anúncios ali 

apresentados.  

O Facebook está disponível em 55 idiomas, e em todos os continentes. E, embora seja 

bloqueado em alguns países da Ásia e do Oriente Médio, desde sempre ou temporariamente, 

há vastas fontes de informação circulando pela Internet sobre formas de burlar o bloqueio, e 

                                                 
36 Em tradução livre: “Sobre. A página do Facebook celebra como nossos amigos nos inspiram, apóiam-nos e 
ajudam-nos a descobrir o mundo quando nos conectamos. Missão. Fundada em 2004, a missão do Facebook é 
dar às pessoas o poder de compartilhar e tornar o mundo mais aberto e conectado. As pessoas usam o Facebook 
para ficar conectadas com amigos e familiares, para descobrir o que está acontecendo no mundo, e para 
compartilhar e expressar o que importa para elas”. https://www.facebook.com/facebook/info  



 109 

acessar as redes sociais virtuais bloqueadas por meio de redes privadas virtuais (VPNs) que 

oferecem conexões seguras (mediante transmissão criptografada de dados) ou não seguras 

para conexão em rede através de redes públicas (basicamente a Internet). 37  

Tendo a pesquisa por objetivo investigar a utilização cotidiana que o usuário faz do 

Facebook enquanto rede social, e portanto rede de interação social, para a compreensão da 

dinâmica que se estabelece entre os usuários e a página da Controladoria-Geral da União, é 

importante conhecer um pouco do funcionamento da plataforma. Nela é possível ter um perfil, 

uma página (fanpage), um grupo ou comunidade (nome utilizado pelo Facebook para 

determinados tipos de páginas, não institucionais, não oficiais, não tendo qualquer relação 

com o conceito sociológico de comunidade).  

O perfil se destina à pessoa física ou jurídica, sendo criado a partir de uma conta pessoal 

aberta no site, cadastrada mediante o fornecimento de uma série de dados, tais como nome, 

endereço, telefone, e-mail, e gera uma linha do tempo, com a história das atividades da pessoa 

titular da conta. Não se destina a atividade comercial, embora possa ser de uma sociedade 

empresária. Pode ser vinculada a organizações estruturadas das mais diversas formas 

jurídicas. Embora seja faticamente possível criar perfis falsos, esta prática é vedada pelo 

termo de usos da rede (anexo A) e pela declaração de direitos e responsabilidades (anexo B) 

que o acompanha, além de ser uma violação ao que estabelece o art. 5º, inciso IV, da 

Constituição Federal, que dispõe: “IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o 

anonimato;”. Embora se trate de prática cultural conhecida, a utilização de perfis falsos, 

inclusive como forma de manter o anonimato, não é compatível com o exercício da cidadania 

nem com a ordem constitucional vigente.  

O cidadão é um indivíduo civilmente identificável, que é detentor de direitos e de 

deveres, e como titular de direitos a que correspondem deveres de outras pessoas (físicas ou 

jurídicas) e deveres a que correspondem direitos de outras pessoas, deve agir mediante 

identificação. O anonimato é vedado constitucionalmente, e a utilização de perfis falsos é o 

meio de execução de boa parte dos crimes eletrônicos. A respeito Pinheiro (2013, 324-325) 

afirma: 

 

“Se a Constituição Federal de 1988 veda o anonimato em seu art, 5º, IV, 
justamente pois isso favorece e estimula a prática delituosa, a não ser em 
caso de exceção (ex.: denúncia anônima) [...]  Nesse sentido, é 

                                                 
37 Buscas no Google com as palavras chave “países em que o Facebook é bloqueado” exibem quase dois milhões 
de resultados, em páginas que tratam do tema, inclusive ensinando formas de burlar o bloqueio. 
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extremamente grave a situação de criação de perfis falsos e mesmo a prática 
de falsa identidade digital, conhecida como incidente de identity thief, que 
contribui muito para aumentar a insegurança na web. Mas como combater 
esse tipo de crime? A primeira estratégia de prevenção envolve o registro da 
identidade.”  

 

Assim, vedado o anonimato, e necessária a identificação do usuário, que deve 

corresponder a uma pessoa civilmente identificada, viva e real, para a discussão proposta 

sobre justiça social – da qual faz parte a representação política, intrínsecamente ligada à 

cidadania política, e por isso dependente da identidade civil -  há que se considerar o perfil tal 

como lhe autoriza o termo de uso do Facebook, que pressupõe a autenticidade dos perfis ali 

criados. Vale ilustrar o perfil:  

 

Ilustração 2 -  Exemplo de perfil 
 

As amizades (aceitação da conexão solicitada por alguém) são realizadas através do 

perfil e as informações que são tornadas públicas ou compartilhadas apenas com um número 

limitado de pessoas são definidas pelo próprio usuário, que as escolhe nas configurações de 

privacidade de sua conta. A página é pública e destina-se ao compartilhamento de 

informações públicas. A esse respeito, dispõe a política de uso de dados do Facebook (anexo 

A):   

 

As empresas usam as páginas para compartilhar informações sobre seus produtos. As 
celebridades usam as páginas para falar sobre seus últimos projetos. E as 
comunidades usam as páginas para discutir tópicos de interesse, desde futebol à 
ópera. Como as páginas são públicas, as informações que você compartilha com uma 
página são informações públicas. Isso significa, por exemplo, que se você publicar 
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um comentário em uma página, esse comentário pode ser usado pelo proprietário da 
página fora do Facebook, e qualquer pessoa poderá vê-lo. 

 

Páginas “permitem que empresas, marcas e celebridades se conectem com pessoas no 

Facebook. Os administradores podem publicar informações e atualizações no Feed de 

notícias para pessoas que "curtem"suas páginas” (anexo A) 38.  

Algumas páginas e perfis são verificados pelo Facebook, que atesta a autenticidade da 

página ou perfil apondo um selo azul (), ao lado do seu nome. A finalidade é atestar ao 

usuário da plataforma que aquela página ou aquele perfil são efetivamente mantidos pela 

pessoa ou instituição que afirma sê-la. Um exemplo é o dos tribunais superiores do país. O 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem página verificada, o Supremo Tribunal Federal, não. A 

página do STJ é efetivamente mantida por ele. A página do STF é mantida por um blog que 

comenta as decisões daquela corte, o que impede que receba o selo.  

 

 

Ilustração 3 - Exemplo de página 
 

Já grupos são “círculos fechados de pessoas que compartilham e mantém contato no 

Facebook” (idem) e “oferecem um espaço fechado para pequenos grupos de pessoas se 

comunicarem sobre interesses em comum. Os grupos podem ser criados por qualquer pessoa.”  

                                                 
38 https://www.facebook.com/help/219443701509174/ 
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Ilustração 4 Exemplo de grupo 
 

As comunidades são categorias atribuídas a “páginas criadas somente para diversão (e 

não oficiais, como páginas para empresas, marcas ou personalidades)”, um rótulo atribuído a 

uma página, mostrando que “é sobre uma organização, celebridade ou tema, mas não a 

representa oficialmente”. 

 

Ilustração 5 Exemplo de comunidade 
 

Dentre as atividades possíveis para o usuário, como forma de interação em relação ao 

conteúdo postado na rede por outros usuários, por páginas ou páginas de comunidades, ou 

mesmo em grupos, é possível curtir, compartilhar ou comentar uma postagem.  
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Curtir, nas palavras do próprio Facebook, é: 

 

“um modo fácil de dizer a essa pessoa que você gostou, sem deixar comentários. É 
como um comentário, porém o fato de você ter gostado é assinalado abaixo do item. 
Por exemplo, se você clicar em um link Curtir abaixo do vídeo de um amigo: O fato 
de você ter curtido será assinalado abaixo do vídeo. Será publicada uma história na 
sua linha do tempo, informando que você curtiu o vídeo do seu amigo. Seu amigo 
receberá uma notificação de que você curtiu esse vídeo.”39 

 

De se observar que curtir não é o mesmo que concordar com o conteúdo da publicação, 

nem anuir com o que é dito. Mas é um modo de dizer que gostou da postagem feita.  Sobre a 

opção compartilhar, vale trazer, em razão da clareza, o teor das informações constantes na 

Ajuda do Facebook: 

 

“Há um link Compartilhar sob as publicações e atualizações de pessoas para que você 
possa compartilhar itens como links e fotos. Você pode usar o 
link Compartilhar quando vir algo interessante e quiser que outros vejam. 

Ao clicar em Compartilhar, você escolhe como e com quem deseja compartilhar. 
Escolha uma das seguintes opções no menu suspenso: 

Em sua própria Linha do tempo: Selecionar essa opção cria uma publicação em sua 
Linha do tempo. Ajuste quem pode ver sua publicação escolhendo um público-alvo 
no ícone de bloqueio suspenso e grave uma atualização opcional no campo aberto. 

Na Linha do tempo de um amigo: Essa opção permite compartilhar a publicação na 
Linha do tempo de um amigo. Digite o nome do seu amigo e uma mensagem opcional 
no campo aberto. 

Em um grupo: Essa opção permite compartilhar a publicação em um grupo do qual 
você é membro. Digite o nome do grupo e uma mensagem opcional no campo aberto. 

Na página que você gerencia: Essa opção permite compartilhar a publicação em uma 
página que você gerencia. Digite o nome da página e uma mensagem opcional no 
campo aberto. 

Em uma mensagem particular: Use essa opção para compartilhar de forma privada 
com uma pessoa ou pequeno grupo de amigos. Digite os nomes dos seus amigos e 
uma mensagem opcional no campo aberto.”40 

 

Por fim, o usuário pode comentar uma publicação, escrevendo a respeito o que quiser, e 

seu comentário será visível ao público a que se destina a postagem, junto à essa postagem em 

seu local de origem. Aparecerá também como atividade na linha do tempo de quem comenta.  

A ilustração adiante demonstra as três atividades, destacadas por círculos vermelho, 

verde e azul, respectivamente.  

                                                 
39 https://www.facebook.com/help/www/110920455663362 
40 https://www.facebook.com/help/www/418076994900119/  
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Ilustração 6 Exemplo de post com atividades dos usuários 
 

A pesquisa conta com o levantamento bibliográfico relacionado ao tema, a partir do que 

se construiu o arcabouço teórico da tese, obtido por meio de literatura específica das ciências 

sociais e humanas, além de consultas a periódicos e bases de dados através do Portal CAPES 

e outras vias disponíveis pela Internet, tais como Google Academics e Scielo.  

Trata-se de pesquisa documental, relativa aos dados coletados diretamente do Facebook. 

O levantamento de dados se deu, inicialmente por estudo exploratório de diversas páginas do 

Facebook, reduzindo-se para uma observação prévia às seguintes: Controladoria Geral da 

União (organização governamental); Movimento Direito Para Quem (organização política); 

Pense de Novo (organização não governamental); Conselho Nacional de Justiça (organização 

governamental); Anonymous Brasil (causa - página de comunidade); e Votenaweb (lei 

governamental/comunidade/governo).  

A partir da observação dessas páginas, foi possível delimitar, dentre as perspectivas 

possíveis de análise da justiça social nas redes sociais virtuais, as três a serem investigadas, 

quais sejam: quanto à interação social e comunicação entre os usuários da rede; quanto às 

funções da mensagem transmitida por meio dos posts e comentários; e quanto à esfera pública 

como espaço de debate das questões de justiça. 

E então, a partir da escolha dessas três perspectivas, optou-se pela a página da 

Controladoria Geral da União (CGU), para realizar um estudo de caso interpretativo das três 

perspectivas relacionadas, sob uma abordagem interdisciplinar própria da psicossociologia.  
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A fanpage da Controladoria-Geral da União foi escolhida porque se trata de página de 

uma instituição pública, diretamente vinculada à estrutura de governo, que por sua vez utiliza 

o Facebook como meio de divulgação de suas atividades pretéritas e futuras, assim como de 

cursos, materiais de estudo e outros conteúdos de interesse do público em geral, além de 

receber comentários em suas postagens, eventualmente interagindo com os usuários, o que 

atende à abordagem da esfera pública, para a análise do debate público, da participação social 

e, englobando a interação entre as instituições da ordem constituída e as pessoas, cidadãos em 

geral. Soma-se a isso o fato de que se trata de página verificada, e, portanto, de conteúdo 

autêntico (gerado pela instituição pública que a mantém) e público, inclusive quanto aos 

comentários, o que consta expressamente dos termos de uso com os quais o indivíduo anui ao 

confirmar sua inscrição no Facebook, o que afasta qualquer impedimento ético de utilização 

do mesmo para pesquisa, já que se trata de dados públicos.  

Para uma melhor compreensão da natureza dessa instituição e das atividades que 

desempenha, veja-se a descrição existente na própria página da CGU, no Facebook, que 

explica as competências do órgão, sua posição na estrutura administrativa e suas atividades: 

 
 
“Perfil oficial da Controladoria-Geral da União (CGU), órgão do Governo Federal 
responsável pela defesa do patrimônio público e pelo combate à corrupção. 
Vinculada diretamente à Presidência da República, a CGU possui como 
competências realizar o controle interno do Governo Federal, sendo responsável, 
também, pelas funções correicional, de ouvidoria e de prevenção e combate à 
corrupção. Suas ações buscam o equilíbrio entre dois elementos: o aperfeiçoamento 
da gestão e o enfrentamento sistemático da corrupção. Ao prevenir a malversação 
de recursos públicos, a CGU cumpre o papel de orientar os gestores, aprimorando 
processos e práticas administrativas. O incremento da transparência, o incentivo ao 
controle social dos gastos do Governo Federal e o uso estratégico da informação 
por parte da Administração são elementos centrais do trabalho da Controladoria. 
Por outro lado, a CGU tem buscado, cada vez mais, a integração entre os diferentes 
órgãos de defesa do Estado, bem como entre diversos organismos e instituições 
internacionais, visando à formulação de novas estratégias para o enfrentamento de 
um problema que não é apenas brasileiro, mas mundial. O complexo desafio de 
combater a corrupção exige o investimento constante no aprimoramento dos 
instrumentos disponíveis, mas sobretudo a necessidade de atrair a participação da 
sociedade, que deve ser vista como principal parceira desse esforço e primeira 
beneficiária de seus resultados.”41  

 

                                                 
41 https://www.facebook.com/cguonline/info?tab=page_info, acesso em 29/05/2015, às 12:17.  
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Ilustração 7 - Página da Controladoria-Geral da União 

 

É de se destacar que em razão da complexidade do fenômeno estudado – interações em 

redes sociais virtuais a partir da análise das práticas cotidianas relacionadas à justiça social – 

admitem-se perspectivas teóricas distintas em sua análise, podendo ser realizada através de 

uma abordagem sociológica, psicossocial, cultural, econômica, jurídica, todas se 

influenciando mutuamente, de modo a demandar uma insvestigação que contemple e 

considere as diferentes perspectivas do objeto.  

Por outro lado, o tema objeto de análise demandou uma abordagem metodológica que 

extrapolasse a verificação de dados estatísticos, pois não se restringe a uma análise do alcance 

da Internet, embora a ela recorra em alguns momentos, por exemplo, para demonstrar a 

relevância social do tema. Igualmente, não se limita à quantificação dos usuários de redes 

virtuais, freqüência de uso e outros dados de ordem quantitativa, que demonstram o alcance 

dessas redes, mas não a qualidade do seu uso, e não expõem o conteúdo das comunicações ali 

travadas.  

O objetivo da pesquisa se relaciona com a interpretação das realidades sociais, o que, 

segundo Bauer e Gaskell (2010) é próprio da pesquisa qualitativa. Assim, a pesquisa 

qualitativa é a que melhor atendeu aos objetivos da investigação, pois adequada a demonstrar 

como o usuário das redes sociais interage nesse contexto virtual, quando envolvidas questões 

de justiça. Como afirmam Bauer e Gaskell (2010, p. 19), a pesquisa em ciências sociais, 

tratando de acontecimentos sociais, exige um pluralismo de métodos que leva a distintas 

dimensões do processo de pesquisa. Assim,  
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“A investigação da ação empírica exige a) a observação sistemática dos 
acontecimentos; inferir os sentidos desses acontecimentos das (auto-)observações dos 
atores e dos espectadores exige b) técnicas de entrevista; e a interpretação dos 
vestígios materiais que foram deixados pelos atores e espectadores exige c) uma 
análise sistemática”. 

 

Partindo-se das dimensões referidas, a pesquisa teve como princípio de delineamento o 

estudo de caso associado à análise de documentos; como método de coleta de dados o registro 

digital das interações dos usuários da página selecionada; e o tratamento analítico dos dados 

coletados por meio da análise de conteúdo.  

Do princípio de delineamento: estudo de caso e análise de documentos 

Optou-se pelo estudo de caso interpretativo, por permitir a delimitação da coleta e 

análise de dados a um exemplo individual, para o fim de desenvolvimento de categorias 

conceituais para interpretação dos dados. Além disso, considerando-se que a coleta de dados 

se dá por meio da extração de texto da Internet, especificamente do Facebook, também a 

análise de documentos se apresenta como princípio de delineamento da pesquisa, estando 

adequada ao seu objeto.  

Do método de coleta dos dados 

Adotou-se a coleta de dados secundários, na medida em que serão utilizadas postagens e 

interações dos usuários da página por um certo período de tempo. Foram coletadas todas as 

postagens do período de 1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013, através do 

aplicativo netvizz42. Este aplicativo, específico para o Facebook, gera três arquivos em Excel, 

incluindo posts e suas datas, links, curtidas, compartilhamentos e comentários do período 

referido, permitindo não só uma  análise quantitativa mas principalmente a análise de 

conteúdo das postagens e comentários, bem como de suas correlações. O glossário das 

entradas constantes da tabela, no original em inglês, com a respectiva tradução para o 

português, se encontra ao final da presente tese (anexo 3).  

Um ponto a destacar é que imagens e vídeos que componham o conjunto dos posts 

foram computados, mas não analisados, na medida em que o enfoque da pesquisa é a 

interação com o usuário, avaliada a partir dos comentários postados e do conteúdo textual 

constante das postagens. Fotos foram descritas, e textos em fotos e vídeos foram transcritos. 

Ao final, estão disponibilizados no anexo 4 todos os arquivos em Excel gerados pelo 

aplicativo, e que foram objeto de análise.  
                                                 
42 B.Rieder (2013). Studying Facebook via data extraction: the Netvizz application. In WebSci '13 

Proceedings of the 5th Annual ACM Web Science Conference (pp. 346-355). New York: ACM. 
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Do tratamento analítico dos dados coletados 

A categorização se deu através de um banco de dados em MicrosoftAcess43, construído 

especificamente para esse fim, tendo como fonte dos dados os arquivos em excell gerados 

pelo Netvizz. No banco de dados, foram disponibilizadas categorias elaboradas para a análise 

e a partir da classificação feita foram geradas diversas tabelas que viabilizaram a análise dos 

dados:  

 

Ilustração 8 - Banco de dados de categorização de posts e comentários 
 

A categorização e tratamento dos dados obtidos foram feitos por meio de análise de 

conteúdo, em sua dimensão semântica, ou seja, a partir dos textos extraídos da página 

escolhida, tanto os postados pelo administrador da página quanto os postados pelas pessoas 

que a acompanham e  interagem comentando as postagens. Como explica Bauer (2010, p. 

192/3): 

 

“ Podemos distinguir dois objetivos básicos da análise de conteúdo ao refletir sobre a 
natureza tríplice da mediação simbólica: um símbolo representa o mundo; esta 
representação remete a uma fonte e faz apelo a um público (BUEHLER, 1934). 
Através da reconstrução de representações, os analistas de conteúdo inferem a 
expressão dos contextos, e o apelo através desses contextos. Se enfocarmos a fonte, o 
texto é um meio de expressão. Fonte e público são o contexto e o foco de inferência. 
Um corpus de texto é a representação e a expressão de uma comunidade que escreve. 
[...] Os procedimentos da AC reconstroem representações em duas dimensões 
principais: a sintática e a semântica. Procedimentos sintáticos se enfocam os 
transmissores de sinais e suas inter-relações. A sintaxe descreve os meios de 

                                                 
43 O banco de dados foi montado por HALBRITTER, Pedro, que o cedeu para utilização na presente pesquisa.  
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expressão e influência – como algo é dito ou escrito. A frequência das palavras e sua 
ordenação, o vocabulário, os tipos de palavras e as características gramaticais e 
estilísticas são indicadores de uma fonte e da probabilidade de influência sobre 
alguma audiência. O frequente emprego de uma forma de palavras que não é comum 
pode identificar um provável autor e determinado vocabulário pode indicar um tipo 
provável de público. Os procedimentos semânticos dirigem seu foco para a relação 
entre os sinais e seu sentido normal – sentidos denotativos e conotativos em um texto. 
A semântica tem a ver com ‘o que é dito em um texto?’, os temas e avaliações. 
Palavras, sentenças e unidades maiores de texto são classificadas como exemplos de 
temas predefinidos e avaliações.”   

 

Por meio da análise do conteúdo de postagens e comentários, portanto, buscou-se 

reconstruir as representações ali manifestadas dos usuários do Facebook que acompanham a 

página da Controladoria Geral da União em relação à justiça social e aos subtemas que lhes 

são afins, lembrando que, no contexto das redes sociais virtuais, fonte e público se 

confundem, pois o público usualmente se converte em fonte, já que não apenas recebe como 

também produz o conteúdo disponibilizado, o mesmo se aplicando à página, que embora fonte 

é também público diante de todos os comentários de seus “curtidores” (pessoas que curtem a 

página e acompanham suas publicações).  Seguindo o que ensina Bauer (idem), o corpus de 

texto objeto da análise é “a representação e a expressão” da comunidade (de usuários daquela 

página do Facebook ) que escreve.  

Além disso, o delineamento da pesquisa em análise de conteúdo será de análise 

longitudinal, na qual, segundo Bauer (2010, p. 195): 

 

“as comparações abarcam o mesmo contexto por um período de tempo mais longo. 
Isso nos permite detectar flutuações, regulares e irregulares, no conteúdo, e inferir 
mudanças concomitantes no contexto. Estudos mais elaborados funcionam como 
indicadores culturais: eles podem considerar muitos contextos por um período de 
muitos anos, como diferentes esferas públicas em que a biotecnologia se tornou um 
tema de discussão...” 

 

Tornando possível a aplicação da análise longitudinal, optou-se por acompanhar um ano 

de postagens da página da Controladoria Geral da União, no ano de 2013, em que ocorreram 

as chamadas Jornadas de Junho, de modo a possibilitar essa comparação ao longo do tempo, 

entre os momentos anteriores, concomitantes e posteriores àquele período de mobilização 

popular intensa. 

De se destacar que ‘Jornadas de Junho’ é o nome atribuído a uma sucessão de 

manifestações e mobilizações populares que ocorreram em junho de 2013, inicialmente em 

razão de um aumento abusivo nos preços das tarifas do transporte público em vários 

municípios do país. As primeiras mobilizações foram organizadas pelo Movimento Passe 
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Livre, em São Paulo, mas depois passaram a ser autogestadas por pessoas que se organizaram 

e participaram de protestos e passeatas independentemente de filiação partidária e de 

movimentos sociais organizados. Nesse momento, as reivindicações não eram mais apenas 

contra o aumento das passagens, mas por uma longa e difusa pauta, para a qual não havia um 

consenso por ausência de uma liderança que direcionasse o processo. A partir do final do mês 

de junho, contudo, as grandes mobilizações perderam força. 

Um outro ponto a destacar é que a análise de conteúdo por meio de categorização de 

texto, embora gere dados quantitativos, leva a uma análise qualitativa. Bauer (2010, p. 190) 

assim explica essa aparente contradição:  

 

“A análise de conteúdo é apenas um método de análise de texto desenvolvido dentro 
das ciências sociais empíricas. Embora a maior parte das análises clássicas de 
conteúdo culminem em descrições numéricas de algumas características do corpus do 
texto, considerável atenção está sendo dada aos “tipos”, “qualidades”, e “distinções” 
no texto, antes que qualquer quantificação seja feita. Deste modo, a análise de texto 
faz uma ponte entre um formalismo estatístico e a análise qualitativa dos materiais.” 

 

Marconi & Lakatos (2015, p. 136) explicam a diferença entre a descrição quantitativa e 

a descrição qualitativa dos dados a partir de sua categorização, apontando que será 

quantitativa quando referentes a termos de grandeza ou quantidade do fator classificado, como 

por exemplo peso, tamanho, custo, e será qualitativa quando se basear na presença ou 

ausência de qualidades ou características do objeto de avaliação, como estado civil, profissão 

e outros, respondendo, com essa última descrição à pergunta “como”, base da pesquisa social 

qualitativa. Assim, o uso de tabelas e gráficos, antes de caracterizar uma pesquisa como 

quantitativa, reflete uma forma de organizar a grande massa de dados obtida a partir da 

categorização, de modo a facilitar tanto para o pesquisador como para seu leitor a 

compreensão da dimensão dos dados obtidos, o que deve ser visto em conjunto com a 

interpretação decorrente da análise de conteúdo.  

Explicitados os percursos da pesquisa, passa-se no capítulo seguinte à apresentação das 

categorias utilizadas e à análise dos dados.  
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6 COLETA E ANÁLISE DE DADOS. 

 

Foram coletadas 783 postagens, na página, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2013. 

Desse total, 440 posts foram realizados pela própria página (ou seja, pela Controladoria-Geral 

da União), e o restante, 343 posts, foram lançados por usuários da rede. Além disso, foram 

coletados também todos os comentários lançados aos posts nesse período, no total de 1513, 

somando 2296 registros a analisar.  

Esses dados foram categorizados sob três perspectivas distintas: da esfera pública e o 

debate sobre a justiça, da interação social e da função da mensagem.  

 

6.1 AS CATEGORIAS UTILIZADAS 

 

As categorias foram elaboradas com base na teoria tridimensional da justiça apresentada 

no capítulo 2, na teoria das redes sociais conforme o capítulo 3 e de acordo com os processos 

comunicacionais na sua abordagem psicossocial conforme o capítulo 4. Assim, a presença de 

conteúdo relacionado à justiça social teve como ponto de partida a justiça como participação 

paritária no estabelecimento de procedimentos e de regras de distribuição dos bens sociais, e 

foi analisada em duas etapas, a primeira quanto aos planos subjetivo, objetivo e 

procedimental, e a segunda quando à dimensão, quando o post ou comentário exibia conteúdo 

classificado como plano objetivo.  

A categorização da interação voltou-se aos comentários, na medida em que o objetivo é 

estudar como os usuários da rede social interagem entre si e com a página em questões 

relacionadas (ou não) à justiça. Além dessas, há ainda as categorias temporais e de origem. 

Esta, portanto, é a árvore de categorias:  
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                  Figura 2 – Quadro esquemático – categorias de análise 
 

Categorias temporais. 

As categorias temporais têm por referencial as Jornadas de Junho. Dividem-se em antes, 

durante e depois das Jornadas, e têm por finalidade possibilitar a comparação da intensidade 

do debate público nos três períodos distintos, de modo a observar a ocorrência de impacto, 

tanto no conteúdo das postagens quanto dos comentários, com relação às questões de justiça.  

 

Categorias de origem.  

As categorias de origem identificam o autor do post e do comentário, que pode ser a 

própria página, ou seja, uma postagem ou comentário da Controladoria-Geral da União, ou de 
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- Denúncia/pedido de ajuda/orientação 
- Subjetivo - internacional 
- Subjetivo - nacional 
- Procedimental – discurso metapolítico 
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um usuário (seguidor ou não da página), que pode ser pessoa física ou jurídica, por meio de 

perfil ou de página. Com elas será possível investigar comparativamente o conteúdo das 

questões trazidas pela página, como órgão público que é, e aquelas trazidas pelos usuários, 

tanto nas postagens na página, quanto nos comentários às postagens.  

 

Categorias de função da mensagem  

As categorias de análise da função da mensagem são: informativo; publicitário; 

educativo; colaborativo e neutro, conforme o conteúdo da postagem e dos comentários. Foram 

considerados informativos aqueles que transmitem uma informação, independente de sua 

relevância ou natureza. É o que se observa nos seguintes exemplos de posts e comentários: 

 

“_Abolir o voto secreto no poder legislativo das três esferas de governo_ nas sessões 
ordinárias e extraordinárias_ inclusive para cassação de mandato_ é uma das 80 
propostas priorizadas na 1ª Consocial. Conheça o relatório final da Conferência e 
saiba como contribuir para a concretização das propostas: 
www.consocial.cgu.gov.br/noticias/cgu-publica-relatorio-final-da-1-consocial/” (post 
da página – 18/02/2013) 

 

“ MATÉRIA: Auditoria detecta desvios de R$ 23_5 milhões em cinco hospitais do 
Rio _De acordo com uma nova auditoria da Controladoria-Geral da União concluída 
em novembro_ a que ÉPOCA teve acesso com exclusividade_ cinco hospitais e 
órgãos federais ligados à saúde no Rio de Janeiro foram lesados em pelo menos R$ 
23_5 milhões entre 2005 e o ano passado._ Fonte: Revista Época - 
www.epoca.com.br” (post da página  - 25/02/2013)  

 

“O exercício do controle social é instrumento indispensável para o alcance de uma 
educação básica de qualidade. Confira a pesquisa que traz uma análise sobre a 
atuação dos conselheiros de educação em sua finalidade precípua de fiscalização dos 
recursos financeiros. Entre outras questões_ o trabalho também busca esclarecer de 
que maneira os conselhos na educação básica pública se relacionam com os 
movimentos sociais e como ambos reinventam práticas de controle social. Acesse o 
texto em https://bvc.cgu.gov.br/handle/123456789/3677”  (post da página – 
20/06/2013) 

 

“Por favor_ compartilhem para que a impunidade seja desmascarada: 
http://www.alnoticias.com.br/presidenta-do-conselho-do-fundeb-de-sao-miguel-dos-
campos-e-denunciada-no-ministerio-publico-estadual-por-irregularidades/” (post de 
usuário – 01/11/2013).  

 

O diferencial para a categoria educativo está em que nos posts e comentários assim 

classificados o que se incentiva com a publicação é uma atitude ativa do usuário leitor, e até 

mesmo uma mudança de atitude do público. Muitas publicações buscam incentivar a 

participação dos cidadãos em cursos e a utilização de ferramentas de participação e controle 

social dos gastos públicos, pelo que foram classificadas como educativos: 
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“Os conselhos são instâncias de exercício da cidadania_ que abrem espaço para a 
participação popular na gestão pública. Esses conselhos podem desempenhar_ 
conforme o caso_ funções de fiscalização_ de mobilização_ de deliberação ou de 
consultoria. Saiba mais sobre conselhos e controle social com a cartilha da CGU: 
http://goo.gl/bFO2S” (post da página – 14/02/2013) 

 

“  É de fundamental importância que cada cidadão assuma a tarefa de participar da 
gestão pública e de exercer o controle social do gasto do dinheiro público. Com a 
ajuda da sociedade_ será mais fácil controlar os gastos do Governo Federal em todo 
Brasil e garantir_ assim_ a correta aplicação dos recursos públicos. O cidadão pode 
participar das discussões sobre o dinheiro público e controlar sua aplicação de 
diversas formas_ entre elas: conselhos municipais_ orçamento participativo_ portal da 
transparência e denúncias de irregularidades. Saiba mais sobre controle social em 
http://www.portaldatransparencia.gov.br/controlesocial/” (post da página – 
17/02/2013)  

 

“ Quer saber mais sobre o combate à corrupção? Acesse a Biblioteca Virtual sobre 
Corrupção (BVC)_ projeto da CGU em parceria com a UNODC (Escritório das 
Nações Unidas Contra Drogas e Crimes). Na BVC você encontra mais de mil 
registros sobre defesa do patrimônio público_ transparência_ prevenção e combate à 
corrupção_ entre outros. https://bvc.cgu.gov.br/” (post da página – 19/02/2013) 

 

“ Fique ligado! As grandes mudanças começam nos pequenos atos. Diga não às 
corrupções do dia a dia e faça a sua parte na luta #contracorrupção (Cartaz: Falsificar 
carteirinha de estudante. Pequenas corrupções. Diga não.)” (post da página – 
19/06/2013)  

 

“Crianças educadas_ adultos conscientes! As boas condutas devem ser ensinadas 
desde cedo. Diga não a todas as formas de corrupção_ inclusive às do dia a dia_ e 
faça a sua parte na luta #contracorrupção. Conheça outras peças da campanha em 
http://goo.gl/qh2G9P” (post da página – 26/10/2013)  

 

A categoria publicitário foi aplicada aos posts e comentários com propaganda, seja 

governamental, seja da própria CGU, e mesmo de usuários que assim postaram na página. A 

linguagem é publicitária e a mensagem revela o objetivo de melhorar a imagem de alguém, de 

um órgão, ou promover um produto ou serviço: 

 

“Hoje_ comemoram-se 91 anos de nascimento do antropólogo_ educador_ escritor e 
político Darcy Ribeiro. A Controladoria-Geral da União tem a honra de estar sediada_ 
em Brasília_ num edifício que leva o nome desse ilustre brasileiro. Deixamos aqui 
nossa homenagem a Darcy Ribeiro!” (post da página – 26/10/2013)  

 

“http://www.alipiofilho.blogspot.com.br/2013/07/mais-dinheiro-para-os-
municipios.html  ("Alipio Reis Firmo Filho: MAIS DINHEIRO PARA OS 
MUNICÍPIOS BRASILEIROS? O Blog foi criado em 07/01/2011. Obrigado por sua 
visita! Seja muito bem vindo(a)!!! Aqui você irá... 
ALIPIOFILHO.BLOGSPOT.COM")” (post de usuário – divulgação do site do 
usuário – 23/07/2013) 
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“Vem aí_ mais uma edição do Programa de Fortalecimento da Gestão Pública no 
Maranhão. ( Cartaz: "FGP. Fortalecimento da Gestão Pública. Data: 04 a 08 de março 
de 2013. Pinheiro - MA. Local: Campus da UFMA".)” (post de usuário – 11/01/2013) 

 

“ Agradecemos aos mais de 18.000 cidadãos brasileiros unidos #contracorrupção e 
pela preservação do patrimônio público_ em nosso perfil no twitter. Siga-nos você 
também e receba conteúdos exclusivos_ diferentes dos publicados aqui no facebook: 
https://twitter.com/cguonline” (post da página – 02/04/2013)  

 

“ http://www.facebook.com/assessoriafocus (Link: "Focus Consultoria e Gestão 
Pública. A Focus Consultoria Tributária e Gestão Pública é uma empresa 
especializada em Órgãos Públicos. | Acesse: 
WWW.ASSESSORIAFOCUS.COM.BR" )” (post de usuário – 04/01/2013). 

 

A categoria colaborativo se direcionou àquelas postagens ou comentários em que há 

uma atitude colaborativa, com sugestões que ou inovam na temática debatida no 

post/comentário ou acrescentam outras ideias àquilo que já foi compartilhado: 

 

“Gostaria de ter escrito esse texto pq ja falei sobre isso p varias pessoas no sentido de 
que se somos integros,pessoas do bem e de caracter...não existe pessoas meio 
corretas...tds nos somos exemplos uns p os outros,o brasileiro e um povo 
maravilhoso...de muitas qualidades so precisa ajustar o que e certo ate p podermos 
lutar contra as coisas de que nao gostamos e nos sentimos lesados c tda a propriedade 
de quem sabe fazer o certo!” (comentário de usuário – 19/06/2013)  

 

“De que adianta o cidadão reclamar da carga tributária se ele usa notas fiscais frias 
para deduzir despesas médicas do Imposto de Renda? De que adianta um estudante 
protestar contra a má qualidade do ensino público se ele mata aula ou cola na prova 
da escola ou da faculdade? De que adianta um médico ou enfermeiro se queixar das 
condições precárias do SUS se ele só vai ao plantão do hospital para bater ponto e 
depois vai embora? Onde houver dinheiro e poder em jogo haverá corrupção. A 
diferença entre os países mais corruptos e os menos corruptos está na forma como os 
cidadãos e as instituições do Estado em cada país encaram essa questão.” (comentário 
de usuário – 19/06/2013) 

 

“Essa definição aristotélica ou enciclopedista é TOTALMENTE não funcional para a 
corrupção que estamos falando aqui e que tem que ser combatida. Essa é mesmo o 
uso que os corruptos fazem. Declaram TUDO como corrupção, exatamente para que 
NADA seja corrupção. Organizações internacionais que REALMENTE combatem a 
corrupção, como a Tranparency, como a UNODC, ou o Banco mundial são 
ESPECIFICOS no definir da corrupção. Para essas organizações com HISTORIA de 
sucesso no combate, corrupção é o abuso do poder publico, infringindo o imperativo 
da imparcialidade para proveitos pessoais. Ja organizações que somente em tese 
desejam combater a corrupção, que não desejam clareza em seus objetivos, preferem 
não definir”. (comentário de usuário – 26/10/2013) 

A categoria neutro/não se aplica foi aplicada àquelas postagens e comentários que não 

apresentaram qualquer relação com a questão da educação ou da linguagem por meio da qual 

essa possa ser expressa: 
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“Gostaria de saber qual a confiabilidade das informações prestadas aos cidadãos pela 
CGU via LAI44? Me surpreende um órgão que deve ser exemplo de transparência e 
coerência divulgar uma coisa e, na hora de executar, realizar algo totalmente diferente 
do divulgado aos cidadãos. No item 2.2, a CGU disse que AS CHAMADAS de 
excedentes seriam PROPORCIONAIS, algo diferente do que servidores da própria 
CGU me informaram que foi solicitado ao MPOG. A CGU realmente irá contra sua 
informação?” (comentário de usuário – 22/12/2013)  

 

“Como eu faço uma denuncia Prefeita de Itaituba-pa n esta fazendo nada a cidade esta 
cheia de buracos servidores n resebem” (post de usuário – 24/12/2013) 

 

“ Lamentável .....dinheiro da saúde...” (comentário de usuário – 24/12/2013) 

 

“ concordo plenamente meu amigo tomanini, cadeia nesses trastes, os caras são tão 
cara de pau, que querem aprovar essa coisa ridicula de não serem invetigados pelas 
roubalheiras que fazem, é o cumulo do absurdo.” (comentário de usuário – 
17/06/2013)  

 

Categorias de planos de justiça. 

Passando ao grupo de categorias e subcategorias relacionadas com as questões de 

justiça, objetivou-se englobar na classificação os três planos de justiça e as três dimensões, tal 

como explicadas na teoria de Nancy Fraser. Quanto aos planos da justiça, foram utilizadas 

duas classificações, pois se verificou em uma análise preliminar dos dados que seria possível 

a co-ocorrência de planos, estando um único post ou comentário relacionado com mais de um 

plano. Em alguns casos, até três planos distintos foram indicados. Quando isso ocorreu, o 

plano objetivo foi marcado apenas nas dimensões, pois se pressupõe, para que haja uma 

classificação quanto ao conteúdo da justiça que o post ou comentário se enquadre no plano 

objetivo.  

Os três planos e três dimensões decorrem do conceito de justiça construído por Fraser, 

em que:  

- a participação paritária equivale ao plano subjetivo da justiça (sujeitos da justiça): 

quem pode participar do debate sobre a distribuição de bens sociais; se manifesta a nível 

nacional ou a nível internacional. No nível nacional se limita pelo marco nacional westfaliano, 

no internacional manifesta a contemporaneidade das questões que direcionam a um novo 

marco, poswestfaliano, que demanda a criação de mecanismos capazes de converter os 

debates e demandas traçadas nessa esfera para a esfera nacional normatizada e mundialmente 

                                                 
44 LAI : Lei de Acesso a Informação. 
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reconhecida como forma de organização geopolítica dos países, suas fronteiras e suas forças e 

poderes, constituídos ou não.  

- procedimentos e regras equivalem ao plano procedimental, do discurso metapolítico, 

que precede a normatização/legalização das questões debatidas, ainda não normatizadas pela 

incorporação do discurso metapolítico ao ordenamento jurídico do Estado;  

- plano objetivo, que engloba as regras em si (as decisões obtidas a partir do discurso 

metapolítico e normatizadas a partir do processo político de representação, que estabelece os 

poderes do Estado), os bens sociais (quais, o que são) e sua distribuição. Nesse plano objetivo 

é que se situam as três dimensões da justiça:  

             * política – representação político-ordinária das pessoas e das questões que 

compõem as outras dimensões, como meio de normatizar (transformar o discurso metapolítico 

em discurso político) os procedimentos e as regras de distribuição de bens sociais; é, por 

exemplo, o processo eleitoral e a consequente atuação dos eleitos no exercício dos poderes 

legislativo e administrativo. 

              * cultural  – reconhecimento de diferenças, proteção de minorias, vedação de 

práticas discriminatórias.  

              * econômica – engloba a definição dos bens sociais a que os sujeitos (da 

participação paritária) devem ter acesso, e cuja distribuição pode ser exigida, sendo, contudo, 

precedida dos debates estabelecidos no plano procedimental assim. 

A classificação dos posts e comentários se deu em duas etapas. Na primeira, trabalhou-

se o post individualmente, avaliando-se primeiramente a participação paritária, na sequência a 

questão procedimental, e então o debate sobre as regras de distribuição, os bens a distribuir e 

a distribuição propriamente dita.  

Em qualquer das três categorias pode estar presente o conteúdo da distribuição 

(dimensão política, cultural ou econômica) de modo direto, quando esse conteúdo é 

expressamente mencionado no post, ou indireto, quando não é expressamente tratado (o 

conteúdo “distribuição de bens sociais” fica oculto). Ambos foram considerados para 

categorizar o post como contendo o debate da distribuição. 

A partir daí faz-se uma distinção entre os posts que levaram a um debate sobre questões 

de justiça, por meio de comentários, e aqueles que não motivaram o debate, a participação dos 

usuários, não tendo obtido comentários.  

Aqueles posts que não receberam comentários, embora possam ter gerado algum tipo de 

interação (curtidas e compartilhamentos), não levaram a um debate sobre questões de justiça, 
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pois não tiveram a adesão aberta dos usuários através de uma interação opinativa, por meio de 

comentários.  

Aqueles posts que tiveram comentários levaram a um debate sobre questões de justiça, 

encaminhando a categorização dos dados a uma segunda etapa, a classificação dos 

comentários, por aplicação das mesmas categorias pertinentes à teoria da justiça, e com os 

mesmos critérios já expostos.  

Uma diferenciação, contudo, ocorre quando o conteúdo do post não tem classificação 

direta para questões de justiça. Quando tem, pode-se classificar esse debate gerado como 

provocado. Quando não tem, o debate é espontâneo.  

Os comentários foram classificados segundo as mesmas categorias aplicadas aos posts.  

As categorias de justiça foram agrupadas conforme o plano a que pertencem, e conforme 

a dimensão presente. Adiante, o relato de cada categoria relativa à justiça: 

 

- denúncia/pedido de ajuda/orientação. Nesse caso, não há propriamente um plano da 

justiça, mas há uma participação direta do usuário, exercendo sua cidadania, ao levar ao 

conhecimento da CGU um fato que entende precisar de apuração, assim como quando 

questiona a CGU, e pede orientação sob como proceder em certos casos ou circunstâncias. 

Estas são algumas das narrativas que se classificam de tal forma: 

 

“Estou apelando para as autoridades federais_ estaduais_ que façam uma devassa nas 
contas públicas da minha cidade...procurem por irregularidades...a população 
denuncia crimes ambientais...mudanças de leis à revelia para favorecimentos de 
empresários e empreendedores...queremos saber quem está ganhando dinheiro de 
forma ilícita em Caçapava.SP.Brasil. Se nada existir...parabéns as nossas autoridades 
pelo exemplo ao mundo. Mas_ se existir caso para ser resolvido com a Polícia 
Federal_Tribunal de Contas_ Ministério Público_ gostaríamos de ver os responsáveis 
na CADEIA. Vox Populi Vox Dei. Vamos mudar o ritmo se preciso for.” (post de 
usuário – 31/05/2013) 

 

“ favor compartilhar até chegar a força tarefa que investiga marketing multinível no 
Brasil. fomos roubados!!! https://www.facebook.com/groups/177724565768078/” 
(post de usuário – 03/12/2013) 

 

“ o que adianta fiscalizar se nem uma decisão é tomada pela CGU,o meu municipio 
foi fiscalizado,levaram provas e nada foi feito!!!!!!!!” (comentário de usuário – 
09/01/2013) 

 

“ POR FAVOR QUANDO SORTEIAR PRAIA GRANDE SP ,AVISE....” (comentário 
de usuário – 09/01/2013) 
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“ Merenda dessa semana nas Escolas Municipais de Valença/RJ. E o nosso prefeito 
fanfarrão na rádio dizendo que os professores estão fazendo churrasco com a 
merenda_ rsrs   (foto: prato com arroz e meio ovo cozido).” (post de usuário – 
30/11/2013) 

 

“Compartilhem_ vamos mostrar a impunidade neste município: 
http://www.alnoticias.com.br/presidenta-do-conselho-do-fundeb-de-sao-miguel-

dos-campos-e-denunciada-no-ministerio-publico-estadual-por-irregularidades/” 
(post de usuário – 01/11/2013) 

 

“Aécio e Andréa Neves determinam nova devassa no Novojornal Utilizando a 
máquina policial e fiscal do Estado e a cumplicidade de alguns integrantes do MPMG 
e do TJMG irmãos Neves tentam vingança. TERROR_ MAIS UM ESCÂNDALO 
DOS IRMÃOS NEVES ! Assim é a liberdade de imprensa em terras de Aécio e 
Andrea Neves. LEIA A MATÉRIA ABAIXO E VEJA QUANTA COVARDIA !!! 
http://www.novojornal.com/politica/noticia/aecio-e-andrea-neves-determinam-nova-
devassa-no-novojornal-23-07-2013.html ATENÇÃO => CURTA A PÁGINA => 
https://www.facebook.com/minassemcensuraoficial” (post de usuário – 21/09/2013) 

 

“ (charge: "funcionarios municipais de Tibau-rn, vcs são motivos de rizadas! até para 
a justiça.um povo que se nega a si proprio; ele é merecedor de tal justiça. Justiça essa 
que é controlada pelos os nossos politicos. Já me roubaram cinco mês de salários e 
ninguém é preso! Já fiz varias denuncias, e a justiça nada faz!" - a imagem é de uma 
Thêmis rindo). (post de usuário – 02/01/2013).  

 

“Parece que a cgu n da muita atencao para o q denunciamos pelo site. Ano passado 
denunciamos que um convenio nao tava sendo executado, corretamente. Nunca recebi 
uma rsp. Hj o municipio esta com dificuldade de continuar com o convenio e o 
prefeito q saiu ta sorrindo a toa. Falta agilidade para processar estas denuncias, pois 
quando a fazemos o fato ta acontecendo e a demora faz tudo ser maquiado. Venham 
na minha cidade e facam uma fiscalizacao nos convenios do PAC” (comentário de 
usuário – 17/02/2013) 

 

- subjetivo – internacional. Foram classificadas nessa categoria as postagens e os 

comentários em que se tenha referência expressa a questões de ordem internacional, como 

adesão a tratados internacionais, ou com a participação de organismos internacionais, como 

ONU, de modo que se tenha um discurso transnacional acerca de questões de justiça, entre 

pessoas ou órgãos de países diversos e organizações que extrapolem o âmbito nacional, como 

por exemplo: 

 

“Na volta às aulas_ a dica é conhecer o projeto ?Um por todos e todos por um! Pela 
ética e cidadania!?_ da CGU com o apoio do Unodc (Escritório das Nações Unidas 
sobre Drogas e Crime). Estrelado pelos personagens da Turma da Mônica_ o trabalho 
busca incentivar_ por meio de atividades artísticas_ científicas e lúdicas_ bem como 
da interação entre escola e comunidade_ o desenvolvimento de uma cultura ética 
entre crianças e jovens. Acesse o site da CGU e saiba como a sua escola pode 
participar dessa iniciativa! 
http://www.cgu.gov.br/AreaPrevencaoCorrupcao/TurmaMonica/index.asp” (post da 
página – 04/02/2013). 
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“ Quer saber mais sobre o combate à corrupção? Acesse a Biblioteca Virtual sobre 
Corrupção (BVC)_ projeto da CGU em parceria com a UNODC (Escritório das 
Nações Unidas Contra Drogas e Crimes). Na BVC você encontra mais de mil 
registros sobre defesa do patrimônio público_ transparência_ prevenção e combate à 
corrupção_ entre outros. https://bvc.cgu.gov.br/” (post da página – 19/02/2013) 

 

“ Em instantes_ às 20h30_ começa a Hora do Planeta 2013_ iniciativa da WWF 
contra o aquecimento global. Apague as luzes por 60 minutos você também e faça 
parte desta causa! Saiba mais: 
http://www.cgu.gov.br/Imprensa/Noticias/2013/noticia03813.asp” (post da página – 
24/03/2013) 

 

“ Promover a #transparência_ lutar #contracorrupção_ dar poder aos cidadãos e 
dominar o poder das novas tecnologias para tornar o governo mais efetivo e 
responsável: essas são obrigações assumidas pela Parceria para Governo Aberto_ 
iniciativa internacional que hoje conta com a participação de 57 países. O Brasil_ 
representado pela CGU_ foi um dos oito países fundadores da #OGP - Open 
Government Partnership e presidiu a iniciativa desde sua fundação até setembro de 
2012. As propostas dos países participantes devem ser elaboradas em torno de uma 
das 5 áreas de desafios. Saiba mais sobre a OGP em http://goo.gl/4Ywqr” (pot da 
página – 13/10/2013) 

 

- subjetivo – nacional. Esta categoria foi aplicada a posts e comentários que abordem a 

questão de quem tem direito/expectativa de participação nos processos decisórios sobre 

questões de justiça: 

 

“?O que é importante salientar como um ganho é a articulação dos vários órgãos de 
controle e defesa do patrimônio público. Para isso_ a Copa do Mundo foi realmente 
um fator desencadeador. Na preparação para o evento_ o cenário mais importante e 
exitoso é a interação entre esses órgãos (de defesa e controle do patrimônio 
público)__ explicou Jorge Hage.” 

 

- procedimental – discurso metapolítico. Nesta categoria estão os posts e comentários 

em que há o debate acerca de questões de justiça, um debate que precede e é externo a 

qualquer efetivo processo decisório (legislativo ou administrativo), mas que expõe a opinião 

individual de quem se expressa: 

 

“O terceiro encontro das Caravanas das Ouvidorias discutirá a criação de um Sistema 
Nacional de Ouvidorias Públicas_ a Lei de Acesso à Informação_ a Política de 
Formação Continuada em Ouvidorias (Profoco)_ a Ouvidoria Ativa e os desafios para 
a integração e a articulação da participação social.” (post da página – 24/09/2013)  

“ #ControleSocial: Tudo o que o governo gasta vem das taxas e impostos pagos pelos 
cidadãos. Com informação_ podemos fazer com que ele seja bem aplicado_ ajudando 
a melhorar a vida de todos. Por isso_ olho vivo! Confira a cartilha da CGU e saiba 
como acompanhar a utilização dos gastos públicos: http://goo.gl/jLcTH” (post da 
página – 29/09/2013 
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“ O povo deve dar um basta no Bolsa Família, o povo precisa educação, saúde, e 
trabalho digno. Basta de esmola!!!!!!!!!” (comentário de usuário – 29/09/2013) 

 

“ Perdão... por que não se condena ao Lula também??? É o mesmo crimem, que foi 
EXTINTO coonforme art 267 do CDC (promulgado por ele)...ONDE ESTÁ A 
JUSTIÇA NESSE PAÍS!??” (comentário de usuário – 03/10/2013) 

 

“ CONCORDO COM VOCÊ LOURDES BORGES. NA MINHA OPINIÃO ESSES 
POLÍTICOS QUE COMPRARAM FAZENDA, IATES, MANSÕES, CARROS 
IMPORTADOS, OU SEJA, USARAM O DINHEIRO PÚBLICO PARA 
CONSTRUIR ESSA RIQUESA; TERIAM QUE IR PRESO, E ALÉM DOMAIS, 
ESSES BENS VOLTAREM AOS COFRES PÚBLICOS. A NAÇÃO BRASILEIRA 
NÃO SUPORTA MAIS TANTA MARACUTÁIA........” (comentário de usuário – 
17/06/2013) 

 

“ _Aplicar penas mais severas aos crimes de corrupção_ foi uma das 80 propostas 
priorizadas pela sociedade civil na 1ª Consocial. Conheça o relatório final da 
Conferência e colabore para a concretização das propostas: 
www.cgu.gov.br/consocial” (post da página – 18/06/2013)  

 

“ Este artigo complementa a importância do Controle Social. Parabéns CGU pelo 
material e capacitação. http://elisiopeixoto.blogspot.com.br/2013/01/controle-social-
nas-prefeituras.html” (comentário de usuário – 14/02/2013) 

 

- objetivo – conteúdo da justiça. Esta categoria foi aplicada às ocorrências em que se 

expressava o discurso acerca das dimensões da justiça, ou seja, acerca do seu conteúdo. 

Divide-se nas seguintes subcategorias:  

*dimensão política. A referência é à representação político-ordinária 

propriamente dito, ou seja, o processo eleitoral e a atividade legislativa e administrativa 

atrelada à representação dos cidadões pelos governantes eleitos: 

 

“_Financiamento exclusivamente público para campanhas eleitorais_ é um dos temas 
das 80 propostas priorizadas na 1ª Consocial. Conheça o relatório final da 
Conferência e colabore para a concretização das propostas: 
http://www.consocial.cgu.gov.br/noticias/cgu-publica-relatorio-final-da-1-consocial/” 
(post da página – 08/01/2013)  

 

“ Programa de Fiscalização por Sorteios Públicos A fiscalização de municípios por 
sorteios é uma iniciativa do Governo Federal que visa inibir a corrupção entre 
gestores de qualquer esfera da administração pública. A cada sorteio são definidos 60 
municípios com até 500 mil habitantes_ exceto capitais estaduais. Em 2012_ a CGU 
deu continuidade ao Programa de Fiscalização por Sorteios Públicos_ o qual se 
encontra na 36ª edição_ chegando a 1.965 municípios fiscalizados_ o que corresponde 
a 35_32% do total de municípios brasileiros_ e englobando recursos públicos federais 
superiores ao montante de R$ 18_4 bilhões. Saiba mais sobre este programa da 
Controladoria em http://goo.gl/TJQ1M Foto: Roosewelt Pinheiro / ABR/ JC” (post da 
página – 09/01/2013)  
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“ Relembre a participação do ministro-chefe da CGU no programa _Bom Dia_ 
Ministro_ http://goo.gl/ABXGZ Cartaz: "O cidadão pode acionar o Ministério 
Público para pressionar os governantes locais que ainda não colocaram em prática a 
Lei de Acesso à Informação" (post da página – 16/07/2013) 

 

“ VÍDEO: Confira reportagem da TV NBR sobre o Brasil Transparente_ programa 
criado pela CGU para auxiliar estados e municípios a implementarem suas respectivas 
leis de #AcessoàInformação.” (post da página – 17/07/2013) 

 

*dimensão econômica. Diz respeito à distribuição de bens sociais, como 

educação, saúde, transportes, e destinação dos recursos públicos de um modo geral. Nesse 

contexto foram considerados os posts e comentários que se referem ao resultado da atividade 

da CGU, que fiscaliza a aplicação dos recursos públicos, porque desvio de verbas importa 

necessariamente em uma aplicação fora da sua destinação esperada, impactando na 

distribuição, como por exemplo em desvio de verbas federais, que deixaram de ser aplicadas 

na construção/manutenção de creches municipais, e outras circunstâncias semelhantes:  

 

“E os cartões corporativos? R$ 21 milhões gastou a PresidentA. Depois vem dizer que 
somos sangue azul e por isso não nos daria reajuste. Se eu tivesse um cartão 
corporativo como ela, não ia nem precisar de salário. Por que ela não doa o salário 
dela como faz o Mojica no Uruguai?” (comentário de usuário – 09/01/2013)  

 

“O Observatório da Despesa Pública (ODP) é uma unidade permanente da CGU de 
produção de informações estratégicas voltadas às ações de prevenção da corrupção, à 
tomada de decisão pela Controladoria e ao apoio à boa e regular gestão pública, por 
meio do monitoramento dos gastos públicos. O ODP funciona como uma "malha 
fina" das despesas públicas - mais uma maneira para garantir a correta aplicação do 
dinheiro do contribuinte. Conheça mais sobre o Observatório em 
www.cgu.gov.br/ODP” (post da página – 10/01/2013)  

 

“ Tudo o que o governo gasta vem dos impostos e taxas pagos pelos cidadãos. Com 
informação_ podemos fazer com que ele seja bem aplicado_ ajudando a melhorar a 
vida de todos. Por isso_ olho vivo! Confira a cartilha da CGU e saiba como 
acompanhar a utilização dos gastos públicos: http://goo.gl/jLcTH” (post da página – 
25/03/2013)  

 

“ Devem investigar como os municípios gastam o incentivo que é destinado aos 
agentes comunitários de saúde, se não recebemos, não temos nem mesmo protetor 
solar ou sapatos adequados, para onde vai esse dinheiro? estamos financiado o que? e 
para que?” (comentário de usuário – 25/03/2013) 

 

“ Seria muito mais fácil dar credibilidade a esse programa se antes fosse melhorado os 
recursos materiais pra atender a população. Isso está me cheirando a política 
eleitoreira, como td que é feito neste país.” (comentário de usuário – 19/07/2013) 
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*dimensão cultural. Relacionada ao reconhecimento, à igualdade e à diferença.  

 

“Da Cruz Roque Assunção O caminho é Justiça em foco. Como advogado é obrigação 
ajudar a prevalecer a ordem jurídica. O advogado André Luiz Moreira_ registrou 
?Para advogado capixaba ligação a Governos paralisa movimento negro?. A posição 
do Tribal Negros de Santos é de que estamos na fase direito fundamental_ não há 
como reconhecer direito a vida a quem não é honrado por falta da moral_ direito 
jurídico única categoria autorizada para administrar é a do advogado_ Comissão do 
Negro e de Assuntos Discriminatórios da OAB é de caráter permanente_ ou seja_ o 
advogado aparece acontece que a OAB também esta no processo. O Processo de 
Igualdade no Brasil em implantação o carro chefe é a valorização do negro 
centralizado no Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial_ marco 
regulatório_ Estatuto da Igualdade Racial_ Política Nacional de Promoção da 
Igualdade e o Plano Nacional de Igualdade Racial_ devidamente institucionalizado_ 
são as referências jurídica em pleno vigor. Ligação governo paralisa movimento 
negro? leva a crer ser como acontece na cidade de Santos e a Anistia Internacional 
denuncia_ pessoas negras atuam como estivessem emprestando a cor negra para 
ajudar contra os Direitos Humanos_ em troca de receber valores em sua conta 
bancaria_ tendo como garantia o abuso do poder e nunca o instituído. Pelas 
colocações que registrei Vossa Senhoria participou apoiando o Advogado capixaba. 
Volte e informei que OAB atua no Brasil como categoria porta voz da cidadania. A 
LEI FEDERAL Nº 12.288_ DE 20 DE JULHO DE 2010_ ESTATUTO DA 
IGUALDADE RACIAL_ jamais poderá continuar a ser descartado_ principalmente 
ao que impõe o seguinte: Art. 2o É dever do Estado e da sociedade garantir a 
igualdade de oportunidades_ reconhecendo a todo cidadão brasileiro_ 
independentemente da etnia ou da cor da pele_ o direito à participação na 
comunidade_ especialmente nas atividades políticas_ econômicas_ empresariais_ 
educacionais_ culturais e esportivas_ defendendo sua dignidade e seus valores 
religiosos e culturais. Aconteceu que Vossa Senhora silenciou_ neste sentido_ 
prevalece o que registrei. Nesta oportunidade surge outro causídico o Advogado 
Sérgio São Bernardo membro do conselho da OAB da Bahia_ as colocações são as 
mesmas_ fora da realidade institucionalizada. Questão de ordem este é o caminho que 
temos todos que fazer prevalecer_ não acuse_ ninguém esta atirando contra_ se tem 
algum negro com o direito de representar oficialmente o Negro Brasileiro é a 
Convivência Tribal Negros e Sambistas de Santos_ Vossa Senhoria em termos 
jurídico ainda não apresentou a legislação que impeça_ esta devendo. Finalizando 
Vossa Senhoria e o Dr Sérgio Bernardes_ alegam que participaram no seminário_ 
acredito que não estão sendo ouvidos porque devem esta seguindo o mesma 
colocações que fazem aqui_ totalmente fora da realidade jurídica_ sendo que não 
existe motivo para os advogados se colocarem com donos da construção do processo 
mas que estão sendo injustiçados_ porque a injustiça se existe os advogados não estão 
colocando de forma clara. Se Vossa Senhoria possui proposta_ a consulta pública do 
Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial foi prorrogada até dia 9 de maio_ 
registre a sua que esta em tempo_ sobre qualquer outra posição_ é necessário que 
entenda_ o nível jurídico evoluiu_ acredito que o interesses que envolve advogado 
deva tratar dentro da OAB para que se faça representar nesta participação porque a 
OAB se impôs como participante no processo também. Como não acredito que esteja 
autorizado para conduzir sozinho o destino do Negro do Brasil_ também é fato não 
estar autorizado para falar em nome da OAB ou defender qualquer que seja o 
advogado que se coloca como desertor do Sistema Nacional de Promoção da 
Igualdade Racial_ ou seja_ a igualdade esta começando aqui no Afropresss_ a Edna 
Roland com vários municípios já comunicou que tem 18 propostas registradas_ 
nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos_ portanto_ únicos fora do instituído 
esta sendo a participação dos advogados_ como advogado precisa entender que o 
direito fundamental é indispensável_ e que nível nacional jamais poderá ser 
estabelecido com a OAB participando e não se fazendo presente e muito menos com a 
participação de advogado que não represente a OAB. O Direito à Vida não é um dos 
mais fundamentais dos Diretos Humanos_ não apenas uma garantia de que ninguém 
deve matar ninguém_ mas uma garantia de que todas as nossas necessidades 
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fundamentais devem ser respeitadas_ para que tenhamos uma vida digna. Acredite se 
não existisse a Ministra Luiza Bairros jamais estaríamos dentro no processo de 
igualdade sem necessidade de participação na consulta como acontece_ porque o 
direito envolve honra_ não poderá ser o advogado que sem fundamento jurídico irá 
comparecer para desonrar o direto na participação no processo de igualdade. Junte-se 
ao processo que é onde cabe suas propostas. Clique e conheça o que motiva a 
discussão.” (post de usuário – 22/04/2013) 

 

- neutro/não se aplica. Categoria aplicada àqueles posts e comentários que não abordam, 

direta ou indiretamente, questões de justiça.  

 

“Feliz ano novo!! Desejamos que o Brasil tenha um próspero 2013 com mais 
integridade e ética_ tanto no setor público quanto no privado. A CGU agradece a 
você_ que apoiou e divulgou_ em 2012_ nossas atividades anticorrupção e de defesa 
do patrimônio público: muito obrigada!” (post da página – 01/01/2013) 

 

“ parabêns a cgu pelas realzações de 2012, e que 2013 continue com esse sucesso, que 
foi a busca por mais transparência no poder público.” (comentário de usuário – 
01/01/2013) 

 

“ No 1º dia do ano... Chegamos a 7.000 fãs em nosso perfil! Segundo estatísticas do 
facebook_ agora são 3.489.948 amigos de fãs que estão potencialmente expostos a 
nossas mensagens anticorrupção e de defesa do patrimônio público. Agradecemos a 
você_ cidadão brasileiro_ que ajuda a CGU na disseminação e compartilhamento 
dessas causas: muito obrigada! Junte-se também aos nossos mais de 13.500 
seguidores no twitter https://twitter.com/cguonline” (post da página – 01/01/2013) 

 

“ :) ” (comentário de usuário – 08/12/2013) 

 

“Evento da CGU no Maranhão.  (Imagem com o texto: ("I Reunião Técnica dos 
Programas da Assistência Social. Um salto de qualidade na gestão do Bolsa 
Família/IGD e CRAS") (+ programação do evento)” (post de usuário – 01/11/2013). 

 

Categorias de interação. 

As categorias de análise da interação foram pensadas a partir do capítulo sobre as redes 

sociais, partindo-se do pressuposto de que as redes sociais virtuais possibilitam processos de 

comunicação que geram laços fracos entre seus integrantes, já que a interação existe 

potencialmente, mas não necessariamente em execução, podendo ser classificada em:  

- interação potencial – posts sem qualquer interação do usuário ou da página, ou seja, 

sem curtidas, compartilhamentos ou comentários, que podem ter sido vistos, mas não se tem 

qualquer interação registrada daqueles que o viram, assim como pode sequer ter sido visto:  

 

“OI_BOM DIA. VC PODE ME RESPONDER SE EU TENHO DIREITO DE 
RECEBER O INCENTIVO DO AGENTE COMINITÁRIO PORTER 
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TRABALHADO 10 MESES?NÃO ME PAGARAM E DIZEM Q NÃO TENHO 
DIREITO_ ISSO É CERTO? OBRIGADA...” (post de usuário – 21/02/2013) 
 
“as obras da prefeitura de manaus esta todas na porta negra ...pois algumas autoridade 
esta no condominios de luxo.....pois a prefetura esta preocupanda so orla da porta 
negra...e as rua da frente dos condominios de luxo...” (post de usuário – 26/08/2013) 
 
“http://www.peticaopublica.com.br/?pi=P2013N37794 (Link: "Abaixo-assinado 
LUTA CONTRA O NEPOTISMO EM MONTE SANTO=BAHIA. CHEGOU AO 
CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO MONTESANTENSE,QUE O 
SR.PREFEITO... PETICAOPUBLICA.COM.BR")”(post do usuário – 01/06/2013) 
 
“Coletânea de Entendimentos CGU/MEC - Gestão de Recursos das Instituições 
Federais de Ensino Superior e dos Institutos que compõem a Rede Federal de 
Educação Profissional_ Científica e Tecnológica. (Foto: Letícia Verdi / MEC)” (post 
da página – 06/02/2013). 

 

- interação fraca bilateral – posts que receberam dos usuários a opção curtir – 

considerando que curtir uma postagem é uma forma de interação do usuário com a página: 

 
“3ª Reunião Geral de Ouvidorias Públicas - Brasília_ 21 e 22 de março de 2013. (foto 
do evento)” (post da página – 27/03/2013) 
 

- difusora – posts que receberam do usuário a opção compartilhar, ou ainda em que o 

comentário feito marca outras pessoas na publicação, na medida em que o usuário expõe 

aquele conteúdo para sua própria rede pessoal de interações ou o direciona para pessoas 

específicas que pretende vejam o conteúdo:  

 
“VÍDEO: Confira a reportagem do Tribunal Superior Eleitoral sobre o primeiro ano 
de vigência da Lei de Acesso.” (post da página – 23/05/2013 – 25 
compartilhamentos)  
 
“Guia de PAD Confira o material da CGU sobre Processo Administrativo Disciplinar 
(PAD) com três apostilas que trazem o material utilizado pela Controladoria em seus 
cursos sobre o tema. A coletânea é um importante instrumento ao aperfeiçoamento do 
serviço público federal_ possibilitando o trabalho eficiente e célere de qualquer 
comissão incumbida de apurar irregularidades na esfera administrativa. Acesse o 
material em http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/GuiaPAD/index.asp” (post da página 
– 11/01/2013) – comentário de usuário: “Mario Mário Viana, Érik Dominik, 
Hudson Poceschi”, mesma data.   

 

- opinativa positiva – nesses casos, o discurso expresso no comentário transmite uma 

posição favorável ou de concordância com o seu conteúdo do post, mesmo que manifeste 

discordância com outro comentário:  

 

“Legislativo de Natal e RN vão divulgar salários de servidores http://goo.gl/AW6Wm 
Imagem: UNESCO na rede e ARTICLE 19.” (post da página – 18/01/2013), com 
comentários de usuários: “Acho que é mais que um direito é um dever de cada 
cidadão, ter acesso a essa informação acessar que é o mais importante” /  “Saiba como 
usar a 12.527 /11 - LAI: www.atmtec.org.br” /  
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“O perfil da CGU no facebook chegou à marca de 8.000 cidadãos brasileiros unidos 
na prevenção e no combate à corrupção. Agradecemos a você que acompanha as 
ações de fiscalização da Controloladoria e faz a sua parte pela defesa do patrimônio 
público! Junte-se também aos nossos mais de 14 mil seguidores no twitter: 
https://twitter.com/cguonline  (post da página – 18/01/2013) Comentários dos 
usuários na mesma data: “mais e mais , juntos trabalhando para o bem de todos...a 
Corrupção está a serviços dos inimigos do POVO...beijos”; “...pode contar... 
SEMPRE!... comigo...”; “sempre......”; “Sempre!!!”.  
 
“_Criação e fortalecimento dos órgãos de controle interno em todas as esferas 
governamentais_ é um dos temas das 80 propostas priorizadas na 1ª Consocial. 
Conheça o relatório final da Conferência e colabore para a concretização das 
propostas: www.consocial.cgu.gov.br/noticias/cgu-publica-relatorio-final-da-1-
consocial/” (post da página – 21/01/2013). Comentários dos usuários, na mesma 
data: “Parabéns a todos deste projeto de grandeza para o controle do dinheiro 
publico. Em Especial ao Ministro Jorge Hage.”; “Para que se possa buscar a 
eficiência, a eficácia e a efetividade na aplicação dos recursos públicos e na prestação 
dos serviços à coletividade.” 
 

- opinativa negativa – o discurso expresso no comentário, ao contrário, transmite uma 

posição desfavorável ou de discordância com o conteúdo do post, ainda que manifeste 

concordância com outro comentário: 

 

“A CGU lançará um plano para auxiliar estados e principalmente municípios a 
cumprir a Lei de Acesso à Informação - em vigor desde maio de 2012_ mas que segue 
amplamente desrespeitada. O ministro-chefe da CGU_ Jorge Hage_ diz que_ apesar 
de ser oferecido também aos Estados_ os principais alvos do programa serão as 
cidades. _Algumas nem sequer têm estrutura para criar sistemas de transparência._ 
Fonte: Gazeta do Povo” (post da página – 22/01/2013). Comentário de usuário, 
mesma data: “O maior problema dessa Lei, é o decreto da presidente, na noite 
posterior. Participei de um curso, onde relataram, que só repassa informação se 
quiser, que cada ''Poder'', poderá fazer um decreto, estipulando, o período que tal 
informação, ficará sem ser pública, até 25 anos, eu vi poder ser colocado.” 
 
“A ouvidoria é hoje um poderoso canal por meio do qual o cidadão pode participar de 
forma efetiva do controle social_ promovendo também uma mediação eficaz na busca 
de soluções de conflitos extrajudiciais. Confira a "Coleção OGU" e saiba mais sobre 
ouvidorias públicas, atuação das ouvidorias na implementação da Lei de Acesso à 
Informação, além de outros aspectos importantes sobre o tema. 
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/ColecaoOGU/index.asp”. (post da página – 
26/01/2013). Comentário de usuário, mesma data: “Ouvidoria não resolve nada, 
tem muito o que aperfeiçoar!” 
 
“Um dado a ressaltar refere-se à relação entre a despesa total com pessoal e a receita 
corrente líquida_ no âmbito do Poder Executivo Federal_ que ficou em torno de 
21_68%_ ou seja_ abaixo do patamar observado quando da publicação do RGF do 2º 
Quadrimestre/2012 (22_52%)_ e abaixo do limite fixado para a União_ pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal (37_9%).” (post da página – 03/02/2013). Comentário de 
usuário, mesma data: “Muito lindo então. Diminuem as despesas com pessoal para 
fazer a adequação à Lei de Responsabilidade Fiscal, enquanto há prejuízos à 
qualidade dos serviços prestados à população, pois não há servidores em número 
suficiente”. 
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- opinativa mista – nesse caso, o usuário manifesta posição favorável ou concordância, 

mas também discordância em relação ao tema, ou ainda acrescenta outras questões não 

contempladas no post:  

 
“_Os tribunais devem divulgar os salários de magistrados e servidores_ cargos_ 
funções_ abonos e descontos_. Assita ao vídeo do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) com orientações sobre procedimentos da Lei de Acesso à Informação para os 
órgãos do Judiciário.” (post da página – 28/06/2013). Comentários de usuários, 
mesma data: “e o NEPOTISMO?”; “No municipio onde moro e dificil a participaçao 
em conselhos pois os conselheiros sao indicaçao do prefeito.”. 
 
“Confira o artigo publicado na Biblioteca Virtual sobre Corrupção (BVC) e saiba 
mais sobre as formas de #controlesocial da administração pública. A pesquisa que 
buscou junto à sociedade qual o entendimento sobre conceitos importantes_ como 
?controle social?_ ?contas públicas?; ainda sobre o interesse do cidadão em fiscalizar 
os órgãos públicos e sobre sua atuação efetiva nesta atividade. Acesse o trabalho em 
http://goo.gl/3fmbV” (post da página – 28/06/2013). Comentário de usuário, mesma 
data: “Sempre leio os artigos enviados pela CGU, e me pergunto por que ainda há 
corrupção no Brasil, com tantas ferramentas para conte-lá.”. 
 
“Aproveite o período de férias escolares para mostrar aos pequenos o Portalzinho da 
Criança Cidadã_ espaço com personagens_ histórias em quadrinhos e jogos 
educativos. Voltado para crianças de seis a doze anos de idade_ o site infantil da CGU 
busca contribuir para o aprendizado de temas como ética e cidadania de forma 
interativa e divertida. Acesse o site em www.portalzinho.cgu.gov.br” (post da página 
– 03/07/2013). Comentário de usuário, mesma data: “REFORMA POLÍTICA veja 
anexo EMENDA DOS GOVERNOS REGIONAIS: RECALL cassação de político 
pelo voto popular! Fusão das casa do Congresso Nacional em 1 Parlamento Nacional! 
Fusão de Estados e Municípios com criação de 150 GOVERNOS REGIONAIS com 
corte de uma esfera de poder! 
..http://www.conteudojuridico.com.br/?colaboradores&colaborador=317_Ferncndo_F
erreirc&pagina=1” 
 
“CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link. ("MPF investiga 
cumprimento da Lei da Transparência pelos municípios da região de Tucuruí (PA). 
Municípios que não tiverem portais estão sujeitos a não receber transferências 
voluntárias. PRPA.MPF.MP.BR")” (post da página – 03/07/2013). Comentários dos 
usuários, mesma data: “E quando chega na região do Carajás? O Velho-Oeste do 
Brasil, onde "nem todas as leis precisam ser cumpridas", segundo um chefe do 
Executivo da região.”; “Vc deveriam investigar o Estado do Maranhão,investigar 
inclusiva o poder judiciário de Araioses-Ma”; “Tem que cobrar mais ferrenhamente 
de todos municípios brasileiros!”;  
 
 

- opinativa neutra – nesse caso, o conteúdo do comentário é neutro em relação ao 

conteúdo do post a que se refere, não referindo nem concordância nem discordância, no que 

diz respeito às questões de justiça: 

 
“#GestãoPública: Quais são as modalidades de licitação previstas na legislação 
brasileira? As modalidades previstas legalmente são convite_ tomada de preços_ 
concorrência_ concurso e leilão_ todas previstas na Lei nº 8.666/1993. Também há o 
pregão_ que é previsto na Lei nº 10.520/2002. Além destas_ existe a modalidade 
consulta_ somente aplicável às agências reguladoras. Tire suas dúvidas sobre 
Licitações e Contratos com a cartilha da CGU: http://goo.gl/RfEQ9” (post da página – 
15/08/2013). Comentários de usuários, mesma data: “Muito bom”, “Adoreiiii”.  
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“Porque o cidadão comum não pode saber dos gastos da presidência?” (post de 
usuário – 19/08/2013). Comentários do mesmo usuário: “Portal da 
Transparência??????? tá bem transparente!”, “Vocês não podem me esclarecer? Aí 
fica dificil.”, “Sabemos que é uma extravagancia enorme, mas não poderemos fazer 
nada primo porque existe uma super quadrilha que defendem esses absurdos na 
Presidência, é uma brecha aqui outra ali e tem eleitores que recebem bolsa daqui 
bolsa dali, leigos e mesmo assim votam sem entender ou entendem o fato concreto e 
viram as caras. É um reinado que dá pão e água a base de chicotadas e aplaudem o rei. 
Viva a rainha ou será viva o rei?” Comentário da CGU respondendo à pergunta: 
“Kleber Araujo, verificamos a página que você indicou e o acesso está normal, com 
todos os detalhamentos (link abaixo). Sugerimos que você tente novamente e, caso 
persista o problema, nos informe, para que possamos acionar a área técnica. Pode ter 
havido uma indisponibilidade temporária. 
http://www.portaltransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasOEElementoDespesa.asp
?Ano=2013&Valor=&CodigoOS=20000&NomeOS=PRESIDENCIA%20DA%20RE
PUBLICA&ValorOS=143443057184&CodigoOrgao=20101&NomeOrgao=PRESID
ENCIA%20DA%20REPUBLICA&ValorOrgao=18614179266&CodigoUG=110001
&NomeUG=SECRETARIA%20DE%20ADMINISTRACAO/PR&ValorUG=131360
58196”. Comentário do usuário, classificado como neutro: “Muito Obrigado CGU. 
Vou verificar.” 
 
 

- não se aplica – comentário feito pela página, na medida em que as categorias de 

interação são voltadas ao comportamento do usuário ao comentar um post:  

 
“Como funciona o Cadastro de Empresa Pró-Ética? O fato de a Siemens está neste 
cadastro não deveria ser revisto ? #Transparência” (post de usuário – 13/08/2013). 
Comentário da página, mesma data: “Fernando Beça, a posição da CGU sobre o 
assunto foi divulgada em matéria publicada ontem (13), pelo site Contas Abertas. 
Confira!  
http://www.contasabertas.com.br/WebSite/Noticias/DetalheNoticias.aspx?Id=1928” 

 

A partir das descrições acima exemplificadas é que foram categorizados os dados 

coletados, seguindo-se a análise adiante.  

 

6.2. A ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise dos dados será feita em três momentos: primeiramente, quanto aos posts. Em 

seguida, quanto aos comentários. E finalmente comparando-se as classificações de posts e 

comentários. A análise é apresentada e imediatamente após se seguem as tabelas que a 

embasam.  

 

6.2.1 Primeiro momento: posts 

 

Categorias de origem e temporais 

Como inicialmente destacado, a maioria das postagens foi feita pela página, no total de 

440 em um ano, com quase cem posts a mais do que os lançados pelos usuários, os quais 
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somaram 343 no mesmo período. É esperado que assim aconteça, pois o proprietário da 

página é quem tem, em princípio, mais interesse em mantê-la ativa, com novas postagens 

diárias, o que se confirmou pela média de 1,2 posts ao dia, contra 0,93 dos usuários, no ano de 

2013. Veja-se que a CGU manteve-se ativa, cumprindo o objetivo da fanpage de apresentar 

notícias, fotos e informações sobre sua atuação.  

Ainda assim, há uma elevada participação espontânea dos usuários da página, que 

buscam por iniciativa própria dialogar com a instituição pública (a Controladora Geral da 

União) a partir de postagens. Isso demonstra que o usuário identifica na rede social virtual um 

caminho para comunicação direta com o Poder Público, neste caso representado pelo órgão de 

fiscalização e controle.  

 

Quadro 1 – Categoria de origem 
 Posts Categoria de origem Total % cat_origem_post 

440 Página 783 56,19% 1 

343 Usuário 783 43,81% 2 
 

Na tabela seguinte é possível observar um aumento considerável das postagens após as 

Jornadas de Junho. Antes das Jornadas, foram feitas 276 postagens, uma média de 55,2 por 

mês, próximo às 57 postagens no período das Jornadas. Já nos meses seguintes à grande 

mobilização popular havida em junho de 2013, essa média se elevou para 75 posts ao mês, no 

total de 450. O impacto das Jornadas, portanto, transparece a partir da maior frequência de 

postagens após o período das mobilizações e protestos populares.  

 
Quadro 2 – Categoria temporal 

 Posts  Categoria temporal  Total % 
276 Antes das Jornadas de Junho 783 35,25% 

450 Depois das Jornadas de Junho 783 57,47% 

57 Durante as Jornadas de Junho 783 7,28% 
 

Comparando-se as categorias de origem com as categorias temporais, pode-se ver que 

houve um aumento da participação dos usuários através de postagens durante o período das 

Jornadas, único momento em que ultrapassou as postagens da própria página. Esse aumento 

foi considerável, pois enquanto a média anterior para os usuários era de 22,6 posts ao mês, no 

período das mobilizações subiu para 31 postagens no mês, elevando-se para 33,1 posts ao mês 

no período posterior. Assim, embora a escala temporal adotada não permita afirmar o impacto 

direto das Jornadas na participação dos usuários, é possível afirmar a tendência de incremento 
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na participação espontânea dos usuários do Facebook que acompanham a página da CGU, e 

seu prolongamento ao longo do tempo. Essa participação popular junto à rede social virtual, 

no processo de comunicação e interação com o órgão público, atende ao escopo da própria 

Controladoria de, entre outros, atrair a participação da sociedade nos esforços de combate à 

corrupção.  

Parece, igualmente, que as Jornadas impactaram a atuação da CGU junto à rede social 

virtual, levando a uma frequencia maior na atuação da Controladoria junto ao Facebook, por 

meio de sua página. Curiosamente, contudo, durante as Jornadas a CGU manteve atividade 

menos intensa na rede social virtual, o que é compreensível quando se tem em conta que os 

protestos populares daquele período tiveram por principal alvo o poder público, especialmente 

o poder executivo federal, ao qual a CGU integra.   

As médias mensais de postagens da CGU ilustram tais circunstâncias, pois antes de 

junho, era de 32,3 posts, subindo para 41 posts ao mês após as Jornadas, durante as quais, 

porém, restringiu-se a 26 posts.  

Veja-se, a respeito, a tabela abaixo: 
 

Quadro 3 – Categoria temporal versus categoria de origem 
 Posts  Categoria temporal Categoria de origem Total % 

163 Antes das Jornadas de Junho Página 783 20,82% 

113 Antes das Jornadas de Junho Usuário 783 14,43% 

26 Durante as Jornadas de Junho Página 783 3,32% 

31 Durante as Jornadas de Junho Usuário 783 3,96% 

251 Depois das Jornadas de Junho Página 783 32,06% 

199 Depois das Jornadas de Junho Usuário 783 25,42% 
 

Em relação às interações ocorridas, as postagens dos usuários motivaram bem menos 

interações, seja da página, seja de outros usuários. As curtidas em posts da página somaram 

29.004 enquanto em posts dos usuários foram de apenas 1.693, embora a diferença entre posts 

da página e de usuários seja de menos de 100 posts.  

De se ressaltar que o ato de curtir uma postagem foi classificado para os fins da pesquisa 

como uma interação fraca bilateral, que importa em uma forma de comunicação de quem 

curte para com aquele que posta, mas não necessariamente em concordância com o conteúdo. 

É um “gostar” direcionado ao compartilhamento do post, e não necessariamente ao seu 

conteúdo.  

Essa interação, portanto, foi muito mais intensa em um fluxo de usuários para a CGU, 

do que entre usuários, a indiciar desde já que os usuários preferiram a interação com a CGU 
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por configurar uma participação direta no contato com uma instituição pública, representativa 

das escalas de poder.  

Quadro 4 – Número de curtidas por categoria de origem 
Categoria de origem  Opções curtir  Total % 
Página 29004 30697 94,48% 

Usuário 1693 30697 5,52% 
 

Contextualizando no tempo, vê-se que a interação dos usuários através do “curtir” foi 

muito maior após as Jornadas de Junho. Observe-se que antes das Jornadas, a média mensal 

de curtidas era de 1.860. Em junho, houve uma diferença para mais de quase mil curtidas 

(chegando a 2.910), e a média se elevou de modo definitivo naquele ano para 3.081 

curtidas/mês. A interação fraca bilateral parece ter sido fomentada e incrementada com as 

mobilizações populares de junho. Por outro lado, o dinamismo das redes sociais virtuais 

possibilita que em um curto espaço de tempo (ao longo de um ano) tenha se elevado a 

participação do usuário junto à instituição pública que representa, naquele momento, o 

governo no debate direto com a população.  

 
Quadro 5 – Número de curtidas por categoria temporal 
Categoria temporal  Opções curtir  Total % id 

Antes das Jornadas de Junho 9300 30697 30,30% 1 

Durante as Jornadas de Junho 2910 30697 9,48% 2 

Depois das Jornadas de Junho 18487 30697 60,22% 3 
 

O compartilhamento como forma de interação difusora – que intenta difundir aquele 

conteúdo, seja para propagação seja para crítica, não correspondendo necessariamente à 

concordância – também parece ter sofrido o impacto das Jornadas de Junho, além de terem 

sido muito maiores em relação às postagens da página. Mais de 93% dos compartilhamentos 

foram de posts da página, contra apenas 6,7% dos compartilhamentos de posts dos usuários, 

repetindo com isso algo similar ao ocorrido com as curtidas.  

O que esses números parecem indicar é que a busca do usuário por compartilhar 

conteúdos é muito mais voltada aos originados na página do que àqueles de outros usuários, 

indiciando que a interação objetivada é com a página, enquanto instituição integrante das 

esferas do poder constituído.  

Já quanto às Jornadas – lembrando, como acima visto, que a quantidade de posts da 

página nesse período foi inferior tanto ao período anterior quanto ao posterior – se antes, a 

média mensal de compartilhamentos era de 3.366, durante as Jornadas esse número saltou 
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para 7.621 compartilhamentos, mais que o dobro do período anterior. Embora esse grau de 

interação difusora não tenha se mantido após as Jornadas, a média mensal se elevou para 

4.964 compartilhamentos, a demonstrar que aqui também a participação do usuário na 

interação com a página se elevou em relação ao período anterior.  

 

Quadro 6 – Número de compartilhamentos por categoria de origem 
Categoria de origem Compartilhamentos  Total % 

Página 50606 54238 93,30% 

Usuário 3632 54238 6,70% 
 
 

Quadro 7 - Número de compartilhamentos por categoria temporal 
Categoria temporal  Compartilhamentos Total % id 

Antes das Jornadas de Junho 16833 54238 31,04% 1 

Durante as Jornadas de Junho 7621 54238 14,05% 2 

Depois das Jornadas de Junho 29784 54238 54,91% 3 
 

Em relação aos comentários, que totalizaram 1.513, no período de um ano – 1330 deles 

em posts da página e 183 em posts dos usuários, 480 se deram antes das Jornadas, com média 

mensal de 96 comentários. Já durante as Jornadas esse número se elevou para 146, e após 

manteve-se na média de 147,8 a indicar que também nessa modalidade de interação ocorreu o 

impacto das Jornadas de Junho, incrementando a participação dos usuários na interação com a 

CGU através da rede social virtual.  

 
Quadro 8 – Número de comentários por categoria de origem 

Categoria de origem Comentários  Total % 
Página 1330 1513 87,90% 

Usuário 183 1513 12,10% 
 

Quadro 9 – Número de comentários por categoria temporal 
Categoria temporal  Comentários  Total % 

Antes das Jornadas de Junho 480 1513 31,73% 

Depois das Jornadas de Junho 887 1513 58,63% 

Durante as Jornadas de Junho 146 1513 9,65% 
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Categorias de justiça 

Passando-se à análise da categorização conforme os planos e dimensões da justiça, 

pode-se observar que dos 783 posts totais, apenas 217 não são relacionados a questões de 

justiça, ou seja, 72,29% dos posts têm essa relação.  

Considerando-se os planos da justiça, pouco mais de 5% dos posts levantam questões do 

plano subjetivo, ou seja, dos sujeitos da justiça, com prevalência do aspecto subjetivo 

internacional (a maioria vinculada a organismos internacionais, como a ONU). As postagens, 

nessa primeira etapa de categorização, estão equilibradamente divididas quando se compara 

posts sobre o conteúdo da justiça (suas dimensões), com 22,99% do total, e posts sobre o 

procedimento de estabelecimento dos parâmetros de participação e distribuição (plano 

procedimental), com 27,71% do total: 

 

Quadro 10 – Categoria de planos de justiça 
 Posts   Categoria de planos de justiça  Total % 

131 Denúncia/Pedido de Ajuda/Orientação 783 16,73% 

217 Neutro/Não se aplica 783 27,71% 

180 Objetivo - Conteúdo da Justiça 783 22,99% 

213 Procedimental - Metadiscurso Político 783 27,2% 

39 Subjetivo - Internacional 783 4,98% 

3 Subjetivo - Nacional 783 0,38% 
 

Como algumas postagens eram classificáveis em mais de uma categoria de justiça, 

utilizou-se uma segunda classificação, denominada co-ocorrência da categoria ‘plano de 

justiça’. Os critérios de classificação, como antes já explicado, foram os mesmos. Nessa 

segunda etapa da categorização, 541 posts (69,09%) não receberam uma segunda 

classificação em planos de justiça. Dos que receberam, 20,43% se relacionaram ao conteúdo 

da justiça (plano objetivo), 10,09% ao plano procedimental, e 0,13% ao plano subjetivo.  

 

Quadro 11- Categoria de planos de justiça em co-ocorrência 
Posts Categoria de planos de justiça em co-ocorrência Total % 

2 Denúncia/Pedido de Ajuda/Orientação 783 0,26% 

541 Neutro / Não Se Aplica 783 69,09% 

160 Objetivo - Conteúdo da Justiça 783 20,43% 

79 Procedimental - Metadiscurso Político 783 10,09% 

1 Subjetivo - Internacional 783 0,13% 
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Contudo, é de se observar que um mesmo post não foi classificado em uma mesma 

subcategoria nas duas etapas, de modo que 43,42% dos posts – um total de 340 posts – são 

relacionados ao conteúdo da justiça (suas dimensões). Quanto ao plano procedimental, tem-se 

o total de 292 posts – 37,29% do total. Prevalece, portanto, a divulgação das questões sobre o 

conteúdo da justiça, embora com pouca diferença em relação às questões procedimentais.  

No quadro abaixo, é possível observar, categoria por categoria, as co-ocorrências 

existentes.  

 
Quadro 12 – Categoria de planos de justiça em conjunto com categorias de planos de justiça 

em co-ocorrência 
 

Posts 
Categoria de plano de justiça Total Categoria de plano de justiça em co-

ocorrência 
% 

49 Denúncia/Pedido de 
Ajuda/Orientação 

783 Neutro / Não Se Aplica 6,26% 

11 Denúncia/Pedido de 
Ajuda/Orientação 

783 Objetivo - Conteúdo da Justiça 1,4% 

70 Denúncia/Pedido de 
Ajuda/Orientação 

783 Procedimental - Metadiscurso Político 8,94% 

1 Denúncia/Pedido de 
Ajuda/Orientação 

783 Subjetivo – Internacional 0,13% 

211 Neutro 783 Neutro / Não Se Aplica 26,95% 

6 Neutro 783 Objetivo - Conteúdo da Justiça 0,77% 

176 Objetivo - Conteúdo da Justiça 783 Neutro / Não Se Aplica 22,48% 

4 Objetivo - Conteúdo da Justiça 783 Objetivo - Conteúdo da Justiça 0,51% 

2 Procedimental - Metadiscurso 
Político 

783 Denúncia/Pedido de Ajuda/Orientação 0,26% 

99 Procedimental - Metadiscurso 
Político 

783 Neutro / Não Se Aplica 12,65% 

112 Procedimental - Metadiscurso 
Político 

783 Objetivo - Conteúdo da Justiça 14,3% 

5 Subjetivo - Internacional 783 Neutro / Não Se Aplica 0,64% 

25 Subjetivo - Internacional 783 Objetivo - Conteúdo da Justiça 3,19% 

9 Subjetivo - Internacional 783 Procedimental - Metadiscurso Político 1,15% 

1 Subjetivo - Nacional 783 Neutro / Não Se Aplica 0,13% 

2 Subjetivo - Nacional 783 Objetivo - Conteúdo da Justiça 0,26% 
 

Uma classificação específica precisa ser vista com cuidado, que é a de denúncia/pedido 

de ajuda/orientação. Essa categoria surgiu porque muitos usuários utilizaram as postagens 

como meio de fazer uma denúncia de situações que entendiam serem ilícitas e merecerem 

apuração pela CGU, ou ainda para pedir ajuda ou orientação sobre como proceder em 
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determinadas situações. O total de 133 posts teve essa finalidade, e todos foram feitos pelos 

usuários da página. A CGU não teve nenhum post classificado nessa categoria.  

Analisando a categorização dos posts quanto ao plano de justiça e plano de justiça em 

co-ocorrência, em relação com as categorias de origem, observa-se que a maior parte dos 

posts feitos pela CGU se referiu ao conteúdo da justiça (dimensões), sendo 32,57% do total de 

posts (57,95% dos posts da página), seguido do plano procedimental, 14,18% do total 

(25,22% da página). Já quanto aos usuários, 38,19% dos posts (de usuários) pretenderam 

denunciar, pedir orientação ou ajuda, enquanto 52,76% dos posts (de usuários) se 

relacionaram com o plano procedimental, e 24,77% se relacionaram com o plano objetivo da 

justiça. Por outro lado, tanto os posts da CGU quanto os dos usuários tiveram baixa referência 

ao plano subjetivo da justiça.  

É interessante observar que a CGU buscou levar aos usuários de sua página 

principalmente questões sobre o conteúdo da justiça, relacionadas com seu plano objetivo 

(dimensões econômica, política e cultural). Já os usuários quiseram levantar diálogos junto à 

CGU sobre questões procedimentais de justiça, no âmbito do metadiscurso político. Assim, o 

que se extrai desses dados é que a participação espontânea do usuário postando na página da 

CGU junto ao Facebook está muito mais associada ao metadiscurso político, e à sua 

participação no debate público, do que às questões sobre o conteúdo da justiça propriamente. 

Já o principal objetivo da CGU foi levar aos usuários informações sobre o conteúdo da 

justiça, e não fomentar o debate público sobre essas questões.  

 
Quadro 13 – Categoria de planos de justiça por categoria de origem 

Posts e % por 
origem  

Categoria de 
origem 

Total Categoria de planos de justiça  % do 
total 

(30,91%) 136 Página 783 Neutro 17,37% 

 (36,82%) 162 Página 783 Objetivo - Conteúdo da Justiça 20,69%  

(23,86%) 105 Página 783 Procedimental - Metadiscurso 
Político 

13,41% 

(7,72%) 34 Página 783 Subjetivo – Internacional 4,34% 

(0,68%) 3 Página 783 Subjetivo – Nacional 0,38% 

(38,19%) 131 Usuário 783 Denúncia/Pedido de 
Ajuda/Orientação 

16,73% 

(23,61%) 81 Usuário 783 Neutro 10,34% 

(5,24%) 18 Usuário 783 Objetivo - Conteúdo da Justiça 2,3% 

(31,48%) 108 Usuário 783 Procedimental - Metadiscurso 
Político 

13,79% 

(1,46%) 5 Usuário 783 Subjetivo – Internacional 0,64% 
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Quadro 14 - Categoria de planos de justiça em co-ocorrência por categoria de origem 

Posts e % por 
origem 

Categoria de 
origem 

Total Categoria de planos de justiça em co-
ocorrência 

% 

(77,5%) 341 Página 783 Neutro / Não Se Aplica 43,56% 

(21,13%) 93 Página 783 Objetivo - Conteúdo da Justiça 11,88% 

(1,36%) 6 Página 783 Procedimental - Metadiscurso Político 0,77% 

 (0,58%) 2 Usuário 783 Denúncia/Pedido de Ajuda/Orientação 0,26% 

(56,85%) 195 Usuário 783 Não Se Aplica 24,9% 

(1,45%) 5 Usuário 783 Neutro 0,64% 

(19,53%) 67 Usuário 783 Objetivo - Conteúdo da Justiça 8,56% 

(21,28) 73 Usuário 783 Procedimental - Metadiscurso Político 9,32% 

(0,29%) 1 Usuário 783 Subjetivo – Internacional 0,13% 
 

Pensando a distribuição no tempo das temáticas preferidas pela página e pelos usuários, 

em cotejo com as categorias do plano de justiça e do plano de justiça em co-ocorrência, que se 

somam nas categorias diferentemente aplicadas a cada um, vê-se que a maior parte das 

postagens ao longo de todo o período foi relacionada ao plano objetivo da justiça (suas 

dimensões), seguido pelo plano procedimental (metadiscurso político), pelas postagens 

neutras (neutro/não se aplica), por denúncias ou pedidos de ajuda e finalmente pelo plano 

subjetivo internacional. Chama a atenção que apenas três postagens no total de um ano 

trouxeram questões sobre o plano subjetivo nacional.  

 
Quadro 15 - Categoria de planos de justiça por categoria temporal 

Posts Categoria temporal Total Categoria de planos de justiça % 
50 Antes das Jornadas de Junho 783 Denúncia/Pedido de Ajuda/Orientação 6,39% 

80 Antes das Jornadas de Junho 783 Neutro 10,22% 

69 Antes das Jornadas de Junho 783 Objetivo - Conteúdo da Justiça 8,81% 

66 Antes das Jornadas de Junho 783 Procedimental - Metadiscurso Político 8,43% 

9 Antes das Jornadas de Junho 783 Subjetivo – Internacional 1,15% 

2 Antes das Jornadas de Junho 783 Subjetivo – Nacional 0,26% 

8 Durante as Jornadas de Junho 783 Denúncia/Pedido de Ajuda/Orientação 1,02% 

10 Durante as Jornadas de Junho 783 Neutro 1,28% 

17 Durante as Jornadas de Junho 783 Objetivo - Conteúdo da Justiça 2,17% 

16 Durante as Jornadas de Junho 783 Procedimental - Metadiscurso Político 2,04% 

5 Durante as Jornadas de Junho 783 Subjetivo – Internacional 0,64% 

1 Durante as Jornadas de Junho 783 Subjetivo – Nacional 0,13% 

73 Depois das Jornadas de Junho 783 Denúncia/Pedido de Ajuda/Orientação 9,32% 

127 Depois das Jornadas de Junho 783 Neutro 16,22% 

94 Depois das Jornadas de Junho 783 Objetivo - Conteúdo da Justiça 12,01% 
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Quadro 15 - Categoria de planos de justiça por categoria temporal 
Posts Categoria temporal Total Categoria de planos de justiça % 

131 Depois das Jornadas de Junho 783 Procedimental - Metadiscurso Político 16,73% 

25 Depois das Jornadas de Junho 783 Subjetivo – Internacional 3,19% 
 

Quadro 16 - Quadro 14 - Categoria de planos de justiça em co-ocorrência por categoria 
temporal 

Posts Categoria temporal Total Categoria de planos de justiça  
em co-ocorrência 

% 

2 Antes das Jornadas de Junho 783 Denúncia/Pedido de Ajuda/Orientação 0,26% 

196 Antes das Jornadas de Junho 783 Não Se Aplica 25,03% 

2 Antes das Jornadas de Junho 783 Neutro 0,26% 

43 Antes das Jornadas de Junho 783 Objetivo - Conteúdo da Justiça 5,49% 

33 Antes das Jornadas de Junho 783 Procedimental - Metadiscurso Político 4,21% 

27 Durante as Jornadas de Junho 783 Não Se Aplica 3,45% 

22 Durante as Jornadas de Junho 783 Objetivo - Conteúdo da Justiça 2,81% 

8 Durante as Jornadas de Junho 783 Procedimental - Metadiscurso Político 1,02% 

311 Depois das Jornadas de Junho 783 Não Se Aplica 39,72% 

5 Depois das Jornadas de Junho 783 Neutro 0,64% 

95 Depois das Jornadas de Junho 783 Objetivo - Conteúdo da Justiça 12,13% 

38 Depois das Jornadas de Junho 783 Procedimental - Metadiscurso Político 4,85% 

1 Depois das Jornadas de Junho 783 Subjetivo – Internacional 0,13% 
 

Analisando-se em conjunto as categorias temporal e de origem com os planos de justiça 

e justiça em co-ocorrência (somando-se as categorias dos planos e de denúncia), a página 

manteve ao longo de todo o período uma proporção similar entre as postagens, sendo a maior 

parte de posts sobre o plano objetivo da justiça. Antes e durante as Jornadas, os posts neutros 

vieram em seguida, depois os posts sobre o plano procedimental e finalmente posts sobre o 

plano subjetivo. No período posterior às Jornadas houve uma pequena alteração. Embora a 

maior parte dos posts ainda se relacione com o plano objetivo da justiça, passam a haver mais 

postagens sobre o plano procedimental do que postagens neutras.  

Embora não seja possível afirmar a intencionalidade dessa mudança associada 

especificamente ao conteúdo dos posts, convém observar que antes das jornadas os posts 

neutros foram no total de 58 e os de plano procedimental 33. Essa grande diferença já se 

reduziu bastante durante os protestos, passando-se a 7 posts neutros para 5 no plano 

procedimental (os posts do plano procedimental passaram de 56,89% da quantidade de posts 

neutros para 71,42% da quantidade de posts neutros). E se inverteu após as Jornadas, 
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mostrando uma tendência da página em incrementar suas comunicações com os usuários em 

temáticas relacionadas à justiça.  

Já quando se trata de posts dos usuários, houve variação entre as categorias temporais. 

Tanto antes quanto depois das Jornadas de Junho, a maior parte dos posts de usuários teve por 

fim discutir o plano procedimental da justiça (66 e 95 posts respectivamente). Em seguida, 

vieram os posts com denúncia/pedido de ajuda/orientação (52 e 73), posts neutros (24 e 59), 

posts do plano objetivo (19 e 48) e, apenas depois das jornadas, post do plano subjetivo 

internacional (3). Durante as jornadas, houve uma inversão, qual seja, o plano procedimental 

continuou somando mais posts, porém o plano objetivo ocupou a segunda posição, com 18 

posts, quase o mesmo do plano procedimental (19), e os posts de denúncia foram 8. Ao 

contrário do que poderia imaginar – que durante as mobilizações mais pessoas fizessem posts 

com denúncias de corrupção e irregularidades – os usuários preferiram levantar questões 

associadas ao plano objetivo da justiça, o que condiz, por outro lado, com alguns dos maiores 

temas tratados nas mobilizações populares, quais sejam, a crise na representação política e as 

áreas de educação, saúde e segurança, a primeira correspondente à dimensão política, as 

demais à dimensão econômica.   

 
Quadro 17 – Categoria de 
planos de justiça por categorias 
de origem e temporal       

Categoria temporal 
Categoria 
de origem Categoria de plano de justiça Total 

Antes das Jornadas de Junho Página Neutro 57 
    Objetivo - Conteúdo da Justiça 65 

    
Procedimental - Metadiscurso 
Político 31 

    Subjetivo – Internacional 9 
    Subjetivo – Nacional 2 

  
Página 
Total   164 

  Usuário 
Denúncia/Pedido de 
Ajuda/Orientação 50 

    Neutro 23 
    Objetivo - Conteúdo da Justiça 4 

    
Procedimental - Metadiscurso 
Político 35 

  
Usuário 
Total   112 

Antes das Jornadas de Junho 
Total     276 
Depois das Jornadas de Junho Página Neutro 73 
    Objetivo - Conteúdo da Justiça 84 
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Procedimental - Metadiscurso 
Político 71 

    Subjetivo – Internacional 22 

  
Página 
Total   250 

  Usuário 
Denúncia/Pedido de 
Ajuda/Orientação 73 

    Neutro 54 
    Objetivo - Conteúdo da Justiça 10 

    
Procedimental - Metadiscurso 
Político 60 

    Subjetivo – Internacional 3 

  
Usuário 
Total   200 

Depois das Jornadas de Junho 
Total     450 
Durante as Jornadas de Junho Página Neutro 7 
    Objetivo - Conteúdo da Justiça 11 

    
Procedimental - Metadiscurso 
Político 4 

    Subjetivo – Internacional 3 
    Subjetivo – Nacional 1 

  
Página 
Total   26 

  Usuário 
Denúncia/Pedido de 
Ajuda/Orientação 8 

    Neutro 4 
    Objetivo - Conteúdo da Justiça 5 

    
Procedimental - Metadiscurso 
Político 12 

    Subjetivo – Internacional 2 

  
Usuário 
Total   31 

Durante as Jornadas de Junho 
Total     57 
Total geral     783 

 

Quadro 18 - Categoria de planos 
de justiça em co-ocorrência por 
categorias de origem e temporal       

Categoria temporal 
Categoria 
de origem 

Categoria de planos de justiça em 
co-ocorrência Total 

Antes das Jornadas de Junho Página Não Se Aplica 133 
    Neutro 1 
    Objetivo - Conteúdo da Justiça 28 

    
Procedimental - Metadiscurso 
Político 2 

  
Página 
Total   164 
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  Usuário 
Denúncia/Pedido de 
Ajuda/Orientação 2 

    Não Se Aplica 63 
    Neutro 1 
    Objetivo - Conteúdo da Justiça 15 

    
Procedimental - Metadiscurso 
Político 31 

  
Usuário 
Total   112 

Antes das Jornadas de Junho 
Total     276 
Depois das Jornadas de Junho Página Não Se Aplica 190 
    Objetivo - Conteúdo da Justiça 57 

    
Procedimental - Metadiscurso 
Político 3 

  
Página 
Total   250 

  Usuário Não Se Aplica 121 
    Neutro 5 
    Objetivo - Conteúdo da Justiça 38 

    
Procedimental - Metadiscurso 
Político 35 

    Subjetivo – Internacional 1 

  
Usuário 
Total   200 

Depois das Jornadas de Junho 
Total     450 
Durante as Jornadas de Junho Página Não Se Aplica 16 
    Objetivo - Conteúdo da Justiça 9 

    
Procedimental - Metadiscurso 
Político 1 

  
Página 
Total   26 

  Usuário Não Se Aplica 11 
    Objetivo - Conteúdo da Justiça 13 

    
Procedimental - Metadiscurso 
Político 7 

  
Usuário 
Total   31 

Durante as Jornadas de Junho 
Total     57 
Total geral     783 

 

Quanto às formas de interação do usuário com a postagem, os posts de denúncia/pedido 

de ajuda/orientação, que somaram 133 posts unicamente de usuários, receberam apenas 40 

curtidas, um único compartilhamento e 63 comentários. Ou seja, levaram a uma baixíssima 
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interação, demonstrando que os usuários tendem a não interagir entre si e não interagir com as 

postagens de outros usuários, focalizando a atenção nas atividades da página.  

Posts neutros quanto às questões de justiça motivaram 7.966 curtidas, 25,95% do total, 

para posts que representam 27,71% do total. A grande maioria de curtidas foi destinada aos 

posts que abordam o conteúdo da justiça: foram 63,43% das curtidas para posts que 

representam 43,43% do total. Os posts sobre o plano procedimental da justiça perfazem 

37,29% dos posts, mas apenas 29,13% das interações fracas bilaterais, por meio de curtidas. 

Quanto ao plano subjetivo internacional, que representa apenas 5,11% dos posts, foram 

destinadas 5,29% das curtidas. Ao plano subjetivo nacional, com apenas 3 posts (0,38% do 

total), destinaram-se apenas 87 curtidas, 0,28% do total.  

Daí se observa que, à exceção do plano procedimental e do plano objetivo, as curtidas 

foram proporcionais à frequência com que uma temática foi abordada nas postagens feitas na 

página (pela CGU ou pelos próprios usuários). Essa proporção equilibrada foi quebrada 

quando se tratou do plano procedimental – que não despertou no usuário tanta adesão ao tema 

por meio de uma interação fraca bilateral – e quando se tratou do plano objetivo, pertinente ao 

conteúdo da justiça, posts aos quais se destinou a maior parte dessas interações.  

 

Quadro 19 – Número de curtidas por categoria de planos de justiça 
Categoria de planos de justiça  Opções curtir Total % 

Denúncia/Pedido de Ajuda/Orientação 40 30697 0,13% 

Neutro 7966 30697 25,95% 

Objetivo - Conteúdo da Justiça 12376 30697 40,32% 

Procedimental - Metadiscurso Político 8603 30697 28,03% 

Subjetivo - Internacional 1625 30697 5,29% 

Subjetivo - Nacional 87 30697 0,28% 
 

Quadro 20 - Número de curtidas por categoria de planos de justiça em co-ocorrência 
Categoria de planos de justiça em co-ocorrência Opções curtir Total % 

Denúncia/Pedido de Ajuda/Orientação 0 30697 0,00% 

Não Se Aplica 23209 30697 75,61% 

Neutro 57 30697 0,19% 

Objetivo - Conteúdo da Justiça 7094 30697 23,11% 

Procedimental - Metadiscurso Político 337 30697 1,10% 

Subjetivo - Internacional 0 30697 0,00% 
 

Considerando-se a interação difusora por meio de compartilhamento, os posts neutros 

foram compartilhados 11.151 vezes, somando 20,56% dos compartilhamentos. Posts acerca 
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do plano objetivo da justiça levaram a 36.851 compartilhamentos, 67,94% do total. Posts 

sobre o plano procedimental da justiça somaram 16.749 compartilhamentos, 30,88% do total. 

E posts sobre o plano subjetivo foram compartilhados 4.304 vezes (7,94%) o internacional e 

41 vezes (0,08%) o nacional. Também na interação difusora, portanto, tal como na interação 

fraca bilateral, o que mais motivou a participação dos usuários, compartilhando conteúdos, 

foram as postagens sobre as dimensões da justiça, ou seja, seu plano objetivo, seu conteúdo 

propriamente dito.  

 

Quadro 21 – Número de compartilhamentos por categoria de planos de justiça 
Categoria de planos de justiça  Compartilhamentos Total % 

Denúncia/Pedido de Ajuda/Orientação 1 54238 0,00% 

Neutro 11151 54238 20,56% 

Objetivo – Conteúdo da Justiça 22462 54238 41,41% 

Procedimental - Metadiscurso Político 16279 54238 30,01% 

Subjetivo - Internacional 4304 54238 7,94% 

Subjetivo – Nacional 41 54238 0,08% 
 
 

Quadro 22 - Número de compartilhamentos por categoria de planos de justiça em co-
ocorrência 

Categoria de planos de justiça em co-ocorrência  Compatilhamentos Total % 
Denúncia/Pedido de Ajuda/Orientação 0 54238 0,00% 

Não Se Aplica 39344 54238 72,54% 

Neutro 35 54238 0,06% 

Objetivo – Conteúdo da Justiça 14389 54238 26,53% 

Procedimental - Metadiscurso Político 470 54238 0,87% 

Subjetivo - Internacional 0 54238 0,00% 
 

Quando se pensa nos comentários, mantém-se proporção similar de interação, com os 

posts sobre o plano objetivo da justiça somando 60,60% dos comentários, enquanto os posts 

sobre o plano procedimental tiveram apenas 27,37% dos comentários.  

 

Quadro 23 – Número de comentários por categoria de planos de justiça 
Categoria de plano de justiça  Comentários  Total % 

Denúncia/Pedido de Ajuda/Orientação 63 1513 4,16% 

Neutro 386 1513 25,51% 

Objetivo - Conteúdo da Justiça 625 1513 41,31% 

Procedimental - Metadiscurso Político 367 1513 24,26% 

Subjetivo - Internacional 72 1513 4,76% 
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Quadro 23 – Número de comentários por categoria de planos de justiça 
Categoria de plano de justiça  Comentários  Total % 

Subjetivo - Nacional 0 1513 0,00% 
 

Quadro 24 - Número de comentários por categoria de planos de justiça em co-ocorrência 
Categoria de plano de justiça em co-ocorrência   Comentários Total % 

Denúncia/Pedido de Ajuda/Orientação 0 1513 0,00% 

Não Se Aplica 1163 1513 76,87% 

Neutro 11 1513 0,73% 

Objetivo - Conteúdo da Justiça 292 1513 19,30% 

Procedimental - Metadiscurso Político 47 1513 3,11% 

Subjetivo - Internacional 0 1513 0,00% 
 

Os posts que motivaram, portanto, uma maior interação dos usuários foram aqueles 

ligados ao plano objetivo da justiça, os quais receberam número bastante superior de curtidas, 

compartilhamentos e comentários, a demonstrar que essas temáticas impulsionam a maior 

participação do cidadão no debate público sobre as questões de justiça, seguido do plano 

procedimental. O que não se confunde, contudo, com o conteúdo dos comentários naqueles 

casos em que a interação se deu também por essa forma. Enquanto as temáticas que 

impulsionam a interação do usuário se concentram no plano objetivo, não necessariamente o 

usuário se mantém limitado à temática proposta no post, o que será analisado no tópico 

relativo à categorização dos comentários.  

 
Categorias de conteúdo da justiça 
 
Primeiramente, há que se esclarecer que a classificação do conteúdo somente se aplicou 

àqueles posts que foram classificados, no plano da justiça (acrescido aos de co-ocorrência), 

como objetivo, os quais somam 368 posts (47% do total de posts). Destes, a maioria (mais de 

metade dos posts) abordou a dimensão política da justiça (da representação político-ordinária 

do cidadão em um sistema político-eleitoral estruturado). A dimensão econômica, da 

redistribuição dos bens sociais, ficou em torno de um terço dos posts e a dimensão cultural 

sequer atingiu 10% do total: 

 

Quadro 25 – Categoria de conteúdo (dimensões da justiça – plano objetivo) 
Posts Categoria de conteúdo  Total % 
(7,06%) 26 Dimensão Cultural 783 3,32% 

(34,23%) 126 Dimensão Econômica 783 16,09% 
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Quadro 25 – Categoria de conteúdo (dimensões da justiça – plano objetivo) 
Posts Categoria de conteúdo  Total % 

(58,69%) 216 Dimensão Política 783 27,59% 

415 Não Se Aplica 783 53% 
 

Analisando-se pelo aspecto temporal, as Jornadas de Junho não impactaram 

substancialmente o debate acerca de questões de justiça através das postagens, no que diz 

respeito ao seu conteúdo, pois uma proporção similar se manteve em relação aos conteúdos 

abordados pelos posts. É possível que essa circunstância esteja ligada ao fato de ser uma 

página de instituição pública integrante do Poder Executivo, e por isso estreitamente ligada às 

questões de representação política, embora a atividade principal da CGU seja a averiguação 

da regularidade de destinação dos recursos públicos, o que se relaciona diretamente com a 

redistribuição, e, portanto, a dimensão econômica da justiça. 

 

Quadro 26 – Categoria de conteúdo por categoria temporal 
Posts Categoria temporal Total Categoria de conteúdo % 

3 Antes das Jornadas de Junho 783 Dimensão Cultural 0,38% 

44 Antes das Jornadas de Junho 783 Dimensão Econômica 5,62% 

81 Antes das Jornadas de Junho 783 Dimensão Política 10,34% 

148 Antes das Jornadas de Junho 783 Não Se Aplica 18,9% 

5 Durante as Jornadas de Junho 783 Dimensão Cultural 0,64% 

8 Durante as Jornadas de Junho 783 Dimensão Econômica 1,02% 

26 Durante as Jornadas de Junho 783 Dimensão Política 3,32% 

18 Durante as Jornadas de Junho 783 Não Se Aplica 2,3% 

18 Depois das Jornadas de Junho 783 Dimensão Cultural 2,3% 

74 Depois das Jornadas de Junho 783 Dimensão Econômica 9,45% 

109 Depois das Jornadas de Junho 783 Dimensão Política 13,92% 

249 Depois das Jornadas de Junho 783 Não Se Aplica 31,8% 
 

Analisando-se pelo prisma da origem, os posts da CGU classificados como plano 

objetivo (251), e, portanto, subclassificados quanto ao conteúdo, foram majoritariamente 

relacionados à dimensão política da justiça (168 posts em 251), enquanto a dimensão 

econômica foi tratada em 79 posts e a dimensão cultural em apenas 4. Já quando a origem da 

postagem é o usuário, a abordagem do conteúdo da justiça praticamente se equipara entre as 

dimensões econômica (48) e política (47), sendo 22 posts os relacionados com a dimensão 

cultural.  
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Aqui há grande diferença entre o uso que a CGU faz da página e o que os usuários 

fazem da página para postagem, na medida em os usuários levantaram questões relacionadas à 

dimensão cultural com maior impacto e proporção do que a CGU, ao mesmo tempo em que a 

dimensão econômica teve o mesmo alcance que a política, enquanto os posts da CGU se 

mantiveram prioritariamente no âmbito das discussões da dimensão política. É possível que 

isso aconteça porque as questões da dimensão econômica são mais presentes em forma de 

repercussões práticas na vida cotidiana da população de um modo geral do que as questões 

políticas e de representação. 

 

Quadro 27 – Categoria de conteúdo por categoria de origem 
 Posts Categoria de origem Total Categoria de conteúdo % 

4 Página 783 Dimensão Cultural 0,51% 

79 Página 783 Dimensão Econômica 10,09% 

168 Página 783 Dimensão Política 21,46% 

189 Página 783 Não Se Aplica 24,14% 

22 Usuário 783 Dimensão Cultural 2,81% 

48 Usuário 783 Dimensão Econômica 6,13% 

47 Usuário 783 Dimensão Política 6% 

226 Usuário 783 Não Se Aplica 28,86% 
 

Uma categoria de plano da justiça, especificamente, merece destaque na análise, que é a 

de denúncia/pedido de ajuda/orientação. Nesse caso, é importante observar quais conteúdos 

de justiça estiveram associados a essa categoria. Como se vê dos quadros abaixo, dos 133 

posts de denúncia/pedido de ajuda/orientação, a grande maioria não se relaciona diretamente 

com nenhuma dimensão da justiça (aproximadamente 68%), 25% se relacionam com a 

dimensão econômica, e apenas 9 posts (7%) dizem respeito à dimensão política. A dimensão 

cultural, do reconhecimento, não foi levantada como objeto de denúncias em nenhum dos 

posts. Importante lembrar, contudo, que a maioria dos posts de usuários classificados nessa 

categoria se relaciona com o plano procedimental, do discurso metapolítico, como antes já 

analisado.  

O usuário da fanpage da CGU, portanto, encontra ali um canal direto de comunicação 

com a instituição pública, e utiliza-o para o exercício da cidadania em uma de suas facetas, 

que é a participação social no controle dos gastos e destinação de recursos públicos, expondo-

se publicamente, relatando desvios de verbas, condutas que reputa inadequadas de vereadores, 

prefeitos, de órgãos públicos em seus municípios.   
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Quadro 28 – Categoria de planos de justiça versus categoria de conteúdo 
 Posts Categorias de plano de justiça Total Categoria de conteúdo % 

34 Denúncia/Pedido de Ajuda/Orientação 783 Dimensão Econômica 4,34% 

9 Denúncia/Pedido de Ajuda/Orientação 783 Dimensão Política 1,15% 

88 Denúncia/Pedido de Ajuda/Orientação 783 Não Se Aplica 11,24% 

6 Neutro 783 Dimensão Econômica 0,77% 

212 Neutro 783 Não Se Aplica 27,08% 

2 Objetivo - Conteúdo da Justiça 783 Dimensão Cultural 0,26% 

55 Objetivo - Conteúdo da Justiça 783 Dimensão Econômica 7,02% 

122 Objetivo - Conteúdo da Justiça 783 Dimensão Política 15,58% 

22 Procedimental - Metadiscurso Político 783 Dimensão Cultural 2,81% 

26 Procedimental - Metadiscurso Político 783 Dimensão Econômica 3,32% 

64 Procedimental - Metadiscurso Político 783 Dimensão Política 8,17% 

101 Procedimental - Metadiscurso Político 783 Não Se Aplica 12,9% 

2 Subjetivo - Internacional 783 Dimensão Cultural 0,26% 

6 Subjetivo - Internacional 783 Dimensão Econômica 0,77% 

18 Subjetivo - Internacional 783 Dimensão Política 2,3% 

13 Subjetivo - Internacional 783 Não Se Aplica 1,66% 

2 Subjetivo - Nacional 783 Dimensão Política 0,26% 

1 Subjetivo - Nacional 783 Não Se Aplica 0,13% 
 

Quadro 29 - Categoria de planos de justiça em co-ocorrência versus categoria de conteúdo 
Categoria de planos de justiça em co-

ocorrência 
Posts Categoria de 

conteúdo  
Total % 

Denúncia/Pedido de Ajuda/Orientação 2 Não Se Aplica 783 0,26% 

Não Se Aplica 2 Dimensão Cultural 783 0,26% 

Não Se Aplica 52 Dimensão Econômica 783 6,64% 

Não Se Aplica 120 Dimensão Política 783 15,33% 

Não Se Aplica 360 Não Se Aplica 783 45,98% 

Neutro 1 Dimensão Econômica 783 0,13% 

Neutro 6 Não Se Aplica 783 0,77% 

Objetivo - Conteúdo da Justiça 24 Dimensão Cultural 783 3,07% 

Objetivo - Conteúdo da Justiça 45 Dimensão Econômica 783 5,75% 

Objetivo - Conteúdo da Justiça 91 Dimensão Política 783 11,62% 

Procedimental - Metadiscurso Político 29 Dimensão Econômica 783 3,7% 

Procedimental - Metadiscurso Político 4 Dimensão Política 783 0,51% 

Procedimental - Metadiscurso Político 46 Não Se Aplica 783 5,87% 

Subjetivo - Internacional 1 Não Se Aplica 783 0,13% 
 

Em relação às interações, a proporção de curtidas para os posts sobre as dimensões 

cultural, econômica e política se mantém em relação ao número de posts em cada dimensão, 
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sendo 42,51% das opções curtir direcionadas a posts que tratam da dimensão política, contra 

19,29% destinados à dimensão econômica e 0,82% à dimensão cultural. De se observar que os 

posts que abordam questões correlatas à representação político-ordinária e às funções do 

Estado e relações entre órgãos de poder levam a uma maior interação dos usuários, comparada 

aos demais.  

É possível que isso seja resultado da origem do post e do mantenedor da página, por ser 

órgão de fiscalização da aplicação dos recursos públicos e por isso muito ligado, também, ao 

desempenho da CGU junto a ocupantes de cargos e funções políticas. Sendo próprio de sua 

função essa proximidade com a representação político-ordinária, é compreensível que seus 

posts relacionados a essa temática atraiam maior participação dos usuários que acompanham a 

página, pois apenas por fazê-lo já se evidencia o interesse sobre questões desse tipo, 

pertinentes às atividades próprias da CGU.  

A mesma lógica se aplica aos compartilhamentos, que acompanharam essa proporção, 

assim como a quantidade de comentários destinados a cada uma dessas dimensões da justiça. 

 

Quadro 30 – Número de curtidas por categoria de conteúdo 
Categoria de conteúdo  Opões curtir  Total % 

Dimensão Cultural 253 30697 0,82% 

Dimensão Econômica 5920 30697 19,29% 

Dimensão Política 13050 30697 42,51% 

Não Se Aplica 11474 30697 37,38% 
 

Quadro 31 – Número de compartilhamentos por categoria de conteúdo 
Categoria de conteúdo  Compartilhamentos  Total % 

Dimensão Cultural 324 54238 0,60% 

Dimensão Econômica 9947 54238 18,34% 

Dimensão Política 26182 54238 48,27% 

Não Se Aplica 17785 54238 32,79% 
 

Quadro 32 – Número de comentários por categoria de conteúdo 
Categoria de conteúdo  Comentários Total % 

Dimensão Cultural 10 1513 0,66% 

Dimensão Econômica 286 1513 18,90% 

Dimensão Política 615 1513 40,65% 

Não Se Aplica 602 1513 39,79% 
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Categorias de função da mensagem  

 

As categorias associadas à função da mensagem relacionam-se com a função da 

mensagem transmitida através do post, na medida em que a interação em redes sociais virtuais 

constitui um processo de comunicação, cuja mensagem pode ser avaliada a partir de sua 

função naquele processo.  

As categorias assim pensadas foram de função colaborativa, educativa, informativa, 

publicitária e neutra (no que diz respeito ao objeto de investigação, que são as questões de 

justiça, ou seja, nenhuma dessas funções identificável em relação ao conteúdo postado). Do 

total de 783 posts, 205 tinham conteúdo neutro. Dos restantes, a grande maioria teve função 

informativa (46,1%), outros 18,9% de postagens com finalidade educativa, 5,49% com 

conteúdo publicitário (fosse propaganda institucional da CGU ou propaganda de usuários, de 

produtos e serviços) e 3,32% com função colaborativa.  

Apesar das redes sociais virtuais terem um bom alcance, vez que não sujeitam o 

processo de interação a fronteiras físicas e facilitam o contato direto entre o poder público e o 

cidadão, durante o período estudado, este potencial de aplicação para a função educativa foi 

pouco explorado. Comparando-se as categorias temporais com as categorias de função da 

mensagem, vê-se que essa divisão no uso corrente da página para postagens se manteve, tendo 

pouca repercussão a mobilização popular de junho de 2013.  

 
Quadro 33 – Categoria de função da mensagem  

Posts Categoria de função da mensagem Total % 
26 Colaborativo 783 3,32% 

148 Educativo 783 18,9% 

361 Informativo 783 46,1% 

205 Neutro 783 26,18% 

43 Publicitário 783 5,49% 
 

Quadro 34 - Categoria de função da mensagem por categoria temporal 
Posts Categoria temporal Total Categoria de função da mensagem % 

5 Antes das Jornadas de Junho 783 Colaborativo 0,64% 

46 Antes das Jornadas de Junho 783 Educativo 5,87% 

127 Antes das Jornadas de Junho 783 Informativo 16,22% 

78 Antes das Jornadas de Junho 783 Neutro 9,96% 

20 Antes das Jornadas de Junho 783 Publicitário 2,55% 

5 Durante as Jornadas de Junho 783 Colaborativo 0,64% 

14 Durante as Jornadas de Junho 783 Educativo 1,79% 



 159 

Quadro 34 - Categoria de função da mensagem por categoria temporal 
Posts Categoria temporal Total Categoria de função da mensagem % 

26 Durante as Jornadas de Junho 783 Informativo 3,32% 

11 Durante as Jornadas de Junho 783 Neutro 1,4% 

1 Durante as Jornadas de Junho 783 Publicitário 0,13% 

16 Depois das Jornadas de Junho 783 Colaborativo 2,04% 

88 Depois das Jornadas de Junho 783 Educativo 11,24% 

208 Depois das Jornadas de Junho 783 Informativo 26,56% 

116 Depois das Jornadas de Junho 783 Neutro 14,81% 

22 Depois das Jornadas de Junho 783 Publicitário 2,81% 
 

Comparando-se as categorias de origem com as categorias de função da mensagem, 

observa-se que os posts da página foram em sua maioria informativos (62,5% dos posts da 

página). Aqui, transparece uma diferença bastante significativa entre o uso feito pela página e 

o uso feito pelos usuários. Enquanto somente 2,95% dos posts da página foram neutros em 

relação à função da mensagem, 55,97% dos posts dos usuários foram neutros. A atuação 

espontânea dos usuários se mostrou, assim, não dirigida a um fim específico dentro das 

funções identificadas para as postagens, ao passo que a atuação da CGU no Facebook se 

mostrou direcionada com precisão para finalidades específicas.  

Ainda assim, as postagens dos usuários direcionadas a uma função foram 

majoritariamente informativas, limitando-se as postagens de caráter educativo a 4,95% dos 

posts, contra 29,77% das postagens da página direcionadas a finalidades educativas. Apenas 

dois posts da CGU tiveram caráter colaborativo, inexpressivos 0,45%, ou 0,26% do total. Em 

contrapartida, os usuários tiveram autoria de 24 posts colaborativos, proporção maior do que 

os de conteúdo educativo e quantidade bastante superior aos posts da CGU.  

Daí que se pode inferir que a postura da CGU perante o usuário da página (voltada ao 

cidadão) não é de fomentar a troca colaborativa entre poder público e cidadãos no âmbito da 

própria rede, mas de informar e, em menor escala, educar. Ao passo que o usuário, ao postar 

na página uma mensagem com conteúdo colaborativo, provoca uma relação ativa entre si 

enquanto cidadão e o poder público, representado ou materializado, nesse processo 

comunicacional de interação, na CGU.  

 

Quadro 35 - Categoria de função da mensagem por categoria de origem 
Post  Categoria de origem Total Categoria de função da mensagem % 

(0,45%) 2 Página 783 Colaborativo 0,26% 

(29,77%) 131 Página 783 Educativo 16,73% 
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Quadro 35 - Categoria de função da mensagem por categoria de origem 
Post  Categoria de origem Total Categoria de função da mensagem % 

(62,5%) 275 Página 783 Informativo 35,12% 

(2,95%) 13 Página 783 Neutro 1,66% 

(4,32%) 19 Página 783 Publicitário 2,43% 

(6,99%) 24 Usuário 783 Colaborativo 3,07% 

(4,95%) 17 Usuário 783 Educativo 2,17% 

(25,07%) 86 Usuário 783 Informativo 10,98% 

(55,97%) 192 Usuário 783 Neutro 24,52% 

(7%) 24 Usuário 783 Publicitário 3,07% 
 

Pensando-se as categorias de função da mensagem associadas aos planos de justiça e de 

justiça em co-ocorrência, analisados ambos os quadros conjuntamente, 7 posts de 

denúncia/pedido de ajuda/orientação são também colaborativos, assim como 25 posts 

relacionados ao plano procedimental e 13 relacionados ao plano objetivo. Já quanto aos posts 

educativos, 25 deles são neutros em relação aos planos da justiça, 100 são relacionados ao 

plano objetivo, 68 ao plano procedimental, apenas 10 ao plano subjetivo internacional e um 

único configurou-se em denúncia/pedido de ajuda/orientação. Observe-se, portanto, que a 

função educativa das mensagens postadas esteve muito mais associada às questões do plano 

objetivo da justiça, do que até mesmo ao procedimental, ao contrário do que se poderia 

esperar em relação a uma postura da CGU em fomentar a participação social junto ao poder 

público.  

Os posts informativos foram em maior parte associados ao plano objetivo da justiça, 

somando 189 posts classificados como de plano objetivo e de função informativa; 110 posts 

informativos, contudo, não se relacionaram a qualquer plano da justiça, enquanto 89 se 

relacionaram ao plano procedimental. Destaca-se o fato de que 22 posts informativos eram 

também denúncia/pedido de ajuda/orientação, muito mais do que os posts colaborativos e 

educativos.  

Quanto aos posts neutros em relação à função da mensagem, 57 foram também neutros 

em relação ao plano da justiça, outros 103 configuraram denúncia/pedido de ajuda/orientação, 

a indicar que boa parte desses posts não tinha qualquer função específica no plano da 

categorização da função da mensagem. Ainda, 32 posts do plano objetivo da justiça, 97 do 

plano procedimental e 2 do plano subjetivo são neutros quanto à função da mensagem. Dos 

posts de função publicitária, a maioria (26) não tem relação com os planos da justiça. Outros 

13 se relacionam ao plano procedimental e 5 ao plano objetivo.  
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Invertendo-se a perspectiva de análise, os posts sobre o plano procedimental são 

majoritariamente neutros, seguidos da função informativa, após da educativa, da colaborativa 

e por último, com bem pouco impacto, da publicitária (apenas 13 posts). Já os posts do plano 

objetivo têm principalmente uma função informativa (189), seguida da educativa (100), da 

colaborativa (apenas 13 posts) e da publicitária. 32 posts, contudo, foram neutros em relação à 

categoria de função da mensagem. No plano subjetivo internacional, manteve-se a mesma 

proporção do plano subjetivo, contudo, sem que houvesse posts colaborativos ou 

publicitários. Apenas três posts, no plano subjetivo nacional, contendo função informativa. 

Do que se conclui que posts vinculados a uma função específica se concentram no plano 

objetivo da justiça, caracterizando-se um direcionamento da postagem para fins específicos 

para o alcance de seu conteúdo.   

 

Quadro 36 - Categoria da função da mensagem por categoria de planos de justiça 

Posts Categoria da  
Função da mensagem 

Total Categoria de planos de justiça  % 

7 Colaborativo 783 Denúncia/Pedido de Ajuda/Orientação 0,89% 

19 Colaborativo 783 Procedimental - Metadiscurso Político 2,43% 

1 Educativo 783 Denúncia/Pedido de Ajuda/Orientação 0,13% 

25 Educativo 783 Neutro 3,19% 

49 Educativo 783 Objetivo - Conteúdo da Justiça 6,26% 

63 Educativo 783 Procedimental - Metadiscurso Político 8,05% 

10 Educativo 783 Subjetivo - Internacional 1,28% 

20 Informativo 783 Denúncia/Pedido de Ajuda/Orientação 2,55% 

110 Informativo 783 Neutro 14,05% 

123 Informativo 783 Objetivo - Conteúdo da Justiça 15,71% 

77 Informativo 783 Procedimental - Metadiscurso Político 9,83% 

28 Informativo 783 Subjetivo - Internacional 3,58% 

3 Informativo 783 Subjetivo - Nacional 0,38% 

103 Neutro 783 Denúncia/Pedido de Ajuda/Orientação 13,15% 

57 Neutro 783 Neutro 7,28% 

3 Neutro 783 Objetivo - Conteúdo da Justiça 0,38% 

41 Neutro 783 Procedimental - Metadiscurso Político 5,24% 

1 Neutro 783 Subjetivo - Internacional 0,13% 

26 Publicitário 783 Neutro 3,32% 

4 Publicitário 783 Objetivo - Conteúdo da Justiça 0,51% 

13 Publicitário 783 Procedimental - Metadiscurso Político 1,66% 
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Quadro 37 - Categoria da função da mensagem por categoria de planos de justiça em co-
ocorrência 

Posts Categoria da função da 
mensagem 

Total Categoria de planos de justiça em co-
ocorrência 

% 

7 Colaborativo 783 Não Se Aplica 0,89% 

13 Colaborativo 783 Objetivo - Conteúdo da Justiça 1,66% 

6 Colaborativo 783 Procedimental - Metadiscurso Político 0,77% 

92 Educativo 783 Não Se Aplica 11,75% 

51 Educativo 783 Objetivo - Conteúdo da Justiça 6,51% 

5 Educativo 783 Procedimental - Metadiscurso Político 0,64% 

281 Informativo 783 Não Se Aplica 35,89% 

2 Informativo 783 Neutro 0,26% 

66 Informativo 783 Objetivo - Conteúdo da Justiça 8,43% 

12 Informativo 783 Procedimental - Metadiscurso Político 1,53% 

2 Neutro 783 Denúncia/Pedido de Ajuda/Orientação 0,26% 

112 Neutro 783 Não Se Aplica 14,3% 

5 Neutro 783 Neutro 0,64% 

29 Neutro 783 Objetivo - Conteúdo da Justiça 3,7% 

56 Neutro 783 Procedimental - Metadiscurso Político 7,15% 

1 Neutro 783 Subjetivo – Internacional 0,13% 

42 Publicitário 783 Não Se Aplica 5,36% 

1 Publicitário 783 Objetivo - Conteúdo da Justiça 0,13% 
 

Dentre os posts categorizados na perspectiva da função da mensagem que também 

configuram posts relacionados ao plano objetivo da justiça, é possível desdobrar a 

classificação para verificar que dimensão da justiça causa mais impacto em comparação com 

as funções dos posts.  

Os posts colaborativos que também se relacionam com o conteúdo da justiça somam 15. 

Desses, 7 são pertinentes à dimensão política, 5 à dimensão econômica e 3 à dimensão 

cultural. Embora sejam poucos posts, não se podendo fazer maiores inferências acerca do 

todo, para esse grupo de postagens colaborativas prevaleceu o interesse nas questões da 

dimensão política. Essa mesma distribuição, embora menos proporcional entre as dimensões, 

se repete nos posts educativos, em que a dimensão política soma 62 posts, a econômica soma 

31 e a cultural apenas 6. Essa mesma tendência se mostra ainda mais forte nos posts 

informativos. Embora 172 deles não tenham qualquer relação com o plano objetivo da justiça, 

dos 189 que têm, a grande maioria (128) se relaciona com a dimensão política, 49 com a 

econômica e apenas 12 com a cultural. Aqui, a distância entre as dimensões ficou ainda mais 

nítida, tendo as questões pertinentes à dimensão política grande impacto nos posts 
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informativos. De se observar, ainda, que 60 posts vinculados a uma das dimensões da justiça 

não se vinculam a qualquer categoria de função da mensagem. Os posts publicitários são os 

únicos em que se inverte a tendência, havendo 3 posts da dimensão econômica e 2 da 

dimensão política, contra outros 38 não relacionados a qualquer das três dimensões.  

 

Quadro 38 - Categoria da função da mensagem por categoria de conteúdo 
Posts Categoria da função da mensagem Total Categoria de conteúdo % 

3 Colaborativo 783 Dimensão Cultural 0,38% 

5 Colaborativo 783 Dimensão Econômica 0,64% 

7 Colaborativo 783 Dimensão Política 0,89% 

11 Colaborativo 783 Não Se Aplica 1,4% 

6 Educativo 783 Dimensão Cultural 0,77% 

31 Educativo 783 Dimensão Econômica 3,96% 

62 Educativo 783 Dimensão Política 7,92% 

49 Educativo 783 Não Se Aplica 6,26% 

12 Informativo 783 Dimensão Cultural 1,53% 

49 Informativo 783 Dimensão Econômica 6,26% 

128 Informativo 783 Dimensão Política 16,35% 

172 Informativo 783 Não Se Aplica 21,97% 

5 Neutro 783 Dimensão Cultural 0,64% 

39 Neutro 783 Dimensão Econômica 4,98% 

16 Neutro 783 Dimensão Política 2,04% 

145 Neutro 783 Não Se Aplica 18,52% 

3 Publicitário 783 Dimensão Econômica 0,38% 

2 Publicitário 783 Dimensão Política 0,26% 

38 Publicitário 783 Não Se Aplica 4,85% 
 

Quanto às interações dos usuários com os posts, os colaborativos tiveram pouca 

interação por meio de curtidas, 75 apenas, o que pode ser explicado por um dado antes 

apresentado, qual seja, a baixa interação entre usuários, já que a maior parte dos posts 

colaborativos foram publicados pelos usuários da página e não pela CGU. Embora com 

adesão bem maior, comparando-se com os posts colaborativos, posts publicitários e neutros 

tiveram também baixa interação, respectivamente com 4,17% e 3,81% das curtidas destinadas 

aos posts do período. Posts informativos tiveram 15.046 curtidas enquanto os educativos 

tiveram 13.125. Se considerarmos que o número de posts informativos, como antes visto, foi 

bastante maior, então percebemos que os posts educativos, na verdade, receberam uma 

interação muito maior do que os meramente informativos, expondo, assim, o que parece ser 

uma tendência dos usuários, que demonstram preferir e se mobilizar para uma interação 
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explícita (curtindo o post e não apenas lendo – tipo de interação que não é mensurável) em 

conteúdos educativos, mais do que nos apenas informativos. Isso fica ainda mais claro quando 

se observam os dados relativos ao compartilhamento desses conteúdos. Os posts educativos 

foram objeto de interação difusora através de compartilhamento por 29.865 vezes, perfazendo 

55,06% do total de compartilhamentos, ao passo que os posts informativos, embora sendo 

maioria (mais que o dobro dos posts educativos) tiveram 22.046 compartilhamentos.  

Quando a interação se deu por meio de comentários, o mesmo se conclui, embora essa 

percepção seja mais discreta. É preciso lembrar que os posts informativos foram mais que o 

dobro dos posts educativos, para ver o alcance de interação provocado pelos posts educativos 

através dos comentários, na medida em que foram 578 comentários no total, enquanto para os 

informativos os comentários somaram 741. O número absoluto é maior, porém a proporção de 

comentários para posts educativos supera a de posts informativos. Para uma visualização mais 

nítida desta circunstância basta pensar em termos de médias, pois enquanto a média de 

comentários por post educativo foi de 4,3, a média para os informativos foi de 2,2.  

Por outro lado, parece que os posts educativos cumprem seu papel na medida em que o 

que se pretende com eles é uma mudança de comportamento, especialmente tornando ativos 

os cidadãos, o que parece ter sido alcançado no caso.  

 
Quadro 39 – Número de curtidas por categoria de função da mensagem 
Categoria da função da mensagem Opções curtir Total % 

Colaborativo 75 30697 0,24% 

Educativo 13125 30697 42,76% 

Informativo 15046 30697 49,01% 

Neutro 1171 30697 3,81% 

Publicitário 1280 30697 4,17% 
 

Quadro 40 - Número de compartilhamentos por categoria da função da mensagem 
Categoria da função da mensagem Compartilhamentos Total % 

Colaborativo 46 54238 0,08% 

Educativo 29865 54238 55,06% 

Informativo 22046 54238 40,65% 

Neutro 1402 54238 2,58% 

Publicitário 879 54238 1,62% 
 

Quadro 41 - Número de comentários por categoria da função da mensagem 
Categoria da função da mensagem   Comentários Total % 

Colaborativo 14 1513 0,93% 
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Quadro 41 - Número de comentários por categoria da função da mensagem 
Categoria da função da mensagem   Comentários Total % 

Educativo 578 1513 38,20% 

Informativo 741 1513 48,98% 

Neutro 121 1513 8,00% 

Publicitário 59 1513 3,90% 
 

6.2.2 Segundo momento: comentários 

 

Categorias de origem e temporais 

Os comentários aos posts são uma forma de interação opinativa do usuário sobre o 

conteúdo publicado em um post. Dos 783 posts, 372 não receberam comentários. Deles, 121 

foram originados da página e 251 dos usuários.  

Portanto, aos 411 posts (319 oriundos da página e 92 oriundos dos usuários) que foram 

objeto dessa modalidade de interação, foram destinados 1513 comentários, sendo 147 feitos 

pela CGU e 1366 por usuários: 

 

Quadro 42 – Categoria de origem 
Comentários Categoria de origem Total % 

147 Página 1513 9,72% 

1366 Usuário 1513 90,28% 
 

Vê-se, assim, que enquanto a CGU utiliza ativamente a página no Facebook para 

divulgação, a participação do usuário comentando aquele conteúdo disponibilizado pela CGU 

é intensa, e busca estabelecer um efetivo diálogo com o poder público por essa via. 

Considerando que poucos são os comentários da própria página, esse diálogo se mostra ainda 

insipiente. Há a provocação do debate por meio da postagem, mas a discussão não se sustenta 

em uma efetiva troca entre usuários e página, embora a participação dos usuários seja bastante 

ampla.  

Em relação às categorias temporais, 477 comentários são anteriores às Jornadas de 

Junho, uma média aproximada de 95 comentários ao mês. Durante as jornadas, os 

comentários saltaram para 146 em junho, o que parece trazer para a interação no ambiente 

virtual da rede social o movimento visto nas ruas de maior participação popular no debate 

público. É certo que as redes sociais de um modo geral foram utilizadas como meio de 

comunicação e organização de mobilizações sociais de modo intenso naquele período, mas o 

que se observa no caso é a expansão desse movimento que partiu das redes para as ruas 
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fazendo o caminho inverso. Considero uma expansão porque não se limitou a uma auto-

organização dos usuários das redes, mas refletiu numa busca maior de diálogo direto com o 

poder público, aqui materializado na figura da CGU.  

Essa tendência se confirmou após as Jornadas, quando os posts na página da CGU 

receberam 890 comentários, uma média de 148 comentários por mês, um pouco superior ao 

período das Jornadas. Por isso parece que as Jornadas foram um divisor de águas no que se 

relaciona com os processos de interação entre o cidadão usuário de redes sociais e o poder 

público, ao menos naquele grupo de usuários que acompanham a página da CGU, sendo certo, 

contudo, que para que tal se confirme é preciso a análise de um período maior de tempo.  

Observe-se ainda que a média de comentários oriundos da CGU antes das Jornadas foi 

de 9 comentários, caindo para 7 durante as Jornadas, e subindo para aproximadamente 15 

após as Jornadas. Enquanto isso, os usuários tiveram uma média mensal de 86 comentários 

antes de junho, de 139 durante, e de 132 após. Ou seja, tanto a CGU incrementou sua troca 

dialógica com os usuários, como os usuários ampliaram consideravelmente sua participação 

ativa na página, por meio dos comentários lançados, após as Jornadas de Junho, tudo a 

indiciar que as Jornadas influenciaram de modo bastante forte a participação dos usuários da 

rede no debate público através da interação com o poder público via redes sociais.  

 

Quadro 43 – Categoria temporal 
 Comentários Categoria temporal Total % 

477 Antes das Jornadas de Junho 1513 31,53% 

890 Depois das Jornadas de Junho 1513 58,82% 

146 Durante as Jornadas de Junho 1513 9,65% 
 

Quadro 44 – Categoria de origem por categoria temporal 
  Comentários Categoria temporal Categoria de origem Total % 

45 Antes das Jornadas de Junho Página 1513 2,97% 

432 Antes das Jornadas de Junho Usuário 1513 28,55% 

7 Durante as Jornadas de Junho Página 1513 0,46% 

139 Durante as Jornadas de Junho Usuário 1513 9,19% 

95 Depois das Jornadas de Junho Página 1513 6,28% 

795 Depois das Jornadas de Junho Usuário 1513 52,54% 
 

Categorias de justiça 

Também nos comentários prevaleceu o plano procedimental da justiça no processo de 

interação entre a página e os usuários, presente em 59,49% dos mesmos (considerando-se a 
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classificação no plano de justiça e no plano de justiça co-ocorrência). Chama a atenção que 

mais de um terço dos comentários tenham sido neutros em relação ao plano da justiça, e que 

apenas 11,96% dos comentários tenham relação com o seu conteúdo (plano objetivo). O que 

parece menos atrair o usuário dessa página ao debate são as questões relacionadas ao plano 

subjetivo (ordem internacional e nacional de participação paritária), apesar de a rede social 

virtual ser um espaço propício a esse tipo de debate pela inexistência de fronteiras físicas que 

prejudiquem a troca comunicacional entre os indivíduos.  

 

Quadro 45 -  Categoria de planos de justiça 
  Comentários Categoria de planos de justiça  Total % 

165 Denúncia/Pedido de Ajuda/Orientação 1513 10,91% 

543 Neutro 1513 35,89% 

20 Objetivo - Conteúdo da Justiça 1513 1,32% 

779 Procedimental - Metadiscurso Político 1513 51,49% 

6 Subjetivo – Internacional 1513 0,4% 
 
 

Quadro 46 - Categoria de planos de justiça em co-ocorrência 
  Comentários Categoria de planos de justiça em co-ocorrência Total % 

1227 Não Se Aplica 1513 81,1% 

4 Neutro 1513 0,26% 

161 Objetivo - Conteúdo da Justiça 1513 10,64% 

121 Procedimental - Metadiscurso Político 1513 8% 
 

Analisando-se a correlação entre os planos de justiça, em co-ocorrência, a maioria dos 

comentários classificados como denúncia/pedido de ajuda/orientação se relacionou ao plano 

procedimental da justiça (117 comentários assim classificados), ao contrário do que se 

supunha inicialmente, que seria a questão da redistribuição a principal abordada pelos 

usuários da página, como foi nos posts dos usuários. Esta esteve presente em apenas sete 

comentários dessa categoria. E uma boa parte dos comentários simplesmente não se 

relacionava com questões de justiça (41 no total). Dos 1513 comentários, 542 não se referiram 

diretamente a questões de justiça, sendo neutros para esse tema. Dos 779 comentários que 

abordaram diretamente o plano procedimental da justiça, apenas 153 também disseram 

respeito ao plano objetivo. Os demais, em termos de planos de justiça, se enquadraram apenas 

na primeira categoria, não havendo co-ocorrência.   
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Quadro 47 - Categoria de planos de justiça em conjunto com categoria de planos de justiça em 
co-ocorrência 

Comentários Categoria de planos de 
justiça  

Total Categoria de  planos de justiça 
em co-ocorrência 

% 

40 Denúncia/Pedido de 
Ajuda/Orientação 

1513 Não Se Aplica 2,64% 

1 Denúncia/Pedido de 
Ajuda/Orientação 

1513 Neutro 0,07% 

7 Denúncia/Pedido de 
Ajuda/Orientação 

1513 Objetivo - Conteúdo da Justiça 0,46% 

117 Denúncia/Pedido de 
Ajuda/Orientação 

1513 Procedimental - Metadiscurso 
Político 

7,73% 

542 Neutro 1513 Não Se Aplica 35,82% 

1 Neutro 1513 Neutro 0,07% 

20 Objetivo - Conteúdo da 
Justiça 

1513 Não Se Aplica 1,32% 

624 Procedimental - 
Metadiscurso Político 

1513 Não Se Aplica 41,24% 

2 Procedimental - 
Metadiscurso Político 

1513 Neutro 0,13% 

153 Procedimental - 
Metadiscurso Político 

1513 Objetivo - Conteúdo da Justiça 10,11% 

1 Subjetivo – Internacional 1513 Não Se Aplica 0,07% 

1 Subjetivo – Internacional 1513 Objetivo - Conteúdo da Justiça 0,07% 

4 Subjetivo – Internacional 1513 Procedimental - Metadiscurso 
Político 

0,26% 

 

A Controladoria-Geral da União, além de pouco comentar os próprios posts, mantendo 

baixa interação com os usuários que comentaram seus posts ao longo do ano de 2013, 

considerando-se a co-ocorrência de classificação nos planos da justiça, fez volume 

considerável de comentários neutros (42,85% dos seus comentários). Apenas em 51,70%, ou 

seja, em 76 de seus 147 comentários se referiu ao plano procedimental da justiça, e ao plano 

objetivo apenas em 16 comentários. Já quanto aos usuários, 779 comentários dizem respeito 

ao plano procedimental da justiça, enquanto o total de 165 comentários se relacionam ao 

plano objetivo, mesmo número de comentários que apresentam denúncia/pedido de 

ajuda/orientação. Apenas 6 comentários de usuários discutiram questões do plano 

subjetivo(internacional) da justiça, demonstrando, mais uma vez, a baixa repercussão de 

questões do plano transnacional no debate político da esfera pública interna (em nível 

nacional).   
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Assim, o diálogo travado se limitou, na maioria dos casos, ao post da CGU e aos 

comentários dos usuários, sem que tenha se sustentado pela continuidade das interações a 

partir da CGU.  

 

Quadro 48 - Categoria de planos de justiça por categoria de origem 
 Comentários Categoria de origem Total Categoria de planos de justiça  % 

(42,85%) 63 Página 1513 Neutro 4,16% 

(5,44%) 8 Página 1513 Objetivo - Conteúdo da Justiça 0,53% 

(51,70%) 76 Página 1513 Procedimental - Metadiscurso Político 5,02% 

(12,07%) 165 Usuário 1513 Denúncia/Pedido de Ajuda/Orientação 10,91% 

(35,14%) 480 Usuário 1513 Neutro 31,73% 

(0,87%) 12 Usuário 1513 Objetivo - Conteúdo da Justiça 0,79% 

(51,64%) 703 Usuário 1513 Procedimental - Metadiscurso Político 46,46% 

(0,44%) 6 Usuário 1513 Subjetivo – Internacional 0,4% 
 

Quadro 49 - Categoria de planos de justiça em co-ocorrência por  categoria de origem 
 

Comentários 
Categoria de 

origem 
Total Categoria de planos de justiça em co-

ocorrência 
% 

139 Página 1513 Neutro/ Não Se Aplica 9,19% 

8 Página 1513 Objetivo - Conteúdo da Justiça 0,53% 

1092 Usuário 1513 Neutro /Não Se Aplica 72% 

153 Usuário 1513 Objetivo - Conteúdo da Justiça 10,11% 

121 Usuário 1513 Procedimental - Metadiscurso Político 8% 
 

Ao longo do ano de 2013, o interesse dos usuários ao comentar os posts migrou do 

plano objetivo para o plano procedimental, invertendo-se a proporção de comentários 

categorizados em um ou no outro plano. Manteve-se estável ao longo do período a utilização 

dos comentários como ferramenta de apresentação de denúncias/pedidos de ajuda/orientação, 

embora de modo menos intenso do que o realizado através de posts nas páginas. Isso talvez se 

explique porque os comentários são lançados em postagens, e por isso, tendem a se relacionar 

ou com situações similares às dos posts ou com situações em lugares referidos nos posts.  

 

Quadro 50 - Categoria de planos de justiça por categoria temporal 
Come

n-
tários  

Categoria temporal Categoria de planos de justiça  Tota
l 

% 

71 Antes das Jornadas de Junho Denúncia/Pedido de Ajuda/Orientação 1513 4,69% 

167 Antes das Jornadas de Junho Neutro 1513 11,04% 
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Quadro 50 - Categoria de planos de justiça por categoria temporal 
Come

n-
tários  

Categoria temporal Categoria de planos de justiça  Tota
l 

% 

15 Antes das Jornadas de Junho Objetivo - Conteúdo da Justiça 1513 0,99% 

221 Antes das Jornadas de Junho Procedimental - Metadiscurso Político 1513 14,61% 

3 Antes das Jornadas de Junho Subjetivo – Internacional 1513 0,2% 

10 Durante as Jornadas de Junho Denúncia/Pedido de Ajuda/Orientação 1513 0,66% 

50 Durante as Jornadas de Junho Neutro 1513 3,3% 

1 Durante as Jornadas de Junho Objetivo - Conteúdo da Justiça 1513 0,07% 

85 Durante as Jornadas de Junho Procedimental - Metadiscurso Político 1513 5,62% 

84 Depois das Jornadas de Junho Denúncia/Pedido de Ajuda/Orientação 1513 5,55% 

326 Depois das Jornadas de Junho Neutro 1513 21,55% 

4 Depois das Jornadas de Junho Objetivo - Conteúdo da Justiça 1513 0,26% 

473 Depois das Jornadas de Junho Procedimental - Metadiscurso Político 1513 31,26% 

3 Depois das Jornadas de Junho Subjetivo – Internacional 1513 0,2% 
 

Quadro 51 - Categoria de planos de justiça em co-ocorrência por  categoria temporal 
Comen 
tários  

Categoria temporal  Categoria de planos de justica_em 
co-ocorrência 

Total % 

344 Antes das Jornadas de Junho Não Se Aplica 1513 22,74% 

3 Antes das Jornadas de Junho Neutro 1513 0,2% 

83 Antes das Jornadas de Junho Objetivo - Conteúdo da Justiça 1513 5,49% 

47 Antes das Jornadas de Junho Procedimental - Metadiscurso 
Político 

1513 3,11% 

122 Durante as Jornadas de Junho Não Se Aplica 1513 8,06% 

18 Durante as Jornadas de Junho Objetivo - Conteúdo da Justiça 1513 1,19% 

6 Durante as Jornadas de Junho Procedimental - Metadiscurso 
Político 

1513 0,4% 

761 Depois das Jornadas de Junho Não Se Aplica 1513 50,3% 

1 Depois das Jornadas de Junho Neutro 1513 0,07% 

60 Depois das Jornadas de Junho Objetivo - Conteúdo da Justiça 1513 3,97% 

68 Depois das Jornadas de Junho Procedimental - Metadiscurso 
Político 

1513 4,49% 

 

 

Categorias de conteúdo da justiça 

 

Dos poucos comentários que remeteram a uma discussão acerca do conteúdo da justiça 

(apenas 193 comentários), a grande maioria se referiu à sua dimensão política (123 
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comentários: 63,73%), e 64 deles se referiram à dimensão econômica. Apenas seis 

comentários se referiram à dimensão cultural, do reconhecimento.  

 

Quadro 52 – Categoria de conteúdo 
comentários Categoria de conteúdo Total % 

6 Dimensão Cultural 1513 0,4% 

64 Dimensão Econômica 1513 4,23% 

123 Dimensão Política 1513 8,13% 

1320 Não Se Aplica 1513 87,24% 
 

Em relação à categoria temporal, chama a atenção o fato de que a maioria dos 

comentários não se relaciona ao conteúdo da justiça, em qualquer dos três períodos 

considerados, mantendo-se aproximadamente a distribuição acima ao longo do ano, exceção 

para a categoria “durante as jornadas de junho”, quando se aproximaram em incidência os 

comentários sobre a dimensão econômica (9) e política (10). Ao longo dos períodos anterior e 

posterior às Jornadas, a proporção aproximada foi do dobro de comentários sobre a dimensão 

política em relação ao número de comentários sobre a dimensão econômica.  

 

Quadro 53 – Categoria de conteúdo por categoria temporal 
Comentários Categoria temporal Categoria de conteúdo Total % 

2 Antes das Jornadas de Junho Dimensão Cultural 1513 0,13% 

33 Antes das Jornadas de Junho Dimensão Econômica 1513 2,18% 

68 Antes das Jornadas de Junho Dimensão Política 1513 4,49% 

374 Antes das Jornadas de Junho Não Se Aplica 1513 24,72% 

9 Durante as Jornadas de Junho Dimensão Econômica 1513 0,59% 

10 Durante as Jornadas de Junho Dimensão Política 1513 0,66% 

127 Durante as Jornadas de Junho Não Se Aplica 1513 8,39% 

4 Depois das Jornadas de Junho Dimensão Cultural 1513 0,26% 

22 Depois das Jornadas de Junho Dimensão Econômica 1513 1,45% 

45 Depois das Jornadas de Junho Dimensão Política 1513 2,97% 

819 Depois das Jornadas de Junho Não Se Aplica 1513 54,13% 
 

Considerados conforme a origem, apenas 16 comentários da página remeteram ao 

conteúdo da justiça, em sua dimensão política. Também a maioria dos comentários dos 

usuários não remeteu a questões dessa natureza (1.189); dos que remeteram, 107 se 

relacionaram à dimensão política, 64 à econômica e 6 à cultural. Veja-se que esse dado é 

compatível com o fato de que a maior parte dos comentários caracterizou-se como plano 
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procedimental da justiça, sendo em número bastante inferior aqueles relacionados ao plano 

objetivo.  

 

Quadro 54 – Categoria de conteúdo por categoria de origem 
Comentários Categoria de origem Total Categoria de conteúdo % 

16 Página 1513 Dimensão Política 1,06% 

131 Página 1513 Não Se Aplica 8,66% 

6 Usuário 1513 Dimensão Cultural 0,4% 

64 Usuário 1513 Dimensão Econômica 4,23% 

107 Usuário 1513 Dimensão Política 7,07% 

1189 Usuário 1513 Não Se Aplica 78,59% 
 

A maioria dos comentários diz respeito ao plano procedimental da justiça (do 

metadiscurso político), sem correlação com o plano objetivo da justiça. Naqueles casos em 

que essa correlação existe, mantém-se a tendência antes já relatada de muito mais comentários 

relacionados à dimensão política do que à econômica. Essa tendência, contudo, é contrariada 

quando a categoria analisada é a de comentários em que o usuário faz denúncia/pedido de 

ajuda/orientação. Nesses casos, embora a grande e expressiva maioria não se relacione com o 

plano objetivo da justiça, daqueles que se relacionam (apenas 19 comentários), três quartos 

deles (14 em 19) dizem respeito à dimensão econômica da justiça, e apenas cinco se referem à 

dimensão política. Isso acontece porque boa parte das denúncias questiona exatamente a 

destinação dada aos recursos públicos, seja para obras, para compras em licitações ou mesmo 

desvios alegados.  

 

Quadro 55 - Categoria de planos de justiça por categoria de conteúdo 
Comentários Categoria de planos de justiça  Total Categoria de conteúdo % 

14 Denúncia/Pedido de Ajuda/Orientação 1513 Dimensão Econômica 0,93% 

5 Denúncia/Pedido de Ajuda/Orientação 1513 Dimensão Política 0,33% 

146 Denúncia/Pedido de Ajuda/Orientação 1513 Não Se Aplica 9,65% 

543 Neutro 1513 Não Se Aplica 35,89% 

3 Objetivo - Conteúdo da Justiça 1513 Dimensão Econômica 0,2% 

17 Objetivo - Conteúdo da Justiça 1513 Dimensão Política 1,12% 

5 Procedimental - Metadiscurso Político 1513 Dimensão Cultural 0,33% 

47 Procedimental - Metadiscurso Político 1513 Dimensão Econômica 3,11% 

101 Procedimental - Metadiscurso Político 1513 Dimensão Política 6,68% 

626 Procedimental - Metadiscurso Político 1513 Não Se Aplica 41,37% 

1 Subjetivo – Internacional 1513 Dimensão Cultural 0,07% 
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Quadro 55 - Categoria de planos de justiça por categoria de conteúdo 
Comentários Categoria de planos de justiça  Total Categoria de conteúdo % 

5 Subjetivo – Internacional 1513 Não Se Aplica 0,33% 
 

Quadro 56 - Categoria de planos de justiça em co-ocorrência por categoria de conteúdo 

Comentários Categoria de planos de justiça em 
co-ocorrência 

Categoria de conteúdo  Total % 

3 Não Se Aplica Dimensão Econômica 1513 0,2% 

17 Não Se Aplica Dimensão Política 1513 1,12% 

1207 Não Se Aplica Não Se Aplica 1513 79,78% 

4 Neutro Não Se Aplica 1513 0,26% 

6 Objetivo - Conteúdo da Justiça Dimensão Cultural 1513 0,4% 

49 Objetivo - Conteúdo da Justiça Dimensão Econômica 1513 3,24% 

106 Objetivo - Conteúdo da Justiça Dimensão Política 1513 7,01% 

12 Procedimental - Metadiscurso Político Dimensão Econômica 1513 0,79% 

109 Procedimental - Metadiscurso Político Não Se Aplica 1513 7,2% 
 

Categorias de função da mensagem 

 

A considerar a função da mensagem transmitida por meio do comentário, 29 

comentários da página e 1081 dos usuários são neutros, em nada se relacionando com as 

demais funções de interesse adotadas como categorias. Daqueles que foram objeto de 

classificação, a maior parte dos comentários é de caráter informativo, sendo 147 dos usuários 

e 101 da CGU. Quando se compara a função educativa e a colaborativa, contudo, há uma 

inversão, na medida em que a página tem 16 comentários educativos para apenas 1 

colaborativo. Já os usuários tiveram 18 comentários educativos para 116 colaborativos, 

mostrando que, enquanto para a página – mesmo quando comenta posts – a sua tendência de 

informar e educar se mantém, para os usuários sobressai a tendência colaborativa, mesma 

tendência constatada nos posts por eles lançados. Quanto às mensagens publicitárias em 

comentários, apenas os usuários lançaram comentários com essa função, o que representa bem 

pouco no total de comentários dos usuários (4 em 1.366).  

Observe-se ainda que, enquanto para os usuários 1.081 comentários em 1.366 são 

neutros, não denotando nenhuma intenção específica no ato de comunicar e interagir (dentro 

das categorias criadas para os fins da pesquisa), para a página, 29 de 147 comentários são 

neutros, a demonstrar que a conduta da CGU na rede social virtual é, ainda quando atua por 

provocação (respondendo a posts ou comentários), direcionada a finalidades comunicativas 

específicas, em especial a de informar.  
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Quadro 57 – Categoria da função da mensagem 
 Comentários Total Categoria da função da mensagem % 

117 1513 Colaborativo 7,73% 

34 1513 Educativo 2,25% 

248 1513 Informativo 16,39% 

1110 1513 Neutro 73,36% 

4 1513 Publicitário 0,26% 
 

Quadro 58 - Categoria da função da mensagem 
Comentários Categoria de origem Total Categoria da função da mensagem % 

1 Página 1513 Colaborativo 0,07% 

16 Página 1513 Educativo 1,06% 

101 Página 1513 Informativo 6,68% 

29 Página 1513 Neutro 1,92% 

116 Usuário 1513 Colaborativo 7,67% 

18 Usuário 1513 Educativo 1,19% 

147 Usuário 1513 Informativo 9,72% 

1081 Usuário 1513 Neutro 71,45% 

4 Usuário 1513 Publicitário 0,26% 
 

Analisando-se pelo aspecto temporal, antes das Jornadas, a maior parte dos comentários 

foi neutra (370). Dentre os demais, a maioria correspondeu à função informativa, seguida da 

colaborativa e só então da educativa. Durante as jornadas, o mesmo se manteve, assim como 

depois. A alteração que chama a atenção, contudo, é relacionada ao comentário de função 

educativa. Enquanto as demais funções se elevaram para além do havido antes das jornadas, 

em relação ao comentário educativo, este se reduziu, pois antes, somaram 21 e depois apenas 

8. Comparando, os comentários informativos passaram de 47 antes para 176 depois das 

jornadas. E os colaborativos de 38 para 61. O empenho dos usuários em interagir com a 

página por meio de comentários educativos reduziu-se enquanto o empenho em informar e 

colaborar se elevou.  

 

Quadro 59 - Categoria da função da mensagem  

Comentários Categoria temporal Categoria de  
Função da mensagem 

Total % 

38 Antes das Jornadas de Junho Colaborativo 1513 2,51% 

21 Antes das Jornadas de Junho Educativo 1513 1,39% 

47 Antes das Jornadas de Junho Informativo 1513 3,11% 

370 Antes das Jornadas de Junho Neutro 1513 24,45% 
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Quadro 59 - Categoria da função da mensagem  

Comentários Categoria temporal Categoria de  
Função da mensagem 

Total % 

1 Antes das Jornadas de Junho Publicitário 1513 0,07% 

18 Durante as Jornadas de Junho Colaborativo 1513 1,19% 

5 Durante as Jornadas de Junho Educativo 1513 0,33% 

25 Durante as Jornadas de Junho Informativo 1513 1,65% 

97 Durante as Jornadas de Junho Neutro 1513 6,41% 

1 Durante as Jornadas de Junho Publicitário 1513 0,07% 

61 Depois das Jornadas de Junho Colaborativo 1513 4,03% 

8 Depois das Jornadas de Junho Educativo 1513 0,53% 

176 Depois das Jornadas de Junho Informativo 1513 11,63% 

643 Depois das Jornadas de Junho Neutro 1513 42,5% 

2 Depois das Jornadas de Junho Publicitário 1513 0,13% 
 

Analisando-se a partir da origem do comentário, a CGU teve um comentário 

colaborativo apenas antes das Jornadas, o que não se repetiu mais no período pesquisado. Já 

os usuários tiveram uma participação colaborativa que saltou de 37 comentários (antes) para 

61 após, e mantendo elevado o número durante as jornadas. Ainda assim, considerando-se as 

médias mensais (respectivamente 7,4, 18 e 10,16), é possível observar uma maior participação 

colaborativa dos usuários após as jornadas. Em relação aos comentários educativos, a 

participação da CGU também se reduziu de 11 no primeiro período para 2 e 3 

respectivamente, nos períodos seguintes, lembrando-se que o período posterior às Jornadas é 

composto de 6 (seis) meses. O mesmo aconteceu em relação aos usuários, no que diz respeito 

aos comentários educativos. No que pertine aos comentários informativos, tanto página 

quanto usuários tiveram um incremento da participação informativa após as jornadas, sendo 

que durante as jornadas foram os usuários que aumentaram em muito sua participação 

informativa por meio de comentários, que quase atingiram o mesmo número total dos cinco 

meses anteriores.  

 

Quadro 60 – Categoria  da 
função da mensagem por 
categoria temporal e categoria 
de origem       

Categoria temporal 
Categoria 
de origem 

Categoria de função da 
mensagem Total 

Antes das Jornadas de Junho Página Colaborativo 1 
    Educativo 11 
    Informativo 21 
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    Neutro 12 

  
Página 
Total   45 

  Usuário Colaborativo 37 
    Educativo 10 
    Informativo 26 
    Neutro 358 
    Publicitário 1 

  
Usuário 
Total   432 

Antes das Jornadas de Junho 
Total     477 
Depois das Jornadas de Junho Página Educativo 3 
    Informativo 76 
    Neutro 16 

  
Página 
Total   95 

  Usuário Colaborativo 61 
    Educativo 5 
    Informativo 100 
    Neutro 627 
    Publicitário 2 

  
Usuário 
Total   795 

Depois das Jornadas de Junho 
Total     890 
Durante as Jornadas de Junho Página Educativo 2 
    Informativo 4 
    Neutro 1 

  
Página 
Total   7 

  Usuário Colaborativo 18 
    Educativo 3 
    Informativo 21 
    Neutro 96 
    Publicitário 1 

  
Usuário 
Total   139 

Durante as Jornadas de Junho 
Total     146 
Total geral     1513 
 

Uma leitura conjunta, comparativa, entre as categorias de função da mensagem e as 

categorias de planos de justiça e de justiça em co-ocorrência permite verificar que dos 

comentários acerca do plano procedimental da justiça, a maioria (683) é neutra quanto ao 

aspecto educativo. Com função informativa, foram 87 comentários, 26 educativos, 105 

colaborativos. Portanto, embora essas funções não tenham prevalecido na comunicação entre 
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página e usuários por meio de comentários, ainda assim, onde ocorreu, teve uma tendência 

colaborativa grande. Quando os comentários se caracterizam como plano objetivo, 107 foram 

neutros, 14 informativos, 21 educativos (mais do que os informativos) e 39 colaborativos, 

ainda mais do que os educativos. Ou seja, tanto no plano procedimental quanto no plano 

objetivo, desconsiderados os comentários neutros, prevaleceram os colaborativos. No plano 

procedimental, contudo, os informativos superaram os educativos e no plano objetivo o que se 

deu foi o contrário.  

Por outro lado, os 4 comentários publicitários são neutros em relação aos planos da 

justiça. 

 

Quadro 61 - Categoria da função da mensagem por categoria de planos de justiça 

Comentários Total Categoria da função 
 da mensagem 

Categoria de planos de justiça  % 

3 1513 Colaborativo Denúncia/Pedido de Ajuda/Orientação 0,2% 

10 1513 Colaborativo Neutro 0,66% 

1 1513 Colaborativo Objetivo - Conteúdo da Justiça 0,07% 

102 1513 Colaborativo Procedimental - Metadiscurso Político 6,74% 

1 1513 Colaborativo Subjetivo - Internacional 0,07% 

2 1513 Educativo Neutro 0,13% 

6 1513 Educativo Objetivo - Conteúdo da Justiça 0,4% 

26 1513 Educativo Procedimental - Metadiscurso Político 1,72% 

5 1513 Informativo Denúncia/Pedido de Ajuda/Orientação 0,33% 

154 1513 Informativo Neutro 10,18% 

6 1513 Informativo Objetivo - Conteúdo da Justiça 0,4% 

83 1513 Informativo Procedimental - Metadiscurso Político 5,49% 

157 1513 Neutro Denúncia/Pedido de Ajuda/Orientação 10,38% 

373 1513 Neutro Neutro 24,65% 

6 1513 Neutro Objetivo - Conteúdo da Justiça 0,4% 

569 1513 Neutro Procedimental - Metadiscurso Político 37,61% 

5 1513 Neutro Subjetivo - Internacional 0,33% 

4 1513 Publicitário Neutro 0,26% 
  

Quadro 62 - Categoria da função da mensagem por categoria de planos de justiça em co-
ocorrência 

Comentários Categoria de planos de justiça em 
co-ocorrência 

Total Categoria da função da 
mensagem  

% 

76 Não Se Aplica 1513 Colaborativo 5,02% 

38 Objetivo - Conteúdo da Justiça 1513 Colaborativo 2,51% 

3 Procedimental - Metadiscurso 1513 Colaborativo 0,2% 
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Quadro 62 - Categoria da função da mensagem por categoria de planos de justiça em co-
ocorrência 

Comentários Categoria de planos de justiça em 
co-ocorrência 

Total Categoria da função da 
mensagem  

% 

Político 

19 Não Se Aplica 1513 Educativo 1,26% 

15 Objetivo - Conteúdo da Justiça 1513 Educativo 0,99% 

235 Não Se Aplica 1513 Informativo 15,53% 

1 Neutro 1513 Informativo 0,07% 

8 Objetivo - Conteúdo da Justiça 1513 Informativo 0,53% 

4 Procedimental - Metadiscurso 
Político 

1513 Informativo 0,26% 

892 Não Se Aplica 1513 Neutro 58,96% 

3 Neutro 1513 Neutro 0,2% 

101 Objetivo - Conteúdo da Justiça 1513 Neutro 6,68% 

114 Procedimental - Metadiscurso 
Político 

1513 Neutro 7,53% 

4 Não Se Aplica 1513 Publicitário 0,26% 
 

Considerando-se pelo viés do conteúdo da justiça, dos comentários sobre a dimensão 

cultural da justiça, 1 foi colaborativo, 1 educativo, 4 neutros, nenhum informativo e nenhum 

publicitário. Sobre a dimensão econômica, houve 10 comentários colaborativos, apenas 1 

educativo, 5 informativos, 48 neutros e nenhum publicitário. Sobre a dimensão política, foram 

29 colaborativos, 19 educativos, 11 informativos, 64 neutros e nenhum publicitário. Alguns 

achados merecem destaque, portanto.  

Primeiramente, dos comentários colaborativos (117), 65,81% não se relacionam com o 

conteúdo da justiça, 24,78% se referem à dimensão política, 8,54% à dimensão econômica e 

0,85% à dimensão cultural. Dos comentários educativos (34 no total), 38,23% não se 

relacionam ao conteúdo da justiça, 2,94% são relacionados com a dimensão cultural e outros 

2,94% com a dimensão econômica, enquanto 55,88% se relacionam com a dimensão política. 

Do total de 248 comentários informativos, 93,54% não se relacionam ao conteúdo da justiça, 

nenhum se relaciona à dimensão cultural, apenas 2,01% se relacionam à dimensão econômica 

e 4,43% à dimensão política. Portanto, os comentários educativos foram muito mais voltados 

ao conteúdo da justiça, e principalmente à sua dimensão política, que parece ter um peso 

bastante grande nas interações travadas com a página por meio dos comentários.  
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Quadro 63 - Categoria da função da mensagem por categoria de conteúdo 

 Comentários Total Categoria de 
 função da mensagem 

Categoria de conteúdo % 

1 1513 Colaborativo Dimensão Cultural 0,07% 

10 1513 Colaborativo Dimensão Econômica 0,66% 

29 1513 Colaborativo Dimensão Política 1,92% 

77 1513 Colaborativo Não Se Aplica 5,09% 

1 1513 Educativo Dimensão Cultural 0,07% 

1 1513 Educativo Dimensão Econômica 0,07% 

19 1513 Educativo Dimensão Política 1,26% 

13 1513 Educativo Não Se Aplica 0,86% 

5 1513 Informativo Dimensão Econômica 0,33% 

11 1513 Informativo Dimensão Política 0,73% 

232 1513 Informativo Não Se Aplica 15,33% 

4 1513 Neutro Dimensão Cultural 0,26% 

48 1513 Neutro Dimensão Econômica 3,17% 

64 1513 Neutro Dimensão Política 4,23% 

994 1513 Neutro Não Se Aplica 65,7% 

4 1513 Publicitário Não Se Aplica 0,26% 
 

Categorias de interação  

 

Dos comentários, foram categorizados quanto à interação apenas aqueles dos usuários.  

Para os comentários da página, utilizou-se a classificação “não se aplica”, assim como 

para o comentário do usuário que o fez em seu próprio post, sem que tenha havido efetiva 

interação com outros usuários ou com a página. Estes somam 19 comentários em 1366.  

Quase 10% dos comentários foram de interação difusora, ou seja, marcaram outras 

pessoas. Essas marcações indicam que a pessoa pretende que a pessoa marcada veja aquela 

publicação específica. Foram no total 141 comentários em que o usuário utilizou essa via, da 

marcação, para difundir o conteúdo do post, ainda que de modo direcionado (voltado para 

pessoas específicas). Como finalidade da interação, contudo, equipara-se ao ato de 

compartilhar. A diferença está em que um usuário que compartilha um conteúdo o expõe em 

sua linha do tempo ou na linha do tempo de um amigo, aumentando o alcance inicial da 

postagem compartilhada, fazendo com que as pessoas de sua rede acessem aquele conteúdo 

através de seu ato. Se isoladamente considerado o número de comentários difusores parece 

pequeno, porém, avaliado no conjunto das interações possíveis, junto aos compartilhamentos, 

é possível perceber o impacto de difusão da informação (seja esse conteúdo classificável 
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apenas como informativo, ou mesmo como educativo ou colaborativo) por essa via de 

interação.  

  Destaco que o compartilhamento ou o comentário de marcação são vistos como uma 

forma de interação porque, apesar da simplicidade do gesto, são formas de fazer circular um 

determinado conteúdo, intencionalmente. Uma pessoa que tem uma determinada rede de 

conexões, com familiares, amigos, colegas ou outras pessoas as quais se liga ainda que 

virtualmente, expande através dessa rede, e em razão de seus laços com essas pessoas, um 

determinado conteúdo que, por razões que só a própria pessoa pode efetivamente conhecer, 

considera relevante levar aos demais. E essa circulação das informações, das ideias, é o cerne 

do processo comunicacional de interação e de troca simbólica. 

Daqueles comentários em que o usuário expressou uma opinião acerca do tema do post, 

poucos foram neutros. A maioria dos comentários (335) expressou opinião negativa – de 

discordância ou crítica – sobre o conteúdo do post. Outros tantos, 334 comentários, indicaram 

uma opinião positiva quanto ao post, mas também uma crítica, acrescentando outros pontos 

não abordados no post ou mesmo ponderando as afirmações da postagem. Por fim, 333 

comentários efetivamente manifestaram opinião positiva em relação ao conteúdo do post. 

Chama a atenção o quanto essa distribuição foi absolutamente proporcional entre as três 

categorias opinativas.  

 

Quadro 64 – Categoria de interação 
Comentários Categoria de interação  Total % 

141 Difusora 1513 9,32% 

166 Não Se Aplica 1513 10,97% 

333 Opinativa de Concordância 1513 22,01% 

335 Opinativa de Discordância 1513 22,14% 

334 Opinativa Mista 1513 22,08% 

204 Opinativa Neutra 1513 13,48% 
 

Quadro 65 - Categoria de interação por categoria de origem 
Comentários Categoria de origem Categoria de interacao Total % 

141 Usuário Difusora 1513 9,32% 

147 Página Não Se Aplica 1513 9,72% 

19 Usuário Não Se Aplica 1513 1,26% 

333 Usuário Opinativa positiva 1513 22,01% 

335 Usuário Opinativa negativa 1513 22,14% 

334 Usuário Opinativa Mista 1513 22,08% 

204 Usuário Opinativa Neutra 1513 13,48% 
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Levando-se em conta o aspecto temporal das interações, durante as manifestações, 

ocorreram 18 comentários de interação difusora. Antes, somaram 33, média de 6,6 

comentários difusores ao mês. Após, foram 90, ou seja, média de 15 ao mês. Portanto, o pico 

de interações difusoras via comentário se deu durante as Jornadas, e não se manteve em 

mesmo patamar, mas ainda sim, manteve elevada em média bastante superior (mais que o 

dobro) à média do período anterior às Jornadas. Portanto, é possível que as Jornadas tenham 

influenciado positivamente a interação difusora entre os usuários da página, levando a um 

aumento, que se prolongou no tempo, dessa modalidade de interação na rede social virtual.  

Outra variação que se observa é que, antes das Jornadas, ainda que com mínima 

variação percentual, os comentários opinativos positivos eram superiores aos opinativos 

mistos e negativos. Durante as Jornadas, os comentários opinativos mistos passaram a ser 

maioria, seguido dos opinativos positivos e então dos negativos. Já após as Jornadas, os 

comentários opinativos mistos continuaram em maioria, seguidos dos opinativos negativos e 

somente então pelos opinativos positivos. A tendência que se mostrou, portanto, foi de uma 

postura mais crítica dos usuários a partir das Jornadas de Junho, o que se reforçou após, 

quando tanto opinativos mistos quanto negativos ultrapassaram os opinativos positivos, ainda 

que por pouca diferença.  

 

Quadro 66 - Categoria de interação por categoria temporal 
Comentários Categoria temporal Total Categoria de interação % 

33 Antes das Jornadas de Junho 1513 Difusora 2,18% 

59 Antes das Jornadas de Junho 1513 Não Se Aplica 3,9% 

119 Antes das Jornadas de Junho 1513 Opinativa positiva 7,87% 

106 Antes das Jornadas de Junho 1513 Opinativa negativa 7,01% 

92 Antes das Jornadas de Junho 1513 Opinativa Mista 6,08% 

68 Antes das Jornadas de Junho 1513 Opinativa Neutra 4,49% 

90 Depois das Jornadas de Junho 1513 Difusora 5,95% 

99 Depois das Jornadas de Junho 1513 Não Se Aplica 6,54% 

183 Depois das Jornadas de Junho 1513 Opinativa positiva 12,1% 

202 Depois das Jornadas de Junho 1513 Opinativa negativa 13,35% 

203 Depois das Jornadas de Junho 1513 Opinativa Mista 13,42% 

113 Depois das Jornadas de Junho 1513 Opinativa Neutra 7,47% 

18 Durante as Jornadas de Junho 1513 Difusora 1,19% 

8 Durante as Jornadas de Junho 1513 Não Se Aplica 0,53% 

31 Durante as Jornadas de Junho 1513 Opinativa positiva 2,05% 

27 Durante as Jornadas de Junho 1513 Opinativa negativa 1,78% 

39 Durante as Jornadas de Junho 1513 Opinativa Mista 2,58% 
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Quadro 66 - Categoria de interação por categoria temporal 
Comentários Categoria temporal Total Categoria de interação % 

23 Durante as Jornadas de Junho 1513 Opinativa Neutra 1,52% 
 

A maior parte das interações difusoras foi neutra, em seu conteúdo, em relação ao plano 

de justiça, apenas referindo a pessoa marcada na publicação. Alguns poucos comentários, 

além de marcar pessoas, ainda acrescentaram algum outro conteúdo, passível de análise no 

plano da justiça. Neste, apenas um comentário difusor referiu-se ao plano objetivo, e outros 8 

ao plano procedimental.  

Considerando-se tanto o plano da justiça em primeira classificação como o plano da 

justiça em co-ocorrência, os comentários opinativos positivos chegaram a 8 para apresentar 

denúncia/pedido de ajuda/orientação, a 118 neutros para os planos da justiça, apenas 22 a 

respeito do plano objetivo e 209 comentários classificáveis no plano procedimental. Já os 

comentários opinativos negativos, de um total de 335, 69 apresentaram denúncia/pedido de 

ajuda/orientação, 275 se relacionam ao plano procedimental, 68 ao conteúdo da justiça e 

apenas 4 ao plano subjetivo internacional. Proporção similar se revela em relação aos 

comentários opinativos mistos, na medida em que, de 334 comentários, 59 fizeram uma 

denúncia ou pedido, 264 se referiram ao plano procedimental e 70 ao plano objetivo, além de 

2 ao plano subjetivo internacional. Apenas nos comentários opinativos neutros essa proporção 

se inverte, igualando-se o número de comentários em que se trata de denúncia/pedido de ajuda 

ou plano procedimental da justiça. 

Ou seja, é patente que o debate entre a instituição pública mantenedora da página e o 

usuário da rede social virtual se dá ao nível do metadiscurso político, o que se caracteriza por 

essa troca entre o ente público e o usuário da página, que ali pode efetivamente opinar sobre 

os assuntos propostos. O exercício dessa possibilidade – a de opinar – por si só – importa em 

exercício do discurso metapolítico, caracterizando-se com isso o debate público direto entre o 

ente público e o indivíduo (cidadão ou não, no sentido jurídico da palavra).  

 

Quadro 67 - Categoria de interação por categoria de planos de justiça 
Comentários Categoria de interação Categoria de planos de justiça  Total % 

132 Difusora Neutro 1513 8,72% 

1 Difusora Objetivo - Conteúdo da Justiça 1513 0,07% 

8 Difusora Procedimental - Metadiscurso Político 1513 0,53% 

3 Não Se Aplica Denúncia/Pedido de Ajuda/Orientação 1513 0,2% 

78 Não Se Aplica Neutro 1513 5,16% 



 183 

Quadro 67 - Categoria de interação por categoria de planos de justiça 
Comentários Categoria de interação Categoria de planos de justiça  Total % 

8 Não Se Aplica Objetivo - Conteúdo da Justiça 1513 0,53% 

77 Não Se Aplica Procedimental - Metadiscurso Político 1513 5,09% 

8 Opinativa positiva Denúncia/Pedido de Ajuda/Orientação 1513 0,53% 

116 Opinativa positiva Neutro 1513 7,67% 

5 Opinativa positiva Objetivo - Conteúdo da Justiça 1513 0,33% 

204 Opinativa positiva Procedimental - Metadiscurso Político 1513 13,48% 

69 Opinativa negativa Denúncia/Pedido de Ajuda/Orientação 1513 4,56% 

38 Opinativa negativa Neutro 1513 2,51% 

6 Opinativa negativa Objetivo - Conteúdo da Justiça 1513 0,4% 

218 Opinativa negativa Procedimental - Metadiscurso Político 1513 14,41% 

4 Opinativa negativa Subjetivo - Internacional 1513 0,26% 

59 Opinativa Mista Denúncia/Pedido de Ajuda/Orientação 1513 3,9% 

17 Opinativa Mista Neutro 1513 1,12% 

256 Opinativa Mista Procedimental - Metadiscurso Político 1513 16,92% 

2 Opinativa Mista Subjetivo - Internacional 1513 0,13% 

26 Opinativa Neutra Denúncia/Pedido de Ajuda/Orientação 1513 1,72% 

162 Opinativa Neutra Neutro 1513 10,71% 

16 Opinativa Neutra Procedimental - Metadiscurso Político 1513 1,06% 
 

Quadro 68 - Categoria de interação por categoria de planos de justiça em co-ocorrência 

Comentários Categoria de 
interação 

Categoria de planos de justiça em co-
ocorrência 

Total % 

139 Difusora Não Se Aplica 1513 9,19% 

2 Difusora Objetivo - Conteúdo da Justiça 1513 0,13% 

154 Não Se Aplica Não Se Aplica 1513 10,18% 

2 Não Se Aplica Neutro 1513 0,13% 

9 Não Se Aplica Objetivo - Conteúdo da Justiça 1513 0,59% 

1 Não Se Aplica Procedimental - Metadiscurso Político 1513 0,07% 

309 Opinativa positiva Não Se Aplica 1513 20,42% 

2 Opinativa positiva Neutro 1513 0,13% 

17 Opinativa positiva Objetivo - Conteúdo da Justiça 1513 1,12% 

5 Opinativa positiva Procedimental - Metadiscurso Político 1513 0,33% 

216 Opinativa negativa Não Se Aplica 1513 14,28% 

62 Opinativa negativa Objetivo - Conteúdo da Justiça 1513 4,1% 

57 Opinativa negativa Procedimental - Metadiscurso Político 1513 3,77% 

216 Opinativa Mista Não Se Aplica 1513 14,28% 

70 Opinativa Mista Objetivo - Conteúdo da Justiça 1513 4,63% 

48 Opinativa Mista Procedimental - Metadiscurso Político 1513 3,17% 

193 Opinativa Neutra Não Se Aplica 1513 12,76% 
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Quadro 68 - Categoria de interação por categoria de planos de justiça em co-ocorrência 

Comentários Categoria de 
interação 

Categoria de planos de justiça em co-
ocorrência 

Total % 

1 Opinativa Neutra Objetivo - Conteúdo da Justiça 1513 0,07% 

10 Opinativa Neutra Procedimental - Metadiscurso Político 1513 0,66% 
 

Já quando falamos em comentários classificados no plano objetivo da justiça, e 

consequentemente em seu conteúdo, uma leitura conjunta dessa categorização com a 

interação nos remete a que uma grande maioria dos comentários difusores não se relacionou 

ao conteúdo da justiça, o que se repetiu com as demais classificações da interação, fato esse 

compatível com a constatação de que poucos comentários se relacionaram com o plano 

objetivo da justiça. Daqueles que tiveram essa classificação, contudo, nos comentários 

opinativos positivos, a maioria se relacionou com a dimensão política (19 contra 1 da cultural 

e 3 da econômica), ao passo que nos opinativos negativos a dimensão econômica se 

aproximou da dimensão política, com respectivamente 32 e 41 comentários (a cultural teve 

apenas um comentário dessa categoria). O mesmo aconteceu com os comentários opinativos 

mistos, em que 27 se referiram à dimensão econômica e 43 à política, além de 4 à dimensão 

cultural.  

O que se extrai disso é que, embora a dimensão política prevaleça em todos os 

comentários opinativos, a dimensão econômica aparece com muito mais repercussão naqueles 

em que há crítica e discordância, a demonstrar uma posição menos otimista e de maior 

contestação e insatisfação quando o comentário diz respeito a questões de redistribuição.  

 

Quadro 69 - Categoria de interação por categoria de conteúdo 
Comentários Categoria de interação Categoria de conteúdo Total % 

1 Difusora Dimensão Econômica 1513 0,07% 

2 Difusora Dimensão Política 1513 0,13% 

138 Difusora Não Se Aplica 1513 9,12% 

1 Não Se Aplica Dimensão Econômica 1513 0,07% 

17 Não Se Aplica Dimensão Política 1513 1,12% 

148 Não Se Aplica Não Se Aplica 1513 9,78% 

1 Opinativa positiva Dimensão Cultural 1513 0,07% 

3 Opinativa positiva Dimensão Econômica 1513 0,2% 

19 Opinativa positiva Dimensão Política 1513 1,26% 

310 Opinativa positiva Não Se Aplica 1513 20,49% 

1 Opinativa negativa Dimensão Cultural 1513 0,07% 

32 Opinativa negativa Dimensão Econômica 1513 2,12% 
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Quadro 69 - Categoria de interação por categoria de conteúdo 
Comentários Categoria de interação Categoria de conteúdo Total % 

41 Opinativa negativa Dimensão Política 1513 2,71% 

261 Opinativa negativa Não Se Aplica 1513 17,25% 

4 Opinativa Mista Dimensão Cultural 1513 0,26% 

27 Opinativa Mista Dimensão Econômica 1513 1,78% 

43 Opinativa Mista Dimensão Política 1513 2,84% 

260 Opinativa Mista Não Se Aplica 1513 17,18% 

1 Opinativa Neutra Dimensão Política 1513 0,07% 

203 Opinativa Neutra Não Se Aplica 1513 13,42% 
 

 

6.2.3 Terceiro momento: correlacionando posts e comentários 

 

Os posts e os comentários foram analisados separadamente. Uma exata compreensão, 

contudo, pressupõe a comparação entre as categorizações aplicadas aos posts e aos seus 

comentários, de modo a apurar em que medida o conteúdo dos comentários adere ou repele, 

acompanha ou se desvia do conteúdo dos posts. Lembrando que a grande maioria dos 

comentários é dos usuários, e que a grande maioria dos posts comentados é da página, 

correlacionar as categorizações de posts e comentários é correlacionar a interação da CGU 

com seus usuários, os cidadãos que acompanham a página mantida por aquele órgão estatal.  

A primeira correlação a fazer se refere à classificação dos posts quanto aos planos de 

justiça e justiça em co-ocorrência, em comparação com as categorias de interação dos 

comentários.  

Posts neutros (considerando-se ambas as classificações de justiça) também foram objeto 

de interação entre os autores dos posts e os usuários que comentaram. Dentre os 386 

comentários, 50 foram classificados como “não se aplica”. Dos demais, contudo, 85 opinaram 

positivamente em relação ao conteúdo, 81 opinaram negativamente, 65 foram opinativos 

mistos, 74 opinativos neutros e 31 difusores. Mesmo os posts neutros em relação às questões 

de justiça motivaram grande interação, manifestações favoráveis e contrárias ao seu conteúdo. 

Nos 63 posts classificados como denúncia/pedido de ajuda/orientação, a maior parte 

(39) das interações se classificou como “não se aplica”, o que é compatível com o fato de que 

todos esses posts foram oriundos de usuários, e os comentários foram da página, em resposta 

à demanda ali trazida pelo usuário. Posts dessa natureza receberam ainda interação difusora (4 

comentários), 3 interações opinativas positivas, 4 opinativas negativas e 4 opinativas mistas, 
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além de 9 opinativas neutras. Pouca interação houve, portanto, que efetivamente se 

relacionasse com o conteúdo desses posts.  

No total, 917 comentários foram destinados aos posts classificados como relacionados 

ao plano objetivo da justiça, seja no primeiro momento, seja na justiça em co-ocorrência. 

Deles, 88 foram difusores, 193 (21,04%) opinativos positivos, 231 (25,19%) opinativos 

negativos, 231 (25,19%) opinativos mistos e 64 (6,97%) opinativos neutros.  Ao contrário dos 

posts de denúncia, nos posts relacionados ao plano objetivo da justiça, poucos foram neutros 

(6,97%), e 71,42% realmente opinaram positiva ou negativamente a respeito do post, 

lembrando que os opinativos mistos são aqueles em que, apesar de se manifestar 

positivamente sobre o post, o autor do comentário acresce uma crítica, sendo misto 

exatamente por comportar tanto uma opinião positiva quanto um adendo negativo 

complementar ao primeiro. A grande maioria dos comentários, portanto, formulou uma 

crítica, manifestando discordância em relação ao conteúdo do post. Por outro lado, tratou-se 

de conteúdo difundido por 9,59% dos comentários.  

Quando considerados os posts relacionados ao plano procedimental, os comentários 

somaram 414, dos quais 9,17% (38) foram difusores, 25,84% (107 comentários) foram 

opinativos positivos, 21,01% (87) foram opinativos negativos, e 22,22% (92) foram 

opinativos mistos, além de 4,58% (19) opinativos neutros.  

Comparando os posts do plano procedimental com os posts do plano objetivo, a difusão 

por meio de comentários foi muito próxima. Embora os comentários opinativos positivos 

tenham sido maiores aqui, enquanto menores no plano objetivo, na verdade, esta participação 

foi bem equilibrada, entre as opiniões manifestadas, muito próximas em percentual, tanto nos 

posts de plano objetivo como nos posts de plano procedimental.  

Já quanto aos posts relacionados ao plano subjetivo internacional, único que gerou 

comentários, no total de 72, as interações opinativas foram de 14 (positivas), 16 (negativas) e 

13 (mistas) comentários, além de 13 neutras. Aqui foi onde a interação difusora mais se 

aproximou das demais (9), perfazendo 12,5% dos comentários. Os opinativos foram 

respectivamente de 19,44%, 22,22%, 18,05% e 18,05%. Entre as interações opinativas, 

contudo, reduziram-se as positivas, negativas e mistas, mantendo-se proporção próxima em 

relação aos demais planos da justiça analisados.    

 

Quadro 70 – Categoria de planos 
de justiça (posts) por categoria de 
interação (comentários)      
Planos de Justiça - Posts Interação  Comentários Total % 
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Denúncia/Pedido de 
Ajuda/Orientação Difusora 4 0,26% 
  Não Se Aplica 39 2,58% 

  
Opinativa de 
Concordância 3 0,20% 

  
Opinativa de 
Discordância 4 0,26% 

  Opinativa Mista 4 0,26% 
  Opinativa Neutra 9 0,59% 
Denúncia/Pedido de Ajuda/Orientação Total 63 4,16% 
Neutro Difusora 31 2,05% 
  Não Se Aplica 50 3,30% 

  
Opinativa de 
Concordância 85 5,62% 

  
Opinativa de 
Discordância 81 5,35% 

  Opinativa Mista 65 4,30% 
  Opinativa Neutra 74 4,89% 
Neutro Total   386 25,51% 
Objetivo - Conteúdo da Justiça Difusora 61 4,03% 
  Não Se Aplica 40 2,64% 

  
Opinativa de 
Concordância 133 8,79% 

  
Opinativa de 
Discordância 152 10,05% 

  Opinativa Mista 165 10,91% 
  Opinativa Neutra 74 4,89% 
Objetivo - Conteúdo da Justiça Total 625 41,31% 
Procedimental - Metadiscurso 
Político Difusora 36 2,38% 
  Não Se Aplica 30 1,98% 

  
Opinativa de 
Concordância 98 6,48% 

  
Opinativa de 
Discordância 82 5,42% 

  Opinativa Mista 87 5,75% 
  Opinativa Neutra 34 2,25% 
Procedimental - Metadiscurso Político Total 367 24,26% 
Subjetivo - Internacional Difusora 9 0,59% 
  Não Se Aplica 7 0,46% 

  
Opinativa de 
Concordância 14 0,93% 

  
Opinativa de 
Discordância 16 1,06% 

  Opinativa Mista 13 0,86% 
  Opinativa Neutra 13 0,86% 
Subjetivo - Internacional Total   72 4,76% 
Total geral   1513 100,00% 
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Quadro 71 - Categoria de planos 
de justiça em co-ocorrência 
(posts) por categoria de interação 
(comentários)      
Planos Justiça_Co Post Cat_interacao_Com Total % 
Não Se Aplica Difusora 111 7,34% 
  Não Se Aplica 113 7,47% 

  
Opinativa de 
Concordância 261 17,25% 

  
Opinativa de 
Discordância 251 16,59% 

  Opinativa Mista 262 17,32% 
  Opinativa Neutra 165 10,91% 
Não Se Aplica Total   1163 76,87% 
Neutro Difusora 1 0,07% 
  Não Se Aplica 3 0,20% 

  
Opinativa de 
Concordância 3 0,20% 

  Opinativa Mista 1 0,07% 
  Opinativa Neutra 3 0,20% 
Neutro Total   11 0,73% 
Objetivo - Conteúdo da Justiça Difusora 27 1,78% 
  Não Se Aplica 30 1,98% 

  
Opinativa de 
Concordância 60 3,97% 

  
Opinativa de 
Discordância 79 5,22% 

  Opinativa Mista 66 4,36% 
  Opinativa Neutra 30 1,98% 
Objetivo - Conteúdo da Justiça Total 292 19,30% 
Procedimental - Metadiscurso 
Político Difusora 2 0,13% 
  Não Se Aplica 20 1,32% 

  
Opinativa de 
Concordância 9 0,59% 

  
Opinativa de 
Discordância 5 0,33% 

  Opinativa Mista 5 0,33% 
  Opinativa Neutra 6 0,40% 
Procedimental - Metadiscurso Político Total 47 3,11% 
Total geral   1513 100,00% 
 

Passando-se à análise das interações em relação aos posts classificados quanto ao 

conteúdo da justiça (lembre-se, aqueles que foram, antes, classificados no plano objetivo da 

justiça), os comentários direcionados aos posts que receberam essa classificação somaram 911 

comentários, dos quais 10 direcionados a posts relativos à dimensão cultural, 286 a posts da 

dimensão econômica e 615 a posts da dimensão política.  
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Do primeiro grupo – comentários aos posts de dimensão cultural – 20% são de interação 

difusora, 20% de interação opinativa positiva, 30% de interação opinativa negativa e mais 

30% a interação opinativa mista. Do segundo grupo – comentários aos posts de dimensão 

econômica – 12,58% são de interação difusora, 18,88% opinativa positiva, 27,97% opinativa 

negativa, 22,37% opinativa mista e 10,13% opinativa neutra. Do terceiro grupo – comentários 

aos posts da dimensão política – 7,80% dos comentários são difusores, 22,27% opinativos 

positivos, 23,90% opinativos negativos, 26,01% opinativos mistos e 11,86% opinativos 

neutros. Os posts vinculados a dimensão cultural, além de serem poucos, motivaram uma 

baixa interação ativa dos usuários, com uma baixa participação por essa via. Já os posts de 

dimensão econômica e política levaram a uma interação bastante intensa por meio dos 

comentários, sendo que as interações difusoras foram maiores para a dimensão econômica do 

que para a política, assim como foram maiores as opinativas negativas. A concordância maior 

com o conteúdo postado se deu quanto aos posts da dimensão política, assim como foram 

maiores também os comentários opinativos mistos e os neutros.  

 

Quadro 72 - Categoria de 
conteúdo (posts) por 
categoria de interação 
(comentários)      
Categoria de conteúdo 
Post 

Categoria de interação 
(comentários) Total % 

Dimensão Cultural Difusora 2 0,13% 

  
Opinativa de 
Concordância 2 0,13% 

  
Opinativa de 
Discordância 3 0,20% 

  Opinativa Mista 3 0,20% 
Dimensão Cultural Total   10 0,66% 
Dimensão Econômica Difusora 36 2,38% 
  Não Se Aplica 23 1,52% 

  
Opinativa de 
Concordância 54 3,57% 

  
Opinativa de 
Discordância 80 5,29% 

  Opinativa Mista 64 4,23% 
  Opinativa Neutra 29 1,92% 
Dimensão Econômica 
Total   286 18,90% 
Dimensão Política Difusora 48 3,17% 
  Não Se Aplica 50 3,30% 

  
Opinativa de 
Concordância 137 9,05% 
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Opinativa de 
Discordância 147 9,72% 

  Opinativa Mista 160 10,58% 
  Opinativa Neutra 73 4,82% 
Dimensão Política Total   615 40,65% 
Não Se Aplica Difusora 55 3,64% 
  Não Se Aplica 93 6,15% 

  
Opinativa de 
Concordância 140 9,25% 

  
Opinativa de 
Discordância 105 6,94% 

  Opinativa Mista 107 7,07% 
  Opinativa Neutra 102 6,74% 
Não Se Aplica Total   602 39,79% 
Total geral   1513 100,00% 
 

Considerando-se a categorização dos posts conforme a função da mensagem, com vistas 

à categoria de função da mensagem, verifica-se que dos 14 comentários aos posts 

colaborativos, 7 (50%) não se aplicam, 2 (14,28%) são difusores, 3 (21,42%) opinativos 

positivos e 2 (14,28%) opinativos mistos. Para estes posts, não houve comentários opinativos 

negativos, nem opinativos neutros.  

Aos posts educativos foram destinados 578 comentários. Desses, a apenas 42 não se 

aplica a classificação quanto à interação. Os comentários opinativos foram a grande maioria, 

sendo 132 (22,83%) opinativos positivos, 115 (19,89%) opinativos negativos, 135 (23,35%) 

opinativos mistos e 76 (13,14%) opinativos neutros. Os difusores por sua vez foram 78 

(13,49%) comentários.  

Aos posts informativos destinaram-se 741 comentários, dos quais 45 (6,07%) difusores, 

167 (22,53%) opinativos positivos, 193 (26,04%) opinativos negativos, 183 (24,69%) 

opinativos mistos e 96 (12,95%) opinativos neutros.  

Aos posts publicitários, do total de 59 comentários, 3 (5,08%) são difusores, 20 

(33,89%) opinativos positivos, 18 (30,50%) opinativos negativos, 5 (8,47%) opinativos 

mistos e 9 (15,25%) opinativos neutros.  

Comparativamente, os posts colaborativos e os educativos foram os que mais motivaram 

a difusão por meio de comentários difusores, com mais do dobro de comentários difusores do 

que as demais categorias. Já quanto aos comentários opinativos positivos, houve uma certa 

equivalência entre as categorias, apenas destoando os posts publicitários, que receberam 

comentários opinativos positivos em percentual maior do que as demais categorias, com mais 

de 10% de diferença, a indiciar que a linguagem publicitária induz a uma concordância ou 

avaliação positiva de seu destinatário. Por outro lado, também motivaram percentual alto de 



 191 

comentários opinativos negativos, demonstrando maior rejeição ao conteúdo apresentado sob 

esse formato/linguagem.  Os posts colaborativos sequer receberam comentários opinativos 

negativos. E os posts educativos e informativos tiveram uma distância maior entre os 

negativos do que entre os positivos, os mistos e os neutros. Ou seja, houve ainda uma menor 

rejeição ao conteúdo apresentado em modo educativo do que ao meramente informativo.  

 

Quadro 73 - Categoria de 
função da mensagem 
(posts) por categoria de 
interação (comentários)      
Função da mensagem 
(Post) 

Categoria de interação 
(comentários) Total % 

Colaborativo Difusora 2 0,13% 
  Não Se Aplica 7 0,46% 

  
Opinativa de 
Concordância 3 0,20% 

  Opinativa Mista 2 0,13% 
Colaborativo Total   14 0,93% 
Educativo Difusora 78 5,16% 
  Não Se Aplica 42 2,78% 

  
Opinativa de 
Concordância 132 8,72% 

  
Opinativa de 
Discordância 115 7,60% 

  Opinativa Mista 135 8,92% 
  Opinativa Neutra 76 5,02% 
Educativo Total   578 38,20% 
Informativo Difusora 45 2,97% 
  Não Se Aplica 57 3,77% 

  
Opinativa de 
Concordância 167 11,04% 

  
Opinativa de 
Discordância 193 12,76% 

  Opinativa Mista 183 12,10% 
  Opinativa Neutra 96 6,35% 
Informativo Total   741 48,98% 
Neutro Difusora 13 0,86% 
  Não Se Aplica 56 3,70% 

  
Opinativa de 
Concordância 11 0,73% 

  
Opinativa de 
Discordância 9 0,59% 

  Opinativa Mista 9 0,59% 
  Opinativa Neutra 23 1,52% 
Neutro Total   121 8,00% 
Publicitário Difusora 3 0,20% 
  Não Se Aplica 4 0,26% 
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Opinativa de 
Concordância 20 1,32% 

  
Opinativa de 
Discordância 18 1,19% 

  Opinativa Mista 5 0,33% 
  Opinativa Neutra 9 0,59% 
Publicitário Total   59 3,90% 
Total geral   1513 100,00% 
 

 Comparando-se os posts e os respectivos comentários em relação às categorias dos 

planos de justiça correlacionadas com as categorias temporais, é possível observar se os 

comentários, majoritariamente dos usuários, como antes já analisado, se mantêm fixados nas 

temáticas dos posts, acompanhando suas classificações, a demonstrar uma interação 

provocada e direcionada pelo autor do post, ou se, ao contrário, ganha contornos próprios, 

com um debate e uma interação espontâneos, direcionada ao interesse do próprio usuário 

independente do conteúdo do posts, quanto aos planos de justiça.  

Antes das Jornadas de Junho, do total de 480 comentários, 27 se destinaram a posts de 

denúncia/pedido de ajuda/orientação. Destes, apenas 1 também importou em denúncia/pedido 

de ajuda/orientação, 14 foram neutros, 1 se relacionou ao plano objetivo da justiça e 11 ao 

plano procedimental. Ou seja, do total de 27 comentários apenas 3,70% seguiram a 

classificação do post. A maioria (51,85%) foi neutra, e 40,74% se relacionaram ao plano 

procedimental da justiça. Ainda nesse período, 91 comentários se relacionaram a posts 

neutros quanto aos planos da justiça, a maioria se mantendo também neutra (54 comentários, 

59,34% do total). Outros 10 comentários (10,98%) importaram em denúncia/pedido de 

ajuda/orientação, e 25 (27,47%) deles se referiram ao plano procedimental da justiça, contra 

apenas 2 (2,19%) sobre o plano objetivo. Aqui, a classificação do post foi seguida pelos 

comentários, embora um percentual considerável tenha se relacionado ao plano procedimental 

da justiça.  

Outros 327 comentários se destinaram a posts classificados, quanto ao plano da justiça 

ou justiça em co-ocorrência, no plano objetivo. Desse total, 39 comentários apresentaram 

denúncia/pedido de ajuda/orientação, 125 foram neutros (neutro/não se aplica), não se 

relacionando ao plano objetivo da justiça, 32 dizem respeito ao plano objetivo, 130 ao plano 

procedimental e 1 ao plano subjetivo. Novamente, aqui, os comentários não seguiram a 

temática do post, ganhando contornos próprios (38,22% neutros, 39,75% no plano 

procedimental, apenas 9,78% relacionados ao próprio plano objetivo, e 11,92% com 

denúncia/pedido de ajuda/orientação, além de 0,3% acerca do plano subjetivo). 
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O número de comentários destinados aos posts classificados no plano procedimental 

somaram 134. Desses, 18 (13,43%) se destinaram a denúncia/pedido de ajuda/orientação, 49 

(36,56%) foram neutros, 2 (1,49%) relacionados ao plano objetivo e 65 (48,50%) ao plano 

procedimental. Aqui, de fato, os comentários acompanharam a classificação dos posts, 

seguindo uma tendência geral dos usuários em seus comentários de fazê-los dentro do plano 

procedimental. Ainda assim, a maioria (soma de todos os posts categorizados diversamente do 

plano procedimental) dos comentários difere da categoria do post. 

Aos posts categorizados como do plano subjetivo internacional da justiça foram 

destinados 25 comentários apenas. Desses, apenas 2 (8%) também se referiram ao plano 

subjetivo internacional. A maioria se relacionou ao plano procedimental (10 comentários, 

40% do total), outros 9 foram neutros (36%), apenas 1 comentário (4%) ao plano objetivo e 3 

como denúncia/pedido de ajuda/orientação (12%). Aqui também se confirma que a atuação 

dos usuários em interação com as postagens segue uma lógica própria não vinculada àquela 

proposta pelo post.  

Passando-se ao período durante as Jornadas, dois comentários se destinaram a posts 

contendo denúncia/pedido de ajuda/orientação, sendo um no plano objetivo e outro no plano 

procedimental, ou seja, ambos em classificação distinta da apresentada pelo post. Aos posts 

neutros, destinaram-se 18 comentários, sendo 6 (33,33%) também neutros, 1 (5,55%) com 

denúncia/pedido de ajuda/orientação, 11 (61,11%) no plano procedimental. Mesma tendência 

antes observada de que os comentários tomem rumos próprios independentes do 

direcionamento inicial dos posts.  

Dos posts classificados no plano objetivo, destinaram-se 127 comentários, dos quais 

apenas 1 (0,78%) se referiu também ao plano objetivo. Classificaram-se como 

denúncia/pedido de ajuda/orientação 4 (3,14%) comentários, outros 39 (30,70%) como 

neutros e 66 (51,96%) como de plano procedimental. Novamente aqui, à proposta dos posts 

não correspondeu a vontade dos usuários, pois os comentários também não se vincularam ou 

seguiram a classificação dos posts. 

Àqueles posts classificados no plano procedimental, durante as Jornadas, foram feitos 

13 comentários. Destes, 7 foram neutros, 3 corresponderam a denúncia/pedido de 

ajuda/orientação, e 2 ao plano procedimental. Ou seja, apenas 15,38% dos comentários se 

mantiveram na mesma classificação dos posts, sendo a maioria neutra (53,84%). Quanto aos 

posts do plano subjetivo internacional, do total de 9 comentários nenhum se referiu ao mesmo 

plano, sendo 3 relacionados a denúncia/ pedido de ajuda/orientação,  2 ao plano 

procedimental e 4 neutros.  
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Passando-se ao período posterior às Jornadas, que somou 887 comentários, 34 se 

destinaram a posts de denúncia/pedido de ajuda/orientação, embora apenas 4 (11,76%) 

tenham se mantido na mesma temática. Outros 11 (32,35%) foram neutros, 17 (50%) se 

relacionaram ao plano procedimental e 2 (5,88%) ao plano objetivo. Novamente aqui, após as 

Jornadas, os comentários seguiram outros caminhos que não os propostos pelos posts, 

prevalecendo o plano procedimental.  

Quanto aos posts neutros, aos quais se destinaram o total de 277 comentários, 150 deles 

(54,15%) foram também neutros, outros 110 (39,71%) se referiram ao plano procedimental e 

17 (6,13%) apresentaram denúncia/pedido de ajuda/orientação. A maior parte dos 

comentários, nesse caso, acompanhou o conteúdo do post, embora um percentual considerável 

tenha respondido a posts neutros com questões do plano procedimental.  

Quanto aos posts relacionados com o plano objetivo da justiça, direcionaram-se 463 

comentários, sendo 30 classificados como denúncia/pedido de ajuda/orientação, 75 neutros, 

22 relacionados também ao plano objetivo, 203 no plano procedimental e 3 no plano subjetivo 

internacional. Apenas 4,75% dos posts mantiveram-se vinculados à classificação do post. A 

maioria, 43,84%, se relacionou com o plano procedimental, além dos 16,19% neutros e 6,47% 

de denúncia/pedido de ajuda/orientação. Prevaleceu consistentemente a manifestação dos 

usuários pelo plano procedimental da justiça, enquanto poucos se mantiveram vinculados à 

postagem inicial.  

Aos posts classificados pelo plano procedimental se destinaram 267 comentários, dos 

quais 30 (11,23%) foram denúncia/pedido de ajuda/orientação, 90 (33,70%) neutros e 147 

(55,05%) no plano procedimental. Aqui, na contramão das demais comparações, os 

comentários majoritariamente se mantiveram no mesmo plano dos posts a que se referiram.  

Por último, nos posts do plano subjetivo internacional, houve apenas 38 comentários, 

sendo 3 denúncias/pedido de ajuda/orientação, 19 neutros e 16 relacionados ao plano 

procedimental. Ou seja, nenhum comentário no mesmo sentido do post, a maioria neutra, e 

boa parte deles direcionando o debate para o plano procedimental, ao contrário do plano a que 

se destinaram.  

De se ressaltar que os aspectos temporais, embora tenham – como visto ao longo das 

análises – afetado tanto as temáticas dos posts quanto os comentários, especialmente em 

termos de intensidade da participação, aqui não parecem ter interferido na lógica do diálogo 

entre posts e comentários, pois nos três tempos prevaleceu a desvinculação entre a 

classificação dos posts e a classificação dos comentários a ele destinados, mostrando que os 
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usuários não se limitaram ao proposto pela página em seus posts, redirecionando os debates 

aos seus próprios interesses.  

 

Quadro 74 - 
Categoria de 
planos de justiça 
em post por 
categoria de planos 
de justiça em 
comentários por 
categoria temporal        
Categoria temporal 
post  

Planos de Justiça 
Posts 

Planos de Justiça 
Comentarios Total % 

Antes das Jornadas 
de Junho 

Denúncia/Pedido de 
Ajuda/Orientação 

Denúncia/Pedido de 
Ajuda/Orientação 1 0,07% 

    Neutro 14 0,93% 

    
Objetivo - Conteúdo da 
Justiça 1 0,07% 

    
Procedimental - 
Metadiscurso Político 11 0,73% 

  Denúncia/Pedido de Ajuda/Orientação Total 27 1,78% 

  Neutro 
Denúncia/Pedido de 
Ajuda/Orientação 10 0,66% 

    Neutro 54 3,57% 

    
Objetivo - Conteúdo da 
Justiça 2 0,13% 

    
Procedimental - 
Metadiscurso Político 25 1,65% 

  Neutro Total   91 6,01% 

  
Objetivo - Conteúdo 
da Justiça 

Denúncia/Pedido de 
Ajuda/Orientação 39 2,58% 

    Neutro 61 4,03% 

    
Objetivo - Conteúdo da 
Justiça 9 0,59% 

    
Procedimental - 
Metadiscurso Político 114 7,53% 

    
Subjetivo - 
Internacional 1 0,07% 

  
Objetivo - Conteúdo 
da Justiça Total   224 14,81% 

  
Procedimental - 
Metadiscurso Político 

Denúncia/Pedido de 
Ajuda/Orientação 18 1,19% 

    Neutro 32 2,12% 

    
Objetivo - Conteúdo da 
Justiça 1 0,07% 

    
Procedimental - 
Metadiscurso Político 62 4,10% 

  Procedimental - Metadiscurso Político Total 113 7,47% 
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Subjetivo - 
Internacional 

Denúncia/Pedido de 
Ajuda/Orientação 3 0,20% 

    Neutro 9 0,59% 

    
Objetivo - Conteúdo da 
Justiça 1 0,07% 

    
Procedimental - 
Metadiscurso Político 10 0,66% 

    
Subjetivo - 
Internacional 2 0,13% 

  
Subjetivo - 
Internacional Total   25 1,65% 

Antes das Jornadas de Junho Total   480 31,73% 
Depois das 
Jornadas de Junho 

Denúncia/Pedido de 
Ajuda/Orientação 

Denúncia/Pedido de 
Ajuda/Orientação 4 0,26% 

    Neutro 11 0,73% 

    
Objetivo - Conteúdo da 
Justiça 2 0,13% 

    
Procedimental - 
Metadiscurso Político 17 1,12% 

  Denúncia/Pedido de Ajuda/Orientação Total 34 2,25% 

  Neutro 
Denúncia/Pedido de 
Ajuda/Orientação 17 1,12% 

    Neutro 150 9,91% 

    
Procedimental - 
Metadiscurso Político 110 7,27% 

  Neutro Total   277 18,31% 

  
Objetivo - Conteúdo 
da Justiça 

Denúncia/Pedido de 
Ajuda/Orientação 30 1,98% 

    Neutro 74 4,89% 

    
Objetivo - Conteúdo da 
Justiça 2 0,13% 

    
Procedimental - 
Metadiscurso Político 185 12,23% 

    
Subjetivo - 
Internacional 3 0,20% 

  
Objetivo - Conteúdo 
da Justiça Total   294 19,43% 

  
Procedimental - 
Metadiscurso Político 

Denúncia/Pedido de 
Ajuda/Orientação 30 1,98% 

    Neutro 69 4,56% 

    
Procedimental - 
Metadiscurso Político 145 9,58% 

  Procedimental - Metadiscurso Político Total 244 16,13% 

  
Subjetivo - 
Internacional 

Denúncia/Pedido de 
Ajuda/Orientação 3 0,20% 

    Neutro 19 1,26% 

    
Procedimental - 
Metadiscurso Político 16 1,06% 

  
Subjetivo - 
Internacional Total   38 2,51% 
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Depois das Jornadas de Junho Total   887 58,63% 
Durante as 
Jornadas de Junho 

Denúncia/Pedido de 
Ajuda/Orientação 

Objetivo - Conteúdo da 
Justiça 1 0,07% 

    
Procedimental - 
Metadiscurso Político 1 0,07% 

  Denúncia/Pedido de Ajuda/Orientação Total 2 0,13% 

  Neutro 
Denúncia/Pedido de 
Ajuda/Orientação 1 0,07% 

    Neutro 6 0,40% 

    
Procedimental - 
Metadiscurso Político 11 0,73% 

  Neutro Total   18 1,19% 

  
Objetivo - Conteúdo 
da Justiça 

Denúncia/Pedido de 
Ajuda/Orientação 4 0,26% 

    Neutro 39 2,58% 

    
Procedimental - 
Metadiscurso Político 64 4,23% 

  
Objetivo - Conteúdo 
da Justiça Total   107 7,07% 

  
Procedimental - 
Metadiscurso Político 

Denúncia/Pedido de 
Ajuda/Orientação 2 0,13% 

    Neutro 1 0,07% 

    
Procedimental - 
Metadiscurso Político 7 0,46% 

  Procedimental - Metadiscurso Político Total 10 0,66% 

  
Subjetivo - 
Internacional 

Denúncia/Pedido de 
Ajuda/Orientação 3 0,20% 

    Neutro 4 0,26% 

    
Procedimental - 
Metadiscurso Político 2 0,13% 

  
Subjetivo - 
Internacional Total   9 0,59% 

Durante as Jornadas de Junho Total   146 9,65% 
Total geral     1513 100,00% 
 

 
Quadro 75 - 
Categoria de 
planos de justiça 
em co-ocorrência 
em post por 
categoria de planos 
de justiça em co-
ocorrência em 
comentários por 
categoria temporal        

Cat_temp_post 
Plano Justiça_Co 
Posts 

Plano Justiça_Co 
Comentarios Total % 

Antes das Jornadas Não Se Aplica Não Se Aplica 263 17,38% 
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de Junho 
    Neutro 3 0,20% 

    
Objetivo - Conteúdo da 
Justiça 60 3,97% 

    
Procedimental - 
Metadiscurso Político 28 1,85% 

  Não Se Aplica Total   354 23,40% 
  Neutro Não Se Aplica 2 0,13% 
  Neutro Total   2 0,13% 

  
Objetivo - Conteúdo 
da Justiça Não Se Aplica 64 4,23% 

    
Objetivo - Conteúdo da 
Justiça 23 1,52% 

    
Procedimental - 
Metadiscurso Político 16 1,06% 

  
Objetivo - Conteúdo 
da Justiça Total   103 6,81% 

  
Procedimental - 
Metadiscurso Político Não Se Aplica 17 1,12% 

    
Objetivo - Conteúdo da 
Justiça 1 0,07% 

    
Procedimental - 
Metadiscurso Político 3 0,20% 

  Procedimental - Metadiscurso Político Total 21 1,39% 
Antes das Jornadas de Junho Total   480 31,73% 
Depois das 
Jornadas de Junho Não Se Aplica Não Se Aplica 599 39,59% 

    
Objetivo - Conteúdo da 
Justiça 40 2,64% 

    
Procedimental - 
Metadiscurso Político 47 3,11% 

  Não Se Aplica Total   686 45,34% 
  Neutro Não Se Aplica 8 0,53% 

    
Procedimental - 
Metadiscurso Político 1 0,07% 

  Neutro Total   9 0,59% 

  
Objetivo - Conteúdo 
da Justiça Não Se Aplica 130 8,59% 

    Neutro 1 0,07% 

    
Objetivo - Conteúdo da 
Justiça 20 1,32% 

    
Procedimental - 
Metadiscurso Político 18 1,19% 

  
Objetivo - Conteúdo 
da Justiça Total   169 11,17% 

  
Procedimental - 
Metadiscurso Político Não Se Aplica 21 1,39% 

    
Procedimental - 
Metadiscurso Político 2 0,13% 

  Procedimental - Metadiscurso Político Total 23 1,52% 
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Depois das Jornadas de Junho Total   887 58,63% 
Durante as 
Jornadas de Junho Não Se Aplica Não Se Aplica 102 6,74% 

    
Objetivo - Conteúdo da 
Justiça 17 1,12% 

    
Procedimental - 
Metadiscurso Político 4 0,26% 

  Não Se Aplica Total   123 8,13% 

  
Objetivo - Conteúdo 
da Justiça Não Se Aplica 17 1,12% 

    
Objetivo - Conteúdo da 
Justiça 1 0,07% 

    
Procedimental - 
Metadiscurso Político 2 0,13% 

  
Objetivo - Conteúdo 
da Justiça Total   20 1,32% 

  
Procedimental - 
Metadiscurso Político Não Se Aplica 3 0,20% 

  Procedimental - Metadiscurso Político Total 3 0,20% 
Durante as Jornadas de Junho Total   146 9,65% 
Total geral     1513 100,00% 
 
 

Finalmente, há que se comparar o conteúdo (dimensões da justiça) entre posts e 

comentários, à luz dos aspectos temporais.  

Antes das Jornadas de Junho, 480 comentários aplicaram-se aos posts, dos quais 4 

direcionados a posts acerca da dimensão cultural da justiça, mas sem relação com qualquer 

das dimensões. Outros 80 comentários destinaram-se a posts relacionados à dimensão 

econômica, e desses 11 também abordaram esta dimensão, outros 14 abordaram a dimensão 

política e 55 não se relacionaram às dimensões da justiça. Dos 232 comentários destinados a 

posts classificados na dimensão política da justiça, 1 diz respeito à dimensão cultural, 12 à 

dimensão econômica, 44 à própria dimensão política e 175 não se relacionam a qualquer das 

dimensões. E daqueles 164 comentários referentes aos posts não relacionados com as 

dimensões da justiça, 143 tampouco a elas se relacionaram, enquanto 1 diz respeito à 

dimensão cultural, 10 à econômica e 10 à política.  

Durante as Jornadas, dos 146 comentários, 14 se direcionaram a posts da dimensão 

econômica, sendo 2 também direcionados a ela, e 12 não relacionados a qualquer das 

dimensões. Dos 113 comentários relacionados a posts sobre a dimensão política, apenas 8 se 

direcionaram também à dimensão política e 7 à econômica, sendo a maioria de comentários – 

98 – não direcionados a qualquer das dimensões. Por outro lado, dos 19 comentários 
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relacionados aos posts sem classificação quanto às dimensões da justiça, apenas 2 se 

direcionaram à dimensão política, contra 17 também não relacionados.  

Depois das Jornadas de Junho, dos 887 comentários totais, 6 comentários se destinaram 

a posts da dimensão cultural, e deles metade também se referiu a dimensão cultural. A outra 

metade não se relacionou a qualquer das dimensões. No mesmo período, 192 comentários se 

destinaram a posts classificados na dimensão econômica, e deles 14 se mantiveram abordando 

a dimensão econômica. Outros 9 se direcionaram à dimensão política e a maioria, 169 

comentários, não se relacionou ao plano objetivo, e por isso não teve pertinência a qualquer 

das dimensões. Outros 270 comentários se direcionaram a posts da dimensão política. Deles, 

contudo, apenas 28 se mantiveram direcionados a ela, enquanto 236 comentários não se 

relacionam com qualquer das dimensões da justiça, e 6 se relacionam à dimensão econômica. 

Os comentários destinados a posts não relacionados às dimensões da justiça somaram 419, 

dos quais a grande maioria não se direcionou também a qualquer das dimensões da justiça. 

Apenas 8 comentários se classificaram como de dimensão política, 2 de dimensão econômica 

e 1 de dimensão cultural.  

Também neste aspecto, portanto, se pode observar que a dinâmica da interação entre 

página e usuários se deu, nesse período, de modo espontâneo para os usuários, que na maior 

parte de seus comentários não se restringiram ou vincularam às temáticas propostas pela 

página, dando direcionamento próprio aos debates que travaram com a CGU e outros 

usuários, nessa página, acerca de questões de justiça. Aqui também não influíram as Jornadas 

de Junho, não obstante as grandes interferências em outros aspectos desse processo de 

interação, pois ao longo de todo o período estudado não houve variação associável às 

categorias temporais do comportamento do usuário em relação às dimensões da justiça.  

 

Quadro 76 - 
Categoria de 
conteúdo em post 
por categoria de 
conteúdo em 
comentários por 
categoria temporal        
Categoria temporal 
- posts Conteúdo Posts Conteúdo Comentarios Total % 
Antes das Jornadas 
de Junho Dimensão Cultural Não Se Aplica 4 0,26% 

  
Dimensão Cultural 
Total   4 0,26% 

  Dimensão Econômica Dimensão Econômica 11 0,73% 
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    Dimensão Política 14 0,93% 
    Não Se Aplica 55 3,64% 

  
Dimensão Econômica 
Total   80 5,29% 

  Dimensão Política Dimensão Cultural 1 0,07% 
    Dimensão Econômica 12 0,79% 
    Dimensão Política 44 2,91% 
    Não Se Aplica 175 11,57% 

  
Dimensão Política 
Total   232 15,33% 

  Não Se Aplica Dimensão Cultural 1 0,07% 
    Dimensão Econômica 10 0,66% 
    Dimensão Política 10 0,66% 
    Não Se Aplica 143 9,45% 
  Não Se Aplica Total   164 10,84% 
Antes das Jornadas de Junho Total   480 31,73% 
Depois das 
Jornadas de Junho Dimensão Cultural Dimensão Cultural 3 0,20% 
    Não Se Aplica 3 0,20% 

  
Dimensão Cultural 
Total   6 0,40% 

  Dimensão Econômica Dimensão Econômica 14 0,93% 
    Dimensão Política 9 0,59% 
    Não Se Aplica 169 11,17% 

  
Dimensão Econômica 
Total   192 12,69% 

  Dimensão Política Dimensão Econômica 6 0,40% 
    Dimensão Política 28 1,85% 
    Não Se Aplica 236 15,60% 

  
Dimensão Política 
Total   270 17,85% 

  Não Se Aplica Dimensão Cultural 1 0,07% 
    Dimensão Econômica 2 0,13% 
    Dimensão Política 8 0,53% 
    Não Se Aplica 408 26,97% 
  Não Se Aplica Total   419 27,69% 
Depois das Jornadas de Junho Total   887 58,63% 
Durante as 
Jornadas de Junho Dimensão Econômica Dimensão Econômica 2 0,13% 
    Não Se Aplica 12 0,79% 

  
Dimensão Econômica 
Total   14 0,93% 

  Dimensão Política Dimensão Econômica 7 0,46% 
    Dimensão Política 8 0,53% 
    Não Se Aplica 98 6,48% 

  
Dimensão Política 
Total   113 7,47% 

  Não Se Aplica Dimensão Política 2 0,13% 
    Não Se Aplica 17 1,12% 
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  Não Se Aplica Total   19 1,26% 
Durante as Jornadas de Junho Total   146 9,65% 
Total geral     1513 100,00% 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Revisitando a análise dos dados coletados, algumas relações foram identificadas:  

- A Controladoria-Geral da União é uma instituição pública bastante ativa no Facebook, 

fazendo um uso regular dessa rede social para divulgar suas atividades.  

- Os usuários da página, por sua vez, mantêm uma elevada participação espontânea, por meio 

de postagens próprias, buscando com isso dialogar com o poder público, ali personificado na 

figura da CGU, o que demonstra que o usuário identifica na rede social virtual uma via de 

comunicação direta com o Poder Público. 

- O compartilhamento por parte dos usuários dos conteúdos publicados na página é muito 

mais direcionado aos conteúdos que a CGU publica do que àqueles que outros usuários 

postam na fanpage. Isso se repete em relação a curtidas e comentários, indicando que os 

usuários buscam essa interação direta com o poder público, e não com outros usuários.  

- Entre as questões de justiça abordadas pelos usuários e pela CGU em suas respectivas 

postagens, há uma discrepância na medida em que, enquanto os primeiros têm participação 

espontânea muito mais associada ao metadiscurso político, e à sua participação no debate 

público, a CGU buscou levar aos usuários informações sobre o conteúdo da justiça, e não 

fomentar o debate público sobre essas questões.  

- Tanto na interação difusora (compartilhamentos) quanto na fraca bilateral (curtidas), o que 

mais motivou a participação dos usuários, compartilhando conteúdos, foram as postagens 

sobre as dimensões da justiça, ou seja, seu plano objetivo, seu conteúdo propriamente dito.  

- No plano objetivo da justiça, a CGU buscou levar aos usuários questões pertinentes 

principalmente à dimensão política, enquanto os usuários que postaram na página deram 

precedência às questões atinentes à dimensão econômica, redistributiva, portanto, em peso 

similar à política.  

- Dentre os posts categorizados no plano objetivo, os que motivam maior interação dos 

usuários são aqueles que se relacionam à representação político-ordinária (dimensão política) 

e às funções do Estado.  

-  Apesar do potencial das redes sociais virtuais para o incremento de processos de educação 

não formal, a CGU não explorou esse aspecto das redes em suas postagens. Não obstante, 

suas postagens foram majoritariamente direcionadas a uma finalidade, enquanto as postagens 

de usuários, ao contrário, foram majoritariamente neutras nesse aspecto. Por outro lado, 
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postagens educativas tiveram uma interação muito maior, a demonstrar um maior interesse 

dos usuários em interagir com a CGU quando a provocação se dava em aspectos educativos.  

- Quanto à categoria de mensagem colaborativa, a postura da CGU perante o usuário não é de 

fomentar a troca colaborativa entre poder público e cidadãos no âmbito da própria rede, mas 

de informar e, em menor escala, educar, enquanto os usuários que participaram postando na 

página o fizeram com função colaborativa maior do que as demais funções, provocando uma 

relação ativa entre si enquanto cidadão e o poder público, representado ou materializado, 

nesse processo comunicacional de interação, pela CGU.  

- A participação do usuário comentando aquele conteúdo disponibilizado pela CGU é intensa, 

e busca estabelecer um efetivo diálogo com o poder público por essa via, embora esse diálogo 

seja ainda incipiente.  

- O que parece menos atrair o usuário dessa página ao debate são as questões relacionadas ao 

plano subjetivo (ordem internacional e nacional de participação paritária), apesar de a rede 

social virtual ser um espaço propício a esse tipo de debate pela inexistência de fronteiras 

físicas que prejudiquem a troca comunicacional entre os indivíduos. Uma explicação possível 

para esse fato é que essas questões não integram o cotidiano das pessoas, que vivenciam 

muito mais questões redistributivas, de reconhecimento e de representação política do que a 

discussão que as antecede da participação paritária.  

- Quando a participação e a interação do usuário na página são vistas a partir de seus 

comentários aos posts (majoritariamente da CGU), vê-se uma atuação intensa quanto ao plano 

procedimental da justiça.  

- O compartilhamento ou o comentário de marcação são vistos como uma forma de interação 

porque, apesar da simplicidade do gesto, são formas de fazer circular um determinado 

conteúdo, intencionalmente, o que é o cerne do processo comunicacional de interação e de 

troca simbólica. 

- As interações opinativas publicadas pelos usuários em relação aos posts (a maioria da 

própria CGU) distribuíram-se entre positivas, negativas e mistas de modo proporcional.  

- Nos comentários que foram categorizados no plano objetivo da justiça, embora a dimensão 

política prevaleça em todos os comentários opinativos, a dimensão econômica aparece com 

muito mais repercussão naqueles em que há crítica e discordância, a demonstrar uma posição 

menos otimista e de maior contestação e insatisfação quando o comentário diz respeito a 

questões de redistribuição. 
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- Os posts vinculados a dimensão cultural, além de serem poucos, motivaram uma baixa 

interação ativa dos usuários, com uma baixa participação por essa via. Já os posts de 

dimensão econômica e política levaram a uma interação bastante intensa por meio dos 

comentários, sendo que as interações difusoras foram maiores para a dimensão econômica do 

que para a política, assim como foram maiores as opinativas negativas. A concordância maior 

com o conteúdo postado se deu quanto aos posts da dimensão política, assim como foram 

maiores também os comentários opinativos mistos e os neutros. 

- A dinâmica da interação entre CGU e usuários no período analisado se deu de modo 

espontâneo, pois os usuários, na maior parte de seus comentários, não se restringiram ou 

vincularam às temáticas propostas pela página, dando direcionamento próprio aos debates que 

travaram com a CGU e outros usuários acerca de questões de justiça. Por outro lado, tendo 

prevalecido nos comentários o plano procedimental da justiça, fica claro que o debate entre a 

instituição pública mantenedora da página e o usuário do Facebook que acompanha a página 

se dá ao nível do metadiscurso político, o que se caracteriza por essa troca entre ambos, na 

qual o usuário pode efetivamente opinar sobre os assuntos propostos. O exercício dessa 

possibilidade – a de opinar – por si só – importa em exercício do discurso metapolítico, 

caracterizando-se com isso o debate público direto entre o ente público e o indivíduo (cidadão 

ou não, no sentido jurídico da palavra).  

Assim, a partir das análises teóricas e da análise de dados realizadas, é momento de se 

retomar a questão de pesquisa, resumida na seguinte pergunta: as redes sociais virtuais 

favorecem a participação individual no debate público sobre as questões de justiça, na 

fanpage da CGU, durante o período analisado?  

Vejamos.  

Para se chegar a uma resposta a essa pergunta, primeiramente escolheu-se a teoria da 

justiça que, a nosso ver, mais se adequa a uma perspectiva crítica pós-colonial, qual seja, a 

teoria tridimensional da justiça, proposta por Nancy Fraser. Dela foram extraídas todas as 

categorias relacionadas aos planos e dimensões da justiça.  

A teoria complementar à teoria de Fraser, e por ela adotada, é a teoria da esfera pública. 

Fraser segue especificamente a proposta de Habermas, embora criticando a inexistência de 

uma alternativa que substitua o marco westfaliano por um marco transnacional. Nossa 

proposta não se vincula à crítica de Fraser, e busca, na verdade, uma atualização de 

Habermas, na linha dos estudos de Dahlberg, porém a estes não limitada. Por outro lado, as 
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redes sociais virtuais foram analisadas como redes de comunicação e interação, adequadas 

portanto ao debate da esfera pública, tal como conceituada ao longo da tese.   

Na linha de Lincoln Dahlberg, propôs-se que, não a Internet como um todo – como 

propõe aquele autor –, mas as redes sociais virtuais configuram uma nova esfera pública que 

pode efetivamente influir nos processos políticos decisórios, por meio de participação direta 

(não intermediada) dos cidadãos nos debates públicos sobre as questões de justiça, de modo 

que os debates ali travados, não exclusivamente, mas em conjunto com as diversas outras 

esferas públicas, sejam incorporados ao discurso normativo do Estado.  

Esse espaço de debates públicos é bem atendido pelas redes sociais virtuais, com a 

vantagem de possibilitar que as pessoas participem diretamente, sem representantes ou 

intermediários (os representantes eleitos na democracia representativa), influindo assim na 

formação da opinião pública, e por consequência nos processos decisórios que se seguem, 

transformando em poder administrativo, com eficácia normativa, as opiniões constituídas a 

partir dos debates públicos entre os poderes sociais. Pelo aspecto de formação de opinião 

pública, foi relevante avaliar também as interações dos usuários, de modo a verificar se 

efetivamente foram realizadas de modo a manifestar opiniões hábeis a serem consideradas 

dentre as muitas opiniões que vêm a constituir as opiniões públicas plurais das sociedades 

contemporâneas.  

À luz da teoria de Habermas, a nosso ver, é possível considerar as redes sociais virtuais 

uma modalidade de esfera pública horizontal, em que as funções de organizadores, oradores e 

ouvintes do discurso público se combinam e mitigam em uma participação individual de 

pessoas privadas.  

Isso se torna mais claro se lembrarmos que, como visto no primeiro capítulo, não há 

diferença considerável entre as regiões do país quanto ao percentual de usuários que acessam 

redes sociais, embora haja diferença considerável em relação ao percentual de usuários de 

Internet, de uma região para outra, assim como não há diferença substancial nesse uso em 

relação a classe social e renda familiar. Portanto, embora haja uma disparidade no acesso à 

Internet e na qualidade desse acesso, quando existe o uso, a utilização de redes sociais virtuais 

é similar, independente de classe social, renda familiar ou região do país. 

A possibilidade de utilização ampla e igualitária das redes sociais virtuais por todas as 

camadas da população favorece a utilização dessa via como espaço de participação social, a 

ser fomentada pela inserção e participação ativa das instituições e órgãos públicos nas redes 
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sociais mais populares, de que as pessoas participam cotidianamente, e não vinculadas a vias 

restritas direcionadas apenas a atividades políticas, o que limita o número de participantes, 

que teriam que ir buscar a participação ao invés de tê-la corriqueiramente possibilitada por 

meio da inserção do poder público, através de seus diversos órgãos nas redes sociais virtuais.  

Teoricamente, portanto, a pergunta formulada pode ser respondida afirmativamente, o 

que, como se vê adiante, se confirmou pelos dados analisados.  

Dos dados obtidos junto à página da Controladoria-Geral da União (CGU) no 

Facebook, foi possível constatar que há uma robusta participação dos usuários da página, 

tanto por meio de posts como por meio de comentários, o que demonstra que o usuário 

identifica na rede social virtual um caminho para comunicação direta com o Poder Público, 

neste estudo de caso representado pelo órgão de fiscalização e controle do poder executivo 

federal.  

As mobilizações populares no mês de junho de 2013 parecem ter levado a uma 

intensificação da participação dos usuários por meio da interação por curtidas e 

compartilhamentos, assim como posts e comentários na página da CGU, havendo indícios de 

que esse incremento perdurou para além do período das Jornadas de Junho. Contudo, qualquer 

afirmativa sobre a relação entre as mobilizações e a intensificação da participação dos 

usuários, dependeria da análise de uma janela temporal mais ampla.  

Os dados mostraram ainda que os usuários buscaram compartilhar conteúdos originados 

pela CGU, muito mais do que aqueles de outros usuários, indiciando que a interação 

objetivada é com a página, enquanto instituição integrante das esferas do poder constituído.  

Sob um outro aspecto, a maioria dos posts se relacionou a questões de justiça (planos e 

dimensões), destacando-se que a CGU levou aos usuários de sua página principalmente 

questões sobre o conteúdo da justiça, relacionadas com seu plano objetivo (dimensões 

econômica, política e cultural), enquanto os usuários levantaram diálogos junto à CGU sobre 

questões procedimentais de justiça, no âmbito do metadiscurso político.  

O usuário da fanpage da CGU, portanto, parece encontrar ali um canal direto de 

comunicação com a instituição pública, utilizando-o para o exercício da cidadania em uma de 

suas facetas, que é a participação social no controle dos gastos e destinação de recursos 

públicos, expondo-se publicamente, relatando desvios de verbas, condutas que reputa 

inadequadas de vereadores, prefeitos, de órgãos públicos em seus municípios. 
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Outro ponto de destaque é que os usuários tendem a não interagir com as postagens de 

outros usuários, focalizando a atenção nas atividades da página. Enquanto as postagens sobre 

as dimensões da justiça foram as que mais motivaram interações fracas e interações difusoras, 

por meio de curtidas e compartilhamentos, e até mesmo comentários, quando se pensa no 

conteúdo do debate efetivamente travado, chama a atenção o fato de que a maioria dos 

comentários não acompanha a classificação dos posts.  

Comparando-se os posts e os respectivos comentários em relação às categorias dos 

planos de justiça correlacionadas com as categorias temporais, a interação dos usuários ganha, 

de fato, contornos próprios, com um debate e uma interação espontâneos, direcionados ao 

interesse do próprio usuário, independente do conteúdo do posts, quanto aos planos de justiça, 

prevalecendo a desvinculação entre a classificação dos posts e a classificação dos comentários 

a eles destinados. Os aspectos temporais, por sua vez, não interferiram nessa lógica do diálogo 

entre posts e comentários.  

Essa mesma variação entre o direcionamento proposto no post e aquele seguido pelo 

usuário aconteceu em relação às funções das mensagens compartilhadas, não havendo 

prevalência da CGU no debate efetivamente travado com o usuário por meio dos comentários. 

Por outro lado, foi possível perceber que o potencial das redes sociais virtuais para a educação 

não formal foi pouco explorado, com poucos posts direcionados a essa função.  

E, não obstante, os posts educativos receberam uma interação muito maior do que os 

meramente informativos, expondo uma tendência dos usuários, que demonstram preferir e se 

mobilizar para uma interação explícita (curtindo e compartilhando) em conteúdos educativos, 

mais do que nos apenas informativos.  

A prevalência dos comentários colaborativos, por sua vez, reforça a postura ativa do 

usuário no estabelecimento de uma troca efetiva entre si enquanto cidadão e o poder público, 

representado ou materializado, nesse processo comunicacional de interação, pela CGU. 

As postagens e comentários levaram, por outro lado, a uma efetiva interação opinativa 

em que os usuários se manifestaram favorável ou contrariamente ao conteúdo dos posts, 

questionaram, criticaram, fizeram sugestões, mesmo quando não pedidas, o que por si só 

configura o debate público que compõe a esfera pública em seu processo ínsito de formação 

de opiniões públicas a serem tomadas em conta no momento de execução dos processos 

decisórios que inserem essas questões no espaço normativo do Estado enquanto centro de 

poder a que aderem – de acordo com as normas jurídicas de cada país – os cidadãos.  
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A CGU utiliza ativamente a sua página no Facebook para divulgação de variados 

conteúdos, associados em geral às suas atividades, e relacionados majoritariamente ao plano 

objetivo da justiça. A participação do usuário comentando aquele conteúdo disponibilizado 

pela CGU é intensa, e busca estabelecer um efetivo diálogo com o poder público por essa via. 

Considerando que poucos são os comentários da própria página, esse diálogo se mostra ainda 

insipiente. Há a provocação do debate por meio da postagem, mas a discussão não se sustenta 

em uma efetiva troca entre usuários e página, embora a participação dos usuários seja bastante 

ampla e propícia a esta forma de interação e debate.  

Por outro lado, ao longo do período, tanto a CGU incrementou sua troca dialógica com 

os usuários, como os usuários ampliaram consideravelmente sua participação ativa na página, 

por meio dos comentários. E um dos fatores que mais corroboram essa afirmação é a 

participação do usuário da página por meio de posts e comentários cuja finalidade foi 

apresentar publicamente (pois a página é pública) e diretamente a um órgão de governo, 

denúncia/pedido de ajuda/orientação.  

É visível que o debate entre a instituição pública mantenedora da página e o usuário da 

rede social virtual se dá ao nível do metadiscurso político, o que se caracteriza por essa troca 

entre o ente público e o usuário da página, que ali pode efetivamente opinar sobre os assuntos 

propostos. O exercício dessa possibilidade – a de opinar – por si só importa em exercício do 

discurso metapolítico, caracterizando-se com isso o debate público direto entre o ente público 

e o indivíduo (cidadão ou não, no sentido jurídico da palavra). 

Por isso, também a partir dos dados analisados, se responde positivamente à pergunta de 

pesquisa em relação aos usuários da página pesquisada e à CGU enquanto órgão do poder 

executivo federal. 

Sob a mesma abordagem, ou seja, utilizando-se as mesmas categorias de análise e 

instrumentos técnicos, é possível que se proceda à análise de outras páginas de instituições 

públicas, tanto do poder executivo (como é o caso da CGU) como do legislativo e do 

judiciário, de modo a verificar comparativamente a aplicabilidade das conclusões aqui 

havidas a outros casos de interação entre poder público e usuários de redes sociais por meio 

de páginas do Facebook.  

É possível ainda analisar páginas e comunidades (nomenclatura do Facebook) de 

movimentos sociais e de interesses comuns associadas a questões relativas à justiça e à 

cidadania, para não só pesquisar como esses debates públicos se dão no âmbito da sociedade 
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civil, mas principalmente como se dão sem a presença de uma instituição pública que 

participe do debate.  

Uma pesquisa futura abrangente sob os mesmos parâmetros – fazendo uma leitura da 

esfera pública a partir da conjugação da teoria das redes sociais à teoria tridimensional da 

justiça – poderá servir de base para a elaboração de alternativas metodológicas e legislativas 

que contribuam para que o debate público em curso nas redes sociais virtuais venha a ser 

incorporado no processo já descrito de transformação das demandas debatidas na esfera 

pública da rede social virtual em poder administrativo.  
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APÊNDICE A – BREVE HISTÓRICO DAS REDES VIRTUAIS 

 

Apesar do sucesso, da difusão e uso generalizado do Facebook como rede virtual, não 

foi a primeira rede a utilizar a Internet como meio de fazer pessoas se encontrarem e trocarem 

informações pessoais e gerais.  

A primeira rede social virtual foi criada em 199545, chamada Classmates.com, com a 

proposta de reunir pessoas que se conhecessem desde os tempos de escola (desde o jardim de 

infância) e foi popular nos Estados Unidos da América e no Canadá, da década de 90. 

Coincidiu com a popularização da Internet, e seu uso pessoal. Nos anos seguintes, foram 

criados os programas de mensagens instantâneas, como ICQ e Messenger, que predominaram 

por vários anos como forma de comunicação através da Internet.  

Cyword é uma rede sul-coreana criada em 1999 e muito popular naquele país, 

assemelhando-se ao Orkut no Brasil. Livejournal era uma rede de blogs e diários pessoais, 

popular na Rússia, criada também em 1999, e ainda ativa. Em 2000 foi criada a DevianART, 

rede voltada a um grupo específico de interesses, os artistas e designers, que usavam-na para 

exporem seus trabalhos, continuando ativa. Também em 2000 foi criada a Habbo, ainda ativa, 

que congrega salas de chat para adolescentes a partir de 13 anos em 31 países. Fotolog, de 

2002, é um site de compartilhamento de fotos, ainda em funcionamento, embora hoje o 

Instagram (rede e aplicativo de armazenamento e compartilhamento de fotos) seja a mais 

difundida, inclusive por suas intercessões com outras redes, como o Facebook.   

Em 2003 foi criado o LinkedIn, a maior rede da atualidade voltada para contatos 

profissionais. Em seguida, 2004, surgiu o Orkut, criado por um engenheiro de interface do 

Google, que teve um ápice de popularidade, sobretudo no Brasil, perdendo espaço, contudo, 

para o Facebook. Ainda em 2004, foi criado o Flickr, rede social voltada ao compartilhamento 

de fotos e álbuns de modo geral e entre grupos formados na própria rede.  

Também em 2004 o Facebook foi criado, por Marc Zuckemberg, inicialmente para ser 

uma rede social entre alunos de uma universidade norte-americana, expandindo-se para outras 

ainda naquele mesmo ano, e desenvolvendo-se até alcançar repercussão mundial, tal como 

hoje está.  

                                                 
45 Histórico extraído do site http://sakuxeio.blogspot.com.br/2012/10/origem-das-redes-sociais-como-tudo-
comecou.html  
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Em 2006 foi criado o Twitter, como microblog, em que o usuário tem 140 caracteres 

para publicar na rede, seguindo outras pessoas e tendo seguidores.  

Em 2011, o Google criou o Google +, rede social lançada para concorrer com o 

Facebook, sem que tenha ainda obtido o mesmo êxito tanto em número de usuários quanto em 

termos comerciais.  
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APÊNDICE B – HISTÓRICO DA INTERNET 

 

Para entender a Internet, tal como hoje disponibilizada ao acesso, convém trazer a 

cronologia46 de seu desenvolvimento, de sua privatização, de sua popularização e expansão: 

• 1958 – criação da ARPA (Advanced Research Projects Agency), pelo Departamento de 

Defesa dos Estados Unidos, com a finalidade básica de mobilizar recursos de pesquisa para 

fomento de uma superioridade tecnológica militar norte-americana em relação à União 

Soviética.  

• 1962 – criação do IPTO (Information Processing Techniques Office), departamento da 

ARPA, cujo objetivo era estimular a pesquisa em computação interativa. Seu diretor, Joseph 

Licklider, era psicólogo e cientista da computação formado pelo MIT. 

• 1969 (setembro) – montagem da Arpanet (rede de computadores), pelo IPTO/ARPA, 

com o objetivo de “permitir aos vários centros de computadores e grupos de pesquisa que 

trabalhavam para a agência compartilhar on-line tempo de computação”  (CASTELLS, 2003, 

p. 14). O IPTO utilizou-se da comutação por pacote, tecnologia de transmissão de 

telecomunicações desenvolvida por pesquisadores da Rand Corporation e do British National 

Physical Laboratory. Esta tecnologia foi uma proposta da Rand para o Pentágono, de criação 

de sistema militar constituído por rede descentralizada de comunicação que pudesse ser usada 

em uma guerra, não vulnerável a um ataque nuclear. Em princípio havia três nós (três pontos 

de ligação e acesso) da rede que se formava, a Universidade da Califórnia em Los Angeles e 

em Santa Bárbara, e a Universidade de Utah. A Arpanet funcionava sob o protocolo47 NCP.  

• 1971 – a Arpanet contava com 15 nós, a maioria em centros universitários de pesquisa.  

• 1971 – início da indústria dos computadores pessoais, com a introdução do primeiro 

microprocessador (Intel 4004).  

• 1972 – primeira demonstração pública bem sucedida da Arpanet, em conferência 

internacional em Washington.  

                                                 
46 Consolidada pela autora. Extraída de três fontes, conjuntamente analisadas: A Galáxia da Internet, de Castells 
(2003), Cultura da Interface, de Johnson (2001), e Brief History of the Internet, obra coletiva disponibilizado por 
ISOC (Internet Society) em http://www.Internetsociety.org/Internet/what-Internet/history-Internet/brief-history-
Internet#concepts, todos referenciados na bibliografia. 
47 Em definição simplificada, para não técnicos, protocolos são instruções que o computador utiliza para poder 
realizar as tarefas que lhe são determinadas, como, por exemplo, se conectar a uma rede.   
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• 1973 – (a) criação de protocolo padronizado de comunicação (TCP), para permitir 

conexões entre redes. (b) Conexão entre a Arpanet e as duas outras redes administradas pela 

ARPA: PRNET e SATNET. 

• 1974 – liberação do UNIX, sistema operacional desenvolvido pelos Laboratórios Bell 

para as universidades.  

• 1975 - Transferência da Arpanet para a DCA (Defense Communication Agency).  

• 1975 – disponibilização para o público em geral do Altair, tido como minicomputador, 

voltado para o uso pessoal, cuja popularização e massificação do uso se deu a partir de 1977. 

• 1977 – dois estudantes de Chicago criam o MODEM, programa que permitia a 

transferência de arquivos entre computadores pessoais.  

• 1978 – os mesmos estudantes, Ward Christensen e Randy Suess, criaram o programa 

que permitia o armazenamento e a troca de mensagens entre computadores pessoais e o 

liberaram para domínio público. 

• 1978 – divisão do TCP (Transfer Control Protocol) em duas partes, com criação do IP 

(Internetwork Protocol), protocolo intrarede pelo qual até hoje opera a Internet. A Arpanet, 

contudo, continuou, por um tempo, a operar com o protocolo NCP.  

• 1978 – distribuição pela Bell do UUCP (Unix-to-unix copy), que permitia cópias de 

arquivos entre computadores.  

• 1979 – baseados no UUCP, quatro estudantes projetaram o programa de comunicação 

entre computadores UNIX.  

• 1980 – distribuição gratuita de versão aperfeiçoada deste programa, que permitiu a 

formação de rede de comunicação entre computadores fora do backbone da Arpanet, a Usenet 

News. 

• 1980 – estudantes de Berkeley adaptaram esse programa para permitir uma ponte com 

a Arpanet, a partir do que várias redes passaram a poder se comunicar entre si. 

• 1980 – Tim Berners-Lee, programador inglês, desenvolveu o programa Enquire.  

• 1981 – criação da BITNET, rede para usuários de IBM, que deixou de ser 

subvencionada pela IBM em 1986, quando passou a ser mantida por taxas pagas pelos 

usuários.  
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• Criação da DDN (Defense Data Network), rede que reunia as várias redes sob seu 

controle, com o fim de disponibilizar a comunicação por computador disponível para 

diferentes ramos das forças armadas, e operava sob o protocolo TCP/IP. 

• 1983 – (a) criação da MILNET, rede independente para usos militares. (b) 

transformação da Arpanet em ARPA-INTERNET, rede dedicada a pesquisa.  

• 1983 – criação do FIDO, programa de bbs (bulletin board systems), que deu início à 

rede de BBSs FIDONET, que é a rede mais barata e acessível do mundo.  

• 1984 – criação da NSFNET, rede de computadores montada pela NSF (National 

Science Foundation). 

• 1984 – (a) criação da Free Software Foundation, com a proposta do copyleft 

(distribuição na net do código de softwares gratuitos que pudesse ser aperfeiçoado pelos 

usuários). (b) criação do GNU, sistema operacional alternativo ao UNIX (cujos direitos de 

propriedade haviam sido reivindicados por AT&T) disponibilizado na Net para uso, desde que 

respeitada a cláusula do copyleft.  

• 1988 – A NSFNET passa a utilizar a ARPA-INTERNET como backbone48.  

• 1990 (fevereiro) – a Arpanet, obsoleta, foi retirada de operação e a NSF iniciou o 

processo de privatização da Internet. Nesta época, a tecnologia de redes de computadores já 

estavam em domínio público, e vários provedores de serviços de Internet montaram suas 

próprias redes.  

• 1990 – desenvolvimento da www., por Bernes-Lee, a partir do Enquire, já então 

utilizando a Internet. Seu software “permitia obter e acrescentar informação de e para 

qualquer computador conectado através da Internet.” (CASTELLS, 2003, P. 18)  Bernes-Lee 

“construiu um programa navegador/editor em dezembro de 1990, e chamou esse sistema de 

hipertexto de world wide web, a rede mundial”(IDEM) que passou a ser adaptado por hackers 

e programadores de todo o mundo.  

• 1991- desenvolvimento do LINUX, sistema operacional baseado no UNIX, pelo 

estudante de 22 anos Linus Torvalds, que o distribuiu gratuitamente pela Internet.  

• 1994 – após alguns anos desenvolvendo o programa, a Netscape Communications 

disponibilizou na Net o primeiro navegador comercial, o Netscape Navigator.  

                                                 
48 Infraestrutura física da rede. 
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• 1995 – extinção da NSFNET.  

• 1995 – distribuição através da Net do software Navigator gratuitamente para fins 

educacionais e mediante pagamento para uso comercial.  

• 1995 – a Microsoft lança o Windows 95 e o Internet Explorer, disponibilizando-os no 

mercado.  

• 1995 – ano em que a Internet “nasceu” para o grande público, empresários e sociedade 

em geral, deixando de ser ferramenta de comunicação apenas de comunidades dispersas de 

cientistas, hackers e estudantes da computação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 223 

ANEXO A – GLOSSÁRIO DO NETVIZZ 

 

(Disponível em https://apps.facebook.com/netvizz/?fb_source=search&ref=ts&fref=ts , 
acesso em 06/08/2015.) 

 

Original em inglês Tradução nossa 

File Column Explanations Coluna de Explicações de Arquivo  

  

Network file - gdf format - nodes are either posts 

or users 

Arquivos de rede - formato gdf – nós são 

tanto posts quanto usuários 

Type: either "user" (if node is user) or 

"post_page_pageid" (post by page) or 

"post_user_pageid" (post by user) 

Tipo: ou "user" (se o nó é usuário) ou 

"post_page_pageid" (post por página) ou 

"post_user_pageid" (post por usuário) 

type_post: Facebook's post classification (e.g. 

photo, status, etc.) 

type_post: classificação de cargos do 

Facebook (por exemplo, foto, status, etc.) 

post_published: publishing date post_published: data de publicação 

post_published_unix: publishing date as Unix 

timestamp (for easy conversion and ranking) 

post_published_unix: Data de publicação 

como Unix timestamp (para facilitar a 

conversão e classificação) 

user_locale: user selected interface language 

(empty if node is post) 

user_locale: idioma da interface de usuário 

selecionado (Vazio se o nó é post) 

user_sex: user specified sex (empty if node is 

post) 

user_sex: especificação do sexo do usuário 

(Vazio se o nó é post) 

likes: number of actually retrieved likes a post 

received or a user made 

Curtidas: número de curtidas realmente 

recuperado de um post recebido ou feito 

pelo usuário. 

likes_count_fb: Facebook provided like count 

for posts (can be higher than actually retrieved 

likes) 

likes_count_fb: contagem de curtidas de 

mensagens fornecida pelo Facebook (pode 

ser maior do que curtidas realmente 

recuperadaos) 

comments_all: number of comments made on a 

post or by a user 

comments_all: número de comentários 

feitos em um post ou por um usuário 
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comments_base: number of base level comments 

(in threaded conversations) 

comments_base: número de comentários 

nível base (em conversas) 

comments_replies: number of reply level 

comments (in threaded conversations) 

comments_replies: número de comentários 

nível de resposta (em conversas) 

comment_likes: number of likes on comments 

(posts only) 

comment_likes: número de curtidas em 

comentários (posts apenas) 

shares: number of shares (posts only) 

Compartilhamentos: Quantidade de 

compartilhamentos (mensagens apenas) 

engagement: likes, comments_all and shares 

summed 

Engajamento: curtidas, comentários e 

compartilhamentos somados. 

post_id: id of the post (empty for users) 

post_id: id do post (vazio para os 

utilizadores) 

post_link: link of the post (empty for users) 

post_link: Link do post (vazio para os 

utilizadores) 

stat file - tsv format - rows are posts 

arquivo de estatísticas - formato TSV - 

linhas são postagens 

type: Facebook's post classification (e.g. photo, 

status, etc.) 

Tipo: classificação de postagens do 

Facebook (por exemplo, foto, status, etc.) 

by: either"post_page_pageid" (post by page) or 

"post_user_pageid" (post by user) 

por: postagem da página ou do usuário 

post_message: text of the post post_message: texto da postagem 

picture: picture URL (if a picture is attached to 

the post) 

picture: URL da imagem (se uma imagem 

é anexado ao post) 

link: link URL (if the post points to external 

contant) 

link: link de URL (se o post aponta para 

link externo) 

link_domain: domain name of link 

nome de domínio do link: 

LINK_DOMAIN 

post_published: publishing date post_published: data de publicação 

post_published_unix: publishing date as Unix 

timestamp (for easy conversion and ranking) 

post_published_unix: Data de publicação 

como Unix timestamp (para facilitar a 

conversão e classificação) 

likes: number of actually retrieved likes a post 

received or a user made 

curtidas: número de curtidas recuperado 

que um post recebeu ou um usuário fez. 
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Likes_count_fb: Facebook provided like count 

for posts (may be higher than actually retrieved 

likes due to privacy or deletion) 

likes_count_fb: contagem de curtidas em 

mensagens fornecida pelo Facebook (pode 

ser maior do que as curtidas realmente 

recuperadas devido à privacidade ou 

supressão) 

comments_count_fb: Facebook provided 

comment count for posts (may be higher than 

actually retrieved likes due to privacy or 

deletion) 

comments_count_fb: contagem de 

comentários a mensagens fornecida pelo 

Facebook (pode ser maior do que o total 

realmente recuperado devido à privacidade 

ou supressão) 

comments_all: retrieved number of comments 

made on a post or by a user 

comments_all: número de comentários 

feitos em um post ou por um usuário 

comments_base: number of base level comments 

(in threaded conversations) 

comments_base: número de comentários 

nível base (em conversas com rosca) 

comments_replies: number of reply level 

comments (in threaded conversations) 

comments_replies: número de comentários 

nível de resposta (em conversas com rosca) 

shares: number of shares 

compartilhamentos: número de 

compartilhamentos 

comment_likes: number of likes on comments 

comment_likes: número de curtidas em 

comentários 

engagement: likes, comments_all and shares 

summed 

engajamento: curtidas, comentários e 

compartilhamentos somados 

post_id: id of the post post_id: id do post 

post_link: link of the post post_link: Link do post 

  

fcomments file - tsv format - rows are comments 

Arquivo fcomments - formato TSV - linhas 

são comentários 

post_id: id of the post post_id: id do post 

post_by: author of the post post_by: autor do post 

post_text: text of the post post_text: texto do post 

post_published: publishing date of the post post_published: data de publicação do post 

comment_id: id of the comment comment_id: id do comentário 

comment_by: author of the comment comment_by: autor do comentário 
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is_reply: whether the comment is a reply to 

another comment (in threaded conversations) 

is_reply: se o comentário é uma resposta a 

outro comentário (em conversas) 

comment_message: text of the comment comment_message: texto do comentário 

comment_published: publishing date of the 

comment 

comment_published: data de publicação do 

comentário 

comment_like_count: number of likes on the 

comment 

comment_like_count: número de gostos 

sobre o comentário 
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ANEXO B – PADRÕES DA COMUNIDADE DO FACEBOOK 

 
 

31/3/2014 Facebook 

Procure pessoas, locais e coisas Luciana Página inicial חה 

Padrões da Comunidade do Facebook 

O Facebook oferece às pessoas ao redor do mundo o poder de publicar suas próprias histórias, 
ver o mundo pelos olhos de muitas outras e conectar-se e compartilhar onde quer elas forem. A 
conversa que ocorre no Facebook – e as opiniões expressas aqui – reflete a diversidade das 
pessoas que usam o Facebook. 

Para equilibrar as necessidades e os interesses de uma população global, o Facebook protege a 
expressão que atende aos padrões da comunidade descritos nesta página. 

Reveja esses padrões. Eles ajudarão a entender que tipo de expressão é aceitável e que tipo de 
conteúdo pode ser denunciado e removido. 

Violência e ameaças A segurança é a maior prioridade do Facebook. Removeremos o 

conteúdo e poderemos comunicar às autoridades locais se notarmos o risco real de lesões 
físicas ou uma ameaça direta à segurança pública. Você não pode ameaçar outras pessoas de 
forma crível ou organizar atos reais de violência. Não é permitido que orgnizações com uma 

história de terrorismo ou de atividades criminais violentas mantenham 

uma presença em nosso site. Também proibimos a promoção, o planejamento ou a 
comemoração de qualqueração caso ela tenha resultado, ou caso tenha havido a possibilidade 
de resultar, em danos financeiros a outras pessoas, incluindo roubo e vandalismo. 

Autoflagelação O Facebook leva ameaças de autoflagelação muito a sério. Removemos 

qualquer promoção ou encorajamento de automutilação, distúrbios alimentares ou abuso de 
drogas pesadas. Também trabalhamos com agências de prevenção contra suicídio no mundo 
todo para oferecermos assistência a pessoas em angústia. 

Bullying e assédio O Facebook não tolera bullying ou assédio. Permitimos que os usuários 

falem livremente sobre assuntos e pessoas de interesse público, mas tomamos medidas em 
relação a todas as denúncias sobre comportamento abusivo direcionado a pessoas em 
particular. Solicitações de amizade ou mensagens indesejadas enviadas repetidamente a outros 
usuários é uma forma de assédio. 

Вate-papo  

Discurso de ódio O Facebook não permite discurso de ódio mas faz distinção entre um 

discurso sério e um discurso de humor. Embora encorajemos a discussão de ideias, instituições, 
eventos e práticas, não permitimos que indivíduos ou grupos ataquem outras pessoas com base 
em sua raça, etnia, nacionalidade, religião, gênero, orientação sexual, deficiência ou doença. 

Conteúdo gráfico Há muito tempo que o Facebook é um local onde as pessoas 

compartilham suas experiências e chamam a atenção sobre problemas importantes para elas. 
Às vezes, essas experiências e problemas envolvem conteúdo gráfico do interesse público, 
como abuso dos direitos humanos ou atos de terrorismo. Em muitas ocasiões, quando as 
pessoas compartilham esse tipo de conteúdo, é para condená-lo. No entanto, imagens gráficas 
compartilhadas para efeito sádico ou para celebrar ou glorificar a violência não têm vez em 
nosso site. 

Quando as pessoas compartilham qualquer conteúdo, esperamos que o façam de uma maneira 
responsável. Isso inclui escolher cuidadosamente o público-alvo do conteúdo. Para os vídeos 
gráficos, as pessoas devem avisar seu público sobre a natureza do conteúdo, de modo que eles 
possam decidir conscientemente se querem ou não assistir. 
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https://www.facebook.com/communitystandards 1/2 

 
 

31/3/2014 Facebook 

Nudez e pornografia O Facebooktem um política rígida contra o compartilhamento de 

conteúdo pornográfico e qualquer conteúdo sexualmente explícito onde um menor de idade está 
envolvido. Também impomos limitações na exibição de nudez. Almejamos respeitar o direito das 
pessoas de compartilhar conteúdo de importância pessoal, sejam fotos de uma escultura, como 
Davide Michelangelo, ou fotos de família da amamentação de uma criança. 

Identidade e privacidade No Facebook, as pessoas se  conectam e compartilham usando 
seus  

nomes reais. Pedimos que você evite publicar as informações pessoais de outras pessoas sem o 
consentimento delas. Afirmar ser outra pessoa, criar uma presença falsa para uma ourganização 
ou criar várias contas 

não está em conformidade e viola os termos do Facebook. 

Propriedade intelectual Antes de publicar conteúdo no Facebook, verifique se você tem o direito 

de fazer isso. Solicitamos que você respeite direitos autorais, marcas comerciais e outros direitos 
legais. 

Produtos regulamentados Não é permitido realizar transações que envolvam produtos 
controlados 

em nossa plataforma. Caso você publique uma oferta relacionada a armas de fogo, álcool, 
tabaco ou produtos de conteúdo adulto, esperamos que você esteja seguindo todas as leis 
aplicáveis e considere com cuidado o público-alvo do conteúdo. Se você estiver usando uma 
Página para se conectar com seus clientes e outros públicos, você deve concordar com os 
Termos de Páginas. 

Phishing e spam Levamos a segurança de nossos membros a sério e trabalhamos para 
evitartentativas de comprometimento da privacidade ou da segurança. Também solicitamos que 
você respeite nossos membros ao não entrar 

em contato com fins comerciais sem o consentimento deles. 

Segurança Levamos a segurança de nossos membros a sério e trabalhamos para 

evitartentativas de comprometimento de sua privacidade ou segurança, incluindo o uso de fraude 
ou enganação. Além disso, solicitamos que você respeite nossos membros ao não entrar em 
contato com fins 

comerciais sem o consentimento deles. 

Denunciando abuso  

Se você encontrar algo no Facebook que considerar uma violação aos nossos termos, informe-
nos. Lembre-se de que denunciar um conteúdo não garante que ele será removido do site. 

Devido à diversidade da nossa comunidade, é possível que algo possa ser desagradável ou 
perturbador para você sem atender ao critério de remoção ou bloqueio. Por esse motivo, 
oferecemos 

também controles pessoais sobre o que você vê, como a capacidade de ocultar ou se 
desvincular de pessoas, páginas ou aplicativos ofensivos. 

Sobre Criar anúncio Criar página Desenvolvedores Carreiras Privacidade Cookies Termos Ajuda 

Facebook © 2014 . Português (Brasil) 
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ANEXO C – DECLARAÇÃO DE DIREITOS E RESPONSABILIDADE S 

(FACEBOOK) 

 
 

31/3/2014 Facebook 

Procure pessoas, locais e coisas Luciana Página inicial T 

Declaração de direitos e responsabilidades  

O idioma da versão original deste acordo é o inglês (EUA). Em caso de conflito de qualquer 
versão traduzida deste acordo com a versão em inglês, a versão em inglês prevalecerá. Observe 
que a seção 17 contém certas alterações aos termos gerais para usuários fora dos Estados 
Unidos. 

Data da Última Revisão: 15 de novembro de 2013. 

Declaração de direitos e responsabilidades  

Esta Declaração de direitos e responsabilidades ("Declaração", "Temos" ou "DDR") é baseada 
nos Princípios do Facebook, e são nossos temos de serviço que regem nosso relacionamento 
com os usuários e outras pessoas que interagem com o Facebook. Ao usar ou acessar o 
Facebook, você concorda com esta Declaração, conforme atualizado periodicamente de acordo 
com a Seção 14 abaixo. Além disso, você encontrará recursos no final deste documento que lhe 
ajudaráo a entender como o Facebook funciona. 

1. Privacidade  

Sua privacidade é muito importante para nós. Elaboramos nossa Política de uso de dados para 
divulgar como você pode usar o Facebook para compartilhar com outros e como coletamos e 
podemos usar seu conteúdo e informações. Aconselhamos que você leia a Política de uso de 
dados e a use como auxílio para tomar decisões com base nas informações fornecidas. 

2. Compartilhando suas informações e conteúdos  

Você é proprietário de todas as informações e conteúdos que publica no Facebook, e você pode 
controlar como eles serão compartilhados por meio de suas configurações de privacidade e 
aplicativos. Além disso: 

1. Para o conteúdo coberto pelas leis de direitos de propriedade intelectual, como fotos e vídeo 
(conteúdo IP), você nos concede especificamente a seguinte permissão, sujeita às configurações 
de privacidade e aplicativos: você nos concede uma licença mundial não exclusiva, transferível, 
sublicenciável, livre de royalties, para usar qualquer conteúdo IP publicado por você ou 
associado ao Facebook (Licença IP). Essa Licença IP termina quando você exclui seu conteúdo 
IP ou sua conta, a menos que seu conteúdo tenha sido compartilhado com outros e eles não o 
tenham excluído. 

2. Ao excluir um conteúdo IP, ele é excluído de maneira similar ao esvaziamento da lixeira do 
computador. No entanto, entenda que o conteúdo removido 

pode permanecer em cópias de backup por um período razoável (mas não estará disponível 
para outros). 

3. Quando você usa um aplicativo, o mesmo pode solicitar sua permissão para acessar seu 
conteúdo e suas informações, bem como o conteúdo e as 

informações que outras pessoas compartilharam com você. Exigimos que os aplicativos 
respeitem a sua privacidade e nosso contrato com o aplicativo controla como o aplicativo pode 
usar, amazenar e transferir esse conteúdo e infomações. (Para saber mais sobre a plataforma, 
inclusive como você pode controlar quais informações as outras pessoas podem compartilhar 
com os aplicativos, leia nossa Política de uso de dados e Página da plataforma.) 

4. Ao publicar o conteúdo ou informações usando a opção Público, significa que você permite 
que todos, incluindo pessoas fora do Facebook, acessem 
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e usem essas informações e as associem a você (isto é, seu nome e a foto do perfil). 

5. Somos sempre gratos por seus comentários ou outras sugestões sobre o Facebook, mas 
entenda que podemos usá-los sem qualquer obrigação de 

compensar você por eles (assim como você não tem a obrigação de oferecê-los). 

Bate-раро 

3. Segurança  

Nos empenhamos ao máximo para manter o Facebook seguro, mas não podemos garantir isso. 
Precisamos da sua ajuda para manter o Facebook seguro, o que inclui os seguintes 
compromissos de sua parte: 

1. Você não publicará comunicações comerciais não autorizadas (como spam) no Facebook. 

2. Você não coletará conteúdo ou informações de usuários, ou acessará o Facebook de outra 
forma, usando meios automáticos (como bots de coleta, robôs, spiders ou scrapers) sem nossa 
permissão prévia. 

. Você não fará parte de marketing multinível ilegal, como um esquema de pirâmide, no 
Facebook. 

. Você não enviará vírus ou outros códigos maliciosos. 

. Você não solicitará informações de login nem acessará uma conta que pertença a outra 
pessoa. 

. Você não irá intimidar, assediar ou praticar bullying contra qualquer usuário. 

. Você não publicará conteúdo que: contenha discurso de ódio, seja ameaçador ou pomográfico; 
incite violência; ou contenha nudez ou violência gráfica ou desnecessária. 

8. Você não irá desenvolver nem operar um aplicativo de terceiros que esteja relacionado a 
álcool, namoro ou outro conteúdo adulto (incluindo propagandas) sem as restrições apropriadas 
com base em idade. 

9. Você seguirá nossas Diretrizes de promoções e todas as leis aplicáveis se publicar ou 
oferecer concursos, brindes ou jogos de apostas (“promoção") no Facebook. 

https://www.facebook.com/legal/terms 1/7 
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Você não usará o Facebook para praticar qualquer ato ilegal, equivocado, malicioso ou 
discriminatório. 

Você não fará nada que possa desabilitar, sobrecarregar ou impedir o funcionamento ou a 
aparência adequados do Facebook, como um ataque de negação de serviço ou interferência no 
processamento da página ou de outra funcionalidade do Facebook. 

Você não facilitará nem incentivará a violação desta Declaração ou de nossas políticas. 

4. Registro e segurança da conta  

Os usuários do Facebook fornecem seus nomes e informações reais, e precisamos da sua ajuda 
para que isso continue assim. Estes são alguns compromissos que você firma conosco em 
relação ao registro e à manutenção da segurança de sua conta: 

. Você não irá fornecer qualquer informação pessoal falsa no Facebook, nem criar uma conta 
para ninguém além de si mesmo sem permissão. 

. Você não deve criar mais de uma conta pessoal. 

. Se desativamos sua conta, você não deverá criar outra sem nossa permissão. 

. Você não deve usar sua linha do tempo pessoal para seu próprio ganho comercial. Para tais 
fins, use as Páginas do Facebook. 

. Você não deve usar o Facebook se for menor de 13 anos. 
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- Você não deve usar o Facebook se for um criminoso sexual condenado. 

. Você deve manter suas informações de contato precisas e atualizadas. 

. Você não deve compartilhar sua senha (ou, no caso de desenvolvedores, sua chave secreta), 
deixar alguém acessar sua conta ou fazer qualquer 

outra coisa que possa comprometer a segurança de sua conta. 

. Você não deve transferir sua conta (incluindo qualquer página ou aplicativo administrado por 
você) para ninguém sem primeiro obter nossa permissão 

por escrito. 

Se você selecionar um nome de usuário ou identificador similar para sua conta ou página, nós 
nos reservaremos o direito de remover ou recuperá-lo se considerarmos adequado (por exemplo, 
quando um proprietário de uma marca comercial reclamar de um nome de usuário que não tem 
qualquer relação com o nome real do usuário). 

5. Proteção dos direitos de outras pessoas  

Nós respeitamos os direitos de outras pessoas, e esperamos que você faça o mesmo. 

. Você não deve publicar conteúdo ou tomar qualquer atitude no Facebook que infrinja ou viole 
os direitos alheios ou a lei. 

. Nós podemos remover qualquer conteúdo ou informações publicadas por você no Facebook se 
julgarmos que isso viola esta declaração ou nossas 

políticas. 

. Nós fornecemos a você ferramentas para ajudá-lo a proteger seus direitos de propriedade 
intelectual. Para saber mais, acesse nossa página Como 

denunciar reclamações de infrações de propriedade intelectual. 

. Se removemos seu conteúdo por infringir os direitos autorais de alguém, e você acredita que o 
removemos por engano, fomeceremos a você a 

oportunidade de recorrer. 

. Se você violar repetidamente os direitos de propriedade intelectual de outra pessoa, nós 
desativaremos sua conta quando apropriado. 

- Você não deve usar nossos direitos autorais ou marcas registradas (incluindo Facebook, os 
logotipos Facebook e F, FB, Face, Cutucar, Livro e 

Mural), ou qualquer marca semelhante que possa causar confusão, exceto quando 
expressamente autorizado por nossas Diretrizes de uso de marcas ou com nossa permissão 
prévia por escrito. 

. Se for coletar informações de usuários, você deverá: obter seu consentimento, deixar claro que 
é você (e não o Facebook) quem está coletando as 

informações e publicar uma política de privacidade explicando quais informações serão 
coletadas e como elas serão usadas. 

. Você não deve publicar documentos de identificação ou informações financeiras confidenciais 
de ninguém no Facebook. 

. Você não deve marcar usuários nem enviar convites por e-mail para não usuários sem o 
consentimento deles. O Facebook oferece ferramentas de 

denúncia social para permitir que os usuários comentem sobre a marcação. 

6. Celular e outros dispositivos móveis  

Atualmente, fornecemos nossos serviços móveis gratuitamente, mas lembre-se de que as taxas 
e os impostos normais de sua operadora, tais como taxas de mensagens de texto, ainda se 
aplicam. 
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Caso altere ou desative seu número de telefone celular, você deverá atualizar as informações de 
sua conta no Facebook dentro de 48 horas para garantir que suas mensagens não sejam 
enviadas para a pessoa que adquirir seu número antigo. 

Você consente e fornece todos os direitos necessários para permitir que os usuários sincronizem 
(incluindo através de um aplicativo) seus dispositivos com quaisquer informações visíveis a eles 
no Facebook. 

https://www.facebook.com/legal/terms 
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7. Pagamentos  

Ao efetuar um pagamento no Facebook ou usar os Créditos do Facebook, você concorda com 
nossos Termos de pagamento. 

8. Provisões especiais aplicáveis a plug-ins sociai s 

Se você incluir nossos plug-ins sociais, como os botões Compartilhar ou Curtir, em seu site, os 
seguintes termos adicionais se aplicarão a você: 

. Nós concedemos a você a permissão para usar os plug-ins sociais do Facebook para que os 
usuários possam publicar links ou conteúdo do seu site no Facebook. 

. Você nos concede permissão para usar e permitir que outros usem tais links e conteúdo no 
Facebook. 

. Você não deve colocar um plug-in social em qualquer página com conteúdo que viole esta 
Declaração, se publicada no Facebook. 

9. Disposições especiais aplicáveis aos desenvolved oresloperadores de aplicativos e 
sites  

Se você for desenvolvedor ou operador de um aplicativo de plataforma ou site, os seguintes 
termos adicionais se aplicarão a você: 

Você é responsável por seu aplicativo e seu conteúdo e por todos os usos que você fizer da 
platafoma. Isso inclui assegurar que seu aplicativo ou uso da plataforma esteja de acordo com as 
Políti lataform F k e com nossas Diretrizes de propaganda. 

Seu acesso a e uso dos dados recebidos do Facebook será limitado da seguinte forma: 

1. Você deve solicitar somente os dados de que precisa para operar seu aplicativo. 

2. Você deverá ter uma política de privacidade que informe aos usuários quais dados serão 
usados e como serão usados, exibidos, compartilhados ou transferidos, além de incluir o URL da 
política de privacidade no Aplicativo do desenvolvedor. 

3. Você não deve usar, exibir, compartilhar nem transferir dados de um usuário de forma 
inconsistente com sua política de privacidade. 

4. Você deverá excluir todos os dados que recebe de nós em relação a um usuário se o mesmo 
solicitar você a fazê-lo, além de fornecer um mecanismo para que os usuários façam essa 
solicitação. 

5. Você não deve incluir os dados que recebe de nós em relação a um usuário em qualquer 
propaganda criativa. 

6. Você não deve transferir, direta ou indiretamente, os dados que receber de nós, nem usar 
esses dados em relação a qualquer rede de anúncios, troca de anúncios, mediador de dados ou 
outras ferramentas relacionadas à propaganda, mesmo se um usuário consentir com a 
transferência ou o uso. 
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7. Você não deverá vender os dados do usuário. Se sua empresa for adquirida ou se unir a 
outra, você poderá continuar a usar os dados do usuário em seu aplicativo, mas você não 
poderá transferi-los para fora do seu aplicativo. 

8. Podemos exigir que você exclua os dados do usuário se você usá-los de maneira, 
considerada por nós, inconsistente com as expectativas dos usuários. 

9. Podemos limitar seu acesso aos dados. 

10. Você deve cumprir todas as outras restrições contidas em nossa Política da plataforma 
Facebook. 

. Você não deve fornecera nós informações coletadas de forma independente de um usuário ou 
conteúdo de um usuário sem o consentimento do 

ΙΥΠΕS/ΥΠΟ. 

. Você deve facilitar para que os usuários possam remover ou se desconectar de seu aplicativo. 

. Você deve facilitar para os usuários entrar em contato com você. Também podemos 
compartilhar seu e-mail com os usuários e outros que alegam que 

você infringiu ou violou seus direitos. 

. Você deve fornecer suporte ao cliente para seu aplicativo. 

. Você não deve exibir anúncios ou caixas de pesquisa da Web de terceiros no site 
www.facebook.com. 

. Nós concedemos a você todos os direitos necessários para usar o código, APIs, dados e 
ferramentas que receber de nós. 

. Você não deve vender, transferir ou sublicenciar nosso código, APIs e ferramentas para 
ninguém. 

Você não deve desvirtuar sua relação com o Facebook para outros. 

Você pode usar os logotipos que disponibilizamos para desenvolvedores ou publicar um 
comunicado à imprensa ou outra declaração pública desde que você siga a nossa Política da 
plataforma Facebook. 

Nós podemos publicar um comunicado à imprensa descrevendo nosso relacionamento com 
você. 

Você deve cumprir todas as leis aplicáveis. Em particular, você deve (se aplicável): 

1. ter uma política para remoção de conteúdo infrator e encerrar infrações repetidas de acordo 
com a Lei dos Direitos Autorais do Milênio 

Digital (DMCA, Digital Millennium Copyright Act). 

2. cumprir a Lei de Proteção de Vídeos (VPPA) e obter o consentimento necessário de usuários 
para que os dados dos mesmos sujeitos à 

VPPA possam ser compartilhados no Facebook. Você deve estar ciente de que qualquer 
divulgação para nós não pode estar relacionada ao andamento normal da sua empresa. 

https://www.facebook.com/legal/terms 
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Nós não podemos garantir que a plataforma será sempre gratuita. 

Você nos concede todos os direitos necessários para permitir que seu aplicativo funcione com o 
Facebook, incluindo o direito de incorporar conteúdo e informações que você fornecer a nós em 
transferências, linhas do tempo e ações de usuários. 

Você nos concede o direito de vincular ou estruturar seu aplicativo, e inserir o conteúdo, 
incluindo anúncios, em seu aplicativo. 
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Podemos analisar seu aplicativo, o conteúdo e os dados para qualquer finalidade, incluindo 
comercial (como o destino do envio de anúncios e a indexação de conteúdo para pesquisa). 

Para garantir que seu aplicativo seja seguro para os usuários, podemos auditá-lo. 

Podemos criar aplicativos que ofereçam recursos e serviços similares, ou que possam competir 
de outra forma com seu aplicativo. 

10. Sobre propagandas e outros conteúdos comerciais  fornecidos ou aprimorados pelo 
Facebook  

Nosso objetivo é fornecer anúncios e outros conteúdos comerciais ou patrocinados que sejam 
importantes para nossos usuários e anunciantes. Para nos ajudar nesse aspecto, você concorda 
com o seguinte: 

Você nos concede permissão para usar seu nome, a imagem do perfil, conteúdo e informações 
em relação a conteúdo comercial, patrocinado ou relacionado (como uma marca que você gosta) 
fornecido ou aperfeiçoado por nós. Isto significa que, por exemplo, você permite uma empresa 
ou outra entidade a nos pagar para exibir seu nome e/ou imagem do perfil com seu conteúdo ou 
informações, sem qualquer compensação à você. Se você tiver selecionado um público 
específico para seu conteúdo ou informações, respeitaremos sua escolha quando usammos 
esses dados. 

Nós não cederemos conteúdo ou informações que pertencem a você para anunciantes sem seu 
consentimento. 

Entenda que nem sempre podemos identificar serviços pagos e comunicações como tal. 

11. Provisões especiais disponíveis para anunciante s 

Você pode se dirigir ao seu público específico adquirindo anúncios no Facebook ou nossa rede 
de publicidade. Os seguintes termos adicionais se aplicarão a você caso faça um pedido através 
de nosso portal de propaganda on-line (Pedido): 

. Ao fazer um pedido, você deve nos informar o tipo de propaganda que deseja comprar, o valor 
que pretende gastar e seu lance. Se aceitamos seu pedido, forneceremos seus anúncios 
conforme o inventário ficar disponível. Ao fornecer seu anúncio, faremos o possível para 
direcioná-lo ao públicoalvo especificado por você, embora não possamos garantir em todas as 
circunstâncias que o seu anúncio chegará seu público-alvo. 

. Nos casos em que acreditarmos que isso irá aumentar a eficácia da sua campanha de 
publicidade, poderemos ampliar os critérios de público-alvo que você especificar. 

. Você deve pagar por seus pedidos de acordo com nossos Termos de pagamento. O valor que 
você deve será calculado com base em nossos mecanismos de monitoramento. 

. Seus anúncios estarão de acordo com nossas Diretrizes de propaganda.  

. Nós determinaremos o tamanho, a localização e o posicionamento de seus anúncios. 

. Nós não garantimos a atividade que seus anúncios receberão, como o número de cliques que 
seus anúncios terão. 

- Não podemos controlar como os cliques são gerados em seus anúncios. Temos sistemas que 
tentam detectar e filtrar certas atividades de cliques, 

mas não somos responsáveis por fraude de cliques, problemas tecnológicos ou outras atividades 
de cliques potencialmente inválidas que possam afetar o custo da veiculação dos anúncios. 

- Você pode cancelar seu pedido a qualquer momento através de nosso portal on-line, mas pode 
demorar até 24 horas para a conclusão do anúncio. Você é responsável pelo pagamento de 
todos os anúncios veiculados. 

. Nossa licença para executar seu anúncio terminará assim que concluirmos seu pedido. 
Entenda, no entanto, que se os usuários tiverem interagido com seu anúncio, o mesmo poderá 
permanecer até que os usuários o excluam. 

Podemos usar seus anúncios e o conteúdo, e os dados relacionados para fins comerciais ou 
promocionais. 
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Você não deve publicar comunicados à imprensa ou fazer declarações públicas sobre seu 
relacionamento com o Facebook sem nossa permissão prévia por escrito. 

Podemos rejeitar ou remover qualquer anúncio por qualquer motivo. 

Se você for publicar anúncios em nome de outra pessoa, deverá ter permissão para tal, incluindo 
o seguinte: 

1. Sua garantia de que possui autoridade legal para vincular o anunciante a esta Declaração. 

2. Seu consentimento de que, caso o anunciante que você representa viole esta Declaração, 
podemos responsabilizar você por essa violação. 

12. Provisões especiais aplicáveis a páginas  

Se você criar ou administrar uma página no Facebook, ou veicular uma promoção ou uma oferta 
a partir da sua Página, você concorda com nossos Termos de Páginas. 
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13. Provisões especiais aplicáveis a software  

1. Se você baixar ou usar nosso software, como um produto de software autônomo, um 
aplicativo ou um plug-in para navegador, concordará que o software poderá baixar e instalar as 
atualizações e recursos adicionais de tempos em tempos para melhorar e desenvolver mais o 
software. 

2. Você não irá modificar, criar trabalhos derivados de, descompilar ou tentar extrair código fonte, 
a menos que expressamente autorizado sob licença de open source ou que essa permissão 
expressa tenha sido fornecida por nós. 

14. Alterações  

1. A menos que façamos uma alteração por motivos legais ou administrativos, ou para corrigir 
uma declaração, ofereceremos uma notificação com sete (7) dias de antecedência (por exemplo, 
publicando a alteração na Página de governança do site do Facebook) e uma oportunidade de 
comentar essas alterações a esta Declaração. Você também pode acessar nossa Página de 
governança do site do Facebook e "curtir" a Página para obter atualizações sobre as alterações 
a esta Declaração. 

2. Se fizermos alterações em políticas referidas ou incorporadas nesta Declaração, poderemos 
fornecer um aviso na Página de governança do site. 

3. Seu uso contínuo do Facebook após as alterações de nossos temos constitui sua aceitação 
de nossos temos alterados. 

15. Rescisão  

Se você violar o texto ou a essência desta Declaração, ou gerar possível risco ou exposição 
legal para nós, podemos deixar de fomecer todo ou parte do Facebook para você. Notificaremos 
você por e-mail ou na próxima vez que você tentar acessar sua conta. Você também pode 
excluir sua conta ou desativar seu aplicativo a qualquer momento. Em todos esses casos, esta 
Declaração perderá sua vigência, mas as seguintes disposições ainda serão aplicáveis: 2.2, 2.4, 
35, 8.2, 9.1-9.3, 9.9, 9. 10, 9.13, 9.15, 9.18, 10.3, 11.2, 11.5, 11.6, 11.9, 11.12, 11.13 е 15-19. 

16. Disputas  

1. Você resolverá qualquer reivindicação, causa da ação ou disputa (reivindicação) decorrente 
de ou relacionada exclusivamente à esta Declaração ou ao 

Facebook no tribunal distrital americano para o distrito do norte da Califórnia ou um tribunal 
estadual localizado no condado de San Mateo, e você concorda em submeter-se à jurisdição 
pessoal de tais tribunais com o propósito de pleitear todas essas reivindicações. As leis do 
estado da Califórnia regem esta Declaração, bem como qualquer reclamação que possa surgir 
entre você e nós, independentemente de conflitos das disposições da lei. 
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2. Se alguém abrir uma reclamação contra nós em relação a suas ações, conteúdo ou 
infomações no Facebook, você nos isentará da responsabilidade sobre todos os danos, perdas e 
despesas de qualquer espécie (incluindo as custas judiciais aplicáveis) em relação a essa 
reclamação. Mesmo estabelecendo regras de conduta para os usuários, não controlamos nem 
orientamos as ações dos usuários no Facebook e não nos responsabilizamos pelo conteúdo ou 
as informações que os usuários transmitem ou compartilham no Facebook. Não nos 
responsabilizamos por qualquer conteúdo ou dado ofensivo, inadequado, obsceno, ilegal ou 
questionável de alguma forma que você possa encontrar no Facebook. Não nos 
responsabilizamos pela conduta, on-line ou off-line, de qualquer usuário do Facebook. 

3. NÓS TENTAMOS MANTER O FACEBOOK ATUALIZADO, SEGURO E LIVRE DE ERROS, 
MAS VOCÊ O USA POR SUA CONTA E RISCO. NÓS 

FORNECEMOS O FACEBOOK NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA SEM GARANTIAS 
EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA E NÃO INFRAÇÃO. 
NÃO GARANTIMOS QUE O FACEBOOK FICARÁ SEMPRE SEGURO, PROTEGIDO, SEM 
ERROS, NEM QUE O FACEBOOK SEMPRE FUNCIONARÁ SEM INTERRUPÇÕES, ATRASOS 
OU IMPERFEIÇÕES. O FACEBOOK NÃO ASSUMIRÁ A RESPONSABILIDADE POR AÇÕES, 
CONTEÚDO, INFORMAÇÕES OU DADOS DE TERCEIROS, E VOCÊ ISENTA A NÓS, 
NOSSOS DIRETORES, EXECUTIVOS, FUNCIONÁRIOS E AGENTES DE QUALQUER 
RECLAMAÇÃO OU DANO, CONHECIDO E DESCONHECIDO, DECORRENTE DE OU 
RELACIONADO DE QUALQUER FORMA A QUALQUER RECLAMAÇÃO QUE VOCÊ TENHA 
CONTRA TERCEIROS. SE VOCÊ FOR RESIDENTE DA CALIFÓRNIA, VOCÊ ABDICA DO 
CÓDIGO CIVIL DA CALIFÓRNIA §1542, QUE DIZ: A LIBERAÇÃO GERAL NÃO SE ESTENDE 
A RECLAMAÇÕES QUE O CREDOR NÃO SABE OU SUSPEITA EXISTIR EM SEU FAVOR, NO 
MOMENTO DE EXECUÇÃO DA LIBERAÇÃO QUE SE SOUBER POR ELE DEVE TER 
SUBSTANCIALMENTE AFETADO SEU ACORDO COM O DEVEDOR. NÓS NÃO 
ASSUMIREMOS A RESPONSABILIDADE POR VOCÊ POR QUALQUER PERDA DE LUCRO 
OU OUTROS DANOS DECORRENTES, ESPECIAIS, INDIRETOS OU ACIDENTAIS 
DECORRENTES DE OU EM RELAÇÃO A ESTA DECLARAÇÃO OU AO FACEBOOK, MESMO 
SE AVISADOS DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. NOSSA RESPONSABILIDADE TOTAL 
DECORRENTE DESTA DECLARAÇÃO OU DO FACEBOOK NÃO DEVERÁ ULTRAPASSAR O 
MONTANTE DE CEM DÓLARES (US$ 100) OU O VALOR PAGO NOS EUA NOS ÚLTIMOS 
DOZE MESES. A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL NÃO PODE PERMITIR A LIMITAÇÃO NEM A 
ISENÇÃO DA RESPONSABILIDADE POR DANOS ACIDENTAIS OU CONSEQUENTES. 
PORTANTO, A LIMITAÇÃO OU EXCLUSÃO ACIMA PODE NÃO SE APLICAR A VOCÊ. 
NESSES CASOS, A RESPONSABILIDADE DO FACEBOOK SERÁ LIMITADA AO LIMITE 
MÁXIMO PERMITIDO POR LEI. 

17. Provisões especiais aplicáveis a usuários fora dos Estados Unidos  

Nós nos esforçamos para criar uma comunidade global com padrões consistentes para todos, 
mas também procuramos respeitar as leis locais. As seguintes provisões se aplicam a usuários e 
não usuários que interagem com o Facebook fora dos Estados Unidos: 
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Você concorda em ter seus dados pessoais transferidos para e processados nos Estados 
Unidos. 

Se você estiver localizado em um país embargado pelos Estados Unidos ou fizer parte da lista 
do Departamento do Tesouro dos EUA de Nações Especialmente Designadas, você não deverá 
participar de atividades comerciais no Facebook (como propaganda e pagamento) nem operar 
um aplicativo ou site da plataforma. Você não usará o Facebook se estiver proibido de receber 
produtos, serviços ou software originado dos Estados Unidos. 
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. Certos temos específicos que se aplicam somente a usuários alemães estão disponíveis aqui. 

18. Definigöes  

5. O termo "Facebook" envolve os recursos e serviços que disponibilizamos, incluindo por meio 
de (a) nosso site www.facebook.com e qualquer outro 

site da marca Facebook ou sites de marca compartilhada (incluindo subdomínios, versões 
internacionais, widgets e versões para celulares); (b) nossa plataforma; (c) plug-ins sociais, como 
o botão Curtir, o botão Compartilhar e outras ofertas similares (d) e outras mídias, softwares 
(como uma barra de ferramentas), dispositivos ou redes já existentes ou desenvolvidos 
posteriormente. 

. O termo "Plataforma" envolve um conjunto de APIs e serviços (como conteúdo) que permitem 
que outros, inclusive desenvolvedores de aplicativos e operadores de sites, recuperem dados do 
Facebook ou forneçam dados para nós. 

. O termo "informações" envolve fatos e outras informações sobre você, incluindo as ações 
executadas por usuários e não usuários que interagem com o Facebook. 

. O termo "conteúdo" envolve qualquer coisa que você ou outros usuários publicam no Facebook 
que não se encaixa na definição de informações. 

. O termo "dados" ou "dados do usuário" envolve qualquer dado, incluindo conteúdo ou 
informações de um usuário que você ou terceiros possam obter do Facebook ou fornecer ao 
Facebook pela plataforma. 

. O termo "publicar" envolve publicar no Facebook ou tornar disponível de outra forma usando o 
Facebook. 

O termo "uso" significa usar, executar, copiar, agir ou expor publicamente, distribuir, modificar, 
traduzir e criar trabalhos derivados. 

. O termo "usuário registrado ativo" envolve um usuário que entrou no Facebook no mínimo uma 
vez nos últimos 30 dias. 

. O termo "aplicativo" envolve qualquer aplicativo ou site que usa ou acessa a plataforma, bem 
como qualquer coisa que recebe ou tenha recebido dados de nós. Se você não acessa mais a 
plataforma, mas não exclui os dados que tem conosco, o termo aplicativo se aplicará até que 
você exclua os dados. 

19. Outros  

. Se sua residência ou seu principal local de trabalho encontra-se nos Estados Unidos ou no 
Canadá, esta Declaração corresponde a um acordo entre você e a Facebook, Inc. Caso 
contrário, esta Declaração corresponde a um acordo entre você e a Facebook Ireland Limited. 
Referências a “nos”, “nós” e “nosso" significam a Facebook, Inc. ou a Facebook Ireland Limited, 
conforme apropriado. 

. Esta Declaração compõe todo o acordo entre as partes em relação ao Facebook e tem 
precedência sobre acordos anteriores. 

. Se qualquer parte desta Declaração for considerada como não aplicável, a parte restante 
permanecerá em total vigência legal. 

. Se nós falharmos em impor qualquer parte desta Declaração, isso não será considerado como 
abdicação de direitos. 

. As correções ou abdicações de direitos desta Declaração de privacidade devem ser efetuadas 
por escrito e assinadas por nós. 

. Você não deve transferir seus direitos nem obrigações sob esta Declaração para qualquer outra 
pessoa sem nosso consentimento. 

. Todos os nossos direitos e obrigações sob esta Declaração são livremente atribuídos por nós 
em relação a fusões, aquisições, vendas de bens, imposição da lei ou outro fator. 

. Nada nesta Declaração nos impedirá de cumprir a lei. Esta Declaração não confere direitos que 
beneficiam terceiros. 
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Nós nos reservamos todos os direitos não expressamente concedidos a você. 

Você deve obedecer a todas as leis aplicáveis quando estiver usando ou acessando o 
Facebook. 

Você também pode consultar os seguintes documentos,  que fornecem mais informações 
sobre seu uso do Facebook:  

Política de uso de dados: A Política de uso de dados contém informações para ajudá-lo a 
entender como coletamos e usamos as informações. 

Termos de pagamento: Esses termos adicionais se aplicam a todos os pagamentos feitos no ou 
por meio do Facebook. 

Página da plataforma: Essa página o ajuda a entender melhor o que acontece ao adicionar 
aplicativos de terceiros ou ao usar as Conexões do Facebook, incluindo como eles podem 
acessar e usar seus dados. 

Políticas da plataforma do Facebook: Essas diretrizes detalham as políticas que se aplicam a 
aplicativos, incluindo sites das Conexões do Facebook. 

Diretrizes de propaganda: Essas diretrizes detalham as políticas que se aplicam a propagandas 
publicas no Facebook. 

Diretrizes de promoções: Essas diretrizes descrevem as políticas que se aplicam à oferta de 
concursos, brindes e outros tipos de promoções no Facebook. 
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= Recursos da marca Facebook: Essas diretrizes descrevem as políticas que se aplicam ao uso 
de marcas comerciais, logotipos e capturas de tela do 

Facebook. 

= Como denunciar reclamações de infrações de propriedade intelectual 

= Termos de páginas: Essas diretrizes se aplicam ao seu uso das páginas do Facebook. 

= Padrões de comunidade: Essas diretrizes descrevem nossas expectativas em relação ao 
conteúdo que você publica no Facebook e às suas 

atividades no Facebook. 

Para acessar a Declaração de direitos e responsabilidades em diversos idiomas, altere a 
configuração de idioma da sua sessão do Facebook clicando no link de idioma no canto 
esquerdo da maioria das páginas. Se a Declaração não estiver disponível no idioma selecionado, 
mostraremos a versão em inglês por padrão. 

Sobre Criar anúncio Criar página Desenvolvedores Carreiras Privacidade Cookies Termos Ajuda 

Facebook © 2014 · Português (Brasil) 
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ANEXO D – POLÍTICA DE USO DE DADOS 

 
31/3/2014 Facebook 

Política de uso de dados  

Data da última revisão: 15 de novembro de 2013 

Informações que recebemos e como são usadas = Informações que recebemos sobre você 

Informaçóes públicas Nomes e números de identificação de usuários Como usamos as 
informações que recebemos Excluindo e desativando sua conta 

Compartilhar e encontrar você no Facebook 

Controle todas as suas publicações Controle sobre a sua linha do tempo Como encontrá-lo no 
Facebook Acesso pelo telefone e outros dispositivos Registro de atividades O que seus amigos e 
outras pessoas compartilham sobre você Grupos 

Páginas 

Outros sites e aplicativos 

u Sobre a Plataforma do Facebook = Controlando as informações que você compartilha com 
aplicativos = Controlando o que é compartilhado quando as pessoas com quem compartilha 
usam aplicativos u Entrando em outro site usando o Facebook 

a Sobre os plug-ins sociais 

a Sobre a personalização instantânea 

= Mecanismo de pesquisa pública 

Anúncios e conteúdo do Facebook n Anúncios I Conteúdo do Facebook 

Cookies, pixels e outras tecnologias semelhantes Mais algumas coisas que você precisa saber 

Recebemos uma série de tipos diferentes de informações sobre você, incluindo: 

Suas informações Suas informações são as informações solicitadas quando você se inscreve no 
site, bem como as informações que você opta por compartilhar. 

= Informações de registro: Ao se cadastrar no Facebook, você é solicitado a fornecer 
informações como seu nome, endereço de e-mail, data de nascimento e gênero. Em alguns 
casos, você poderá cadastrar-se usando outras informações como o seu número de telefone. 

= Informações que você opta por compartilhar: Suas informações também incluem as 
informações que você opta por compartilhar no Facebook, como quando você publica uma 
atualização de status, carrega uma foto ou comenta sobre a história de um amigo. 

Incluem também as informações que você opta por compartilhar quando se comunica conosco, 
por exemplo, quando você entra em contato conosco usando um endereço de e-mail, ou quando 
toma uma ação, por exemplo, quando adiciona um amigo, curte uma página ou um site, adiciona 
um lugar a sua história, usa nossos importadores de contato ou indica que está em um 
relacionamento. 

o seu nome, fotos do perfil, fotos de capa, redes, nome de usuário e número de identificação de 
usuário são tratados como quaisquer informações que você opte por tornar pública. A sua data 
de nascimento nos permite fazer coisas como exibir conteúdos e anúncios apropriados à sua 
idade. 

Informações que outros compartilham sobre você Recebemos informações sobre você de seus 
amigos e outras pessoas, como quando carregam suas informações de contato, publicam uma 
foto sua, marcam você em uma foto ou atualização de status, ou em um local, ou adicionam 
você a um grupo. 

o Quando as pessoas usam o Facebook, elas podem armazenar e compartilhar informações 
sobre você e outras pessoas, como quando carregam e gerenciam seus Convites e Contatos. 
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Outras informações que recebemos sobre você Também recebemos outros tipos de informações 
sobre você: = Recebemos dados sobre você sempre que você usa ou entra no Facebook, como 
quando você olha a linha do tempo de outra pessoa, envia ou recebe mensagens, procura um 
amigo ou uma página, clica em, visualiza ou de alguma forma interage com as coisas, usa um 
aplicativo móvel do Facebook, compra Créditos do Facebook ou faz outras compras pelo 
Facebook. = Quando você publica algo como fotos ou vídeos no Facebook, podemos receber 
dados (ou metadados) adicionais relacionados, como hora, data e local em que a foto ou o vídeo 
foram gravados. = Recebemos dados do computador, do telefone celular ou outros dispositivos 
que você usa para instalar aplicativos do Facebook ou acessar o Facebook, incluindo quando 
diversos usuários conectam-se através do mesmo dispositivo. Isso pode incluir informações de 
rede e de comunicação, tais como seu endereço IP ou número do telefone celular e outras 
informações sobre coisas como seu serviço de Internet, sistema operacional, localização, o tipo 
(incluindo identificadores) de dispositivo ou navegador que você usa, ou as páginas que você 
visita. Por exemplo, podemos obter sua localização no GPS ou outras informações de 
localização para que possamos informar se algum de seus amigos está próximo de você ou 
podemos solicitar informações do dispositivo para melhorar a forma como nossos aplicativos 
funcionam no seu dispositivo. = Recebemos dados sempre que você visita um jogo, aplicativo ou 
site que usa a Plataforma do Facebook ou visita um site com um recurso do Facebook (como um 
plug-in social), às vezes através de cookies. Isso pode incluira data e a hora que você visita o 
site; o endereço da Web ou URL em que você está; informações técnicas sobre o endereço IP, 
navegador e o sistema operacional usados; e, se estiver conectado ao Facebook, seu número de 
identificação de usuário. In Ocasionalmente, obtemos dados de nossos afiliados ou anunciantes 
parceiros, clientes e outras fontes que nos ajudam (ou os ajudam) a fornecer anúncios, entender 
a atividade on-line e tornar o Facebook melhor de forma geral. Por exemplo, um anunciante pode 
nos contar informações sobre você (como você respondeu a um anúncio no Facebook ou em 
outro site) para avaliar a efetividade e melhorar a qualidade dos anúncios. 

Conforme descrito em "Como usamos as informações que recebemos" também reunimos dados 
a partir das informações que já temos sobre você, seus amigos e outros, para que possamos 
oferecer e sugerir uma variedade de serviços e recursos. Por exemplo, podemos fazer sugestões 
de amigos, escolher histórias para seu Feed de notícias ou sugerir pessoas para marcar nas 
fotos. Podemos vincular sua cidade atual com informações do GPS e outras informações sobre o 
local que temos sobre você para, por exemplo, informar você e seus amigos sobre pessoas ou 
eventos próximos ou oferecer promoções em que você possa estar interessado. Também 
podemos reunir dados sobre você para fornecer anúncios ou outro conteúdo que possam ser 
mais relevantes para você. Ao obtersua localização GPS, reunimos tudo isso com outras 
informações de localização que já possuímos sobre você (como sua cidade atual). Mas só o 
mantemos até que não seja mais útil para lhe fornecer serviços, como manter suas últimas 
coordenadas do GPS para lhe enviar notificações relevantes. 

Somente fornecemos dados aos nossos anunciantes parceiros e clientes depois de removermos 
seu nome ou outras informações de identificação pessoal ou depois de combiná-las com dados 
de outras pessoas de maneira que não mais identifiquem você pessoalmente. 

Informacóes públicas  

Quando usamos a expressão "informações públicas" (que por vezes chamarnos de "Informações 
para todos"), nos referimos às informações que você opta por tornar pública, bem como as 
informações que estão sempre disponíveis publicamente. 

Informações que você opta por tornar pública Optar por tornar suas informações públicas é 
exatamente o que parece: qualquer pessoa, inclusive fora do Facebook, poderá vê-las. Saiba 
mais. 

Optar por tornar suas informações públicas também pode significar que essas informações: 

m podem ser associadas a você (isto é, seu nome, fotos do perfil, fotos de capa, linha do tempo, 
número de identificação de usuário, nome de usuário etc.) mesmo fora do 

Facebook; 

= podem aparecer quando alguém faz uma pesquisa no Facebook ou em um mecanismo de 
pesquisa público; 
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m estarão acessíveis a jogos, aplicativos e sites do Facebook que você e seus amigos usam; e 

n ficarão acessíveis a qualquer pessoa que usar nossas APIs, como nossa API gráfica. 

o Algumas vezes, você não poderá selecionar determinado público-alvo quando publicar algo 
(como quando você escreve no mural de uma página ou comenta sobre um artigo de jornal que 
usa nosso plug-in de comentários). Isso acontece porque alguns tipos de histórias são sempre 
públicas. Como regra geral, você deve considerar que se não virum ícone de compartilhamento, 
as informações estarão disponíveis publicamente. 

o Quando outras pessoas compartilham informações sobre você, também podem optar por 
compartilhá-las publicamente. 

Informações que estão sempre disponíveis publicamente Os tipos de informações listados 
abaixo estão sempre disponíveis publicamente e são tratados da mesma forma que as 
informações que você decidiu tornar pública: 

= Nome: Isso ajuda seus amigos e familiares a encontrar você. Se não se sente à vontade para 
compartilhar seu nome verdadeiro, você pode sempre excluir sua conta. 

= Fotos do perfil e da capa: Isso ajuda seus amigos e familiares a reconhecer você. Se você não 
se sentir à vontade para compartilhar suas fotos publicamente, sempre poderá excluí-las. A 
menos que você as exclua, ao adicionar uma nova foto do perfil ou foto de capa, a foto anterior 
permanecerá pública no seu perfil ou no álbum de fotos de capa. 

= Redes: Isso ajuda a ver com quem você compartilhará informações antes de selecionar 
"Amigos e redes" como um público-alvo personalizado. Se você não se sentir à vontade para 
compartilhar sua rede publicamente, poderá sair da rede. 

n Sexo: Isso permite nos referir a você corretamente. 

= Nome e número de identificação de usuário:Permitem que você forneça um link personalizado 
para a sua linha do tempo ou página, receba um e-mail em seu endereço 

de e-mail do Facebook e ajude a tornar possível a Plataforma do Facebook. 

Nomes e números de identificação de usuários  

Nomes de usuários e IDs de usuário são a mesma coisa - uma forma de identificar você no 
Facebook. O ID do usuário é uma sequência de números e o nome de usuário geralmente é 
alguma variação de seu nome. Com seu nome de usuário, você recebe um link personalizado 
(uma URL do Facebook, tal como www.facebook.com/username) para sua linha do tempo que 
você pode fornecer para as pessoas ou publicar em sites externos. 

Se alguém tiver seu nome de usuário ou número de identificação de usuário, essa pessoa 
poderá usá-lo para acessar informações sobre você através do site facebook.com. Por exemplo, 
se alguém tiver seu nome de usuário, essa pessoa pode digitarfacebook.com/nome de usuário 
no navegador e ver suas informações públicas, bem como qualquer outra coisa que você tiver 
permitido. Da mesma forma, alguém com seu nome de usuário ou número de identificação de 
usuário pode acessar informações sobre você por meio de nossas APIs, como nossa API 
gráfica. Especificamente, essa pessoa pode acessar suas informações públicas, juntamente com 
sua faixa etária, idioma e paIS. 

Se não desejar que suas informações estejam acessíveis aos aplicativos da plataforma, você 
pode desativar todos os aplicativos da plataforma em suas Configurações de privacidade. Se 
você desativar a Plataforma, não conseguirá mais usar jogos nem outros aplicativos até que 
ative a Plataforma. Para obter mais detalhes sobre as informações que os aplicativos recebem 
quando você os visita, consulte Outros sites e aplicativos. 

o se quiserver informações disponíveis sobre você e m nossa API gráfica, basta digitar 
https:ligraph.facebook.com/Inúmero de identificação  de usuário ou Nome de 
usuáriol?metadata=1 em seu navegador.  

o seu endereço de e-mail do Facebook incluirá seu nome de usuário público, como: username 
@facebook.com. As pessoas podem usar seu endereço de e-mail do Facebook para enviar 
mensagens, e qualquer pessoa em uma conversa por mensagem pode responder. 
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Como usamos as informações que recebemos  

Usamos as informações que recebemos sobre você em relação aos serviços e recursos que 
fornecemos a você e a outros usuários, como seus amigos, nossos parceiros, os anunciantes 
que compram anúncios no site e os desenvolvedores que criam os jogos, aplicativos e sites que 
você usa. Por exemplo, além de ajudar as pessoas a vera encontrar as coisas que você faz e 
compartilha, podemos usar as informações que recebemos sobre você: a como parte de nossos 
esforços para manter os produtos, serviços e integrações do Facebook seguros e protegidos; = 
para proteger os direitos ou propriedades do Facebook e de outros; m para fornecer recursos e 
serviços de localização, como informar você e seus amigos quando algo está acontecendo nas 
redondezas; m para avaliar ou entender a eficiência dos anúncios que você e outras pessoas 
visualizam, incluindo fornecer anúncios relevantes para você; = para fazer sugestões para você 
e outros usuários do Facebook, como: sugerir que seu amigo use nosso importador de contatos 
porque você encontrou amigos usando-o, sugerir que outro usuário o adicione como amigo 
porque o usuário importou o mesmo endereço de e-mail que você ou sugerir que seu amigo 
marque você em uma foto que ele carregou e que você esteja presente; e = para operações 
internas, que incluem correção de erros, análise de dados, testes, pesquisa, desenvolvimento e 
melhoria do serviço. 

Conceder-nos permissão para usar suas informações não só nos permite fornecer o Facebook 
tal como é hoje, mas também nos permite fornecer recursos e serviços inovadores que 
desenvolvermos no futuro que usam, de novas maneiras, as informações que recebemos sobre 
você. 

Embora você esteja nos permitindo usar as informações que recebemos sobre você, você 
sempre será o proprietário de todas as suas informações. Sua confiança é importante para nós, 
e é por isso que não compartilhamos informações sobre você com outros a menos que 
tenhamos: recebido sua permissão; notificado você, informando-o nesta política, por exemplo; ou 
removido seu nome e outras informações de identificação pessoal do site. 

Obviamente, para informações que outros compartilham sobre você, eles controlam como elas 
são compartilhadas. 

Nós armazenamos dados pelo tempo necessário para fornecer produtos e serviços para você e 
outras pessoas, inclusive as descritas acima. Normalmente, as informações associadas à sua 
conta serão mantidas até sua conta ser excluída. Para certas categorias de dados, também 
podemos lhe contar sobre práticas de retenção de dados específicos. 

*Podemos permitir acesso a informações públicas que foram compartilhadas por meio de nossos 
serviços. 

Podemos permitir que fornecedores de serviços acessem informações para que eles nos ajudem 
a oferecer alguns serviços. 

Podemos sugerir que seu amigo marque você em uma fotografia examinando e comparando 
fotografias de seu amigo com informações que reunimos a partir de suas fotos de perfil e de as 
outras fotos em que você tenha sido marcado. Se esse recurso estiver disponível para você, 
poderá controlar se sugerirmos que outro usuário marque você em uma foto, usando as 
configurações de "Linha do tempo e marcação". Saiba mais em: 
https://www.facebook.com/help/tag-suggestions 

Excluindo e desativando sua conta  

Se você quiser parar de usar sua conta, você poderá desativar ou exclulr a conta. 

Dešativar Desativar sua conta a coloca em suspensão. Outros usuários não verão mais sua linha 
do tempo, mas nós não excluímos suas informações. Desativar uma conta é o mesmo que você 
dizera nós para não excluirmos informações porque você pode querer reativar sua conta 
futuramente. Você pode desativar sua conta em: seus amigos ainda verão você listado em suas 
listas de amigos enquanto sua conta estiver desativada. 

Exclusão Ao excluir sua conta, ela será excluída permanentemente do Facebook. Leva 
aproximadamente um mês para excluir uma conta, mas algumas informações podem 
permanecer em cópias de backup e logs por até 90 dias. Você deve excluir sua conta somente 
se tiver certeza de que nunca mais irá querer reativá-la. Você pode excluir sua conta em: 
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https://www.facebook.com/help/contact.php?show_form=delete_account Saiba mais em: 
https://www.facebook.com/help/?faq=356107851084108 

*Determinadas informações são necessárias para fornecer-lhe serviços, assim só excluímos 
essas informações após excluirmos sua conta. Algumas de suas ações no Facebook não são 
armazenadas na sua conta, como publicação em um grupo ou envio de mensagens (seu amigo 
ainda pode tera mensagem enviada, mesmo após a exclusão de sua conta). Essas informações 
permanecem depois que você exclui a conta. 

Controle todas as suas publicações 

Sempre que você publica conteúdo (como uma atualização de status, foto ou visita), pode 
selecionar um público específico ou até mesmo personalizar o público. Para fazer isso, basta 
clicar no ícone de compartilhamento e escolher quem pode vê-la. 

Escolha esse ícone se desejar tornar algo Público. Optar por tornar algo público é exatamente o 
que parece. Significa que qualquer pessoa, incluindo pessoas fora do Facebook, poderá ver ou 
acessá-lo. 

# Escolha esse ícone se quiser compartilhar com seus Amigos do Facebook. * Escolha esse 
ícone se quiser Personalizar seu público-alvo. Você também pode usá-lo para ocultar sua 
história de pessoas específicas. 

Se você marcar alguém, essa pessoa e seus amigos poderão ver sua história 
independentemente do público selecionado. O mesmo vale para quando você aprova uma 
marcação que alguém adiciona em sua história. 

Sempre pense antes de fazer publicações. Assim como qualquer outra coisa que você publica na 
internet ou envia por e-mail, as informações que você compartilha no Facebook podem ser 
copiadas ou recompartilhadas por qualquer pessoa que possa vê-las. 

o Embora você possa escolher com quem compartilhar, pode haver maneiras de outras pessoas 
encontrarem informações sobre você. Por exemplo, se você ocultar sua data de nascimento para 
que ninguém a veja em sua linha do tempo, mas seus amigos publicarem "Feliz aniversáriol" em 
sua linha do tempo, as pessoas ficarão sabendo quando é seu aniversário. 

o Quando você comenta ou "curte" a história de alguém, ou escreve em sua linha do tempo, 
essa pessoa pode selecionar o público. Por exemplo, se um amigo publica uma história pública e 
você faz um comentário a respeito, seu comentário é considerado Público. Por muitas vezes, 
você pode vero público escolhido por alguém para suas histórias antes que você possa publicar 
um comentário; entretanto, a pessoa que publicou a história pode alterar o público depois. 
Portanto, se você comentar sobre uma história, e o público da história mudar, o novo público 
poderá ver o seu comentário. 

O você pode controlar quem pode ver as Páginas do Facebook que você "curtiu" visitando sua 
linha do tempo, clicando na caixa Curtir da sua linha do tempo e depois em "Editar". 

o Algumas vezes, você não verá um ícone de compartilhamento quando publicar algo (como 
quando você escreve no mural de uma página ou comenta sobre um artigo de jornal que usa 
nosso plug-in de comentários). Isso acontece porque alguns tipos de histórias são sempre 
públicas. Como regra geral, você deve considerar que se não vir um ícone de compartilhamento, 
as informações estarão disponíveis publicamente. 

Sempre que você adiciona itens à sua linha do tempo, pode selecionar um público específico ou 
até mesmo personalizar seu público. Para fazer isso, basta clicar no ícone de compartilhamento 
e escolher quem pode vê-la. 

o Escolha esse ícone se desejar tornar algo Público. Optar por tornar algo público é exatamente 
o que parece. Significa que qualquer pessoa, incluindo pessoas fora do Facebook, poderá ver ou 
acessá-lo. 

# Escolha esse ícone se quiser compartilhar com seus Amigos do Facebook. * Escolha esse 
ícone se quiser Personalizar seu público-alvo. Você também pode usá-lo para ocultarum item em 
sua linha do tempo de pessoas específicas. 
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Quando você seleciona um público para sua lista de amigos, está apenas controlando quem 
pode ver toda a sua lista de amigos na linha do tempo. Chamamos isso de controle de 
visibilidade de linha do tempo. Isso acontece porque sua lista de amigos está sempre disponível 
para os jogos, aplicativos e outros sites que você usa, e seus amigos podem ficar visíveis em 
qualquer lugar (como nas linhas do tempo de seus amigos ou em pesquisas). Por exemplo, se 
você selecionar "Somente eu" como público de sua lista de amigos, mas seu amigo tornar sua 
lista de amigos "Pública", qualquer pessoa poderá ver sua conexão na linha do tempo do seu 
amigo. 

Da mesma forma, se você optar por ocultar seu gênero, ele ficará oculto somente em sua linha 
do tempo. Isso acontece porque nós, assim como os aplicativos que você e seus amigos usam, 
precisamos usar seu gênero para nos dirigirmos a você adequadamente no site. 

Quando alguém marca você em uma história (como uma foto, atualização de status ou visita), 
você pode optar se quer que sua história apareça na linha do tempo. Você pode aprovar cada 
publicação individualmente ou aprovar todas as publicações de seus amigos. Se você aprovar 
uma publicação e depois mudar de ideia, poderá removêla da sua linha do tempo. 

o Quando você oculta itens na sua linha do tempo, como publicações ou conexões, isso significa 
que esses itens não serão exibidos na sua linha do tempo. Mas, lembre-se, qualquer pessoa no 
público-alvo destas publicações ou quem pode veruma conexão ainda poderá vê-las em outros 
locais, como na linha do tempo de outra pessoa ou nos resultados de busca. Você também pode 
excluir suas publicações ou alterar o público do conteúdo que você publica, o que significa que 
você pode remover de ou adicionar pessoas ao público do conteúdo. 

oAs pessoas no Facebook podem ver amigos em comum, mesmo que não consigam ver toda a 
sua lista de amigos. 

o Alguns itens (como seu nome, fotos do perfil e de capa) não têm Ícones de compartilhamento 
porque estão sempre disponíveis publicamente. Como regra geral, você deve considerar que se 
não virum ícone de compartilhamento, as informações estarão disponíveis publicamente. 

Para facilitar sua localização para seus amigos, permitimos que qualquer pessoa que tenha suas 
informações de contato (como endereço de e-mail ou número de telefone) localize-o através da 
barra de pesquisa do Facebook, bem como outrasferramentas que fornecemos, como 
importadores de contatos - mesmo que você não tenha compartilhado informações de contato 
com eles no Facebook. 

Você pode escolher quem pode procurar sua linha do tempo usando o endereço de e-mail ou o 
número de telefone que você adicionou em sua linha do tempo por meio das suas Configurações 
de privacidade. Mas lembre-se de que as pessoas ainda podem encontrar você ou um link para 
a sua linha do tempo no Facebook através de outras pessoas e itens compartilhados sobre você, 
ou através de outras publicações, por exemplo, se você foi marcado na foto de um amigo ou 
caso tenha publicado algo em uma página pública. 

oAs configurações não controlam se as pessoas podem encontrar você ou um link para a sua 
linha do tempo quando pesquisam conteúdos que têm permissão para ver, como uma foto ou 
outra história em que você tenha sido marcado. 

Acesso pelo telefone e outros dispositivos  

Quando você compartilha informações com amigos ou outras pessoas, eles podem sincronizá-
las ou acessá-las pelo celular e outros dispositivos. Por exemplo, se você compartilhar uma foto 
no Facebook, alguém que visualizar essa foto poderá salvá-la usando as ferramentas do 
Facebook ou outros métodos oferecidos por seu dispositivo ou navegador. Da mesma maneira, 
se você compartilhar suas informações de contato com alguém ou convidá-lo para um evento, 
essa pessoa poderá usar aplicativos ou dispositivos do Facebookou de terceiros para sincronizar 
essas informações. Ou, se um dos seus amigos tiver um aplicativo do Facebook em um de seus 
dispositivos, suas informações (como o que você publica ou as fotos que compartilha) serão 
armazenadas no dispositivo dele. 

o Você pode compartilhar informações apenas com pessoas em quem confia, pois elas poderão 
salvá-las ou repassá-las a outras pessoas, mesmo quando sincronizarem essas informações 
com um dispositivo. 



 245 

O seu registro de atividades é um lugar onde você pode visualizar a maioria das suas 
informações no Facebook, incluindo aquilo que você ocultou da sua linha do tempo. Você pode 
usar esse registro para gerenciar seu conteúdo. Por exemplo, você pode excluir histórias, alterar 
o público das suas histórias ou interromper um aplicativo para que ele não publique em sua linha 
do tempo em seu nome. 

Quando você oculta algo na linha do tempo, não significa que está excluindo. Quer dizer que a 
história poderá estar visível em qualquer lugar, como no Feed de notícias dos seus amigos. Se 
quiser excluir uma história publicada, use a opção Excluir. 

O que seus amigos e outras pessoas compartilham sob re você  

Links e marcagöes Qualquer pessoa pode adicionar um linka uma história. Links são referências 
a algo na Internet; algo de um site para uma página ou linha do tempo no Facebook. Por 
exemplo, se você está escrevendo uma história, pode incluir um link para um blog ao qual faça 
referência ou um link para a linha do tempo do blogueiro no Facebook. Se alguém clicar em um 
link para a linha do tempo de outra pessoa, verá somente aquilo a que tem acesso. 

Uma marcação é um tipo especial de link para a linha do tempo de alguém que sugere que a 
pessoa marcada adicionou sua história à linha do tempo dela. Em casos onde a pessoa marcada 
não faz parte do público da história, isso irá adicioná-la para que ela possa ver. Qualquer pessoa 
pode marcar você em qualquer item. Uma vez marcados, você e seus amigos poderão ver a 
marcação (como no Feed de notícias ou em pesquisas). 

Você pode escolher se uma história em que você foi marcado aparecerá em sua linha do tempo. 
Você pode aprovar cada publicação individualmente ou aprovar todas as publicações de seus 
amigos. Se você aprovar uma história e depois mudar de ideia, sempre poderá removê-la da sua 
linha do tempo. 

Se você não quiser que alguém o marque, aconselhamos que fale com essa pessoa e exponha 
sua preferência. Se isso não funcionar, você pode bloqueá-la. Isso evitará que ela marque você 
futuramente. 

*A denúncia social é uma forma de as pessoas pedirem, rápida e facilmente, ajuda a alguém que 
confiam. Saiba mais em: https://www.facebook.com/note.php? 
note_id=196.124227075034&_adt–3&_att-iframe 

o Se houver um link com você em um espaço privado (como uma mensagem ou um grupo), 
somente as pessoas que podem ver o espaço privado poderão ver o link. Da mesma forma, se 
você for vinculado a um comentário, somente as pessoas que puderem ver o comentário 
poderão ver o link. 

Outras Informações Conforme descrito na seção "O que seus amigos e outras pessoas 
compartilham sobre você" desta política, seus amigos e outras pessoas podem compartilhar 
informações sobre você. Eles podem compartilhar fotos ou outras informações sobre você e 
marcá-lo em suas publicações. Caso você não aprove uma determinada publicação, informe à 
pessoa ou denuncie a publicação. 

Grupos  

Uma vez em um grupo, qualquer pessoa desse grupo pode lhe adicionar a um subgrupo. 
Quando alguém adiciona você a um grupo, você será listado como "convidado" até visitar o 
grupo. Você sempre pode sair de um grupo, o que evita que outros usuários o adicionem a ele 
novamente. 

Páginas 

As páginas do Facebooksão páginas públicas. As empresas usam as páginas para compartilhar 
informações sobre seus produtos. As celebridades usam as páginas para falar sobre seus 
últimos projetos. E as comunidades usam as páginas para discutir tópicos de interesse, desde 
futebol à ópera. 

Como as páginas são públicas, as informações que você compartilha com uma página são 
informações públicas. Isso significa, por exemplo, que se você publicar um comentário em uma 
página, esse comentário pode ser usado pelo proprietário da página fora do Facebook, e 
qualquer pessoa poderá vê-lo. 
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Quando você "curte" uma página, você cria uma conexão com ela. Essa conexão é adicionada à 
sua linha do tempo, e seus amigos podem vê-la em seus Feed de notícias. Você pode ser 
contatado por ou receberatualizações da página, como em seu Feed de notícias e suas 
mensagens. Você pode remover as páginas que você "curtiu" em sua linha do tempo ou na 
página. 

Algumas páginas contêm dados provenientes diretamente do proprietário da página. Os 
proprietários das páginas podem fazer isso por meio de plug-ins on-line, como um iframe, e isso 
funciona da mesma forma que os jogos e outros aplicativos que você usa no Facebook. Como 
esse conteúdo vem diretamente do proprietário da página, ela pode coletarinformações sobre 
você, assim como qualquer outro site. 

oos administradores de página podem acessar dados de informações, que geralmente informam 
sobre as pessoas que visitam sua página (ao contrário das informações sobre pessoas 
específicas). Eles também podem saber quando você fez uma conexão com a página deles 
porque você curtiu a página ou publicou um comentário. 

o Para controlar quem pode ver as páginas do Facebook que você curtiu, acesse nossa Central 
de ajuda. 

Ill. Outros sites e aplicativos 

Sobre a Plataforma do Facebook  

A Plataforma do Facebook (ou simplesmente Plataforma) refere-se à maneira como o ajudamos 
a compartilhar suas informações com os jogos, aplicativos e sites que você e seus amigos usam. 
A Plataforma do Facebook permite levar seus amigos com você para que você possa conectar-
se com eles fora do Facebook. Dessas duas maneiras, a Plataforma do Facebook ajuda a tornar 
suas experiências na internet mais personalizadas e sociais. 

Lembre-se de que esses jogos, aplicativos e sites são criados e mantidos por outras empresas e 
desenvolvedores que não fazem parte ou não são controlados pelo Facebook. Portanto, você 
deve sempre leros termos de serviço e as políticas de privacidade para saber como eles lidam 
com os seus dados. 

Controlando as informações que você compartilha com  aplicativos  

Quando você acessa um jogo, aplicativo ou site — indo até o jogo, conectando-se a um site 
usando a conta do Facebook ou adicionando um aplicativo à sua linha do tempo – fornecemos a 
eles (por vezes chamados apenas de "aplicativos") suas informações básicas (por vezes 
chamado de "perfil público"), o qual inclui seu número de identificação de usuário e suas 
informações públicas. Nós também fornecemos a eles os números de identificação de usuário de 
seus amigos (também chamado de lista de amigo) como parte de suas informações básicas. 

Sua lista de amigos ajuda o aplicativo a tornar sua experiência mais social porque permite 
encontrar seus amigos nesse aplicativo. Seu número de identificação de usuário ajuda o 
aplicativo a personalizar sua experiência porque pode conectar sua conta nesse aplicativo com 
sua conta do Facebook, e pode acessar suas informações básicas, incluindo suas informações 
públicas e lista de amigos. Isso incluias informações que você decidiu compartilhar 
publicamente, bem como informações sempre disponíveis publicamente. Se o aplicativo precisar 
de informações adicionais, como histórias, fotos ou coisas que você curtiu, terá de solicitar a 
você uma permissão específica. 

A configuração de “Aplicativos” permite controlar os aplicativos que você usa. Você pode ver as 
permissões que concedeu a esses aplicativos, bem como a última vez em que um aplicativo 
acessou suas informações e o público no Facebook para visualizar histórias e atividades que o 
aplicativo publica em sua linha do tempo por você. Você também pode remover aplicativos que 
não deseja mais ou desativar todos os aplicativos da Plataforma. Quando você desativa todos os 
aplicativos da Plataforma, seu número de identificação de usuário não é mais fornecido aos 
aplicativos, mesmo quando seus amigos os utilizam. Mas você não poderá mais usar qualquer 
jogo, aplicativo ou site por meio do Facebook. 

o Ao visitar um aplicativo pela primeira vez, o Facebook informa ao aplicativo seu idioma, país e 
sua faixa etária, ou seja, se você é menor de 18 anos, se tem entre 18 e 21 ou mais de 21 anos. 
A faixa etária permite aos aplicativos fornecer conteúdo apropriado à idade. Se você instalar o 
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aplicativo, ele poderá acessar, armazenar e atualizar as informações compartilhadas por você. 
Os aplicativos instalados também podem atualizar os registros que constam suas informações 
básicas, como faixa etária, idioma e país. Caso não tenha usado o aplicativo há algum tempo, 
considere removê-lo. Uma vez removido o aplicativo, ele não poderá continuara atualizar as 
informações adicionais às quais você permitiu acesso., mas poderá aindareter as informações 
que você já compartilhou. É sempre possível entrar em contato com o aplicativo diretamente e 
solicitar a exclusão de seus dados. Saiba mais em: https://www.facebook.com/help/how-apps-
work 

oÀs vezes, um console de jogos, telefone celular ou outro dispositivo pode solicitar permissão 
para compartilhar informações específicas com os jogos e aplicativos que você usa nesse 
dispositivo. Se você concordar, esses aplicativos não poderão acessar nenhuma outra 
informação sobre você sem solicitar permissão específica para você ou seus amigos. 

osites e aplicativos que usam a personalização instantânea recebem seu número de 
identificação de usuário e a lista de amigos quando você os visita. 

ovocê pode sempre remover os aplicativos instalados usando suas configurações de aplicativo 
em: https://www.facebook.com/settings/?tab=applications. Mas lembre-se de que os aplicativos 
ainda conseguirão acessar suas informações quando pessoas com quem você compartilha os 
usarem. E, caso você tenha removido um aplicativo e deseje que ele exclua as informações já 
compartilhadas nele, entre em contato com o aplicativo. Visite a página do aplicativo no 
Facebookou seu site para saber mais sobre o aplicativo. Por exemplo, os aplicativos podem ter 
motivos (por exemplo, obrigações legais) de reter alguns dados compartilhados com eles. 

Assim como quando você compartilha informações por e-mail ou em outro lugar da internet, as 
informações que você compartilha no Facebook podem ser recompartilhadas. Isso significa que 
se você compartilhar algo no Facebook, qualquer pessoa que puder vê-lo poderá compartilhá-lo 
com os outros, incluindo os jogos, aplicativos e sites usados. 

Seus amigos, e as outras pessoas com quem você compartilha informações frequentemente, 
desejam compartilhar suas informações com aplicativos para tornar suas experiências mais 
personalizadas e sociais. Por exemplo, um amigo pode querer usar um aplicativo de música que 
permita ver o que seus amigos estão ouvindo. Para obter 

https://www.facebook.com/full data use policy 

31/3/2014 Facebook 

O benefício completo de tal aplicativo, seu amigo deve fornecer a lista de amigos, que inclui seu 
número de identificação de usuário, para que o aplicativo saiba quais amigos também estão 
usando-o. Seu amigo pode também desejar compartilhar a música que você curtiu no Facebook. 
Se você tornou essas informações públicas, o aplicativo pode acessá-las como qualquer outra 
pessoa. Mas se você compartilhou suas opções "Curtir" apenas com seus amigos, o aplicativo 
pode pedir permissão a seu arnigo para compartilhá-las. 

Você pode controlara maioria das informações que outras pessoas compartilham com aplicativos 
que elas utilizam através da página de configurações de “Aplicativos". Mas esses controles não 
permitem a você limitar o acesso às suas informações públicas e lista de amigos. 

Se você quiser impedir completamente os aplicativos de obter suas informações quando seus 
amigos e outras pessoas os usarem, desative todos os aplicativos da Plataforma. Isso significa 
que você não poderá mais usar quaisquer jogos, aplicativos ou sites integrados do Facebook de 
terceiros. 

Se um aplicativo solicitar permissão de outra pessoa para acessar suas informações, ele será 
autorizado a usar as informações somente relacionadas à pessoa que concedeu a permissão e a 
ninguém mais. 

Por exemplo, alguns aplicativos usam informações tais como a lista de amigos para personalizar 
sua experiência ou mostrar a você quais dos seus amigos usam esse aplicativo especifico. 

A Plataforma do Facebook permite que você entre em outros aplicativos e sites usando sua 
conta do Facebook. Quando você entra usando o Facebook, nós fornecemos ao site seu número 
de identificação de usuário (assim como quando você se conecta a qualquer outro aplicativo), 
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mas não compartilharmos seu endereço de e-mail ou a senha com esse site sem a sua 
permissão. 

Se você já tiver uma conta nesse site, ele também poderá conectar-se a essa conta com sua 
conta do Facebook. Às vezes, ele faz isso usando o que chamamos de "hash de e-mail", que é 
semelhante a procurar alguém no Facebook usando um endereço de e-mail. Somente os 
endereços de e-mail messe caso têm hash para que nenhum e-mail seja de fato compartilhado 
entre o Facebook e o site. 

Como funciona O site envia uma versão com hash do seu endereço de e-mail e nós fazemos a 
correspondência com um banco de dados de endereços de e-mail também com hash. Se 
encontrarmos uma correspondência, informaremos ao site o número de identificação de usuário 
associada ao endereço de e-mail. Dessa forma, quando você entrar no site usando o Facebook, 
ele poderá vincular sua conta do Facebook à sua conta nesse site. 

Sobre os plug-ins socials  

Plug-ins sociais são botões, caixas e histórias (como o botão "Curtir") que outros sites podem 
usar para apresentar conteúdo do Facebooka você e criar experiências mais sociais e pessoais 
para você. Embora você veja esses botões, caixas e histórias em outros sites, o conteúdo vem 
diretamente do Facebook. 

Algumas vezes os plug-ins agem apenas como aplicativos. Você pode indicar um desses plug-
ins, pois ele pede sua permissão para acessar suas informações ou publicar outras informações 
no Facebook. Por exemplo, se você usarum plug-in de registro em um site, ele pedirá sua 
permissão para compartilhar suas informações básicas com o site e facilitará sua navegação 
para se registrar no site. Da mesma forma, se você usar um plug-in "Adicionarà linha do tempo", 
ele pedirá sua permissão para publicar histórias sobre suas atividades no site dentro do 
Facebook. 

Se você tornar algo público usando um plug-in, como publicação de um comentário público no 
site de um jornal, o site pode acessar seu comentário (juntamente com seu número de 
identificação de usuário) assim como qualquer outra pessoa. 

ose você publicar algo usando um plug-in social e não encontrar um ícone de compartilhamento, 
deverá presumir que a história é Pública. Por exemplo, se você publicar urn comentário por um 
plug-in de comentários do Facebook em um site, sua história será pública e ninguém, nem o site, 
poderá ver a história. 

oos sites que usam plug-ins sociais podem, por vezes, informar que você está envolvido com um 
plug-in social. Por exemplo, eles podem saber que você clicou em um botão "Curtir" em um plug-
in social. 

o Recebemos dados quando você visita um site com um plug-in social. Manteremos esses dados 
por no máximo 90 dias. Após esse período, removemos seu nome e outras informações de 
identificação pessoal dos dados ou combinamos com os dados de outras pessoas de forma que 
não fiquem mais associados a você. Saiba mais em: https://www.facebook.com/help/social-
plugins 

A personalização instantânea (por vezes chamada de "Começar agora") é uma maneira de o 
Facebook ajudar parceiros (como Bing e Rotten Tomatoes), dentro e fora do Facebook, a criar 
uma experiência mais personalizada e social para usuários conectados do que um plug-in social 
pode oferecer. Quando você visita um site ou aplicativo que usa a personalização instantânea, 
ele obterá algumas informações sobre você e seus amigos no momento da sua chegada. Isso 
acontece porque os sites ou aplicativos que usam a personalização instantânea podem acessar 
seu número de identificação de usuário, sua lista de amigos e suas informações públicas. 

Na primeira vez que você visitar um site ou aplicativo que usa a personalização instantânea, verá 
uma notificação informando que o site ou aplicativo tem parceria com o Facebook para 
proporcionar uma experiência personalizada. 

A notificação lhe dará a capacidade de desativar a personalização instantânea para esse site ou 
aplicativo. Se você fizer isso, o site ou aplicativo deverá excluir todas as informações sobre você 
recebidas do Facebook como parte do programa de personalização instantânea. Além disso, 
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impediremos que esse site acesse suas informações no futuro, mesmo quando seus amigos 
usarem esse site. 

Se você decidir que não quer experimentar a personalização instantânea em todos os sites e 
aplicativos parceiros, poderá desabilitar a personalização instantânea na página de 
configurações de “Aplicativos". 

Se você desativara personalização instantânea, esses sites e aplicativos de parceiros terceiros 
não poderão acessar suas informações públicas, mesmo quando seus amigos visitarem esses 
sites. 

Se você desativar um site ou aplicativo de personalização instantânea depois de usá-lo ou visitá-
lo algumas vezes (ou depois de ter concedido permissão específica para acessar seus dados), 
ele não excluirá suas informações recebidas através do Facebook automaticamente. Como 
todos os outros aplicativos, nossas políticas exigem que o site exclua informações sobre você se 
você solicitar que isso seja feito. 

Como funciona Para participar do programa personalização instantânea, um parceiro em 
potencial deve entrar em um acordo conosco elaborado para proteger sua privacidade. Por 
exemplo, esse acordo exige que o parceiro exclua suas informações se você desativar a 
personalização instantânea quando visitar o site ou aplicativo pela primeira vez. Também evita 
que o parceiro acesse qualquer informação sobre você até que você e seus amigos visitem o site 
dele. 

Às vezes, os parceiros de personalização instantânea usam o processo de hash de e-mail para 
verificarse algum de seus usuários está no Facebooke obiero número de identificação desse 
usuário. Esse processo é semelhante a procurar alguém no Facebookusando um endereço de e-
mail, exceto que, nesse caso, os endereços de e-mail têm hash para que nenhum e-mail real 
seja trocado. O parceiro também é solicitado contratualmente a não usar seu número de 
identificação de usuário para qualquer finalidade (diferente da associação com sua conta) até 
que você ou seus amigos visitem o site. 

Quando você visita um site ou aplicativo que usa a personalização instantânea, fomecemos ao 
site ou ao aplicativo seu número de identificação de usuário e sua lista de amigos (bem como 
sua faixa etária, localidade e gênero). O site ou aplicativo pode conectar sua conta com as 
contas de seus amigos para tornar o site ou aplicativo instantaneamente social. O site também 
pode acessar as informações públicas associadas a qualquer uma dos números de identificação 
de usuário que recebe, que pode ser usada para torná-las instantaneamente personalizadas. Por 
exemplo, se o site for de música, ele poderá acessar seus interesses musicais para sugerir 
músicas que você gosta e acessar os interesses musicais de seus amigos para informar a você 
o que eles estão ouvindo. Claro que ele poderá apenas acessar seus interesses musicais e de 
seus amigos se forem públicos. Se o site ou o aplicativo desejar informações adicionais, ele terá 
de obter sua permissão específica. 

Sua configuração de pesquisa pública controla se as pessoas que digitam seu nome em um 
mecanismo de pesquisa público poderão ver sua linha do tempo pública (incluindo resultados 
patrocinados). Você pode encontrar sua configuração de pesquisa pública na página de 
configurações de “Configurações de privacidade e ferramentas”. 

o Essa configuração não se aplica a mecanismos de pesquisa que acessam suas informações 
como um aplicativo que usa a Plataforma do Facebook. 

ose você desativarsua configuração de prévia pública e procurar por você em um mecanismo de 
pesquisa público, ainda poderá ver uma prévia da sua linha do tempo. Isso acontece porque 
alguns mecanismos de pesquisa armazenam informações em cache por determinado período. 
Você pode saber mais sobre como solicitar a um mecanismo de pesquisa para removê-lo das 
informações em cache:https://www.facebook.com/help/?faq=13323 

https://www.facebook.com/full data use policy 

31/3/2014 Facebook 

IV. Anúncios e conteúdo do Facebook  

Anúncios  
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O Facebook oferece uma série de produtos que permite aos anunciantes alcançar pessoas 
dentro e fora do Facebook. Além das informações que fornecemos nesta seção, você também 
pode saber mais sobre os produtos de publicidade, como eles funcionam, as nossas parcerias e 
os controles que você tem, acessando a nossa página “Anunciar në Facebook”. 

Quando anunciamos, não compartilhamos suas informações (informações que identifiquem você 
pessoalmente, tais como nome ou informações de contato) com os anunciantes, a menos que 
você nos dê permissão. Poderemos fornecer informações aos anunciantes depois de 
removermos seu nome e outras informações de identificação pessoal ou depois de combiná-las 
com outras informações de maneira que não mais identifiquem você pessoalmente. Por 
exemplo, podemos informar ao anunciante o desempenho dos anúncios dele ou quantas 
pessoas viram ou clicaram em seus anúncios ou instalam um aplicativo depois de verem o 
anúncio. 

Assim, podemos mostrar-lhe um conteúdo que você pode considerar interessante, podemos usar 
todas as informações que recebemos de você para oferecer anúncios que sejam mais relevantes 
para você. Isto inclui, por exemplo: 

= informações fornecidas no momento do cadastro ou adicionadas à sua conta ou linha do 
tempo, n coisas que você compartilha e faz no Facebook, corno o que você gosta, e suas 
interações com os anúncios, parceiros ou aplicativos, a palavras-chave de suas histórias, e 

= coisas que podemos inferir a partir do seu uso do Facebook. 

Em muitos dos anúncios que oferecemos, os anunciantes podem escolher o seu público por 
localização, demografia, gostos, palavras-chave e qualquer outra informação que recebemos ou 
inferimos sobre os usuários. Veja algumas formas como os anunciantes podem direcionar 
anúncios relevantes: = demografia e interesses: por exemplo, mulheres de 18 a 35 anos de 
idade que vivem nos Estados Unidos e gostam de basquete; = tópicos ou palavras-chave: por 
exemplo, "música" ou pessoas que gostam de uma música ou artista em particular; = Curtidas na 
página (incluindo tópicos como produtos, marcas, religião, estado de saúde ou visão política): 
por exemplo, ao curtir uma Página sobre alimentos sem glúten, 

você poderá receber anúncios sobre produtos alimentares relevantes; ou categorias (incluindo 
coisastais como "frequentador de cinema" ou um "fã de ficção científica"): por exemplo, se uma 
pessoa curte a página do "StarTrek" e menciona "Star Wars" quando visita um cinema, podemos 
concluir que essa pessoa provavelmente é fã de ficção científica e os anunciantes de filmes de 
ficção científica poderão nos pedir para direcionar essa categoria. 

Além de oferecer anúncios relevantes, o Facebook às vezes associa anúncios ao contexto 
social, ou seja, histórias sobre ações sociais que você ou seus amigostomaram. Por exemplo, 
um anúncio da Página do Facebook de um restaurante de sushi pode ser vinculado a uma 
história do feed de notícias de um amigo que curtiu aquela página. 

Às vezes também oferecemos esses mesmos tipos de anúncios em outros sites ou podemos 
oferecerapenas o contexto social (como anúncios veiculados por outros), de modo que os 
anúncios sejam mais relevantes para você. Assim como qualquer outro conteúdo que você 
compartilha no Facebook, apenas as pessoas com quem você já está compartilhando no 
Facebook o veriam quando ele for vinculado a um anúncio. Permitimos também que os 
anunciantes atinjam as pessoas no Facebook usando as informações que eles já têm sobre você 
(como endereços de e-mail ou se você já visitou os sites deles anteriormente). Para saber mais 
sobre anúncios, contexto social e nossas parcerias, incluindo as configurações e controles 
relevantes disponíveis para você, acesse a página Publicidade no Facebook. 

Se um anunciante escolherveicular anúncios, serviremos os anúncios para as pessoas que 
atenderem ao critério selecionado pelo anunciante. Portanto, por exemplo, se uma pessoa 
visualizar ou interagir de outra forma com o anúncio, o anunciante poderá deduzir que a pessoa 
atende ao critério selecionado (por exemplo, é uma mulher entre 18 e 35 anos que mora nos 
Estados Unidos e curte basquete). Exigimos que anunciantes respeitem nossas Diretrizes de 
propaganda, incluindo provisões relacionadas ao uso de dados de natureza confidencial. 
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"Anunciantes e seus parceiros, às vezes, usam cookies ou outras tecnologias semelhantes a fim 
de oferecer e medir anúncios e tornar seus anúncios mais eficazes.Saiba mais sobre cookies, 
pixels e outras tecnologias semelhantes. 

°Quando você publica uma história no Facebooke um a nunciante a patrocina, nada muda quanto 
ao público da publicação. Apenas as pessoas que poderiam vera publicação originalmente 
(aqueles com os quais você compartilha conteúdo) conseguirão vê-la. 

Conteúdo do Facebook  

Gostaríamos de informá-lo sobre alguns recursos e ferramentas que seus amigos e outras 
pessoas usam no Facebook para ajudá-lo a ter uma melhor experiência. Por exemplo, se seu 
amigo usa nossa ferramenta Localizador de amigos para encontrar mais amigos no Facebook, 
podemos informar isso a você para incentivá-lo a usá-la também. Isso, obviamente, significa que 
seu amigo pode ver sugestões da mesma forma com base nas coisas que você faz. Mas 
tentaremos mostrar isso somente aos amigos que poderiam se beneficiar com sua experiência. 

V. Cookies, pixels e outras tecnologias semelhantes  

Cookies são pequenas partes de dados armazenadas em seu computador, celular ou outro 
dispositivo. Pixels são pequenos blocos de códigos em páginas da internet que fazem coisas do 
tipo permitir que outro servidor meça a visualização de uma página da internet, e geralmente são 
usados juntamente com cookies. 

Usamos tecnologias como cookies, pixels e armazenamento local (como em seu navegador ou 
dispositivo, o que é semelhante a um cookie, mas contém mais informações) para fornecere 
entender uma linha de produtos ou serviços. Saiba mais em: 
https://www.facebook.com/help/cookies 

Usamos essas tecnologias em ações como: 

= tornar o Facebook mais fácil e rápido de usar; m habilitar recursos e armazenar informações 
sobre você (inclusive em seu dispositivo ou no cache de seu navegador) e o seu uso do 
Facebook; a fornecer, entender e melhorar o anúncio; 

= monitorar e entender o uso de nossos produtos e serviços; e 

n proteger você, outras pessoas e o Facebook. 

Por exemplo, podemos usar essas ferramentas para saber que você está conectado ao 
Facebook, para ajudá-lo a usar plug-ins sociais e botões de compartilhamento, ou para saber 
quando você está interagindo com nossos parceiros anunciantes ou de Plataforma. 

Podemos solicitar aos anunciantes e outros parceiros para fornecerem anúncios ou serviços 
para computadores, telefones celulares ou outros dispositivos, que podem usar um cookie, pixel 
ou outra tecnologia semelhante implantada pelo Facebook ou o terceiro (embora não 
compartilhemos informação que identifique você pessoalmente para o anunciante). 

A maioria das empresas na internet usam cookies (ou ferramentas tecnológicas similares), 
incluindo nossos parceiros anunciantes e de Plataforma. Por exemplo, nossos parceiros de 
plataforma, anunciantes ou administradores de páginas podem usar cookies ou tecnologias 
semelhantes quando você acessar seus aplicativos, anúncios, páginas ou outros conteúdos. 

ocookies e algo como armazenamento local ajudam a fazer com que o Facebook funcione, como 
permitir que as páginas carreguem com mais rapidez, pois determinados conteúdos são 
armazenados no seu navegador ou ao nos ajudara autenticar você a fornecer conteúdo 
personalizado. 

o Para sabermais sobre como os anunciantes geralmente usam cookies e as opções que eles 
oferecem, visite a página de Iniciativa de publicidade em rede em 
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp, da Aliança de publicidade digital em 
http://www.aboutads.info/, da Agência de propaganda da internet (EUA) em http://www.iab.net ou 
da Agência de propaganda da internet (UE) em http://youronlinechoices.eu/. 

*Consulteo material de ajuda do seu navegador ou dispositivo para saber quais controles você 
poderá usar para remover ou bloquear os cookies, ou outras tecnologias semelhantes, ou 
bloquear ou remover outros dados armazenados no seu computador ou dispositivo (tais como, 
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ao usar as diversas configurações no seu navegador). Ao fazer isso, a sua capacidade de usar o 
Facebook e outros sites e aplicativos poderá ser afetada. 

Porto seguro O Facebook está em conformidade com a estrutura da Safe Harbor dos EUA-União 
Europeia e dos EUA-Suíça, conforme estabelecido pelo Departamento do Comércio em relação 
à coleta, ao uso e à retenção de dados da União Europeia. Para conferir nossa certificação, 
visite o site do Porto Seguro do Departamento de Comércio dos EUA em: 
https://safeharbor.export.gov/list.aspx. Como parte da nossa participação no programa Porto 
Seguro, concordamos em resolver todas as disputas que você tiver conosco em relação a 
nossas políticas e práticas por meio da TRUSTe. Se quiser entrar em contato com a TRUSTe, 
acesse:https://feedback-form.truste.com/watchdog/request 

Fale conosco sobre dúvidas ou disputas Caso você tenha dúvidas ou reclamações sobre a 
nossa Política de uso dos dados ou práticas, entre em contato pelo endereço 1601 Willow Road, 
Menlo Park, CA94025, caso resida nos EUA ou Canadá, ou com a Facebook Ireland Ltd., pelo 
endereço Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Ireland, caso resida fora dos EUA ou 
Canadá. Qualquer pessoa pode entrar em contato conosco por esta página de ajuda: 
https://www.facebook.com/help/contact_us.php?id=173545232710000 

Respondendo a solicitações legais e evitando ameaças Nós podemos acessar, reter e 
compartilhar suas informações em resposta a uma solicitação jurídica (como um mandado de 
busca, ordem judicial ou intimação) se acreditarmos de boa fé de que a lei nos obriga a fazer 
isso. Isso pode incluir a resposta a solicitações jurídicas de jurisdições fora dos Estados Unidos 
quando acreditarmos de boa fé que a resposta é exigida por lei na jurisdição em questão, diz 
respeito aos usuários na jurisdição em questão e está em conformidade com padrões 
reconhecidos internacionalmente. Nós também podemos acessar, reter e compartilhar 
informações quando acreditarmos de boafé que isso se faz necessário para: detectar, impedire 
tratar fraudes e outras atividades ilegais; para nos proteger, proteger você e outros, inclusive 
como parte de investigações; ou impedir mortes ou lesões corporais iminentes. 

As informações que recebemos sobre você, incluindo dados de transações financeiras 
relacionadas a compras feitas com o Facebook, podem ser processadas e permanecerem 
retidas por um período longo quando sujeitas a solicitações ou obrigações legais, investigações 
governamentais ou investigações referentes a possíveis violações de nossos termos e políticas, 
ou como forma de preveni-las. Poderemos também reter informações de contas desativadas por 
violar nossos termos por, no mínimo, 1 ano, a fim de evitar outros abusos ou violações de 
nossos termos. 

Solicitações de acesso Você pode acessar e corrigir a maior parte dos seus dados pessoais 
armazenados pelo Facebook, acessando sua conta e visualizando sua linha do tempo e registro 
de atividades. Você também pode baixar uma cópia de seus dados pessoais, acessando 
“Configurações” (página Configurações gerais da conta), clicando em "Baixar uma cópia de seus 
dados do Facebook" e, em seguida, clicando em um link para o seu arquivo expandido. Saiba 
mais em: https://www.facebook.com/help/? faq=226281544049399 

Notificações e outras mensagens Podemos enviar notificações e outras mensagens a você 
usando as informações de contato que temos, como seu endereço de e-mail. Você pode 
controlar a maioria das notificações recebidas, incluindo aquelas enviadas por Páginas que você 
curte e aplicativos que você usa, usando controles fornecidos por nós, tais como um controle 
incluso no e-mail recebido ou em suas configurações de “Notificações". 

Localizador de amigos Nós oferecemos ferramentas para ajudá-lo a enviar informações de 
contato de amigos para que você e outras pessoas possam encontrar amigos no Facebook e 
convidar aqueles que ainda não usam o Facebook, e para que possamos oferecera você e a 
outras pessoas experiências ainda melhores no Facebook, através de sugestões e 

Procure pessoas, locais e coisas Luciana Página inicial חה 

Aee eeeee TTkeek eTT ekTTS TTee Ck kAT LTe CGk CTTk keee kTTeeT kk TTGkeeee kk eATGCA 
AkGk eke CTTeeS 

Convites Quando você convida um amigo para fazer parte do Facebook, nós enviamos uma 
mensagem em seu nome, usando o seu nome e poderemos também incluir nomes e fotos de 
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outras pessoas que seus amigos possam conhecer no Facebook. Enviaremos também alguns 
lembretes para as pessoas que você convidar, mas o convite também dará ao seu amigo a 
oportunidade de optar por não receber outros convites para fazer parte do Facebook. 

Transformando contas em memoriais Podemos transformar a conta de uma pessoa falecida em 
memorial. Quando transformamos uma conta em um memorial, mantemos a linha do tempo no 
Facebook, mas limitamos o acesso a alguns recursos. Você pode reportar a linha do tempo de 
uma pessoa falecida em: https://www.facebook.com/help/contact.php?show_form=deceased 

Também podemos encerrar uma conta se recebermos uma solicitação formal que satisfaça 
certos critérios. 

Afiliados Podemos compartilhar as informações recebidas com empresas que fazem parte legal 
do mesmo grupo de empresas do qual o Facebook faz parte, ou que se tornaram parte deste 
grupo (geralmente, essas empresas são chamadas de afiliadas). Dessa forma, nossas afiliadas 
também podem compartilhar informações conosco. Esse compartilhamento é feito em 
conformidade com as leis aplicáveis inclusive onde tais leis aplicáveis exigem consentimento. 
Nós e nossas afiliadas, podemos usar informações compartilhadas para ajudara fornecer, 
entendere aprimorar nossos serviços e os seus serviços delas. 

Provedores de serviços Fornecemos suas informações para pessoas e empresas que nos 
ajudam a fornecer, entender e aprimorar os serviços que oferecemos. Por exemplo, podemos 
usar fornecedores externos para ajudar a hospedar nosso site, fornecer fotos e vídeos, 
processar pagamentos, analisar dados, conduzir e publicar pesquisas, medir a eficácia dos 
anúncios ou fornecer resultados de pesquisas. Em alguns casos, fornecemos o serviço 
juntamente com outra empresa, como o Mercado do Facebook. Em todos esses casos, nossos 
parceiros devem concordar em usar somente suas informações de acordo com o contrato que 
firmamos com eles, e obedecendo a esta Política de uso dos dados. 

Segurança e erros Fazemos o nosso melhor para manter suas informações seguras, mas 
precisamos da sua ajuda. Para obter informações mais detalhadas sobre como permanecer 
seguro no Facebook, visite a página de segurança do Facebook. Tentamos manter o Facebook 
sempre no ar, livre de erros e seguro, mas não podemos fazer garantias sobre qualquer parte 
dos serviços ou produtos. 

Alteração de controle Se a propriedade de nossa empresa mudar, podemos transferir suas 
informações para o novo proprietário para que ele possa continuar a operar o serviço. Mas ele 
ainda terá de honrar os compromissos que firmamos nesta Política de uso dos dados. 

Aviso de alteragóes Se fizermos alterações nesta Política de uso dos dados, notificaremos você 
(por exemplo, por meio de uma publicação aquie na Página de governança do site do 
Facebook). Se as alterações forem materiais, forneceremos a você notificação adicional 
proeminente conforme apropriado de acordo com as circunstâncias. Você pode garantir que 
receberá a notificação diretamente curtindo a Página de governança do site do Facebook. 

Oportunidade de comentar A menos que façamos uma alteração por motivos legais ou 
administrativos, ou para corrigir uma declaração imprecisa, concederemos a você sete (7) dias 
para comentar sobre a alteração. Após o período de comentários, se adotarmos quaisquer 
alterações, nós enviaremos um comunicado (por exemplo, na Página de governança do site do 
Facebook ou nesta política) da data efetiva. 

Informações para usuários fora dos Estados Unidos e Canadá Informações sobre a empresa: O 
site sob o domínio www.facebook.com e os serviços destas páginas são oferecidos aos usuários 
fora dos EUA e Canadá pela Facebook Ireland Ltd., Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 
Ireland. A empresa Facebook Ireland Ltd. foi estabelecida e registrada na Irlanda como uma 
empresa limitada privada. Número da empresa: 462932, e é o controlador de dados responsável 
por suas informações pessoais. Diretores: Sonia Flynn (Irlandesa), Shane Crehan (Irlandesa). 

Seus direitos de privacidade com base na legislação da Califórnia A legislação da Califórnia 
permite que seus residentes solicitem determinados detalhes sobre quais informações pessoais 
uma empresa compartilha com terceiros, para fins de marketing direto desses terceiros. O 
Facebook não compartilha suas informações com terceiros para esses mesmos fins a menos 
que receba permissão. Saiba mais sobre as informações que recebemos e como elas são 
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usadas e outros sites e aplicativos. Caso você tenha dúvidas sobre as nossas práticas de 
compartilhamento ou sobre os seus direitos com base na legislação da Califórnia, escreva-nos 
no endereço 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025 ou fale conosco por esta página de 
ajuda: https://www.facebook.com/helpscontact us.php?id=173545232710000 

Sobre Criar anúncio Criar página Desenvolvedores Carreiras Privacidade Cookies Termos Ajuda 

Facebook © 2014. Português (Brasil) 

https://www.facebook.com/full data use policy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 255 

ANEXO E – TERMOS DE PÁGINAS DO FACEBOOK 

 
 

29/5/2014 Facebook 

Procurar pessoas, locais e coisas Luciana Página inicial 

Data da Última Revisão: 5 de março de 2014 

Termos de Páginas do Facebook  

Os termos a seguir, bem como nossa Política de uso de dados e Declaração de direitos e 
responsabilidades, aplicam-se a todas as Páginas do Facebook. Além disso, todo o conteúdo 
das Páginas deve estar em conformidade com nossos Padrões da comunidade. Você é 
responsável por garantir que sua Página esteja em conformidade com todas as leis, estatutos e 
regulamentações aplicáveis. 

I. Geral  

A. Uma Página de uma marca, entidade (local ou organização) ou figura pública só pode ser 
administrada por um representante autorizado da marca, entidade (local ou organização) ou 
figura pública (uma "Página oficial"). 

B. Qualquer usuário pode criar uma Página para expressar apoio ou interesse em uma marca, 
entidade (local ou organização) ou figura pública, contanto que isso não induza ao erro de 
acreditar que esta é uma Página oficial ou contanto que não viole os direitos de alguém. Se sua 
Página não é a Página oficial de uma marca, entidade (local ou organização) ou figura pública, 
você deve: 

i. se abster de falar ou publicar conteúdo em nome do representante autorizado do conteúdo da 
Página; e 

ii. deixar claro que a sua não é a Página oficial da marca, entidade (local ou organização) ou 
figura pública. 

C. O conteúdo publicado em uma Página é público e visível para qualquer pessoa que possa 
vera página. 

D. É necessário restringir o acesso às Páginas (por meio da nossa funcionalidade de bloqueio) 
conforme o necessário para estar em conformidade com as leis aplicáveis e as políticas do 
Facebook, incluindo os Padrões da comunidade. Páginas que promovam a venda privada de 
serviços ou produtos controlados (incluindo armas de fogo, álcool, tabaco ou produtos de 
conteúdo adulto) devem restringir o acesso para maiores de 18 anos. 

E. Páginas que promovam ou facilitem jogos de azar on-line, jogos de habilidade ou loterias, 
como cassino on-line, apostas esportivas, bingo ou pôquer, são permitidas apenas em países 
específicos com autorização prévia do Facebook. 

F. As Páginas não devem promover a venda de medicamentos com receita. Páginas de 
farmácias on-line só são permitidas mediante autorização prévia do Facebook. 

G. Você não pode estabelecer termos para sua Página que entrem em conflito com nossa 
Declaração de direitos e responsabilidades, com a Política de uso de dados ou com estes 
termos. 

II. Gerenciamento de páginas  

A. Nomes de páginas e endereços Web do Facebook  

Os nomes de Páginas e os endereços Web do Facebook devem refletir com precisão o conteúdo 
da Página. Podemos remover seus direitos administrativos ou solicitar que você altere o nome 
da Página e o endereço Web do Facebook de qualquer Página que não atenda a esse requisito. 

Os nomes das Páginas não devem: 

i. consistir somente de termos genéricos (por exemplo, “cerveja" ou “pizza"); 
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ii. usar capitalização inadequada e gramaticalmente incorreta, ou usar somente letras 
maiúsculas, com exceção de acrônimos; 

iii. incluir símbolos de caracteres, como pontuação excessiva e designaçóes de marca comercial; 

iv. incluir descrições supérfluas ou qualificadores desnecessários; 

v. induzir ao erro de acreditar que esta é a Página oficial do representante de conteúdo 
autorizado ou que é autorizada pelo representante supracitado; nem 

vi. violar os direitos de alguém. 

B. Alterações de nomes e migrações  

Somente processaremos alterações de nor conexão enganosa ou indesejada. Por exemplo, 
permitiremos migrações locais para globai: Вate-papo icebook", mas não permitiremos 
migrações globais para locais ou migrações de local para local, como de "Facebook França" 
para "Facebook Rússia". Além disso, você não pode solicitar uma alteração de nome ou uma 
migração que resulte na recategorização de uma Página de produto como uma Página de 
marca, de uma Página genérica ou de opinião como uma Página de marca, ou de um Grupo 
como uma Página. Todas as migrações são feitas conforme nossos critérios e são finais. 

C. Coleta de dados  

Se você coletar conteúdo e informações diretamente dos usuários, deverá ficar claro que quem 
está coletando esses dados é você (e não o Facebook), e deverá fornecer um aviso e obter o 
consentimento do usuário para usar o conteúdo e as informações que você coletar. 
Independentemente da forma como você obtiver conteúdo e informações dos usuários, você 
será responsável pela obtenção de todas as permissões necessárias para reutilizar esses 
conteúdos e informações. 

Você não coletará conteúdo ou informações de usuários, ou acessará o Facebook, usando 
meios automatizados (como bots de coleta, robôs, spiders ou scrapers) sem nossa permissão. 

Todos os dados que você obtiver conosco deverão estar em conformidade com a Seção II das 
nossas Políticas da plataforma do Facebook. 

D. Marcação  

Você não deve marcar conteúdo ou incentivar usuários a marcar conteúdo de maneira 
inadequada (por exemplo, não incentive as pessoas a marcarem a si mesmas em fotos em que 
não estão presentes). 

lll. Recursos de Página  

A. Anúncios nas Páginas  

É proibido fazer propaganda de terceiros nas Páginas sem a nossa pemissão prévia. 
В. Сара 

Todas as capas são públicas. Isso significa que qualquer pessoa que visitar sua Página poderá 
ver sua capa. As capas não podem ter conteúdos enganosos, tendenciosos ou que infrinjam os 
direitos autorais de outra pessoa. Você não pode encorajar pessoas a carregarem sua capa em 
suas linhas do tempo pessoais. 

C. Aplicativos nas páginas  

https://www.facebook.com/page guidelines.php 

1/2 

Sobre 

Facebook 

Os aplicativos na sua Página devem estarem conformidade com as Políticas da plataforma do 
Facebook. 

Ofertas  
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Se você criar uma oferta usando a ferramenta de criação de ofertas do Facebook, as seguintes 
políticas serão aplicadas: 

i. As ofertas do Facebook devem ficar disponíveis por tempo limitado. 

ii. Você pode veicular uma oferta somente se for o comerciante ou o fabricante do produto ou 
serviço que estiver promovendo. 

iii. Você deve divulgar de maneira clara e proeminente quaisquer restrições em sua oferta (como 
data de validade ou limitações de reembolso). 

iv. Você será o único responsável por reembolso incorreto, fraude, disputas ou outros problemas 
decorrentes da distribuição e/ou do reembolso da sua oferta. 

v. Se sua oferta puder ser reembolsada através de um contato comercial não operado por você, 
será responsabilidade unicamente sua realizar a comunicação com o comerciante e garantir que 
ele honre sua oferta. 

vi. Você deve usar a ferramenta de criação de ofertas somente para a finalidade a que se destina 
e não para promover o seu site ou outras informações de contato, ou oferecer o equivalente em 
cartão-presente, vale-presente ou cartão de valor armazenado. 

vii. Você é responsável por garantir que sua oferta esteja em conformidade com estes termos e 
todas as leis, regras e regulamentações aplicáveis. As ofertas estão sujeitas a muitas 
regulamentações (como descontos em bebidas alcoólicas e ofertas direcionadas a menores de 
idade). Se você não tiver certeza de que sua oferta está em conformidade com as leis aplicáveis, 
consulte um especialista. 

Promoções  

1. Se você usa o Facebook para comunicar ou administrar uma promoção (por exemplo, um 
concurso ou sorteios), você é responsável pela operação lícita da promoção, incluindo: 

a. As regras oficiais; 

b. Os termos e requisitos de qualificação da oferta (por exemplo: restrições de idade e 
residência) e 

c. A conformidade com as regras e regulamentos aplicáveis que regem a promoção e todos os 
prêmios oferecidos (por exemplo, cadastro e obtenção de aprovações regulamentares 
necessárias) 

2. As promoções no Facebook devem incluir o seguinte: 

a. Todos os participantes devem concordar com a isenção total do Facebook de qualquer 
responsabilidade. 

b. O reconhecimento de que a promoção não é, de maneira alguma, patrocinada ou 
administrada por ou em associação com o Facebook. 

3. As promoções podem ser administradas nas Páginas ou dentro dos aplicativos no Facebook. 
Linhas do tempo pessoais não devem ser usadas para administrar promoções (por exemplo, 
“compartilhe em sua Linha do tempo para participar" ou “compartilhe na Linha do tempo de seu 
amigo para obter participações adicionais" não é permitido). 

4. Não o ajudaremos a administrar a sua promoção, e você concorda em usar o nosso serviço 
para administrar a sua promoção por sua conta e risco. 

Criar Anúncio Criar página Desenvolvedores Carreiras Privacidade Cookies Termos Ajuda 

Facebook © 2014. Português (Brasil) 

https://www.facebook.com/page guidelines.php 
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ANEXO F – TABELA DE DADOS ANALISADOS 

(Mídia gravada em DVD) 

 

 
 
 



type by post_message

número post 
com 
comentários Categorias temporais picture link

link_doma
in

post_publi
shed post_published_unix post_published_sql likes

likes_cou
nt_fb

comment
s_count_f
b

comment
s_all

comment
s_base

comment
s_replies shares

comment
_likes

engagem
ent post_id post_link

photo post_page_171477772896297

Maior e mais completo instrumento global e juridicamente vinculante #contracorrupção_ a Convenção 
das Nações Unidas contra a Corrupção trata de diversos aspectos do tema_ tendo sido fundamentada 
em quatro tópicos especiais: medidas preventivas; criminalização e aplicação da lei; cooperação 
internacional; e recuperação de ativos. Saiba mais sobre a Convenção da #ONU_ seus objetivos e 
impactos sobre as leis brasileiras acessando a publicação da CGU sobre o tema: http://goo.gl/lxYhLK

1 Depois das Jornadas 
de Junho https://fbcdn-

sphotos-f-
a.akamaihd.net/h
photos-ak-
xpa1/v/t1.0-
9/p130x130/1545
148_6801946386
91272_17597213
55_n.jpg?oh=77e
7d38a00c60c9b2
98dc23f1b6eec9
2&oe=5576A159
&__gda__=1438
388068_2d59119
0d6c5d097c7553
affb69b1527

https://www.faceboo
k.com/cguonline/ph
otos/a.3794393587
66803.92592.17147
7772896297/68019
4638691272/?type=
1

facebook.
com

2013-12-
31T16:00:
02+0000 1388505602 31/12/2013 17:00 65 68 1 1 1 0 55 0 121 171477772896297_682226675154735 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/682226675154735

link post_user_171477772896297

 NÓS DO PMB - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA DESEJAMOS PARA TODAS E TODOS. 
FELIZ 2014 REPLETO DE SAÚDE_ PAZ_ FELICIDADE E MUITAS ALEGRIAS: 
www.pmb.org.br...

Depois das Jornadas 
de Junho

https://fbexternal-
a.akamaihd.net/s
afe_image.php?d
=AQDakSBLO8w
kBLDd&w=130&h
=130&url=http%3
A%2F%2Fwww.p
mb.org.br%2FPo
rtal%2Fimg%2F
G_fotos.jpg&cfs=
1

http://www.pmb.org.
br/

pmb.org.b
r

2013-12-
30T23:46:
30+0000 1388447190 31/12/2013 00:46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171477772896297_585045061548904 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/585045061548904

status post_page_171477772896297

 NOTA: Para CGU_ Bolsa Família é um programa de governo com baixíssimos índices de 
irregularidades O último Relatório de Avaliação do programa Bolsa Família feito pela CGU engloba 
fiscalizações realizadas em 401 municípios_ no período de 2007 a 2011. Os dados desse trabalho 
demonstram que o Bolsa Família possui índices de irregularidades baixos_ de cerca de 2_4%_ ainda 
mais se consideradas a complexidade e a enorme capilaridade do programa_ que beneficia quase 14 
milhões de famílias_ em todo o país. As irregularidades_ quando ocorrem_ são apuradas pelo próprio 
Governo Federal_ por meio do seu órgão de Controle Interno (CGU)_ em parceria permanente com o 
Ministério do Desenvolvimento Social_ gestor do programa_ que tem dado_ sempre_ respostas 
prontas e imediatas em todas as providências da sua competência. Conheça a íntegra do Relatório e 
veja nota de esclarecimento da CGU sobre matéria publicada no jornal Folha de S. Paulo_ no último 
dia 26 de dezembro_ sobre o tema: http://goo.gl/O6nltt

2 Depois das Jornadas 
de Junho

2013-12-
30T19:46:
50+0000 1388432810 30/12/2013 20:46 48 50 19 18 15 3 35 15 116 171477772896297_681819841862085 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/585045061548904

video post_page_171477772896297

 #Participação: Dê sua opinião sobre a criação do Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal! 
Saiba como em http://goo.gl/bYmmnx

3 Depois das Jornadas 
de Junho

https://fbexternal-
a.akamaihd.net/s
afe_image.php?d
=AQAA4qeR9Ct
CrOtY&w=130&h
=130&url=http%3
A%2F%2Fi1.ytim
g.com%2Fvi%2F
v5r5QUkXCmo%
2Fhqdefault.jpg&
cfs=1&sx=120&s
y=0&sw=360&sh
=360

http://goo.gl/MDmOt
P goo.gl

2013-12-
30T18:00:
01+0000 1388426401 30/12/2013 19:00 26 28 2 1 1 0 15 0 42 171477772896297_678169322227137 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/678169322227137

status post_user_171477772896297

 HOMEM ESPANCA VÁRIAS CRIANÇAS FAVOR FAÇA INTERCÂMBIO INTERPOL 
https://www.facebook.com/photo.php?v=320753611312509&set=vb.100001336190533&type=2&th
eater

Depois das Jornadas 
de Junho

2013-12-
30T15:51:
52+0000 1388418712 30/12/2013 16:51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171477772896297_681727918537944 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/681727918537944

status post_user_171477772896297

 Feliz 2014 e que a vossa CGU continue na sua luta para banir a corrupção no mundo. 4 Depois das Jornadas 
de Junho

2013-12-
30T13:59:
14+0000 1388411954 30/12/2013 14:59 1 1 1 1 1 0 0 0 2 171477772896297_681676378543098 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/681676378543098

video post_page_171477772896297

 VÍDEO: Confira a animação produzida pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime 
(UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime)_ que ilustra os efeitos corrosivos da corrupção 
sobre o desenvolvimento.

Depois das Jornadas 
de Junho https://fbexternal-

a.akamaihd.net/s
afe_image.php?d
=AQClF7xdnvG6
gkcZ&w=130&h=
130&url=http%3A
%2F%2Fi1.ytimg
.com%2Fvi%2F
QnQKdpNhG8A
%2Fmaxresdefa
ult.jpg&cfs=1

http://www.youtube.
com/watch?v=QnQ
KdpNhG8A

youtube.c
om

2013-12-
30T13:00:
01+0000 1388408401 30/12/2013 14:00 62 70 0 0 0 0 75 0 137 171477772896297_674612175916185 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/674612175916185

photo post_page_171477772896297

 Confira o artigo publicado na Biblioteca Virtual sobre Corrupção (BVC) e saiba mais sobre as formas 
de #controlesocial da administração pública. A pesquisa buscou junto à sociedade qual o 
entendimento sobre conceitos importantes_ como ?controle social?_ ?contas públicas?; e ainda sobre o 
interesse do cidadão em fiscalizar os órgãos públicos e sua atuação efetiva nesta atividade. Acesse o 
trabalho em http://goo.gl/3fmbV

5 Depois das Jornadas 
de Junho https://fbcdn-

sphotos-b-
a.akamaihd.net/h
photos-ak-
ash2/v/t1.0-
9/p130x130/1482
766_6750945792
01278_55176427
0_n.jpg?oh=ca06
f9b0ebfb174f695
1f6d7191485bd&
oe=55804E1B&_
_gda__=1433808
257_80e57dee76
cb2afb92a4a3ae
035df053

https://www.faceboo
k.com/cguonline/ph
otos/a.3794393587
66803.92592.17147
7772896297/67509
4579201278/?type=
1

facebook.
com

2013-12-
30T11:00:
00+0000 1388401200 30/12/2013 12:00 61 63 6 6 4 2 87 4 158 171477772896297_681611608549575 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/681611608549575

status post_user_171477772896297

 O que eu mais quero em 2014 é um concurso pra CGU! Vai rolar? 6 Depois das Jornadas 
de Junho

2013-12-
29T17:46:
26+0000 1388339186 29/12/2013 18:46 0 0 2 2 1 1 0 1 3 171477772896297_681231501920919 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/681231501920919

status post_user_171477772896297

 Fala companheiro Eliel quando vens a Sampa? abraços e um feliz final de ano para vc e seus 
familiares.

Depois das Jornadas 
de Junho

2013-12-
29T14:33:
44+0000 1388327624 29/12/2013 15:33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171477772896297_681150331929036 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/681150331929036



photo post_page_171477772896297

 #ControleSocial: Quer receber_ por e-mail_ dados sobre liberações de recursos de convênios para seu 
município? Basta se cadastrar_ gratuitamente_ no Portal da Transparência: http://goo.gl/HVm1Kk

7 Depois das Jornadas 
de Junho https://fbcdn-

sphotos-e-
a.akamaihd.net/h
photos-ak-
xfa1/v/t1.0-
9/p130x130/1531
598_6801443253
62970_17014165
9_n.jpg?oh=1c8d
9b439c6b49a2c2
18931fb8b957a1
&oe=55B87A8E&
__gda__=143780
1531_a0feff7211
02bfb004981d58
4c9322cc

https://www.faceboo
k.com/cguonline/ph
otos/a.3794393587
66803.92592.17147
7772896297/68014
4325362970/?type=
1

facebook.
com

2013-12-
29T12:00:
01+0000 1388318401 29/12/2013 13:00 182 188 16 13 11 2 593 10 798 171477772896297_681101365267266 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/681101365267266

status post_user_171477772896297

 parabéns pela iniciativa_ sugiro ao governo firmar parcerias com Universidades e Faculdades_ 
próximas as obras_ no sentido que alunos supervisionados pelos professores possam na condição de 
estagiários fiscalizar as obras e recursos. PS: tal medida se implantada deverá inibir a corrupção e 
consequentemente oportunidade ao jovem de participar ativamente como cidadão e fiscalizar os 
recursos público.

Depois das Jornadas 
de Junho

2013-12-
29T00:00:
45+0000 1388275245 29/12/2013 01:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171477772896297_680869248623811 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/680869248623811

link post_page_171477772896297

 #Opinião: _O sistema de sancionamento da conduta de corrupção está sendo efetivo? A resposta é 
não__ defende a professora da faculdade de Direito da Universidade de Toronto_ Mariana Mota 
Prado. Segundo a pesquisadora_ não é por falta de legislação apropriada para aplicação da punição_ 
mas de um sistema efetivo de aplicação das leis. _Quer dizer_ a coisa está parando no Judiciário__ 
afirma.

8 Depois das Jornadas 
de Junho https://fbexternal-

a.akamaihd.net/s
afe_image.php?d
=AQCErwTaYRR
w6jTr&w=130&h
=130&url=http%3
A%2F%2Fcbn.gl
oboradio.globo.c
om%2Festaticos
%2Fimg%2FCB
N.png&cfs=1

http://cbn.globoradi
o.globo.com/progra
mas/jornal-da-
cbn/2013/12/18/JU
DICIARIO-
DEMORA-MUITO-
PARA-ANALISAR-
OS-CASOS-DE-
CORRUPCAO.htm

cbn.globo
radio.glob
o.com

2013-12-
28T16:00:
01+0000 1388246401 28/12/2013 17:00 54 58 11 8 8 0 29 6 97 171477772896297_678566708854065 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/678566708854065

photo post_page_171477772896297

 Parabéns_ #RioBranco_ pelos seus 131 anos de história! A cidade é sede da regional da CGU no 
estado do Acre. Confira o contato de nossas regionais em todas as capitais brasileiras: 
http://goo.gl/YxM5nx

Depois das Jornadas 
de Junho https://fbcdn-

sphotos-d-
a.akamaihd.net/h
photos-ak-
xap1/v/t1.0-
9/p130x130/1532
005_6767749156
99911_72837229
6_n.jpg?oh=9786
e9b139d1d2c3bc
4ade135ec174eb
&oe=55B66741&
__gda__=143363
5260_fc7e23fee7
84b3592e6a469a
0bf7913f

https://www.faceboo
k.com/cguonline/ph
otos/a.3794393587
66803.92592.17147
7772896297/67677
4915699911/?type=
1

facebook.
com

2013-12-
28T11:00:
01+0000 1388228401 28/12/2013 12:00 14 17 0 0 0 0 4 0 18 171477772896297_680574491986620 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/680574491986620

link post_page_171477772896297

 ?A participação social está cada vez maior. O cidadão está despertando para a importância do seu 
envolvimento no processo democrático. E nós estamos prontos para atendê-los?_ destacou o ouvidor-
adjunto da Ouvidoria-Geral da União_ Gilberto Waller Jr_ sobre a adesão da população à Lei de 
Acesso à Informação.

Depois das Jornadas 
de Junho

https://fbexternal-
a.akamaihd.net/s
afe_image.php?d
=AQChK8PZLF0f
O0Bl&w=130&h=
130&url=https%3
A%2F%2Ffbcdn-
photos-d-
a.akamaihd.net%
2Fhphotos-ak-
prn1%2F152611
2_680161948694
541_3184389_s.j
pg&cfs=1

http://www.cgu.gov.
br/Imprensa/Noticia
s/2013/noticia16413
.asp

cgu.gov.b
r

2013-12-
27T18:00:
01+0000 1388167201 27/12/2013 19:00 53 55 0 0 0 0 41 0 94 171477772896297_680162675361135 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/680162675361135

status post_user_171477772896297

 VICE-PRESIDENTE DO SINDICATO DA UFPB_ RECEBE GRATIFICAÇÃO SEM TRABALHAR. Depois das Jornadas 
de Junho

2013-12-
27T11:38:
23+0000 1388144303 27/12/2013 12:38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171477772896297_680037995373603 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/680037995373603

link post_page_171477772896297

 _A diferença entre apropriar-se de algo emprestado e desviar recursos públicos para o próprio bolso é 
apenas quantitativa_ pois a qualificação é a mesma: furto__ afirma o jornal Zero Hora.

9 Depois das Jornadas 
de Junho

https://fbexternal-
a.akamaihd.net/s
afe_image.php?d
=AQBircXM9wBs
ahPt&w=130&h=
130&url=https%3
A%2F%2Ffbcdn-
photos-g-
a.akamaihd.net%
2Fhphotos-ak-
prn1%2F152163
1_679580355419
367_1705874179
_a.jpg&cfs=1

http://goo.gl/MbrMP
R goo.gl

2013-12-
27T11:00:
00+0000 1388142000 27/12/2013 12:00 87 93 10 10 10 0 66 1 164 171477772896297_679582255419177 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/679582255419177

link post_user_171477772896297

 Formando dados no enfrentamento ao Racismo Institucional Depois das Jornadas 
de Junho

https://fbexternal-
a.akamaihd.net/s
afe_image.php?d
=AQBg4tBUXG7
U-
htl&w=130&h=13
0&url=http%3A%
2F%2Fwww.afro
descendente.net.
br%2Fimages%2
Fracismo4.jpg&c
fs=1&sx=0&sy=0
&sw=600&sh=60
0

http://www.afrodesc
endente.net.br/blog
_opiniao.htm

afrodesce
ndente.ne
t.br

2013-12-
27T02:31:
36+0000 1388111496 27/12/2013 03:31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171477772896297_651017661608522 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/651017661608522



link post_page_171477772896297

 #Transparência: O Cartão de Pagamento de Defesa Civil (CPDC) foi criado com o objetivo de 
facilitar o repasse de recursos federais aos estados e municípios em estado de emergência ou 
calamidade pública. _O cartão tem sido um mecanismo cada vez mais estimulado_ porque ele 
identifica o beneficiário final de cada gasto e_ mês a mês_ temos a prestação de contas no Portal da 
Transparência__ destaca o secretário federal de Controle Interno da CGU_ Valdir Agapito.
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 A CGU deseja um 2014 com muitas realizações a todos vocês que nos acompanham nas redes 
sociais! \o/ Aproveitamos para agradecer cada compartilhamento_ cada comentário e cada curtida em 
nossos conteúdos durante o ano que termina. Continuem conosco no ano que vem! Feliz 2014 =)
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 Absurdo o Gasto do Governo do RN com PUBLICIDADE. O gasto com propaganda do Governo 
neste segundo semestre de 2013 parece que foi suspenso por ordem judicial. 10 milhões só em 
2013??? Um absurdo tanto gasto com publicidade quando o Rio Grande do Norte vive em permanente 
estado de calamidade na saúde. Merece auditoria nessas contas. Vamos compartilhar a informação 
com o Ministério Público do RN_ ao Tribunal de Contas da União_ CGU Controladoria Geral da 
União. Solicitar providências cabíveis. Foto Fotos da publicação de Valderi Tavares em Blog do 
Eurípedes Dias. GASTOS COM PUBLICIDADE - Art&C recebe quase R$ 10 milhões do Governo do 
RN em 2013 http://www.blogdovt.com/ De: Valderi Tavares
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 Confira a entrevista do secretário de Transparência e Prevenção da Corrupção da CGU_ Sérgio 
Seabra_ explicando a atuação do órgão nestes 10 anos de atividades em defesa do patrimônio público.
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 Coincidentemente (ou não) hoje também é aniversário da cidade de #Natal! Gostaríamos de 
parabenizar a cidade-sede da regional da CGU no estado do Rio Grande do Norte pelos seus 414 anos 
de história! Confira o contato de nossas regionais em todas as capitais brasileiras: 
http://goo.gl/YxM5nx
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 Promover a #transparência_ dar poder aos cidadãos_ lutar contra a corrupção e utilizar novas 
tecnologias para tornar o governo mais efetivo são obrigações assumidas pela Parceria para Governo 
Aberto_ iniciativa internacional que hoje conta com a participação de 63 países. As propostas dos 
países participantes devem ser elaboradas em torno de uma das 5 áreas de desafios. Saiba mais sobre 
a participação do Brasil na #OGP em http://goo.gl/hAKO2u
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 #Transparência: Os municípios sem endereço na rede com os dados das contas públicas podem sofrer 
sanções do Tribunal de Contas do Estado_ como a suspensão de repasses federal e estadual.
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 #OperaçãoEspecial: A investigação que resultou na operação foi desenvolvida pela Polícia Federal em 
parceria com a Controladoria-Geral da União e o Ministério Público Federal e teve início a partir de 
trabalhos de auditoria.
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 Como eu faço uma denuncia Prefeita de Itaituba-pa n esta fazendo nada a cidade esta cheia de 
buracos servidores n resebem
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 #Opinião: Vocês concordam com a afirmativa abaixo? Por quê? 18 Depois das Jornadas 
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 A Controladoria-Geral da União declarou a inidoneidade de mais três empresas_ pela prática de 
irregularidades na execução de contratos com órgãos públicos: Consultoria de Engenharia HSZ Ltda._ 
Cirúrgica Erechin Ltda. e Equifarma Comércio de Equipamentos Hospitalares Ltda.
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 Tomada de Contas Especial é um instrumento de que dispõe a #AdministraçãoPública para buscar o 
ressarcimento de eventuais prejuízos que lhe forem causados. E para orientar os gestores e servidores 
públicos federais quanto à aplicação da legislação que rege o assunto_ a CGU lançou a cartilha 
?Tomada de Contas Especial ? Perguntas e Respostas?. Baixe a publicação no site da Controladoria e 
saiba mais sobre o tema: http://goo.gl/2vNZQH
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 #LeideAcesso: Confira reportagem do Tribunal Superior do Trabalho sobre a ação judicial de servidor 
público questionando a divulgação de salário na internet.
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 #Controle Social: A Lei de Acesso à Informação e as páginas de transparência são ferramentas 
valiosas no acompanhamento da Administração Pública e na prevenção da corrupção. Relembre as 
discussões sobre o tema com os vídeos do _I Seminário sobre Boas Práticas em Contratações 
Públicas_ que contou com a participação do ministro-chefe da CGU_ Jorge Hage: 
http://goo.gl/dX55De
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 ?A sociedade muda quando os indivíduos que vivem nela mudam.? Confira o vídeo da campanha 
nacional ?O que você tem a ver com a corrupção??_ conduzida pela Associação Nacional dos 
Membros do Ministério Público e que busca conscientizar a sociedade a partir do incentivo à 
honestidade e transparência das atitudes do cidadão comum_ destacando atos rotineiros que 
contribuem para a formação do caráter.
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 Fique de olho! Cada órgão possui funções específicas que se complementam para garantir o bom uso 
dos recursos públicos. E a sua participação é peça-chave no sucesso dessa ?engrenagem?. Saiba mais 
sobre controle social em http://goo.gl/8lsRc4
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 A Controladoria-Geral da União participa da etapa investigativa de diversas operações deflagradas 
pela Polícia Federal. Veja as operações que a CGU já participou neste ano: http://goo.gl/t7uSM4
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 Programas que cruzam dados_ cadastro de empresas fichas-sujas e cartão específico para compras 
emergenciais são alguns exemplos de ferramentas que podem identificar fraudes e evitar o mau uso do 
dinheiro público. Na esfera federal_ a CGU criou_ neste ano_ um prêmio para destacar estas 
iniciativas e_ ao mesmo tempo_ estimular que outros ministérios e departamentos adotem boas 
práticas. Fonte: Jornal Zero Hora
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link. Depois das Jornadas 
de Junho
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 #Transparência: Confira também os relatórios estatísticos da Lei de Acesso_ gerados a partir de 
dados do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação aos Cidadãos (e-SIC): http://goo.gl/KVwZZ7
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 http://rodrigomattos.blogosfera.uol.com.br/2013/12/19/bndes-desrepeita-lei-para-esconder-dados-do-
itaquerao/
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 Fique atento! O órgão ou entidade pública não pode negar a informação sem explicitar_ por escrito_ 
por qual motivo a informação não pôde ser divulgada. Conheça mais sobre a #LeideAcesso e saiba 
como garantir os seus direitos de solicitante: www.acessoainformacao.gov.br
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 O Cadastro de entidades privadas sem fins lucrativos impedidas (CEPIM) contem as #ONGs (e 
outras entidades correlatas) que estão impedidas de celebrar convênios_ contratos de repasse ou 
termos de parceria com a administração pública federal. O cadastro conta com mais de 2.300 ONGs 
proibidas de conveniar com o Governo Federal. Conheça o CEPIM em 
www.portaltransparencia.gov.br
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 A extensão da declaração de inidoneidade aplicada à empresa controladora (construtora Delta) para 
sua subsidiária integral (Técnica) visa impedir a fraude à lei. A Técnica ? que atua no mesmo ramo_ 
faz uso dos mesmos atestados técnicos e possui sede em endereço comum à controladora ? seria um 
?espelho da Delta Construções?.
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 Confira a lista completa de punições expulsivas aplicadas pela CGU_ a servidores públicos do Poder 
Executivo Federal envolvidos com práticas ilícitas comprovadas. http://goo.gl/YZGGOU
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 Oito estados ainda não editaram decretos regulamentadores da Lei de Acesso_ que definem os 
procedimentos para atendimento dos pedidos de informação_ prejudicando a eficácia no cumprimento 
da lei. São eles: Maranhão_ Sergipe_ Rio Grande do Norte_ Amazonas_ Amapá_ Acre_ Rondônia e 
Roraima.
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 Conhecer os instrumentos de planejamento orçamentário é essencial para que a sociedade possa 
exigir_ de seus governantes_ o bom uso do dinheiro público. Informe-se e fiscalize!
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 MUNICÍPIOS DO BRASIL É AONDE FORMA_ TREINA_ CAPACITA_ REMUNERA_ TODOS 
CORRUPTOS_ EXISTEM CENTENAS DE CIDADES; AONDE TODA POPULAÇÃO ESTÁ 
ESCRAVA_ DOMINADA_ SEQUESTRADA. QUEM OUSAR DENUNCIAR AUTORIDADES_ E 
OU POLÍTICOS MORREM_ OU TEM PERSEGUIÇÃO DOS PODERES PÚBLICOS. CIDADES 
SÃO AS NASCENTES. SE COMBATERMOS NAS NASCENTES. JAMAIS OS POLÍTICOS 
CHEGARAM AO GOVERNO ESTADUAL OU FEDERAL. SE COMBATERMOS SÓ NO ALTO 
DO PODER_ ESTAREMOS ENXUGANDO GELO. PORQUE NAS NASCENTES DO BRASIL_ 
QUE SÃO VERDADEIROS QUARTÉIS QUE FORMAM _ QUALIFICAM_ ARMAM_ TREINAM_ 
ETC.... PARA DEPOIS ESTAREM NO ESTADO_ E NO PODER FEDERAL. SE COMBATERMOS 
DE UMA FORMA INTELIGENTE E SÁBIA NAS NASCENTES. TODOS SERVIÇOS PÚBLICOS E 
TODA POPULAÇÃO SERÁ FELIZ. EM VÃO SERÁ TENTAR LIMPAR SUJEIRA DE CIMA DO 
POÇO_ SE É NA NASCENTE AONDE PRODUZ SUJEIRA_ E ESPARRAMA PELO CHÃO. OS 
GRANDES POLÍTICOS CORRUPTOS AJUDAM E PROTEGEM AS NASCENTES. SE 
TRABALHAR NAS NASCENTES_ OS DE CIMA_ FICAM SEM ÁGUA. SEM ALIMENTO DE 
CORRUPÇÃO.
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 O plenário do STF analisa a Ação Direta de Inconstitucionalidade 4650_ que questiona os 
dispositivos da Lei das Eleições (Lei 9.504/1997) e da Lei dos Partidos Políticos (Lei 9.096/1995) que 
tratam de contribuições de pessoas jurídicas e pessoas físicas para campanhas eleitorais e partidos.
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 A partir do dia 1º de fevereiro de 2014 empresas que cometerem atos ilícitos contra o Estado poderão 
ser punidas sem a necessidade de comprovar a culpabilidade de gestores.
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 BONITA.......... Depois das Jornadas 
de Junho
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 http://www.valemsnews.com.br/index.php/noticias/destaques/2279-sessao-promoveu-grande-
confraternizacao-entre-vereadores-e-criancas-e-adolescentes-do-scfv
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 http://www.novanews.com.br/noticia/cidades/fotos-de-criancas-com-bebidas-dentro-da-camara-de-
novo-horizonte-do-sul-geram-polemica
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 http://www.midiamax.com.br/noticias/886654-
mau+exemplo+criancas+entregam+bebida+alcoolica+para+vereadores+durante+solenidade+ms.html
#.Uq-ToNJDu4R
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 Por um Mundo melhor.Vamos todos juntos.Sucesso a todos 
https://www.youtube.com/watch?v=b8z47PIyais#t=196
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 GOVERNO DE TODOS MUNICÍPIO NÃO FAZ RATEIO PORQUE NÃO QUER_ PORQUE 
DINHEIRO TEM A administração municipal de Itaituba não faz rateio porque não quer_ pois 
dinheiro te_ já que tem sobra. Nestes 10 meses de Governo da Prefeita Eliene Nunes_ Itaituba já 
recebeu somente de FUNDEB R$ 54.453.366_61. Falta somar os repasses de 25% da arrecadação 
própria e do ICMS_ que gera em torno de mais de R$ 5 milhões. A folha de pagamento da educação_ 
dos 60% gera em torno de R$ 4.5 milhões_ mais o recolhimento dos encargos sociais. Se o município 
recebeu em 10 meses mais de R$ 60 milhões_ é claro que tem sobra e o município tem dinheiro para 
ratear. Nestes dopis últimos meses_ Novembro e Dezembro o repasse da educação deve ficar acima de 
R$ 7 milhões. Postado por Blog do Peninha
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 #Quadrinhos Conheça a história sobre como o cidadão pode contribuir para a melhor aplicação dos 
recursos públicos em seu município. http://goo.gl/6YCGCr Saiba também como exercer o controle 
social das atividades governamentais_ com o Programa Olho Vivo no Dinheiro Público em 
http://goo.gl/ViwUzy
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link. Depois das Jornadas 
de Junho
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 #ControleSocial: Os recursos federais ajudam a melhorar sua cidade em diversas áreas_ como 
escolas_ creches_ saúde_ estradas_ poços_ entre tantas outras. E todo cidadão tem o direito de saber 
onde e como está sendo gasto o dinheiro público. Fique de olho! Saiba como acompanhar a utilização 
desses recursos: http://goo.gl/jLcTH
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 Combater a corrupção ?é uma preocupação global_ porque este é um crime que atinge tanto países 
ricos quanto países pobres?. Ainda assim_ o representante do Escritório das Nações Unidas sobre 
Drogas e Crime (UNODC)_ Rafael Franzini_ advertiu que a corrupção ?prejudica as pessoas de 
maneira desproporcional_ causando maior dano justamente aos mais vulneráveis?.
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 Porto Velho - A Operação Feudo_ deflagrada na manhã desta quarta-feira (11)_ cumpriu mandados 
de prisão_ busca e apreensão_ bloqueio de bens e afastamento de funções no Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Rondônia (Sebrae). De acordo com o Ministério Público do 
Estado de Rondônia_ cerca de 50 agentes_ entre policiais e servidores da Controladoria-Geral da 
União (CGU) trabalharam na operação. As investigações apontam indícios de crimes como falsidade 
ideológica_ peculato_ fraude a licitações e associação criminosa.
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 #AcessoàInformação: Confira o e-book ?Coletânea de Decisões da CGU ? Lei de Acesso à 
Informação? e fique por dentro das principais resoluções da Controladoria relativas a recursos em face 
de negativas de acesso_ por instituições da Administração Pública. Faça o download da publicação 
em http://goo.gl/Dn4VM2
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 ?O poder econômico não pode mais condicionar o poder político?_ disse o presidente do STF_ 
classificando a influência das empresas como ?nefasta_ perniciosa? no resultado dos pleitos. ?A 
doação compromete a normalidade e a legitimidade do pleito eleitoral_ compromete seriamente a 
independência dos representantes?_ disse Joaquim Barbosa. Fonte: Congresso Em Foco
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 http://oglobo.globo.com/pais/noblat/posts/2013/12/11/pior-emenda-517779.asp Depois das Jornadas 
de Junho
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 Paulo Onofre há 13 horas AMAZONAS EM TEMPO Manifestação em Iranduba pede a saída de 
prefeito Publicado em Terça_ 10 Dezembro 2013 18:17 | Escrito por Bruno Izidro Manifestantes 
estavam com bandeiras pretas - foto: Diego Janatã Cerca de mil moradores do município de Iranduba 
(a 27 quilômetros de Manaus) realizaram na tarde desta terça-feira (10)_ uma carreata pedindo a 
saída do prefeito Xinaik Silva de Medeiros. Os manifestantes saíram de Cacau Pirêra_ também no 
município_ e se concentraram na Praça três Poderes_ onde fica a sede da prefeitura_ no Centro de 
Iranduba. Bandeiras pretas com as frases _Povo Chora_ e _Fora Xinaik_ eram vistas nas mãos dos 
protestantes. Além da manifestação desta terça_ os manifestantes prometem ir até a Assembleia 
Legislativa do Amazonas (Aleam)_ em Manaus_ e apresentar documentos que comprovam 
irregularidades e improbidades administrativas do prefeito. O prefeito Xinaik não foi encontrado para 
comentar as acusações e o protesto. Colaborou Ive Rylo
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 O secretário de Transparência e Prevenção da Corrupção da CGU_ Sério Seabra_ listou ações que 
considera saudáveis na luta para a diminuição da prática ilícita. ?Aumentar a capacidade de detecção 
da corrupção_ através de auditorias_ aumento de transparência e investigações conjuntos. Punir de 
forma dissuasiva ações ilícitas_ através de punições administrativas a corruptos e empresas 
corruptoras. E incentivar a adoção de medidas preventivas?_ listou Seabra. Dessa forma_ para o 
secretário_ poderá ser criada uma atmosfera em que é melhor estimular uma empresa a investir em 
ações de ética e integridade do que apostar em impunidade. ?Esta é a mensagem que a Lei 
Anticorrupção passa?_ finalizou Seabra.
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 No #DiaInternacionalContraCorrupção_ lembramos também da importância do controle social e da 
participação de cada cidadão no combate e prevenção desse mal.
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 Dia Internacional contra a Corrupção Brasília - A Controladoria-Geral da União (CGU) e o Escritório 
das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) realizam evento para comemorar o Dia 
Internacional contra a Corrupção. (Foto: Elza Fiúza / Agência Brasil)
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Conselho Nacional de Justiça (CNJ)_s photo. Depois das Jornadas 
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 Haverá na CGU alguma reunião com Controle social em dezembro? Depois das Jornadas 
de Junho
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 Vocês enviaram perguntas sobre prevenção e combate à corrupção no Governo Federal e quem 
responde aos questionamentos é o ministro-chefe da CGU_ Jorge Hage. O Hylton_ do Rio de Janeiro_ 
gostaria de saber como os cidadãos podem fazer #denúncias sobre irregularidades com o dinheiro 
público ocorridas nos municípios brasileiros. Essa também é uma dúvida sua? Assista à resposta do 
ministro e compartilhe esta informação com os seus amigos! http://goo.gl/6TRXJ6
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 AO VIVO: Acompanhe_ em instantes_ a cobertura do evento da CGU e do Escritório das Nações 
Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) em homenagem ao #DiaInternacionalContraCorrupção. 
Durante a cerimônia_ realizada em Brasília_ o ministro Jorge Hage fará um balanço dos 10 anos de 
criação da CGU_ apresentando as principais ações desenvolvidas pelo órgão no combate à corrupção. 
Siga a hashtag comemorativa_ fique por dentro e participe você também da data que marca a luta 
mundial contra o mal da corrupção: https://twitter.com/cguonline
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 ?A danosidade social do enriquecimento ilícito é muito maior do que muitas infrações penais. Se o 
funcionário público detém patrimônio não justificado em seu nome_ ou_ comprovadamente_ por meio 
de interposta pessoa_ e não consegue justificar sua origem_ o Estado deve punir tal conduta por meio 
do crime de enriquecimento ilícito?_ afirma o promotor de Justiça Arthur Lemos Junior.
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 Antônio Vitoriano Depois das Jornadas 
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 Fique alerta! É dever da prefeitura informar aos cidadãos como é gasto o dinheiro público. Sua 
participação faz a diferença. Baixe a cartilha da CGU sobre #ControleSocial e acompanhe a utilização 
dos recursos públicos em seu município: http://goo.gl/8M5MXt
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 #ControleSocial: Construído de modo bastante amigável e intuitivo_ o sistema reúne_ em um mesmo 
local_ dados que hoje estão dispersos em várias bases_ como a da Secretaria do Tesouro Nacional 
(STN) e a do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O internauta poderá verificar_ por 
exemplo_ de modo bem simplificado_ se determinado estado está cumprindo os limites fixados pela 
Lei de Responsabilidade Fiscal para os gastos com pessoal e nas contratações de operações de crédito.
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 Curtam Nossa fan page: https://www.facebook.com/pages/Portal-Agricola-MT/190518754357528 Depois das Jornadas 
de Junho
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 Curtam Nossa fan page: https://www.facebook.com/pages/Portal-Agricola-MT/190518754357528 Depois das Jornadas 
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 #VÍDEO: O Cartão de Pagamento de Defesa Civil (CPDC) foi criado com o objetivo de facilitar o 
repasse de recursos federais aos estados e municípios em estado de emergência ou calamidade 
pública. No Portal da Transparência_ o campo _Consultas Temáticas_ apresenta os valores das 
transferências de recursos em situações específicas_ tais como as efetuadas com o CPDC e programas 
como Bolsa-Família_ Erradicação do Trabalho Infantil_ Garantia Safra_ Seguro Defeso para 
pescadores artesanais. Assim como_ os gastos com Cartão de Pagamento do Governo Federal e com 
as diárias pagas a servidores para viagens a trabalho. Acesse e confira como foram aplicados os mais 
de R$315 milhões voltados para situações de #emergência em vários estados do país. 
http://goo.gl/9elsLc
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 ?Precisamos de uma coalização de governos_ de uma comunidade empresarial_ uma sociedade civil_ 
de acadêmicos e mídia fortes e sólidas para resistir à corrupção e construir uma cultura de prevenção e 
integridade?_ defendeu o diretor executivo do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime_ 
Yury Fedotov.
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 #GestãoPública: Quais são as penalidades administrativas previstas aos servidores públicos na área 
disciplinar? As penas previstas na Lei nº 8.112/90 são advertência_ suspensão_ demissão_ cassação 
de aposentadoria ou de disponibilidade e destituição de cargo em comissão ou de função 
comissionada. Amplie seus conhecimentos em Direito Administrativo Disciplinar em 
http://goo.gl/0RPCWW
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 Faça a sua parte na luta #contracorrupção e no incremento do #controlesocial. Acompanhe a 
aplicação dos recursos públicos em www.portaldatransparencia.gov.br
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 O secretário-executivo da Controladoria-Geral da União_ Carlos Higino_ também reforçou que a 
corrupção atrapalha a eficiência. _Atrapalha aquele que produz mais e melhor. Temos interesse em 
trabalhar conjuntamente com o setor privado no combate a corrupção__ disse. Segundo Alencar_ leis 
anticorrupção similares_ a que entrará em vigor no Brasil em fevereiro de 2014_ já existem em outros 
países _com os quais queremos nos juntar_. _Essa lei existe já nas economias mais desenvolvidas do 
mundo_ como Estados Unidos e Europa. Se almejamos ter um cenário similar temos que melhorar 
nosso arcabouço legal com instrumentos equivalentes a esses de primeiro mundo._
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 Para marcar a passagem do #DiaInternacionalContraCorrupção (9 de dezembro)_ a CGU e o 
Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) realizam_ nesta segunda-feira_ 
eventos em todo o país. Em Brasília_ haverá uma cerimônia_ com a presença do ministro-chefe da 
CGU Jorge Hage_ que fará um balanço dos 10 anos de criação da Controladoria_ apresentando as 
principais ações desenvolvidas pelo órgão no combate à corrupção e os resultados alcançados ao 
longo destes anos. O perfil da CGU no twitter (@cguonline) fará a cobertura ao vivo do evento_ a 
partir das 9h. Confira a programação em todas as capitais do país e participe! http://goo.gl/CFJ6iY
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 _Obras por toda a parte_ um cenário comum nas cidades que se preparam para receber os jogos da 
Copa do Mundo. E o cidadão? Está de olho no dinheiro que está sendo gasto?_ Confira o vídeo com 
reportagem do Jornal Nacional sobre a #transparência nos gastos da Copa 2014.
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 O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) acaba de lançar uma publicação 
direcionada a jornalistas investigativos que cobrem ou desejam cobrir temas relacionados à corrupção. 
Sua base é o artigo 13 da Convenção da ONU #ContraCorrupção_ que chama os Estados-Parte a 
respeitar_ promover e proteger a liberdade de procurar_ receber_ publicar e disseminar informações e 
discursos abertos_ com o entendimento de que os esforços de combate à corrupção florescem melhor 
com a ajuda de uma cidadania informada. Fonte: ONU Brasil
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 O dia 9 de dezembro foi instituído como o #DiaInternacionalContraCorrupção em referência à data 
de assinatura da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção_ em 2003_ no México. Cabe à 
CGU acompanhar a implementação da Convenção e de outros compromissos internacionais 
assumidos pelo país que tenham como objeto a prevenção e o combate à corrupção.
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 Parabéns_ #Maceió_ sede da regional da CGU no estado de Alagoas_ pelos seus 198 anos de 
história! Confira o contato de nossas regionais em todas as capitais brasileiras: http://goo.gl/YxM5nx
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 #ContraCorrupção: O secretário-executivo da CGU destacou a importância da articulação conjunta_ 
entre os cerca de 60 órgãos que compõe a Estratégia_ para dar efetividade à Lei de Conflito de 
Interesse e à Lei de Responsabilização de Pessoas Jurídicas.

Depois das Jornadas 
de Junho https://fbexternal-

a.akamaihd.net/s
afe_image.php?d
=AQA-VWOnssg-
6LeU&w=130&h=
130&url=http%3A
%2F%2Fwww.cg
u.gov.br%2FImpr
ensa%2FNoticia
s%2F2013%2F..
%2F..%2FImage
ns%2F2013%2F
noticia15113.jpg
&cfs=1

http://www.cgu.gov.
br/Imprensa/Noticia
s/2013/noticia15113
.asp

cgu.gov.b
r

2013-12-
04T16:00:
01+0000 1386172801 04/12/2013 17:00 19 22 0 0 0 0 3 0 22 171477772896297_668530879857648 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/668530879857648

link post_page_171477772896297

 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link. Depois das Jornadas 
de Junho https://fbexternal-

a.akamaihd.net/s
afe_image.php?d
=AQCL3VxqZFD
DePCq&w=130&
h=130&url=https
%3A%2F%2Ffbc
dn-sphotos-h-
a.akamaihd.net%
2Fhphotos-ak-
frc1%2F995550_
66814839656256
3_764508558_n.
png&cfs=1

http://www.cgu.gov.
br/Imprensa/Noticia
s/2013/noticia14813
.asp

cgu.gov.b
r

2013-12-
04T11:00:
00+0000 1386154800 04/12/2013 12:00 9 10 0 0 0 0 8 0 17 171477772896297_668148603229209 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/668148603229209

status post_user_171477772896297

 Dia Internacional contra a Corrupção repercute no Maranhão 
http://blogdocontrolesocial.blogspot.com.br/2013/12/dia-internacional-contra-corrupcao-tem.html

Depois das Jornadas 
de Junho

2013-12-
04T01:21:
21+0000 1386120081 04/12/2013 02:21 1 1 0 0 0 0 0 0 1 171477772896297_668374673206602 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/668374673206602

link post_page_171477772896297
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 Em Cristais Paulista em 2013 tivemos o melhor carnaval da região com prejuízo de mais 100.000 
reais. Depois tivemos a maior festa de peão de todos os tempos com mais ou menos 400.000 reais de 
prejuízo. E eles ameaçaram vamos ter outro carnaval e outra festa maior ainda. Pelo amor de Deus 
ajudem a população cristalense. Não queremos festa queremos uma saúde_ queremos remédios_ 
queremos médicos capacitados e concursados_ educação e merenda de qualidade para nossos filhos.
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 favor compartilhar até chegar a força tarefa que investiga marketing multinível no Brasil. fomos 
roubados!!! https://www.facebook.com/groups/177724565768078/
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 Merenda dessa semana nas Escolas Municipais de Valença/RJ. E o nosso prefeito fanfarrão na rádio 
dizendo que os professores estão fazendo churrasco com a merenda_ rsrs
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 São Luís contra a corrupção! Depois das Jornadas 
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 Olho vivo no dinheiro público! Com a cartilha sobre #controlesocial_ a CGU quer contribuir para a 
formação de uma nova cultura política_ fundada na democracia participativa. O cidadão_ 
individualmente_ ou reunido em associações civis_ é convidado a exercer o seu papel de sujeito no 
planejamento_ gestão e controle das políticas públicas. Baixe a edição virtual da cartilha e exerça sua 
cidadania! http://goo.gl/pwy2v
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 _No caso da corrupção_ o centro das investigações é localizar o dinheiro e fazer com que ele retorne 
aos cofres públicos__ afirma Ricardo Saadi_ diretor do Departamento de Recuperação de Ativos e 
Cooperação Jurídica Internacional_ do Ministério da Justiça.
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 Prezados Srs._ Boa tarde! Como Presidente do PSDC de Holambra_ estamos tentando nos cadastrar 
para recebermos as atualizações de repasses e convênios feitos para o nosso município de 
Holambra/SP. Entro na tela_ coloco o nome_ em seguida o e-mail_ em seguida a confirmação de e-
mail_ em seguida o estado e por último e demora demais o Município. Com demora a carga do 
Município_ o tempo da imagem para confirmação expira e quando solicito novamente outra imagem_ 
ele apaga os dados introduzidos e tenho que iniciar tudo de novo_ repetindo esse ciclo vicioso e falho! 
Tem como os Srs. resolverem isso e me cadastrar por meio dessa pagina do face? Atenciosamente. No 
aguardo de uma pronta resposta. João Kors - Holambra 27/11/2013 15:35h
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 ?Só há uma forma do Congresso Nacional aprovar esta reforma política_ é a pressão da opinião 
publica e a participação popular?_ destacou o presidente nacional da OAB_ Marcus Vinicius Furtado 
Coêlho.
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 Jefferson Carvalho_ curtA... Depois das Jornadas 
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link. Depois das Jornadas 
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 Faça sua pergunta ao ministro-chefe da CGU sobre as atividades desenvolvidas pelo governo federal 
para prevenir e combater a corrupção na administração pública. Envie seu vídeo para 
redes.sociais@cgu.gov.br ou deixe sua pergunta nos comentários abaixo. No dia 9 de dezembro_ o 
#DiaInternacionalContraCorrupção_ divulgaremos aqui alguns vídeos do ministro Hage respondendo 
as questões de vocês! A data limite para envio das perguntas é dia 2 de dezembro. Não se esqueça de 
mandar ou postar a sua cidade_ estado e seu nome completo. Vamos lá! Tire suas dúvidas e participe 
das atividades do dia em prol da transparência pública
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 queridos leitores e/ou administradores da página. Peço indicação de um livro que fale sobre 
controladoria e auditoria de forma prática. Alguém pode indicar uma boa literatura nesta área? 
abraços.
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 #Cartilha: No setor privado_ a corrupção distorce a competitividade_ estabelecendo formas de 
concorrência desleal_ e deteriora os mecanismos de livre mercado_ o que gera insegurança no meio 
empresarial_ afugenta novos investimentos_ encarece produtos e serviços e destrói a ética nos 
negócios. Baixe agora a versão digital da cartilha da CGU e descubra como as empresas devem agir 
para construir um ambiente íntegro e livre da corrupção. http://goo.gl/l1JY0P
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 EU ODEIO A CORRUPÇÃO TAMBÉM!!! Depois das Jornadas 
de Junho
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 DESCASO DO INSS Senhores(as) Me encontro afastado das minhas atividades laborais há 8 anos. 
Atualmente me encontro no CRP de Brotas- Salvador-Ba. Fui encaminhada para um curso no Senac- 
Pituba. Acontece que não resido na mesma cidade do curso e tenho certa dificuldade em andar de 
ônibus o que me obriga a me deslocar dentro de Salvador de táxi. Tenho que sair da minha residência 
por volta das 5 horas da manhã e só retorna as 3 da tarde. O reembolso que o INSS está me dando é 
insuficiente para as despesas com transporte além de que nesse período citado fico sem me alimentar! 
Tenho que tomar dinheiro emprestado para as viagens do curso que é todos os sábados. Hoje fui no 
CRP para ser atendido pelo meu orientador e receber o reembolso_ mas para minha surpresa me 
informaram que os orientadores estavam em treinamento e não poderiam atender e a sala onde é feito 
o encaminhamento para o reembolso estava indisponível! Assim será difícil ou praticamente 
impossível comparecer ao curso_ pois já me endividei e não tenho como conseguir mais dinheiro! Fui 
submetido a uma cirurgia da coluna lombar e tenho hernia discal na coluna cervical e toraxica_ além de outros problemas de saúde. Tendo ficado mais de 5 anos tomando medicamentos controlados e com acompanhamento psiquiátrico. Assim aguardo providências urg

Depois das Jornadas 
de Junho

2013-11-
26T00:20:
27+0000 1385425227 26/11/2013 01:20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171477772896297_664460970264639 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/664460970264639

photo post_page_171477772896297

 Confira o artigo publicado na Biblioteca Virtual sobre Corrupção e amplie seus conhecimentos sobre 
#gestãoderiscos_ #transparência pública e #controlesocial. O texto analisa em que medida a 
introdução desses conceitos_ nas práticas de um Escritório de Projetos (PMO)_ pode contribuir para a 
melhoria de programas governamentais em um desenho descentralizado_ de parceria entre entes 
estatais. Acesse o trabalho e bons estudos! http://goo.gl/uGmwYh
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 Segundo o secretário de Transparência e Prevenção da Corrupção da CGU_ Sérgio Seabra_ a Lei 
Anticorrupção Empresarial veio para acabar com irregularidades do mercado e instituir um novo 
regime de ética e _compliance_. O grande objetivo é mudar a cultura empresarial no país e a 
perspectiva é que as empresas idôneas vão ser beneficiadas.
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 #ControleSocial: A Lei de Acesso à Informação (LAI) é um marco para a democracia brasileira e deve 
ser utilizada pela sociedade no acompanhamento da gestão governamental. Relembre a participação 
do ministro da CGU_ Jorge Hage_ no programa _Bom Dia_ Ministro_ explicando aspectos da LAI. 
http://goo.gl/U5giP
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 #Transparência: Quer receber por e-mail dados sobre liberações de recursos públicos federais_ por 
meio de convênios_ para seu município? Basta se cadastrar_ gratuitamente_ em: 
http://goo.gl/QLV5MU
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 A lei anticorrupção empresarial_ que entrará em vigor em fevereiro de 2014_ permitirá às empresas 
fazerem acordo de leniência_ a fim de denunciar funcionários corruptos; induzirá as instituições a 
criarem diretrizes internas de prevenção e detecção de irregularidades; além de incluir sanções bem 
rigorosas_ nos âmbitos judicial e administrativo_ tais como multa sobre o faturamento_ bloqueio a 
subsídios estatais e até a dissolução do empreendimento.
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 Fique atento! Os #conselhosmunicipais foram criados para ajudar a prefeitura na tarefa de utilizar 
bem o dinheiro público. Confira a cartilha da CGU e saiba como funcionam e quais as 
responsabilidades dos demais conselhos municipais: http://goo.gl/6vU6pc
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 Para refletirmos... Depois das Jornadas 
de Junho https://scontent.x

x.fbcdn.net/hphot
os-ash2/v/t1.0-
9/p130x130/1004
995_6565906777
18335_48844226
5_n.jpg?oh=668a
a1500367911db4
68876e082df096
&oe=557C3AF4

https://www.faceboo
k.com/cguonline/ph
otos/a.3794393587
66803.92592.17147
7772896297/65659
0677718335/?type=
1

facebook.
com

2013-11-
21T16:00:
01+0000 1385049601 21/11/2013 17:00 166 177 0 0 0 0 227 0 393 171477772896297_662218007155602 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/662218007155602

photo post_page_171477772896297

 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Secretaria-Geral da Presidência da República_s 
photo.
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 O #DiadaConsciênciaNegra foi criado em homenagem ao herói da resistência negra_ Zumbi dos 
Palmares (morto em 20 de novembro de 1695)_ e visa ampliar os espaços de debates sobre as 
questões raciais no Brasil. Saiba mais sobre as políticas e diretrizes para a promoção da igualdade 
racial no site da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República 
(SEPPIR-PR): http://www.seppir.gov.br/
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 #Capacitação: Inscrições abertas para o curso _Controle social: licitações públicas e orçamento 
público__ no Rio de Janeiro. O curso faz parte das ações do _Dia Internacional Contra a Corrupção_ 
e acontecerá nos dias 09 e 10 de dezembro_ no prédio dos Correios_ na Av. Presidente Vargas. 
Participe e amplie seus conhecimentos sobre fiscalização das contas públicas!
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 #DiadaBandeira: A Bandeira Nacional é um dos quatro símbolos oficiais da República Federativa do 
Brasil_ conforme estabelecido pelo art. 13_ § 1.º_ da Constituição Federal. A sua atual versão_ 
desenhada pelo artista brasileiro Décio Villares_ possui cores e dimensões estabelecidas pelo decreto-
lei nº 4 de 19 de novembro de 1889 e sofreu poucas alterações desde então. As estrelas na Bandeira 
do Brasil representam os estados brasileiros e_ de acordo com a Lei nº 8.421_ de 11 de maio de 
1992_ elas devem ser atualizadas no caso de criação ou extinção de algum Estado. A única estrela 
acima da inscrição ?Ordem e Progresso? é chamada Spica e representa o Estado do Pará. Saiba mais 
sobre a nossa bandeira no Portal do Planalto: http://goo.gl/HK3sJm
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 #Transparência: Fique de olho! Cada cidadão ou grupo de cidadãos_ isoladamente ou em conjunto 
com entidades ou organizações da sociedade civil_ pode ser fiscal das contas públicas. Lembramos 
que a Lei de Responsabilidade Fiscal ampliou para TODO o exercício_ o período que as contas do 
chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições 
da sociedade. As contas devem estar disponíveis no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico 
responsável pela sua elaboração. Saiba mais em http://goo.gl/7GPTw
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 Inscreva-se no canal da CGU no #youtube e receba nossas atualizações de vídeos anticorrupção_ pelo 
incremento da #transparência pública e dos eventos realizados pela Controladoria. http://goo.gl/RU1ny
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 Agora sim temos motivos para comemorar o dia 15 de Novembro: Dirceu_ Genoino_ Valério e mais 7 
réus do mensalão se entregam à Polícia Federal. Joaquim Barbosa ordena a prisão. VAMOS 
COMEMORAR BRASIL!!!!!!
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 Quanto melhor o planejamento das atividades de saúde pública_ maiores são as chances de a 
administração fazer uso eficiente dos recursos disponíveis_ alcançar a qualidade na prestação dos 
serviços e atender às necessidades da população. Fonte: Assessoria/AGE-MT
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 _Um convênio estabelecido entre o Ministério Público de Santa Catarina e o Observatório Social do 
Brasil irá fiscalizar e propor alterações em portais de transparência dos poderes públicos de sete 
municípios catarinenses. O trabalho irá propor melhorias em sites que disponibilizam os dados da 
administração pública previstos na Lei de Acesso à Informação_ que completou um ano em maio__ 
informou o Diário Catarinense.
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 Há dez anos_ a CGU atua na defesa do patrimônio público_ incremento da transparência e no 
combate à corrupção. A Controladoria conta sempre com a participação da sociedade_ principal 
parceira nesses esforços e primeira beneficiária de seus resultados. www.cgu.gov.br/CGU/10anos.asp
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 ?A Lei de Acesso a Informação (LAI) tem causado uma revolução silenciosa na administração. Essa 
questão da transparência e do acesso à informação veio para ficar?_ disse o Secretário de 
Transparência e Prevenção da Corrupção.
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 Saiba mais sobre a Lei #Anticorrupção Empresarial_ que pune empresas por atos de corrupção e 
estimula empresa limpa: http://goo.gl/29yJcx
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 A Política de Formação Continuada em Ouvidorias (Profoco)_ orientada pelos princípios da 
participação e da cooperação_ traz diretrizes para o desenvolvimento de atividades de formação e 
#capacitação_ na área de ouvidoria. A Profoco prevê a realização de cursos com conteúdos que 
estimulem o processo formativo contínuo e autônomo dos profissionais de #ouvidoria. Saiba mais em 
www.cgu.gov.br/Ouvidoria/Profoco
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 #ControleSocial: Confira o segundo vídeo da série de reportagens sobre iniciativas populares de 
combate à corrupção_ produzida pela GloboNews. Dessa vez_ uma associação de cidadãos mobiliza 
toda a cidade para exigir de seus governantes #transparência e integridade na gestão pública.
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link. Depois das Jornadas 
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 A nova lei anticorrupção empresarial estabelece punição dura para pessoas jurídicas beneficiadas por 
atos de corrupção_ com multas que chegam até a 20% do faturamento bruto do ano anterior e a 
eventual dissolução do negócio.
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 #Manual: Aumente seus conhecimentos sobre a condução do processo administrativo disciplinar 
(#PAD) com as recomendações da CGU. O material completo aborda desde como se fazer chegar à 
administração a ocorrência de suposta irregularidade_ até o resultado final do processo. Baixe a 
versão digital e bons estudos! http://goo.gl/BBGsIH
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 #NovembroAzul: Agora é a vez dos nossos fãs lembrarem que a saúde masculina também merece 
toda nossa atenção :)
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 Centrais Sindicais se mobilizam pelo fim do Fator Previdenciário. Depois das Jornadas 
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 Leiam e avaliem! Depois das Jornadas 
de Junho
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 STF julgou por razões políticas e econômicas e Aposentados perderam disputa por revisão do 
benefício.
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 http://conscienciademocrata.no.comunidades.net/index.php?pagina=1290536268 Depois das Jornadas 
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 O prefeito de São Jorge D_Oeste no Paraná_ Lorimar Luis Gaio_ pediu demissão porque se sentiu 
incapaz de combater a corrupção e as injustiças no município. Ver G1. Entendo que a CGU dever 
mandar técnico ao município para capacitar o prefeito. Muitos dos prefeitos dos nossos 5568 
municípios devem podem estar passando por problemas semelhantes e a CGU deve deixar claro que 
está a disposição deles nessa hora tão importante.
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 O IPOG confirma com Exclusividade a 1ª turma de PÓS-GRADUAÇÃO do Rio Grande do Sul: MBA 
GESTÃO DE NEGÓCIOS_ CONTROLADORIA & FINANÇAS CORPORATIVAS Venha viver 480 
h/a dedicado a uma necessidade que o mercado exige e faça a _diferença na sua vida profissional_. 
Assista o vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=TScs8XpXRLk Aulas em apenas UM FINAL DE 
SEMANA POR MÊS. Matrículas enquanto houver vagas. Mais informações: Tatiana Manuela 
tatiana.manuela@ipog.edu.br (51) 8585-9263
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 http://www.alnoticias.com.br/presidenta-do-conselho-do-fundeb-de-sao-miguel-dos-campos-e-
denunciada-no-ministerio-publico-estadual-por-irregularidades/

Depois das Jornadas 
de Junho https://fbexternal-

a.akamaihd.net/s
afe_image.php?d
=AQBs1eZ2Trr
WxUIC&w=130&
h=130&url=http%
3A%2F%2Fwww.
alnoticias.com.br
%2Fwp-
content%2Fthem
es%2Falnoticias
%2Fimages%2Fl
ogo_n.png&cfs=1

http://www.alnoticia
s.com.br/presidenta-
do-conselho-do-
fundeb-de-sao-
miguel-dos-campos-
e-denunciada-no-
ministerio-publico-
estadual-por-
irregularidades/

alnoticias.
com.br

2013-11-
05T01:15:
23+0000 1383614123 05/11/2013 02:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171477772896297_1410814162484378 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/1410814162484378



link post_user_171477772896297

 http://www.alnoticias.com.br/presidenta-do-conselho-do-fundeb-de-sao-miguel-dos-campos-e-
denunciada-no-ministerio-publico-estadual-por-irregularidades/
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 A CGU poderia por gentileza esclarecer o motivo da descontinuidade sobre os concursos de 
monografias - http://www.cgu.gov.br/Concursos/6_ConcursoMonografias.asp ou_ se estou 
desinformado?
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 Evento da CGU no Maranhão. Depois das Jornadas 
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 Compartilhem_ vamos mostrar a impunidade neste município: 
http://www.alnoticias.com.br/presidenta-do-conselho-do-fundeb-de-sao-miguel-dos-campos-e-
denunciada-no-ministerio-publico-estadual-por-irregularidades/
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 Por favor_ compartilhem para que a impunidade seja desmascarada: 
http://www.alnoticias.com.br/presidenta-do-conselho-do-fundeb-de-sao-miguel-dos-campos-e-
denunciada-no-ministerio-publico-estadual-por-irregularidades/
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 Por favor_ compartilhem para que a impunidade seja desmascarada: 
http://www.alnoticias.com.br/presidenta-do-conselho-do-fundeb-de-sao-miguel-dos-campos-e-
denunciada-no-ministerio-publico-estadual-por-irregularidades/
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 Por favor_ compartilhem para que a impunidade seja desmascarada: 
http://www.alnoticias.com.br/presidenta-do-conselho-do-fundeb-de-sao-miguel-dos-campos-e-
denunciada-no-ministerio-publico-estadual-por-irregularidades/
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 Por favor_ compartilhem para que a impunidade seja desmascarada: 
http://www.alnoticias.com.br/presidenta-do-conselho-do-fundeb-de-sao-miguel-dos-campos-e-
denunciada-no-ministerio-publico-estadual-por-irregularidades/
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 Por favor_ compartilhem para que a impunidade seja desmascarada: 
http://www.alnoticias.com.br/presidenta-do-conselho-do-fundeb-de-sao-miguel-dos-campos-e-
denunciada-no-ministerio-publico-estadual-por-irregularidades/

Depois das Jornadas 
de Junho

2013-11-
01T05:30:
54+0000 1383283854 01/11/2013 06:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171477772896297_650131055030964 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/650131055030964

status post_user_171477772896297

 Por favor_ compartilhem para que a impunidade seja desmascarada: 
http://www.alnoticias.com.br/presidenta-do-conselho-do-fundeb-de-sao-miguel-dos-campos-e-
denunciada-no-ministerio-publico-estadual-por-irregularidades/
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 Por favor_ compartilhem para que a impunidade seja desmascarada: 
http://www.alnoticias.com.br/presidenta-do-conselho-do-fundeb-de-sao-miguel-dos-campos-e-
denunciada-no-ministerio-publico-estadual-por-irregularidades/
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 Não se esqueçam de visitar Cristais Paulista no ano que vem. Segundo os gestores todos os setores da 
administração está ótimo. Temos até o melhor carnaval da região e a festa de peão que foi um sucesso.
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 É assim que se aprovam contas públicas? PRESTÍGIO COMPROMETEDOR. 30.10.2013 O ex-
prefeito do Crato teria ameaçado os parlamentares_ dizendo que goza de muita influência no Poder 
Judiciário (Tribunal de Justiça do Estado e Tribunal Regional Eleitoral). _Segundo o grupo de 
vereadores_ Samuel prometeu acabar com a vida política de todos_ caso suas contas fossem 
desaprovadas. O ex-prefeito teria ameaçado os parlamentares_ dizendo que goza de muita influência 
no Poder Judiciário (Tribunal de Justiça do Estado e Tribunal Regional Eleitoral). O caso promete 
muitos desdobramentos_ já que não apareceu a íntegra da gravação e o ex-prefeito ainda promete 
revelar quem são os outros vereadores que o teriam extorquido_ além de Dárcio Luiz. Outro fato_ e 
ainda sem respostas_ é a acusação de Dárcio de que Samuel trabalhou para desaprovar as contas do 
também ex-prefeito Walter Peixoto. A atitude lhe rendeu a reeleição_. Fonte: Jornal do Cariri Samuel 
Araripe ex prefeito Crato - Ceará
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 _Ainda falta muito para que a Lei de Acesso seja usada predominantemente pelas camadas populares 
com vistas a cobrar informação para acesso aos serviços públicos__ diz Jorge Hage. _Como a 
moradora da periferia ou da cidade do interior querer saber por que não tinha médico no posto. Ela 
tem direito a usar a Lei de Acesso para pedir a relação dos médicos que deveriam estar ali e não 
estavam. A mesma coisa na agência do INSS_ na escola pública_ no posto policial..._
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 As eleições se aproximam...E aí? http://www.youtube.com/watch?v=7vFK6CIWjEc Depois das Jornadas 
de Junho
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 #Notícia: Programa _Olho Vivo no Dinheiro Público_ é realizado no Paraná Após três dias de curso 
com a participação de mais de 300 pessoas_ teve fim em Londrina o programa ?Olho Vivo no 
Dinheiro Público?_ ministrado por uma equipe da Controladoria-Geral da União (CGU). Os cidadãos 
e servidores ganharam capacitação sobre como exercer o controle social e cobrar a eficiência dos 
recursos públicos em seus municípios. Foram realizados cursos de Controle Social na Educação_ 
Controle Social na Saúde_ Controle Social na Assistência Social_ Fiscalização de Licitações e 
Contratos e Lei de Acesso à Informação. O resultado foi positivo e os conteúdos receberam a 
aprovação da comunidade. Confira a matéria completa em http://goo.gl/uN52Or Saiba mais sobre o 
programa da CGU em http://goo.gl/nqtTwv
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 A luta #contracorrupção deve ser realizada sem medição de esforços e por todas as frentes. Ética e 
integridade precisam balizar as relações políticas e públicas sim_ mas também_ o dia a dia de nossas 
ações. Dê o exemplo! Diga não às pequenas corrupções e faça sua parte no combate deste mal.
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 _A CGU apontou ainda que em mais de um quarto dos municípios analisados (26_4%) há motoristas 
dirigindo sem habilitação ou com a carteira vencida. E descobriu que em 12% houve superfaturamento 
nos pagamentos dos produtos relacionados ao transporte escolar.__ informou o jornal O Globo.
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Senado Federal do Brasil_s photo. Depois das Jornadas 
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 VÍDEO: Confira matéria sobre o curso de capacitação do Programa ?Olho Vivo no Dinheiro 
Público?_ ministrado pela CGU em Londrina. O encontro_ que reuniu autoridades municipais_ 
conselheiros de políticas públicas e representantes da sociedade civil_ teve como objetivo incentivar os 
cidadãos do município e do governo do estado a atuarem para melhorar a aplicação dos recursos 
públicos federais.
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 MBA Direito Tributário em Campinas / SP - Informações Comigo!!! Depois das Jornadas 
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 O ouvidor-geral da União_ José Eduardo Romão_ ressaltou a importância da troca de experiências_ 
promovida pelo projeto_ entre as ouvidorias públicas de cada região do país_ o que_ segundo ele_ 
contribui para o fortalecimento desse canal de comunicação da sociedade com o governo. Para tornar 
essa comunicação mais eficaz_ Romão voltou a defender a criação de um sistema federal de 
ouvidorias. ?Não existe ouvidoria no singular_ é preciso haver interação entre as ouvidorias públicas_ 
além de intensificar a relação entre elas e as conferências e conselhos de políticas públicas?_ 
argumentou.
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Conselho Nacional de Justiça (CNJ)_s photo. Depois das Jornadas 
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 Vídeo: Confira o cordel sobre a Lei de #AcessoàInformação (LAI) lançado pela ONG internacional 
ARTIGO 19. A animação mostra como a LAI pode ser uma poderosa ferramenta a serviço de todo e 
qualquer cidadão.
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 A CGU é responsável por receber_ examinar e encaminhar denúncias_ reclamações_ elogios_ 
sugestões e pedidos de informação referentes a agentes_ órgãos e entidades do Poder Executivo 
Federal. A unidade de #ouvidoria também propõe a adoção de medidas para a correção e a prevenção 
de falhas e omissões dos responsáveis pela inadequada prestação do serviço público. Além de 
contribuir para a disseminação das formas de participação popular no acompanhamento e fiscalização 
da prestação dos serviços públicos. Saba mais sobre as atividades de ouvidoria do Governo Federal em 
http://www.cgu.gov.br/Ouvidoria/
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 PRESIDENTA DA RÉPUBLICA EXMª Srª DILMA ROUSSEF Os Servidores Civis dos Comandos 
do Exército_ da Marinha e da Aeronáutica (aproximadamente 5.500)_ lotados em Organização 
Militar de Tecnologia Militar (OMPS-I)_ INJUSTIÇADOS_ DISCRIMINADOS E EXCLUÍDOS DA 
CARREIRA DE TECNOLOGIA MILITAR_ vêm solicitar a V. Exª apoio ao ?processo de negociação? 
que está tramitando na SEPESD/DEPES/DIPEC-MD para a inclusão do SC PGPE no PCCTM_ tendo 
em vista o prazo exíguo que nos resta_ e o momento propício que se apresenta conforme descrito 
abaixo_ agora que foi concedido aos SC do PCCTM_ além do benefício financeiro retroativo a 2006 
com a própria inclusão na CTM_ novos benefícios financeiros_ como a GQ_ retroativa a jan/2013_ e 
a incorporação de 20% da Gratificação de Desempenho ao Vencimento Básico: I) Desde 2010 existe 
?consenso? em mesa de negociação de que esta inclusão é necessária e viável_ e cujo ?consenso? foi 
ratificado através do parágrafo único do Termo de Acordo assinado em 30/08/2011 pelo MPOG/SRH_ 
CONDSEF e SINFA/RJ. II) Sugestão na mesa de negociação para retirada do anexo XXIII da Lei 
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 PRESIDENTA DA RÉPUBLICA EXMª Srª DILMA ROUSSEF Os Servidores Civis dos Comandos 
do Exército_ da Marinha e da Aeronáutica (aproximadamente 5.500)_ lotados em Organização 
Militar de Tecnologia Militar (OMPS-I)_ INJUSTIÇADOS_ DISCRIMINADOS E EXCLUÍDOS DA 
CARREIRA DE TECNOLOGIA MILITAR_ vêm solicitar a V. Exª apoio ao ?processo de negociação? 
que está tramitando na SEPESD/DEPES/DIPEC-MD para a inclusão do SC PGPE no PCCTM_ tendo 
em vista o prazo exíguo que nos resta_ e o momento propício que se apresenta conforme descrito 
abaixo_ agora que foi concedido aos SC do PCCTM_ além do benefício financeiro retroativo a 2006 
com a própria inclusão na CTM_ novos benefícios financeiros_ como a GQ_ retroativa a jan/2013_ e 
a incorporação de 20% da Gratificação de Desempenho ao Vencimento Básico: I) Desde 2010 existe 
?consenso? em mesa de negociação de que esta inclusão é necessária e viável_ e cujo ?consenso? foi 
ratificado através do parágrafo único do Termo de Acordo assinado em 30/08/2011 pelo MPOG/SRH_ 
CONDSEF e SINFA/RJ. II) Sugestão na mesa de negociação para retirada do anexo XXIII da Lei 
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 Crianças educadas_ adultos conscientes! As boas condutas devem ser ensinadas desde cedo. Diga 
não a todas as formas de corrupção_ inclusive às do dia a dia_ e faça a sua parte na luta 
#contracorrupção. Conheça outras peças da campanha em http://goo.gl/qh2G9P
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 PRESIDENTA DA RÉPUBLICA EXMª Srª DILMA ROUSSEF Os Servidores Civis dos Comandos 
do Exército_ da Marinha e da Aeronáutica (aproximadamente 5.500)_ lotados em Organização 
Militar de Tecnologia Militar (OMPS-I)_ INJUSTIÇADOS_ DISCRIMINADOS E EXCLUÍDOS DA 
CARREIRA DE TECNOLOGIA MILITAR_ vêm solicitar a V. Exª apoio ao ?processo de negociação? 
que está tramitando na SEPESD/DEPES/DIPEC-MD para a inclusão do SC PGPE no PCCTM_ tendo 
em vista o prazo exíguo que nos resta_ e o momento propício que se apresenta conforme descrito 
abaixo_ agora que foi concedido aos SC do PCCTM_ além do benefício financeiro retroativo a 2006 
com a própria inclusão na CTM_ novos benefícios financeiros_ como a GQ_ retroativa a jan/2013_ e 
a incorporação de 20% da Gratificação de Desempenho ao Vencimento Básico: I) Desde 2010 existe 
?consenso? em mesa de negociação de que esta inclusão é necessária e viável_ e cujo ?consenso? foi 
ratificado através do parágrafo único do Termo de Acordo assinado em 30/08/2011 pelo MPOG/SRH_ 
CONDSEF e SINFA/RJ. II) Sugestão na mesa de negociação para retirada do anexo XXIII da Lei 
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 Hoje_ comemoram-se 91 anos de nascimento do antropólogo_ educador_ escritor e político Darcy 
Ribeiro. A Controladoria-Geral da União tem a honra de estar sediada_ em Brasília_ num edifício que 
leva o nome desse ilustre brasileiro. Deixamos aqui nossa homenagem a Darcy Ribeiro!
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 boa noite fui fazer a vistoria do meu carro paguei e nao tem nota fiscal paulista poderia me explicar 
pq?
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 #GestãoPública: Embora tanto demissão quanto exoneração sejam espécies de vacância_ comportam 
significativa diferença em suas naturezas. Enquanto a demissão tem fim punitivo_ a exoneração é ato 
administrativo sem natureza de penalidade. Amplie seus conhecimentos sobre #penalidades 
administrativas em http://goo.gl/NrHMV4
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 O programa Brasil Transparente auxilia órgãos de estados e municípios na implementação da Lei de 
Acesso à Informação. Saiba mais em http://goo.gl/De4GDH
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 ?As punições previstas na Lei de Conflito de Interesses são muito severas. É extremamente 
importante que todos os servidores e empregados públicos estejam cientes do que diz a Lei e_ mais do 
que isso_ que procurem esclarecer suas dúvidas sobre situações que possam ensejar conflito de 
interesses?_ reforça o diretor de Promoção da Integridade_ Acordos e Cooperação Internacional da 
CGU_ Hamilton Cruz.
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 _Nesse tempo_ as melhorias foram diversas: criamos o programa de avaliação a partir de sorteios 
públicos_ realizamos várias operações especiais_ capacitamos gestores_ criamos o Portal da 
Transparência_ implementamos a Lei de Acesso à Informação_ importante para o controle social__ 
afirmou o ministro-chefe da CGU_ Jorge Hage.
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 Em relação à matéria ?Planalto mantém novo pacote sob sigilo?_ publicada pelo jornal O Estado de 
S. Paulo deste domingo (20/10/2013)_ a CGU esclarece que não é verdadeira a afirmação atribuída ao 
ouvidor-geral da União_ José Eduardo Elias Romão_ de que ?todas as informações que constam das 
pesquisas deveriam ser divulgadas imediatamente?.
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Senado Federal do Brasil_s photo. Depois das Jornadas 
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 http://www.alnoticias.com.br/presidenta-do-conselho-do-fundeb-de-sao-miguel-dos-campos-e-
denunciada-no-ministerio-publico-estadual-por-irregularidades/
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 #Curso: As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até amanhã pelo site 
www.escolavirtual.cgu.gov.br
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 Faça sua parte na luta #contracorrupção! Fiscalize a aplicação dos recursos públicos e exerça o 
#controlesocial: www.portaldatransparencia.gov.br
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 Assista ao vídeo institucional da CGU e conheça nossas ações pelo bom uso dos recursos públicos e 
incremento da #transparência governamental. Inscreva-se no canal da Controladoria no #youtube e 
receba nossas atualizações de vídeos anticorrupção: http://goo.gl/p8ZI3
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 http://piniweb.pini.com.br/construcao/carreira-exercicio-profissional-entidades/projeto-de-lei-quer-
punir-engenheiros-e-consultores-por-erros-295811-1.aspx
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 Desde 2003_ a #CGU vem atuando como típica agência anticorrupção_ aprimorando o controle 
interno e incentivando o controle social dos gastos do Governo Federal_ por meio de atividades de 
auditoria_ correição_ ouvidoria e combate à corrupção. Saiba mais sobre as atribuições da 
Controladoria em prol da transparência pública em www.cgu.gov.br/CGU/Competencias
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 Edgar Ribeiro shared a link to CGU - Controladoria-Geral da União (oficial)_s timeline. Depois das Jornadas 
de Junho
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 Gente_ vamos contribuir com a impunidade neste país_ compartilhem: 
http://www.alnoticias.com.br/presidenta-do-conselho-do-fundeb-de-sao-miguel-dos-campos-e-
denunciada-no-ministerio-publico-estadual-por-irregularidades/

Depois das Jornadas 
de Junho https://fbexternal-

a.akamaihd.net/s
afe_image.php?d
=AQBs1eZ2Trr
WxUIC&w=130&
h=130&url=http%
3A%2F%2Fwww.
alnoticias.com.br
%2Fwp-
content%2Fthem
es%2Falnoticias
%2Fimages%2Fl
ogo_n.png&cfs=1

http://www.alnoticia
s.com.br/presidenta-
do-conselho-do-
fundeb-de-sao-
miguel-dos-campos-
e-denunciada-no-
ministerio-publico-
estadual-por-
irregularidades/

alnoticias.
com.br

2013-10-
19T07:53:
31+0000 1382169211 19/10/2013 09:53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171477772896297_1404119886487139 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/1404119886487139

photo post_page_171477772896297

 Portal da #Transparência: Na consulta ?receitas?_ você pode obter informações referentes a receitas 
previstas_ receitas realizadas e os respectivos percentuais de realização. A partir dessa consulta é 
possível verificar_ por exemplo_ o total de contribuição do salário educação_ o total de receitas 
arrecadado com o seguro DPVAT (parcela da União) ou o total arrecadado com o Simples_ entre 
outras receitas. A participação social é fundamental para garantir a boa aplicação dos recursos pela 
Administração Pública. Acesse o Portal da Transparência e acompanhe os gastos do Governo Federal 
em todo o Brasil. www.portaldatransparencia.gov.br
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 GOSTARIA DE SABER PARA QUE SERVE DE FATO O SISTEMA COFEN/CORENS_ UMA 
VEZ QUE ESSE NÃO REALIZA NEM AS FISCALIZAÇÕES NOS SERVIÇOS DE SAÚDE. NO 
ENTANTO_ QUANDO A DENÚNCIA É CONTRA UM PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM_ 
NÃO FALTA NENHUM CONSELHEIRO QUE NÃO QUEIRA PUNIR O PROFISSIONAL. DIGO 
ISSO PORQUE FUI SERVIDOR DO SERVIÇO DE SAÚDE DA PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA EM PERNAMBUCO E LÁ TRABALHEI SEM ENFERMEIROS ( NÃO HAVIA 
ENFERMEIROS_ NEM PARA EXERCER AS ATIVIDADES PRIVATIVAS DESSES 
PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR). EU (TÉCNICO EM ENFERMAGEM) ERA OBRIGADO 
A REALIZAR TRIAGEM DE PACIENTES_ AUDITORIAS_ MARCAR VIDEOCONFERÊNCIAS 
DE SAÚDE COM A JUNTA MÉDICA OFICIAL DE BRASÍLIA_ CADASTRAR 
ATESTADOS...APESAR DAS DENÚNCIAS QUE FIZ AO CONSELHO REGIONAL DO ESTADO 
DE PE E AO CONSELHO FEDERAL_ NADA FOI MODIFICADO. DEPOIS FUI ASSEDIADO 
MORALMENTE PELO FATO DE ME RECUSAR. APROVEITO O ENSEJO PARA AFIRMAR 
QUE OCORRE O MESMO FATO NA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO GRANDE DO 
SUL E EM VÁRIAS OUTRAS PROCURADORIA DA REPÚBLICA PELO PAÍS. EXIJAM DO 
ATUAL PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ( RODRIGO JANOT) E DO SECRETÁRIO-GERAL DO MPF (LAURO PINTO CARDOSO NETO) O CUMPRIMENTO DA LEI DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM E DO DECRETO FEDERAL QUE REGULAMENTA NOSSA LEGISLAÇÃO. SAIAM DOS SEUS GABINETES E FAÇA
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 A operação carcará está tão lenta que tem prefeito que foi preso e tá pleiteando se candidatar a 
deputado ano que vem.
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 #AcessoàInformação: As inscrições para o curso são gratuitas e podem ser feitas até o dia 22 deste 
mês pelo site www.escolavirtual.cgu.gov.br
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 DECEPCIONADO(A) COM OS POLÍTICOS? os políticos atuais estão viciados na pior forma de 
fazer política o prato do dia é a pizza_ o interesse é somente individual não vote em branco_ não anule 
seu voto voto de protesto? e daí? aquele(a) que você votou decepcionou? troque_ virão novos 
canditados você vai deixar os outros decidirem por você? você vai continuar somente reclamando? 
VAMOS FAZER UMA GRANDE LIMPEZA DEMOCRÁTICA_ PELO VOTO VAMOS RENOVAR 
A MAIORIA DOS ATUAIS POLÍTICOS converse com vizinhos_ no trabalho_ na universidade_ etc. 
vamos começar cedo a conscientização compartilhe no facebook_ entre nesta corrente copie o texto e 
envie por e-mail aos seus amigos AJUDE A MUDAR O BRASIL
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link. Depois das Jornadas 
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 Edgar Ribeiro shared a link to CGU - Controladoria-Geral da União (oficial)_s timeline. Depois das Jornadas 
de Junho https://fbexternal-

a.akamaihd.net/s
afe_image.php?d
=AQCQIhkn7F0
Mmvo3&w=130&
h=130&url=http%
3A%2F%2F4.bp.
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 A #ouvidoria é hoje um poderoso canal por meio do qual o cidadão pode exercer de forma efetiva o 
#controlesocial_ contribuindo assim com a contínua melhoria dos serviços públicos prestados. Faça o 
download da ?Coleção OGU? e saiba sobre a atuação das ouvidorias na implementação da 
#LeideAcesso à Informação; sobre o atendimento adequado ao cidadão_ entre outros temas. 
http://goo.gl/mMKkjg
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link. Depois das Jornadas 
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 não consigo acessar meu diploma no MEC sãopaulo_ pois está fechado_ e temos informações do 
proprio MEC que meu diploma está lá e não posso resgata-lo... preciso urgente deste documento_ pois 
meu emprego depende disto. Temos o contato de um _zelador_ deste acervo: Mauricio Mancini 
Ministério da Educação nextel: 11 7836-5264 Id: 5*40668 Celular: 11 96310-7285 Celular 
corporativo: 61 9143-1999 MauricioMancini@mec.gov.br PRECISO DE AJUDA
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 #GestãoPública: Tire suas dúvidas sobre Licitações e Contratos Administrativos com a cartilha da 
CGU sobre o tema_ no link http://goo.gl/eR7Jh
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 alguém pode me dizer o endereço aqui no rio Depois das Jornadas 
de Junho
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 Promover a #transparência_ lutar #contracorrupção_ dar poder aos cidadãos e dominar o poder das 
novas tecnologias para tornar o governo mais efetivo e responsável: essas são obrigações assumidas 
pela Parceria para Governo Aberto_ iniciativa internacional que hoje conta com a participação de 57 
países. O Brasil_ representado pela CGU_ foi um dos oito países fundadores da #OGP - Open 
Government Partnership e presidiu a iniciativa desde sua fundação até setembro de 2012. As 
propostas dos países participantes devem ser elaboradas em torno de uma das 5 áreas de desafios. 
Saiba mais sobre a OGP em http://goo.gl/4Ywqr
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 #DiadasCrianças: Conheça a íntegra da principal legislação que protege nossas crianças e 
adolescentes em http://goo.gl/LV43aJ
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 Confira o relatório_ atualizado até setembro_ de punições expulsivas aplicadas a #servidores do 
Poder Executivo Federal. Desde o início da série_ a CGU já aplicou 4.523 punições expulsivas apenas 
pela via administrativa_ sem a necessidade de processo judicial. Acesse o relatório completo em: 
www.cgu.gov.br/Correicao/RelatoriosExpulsoes
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 Portal da #Transparência: Na consulta ?Gastos Diretos do Governo Federal?_ você pode obter 
informações referentes aos gastos com aquisição e contratação de obras e compras governamentais_ 
diárias pagas_ cartões de pagamento do Governo Federal_ dentre outros_ realizados pelos Órgãos e 
Entidades da Administração Pública Federal. A participação social é fundamental para garantir a boa 
aplicação dos recursos pela Administração Pública. Acesse o Portal da Transparência e acompanhe os 
gastos do Governo Federal em todo o Brasil. www.portaldatransparencia.gov.br
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 EXMª Srª DILMA ROUSSEF PRESIDENTA DA RÉPUBLICA Os Servidores Civis dos Comandos 
do Exército_ da Marinha e da Aeronáutica (aproximadamente 5.500)_ lotados em Organização 
Militar de Tecnologia Militar (OMPS-I)_ INJUSTIÇADOS_ DISCRIMINADOS E EXCLUÍDOS DA 
CARREIRA DE TECNOLOGIA MILITAR_ vêm solicitar a V. Exª apoio ao ?processo de negociação? 
que está tramitando na SEPESD/DEPES/DIPEC-MD para a inclusão do SC PGPE no PCCTM_ tendo 
em vista o prazo exíguo que nos resta_ e o momento propício que se apresenta conforme descrito 
abaixo_ agora que foi concedido aos SC do PCCTM_ além do benefício financeiro retroativo a 2006 
com a própria inclusão na CTM_ novos benefícios financeiros_ como a GQ_ retroativa a jan/2013_ e 
a incorporação de 20% da Gratificação de Desempenho ao Vencimento Básico: EXMª Srª DILMA 
ROUSSEF I) Desde 2010 existe ?consenso? em mesa de negociação de que esta inclusão é necessária 
e viável_ e cujo ?consenso? foi ratificado através do parágrafo único do Termo de Acordo assinado em 
30/08/2011 pelo MPOG/SRH_ CONDSEF e SINFA/RJ. II) Sugestão na mesa de negociação para 
retirada do anexo XXIII da Lei 11.355/2008_ que possibilitará a nossa inclusão. III) Elaboração da minuta do GT/SRT/MPOG para inclusão do PGPE no PCCTM. IV) O custo para a inclusão do PGPE na CTM é menor que o custo da implantação da GQ. Para que V. Exª po
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 EXMª Srª DILMA ROUSSEF PRESIDENTA DA RÉPUBLICA Os Servidores Civis dos Comandos 
do Exército_ da Marinha e da Aeronáutica (aproximadamente 5.500)_ lotados em Organização 
Militar de Tecnologia Militar (OMPS-I)_ INJUSTIÇADOS_ DISCRIMINADOS E EXCLUÍDOS DA 
CARREIRA DE TECNOLOGIA MILITAR_ vêm solicitar a V. Exª apoio ao ?processo de negociação? 
que está tramitando na SEPESD/DEPES/DIPEC-MD para a inclusão do SC PGPE no PCCTM_ tendo 
em vista o prazo exíguo que nos resta_ e o momento propício que se apresenta conforme descrito 
abaixo_ agora que foi concedido aos SC do PCCTM_ além do benefício financeiro retroativo a 2006 
com a própria inclusão na CTM_ novos benefícios financeiros_ como a GQ_ retroativa a jan/2013_ e 
a incorporação de 20% da Gratificação de Desempenho ao Vencimento Básico: EXMª Srª DILMA 
ROUSSEF I) Desde 2010 existe ?consenso? em mesa de negociação de que esta inclusão é necessária 
e viável_ e cujo ?consenso? foi ratificado através do parágrafo único do Termo de Acordo assinado em 
30/08/2011 pelo MPOG/SRH_ CONDSEF e SINFA/RJ. II) Sugestão na mesa de negociação para 
retirada do anexo XXIII da Lei 11.355/2008_ que possibilitará a nossa inclusão. III) Elaboração da minuta do GT/SRT/MPOG para inclusão do PGPE no PCCTM. IV) O custo para a inclusão do PGPE na CTM é menor que o custo da implantação da GQ. Para que V. Exª po
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 http://www.alnoticias.com.br/presidenta-do-conselho-do-fundeb-de-sao-miguel-dos-campos-e-
denunciada-no-ministerio-publico-estadual-por-irregularidades/
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 Olho vivo no dinheiro público! Saiba como contribuir para democratizar as oportunidades e diminuir 
a desigualdade social em nosso país_ acompanhando_ controlando e fiscalizando as ações do 
Programa #BolsaFamília. A publicação mostra_ de forma detalhada_ como exercer objetivamente o 
#controlesocial dos recursos vinculados ao Programa_ de forma a permitir que eles sejam gastos com 
eficácia_ produzindo os resultados esperados e seguindo o que determina a legislação. Veja a cartilha 
da CGU em http://goo.gl/BlVhq
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 http://www.alnoticias.com.br/presidenta-do-conselho-do-fundeb-de-sao-miguel-dos-campos-e-
denunciada-no-ministerio-publico-estadual-por-irregularidades/
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 compartilha aí: http://www.alnoticias.com.br/presidenta-do-conselho-do-fundeb-de-sao-miguel-dos-
campos-e-denunciada-no-ministerio-publico-estadual-por-irregularidades/
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 AO VIVO: Assista agora (20h)_ na TV NBR_ entrevista com o Secretário de Prevenção da 
Corrupção da CGU_ Sérgio Seabra_ que vai falar sobre o Programa Brasil Transparente. O 
#BrasilTransparente_ programa criado pela CGU_ tem como objetivo auxiliar Estados e Municípios 
na implementação das medidas de governo transparente previstas na Lei de Acesso à Informação. 
Assista à TVNBR ao vivo em http://goo.gl/uq0ptx
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 Um alerta para lembrar às nossas mais de 11 mil fãs que a saúde feminina merece todo o nosso 
cuidado e atenção :)
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 POR QUE A CGU NÃO TOMA NENHUMA ATITUDE ??? PREFEITURA DE ARAÇARIGUAMA 
...CASO DE POLICIA ATENÇÃO FUNCIONÁRIOS ... LEIAM COM ATENÇÃO ISTO É MUITO 
GRAVE ! ARAÇARIGUAMA CASO DE POLICIA FEDERAL ... OPERAÇÃO MIQUEIAS DEVE 
AGIR NA CIDADE _ POIS O INSTITUTO MUNICIPAL COM SUPOSTA DETERMINAÇÃO DO 
PREFEITO _ LIBEROU MAIS DE 5 MILHÕES PARA O FUNDO ROMA DE INVESTIMENTOS _ 
COMPRAR PAPÉIS PODRES DA FALIDA FABRICA DE SUCOS JANDAIA _ IMPUTANDO UM 
PREJUÍZO DE MAIS 5 MILHÕES AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE 
ARAÇARIGUAMA / SP E POR CONSEQÜÊNCIA A FUTURA A APOSENTADORIA DOS 
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA CIDADE ... A DENUNCIA FOI FEITA A MAIS DE 2 ANOS _ 
NA POLICIA FEDERAL DE SOROCABA _ CAMARA DE ARAÇARIGUAMA _ TRIBUNAL DE 
CONTAS E MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO ROQUE _ QUE INDICIOU TODOS OS 
ENVOLVIDOS ... PORTANTO A DENUNCIA ASSINADA PELO EX VEREADOR MARCIO 
REINO FOI FEITA MUITO ANTES DE ESTOURAR O ESCANDALO _ ONDE A POLICIA 
FEDERAL DESBARATOU UMA QUADRILHA QUE MANIPULAVA ILEGALMENTE 
RECURSOS DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA _ EXATAMENTE COMO OCORREU DE FORMA 
CRIMINOSA EM NOSSA CIDADE ... ATÉ AGORA NENHUMA PROVIDENCIA FOI TOMADA _ PELA PREFEITURA E PRESIDENCIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL ...POR QUE SERÁ ??? já se passaram mais de 3 anos e até hoje nenhuma informação foi dada pela Prefeitura de Araçari
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 Juventude Viva O Plano une articulações de estratégias de prevenção à violência que_ além da oferta 
de serviços busca ampliar acesso aos programas federais em áreas como educação_ praças de 
esporte_ economia solidária_ formação_ entre outros_ visando à ocupação de jovens expostos à 
violência. É coordenado nacionalmente pela SEPPIR e pela Secretaria Nacional de Juventude_ da 
Secretaria-Geral_ órgãos da Presidência da República. Juventude Viva tem como objetivo reduzir a 
vulnerabilidade dos jovens negros por meio de ações de prevenção_ criando oportunidades que 
assegurem sua inclusão social e autonomia_ com a oferta de equipamentos_ serviços públicos e 
espaço de convivência nos territórios mais violentos_ além do aprimoramento da atuação do Estado 
para enfrentar o racismo institucional e sensibilizar os agentes públicos para o problema. As ações são 
realizadas em quatro eixos: Fim da Cultura de Violência Inclusão; Emancipação e Garantia de 
Direitos; Transformação de territórios e; Aperfeiçoamento institucional. Drª Alessandra Franco 
Coordenadora da Promoção da Igualdade Racial São Vicente Primeira Cidade do Brasil
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 A origem foi um trabalho da CGU. Depois das Jornadas 
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 Denuncia: Em Minas a escola UTRAMIG não está repassando as passagens aos alunos do 
PRONATEC!
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 A Força Aérea Brasileira assinou um Acordo de Cooperação Técnica com a CGU com o objetivo de 
desenvolver projetos e ações que possam contribuir para a prevenção e o combate à corrupção na 
contratação de fornecedores. A partir desse acordo_ vai ser possível a FAB criar um sistema 
informatizado complementar ao cadastro do Governo Federal para dar mais segurança na realização 
dessas contratações.
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 ?Queremos rodar o Brasil para estabelecer conversações com todas as regiões do país_ a fim de 
trocarmos experiências que visem contemplar as necessidades dos cidadãos em uma rede de 
ouvidores_ em um Sistema Federal de Ouvidorias?. Foi com essas palavras que o ouvidor-geral da 
União_ José Eduardo Romão_ abriu a terceira etapa do projeto ?Caravanas das Ouvidorias: rumo ao 
sistema participativo?_ realizada nos dias 25 e 26 de setembro_ em Salvador (BA).
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 Senhora Presidenta da Republica Dilma Rousseff_ entristecido com a causa indígena quanto a 
invasão ruralista na promoção do Agro Negocio_ venho implorar a sua sensibilidade de mulher 
brasileira_ militante social que é apesar da função_ que encaminhe ao CONSEAs_ ou delegue a esta 
estância a obrigação de apresentar para o Brasil proposta de reforma agrária que nos contemple. 
Entendendo que a razão da invasão agrária em terras indignas esta ligada a falta de uma reforma 
agrária. Assim o Brasil teria mais a somar quanto a função social da terra_ nossa produção sei 
aumentaria substancialmente de um produto exigido pelo mundo_ não sendo diferente nas nossas 
mesas também. Senhora Presidenta Parabéns pela sua condução da nossa Pátria e_ não permita 
mesmo forças tripudiar com nossa soberania_ nós somos muito humildes para entender as causas 
perversas que nos permeia _Grato_ Kiko Pardini
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 O Observatório da Despesa Pública (ODP) é uma unidade permanente da #CGU de produção de 
informações estratégicas voltadas às ações de prevenção da corrupção_ à tomada de decisão pela 
Controladoria e ao apoio à boa e regular gestão pública_ por meio do monitoramento dos gastos 
públicos. O #ODP funciona como uma _malha fina_ das despesas públicas - mais uma maneira para 
garantir a correta aplicação do dinheiro do contribuinte. Conheça mais sobre o Observatório em 
www.cgu.gov.br/ODP
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 http://blogdocontrolesocial.blogspot.com.br/2013/10/cgu-e-tce-promovem-reuniao-tecnica-para.html Depois das Jornadas 
de Junho
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 NÓS MORADORES DA CIDADE OCIDENTAL (GO) PRECISAMOS DE UMA AUDITORIA 
URGENTE DA CGU NA PREFEITURA DE NOSSA CIDADE_ESTAMOS EM OUTUBRO E ATÉ 
AGORA A PREFEITA NÃO FEZ NADA PELA CIDADE. POVO DAQUI DESCONTENTE.
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 ARAÇARIGUAMA CASO DE POLICIA FEDERAL ... OPERAÇÃO MIQUEIAS DEVE AGIR NA 
CIDADE _ POIS O INSTITUTO MUNICIPAL COM SUPOSTA DETERMINAÇÃO DO PREFEITO 
_ LIBEROU MAIS DE 5 MILHÕES PARA O FUNDO ROMA DE INVESTIMENTOS _ COMPRAR 
PAPÉIS PODRES DA FALIDA FABRICA DE SUCOS JANDAIA _ IMPUTANDO UM PREJUÍZO 
DE MAIS 5 MILHÕES AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA / SP 
E POR CONSEQÜÊNCIA A FUTURA A APOSENTADORIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 
DA CIDADE ... A DENUNCIA FOI FEITA A MAIS DE 2 ANOS _ NA POLICIA FEDERAL DE 
SOROCABA _ CAMARA DE ARAÇARIGUAMA _ TRIBUNAL DE CONTAS E MINISTÉRIO 
PÚBLICO DE SÃO ROQUE _ QUE INDICIOU TODOS OS ENVOLVIDOS ... PORTANTO A 
DENUNCIA ASSINADA PELO EX VEREADOR MARCIO REINO FOI FEITA MUITO ANTES DE 
ESTOURAR O ESCANDALO _ ONDE A POLICIA FEDERAL DESBARATOU UMA QUADRILHA 
QUE MANIPULAVA ILEGALMENTE RECURSOS DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA _ 
EXATAMENTE COMO OCORREU DE FORMA CRIMINOSA EM NOSSA CIDADE ... ATÉ 
AGORA NENHUMA PROVIDENCIA FOI TOMADA _ PELA PREFEITURA E PRESIDENCIA DO 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL ...POR QUE SERÁ ??? já se passaram mais de 3 anos 
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 Precisamos tormar providências urgente em Ipupiara! Creche de Ipupiara-Ba_ se encontra paralisada 
e inacabada_ faltando uma fiscalização mais rigorosa para saber o que aconteceu com os recursos 
destinados_ o povo quer uma resposta urgente! veajm filmagens da obra de Ipupiara-Ba. 
https://www.facebook.com/photo.php?v=3598217491551&set=vb.1756940626&type=2&theater
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 Ministro e demais Assessores_ mais uma denúncia grave contra a Assembleia Legislativa_ dessa vez 
de Alagoas_ espero que o povo Alagoano veja os esclarecimentos_ punição e as devoluções dos 
recursos desviados! Tenho certeza que a CGU ajudará no combate a esses crimes que minam a 
credibilidade do País cá dentro e mundo afora!
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 Lembrem-se que o serviço de solicitação de informações governamentais é gratuito_ salvo a 
reprodução de documentos. Conheça a Lei de Acesso (#LAI) na íntegra e saiba mais sobre o acesso à 
informação pública: www.acessoainformacao.gov.br
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 #ControleSocial: Tudo o que o governo gasta vem das taxas e impostos pagos pelos cidadãos. Com 
informação_ podemos fazer com que ele seja bem aplicado_ ajudando a melhorar a vida de todos. Por 
isso_ olho vivo! Confira a cartilha da CGU e saiba como acompanhar a utilização dos gastos públicos: 
http://goo.gl/jLcTH
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 Os governos federal e estaduais_ são responsáveis pela destinação das verbas liberadas_ juntamente 
com seus ministros e secretários. Apesar dos TCU_ TCEs_ CGU e CGEs terem a atribuição de 
fiscalizarem essas destinações de verbas_ não exime os chefes do executivo e seus ministros e 
secretários das responsabilidades: Constitucional_ criminal e cível. Ante as notícias de 
superfaturamento de obras em todo Brasil_ nas três esferas. Exigimos as apurações_ indiciamentos e 
julgamentos dos liberadores das verbas e das empresas que praticaram os possíveis ilícitos. O Brasil se 
uniu para a não aprovação da PEC 37 que castraria as ações dos MPs. O País espera que os 
ministérios públicos tenham a coragem de exercerem suas funções constitucionais e recuperem o que 
nos roubaram.
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 Em julho de 2013_ entrou em vigor no Brasil a Lei de #ConflitodeInteresses. Ela define as situações 
que configuram esse tipo de conflito durante e após o exercício de cargo ou emprego no Poder 
Executivo Federal. A Lei estabelece formas do agente público se prevenir da ocorrência do conflito de 
interesses_ prevendo_ por outro lado_ punição severa àquele que se encontrar em alguma dessas 
situações. A Controladoria-Geral da União recebeu importantes atribuições sobre o tema_ como as 
funções de fiscalização_ avaliação e prevenção. Entenda o papel da CGU em http://goo.gl/1TvbTx
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 VÍDEO: Confira entrevista do chefe da CGU em Sergipe_ Manoel Gomes Marciape_ sobre o 
Programa #BrasilTransparente_ que auxilia órgãos públicos de estados e municípios na implantação 
da Lei de Acesso à Informação. Saiba como as unidades da federação podem aderir ao programa em 
http://goo.gl/6cPlFw
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 CGU aplica pena de destituição de cargo público a Rosemary Noronha. A pena_ resultado do 
Processo Administrativo Disciplinar (#PAD) conduzido pela Controladoria_ foi publicada hoje no 
Diário Oficial da União. Entre as irregularidades cometidas_ a Comissão Processante da #CGU 
elencou o recebimento de vantagens indevidas; a falsificação de documentos; e o tráfico de influência. 
Saiba mais sobre a conclusão do processo em http://goo.gl/NiNLP2
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 A recuperação de ativos públicos_ trabalho conduzido pela Advocacia-Geral da União_ é peça 
fundamental no combate à corrupção_ reduzindo_ assim_ a impunidade.
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 A Lei de #AcessoàInformação (LAI) é válida para o Legislativo_ Executivo e Judiciário_ nas três 
esferas de poder (federal_ estadual e municipal). A #LAI também deve ser obedecida pelos Tribunais 
de Contas_ Ministérios Públicos_ além de autarquias_ fundações_ empresas públicas e entidades 
privadas sem fins lucrativos que recebem recursos públicos. Saiba mais sobre a Lei de Acesso 
www.acessoainformacao.gov.br
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 Prevenção à corrupção: CGU realiza I Reunião Técnica dos Programas da Educação no Maranhão Depois das Jornadas 
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 Capacitação da CGU em Barra do Corda-MA Depois das Jornadas 
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 Capacitação da CGU em Chapadinha Maranhão Depois das Jornadas 
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 Uma vergonha! Desaparecer uma obra de arte no Edifício Sede do Ministério da Fazenda no Estado 
da Paraíba_ setor médico daquele órgão Federal. Até agora ninguém fui pego e pouco interesse sobre 
o caso.
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 O terceiro encontro das Caravanas das Ouvidorias discutirá a criação de um Sistema Nacional de 
Ouvidorias Públicas_ a Lei de Acesso à Informação_ a Política de Formação Continuada em 
Ouvidorias (Profoco)_ a Ouvidoria Ativa e os desafios para a integração e a articulação da 
participação social.
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 Produção de Cultura Negra ? Metrópole Santista Representação Política no enfrentamento ao racismo 
Plano de Ação processo de Construção da Cidadania_ organiza os dados em construção de 
diagnósticos que permita o enfrentamento do Racismo Institucional e de contribuir para a criação de 
um ambiente favorável buscando o acesso da Convivência Comunitária. Orientação GUIA DE 
ENFRENTAMENTO DO RACISMO INSTITUCIONAL Clique na figura e conheça
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 VAGA CONTROLLER FINANCEIRO VAGA: CONTROLLER para atuar em empresa 
Multinacional da área de Ventilação Industrial. Região de ITU - Sorocaba. Remuneração: entre 
R$9.000_00 e R$12.000_00. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: * INGLÊS FLUENTE 
(indispensável); * SUPERIOR EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS ou áreas afins - Finanças e Economia; * 
CONHECIMENTO EM USGAAP; * EXPERIÊNCIA MÍNIMA NA ÁREA DE 10 anos_ sendo ao 
menos 4 anos em Multinacional. Especialização na área de Finanças_ Controladoria_ Contabilidade e 
afins serão um diferencial. Interessados enviar CV EM PORTUGUÊS_ com pretensão salarial. Favor 
enviar CV somente se estiver dentro do perfil. Enviar CVs para os endereços: edna@cadepsi.com.br 
contato@cadepsi.com.br
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 Filosofia Como a honra pode mudar o mundo Filósofo Kwame Anthony Appiah Códigos de honra 
podem parecer relíquias do passado ? conjuntos de regras que dizem respeito a sociedades arcaicas_ 
ou rigidamente estruturadas. O filósofo inglês Kwame Anthony Appiah_ hoje professor da 
Universidade Princeton_ nos Estados Unidos_ pensa de outro modo: a honra é_ hoje_ mais 
importante do que nunca. ?Quando falamos em honra_ estamos falando em direito ao respeito_ e isso 
definitivamente não saiu de moda_ faz parte de nosso vocabulário moderno?_ diz ele.
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 Aécio e Andréa Neves determinam nova devassa no Novojornal Utilizando a máquina policial e fiscal 
do Estado e a cumplicidade de alguns integrantes do MPMG e do TJMG irmãos Neves tentam 
vingança. TERROR_ MAIS UM ESCÂNDALO DOS IRMÃOS NEVES ! Assim é a liberdade de 
imprensa em terras de Aécio e Andrea Neves. LEIA A MATÉRIA ABAIXO E VEJA QUANTA 
COVARDIA !!! http://www.novojornal.com/politica/noticia/aecio-e-andrea-neves-determinam-nova-
devassa-no-novojornal-23-07-2013.html ATENÇÃO => CURTA A PÁGINA => 
https://www.facebook.com/minassemcensuraoficial
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 Como fazer simulacao da aposentadoria Depois das Jornadas 
de Junho
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 ?...Violência é uma palavra do latim e que significa_ tudo o que age usando a força para ir contra a 
natureza de alguém_ violência significa desnaturar. Violência é todo ato de força contra a 
espontaneidade_ a vontade e a liberdade de alguém. Violência significa coagir_ constranger_ torturar_ 
brutalizar_ todo ato de violação da natureza de alguém ou de alguma coisa valorizada positivamente 
por uma sociedade. Violência significa violar todo ato de transgressão contra ações que alguém ou 
alguma sociedade define como justas e como um direito. Violência é um ato de brutalidade_ sevícia_ 
abuso físico e psíquico contra alguém e caracteriza relações intersubjetivas e relações sociais definidas 
pela opressão_ intimidação_ medo e terror. Portanto_ a violência se opõe à ética_ porque trata seres 
racionais e sensíveis_ dotados de linguagens e de liberdade_ como se fossem coisas_ isto é_ 
irracionais_ insensíveis_ mudos_ inertes_ passivos...? Marilena Chauí Professora doutora do 
Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo (USP)
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 VÍDEO: O ministro-chefe da CGU_ Jorge Hage_ conversou com a UOL sobre os convênios do poder 
público com #Ongs_ que foram alvo da operação Esopo_ da Polícia Federal_ quando foram presas 22 
pessoas_ neste mês. Durante a entrevista_ Hage também falou sobre o financiamento público de 
campanhas eleitorais e sobre o julgamento do mensalão. Confira a entrevista completa em 
http://goo.gl/MoXPeq
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 CANSANÇÃO/BA_ VEREADOR DENÚNCIA AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL O 
ESQUEMA DE NEPOTISMO NA 
PREFEITURA;https://www.facebook.com/photo.php?fbid=503834119709130&set=a.503833766375
832.1073741840.492016240890918&type=1&relevant_count=8
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 Últimos dias para empresas participarem da sexta rodada de avaliação do Cadastro Empresa Pró-
Ética. O cadastro tem como objetivo incentivar a adoção de políticas e ações que são 
reconhecidamente desejadas e necessárias para se criar um ambiente de #integridade que reduza os 
riscos de ocorrência de fraude e corrupção e aumente a #confiança nas relações entre o setor público e 
o setor privado. Saiba mais em http://goo.gl/4G6fQA
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 Confira entrevista da TV NBR com o secretário de Prevenção da Corrupção da CGU_ Sérgio Seabra_ 
sobre o curso virtual ?Controle Social e Cidadania?_ promovido pela Controladoria. Lembrando que 
hoje é o último dia de inscrições para o curso_ que abordará a participação popular no estado 
brasileiro_ o controle das ações governamentais e o encaminhamento de denúncias aos órgãos 
responsáveis. Saiba como participar em http://goo.gl/BXvZle
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link. Depois das Jornadas 
de Junho
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 La Universidad de Castilla La Mancha_ a través de su Instituto de Resolución de Conflictos (IRC)_ 
organiza el I Postgrado Iberoamericano en Gobernabilidad_ Derechos Humanos y Cultura de Paz_ 
que tendrá un carácter presencial y se celebrará en nuestro campus universitario de la ciudad de 
Toledo_ del 3 al 28 de febrero de 2014. En el Postgrado se ha combinado un contenido teórico-
práctico _ y se pretende dar una visión global de la situación actual de los derechos humanos_ su 
posible vulneración y/o protección en los diferentes contextos de conflictos internacionales. A lo largo 
de estas cuatro semanas se profundizará también en la directa relación entre el respeto y la lucha por 
los derechos humanos con los conceptos de la cultura de paz_ y la gobernanza_ teniendo en cuenta 
sus distintas dimensiones ( política_ económica_ medioambiental y social) _ y partiendo de su 
repercusión en las últimas décadas en el ámbito del desarrollo y la cooperación internacional Pueden 
consultar todas las características y contenidos correspondientes a dicho curso_ así como el 
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 Confira coluna do Estadão sobre o caso da subsidiária da construtora Delta_ que tenta participar de 
licitações no estado de São Paulo.
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 Olá! não estou conseguindo efetuar meu cadastro_ dando erro no site: escolavirtual.cgu.gov.br Depois das Jornadas 
de Junho
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 #GestãoPública: Confira reportagem especial sobre corrupção e suas formas de prevenção e combate_ 
publicada na última edição da Revista do Conselho Federal de Medicina. A publicação traz uma 
entrevista exclusiva com o ministro-chefe da CGU_ Jorge Hage_ sobre a percepção da sociedade sobre 
o fenômeno da corrupção_ o incremento da transparência pública_ a importância do controle social e 
os avanços do Brasil no combate à corrupção. Leia a reportagem completa em http://goo.gl/wx7uhh
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 Ola boa noite gostaria de saber se a CGU_ tem algum material para treinamento dos conselhos 
municipais de saúde_ educação_ fundeb_ assistência social e merenda escolar! desde já obrigado
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 São José do Rio Pardo - SP Terça-feira_ 10 de Setembro de 2013 - 23:45 Abuso de poder A minha 
reclamação é contra o abuso por parte do Conselho Regional de Enfermagen - COREN SP_ que estão 
praticando ato ditatorial contra a minha esposa_ LUCÍLIA MENDES DA CUNHA_ 72 anos que 
trabalhou mais de 30 anos no antigo I A P T E C e I N A M P S na área de enfermagen_ registrada no 
Conselho Superior de Medicina. Trabalhou com todos tipos de doenças infecto-contagiosas_ 
instrumentadora_ pronto socorro_ centro cirúrgico_ geriatria_ pediatria e outras dezenas de áreas 
especializadas_ sabádos_ domingos e feriados arriscando sua vida e de seus familiares devido a 
facilidade de contagio nas precárias instalações hospitalares do governo federal. Em 1987 foi 
publicado no Diário Oficial da União sua aposentadoria e a mesma deixou a função. Em maio de 1993 
enviou carta ao COREN-S P solicitando baixa do registro e informando que iria residir no exterior. Na 
época funcionava na rua Dona Verediana__ 298 - Santa Cecília_ São Paulo e havia contactado uma 
funcionária de nome Marta_ pois a mesma havia dito que deveria enviar uma carta que iria cancelar o registro. A desorganização era tão grande que usavam fichas feitas com papel tipo cartolina e eram jogadas dentro de caixas de papelão para ser arquivadas p
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 São José do Rio Pardo - SP Terça-feira_ 10 de Setembro de 2013 - 23:45 Abuso de poder A minha 
reclamação é contra o abuso por parte do Conselho Regional de Enfermagen - COREN SP_ que estão 
praticando ato ditatorial contra a minha esposa_ LUCÍLIA MENDES DA CUNHA_ 72 anos que 
trabalhou mais de 30 anos no antigo I A P T E C e I N A M P S na área de enfermagen_ registrada no 
Conselho Superior de Medicina. Trabalhou com todos tipos de doenças infecto-contagiosas_ 
instrumentadora_ pronto socorro_ centro cirúrgico_ geriatria_ pediatria e outras dezenas de áreas 
especializadas_ sabádos_ domingos e feriados arriscando sua vida e de seus familiares devido a 
facilidade de contagio nas precárias instalações hospitalares do governo federal. Em 1987 foi 
publicado no Diário Oficial da União sua aposentadoria e a mesma deixou a função. Em maio de 1993 
enviou carta ao COREN-S P solicitando baixa do registro e informando que iria residir no exterior. Na 
época funcionava na rua Dona Verediana__ 298 - Santa Cecília_ São Paulo e havia contactado uma 
funcionária de nome Marta_ pois a mesma havia dito que deveria enviar uma carta que iria cancelar o registro. A desorganização era tão grande que usavam fichas feitas com papel tipo cartolina e eram jogadas dentro de caixas de papelão para ser arquivadas p

Depois das Jornadas 
de Junho

2013-09-
16T22:23:
31+0000 1379370211 17/09/2013 00:23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171477772896297_626236460753757 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/626236460753757

photo post_page_171477772896297

 Há dez anos_ a CGU atua na defesa do patrimônio público_ incremento da transparência e no 
combate à corrupção. A Controladoria conta sempre com a participação da sociedade_ principal 
parceira nesses esforços e primeira beneficiária de seus resultados. www.cgu.gov.br/CGU/10anos.asp
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 #AcessoàInformação: Transparência Ativa X Transparência Passiva Na transparência ativa_ a 
Administração Pública divulga informações à sociedade por iniciativa própria_ de forma espontânea_ 
independente de qualquer solicitação. Já na transparência passiva_ a Administração Pública divulga 
informações sob demanda em atendimento às solicitações da sociedade. Saiba mais sobre acesso à 
informação em http://www.acessoainformacao.gov.br
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 Fique atento! O órgão ou entidade pública não pode negar a informação sem explicitar_ por escrito_ 
por qual motivo a informação não pôde ser divulgada. Conheça mais sobre a #LeideAcesso e saiba 
como garantir os seus direitos de solicitante: www.acessoainformacao.gov.br
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 Aos poucos_ vamos construir a sociedade desejada. Depois das Jornadas 
de Junho
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 Marciel Dantas shared a link to CGU - Controladoria-Geral da União (oficial)_s timeline. Depois das Jornadas 
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 #Capacitação: Confira a oferta de cursos gratuitos da Política de Formação Continuada em 
#Ouvidorias (Profoco)_ que se destina ao desenvolvimento de atividades de formação em ouvidoria_ 
fundamentada em um processo de qualificação contínua. Lei de Acesso à Informação_ Ética e 
Administração Pública_ Introdução ao Direito Constitucional e Introdução ao Orçamento Público são 
alguns dos módulos disponíveis. Saiba mais em http://www.cgu.gov.br/Ouvidoria/Profoco
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 As unidades do sistema Sebrae estão obrigadas à prestação de contas anual? Sim. O sistema Sebrae_ 
por gerenciar recursos públicos provenientes de contribuições parafiscais_ está sob a jurisdição do 
TCU (inciso V do artigo 5º da Lei 8.443/92)_ estando sujeito a prestação de contas anual. Faça o 
#download da publicação e descubra outras questões sobre gestão de recursos do sistema Sebrae em 
http://goo.gl/34UV1

Depois das Jornadas 
de Junho https://scontent.x

x.fbcdn.net/hphot
os-frc3/v/t1.0-
9/p130x130/1235
376_6198351980
60550_21363644
2_n.jpg?oh=cc20
3957bd5254c59d
4b2316aa224efb
&oe=557FCA8F

https://www.faceboo
k.com/cguonline/ph
otos/a.3794393587
66803.92592.17147
7772896297/61983
5198060550/?type=
1

facebook.
com

2013-09-
09T17:00:
01+0000 1378746001 09/09/2013 19:00 34 40 2 2 2 0 35 0 71 171477772896297_622588584451878 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/622588584451878

photo post_page_171477772896297

 Parabéns_ #Vitória_ sede da regional da CGU no Espírito Santo_ pelos seus 462 anos de história! 
Confira o contato de nossas regionais em todas as capitais brasileiras: http://goo.gl/YxM5nx
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 NOTÍCIA: Comitê decide manter Siemens em Cadastro Pró-Ética sob regime especial de 
acompanhamento O Comitê Gestor do Cadastro Empresa Pró-Ética_ iniciativa mantida pela CGU e o 
Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Empresarial_ decidiu colocar a empresa Siemens em 
um regime especial de rigoroso acompanhamento_ em razão dos fatos e das investigações que estão 
em curso. O Comitê deverá voltar a apreciar a situação da empresa tão logo sejam obtidas novas 
informações ou esclarecimentos mais completos e relevantes. Esse acompanhamento incluirá_ dentre 
outras_ as seguintes medidas: notificação às autoridades públicas que atuam no caso para solicitar 
compartilhamento de dados que possibilitem a verificação quanto à eficácia dos mecanismos da 
empresa para prevenir e reduzir a ocorrência de irregularidades; e o início imediato do processo de 
reavaliação_ previsto no Regulamento_ quanto às condições da empresa para permanecer no 
Cadastro. Confira a notícia na íntegra: http://goo.gl/HxjCZx
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 #GestãoPública: Confira reportagem especial sobre prevenção da corrupção nas licitações públicas_ 
publicada na última edição da Revista Negócios Públicos. Na reportagem_ a CGU explica sua atuação 
no combate a esse tipo de crime_ a partir do sistemático trabalho de auditoria e de fiscalização da 
gestão dos recursos federais. A Controladoria também exemplifica as principais falhas encontradas em 
processos licitatórios; comenta sobre a importância da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e de 
outros normativos relacionados à transparência da gestão; e destaca as medidas já adotadas pelo 
governo no campo da prevenção e da repressão à fraudes em contratos públicos. Acesse a reportagem 
completa em http://goo.gl/PJqzYk
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 Na III Conferência da Promoção da Igualdade Racial do Estado de São Paulo_ foi registrado o 
seguinte: ?Não existe nada sobre a questão racial no Brasil que não tenha passado por São Paulo_ ou 
que não tenha_ de algum modo_ nascido aqui_ ou se fortalecido quando chegou ou passou por esse 
estado. ?Não podemos escrever a história recente do negro no Brasil sem passar pela experiência que 
cada um de vocês ajudou a fazer e contar?. Ministra Luiza Bairros Secretaria de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República (SEPPIR). Não tem jeito faz parte da 
natureza_ mudar o curso da história impossível? Não sou ligado a partido político_ o sociólogo 
Fernando Henrique Cardoso_ em relação a valorização da População Negra é o pioneiro_ foi a 
metamorfose que jogou tudo no lixo. O partido do FHC é o que no Estado de São Paulo detém a maior 
liderança de Negros do Brasil_ pioneiros também. O sociólogo Fernando Henrique Cardoso é o Guru 
da Comunidade Negra do Brasil_ dedicou uma vida para a valorização e se tornou o pioneiro em 
relação ao fazer_ portanto_ não adianta inventar. Desenvolvendo a Produção de Cultura Negra da Baixada Santista já sabia disso antes da III Conferência Mundial Contra o Racismo terminar. Construção da Cidadania da População Negra_ quem não respeitar a hist
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link. Depois das Jornadas 
de Junho
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 REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ENFRENTAMENTO DO RACISMO. Afinal quem é quem? Nós 
precisamos lidar com todas as contradições da representação_ porque a noção de representação em 
uma sociedade racista e dividida em classes legitima o racismo_ a opressão_ a exclusão_ e o 
extermínio. Nós temos que desconstruir a noção dominante de representação e criar uma outra_ senão 
não faz sentido nós irmos para o espaço público com a mesma ideia de representação_ que é aquela 
que nos sufoca. Professora Doutora Marilena Chauí Universidade de São Paulo ? USP E eu não sou 
nada nesse mundo de déspotas? Preciso saber_ se eu sou um otário qualquer? Clique e conheça Negro 
da Metrópole Santista http://www.afropress.com/post.asp?id=15398
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 CGU no Maranhão realiza a I Reunião Técnica dos Programas da Educação Depois das Jornadas 
de Junho https://fbcdn-

sphotos-f-
a.akamaihd.net/h
photos-ak-
prn2/v/t1.0-
9/s130x130/1235
315_5101200357
40695_15540285
51_n.jpg?oh=50b
a9c203bbf2c8f70
f7d1bfe1813bc7&
oe=557EE208&_
_gda__=1433390
049_c555b69411
02139cadfa01c7
4a653eb5

https://www.faceboo
k.com/photo.php?fbi
d=51012003574069
5&set=o.171477772
896297&type=1

facebook.
com

2013-09-
04T17:04:
16+0000 1378314256 04/09/2013 19:04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171477772896297_510120035740695 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/510120035740695



photo post_page_171477772896297

 Conheça a #LeideAcesso na íntegra e saiba mais sobre o acesso à informação pública: 
www.acessoainformacao.gov.br
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 CGU procura voluntários em Brasília para testar a usabilidade do Portal da #Transparência. Saiba 
como participar em http://tl.gd/n_1rm8ifu
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 #GestãoPública: É possível a assinatura de contratos _guarda-chuva_ pela Administração Pública? 
Não. Este tipo de contrato possui objeto amplo e indefinido ou vários objetos. A orientação dos órgãos 
de controle é no sentido de que a assinatura de contratos _guarda-chuva_ não seja feita. Saiba mais 
sobre Licitações e Contratos em http://goo.gl/NgfmoS
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 Obrigada pelo convite_ Scheila L. Santiago Depois das Jornadas 
de Junho

2013-09-
02T21:38:
43+0000 1378157923 02/09/2013 23:38 1 1 0 0 0 0 0 0 1 171477772896297_619439938100076 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/619439938100076

link post_page_171477772896297

 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link. Depois das Jornadas 
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 DENUNCIA: Boa tarde_ faço parte do Acampamento União Brasília que está acampado em frente ao 
Congresso Nacional. Estamos aqui já há 45 dias. Hoje_ dia 02/09 um funcionário identificado como 
do departamento de inteligência do GDF veio nos intimidar dizendo que os Black Bloc de Brasília 
estão se preparando para por fogo e destruir nosso acampamento. Sabemos que são os proprios P2 do 
GDF a realizar tal tarefa. Estamos aqui_ estudantes_ graduados e aposentados: doas 18 aos 52 anos. 
Sabemos também que eles usarão de todos os artifícios para acabar com o acampamento e nos deram 
até a quinta feira para desmontarmos tudo ou então a polícia de choque irá acabar com a ocupação. 
Deixamos bem claro que não iremos sair. NÃO VAMOS DESOCUPAR O GRAMADO DO 
CONGRESSO! Queremos o melhor para o nosso país. Precisamos de ajuda e orientação. Seja lá o que 
estiverem organizando para o 7 de setembro_ nos ajude a não deixarem depredar o acampamento. Nós 
resistimos e não desistimos! Somos pacificos! Se quiserem me matar por não estar satisfeita com este 
País_ que eu morra_ pois dignidade já me tiraram faz tempo. Sandra Aragão. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151662082703237&set=a.10150209053378237.319715.646868236&type=1&theater¬if_t=photo_reply https://www.facebook.com/acampamentouniaobrasilia?
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 #Cartilha: Os Projetos de Cooperação Técnica Internacional são importantes iniciativas para a 
viabilização do desenvolvimento de capacidades e conhecimentos e a gestão da inovação no âmbito da 
Administração Pública. Baixe o arquivo da publicação da CGU e saiba mais sobre a contratação de 
consultorias em http://goo.gl/mcLTj
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 Fique alerta! Sua participação faz a diferença. Saiba como acompanhar a utilização dos recursos 
públicos com a cartilha da CGU: http://goo.gl/8M5MXt
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 FRAUDE APLICADO COM RECURSOS DO FUNDEB PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE 
ANGRA DOS REIS. COMO E COMETIDO A FRAUDE: BEM OS RECURSOS DESTINADOS 
PELO FUNDEB PARA MANTER AS CRECHES COMUNITARIAS DE ANGRA E QUE EM 2013 
SÃO DE 2.699.891_00 E NÃO SAO REPASSADO PELO MUNICIPIO PARA AS CRECHES 
COMUNITARIAS . E QUE SÃO DESVIADOS PARA OUTRAS DESPESAS DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇAO. O MUNICIPIO PEGA RECURSOS DO ORÇAMENTO MUNICIPAL E REPASSA 
PARA AS CRECHES COMUNITARIAS OS CHAMADOS RECURSOS PROPRIO COMO É 
INFOMADO PELO MUNICIPIO ATRAVES DO SIOPE. E QUE É SEMPRE INFERIOR AO QUE É 
REPASSADO PELO FUNDEB PARA ESTAS CRECHES. ESTOU ANEXANDO OS 
DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESTAS DENUNCIAS FEITAS MAS A MAIOR FRAUDE É 
QUE COMO O MUNICIPIO NÃO CUMPRE A LE I Nº 11.494 DE 2007 E_NEM O DECRETO 
FEDERAL Nº 6.253 DE 2007 E AINDA OFICIALIZOU O NÃO CUPRIMENTO DA LEI ATRAVES 
DE UM DECRETO MUNICIPAL Nº 4.846 QUE REGULAMENTA A LEI Nº 1.507 DE 2004_ NO 
ART Nº8°.PÓS PARA RECEBER OS RECURSOS DO FUNDEB AS CRECHES TEM QUE ESTAR 
DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL Nº6253 ART.15 E A LEI Nº11.494 O ART.8º INS 
1§_2§ E ART. 16 INS 1§_2§ E 3§ COMO O MUNICIPIO NÃO CUMPRIE NENHUM_ ENTÃO O MUNICIPIO NÃO PODERIA ESTAR RECEBENDO ESTES REPASSES DO FUNDEB JÁ QUE INFORMA AO TCE QUE ESTAS DESPESAS ESTÃO SENDO PAGAS COM RECURSOS PROPRIOS .NA VERDADE O MUNICIPIO SÓ CUMPRE O 
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 FRAUDE APLICADO COM RECURSOS DO FUNDEB PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE 
ANGRA DOS REIS. COMO E COMETIDO A FRAUDE: BEM OS RECURSOS DESTINADOS 
PELO FUNDEB PARA MANTER AS CRECHES COMUNITARIAS DE ANGRA E QUE EM 2013 
SÃO DE 2.699.891_00 E NÃO SAO REPASSADO PELO MUNICIPIO PARA AS CRECHES 
COMUNITARIAS . E QUE SÃO DESVIADOS PARA OUTRAS DESPESAS DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇAO. O MUNICIPIO PEGA RECURSOS DO ORÇAMENTO MUNICIPAL E REPASSA 
PARA AS CRECHES COMUNITARIAS OS CHAMADOS RECURSOS PROPRIO COMO É 
INFOMADO PELO MUNICIPIO ATRAVES DO SIOPE. E QUE É SEMPRE INFERIOR AO QUE É 
REPASSADO PELO FUNDEB PARA ESTAS CRECHES. ESTOU ANEXANDO OS 
DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESTAS DENUNCIAS FEITAS MAS A MAIOR FRAUDE É 
QUE COMO O MUNICIPIO NÃO CUMPRE A LE I Nº 11.494 DE 2007 E_NEM O DECRETO 
FEDERAL Nº 6.253 DE 2007 E AINDA OFICIALIZOU O NÃO CUPRIMENTO DA LEI ATRAVES 
DE UM DECRETO MUNICIPAL Nº 4.846 QUE REGULAMENTA A LEI Nº 1.507 DE 2004_ NO 
ART Nº8°.PÓS PARA RECEBER OS RECURSOS DO FUNDEB AS CRECHES TEM QUE ESTAR 
DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL Nº6253 ART.15 E A LEI Nº11.494 O ART.8º INS 
1§_2§ E ART. 16 INS 1§_2§ E 3§ COMO O MUNICIPIO NÃO CUMPRIE NENHUM_ ENTÃO O MUNICIPIO NÃO PODERIA ESTAR RECEBENDO ESTES REPASSES DO FUNDEB JÁ QUE INFORMA AO TCE QUE ESTAS DESPESAS ESTÃO SENDO PAGAS COM RECURSOS PROPRIOS .NA VERDADE O MUNICIPIO SÓ CUMPRE O 
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 A PREFEITA CONCEIÇAO RABHAR EM APENAS OITO MESES DE GOVERNO LEVOU A 
EDUCAÇAO DO MUNICIPIO QUE JÁ NÃO ESTAVA BOA AO FUNDO DO POÇO. E NÃO E 
POR FALTA DE RECURSOS POS ANGRA NUNCA RECEBEU TANTOS RECURSOS DO 
GOVERNO FEDERAL_ ESTADUAL E DO PROPRIO MUNICIPIO PARA EDUCAÇAO. E TEM 
NO ORÇAMENTO APROVADO MAIS DE 238.000.000_00(DUZENTOS E TRINTA E OITO 
MILHOES DE REAIS) PARA O EXERCICIO DE 2013.E AS ESCOLAS FALTAM DE TUDO 
MANUTENÇAO_PROFESSORES_TRANSPORTE PARA OS 
UNIVERSITARIOS_FUNCIONARIOS PARA LIMPESAS_CRECHES E AS CRECHES 
CONVENIADAS QUE ATENDE AS COMUNIDADES A QUE NÃO ESTA FECHADA ESTA 
SOBRE ENTERVENÇAO DO MUNICIPIO.UMA INFORMAÇAO PARA VOCES PAES E 
RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS ATENDIDOS NAS ESCOLAS_CRECHES E ENTIDADES 
COMUNITARIAS. O (FUNDO DE MANUTENÇAO E DESENVOVIMENTO DA EDUCAÇAO 
BASICA0- FUNDEB) DEPOSITA MENSALMENTE EM DIA NO BANCO DO BRASIL DE 
ANGRA O VALOR CORRESPONDENTE AOS ALUNOS ATENDIDOS NO MUNICIPIO. PARA A 
PREFEITURA O VALOR POR ALUNO E DE. CRECHE MUNICIPAL R$ 271_30 ANUAL 
R$3.255_63 PRE ESCOLA MUNICIPAL R$ 208_69 ANUAL R$ 2.504.33 ENSINO 
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 A PREFEITA CONCEIÇAO RABHAR EM APENAS OITO MESES DE GOVERNO LEVOU A 
EDUCAÇAO DO MUNICIPIO QUE JÁ NÃO ESTAVA BOA AO FUNDO DO POÇO. E NÃO E 
POR FALTA DE RECURSOS POS ANGRA NUNCA RECEBEU TANTOS RECURSOS DO 
GOVERNO FEDERAL_ ESTADUAL E DO PROPRIO MUNICIPIO PARA EDUCAÇAO. E TEM 
NO ORÇAMENTO APROVADO MAIS DE 238.000.000_00(DUZENTOS E TRINTA E OITO 
MILHOES DE REAIS) PARA O EXERCICIO DE 2013.E AS ESCOLAS FALTAM DE TUDO 
MANUTENÇAO_PROFESSORES_TRANSPORTE PARA OS 
UNIVERSITARIOS_FUNCIONARIOS PARA LIMPESAS_CRECHES E AS CRECHES 
CONVENIADAS QUE ATENDE AS COMUNIDADES A QUE NÃO ESTA FECHADA ESTA 
SOBRE ENTERVENÇAO DO MUNICIPIO.UMA INFORMAÇAO PARA VOCES PAES E 
RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS ATENDIDOS NAS ESCOLAS_CRECHES E ENTIDADES 
COMUNITARIAS. O (FUNDO DE MANUTENÇAO E DESENVOVIMENTO DA EDUCAÇAO 
BASICA0- FUNDEB) DEPOSITA MENSALMENTE EM DIA NO BANCO DO BRASIL DE 
ANGRA O VALOR CORRESPONDENTE AOS ALUNOS ATENDIDOS NO MUNICIPIO. PARA A 
PREFEITURA O VALOR POR ALUNO E DE. CRECHE MUNICIPAL R$ 271_30 ANUAL 
R$3.255_63 PRE ESCOLA MUNICIPAL R$ 208_69 ANUAL R$ 2.504.33 ENSINO 
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 O controle social é fundamental para a boa aplicação dos recursos pela Administração Pública. 
Acompanhe todos os recursos públicos federais transferidos para o seu município e seu estado em 
www.portaldatransparencia.gov.br
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 Gostaria de entender situações como essa... reclamam da qualidade no atendimento que os cubanos 
dariam a população pobre na questão de qualidade... Bem... Quem vai pedir atendimento no Centro de 
Imagens não é prioritariamente o pobre... recentemente uma legisladora.. diz pessoa com alto 
rendimento salarial usou a tv a mostrar o bom atendimento e rapidez como ter acesso a um exame 
caro...quantos menos favorecidos pode ter a mesma alegria... a ver que o governo paga tratamento 
dentario como colocação de aparelho de qualidade dentro de universidades publicas.. tudo gratuito... 
quantos pobres desdentados podem ter a mesma sorte.. a ver que agora em Setembro a UFF/RJ vai 
fazer a sua seleção via telefone.. se a moça sentar em local visivel e o cadastro for feito a medida dos 
telefonemas.. teremos muitos dentistas bem formados e mais humanos.. pois quantos pobres sem 
acesso teriam condições... pois orelhão tambem pode ser usado.. assim faço meu apelo a 
acessibilidade a direito a qualidade que ao contrario do que a classe medica grita... mesmo gratis... não 
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Senado Federal do Brasil_s photo. Depois das Jornadas 
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 #Corregedoria: A publicação a seguir apresenta orientações sobre as unidades de correição_ sua 
função e_ principalmente_ como implementá-las. Faça o download da cartilha e amplie seus 
conhecimentos! http://goo.gl/ByLxg
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 #Transparência: Saiba como participar do evento que abordará a política de disponibilização de 
dados do governo em formato aberto. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do site 
gestaoemdestaque.gov.br.
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 A Lei #Anticorrupção Empresarial oferece ao poder público mais uma arma #contracorrupção ao 
introduzir a responsabilização objetiva da pessoa jurídica pelos atos de corrupção_ cometidos em seu 
interesse ou benefício_ contra a administração pública. Confira na imagem como as empresas devem 
agir para combater a corrupção e saiba mais sobre o assunto em http://goo.gl/29yJcx
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 EU TENHO UM SONHO Agora é o tempo para transformar em realidade as promessas de 
democracia. Agora é o tempo para subir do vale das trevas da segregação ao caminho iluminado pelo 
sol da justiça racial. Agora é o tempo para erguer nossa nação das areias movediças da injustiça racial 
para a pedra sólida da fraternidade. Agora é o tempo para fazer da justiça uma realidade para todos os 
filhos de Deus.
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 A suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a administração pública não se restringe 
ao estado que aplicou a sanção_ mas se estende a todos os órgãos públicos_ federais e dos demais 
estados. Assim_ o Superior Tribunal de Justiça (STJ)_ em decisão_ entendeu como lícita a inclusão do 
nome da empresa punida em esfera estadual no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas (#CEIS)_ gerido pela CGU. Saiba mais em http://goo.gl/MyF2S6
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 O que a CGU vai fazer perante o caos dos hospitais do Ceara???bjos Depois das Jornadas 
de Junho
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 ....no Brasil podem trazer todos os médicos do mundo todo sem infra estrutura e verbas aplicadas sem 
corrupção não haverá médicos que salvem os doentes desta nação ..CE está dominado pela 
Corrupção_130 pacientes no corredor em 1 único hospital.... todos hospitais com corredores lotados 
de macas e doentes espalhados até do lado de fora_ ala do (telefone publico) ala das vidraças_ ala do 
elevador...a emergência tem apelido de piscinão 1 único sanitários para todos doentes e 
acompanhantes_ falta ate sabão para lavar a mão dos médicos e enfermeiros_ acompanhante de 
doente tem que ir a farmácia para comprar remédio pois esta em falta_ lixo hospitalar em lixeira 
aberta ao lado da maca_equipamentos quebrados sem manutenção como RX e (hospital geral de 
Fortaleza) no entanto hospital de Sucupira está vazio_ falta planejamento para que pacientes sejam 
atendidos em cidades menores_ No Meac há 3 anos andaimes simulam reforma e nada foi feito_ UTI 
neo natal sem condições de uso..etc etc etc....QUE MÉDICO IMPORTADO OU NÃO PODE 
TRABALHAR ??? são verdadeiros hospitais de guerra num pais que nem guerra há_ mas o combate a CORRUPÇÃO...assim jamais será vencido!!!(CGU PELO AMOR HUMANO ....olhem por isso)beijos
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 O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) é um banco de informações que 
reúne a lista das empresas e pessoas físicas que sofreram sanções pelos órgãos e entidades da 
Administração Pública das diversas esferas federativas. O CEIS serve de fonte para os órgãos da 
administração pública no tocante aos seus processos de compras. Saiba mais em 
www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
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 as obras da prefeitura de manaus esta todas na porta negra ...pois algumas autoridade esta no 
condominios de luxo.....pois a prefetura esta preocupanda so orla da porta negra...e as rua da frente 
dos condominios de luxo...
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 Confira o artigo publicado na Biblioteca Virtual sobre Corrupção (BVC) e saiba mais sobre 
#gestãoderiscos #transparência e #controlesocial. O texto analisa em que medida a introdução desses 
conceitos_ nas práticas de um Escritório de Projetos (PMO)_ pode contribuir para a melhoria de 
programas governamentais em um desenho descentralizado_ de parceria entre entes estatais. Acesse o 
trabalho em http://goo.gl/uGmwYh
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 http://www.miseria.com.br/?page=noticia&cod_not=105897 Depois das Jornadas 
de Junho
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 Saiba como você_ conselheiro municipal e cidadão_ pode contribuir para alcançar uma educação de 
qualidade para nosso país_ acompanhando_ controlando e fiscalizando a execução do Fundeb (Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação):http://goo.gl/Spb75
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 Boa noite! Gostaria de saber se os conselhos de fiscalização como: Conselho de Engenharia_ 
Enfermagem_ Medicina são fiscalizados pela Controladoria-Geral da União?
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link. Depois das Jornadas 
de Junho
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 Confira os vídeos do 1º Encontro das Caravanas das #Ouvidorias_ realizado nos dias 24 e 25 de 
julho_ em Cuiabá-MT. Aproveite_ inscreva-se no canal da CGU no #Youtube e receba nossas 
atualizações de vídeos #anticorrupção: http://goo.gl/EoLNL6
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link. Depois das Jornadas 
de Junho
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 Saiba mais sobre a Lei #Anticorrupção Empresarial_ que pune empresas por atos de corrupção e 
estimula empresa limpa: http://goo.gl/29yJcx
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 DINHEIRO PÚBLICO É DA NOSSA CONTA. ACORDA COMUNIDADE DO INSTITUTO 
FEDERAL GOIANO! ACORDA BRASIL! ESSA OBRA RECOMEÇOU_ UM AUDITÓRIO QUE 
ESTÁ SENDO CONSTRUÍDO NO INSTITUTO FEDERAL GOIANO DE CERES. PREÇO INICIAL 
DO OBRA ATÉ SUA PARALISAÇÃO: 1.321.450_55 CONFORME A PLACA ABAIXO_ GASTOU-
SE: 512.721_65 CONFORME ORDENS BANCÁRIAS DE 2010 A 2012 QUE PODE SER 
COMPROVADA NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. HOJE O PREÇO DESSA MESMA OBRA 
PARA TERMINAR VAI FICAR: 2.237.421_47 MAIS OS 512.721_65 QUE JÁ TINHAM SIDO 
GASTO_ O VALOR TOTAL VAI FICAR EM: 2.750.143_12_ PORTANTO_ UM AUMENTO DE 
APROXIMADAMENTE 110%(CENTO E DEZ POR CENTO)_ A INFLAÇÃO DO PERÍODO 
FICOU EM TORNO DE 15%(QUINZE POR CENTO). COM A PALAVRA O REITOR DO 
INSTITUTO FEDERAL GOIANO_ SR VICENTE FERREIRA E O PRÓ REITOR INSTITUCIONAL 
SR ELIAS MONTEIRO. ESSA MESMA DENUNCIA COM O MESMO TEOR ESTÁ SENDO 
ENVIADA AS AUTORIDADES COMPETENTES PARA DEVIDAS PROVIDÊNCIAS: 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL_ CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO E POLICIA 
FEDERAL. ESSES ÓRGÃOS SÃO PAGOS COM OS NOSSOS IMPOSTOS E PRECISAM 
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 VÍDEO: Confira a matéria da Globo News sobre notificação enviada pela CGU para que a empresa 
Siemens preste esclarecimentos sobre as denúncias de formação de cartel.
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 Olho vivo no dinheiro público! Com a cartilha sobre #controlesocial_ a CGU quer contribuir para a 
formação de uma nova cultura política_ fundada na democracia participativa_ em que cada cidadão_ 
individualmente_ ou reunido em associações civis_ é convidado a exercer o seu papel de sujeito no 
planejamento_ gestão e controle das políticas públicas. Leia a publicação em http://goo.gl/pwy2v 
Tenha uma boa leitura e exerça sua cidadania!
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 Confraternização Rumo ao Museu do Escravo TANTAS NOTICIAS RUINS_ TANTAS 
DESGRAÇA_ COM DROGA_ VIOLÊNCIA_ CATÁSTROFE NATURAIS E PROVOCADAS PELO 
HOMEM PRECISAMOS DE UMA RESPIRO_ ALGO QUE COMECE A FAZER DETERMINADAS 
PESSOAS QUE SE APOIAM NA IGNORÂNCIA_ PERCEBEREM QUE COMUNIDADE NEGRA E 
COMUNIDADE DO SAMBA_ TAMBÉM FAZEM PARTE DO PROCESSO POLÍTICO E QUE 
SEUS INTEGRANTES_ TAMBÉM SÃO SERES HUMANOS EM ESSÊNCIA E CAPAZES DE 
AMAR ACIMA DE TUDO.
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 Este artigo se considerarmos a participação de João Roberto De Jesus Filho_ na Região da Metrópole 
Santista não deixa de ser falácia_ porque este militante_ que alega ser ligado a UNEGRO_ na busca 
do interesse pessoal_ não esta cumprindo o compromisso do Estatuto da UNEGRO_ ao não se 
empenhar na luta contra o racismo em todas as suas formas de manifestação_ na preservação e 
desenvolvimento da cultura negra na Região_ na solidariedade e apoio a Comunidade Negra da 
Metrópole Santista que estimule à participação da Convivência Comunitária na definição nos destinos 
da Região e do país. Esta cidadão esta sujando o nome e imagem da UNEGRO porque esta 
colaborando com o racismo. Na verdade este cara nem na Comunidade Negra de Santos participa.
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 Carlos Joel Pereira uploaded a new video. Depois das Jornadas 
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 Estou usando o sistema e-SIC da CGU e estou passando apuros devido a baixa usabilidade do 
sistema. Primeiro: se minha pergunta é para mais de um órgão_ tenho que fazer um filtro pra cada 
um_ depois tenho que perguntar um por vez e gerar vários protocolos. Segundo: Ao enviar 
solicitação_ o sistema me pediu para completar alguns dados_ se eu clicar eu voltar_ ele limpa TODO 
o conteúdo que eu tinha colocado na solicitação. Terceiro: Ao alterar dados cadastrais_ sou obrigado 
também a digitar o campo senha. Essas informações poderiam ficar separadas no sistema. Por que sou 
obrigado a mudar minha senha quando vou alterar meu endereço?
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 Porque o cidadão comum não pode saber dos gastos da presidência? Depois das Jornadas 
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 A que se destinam as diárias pagas na administração federal? Como providenciar a compra das 
passagens? Como é realizada a prestação de contas? Confira a cartilha ?Diárias e passagens - 
perguntas e respostas? e tire todas as suas dúvidas sobre o tema. 
www.cgu.gov.br/publicacoes/CartilhaGestaoRecursosFederais/
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 _Aplicar penas mais severas aos crimes de corrupção_ foi uma das 80 propostas priorizadas na 1ª 
Consocial. Conheça o relatório final da Conferência e colabore para a concretização das propostas: 
www.consocial.cgu.gov.br/noticias
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link. Depois das Jornadas 
de Junho
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Senado Federal do Brasil_s photo. Depois das Jornadas 
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 Agradeço todos os amigos e irmãos que estão acompanhando a Produção de Cultura Negra da 
Metrópole Santista. Nesta etapa da promoção da igualdade racial em 2013_ bem ou mal_ esta 
oferecendo a oportunidade da participação da Convivência Comunitária_ especificamente do negro na 
sociedade_ o objetivo da Associação de Defesa e Divulgação da Comunidade Negra da Metrópole 
Santista ADICLUSA_ é continuar caminhando para o Prefeito Luís Carlos Bili_ em relação ao Museu 
do Escravo_ a restauração que será realidade na estrutura o mesmo ocorra em relação ao Patrimônio 
Imaterial_ estabelecendo no local a Comunidade Negra de São Vicente. No processo de Combate ao 
Racismo Institucional o maior desafio que a Representação da Comunidade Negra da Metrópole 
Santista enfrenta é o Negro que privilegiados como sendo um bem para a Comunidade Negra_ estão 
ocupando cargos recebendo dinheiro público mas_ não estão cumprindo ao que lhe compete_ estão 
contribuindo com a preservação do racismo_ a facilidade acontece porque_ para manter o absolutismo 
em relação a Conferência da Igualdade o Poder Público_ através do abuso do poder_ esta oferecendo o espaço para enganar a população_ apresentando o Conselho Municipal da Comunidade Negra como sendo de direito publico e privado do Executivo Municipal_ somen
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 ola queria entrar em contato por email...me deen? Depois das Jornadas 
de Junho
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 #GestãoPública: Quais são as modalidades de licitação previstas na legislação brasileira? As 
modalidades previstas legalmente são convite_ tomada de preços_ concorrência_ concurso e leilão_ 
todas previstas na Lei nº 8.666/1993. Também há o pregão_ que é previsto na Lei nº 10.520/2002. 
Além destas_ existe a modalidade consulta_ somente aplicável às agências reguladoras. Tire suas 
dúvidas sobre Licitações e Contratos com a cartilha da CGU: http://goo.gl/RfEQ9
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link. Depois das Jornadas 
de Junho
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 Vamos realizar em BEBERIBE uma ação de cidadania digna de nossa SOBERANIA. A nossa 
OUVIDORIA GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO CEARÁ_ o Tribunal de Contas dos 
Municípios (realizador do evento)_ a EGP_ A SEFAZ_ A CGU_ O IDECE_ enfim_ estaremos todos 
aguardando você! VAMOS ESTIMULAR AÇÕES ONDE INSTITUIÇÕES AFINS REALIZEM 
COPERAÇÕES...
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 Confira o relatório_ atualizado até julho_ de punições expulsivas aplicadas a servidores do Poder 
Executivo Federal. Desde o início da série_ a CGU já aplicou 4.421 punições expulsivas apenas pela 
via administrativa_ sem a necessidade de processo judicial. 
www.cgu.gov.br/Correicao/RelatoriosExpulsoes/index.asp
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 _O servidor responde civil_ penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições._ 
(Lei nº 8.112_ art. 121) Tire suas dúvidas sobre a área de #correição no site da CGU: 
http://goo.gl/ChnTm
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 A consciência negra avançou em conexão íntima com a consciência social como um todo. Não se 
trata_ portanto_ da mera substituição de um segmento populacional dominante por outro_ mas do 
reconhecimento de que os valores do pluralismo ajudam em muito a consolidar nosso processo 
democrático. Ministra Luiza Bairros Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da 
Presidência da República (SEPPIR).
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 Como funciona o Cadastro de Empresa Pró-Ética? O fato de a Siemens está neste cadastro não 
deveria ser revisto ? #Transparência
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 #Transparência: Conheça o material técnico do programa Brasil Transparente_ que auxilia estados e 
municípios na implementação da Lei de Acesso à Informação. Faça o download das publicações em 
http://goo.gl/0Gnp2W

Depois das Jornadas 
de Junho https://scontent.x

x.fbcdn.net/hphot
os-xpa1/v/t1.0-
9/p130x130/1002
882_6075723859
53498_51770255
9_n.jpg?oh=d41f
6574e845abc88a
6ea82fa53c29ae
&oe=55BDDAF0

https://www.faceboo
k.com/cguonline/ph
otos/a.3794393587
66803.92592.17147
7772896297/60757
2385953498/?type=
1

facebook.
com

2013-08-
12T17:00:
00+0000 1376326800 12/08/2013 19:00 65 71 1 1 1 0 116 0 182 171477772896297_609785085732228 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/609785085732228



photo post_page_171477772896297
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 #Transparência: Fique de olho! Cada cidadão ou grupo de cidadãos_ isoladamente ou em conjunto 
com entidades ou organizações da sociedade civil_ pode ser fiscal das contas públicas. Saiba mais em 
http://goo.gl/7GPTw
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 João prozinha está de volta e agora arretado com o PPA Caros colegas aqui estou Com uma baita 
indagação O que é esse tal de PPA Que da tanta confusão? Fui perguntar ao doutor E ele me 
respondeu ?É muito importante para todos participe_ entendeu?? Oxe_ como assim seu doutor? É 
tudo que tem pra falar? Eu quero é explicação E pode logo começar. O doutor deu uma risada E 
tentou se esquivar Ai virei pra ele disse? ?Tu não sabe é explicar? Home... o cabra se arretou Deu uma 
brecada nas alprecatas Que até a sola assobiou. ?Tu ta duvidando deu?? Ele apontou o dedo para mim 
e começou a explicação. ?PPA é o plano para toda a gestão Feito com base nas necessidades da 
população. Valido para três anos dessa E o primeiro da outra gestão. Não é feito assim atoa É preciso 
estudar As condições do povo E a economia do lugar? Mas douto me permita Uma outra indagação E 
as promessas de campanha Como é que ficarão? ?O PPA está ai Exatamente pra agregar As 
promessas de campanha É nele que vão estar.? Mas e o dinheiro Para tal execução De onde é que 
virão Isso não entendo não? _Tu não entendes é de nada E ainda fica me desafiando Mas tudo bem_ esse é o meu papel E eu vou lhe explicando Existem outras leis duas leis Que Server para ajudar Na aplicabilidade Dos projeto do PPA A primeia é a LDO Que tem a
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 Quem controla os controladores? http://m.g1.globo.com/politica/noticia/2013/08/ministro-confirma-
busca-e-apreensao-da-pf-na-casa-de-secretario-da-cgu.html
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de Junho http://m.g1.globo.co

m/politica/noticia/20
13/08/ministro-
confirma-busca-e-
apreensao-da-pf-na-
casa-de-secretario-
da-cgu.html

m.g1.glob
o.com

2013-08-
09T11:10:
39+0000 1376046639 09/08/2013 13:10 7 7 2 2 1 1 1 0 10 171477772896297_621477434540342 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/621477434540342
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 #Copa2014: Acompanhe o andamento das obras nas cidades-sede e ajude na #fiscalização dos 
recursos públicos investidos para a realização do evento. http://goo.gl/tKVf98
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 ENCALHADÃO i30 BAIXA PREÇO DE NOVO! CHEGA DE EXPLORAÇÃO! ACORDA 
BRASIL!!! LEIAM AS MATÉRIAS ABAIXO E VEJA QUE NÃO É CULPA SÓ DOS IMPOSTOS! 
Quem define o preço é o mercado?_ disse um executivo da Mercedes-Benz_ para explicar porque o 
brasileiro paga R$ 265.00_00 por uma ML 350_ que nos Estados Unidos custa o equivalente a R$ 75 
mil. ?Por que baixar o preço se o consumidor paga??_ explicou o executivo. Vamos parar de cair nas 
MENTIRAS das MONTADORAS : http://economia.uol.com.br/ultimas-
noticias/infomoney/2011/09/26/carga-tributaria-brasileira-e-inferior-a-media-dos-paises-da-ocde.jhtm 
NÃO é culpa dos Impostos: http://economia.estadao.com.br/noticias/economia_carro-no-brasil-seria-
mais-caro-mesmo-sem-imposto_85197_0.htm NÃO é culpa do _Custo Brasil_ : 
http://carsale.uol.com.br/Novosite/revista/mercado/materia.asp?idnoticia=9116 Assista no Youtube 
matéria completa: Protesto por preço Justo! Chega de exploração ao povo do Brasil !!! 
http://www.youtube.com/watch?v=LugKcCaG4H0
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 A #LeideAcesso à Informação significa um importante passo para a consolidação democrática do 
Brasil e também para o sucesso das ações de prevenção da corrupção no país. Utilize-a sempre que 
necessário e exerça sua #cidadania! www.acessoainformacao.gov.br
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 #manual: Aumente seus conhecimentos sobre a condução do processo administrativo disciplinar 
(#PAD) com as recomendações da CGU. O material completo aborda desde como se fazer chegar à 
administração a ocorrência de suposta irregularidade_ até o resultado final do processo. 
http://goo.gl/BBGsIH
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 NO DIA DE HOJE (04/08/2013) O JORNAL ?ACRÍTICA? FEZ PUBLICAR NOTA EM QUE O 
MINISTRO DO TCU_ MARCOS BEMQUERER COSTA_ PRESIDENTE DA AUDICON_ 
ASSOCIAÇÃO QUE INTEGRO E QUE CONGREGA OS MINISTROS E CONSEHEIROS 
SUBSTITUTOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DE TODO O PAÍS_ APOIA MINHA INICIATIVA 
DE IR AOS MUNICÍPIOS DE LÁBREA_ CANUTAMA_ BOCA DO ACRE_ PAUINI_ TAPAUÁ E 
JURUÁ_ TODOS DE MINHA RELATORIA. MINISTRO_ É COM GESTOS COMO O SEU E DE 
TODA A AUDICON QUE IREMOS QUEBRAR VELHOS COSTUMES E PRÁTICAS HÁ MUITO 
DIVORCIADAS DAS MODERNAS TÉCNICAS DE CONTROLE PRATICADAS NOS PAÍSES 
MAIS DESENVOLVIDOS. DE MINHA PARTE_ CONTINUAREI LUTANDO PARA QUE OS 
RECURSOS PÚBLICOS ALCANCEM_ EFETIVAMENTE_ UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS POR EXCELÊNCIA E SUPRA AS REAIS NECESSIDADES DE NOSSA POPULAÇÃO. 
SEU GESTO SINALIZA QUE EU ESTÁVA CERTO QUANDO TOMEI A INICIATIVA DE 
VISITAR AQUELAS MUNICIPALIDADES_ INFELIZMENTE MAL ASSIMILADA POR UNS 
POUCOS. MAIS QUE ISSO. ELE TAMBÉM APONTA QUE ESSA LUTA NÃO É APENAS 
MINHA_ MAS DE TODA UMA CATEGORIA DE PROFISSIONAIS QUE_ COMO EU_ SOMOS 
SEDENTOS DE UMA MAIOR TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. MINISTRO_ RECEBA MEU FRATERNAL ABRAÇO!! ESTAMOS JUNTOS NESSA LUTA POR UM BRASIL MELHOR!!
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 Confira esta e outras leis_ decretos e portarias relacionados ao incremento da #transparência pública: 
www.portaldatransparencia.gov.br/sobre/Legislacao.asp
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 AO VIVO - VÍDEO: Assista agora (a partir das 19h) a participação do ministro-chefe da CGU_ Jorge 
Hage_ no programa _A Voz do Brasil_ falando sobre a nova lei brasileira #anticorrupção empresarial.
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link. Depois das Jornadas 
de Junho

https://fbexternal-
a.akamaihd.net/s
afe_image.php?d
=AQAZs4Yq4tSg
yZP1&w=130&h=
130&url=http%3A
%2F%2Ff.i.uol.c
om.br%2Ffolha%
2Ffurniture%2F5.
2%2Fimages%2
Flgo-
folha_facebook.j
pg&cfs=1

http://www1.folha.u
ol.com.br/educacao
/2013/07/1319849-
33-de-entes-
fiscalizados-nao-
aplica-minimo-do-
fundeb-em-
salario.shtml

.folha.uol.
com.br

2013-08-
02T12:00:
00+0000 1375444800 02/08/2013 14:00 48 52 2 2 2 0 105 1 156 171477772896297_604364396274297 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/604364396274297

photo post_user_171477772896297

 V CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO_O TEMA :_GESTÃO E 
FINANCIAMENTO DO SUAS_.
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 Grupo Orzil shared a link to CGU - Controladoria-Geral da União (oficial)_s timeline. Depois das Jornadas 
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 Pessoal_ o dinheiro do Fundeb pode ser dado aos professores como bônus no fim do ano? Depois das Jornadas 
de Junho
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 Daniel Alves ELES ABAFARAM O CASO DO ACIDENTE COM ÔNIBUS DE ALUNOS QUE 
VIROU E AGORA EU PERGUNTO _ É CERTO ISSO ????? TRASPORTAR CAIXAS DE BEBIDA 
ALCOÓLICAS EM VEICULO ESCOLAR. VEICULO DE PLACA BWU 8878
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 ECOSPORT COM PREÇO JUSTO NA ÍNDIA! CHEGA DE EXPLORAÇÃO! ACORDA BRASIL!!! 
LEIAM AS MATÉRIAS ABAIXO E VEJA QUE NÃO É CULPA SÓ DOS IMPOSTOS! Quem define 
o preço é o mercado?_ disse um executivo da Mercedes-Benz_ para explicar porque o brasileiro paga 
R$ 265.00_00 por uma ML 350_ que nos Estados Unidos custa o equivalente a R$ 75 mil. ?Por que 
baixar o preço se o consumidor paga??_ explicou o executivo. Vamos parar de cair nas MENTIRAS 
das MONTADORAS : http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/infomoney/2011/09/26/carga-
tributaria-brasileira-e-inferior-a-media-dos-paises-da-ocde.jhtm NÃO é culpa dos Impostos: 
http://economia.estadao.com.br/noticias/economia_carro-no-brasil-seria-mais-caro-mesmo-sem-
imposto_85197_0.htm NÃO é culpa do _Custo Brasil_ : 
http://carsale.uol.com.br/Novosite/revista/mercado/materia.asp?idnoticia=9116 Assista no Youtube 
matéria completa: Protesto por preço Justo! Chega de exploração ao povo do Brasil !!! 
http://www.youtube.com/watch?v=LugKcCaG4H0
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 Como proceder para pedir uma verificação das contas públicas em Agua Fria de Goiás ??? Depois das Jornadas 
de Junho
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 Estou precisando postar uns comentários em OFF_ tem como me add para eu ter acesso as 
mensagens particulares??? beijão
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 As prestações de contas das entidades do Sistema ?S? são submetidas à #auditoria da CGU? Faça o 
download da cartilha e tire suas dúvidas sobre pontos recorrentes na gestão de recursos das entidades 
do Sistema _S_: http://goo.gl/a1vJyj

Depois das Jornadas 
de Junho https://fbcdn-

sphotos-c-
a.akamaihd.net/h
photos-ak-
ash2/v/t1.0-
9/p130x130/5629
94_60287291309
0112_130879676
3_n.jpg?oh=9ec0
66fbcefb549395b
668d442d04862
&oe=5574A9FA&
__gda__=143830
1280_a08bab047
a6e8c6e49ac561
1291dc37b

https://www.faceboo
k.com/cguonline/ph
otos/a.3794393587
66803.92592.17147
7772896297/60287
2913090112/?type=
1

facebook.
com

2013-07-
30T17:00:
01+0000 1375203601 30/07/2013 19:00 52 55 0 0 0 0 58 0 110 171477772896297_603348379709232 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/603348379709232

photo post_page_171477772896297

 Hoje é dia de #festa! Chegamos ao marco de 20.000 cidadãos brasileiros em nosso perfil. E não 
poderíamos deixar de agradecê-los! Vocês foram responsáveis por nossas mensagens chegarem a mais 
de 1 milhão de pessoas no último mês (fonte: facebook). Continuamos a constante busca pela regular 
aplicação dos recursos públicos_ assim como a luta #contracorrupção. E você_ cidadão_ pode 
encontrar em nossos perfis subsídios para exercer o #controlesocial da administração pública. 
Agradecemos a parceria na divulgação das ações da Controladoria por um Brasil ainda mais 
transparente. Obrigada (;
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 A #LeideAcesso à Informação é válida para o Legislativo_ Executivo e Judiciário_ nas três esferas de 
poder (federal_ estadual e municipal)_ além de autarquias_ fundações_ empresas públicas e entidades 
privadas sem fins lucrativos que recebem recursos públicos. Saiba mais sobre as ferramentas de 
#controlesocial do Senado Federal em www.senado.leg.br/transparencia
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 Gostaria de saber o que a CGU pode fazer pelos Aposentados Brasileiros_ pois o INSS não da os 
direitos de quem se aposenta Ex. Periculosidade_ por isso temos que ir a justiça mas e uma operação 
muito lenta chegando as vezes a sair as sentenças´só quando os aposentados já faleceram_ outra 
atitude errada da Presidenta Dilma e o nao repasse para os aumentos dos aposentados pois ao assumir 
em 2011 deu ZERO de aumento para quem recebe acima do salario como se não bastasse ainda o 
Imposto de renda abocanha uma parte_ finalmente o restante é para aquisição de medicamentos_ até 
quando nos aposentados iremos suportar isso?
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 Caravanas das Ouvidorias. Cuiabá_ 24 e 25 de julho. Créditos: Secom AGE/MT Depois das Jornadas 
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Secretaria-Geral da Presidência da República_s 
photo.
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 Assista às discussões da 3ª Reunião Geral de #Ouvidorias Públicas. Aproveite_ inscreva-se no canal 
da CGU no #youtube e receba nossas atualizações de vídeos anticorrupção: http://ow.ly/ktbHr
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 Faça sua parte na luta #contracorrupção! Fiscalize a aplicação dos recursos públicos e exerça o 
#controlesocial: www.portaldatransparencia.gov.br
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 Uma expereriéncia comum para continuar a proporcionar ao meus cliente uma experiência excelente é 
oferecer valor a eles sem exigir que comprem algo. sugeriram reunir-se com os clientes para ouvi-los e 
entender como ajudá-los a encarar qualquer desafio que eles possam enfrentar neste momento. Isso 
pode ser feito ao oferecer consultoria estratégica pro bono para ajudá-los a melhorar suas operações_ 
estendendo prazos de pagamentos_ ou até mesmo através da conexão dos clientes para que 
compartilhem estratégias ou descubram como podemos trabalhar juntos_ isso abc para-raios tem eu 
faço um convite a todos os empresarios do Brasil_ as construtoras de predios_ as construtoras de 
obras industrias_ as empresas_ as fabricas em geral_ os hoteis e moteis_ pousadas_ fazendas_ os 
quarteis do exercito Brasileiro_ as igrejas de todas dominações_ venha ser nosso parceiro_ nossos 
planos adquerir o para-raio 48 vezes no cartão BNDES ou em 60 parcelas sem entrada_ meu contato; 
e;mail saulo.abcpararaios@gmail.com site WWW.ABCPARARAIOS.COM.BR
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 Uma expereriéncia comum para continuar a proporcionar ao meus cliente uma experiência excelente é 
oferecer valor a eles sem exigir que comprem algo. sugeriram reunir-se com os clientes para ouvi-los e 
entender como ajudá-los a encarar qualquer desafio que eles possam enfrentar neste momento. Isso 
pode ser feito ao oferecer consultoria estratégica pro bono para ajudá-los a melhorar suas operações_ 
estendendo prazos de pagamentos_ ou até mesmo através da conexão dos clientes para que 
compartilhem estratégias ou descubram como podemos trabalhar juntos_ isso abc para-raios tem eu 
faço um convite a todos os empresarios do Brasil_ as construtoras de predios_ as construtoras de 
obras industrias_ as empresas_ as fabricas em geral_ os hoteis e moteis_ pousadas_ fazendas_ os 
quarteis do exercito Brasileiro_ as igrejas de todas dominações_ venha ser nosso parceiro_ nossos 
planos adquerir o para-raio 48 vezes no cartão BNDES ou em 60 parcelas sem entrada_ meu contato; 
e;mail saulo.abcpararaios@gmail.com site WWW.ABCPARARAIOS.COM.BR
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 A Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla) é coorganizada 
pela Controladoria-Geral da União e pelo Ministério da Justiça.
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 Olho vivo no dinheiro público! Saiba como exercer o #ControleSocial_ como conselheiro municipal 
ou cidadão_ acompanhando a gestão dos recursos públicos dos programas de desenvolvimento 
agrário. Confira a cartilha completa_ faça o download do arquivo e solicite sua versão impressa em 
http://goo.gl/VlVpde
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 Assista ao vídeo institucional da CGU e conheça nossas ações pelo bom uso dos recursos públicos e 
incremento da #transparência governamental. Inscreva-se no canal da Controladoria no #youtube e 
receba nossas atualizações de vídeos anticorrupção: http://goo.gl/p8ZI3
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link. Depois das Jornadas 
de Junho
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 Na busca pelo fortalecimento da #gestãopública federal_ a CGU vem aprimorando o monitoramento 
sobre a implementação de programas e ações governamentais executados por meio da transferência de 
recursos financeiros. Na #cartilha a seguir_ apresentamos respostas às dúvidas e fragilidades 
levantadas acerca do tema_ para que sirva de fonte de consulta rápida e simplificada para apoio aos 
gestores e servidores da Administração Pública Federal. Baixe sua versão digital da publicação em 
http://goo.gl/8R90u9
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 O #concurso é uma iniciativa da CGU para fortalecer a #gestãopública por meio da premiação de 
boas práticas nas áreas de controle interno e de #transparência pública_ entendidas como medidas que 
possibilitam uma gestão mais eficaz_ eficiente e aderente aos princípios da Administração Pública. 
Inscrições abertas! Saiba como participar em http://goo.gl/cgpxiO
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link. Depois das Jornadas 
de Junho
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 http://www.professorcompanheiro.org/2013/07/20-06-2013-protesto-em-recife-contra.html O 
TEMPO NÃO PARA... (CAZUZA)
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 http://www.alipiofilho.blogspot.com.br/2013/07/mais-dinheiro-para-os-municipios.html Depois das Jornadas 
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 Confira o passo a passo do e-SIC (Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão)_ que 
permite a qualquer pessoa_ física ou jurídica_ encaminhar pedidos de acesso a informação para 
órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. Saiba mais em http://goo.gl/UhWXP
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 VÍDEO: Confira entrevista com o ministro Jorge Hage_ no programa Perfil & Opinião da TVE Bahia. Depois das Jornadas 
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 Gostaria de saber o que a CGU vai fazer sobre o gasto de 120 milhões que o poder público está 
empregando para fazer uma festa religiosa que é a #JMJ (Jornada Mundial da Juventude). A 
Constituição de 1988_ sobre tal assunto_ assim giza: Art. 19. É vedado à União_ aos Estados_ ao 
Distrito Federal e aos Municípios: I ? estabelecer cultos religiosos ou igrejas_ subvencioná-los_ 
embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência 
ou aliança_ ressalvada_ na forma da lei_ a colaboração de interesse público; Assentadas tais 
premissas_ se pensarmos na JMJ (e_ por conseguinte_ nos eventos religiosos) tem-se que destinar 
recurso públicos para sua realização fere de morte o art. 19_ inc_ I_ da Carta Magna_ bem como o 
princípio da igualdade e_ ainda_ incorre-se_ em tese_ em improbidade administrativa. A respeito do 
princípio da igualdade_ diga-se: mesmo se a todas as crenças e descrenças o Estado quisesse financiar 
eventos_ não poderia fazê-lo em razão da norma constitucional proibitiva ? o tratamento igual é 
reflexo da neutralidade abrigada na essência mesma do Estado laico; estender esse financiamento a outras confissões religiosas não restabelece a igualdade_ pelo contrário_ a viola duplamente. Ora_ como o próprio site da JMJ diz_ trata-se de evento em que s
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 CORREIÇÃO: O Manual de Direito Disciplinar para Empresas Estatais busca facilitar a tomada de 
decisão durante a instauração_ condução e julgamento dos procedimentos disciplinares. Acesse a 
publicação em http://goo.gl/oV9E8
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 Avalie as informações referente ao convênio entre Gongogi/ Bahia e o MEC em relação a construção 
da escola de educação infantil tipo B_ temos muitas coisas a discutir .
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 GESTÃO PÚBLICA: Este manual tem o objetivo de orientar os agentes municipais sobre os 
procedimentos necessários para a obtenção_ a aplicação e o #controle de recursos públicos federais. A 
publicação adota termos claros e correntes de forma que o agente municipal execute os processos de 
solicitação e aplicação de recursos federais sem a intermediação de terceiros. Saiba mais em 
http://goo.gl/px1P3
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 Quando ira a CGU definir o que é corrupção_ para melhor definir como pretende combate-la? Depois das Jornadas 
de Junho
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 ONDE ESTÁ O MPU_ OAB_ CGU_ RECEITA FEDERAL???? TEM QUE DESAPROPRIAR E 
COLOCAR PESSOAS POBRES TEM QUE PENALISAR OS RICOS COM MULTAS ALTÍSSIMAS 
TEM QUE CAÇAR O MANDATO DE POLÍTICOS ENVOLVIDOS COM ISSO quando querem 
pegar pessoas humildes não deixam escapar nem 50 reais....aí aparecem esses marajás e fazem o que 
querem....UMA DENÚNCIA GRAVE HEIN_ POR QUE ISSO PODE ESTAR SENDO FEITO PROS 
GRANDES EVENTOS QUE VÊM POR AI...COPA_ OLIMPIADAS_ PAPA E ETC... 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2013/07/18/interna_cidadesdf_377624/sem-
fiscalizacao-aeroporto-de-sao-sebastiao-lucra-com-hangares-para-ricos.shtml
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 Confira o artigo publicado na Biblioteca Virtual sobre Corrupção (BVC) e saiba mais sobre controle 
jurisdicional das políticas públicas relativas à educação. O texto apresenta uma análise das 
particularidades dos direitos fundamentais sociais frente à dignidade da pessoa humana e os objetivos 
traçados à República_ sob um viés de direito público subjetivo conferido à educação básica. Acesse o 
trabalho em http://goo.gl/cyh8d
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 MANDELA DAY 2013 Há quatro anos_ as Nações Unidas_ transformaram o aniversário do herói 
nacional sul-africano no Mandela Day. A data comemorada no 18 de julho em diversos países 
pretende estimular ações solidárias e homenagear o legado do defensor dos direitos humanos_ que é o 
símbolo da luta contra o Apartheid. A ideia é doar simbolicamente 67 minutos de seu tempo para 
realizar algo em prol do outro_ em referência aos 67 anos que o prêmio Nobel da Paz_ advogado e 
líder negro dedicou à luta pela igualdade. A dedicação da Produção de Cultura Negra firma a 
participação no Mandela Day 2013_ persistindo na igualdade em relação aos direitos fundamentais da 
Comunidade Negra e Comunidade do Samba da Metrópole perante o processo Político_ Econômico_ 
Social e Cultural em condições de liberdade. Agradeço a todos da comunidade pelo carinho e 
consideração. Clique e conheça a história de Nelson Mandela.
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 As informações relativas aos voos em aeronaves da Força Aérea Brasileira já estão disponíveis para 
consulta pública na internet_ informa o portal EXAME.com.
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link. Depois das Jornadas 
de Junho
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link. Depois das Jornadas 
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 VÍDEO: Confira reportagem da TV NBR sobre o Brasil Transparente_ programa criado pela CGU 
para auxiliar estados e municípios a implementarem suas respectivas leis de #AcessoàInformação.
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 Há dez anos_ a CGU atua na defesa do patrimônio público_ incremento da transparência e no 
combate à corrupção. A Controladoria conta sempre com a participação da sociedade_ principal 
parceira nesses esforços e primeira beneficiária de seus resultados. www.cgu.gov.br/CGU/10anos.asp
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 EVENTO: A Caravana das Ouvidorias é uma iniciativa da Ouvidoria-Geral da União_ unidade da 
CGU_ e consiste em uma série de encontros para a disseminação de informações com foco na atuação 
sistêmica_ escuta_ troca de experiências e vivências sobre a realidade regional das ouvidorias públicas 
brasileiras_ conselhos_ conferências e outros institutos de participação social. Os 5 encontros 
regionais são voltados à participação de ouvidores e profissionais de ouvidorias públicas_ conselhos e 
outros institutos de participação social_ além de representantes de movimentos e organizações da 
sociedade civil. Saiba a data da realização do evento na sua região em http://goo.gl/zyk6a
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 Relembre a participação do ministro-chefe da CGU no programa _Bom Dia_ Ministro_ 
http://goo.gl/ABXGZ
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 As concessões dos serviços de transporte coletivo rodoviário estão vencidas interestaduais 
supostamente sob a responsabilidade da ANTT (p.ex.: Rio ? São Paulo_ Porto Alegre ? Brasília_ 
Belém ? Brasília). Para reduzir as tarifas dos serviços públicos de transporte coletivo de passageiros 
(linhas de ônibus) interestaduais e internacionais é preciso terminar com os monopólios territoriais_ 
através de licitação das concessões vencidas (o critério para ganhar a licitação deve ser menor tarifa). 
Da mesma forma_ é preciso proceder a licitação das concessões vencidas dos demais serviços 
públicos (telecomunicações e energia elétrica especialmente). A CGU poderia assumir a dianteira 
neste sentido.
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 e tem como confiar nessas informaçoes? Depois das Jornadas 
de Junho
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link. Depois das Jornadas 
de Junho
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 Confira o artigo do ministro Jorge Hage para a Folha de São Paulo_ sobre o financiamento público de 
campanhas eleitorais.
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 Eu gosto demais dos post da CGU pois acessando do celular fico inteirada de todas as noticias do 
citado orgao.
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 Confira o discurso da presidente Dilma Rousseff na abertura do Encontro Anual da Parceria para 
Governo Aberto (OGP - Open Government Partnership). Aproveite_ inscreva-se no canal da CGU no 
youtube e receba nossas atualizações de vídeos anticorrupção e pela defesa do patrimônio púlbico: 
http://goo.gl/M8Huv
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 Saiba como pedir informações públicas pela #LeideAcesso no Executivo_ Legislativo e Judiciário: 
Poder Executivo - http://goo.gl/70rsd Senado - http://goo.gl/m24bU Câmara dos Deputados - 
http://goo.gl/kaPN5 STF - http://goo.gl/t1D1b STJ - http://goo.gl/R7DMl TST - http://goo.gl/gxwTp 
TSE - http://goo.gl/gmDnT Justiça Federal - http://goo.gl/YeZ62
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 ?A inabilitação da empresa Técnica Construções constitui o óbvio_ decorre da lógica jurídica e do 
bom senso_ para não falar do princípio da moralidade?_ afirmou o ministro Jorge Hage_ da CGU_ 
sobre a participação da subsidiária da Delta em licitação do Dnit (Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes). Fonte: Coluna Sonia Racy (Estadão) http://goo.gl/91j47
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 Nosso governo corrupto enganou todo povo brasileiro com falsos projetos de Usinas Hidrelétricas ( 
Belo Monte_ Tapajós e mais 07 outras) somente para facilitar contratos bilionários com mineradoras 
multinacionais para roubarem nosso ouro e outros minérios nobres. O Congresso Nacional não é dono 
do Brasil_ nem tem autorização do povo para promover genocídio dos povos indígenas e muito menos 
devastar a Amazônia. PRECISAMOS DE UMA REVOLUÇÃO...
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 VÍDEO: Confira o curta-metragem de animação produzido pela CGU em parceria com o Escritório 
das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC).
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 NENHUMA AUTORIDADE BRASILEIRA PODE DIZER QUE NÃO SABIA DAS 
REIVINDICAÇÕES!!! Nós dos Movimentos Sociais fizemos nossa parte e elaboramos 80 diretrizes de 
Combate à Corrupção em 2012 em conjunto com o clamor da sociedade.
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 _Obrigatoriedade de ensino do controle social e da educação fiscal_ é um dos temas das 80 propostas 
priorizadas pela sociedade civil na 1ª Consocial. Conheça o relatório final da Conferência e colabore 
para a concretização das propostas: http://www.cgu.gov.br/consocial/
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 Porque não obtive resposta da CGU_ perguntei a IACA_ como eles definem corrupção. Eis aqui a 
resposta. IACA: Nao existe uma definição unica de corrupção_ aceita globalmente. IACA segue a 
definição globalmente aceita: Corrupção é o abuso do poder publico para ganhos privados. How does 
IACA defines corruption? International Anti-Corruption Academy (IACA): There is no single_ 
globally binding definition of corruption. IACA goes along the general globally accepted definition - 
Corruption is the misuse of entrusted power for private gain.
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 O acesso à informação como direito fundamental também é reconhecido por importantes organismos 
da comunidade internacional_ como a Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização dos 
Estados Americanos (OEA). Saiba mais sobre o #AcessoaInformação e conheça outros tratados_ 
convenções e declarações assinados pelo Brasil sobre o tema:http://goo.gl/0qB36
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 Para Jorge Hage_ converter corrupção em crime hediondo é emblemático_ mas é preciso aprovar 
projeto que elimine recursos às cortes superiores e reformar os códigos de processos penal e civil. 
Confira a entrevista completa do ministro da CGU em http://goo.gl/fSsGl
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link. Depois das Jornadas 
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 Atenção! Últimos dias para participar da consulta pública para a criação e regulamentação do 
Sistema Federal de Ouvidorias Públicas. O debate online sobre o texto permite que qualquer cidadão 
possa colaborar com o aperfeiçoamento do instrumento normativo_ intensificando a troca de ideias e 
democratizando o processo legislativo. Participe enviando comentários e sugestões pelo site do 
Ministério da Justiça_ no link http://goo.gl/PUCrE
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 Esta notícia tem que ser investigada. Isto eh muito serio: 
http://www.advivo.com.br/blog/luisnassif/processo-contra-a-globo-na-receita-teria-desaparecido
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 A lei prevê para o servidor estável duas hipóteses de perda punitiva do cargo. A primeira_ em 
decorrência de sentença judicial condenatória_ transitada em julgado_ com penalidade superior a um 
ano de prisão por qualquer crime funcional lato sensu ou por mais de quatro anos de prisão por crime 
comum_ se assim se manifestar o juiz. A segunda_ em função de processo administrativo disciplinar_ 
com garantias da ampla defesa e do contraditório. Confira perguntas e respostas sobre penalidades 
administrativas em http://goo.gl/BOnJa
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 Na Administração Pública Federal_ é dever do servidor representar contra suposta irregularidade_ 
cometida por qualquer outro servidor_ de que tiver ciência_ exclusivamente em razão do cargo_ bem 
como contra ato ilegal_ omissivo ou abusivo cometido por autoridade. Confira outras perguntas e 
respostas sobre representação e denúncia no site da CGU http://goo.gl/aX66X
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 O povo brasileiro merece serviços públicos de qualidade. Os políticos dizem que não há dinheiro 
suficiente para atender as demandas da sociedade. O contribuinte pergunta: _para onde são destinados 
os tributos recolhidos neste país?_ http://noticias.uol.com.br/album/2013/07/04/gastos-indevidos-dos-
politicos.htm?abrefoto=13#fotoNav=14
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 _Mesmo após serem obrigados a cumprir a _lei da transparência_ desde o último dia 27 de maio_ 
pelo menos 53 municípios cearenses ainda não conseguiram se adequar à legislação que exige 
divulgação à sociedade_ em tempo real_ de informações sobre a execução orçamentária pública__ 
informa o Diário do Nordeste.
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 Governador sabia do desvio na Secretaria de Justiça do PI | Portal Ai5 
www.portalai5.com/.../governador-sabia-do-desvio-na-secretaria-de-justi... 20/02/2013 - PALAVRA 
DA SECRETARIA DE JUSTIÇA (antes da divulgação dos documentos). NOTA DE 
ESCLARECIMENTO. Sobre as denuncias feitas ...
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 Confira hoje_ às 22h_ a entrevista com o ministro Jorge Hage_ no programa Perfil & Opinião_ da 
TVE Bahia. Durante a conversa_ Hage falará sobre o excesso de burocracia_ aplicação dos recursos 
públicos e combate à corrupção. Assista ao programa ao vivo pelo link www.irdeb.ba.gov.br/tveonline

Depois das Jornadas 
de Junho

https://fbexternal-
a.akamaihd.net/s
afe_image.php?d
=AQBtbvpGEDQ
s0W9J&w=130&
h=130&url=http%
3A%2F%2Fi0.wp
.com%2Fjornald
achapada.com.br
%2Fwp-
content%2Fuploa
ds%2F2013%2F
07%2FJORGE-
HAGE_MINISTR
O-
CONTROLADO
RIA-GERAL-DA-
UNICAO_CRED-
AGENCIA-
BRASIL.jpg%3Ffi
t%3D400%252C
400&cfs=1&sx=1
65&sy=0&sw=23
5&sh=235

http://jornaldachapa
da.com.br/2013/07/
01/tve-apresenta-
entrevista-com-
ministro-jorge-hage-
nesta-quarta-feira/

jornaldac
hapada.c
om.br

2013-07-
04T00:30:
01+0000 1372897801 04/07/2013 02:30 30 34 0 0 0 0 20 0 50 171477772896297_590568904320513 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/590568904320513

link post_page_171477772896297
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 Aproveite o período de férias escolares para mostrar aos pequenos o Portalzinho da Criança Cidadã_ 
espaço com personagens_ histórias em quadrinhos e jogos educativos. Voltado para crianças de seis a 
doze anos de idade_ o site infantil da CGU busca contribuir para o aprendizado de temas como ética e 
cidadania de forma interativa e divertida. Acesse o site em www.portalzinho.cgu.gov.br
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 _A academia é a única instituição mundial dedicada exclusivamente a estudar métodos de combate à 
corrupção__ informou o portal da EBC.

Depois das Jornadas 
de Junho
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2013-07-
03T12:00:
00+0000 1372852800 03/07/2013 14:00 27 29 1 1 1 0 24 0 52 171477772896297_590258277684909 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/590258277684909

status post_user_171477772896297

 Há uma cartilha sobre Capacitação_ não é? Onde encontrar? Depois das Jornadas 
de Junho

2013-07-
02T19:08:
00+0000 1372792080 02/07/2013 21:08 0 0 2 2 2 0 0 2 4 171477772896297_590227627687974 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/590227627687974

status post_user_171477772896297

 É fantástico que a Controladoria esteja aqui! Depois das Jornadas 
de Junho

2013-07-
02T19:06:
42+0000 1372792002 02/07/2013 21:06 1 1 0 0 0 0 0 0 1 171477772896297_590227257688011 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/590227257688011

photo post_page_171477772896297

 CONSULTA PÚBLICA: Encerra-se no dia 16 de julho a consulta para a criação e regulamentação do 
Sistema Federal de Ouvidorias Públicas. O debate online sobre o texto permite que qualquer cidadão 
possa colaborar com o aperfeiçoamento do instrumento normativo_ intensificando a troca de ideias e 
democratizando o processo legislativo. Os comentários e sugestões podem ser feitos pelo site do 
Ministério da Justiça_ no link http://goo.gl/PUCrE Participe!
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02T17:18:
58+0000 1372785538 02/07/2013 19:18 19 19 0 0 0 0 14 0 33 171477772896297_590184787692258 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/590184787692258

link post_page_171477772896297

 _Auditoria da CGU aponta superfaturamento_ medição de serviços não executados e alterações 
indevidas na obra da Ferrovia de Integração Oeste-Leste__ informou o Estadão.

Depois das Jornadas 
de Junho

https://fbexternal-
a.akamaihd.net/s
afe_image.php?d
=AQAnmD3lrr93
FJ7-
&w=130&h=130&
url=http%3A%2F
%2Fwww.estada
o.com.br%2Fest
adao%2Fnovo%
2Fimg%2Festad
ao.gif&cfs=1

http://www.estadao.
com.br/noticias/imp
resso,cgu-ve-
irregularidades-da-
delta-em-ferrovia-
,1048882,0.htm

estadao.c
om.br

2013-07-
02T12:00:
00+0000 1372766400 02/07/2013 14:00 54 59 7 7 7 0 32 8 101 171477772896297_589782094399194 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/589782094399194

status post_user_171477772896297

 Parabéns a Equipe da CGU pelas belíssimas capacitações no Maranhão. Depois das Jornadas 
de Junho

2013-07-
02T02:29:
16+0000 1372732156 02/07/2013 04:29 1 1 1 1 1 0 0 0 2 171477772896297_589886631055407 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/589886631055407

photo post_user_171477772896297

 Não tem desculpa_ se o governo quer dar uma resposta imediata e clara ao clamor popular_ deve 
nomear já TODOS OS APROVADOS!!! CGU com mais de 50% de cargos vagos é um Brasil com 
mais espaço para a corrupção! Chega de protelar!!! TOME UMA POSIÇÃO_ MANIFESTE-SE_ 
nobre Ministro_ mostre sua disposição em cooperar no combate à corrupção! Não basta ter enviado 
um pedido ao MPOG_ a hora é agora para que o senhor exerça com integridade a pressão necessária 
que o seu cargo requer e possibilita. A causa não é apenas nossa_ é sua e de todo a nação!

Depois das Jornadas 
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x.fbcdn.net/hphot
os-xfa1/v/t1.0-
9/s130x130/1000
756_1384107875
140287_4058423
50_n.jpg?oh=a1d
b90ba30f5ddd74
db8c1eed9e4366
9&oe=55B66B12

https://www.faceboo
k.com/photo.php?fbi
d=13841078751402
87&set=o.17147777
2896297&type=1

facebook.
com

2013-07-
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01+0000 1372712701 01/07/2013 23:05 13 15 3 1 1 0 1 3 18 171477772896297_1384107875140287 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/1384107875140287

photo post_page_171477772896297

 Como contribuir para uma educação de qualidade em nosso País? Confira a cartilha da CGU 
_#OlhoVivo no Dinheiro Público - Fundeb_ e saiba como exercer seu papel de cidadão_ 
acompanhando e fiscalizando a execução do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Acesse a cartilha em 
http://goo.gl/Vf2Tp
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00+0000 1372698000 01/07/2013 19:00 98 103 1 1 1 0 201 0 300 171477772896297_589683591075711 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/589683591075711

video post_page_171477772896297

 VÍDEO: O secretário de prevenção da corrupção e informações estratégicas da CGU_ Sérgio Seabra_ 
debate no _Conexão Futura_ questões sobre a Lei de Acesso_ como o programa Brasil Transparente_ 
o e-SIC e o controle social dos gastos públicos.

Depois das Jornadas 
de Junho
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photo post_user_171477772896297

 QUEREMOS UMA RESPOSTA DA CGU.... MARUIM ESPERA A CONCLUSÃO DESSA OBRA 
DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA SEU POVO...

Durante as Jornadas 
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01+0000 1372603021 30/06/2013 16:37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171477772896297_441792149251291 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/441792149251291

link post_user_171477772896297

 Realizado em Salvador (BA)_ em 19 de abril_ no contexto das preparações para a III Conferência 
Nacional de Promoção da Igualdade Racial - a III CONAPIR. Salvador foi a primeira capital fora de 
Brasília a sediar os Seminários Temáticos que integraram a programação comemorativa de dez anos 
de criação da SEPPIR e etapa preparatória para a III Conferência Nacional de Promoção da Igualdade 
Racial ? III CONAPIR_ que acontece de 5 a 7 de novembro_ em Brasília_ com o tema Democracia e 
Desenvolvimento Sem Racismo: por um Brasil Afirmativo. Marilena Chauí_ professora doutora do 
Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo (USP)_ foi palestrante no evento sobre o 
tema Representação Política e Enfrentamento ao Racismo. Clique no link e conheça a íntegra da 
palestra http://www.afrodescendente.net.br/blog_representacao.htm

Durante as Jornadas 
de Junho
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53+0000 1372601813 30/06/2013 16:16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171477772896297_566761190034170 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/566761190034170

photo post_page_171477772896297

 É possível o exercício de atividade liberal para um servidor ocupante de cargo público? Descubra a 
resposta desta e de outras perguntas sobre #gestãopública e agentes públicos em http://goo.gl/BjmkM
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status post_user_171477772896297

 Governador do Piauí : Wilsão ! _ Muita Atenção na Secretaria de (in) justiça do Estado do Piaui ! 
Aqui à pratica de corrupção resulta em promoção _ já posicionar-se contra dá punição ; Só que sem 
lutar até a morte Governador ! - Nunca me verão _ ainda mas agora na era da informação ; Se no 
Poder do Estado não tiver um homem temente à DEUS que tome rédea da situação _ que busquemos 
um em outro Estado ; Fazer o que ? - É uma opção ! Oremos à DEUS para que os governantes do 
Piauí voltem a razão . Poderia começar Wilsão _ mandando o secretário de (in)justiça Dep João 
Henrique Rebelo e o Capitão Anselmo Luis Portella deixe-ver me para onde ... já sei ! para Itália !- 
Não _ não pra lá iriam gostar ! É melhor pro Japão ! Meu Governador Wilsão abra o olho _ Ore a 
DEUS e peça DELE compreensão _ e verás que você só terá a ganhar ficando ao lado da população _ 
apurando com rigor as denúncias de corrupção ;Agora se apresse homem _ antes que com tantas 
represálias não me sobre nem um tostão ! Afinal tá bem aí a Eleição _ e garanto ao senhor _ que 
aliviando a nossa dor _ será oposição à menos _ para sua campanha a Senador ! E para finalizar : - Tem visto Governador ? - O que faz o povo nas ruas e na frente de um Computador ? Já tem até deputado sendo preso por aí !- Porque também não _ no Piauí ? ( 

Durante as Jornadas 
de Junho

2013-06-
30T01:17:
45+0000 1372555065 30/06/2013 03:17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171477772896297_588789041165166 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/588789041165166

status post_user_171477772896297

 EU GOSTARIA MUITO QUE ISSO DO VIDIO FOSSE VERDADE JA CANSEI DE DENUNCIAR 
A CORRUPÇÃO NA MINHA CIDADE MAS TA DIFICIL...A POUCOS MESES DENUNCIEI UMA 
FRENTE DE TRABALHO INLICITA E QUASE ACABARAM COMIGO NÃO DEIXARAM QUE O 
MO INVESTIGASSE....AGRA GOSTARIA DE SABER DOS SENHORES O QUE FAZER SOBRE 
UM FUNCIONARIO DA PREF. QUE FOI CONTRATADO NA GESTÃO PASSADA E CONTINUA 
NESTA COMPRANDO AS COISAS PRA PREF. E DEREPENTE COMPRAR UMA CASA NO 
VALOR DE 300 MIL REAIS E VISTO E NOTORIO QUE AI TEM ROUBO AOS COFRES 
PUBLICOS MAS QUEM PODERIA INVESTIGAR ISSO SEM ME COMPROMETER POIS ELES 
QUEREM MINHA CABEÇA POR EU JA TER FEITO VARIAS DENUNCIAS....TUDO PRECISA 
DE PROVAS É POR ISSO QUE O PAIZ ESTA CORRUPÇÃO QUANDO FAZEMOS UMA 
DENUNCIA A OBRIGAÇÃO ERA QUE INVESTIGASSEM PARA APURAR SEM FICAR 
EXIGINDO UMA SERIE DE COISAS...E AI COMO JA FIZ DA SAUDE NINGUEM TIROU O 
TRAZEIRO DDA CADEIRA E FORAM PERG. AOS LADROES SE ERA VERDADE O QUE EU 
DENUNCIAVA E A RESPOSTA FOI QUE ERAM INOCENTES

Durante as Jornadas 
de Junho

2013-06-
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photo post_user_171477772896297
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photo post_user_171477772896297

 Mônica Bulhões added a new photo to CGU - Controladoria-Geral da União (oficial)_s timeline ? 
with Luiz Marcelo Azevedo and 4 others. 
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status post_user_171477772896297

 Who are you? I don_t know you and I don_t know how we become friends. Durante as Jornadas 
de Junho

2013-06-
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photo post_page_171477772896297

 Confira o artigo publicado na Biblioteca Virtual sobre Corrupção (BVC) e saiba mais sobre as formas 
de #controlesocial da administração pública. A pesquisa que buscou junto à sociedade qual o 
entendimento sobre conceitos importantes_ como ?controle social?_ ?contas públicas?; ainda sobre o 
interesse do cidadão em fiscalizar os órgãos públicos e sobre sua atuação efetiva nesta atividade. 
Acesse o trabalho em http://goo.gl/3fmbV
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video post_page_171477772896297

 _Os tribunais devem divulgar os salários de magistrados e servidores_ cargos_ funções_ abonos e 
descontos_. Assita ao vídeo do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com orientações sobre 
procedimentos da Lei de Acesso à Informação para os órgãos do Judiciário.

Durante as Jornadas 
de Junho
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photo post_page_171477772896297

 Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos públicos_ por 
qualquer meio legítimo_ devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da 
informação requerida. Conheça mais sobre a LAI e saiba como garantir os seus direitos de solicitante: 
www.acessoainformacao.gov.br
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photo post_page_171477772896297

 Código fonte do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC) está disponível 
para órgãos públicos. O sistema possibilita_ além de fazer o pedido com base na Lei de Acesso #LAI_ 
acompanhar os prazos_ receber resposta de pedido por e-mail_ interpor recursos_ apresentar 
reclamações e consultar as respostas recebidas. Saiba mais em http://goo.gl/F4Idu
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link post_page_171477772896297

 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link. Durante as Jornadas 
de Junho
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photo post_page_171477772896297

 Todo cidadão tem o direito de saber onde e como está sendo gasto o dinheiro público. Confira a 
cartilha da CGU e saiba como acompanhar a utilização desses recursos: http://goo.gl/jLcTH 
#controlesocial

Durante as Jornadas 
de Junho https://fbcdn-

sphotos-c-
a.akamaihd.net/h
photos-ak-
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8_n.jpg?oh=f881
2bd03dbb1e1bd8
af48248c570633
&oe=55729107&
__gda__=143764
7612_fb01a0b2b
e43800718c9a51
2d4e6cb54

https://www.faceboo
k.com/cguonline/ph
otos/a.3794393587
66803.92592.17147
7772896297/58649
1371394933/?type=
1
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com

2013-06-
26T12:00:
00+0000 1372248000 26/06/2013 14:00 219 232 7 6 5 1 747 15 987 171477772896297_587185844658819 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/587185844658819



photo post_page_171477772896297

 CONSULTA PÚBLICA: Faça sua sugestão na minuta do decreto que criará o Sistema Federal de 
Ouvidorias Públicas. Sua opinião é essencial para construção de um sistema participativo e 
verdadeiramente democrático. http://participacao.mj.gov.br/pensandoodireito/siouv

Durante as Jornadas 
de Junho https://fbcdn-

sphotos-a-
a.akamaihd.net/h
photos-ak-
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1

facebook.
com

2013-06-
25T17:00:
01+0000 1372179601 25/06/2013 19:00 36 38 3 0 0 0 78 0 114 171477772896297_586859104691493 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/586859104691493

status post_user_171477772896297

 Adoro essa página! Parabéns!!! Durante as Jornadas 
de Junho

2013-06-
25T15:22:
46+0000 1372173766 25/06/2013 17:22 1 1 1 1 1 0 0 0 2 171477772896297_586817884695615 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/586817884695615

status post_page_171477772896297

 NOTíCIA: LAI garante acesso a mais de 100 mil informações que eram reservadas ou secretas 
Levantamento realizado pela CGU revela que_ até o último dia 14 de junho_ 105.024 informações em 
poder dos órgãos/entidades do Poder Executivo Federal deixaram de ter o acesso restrito em 
decorrência da Lei de Acesso à Informação (LAI). As informações ?desclassificadas? nos últimos 12 
meses estão publicadas no site de cada órgão/entidade com base no Decreto n° 7.724/2012_ que 
regulamenta a LAI_ segundo o qual_ essa publicação deve ocorrer anualmente até o dia 1º de junho. 
Leia mais em http://goo.gl/ck8yC

Durante as Jornadas 
de Junho

2013-06-
25T12:00:
01+0000 1372161601 25/06/2013 14:00 55 58 0 0 0 0 50 0 105 171477772896297_586704511373619 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/586704511373619

link post_page_171477772896297

 AO VIVO: Acompanhe a transmissão (24 e 25 de junho) do _Colóquio Internacional de Ouvidorias 
de Comunicação Pública - A prática do direito do cidadão à informação e à comunicação?_ que 
acontece em Brasília. O evento conta com a participação do Ouvidor-Geral da União_ José Eduardo 
Romão_ e com ouvidores da Argentina_ México_ Canadá_ Colômbia e Espanha.

Durante as Jornadas 
de Junho
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comunicacao-
publica

ebc.com.
br

2013-06-
24T14:08:
16+0000 1372082896 24/06/2013 16:08 20 21 0 0 0 0 18 0 38 171477772896297_586328504744553 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/586328504744553

video post_page_171477772896297

 VÍDEO: Saiba como consultar os relatórios de fiscalização da CGU. Os relatórios produzidos pela 
Controladoria apresentam a avaliação da aplicação dos recursos federais e são uma ferramenta valiosa 
para o Ministério Público e os cidadãos.

Durante as Jornadas 
de Junho

https://fbexternal-
a.akamaihd.net/s
afe_image.php?d
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youtube.c
om

2013-06-
24T12:00:
01+0000 1372075201 24/06/2013 14:00 48 50 2 1 1 0 40 0 89 171477772896297_584692961574774 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/584692961574774

status post_user_171477772896297

 Corrupção é o abuso do poder público_ infringindo o imperativo da imparcialidade_ para obter 
vantagens pessoais. Só quando somos capazes de DEFINIR claramente_ somos também capazes de 
encontrar medidas concretas que combatem a corrupção. É por isso que grupos com grande tradição 
na luta contra a corrupção como a TRNSPARENCY_ o World Bank_ o Departamento de Justiça dos 
EUA_ e a UNODC procuram uma definição especifica para esse sério problema.

Durante as Jornadas 
de Junho

2013-06-
22T15:05:
11+0000 1371913511 22/06/2013 17:05 0 0 1 1 1 0 0 1 2 171477772896297_10200826173850536 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/10200826173850536

status post_user_171477772896297

 O discurso da Presidenta Dilma ressaltou o combate à corrupção_ a transparência_ a ampliação da 
Lei de Acesso a Informação_ o controle social... O trabalho da CGU precisa ser fortalecido! 
Conheçam a petição 
http://www.peticaopublica.com.br/PeticaoListaSignatarios.aspx?pi=P2012N29103.

Durante as Jornadas 
de Junho 2013-06-

22T01:59:
15+0000 1371866355 22/06/2013 03:59 2 2 0 0 0 0 0 0 2 171477772896297_585250351519035 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/585250351519035

photo post_page_171477772896297

 Leia a matéria na íntegra sobre os relatórios da Lei de Acesso à Informação no site da UOL em 
http://goo.gl/216zS

Durante as Jornadas 
de Junho https://scontent.x

x.fbcdn.net/hphot
os-xpa1/v/t1.0-
9/s130x130/9930
19_58212006849
8730_660651733
_n.jpg?oh=235ee
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oe=55B7DCD9

https://www.faceboo
k.com/cguonline/ph
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7772896297/58212
0068498730/?type=
1

facebook.
com

2013-06-
21T17:00:
01+0000 1371834001 21/06/2013 19:00 30 32 2 2 2 0 42 0 74 171477772896297_585091994868204 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/585091994868204

link post_user_171477772896297

 Advogada Tatiana Evangelista dos Santos_ antes de se envolver com qualquer que seja interesse do 
Negro primeiro tem que eliminar a desordem no interesse publico de participação e desenvolvimento 
da Comunidade Negra_ que juntamente com sua família impôs no espaço público da comunidade 
negra de Santos usando a influência da OAB-Santos. Clique e conheça mais.

Durante as Jornadas 
de Junho http://www.afropres

s.com/post.asp?id=
14992

afropress.
com

2013-06-
21T14:16:
05+0000 1371824165 21/06/2013 16:16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171477772896297_562735590436730 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/562735590436730

status post_page_171477772896297

 NOTÍCIA: Programa Brasil Transparente ultrapassa adesão de 600 municípios em seis meses 
Lançado pela CGU em janeiro de 2013_ o programa tem o objetivo de auxiliar estados e municípios 
na implementação das medidas de governo transparente previstas na Lei de Acesso à Informação. A 
adesão pode ser feita por representantes dos poderes executivos_ legislativos ou judiciário das esferas 
estaduais e municipais. Leia mais em http://goo.gl/5VHjb

Durante as Jornadas 
de Junho

2013-06-
21T14:00:
01+0000 1371823201 21/06/2013 16:00 36 41 4 4 4 0 31 0 71 171477772896297_585012438209493 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/585012438209493



status post_user_171477772896297

 NINGUÉM AGUENTA MAIS...FECHEM O CONGRESSO - URGENTE!!! BRASIL DIGNO...A 
HORA É AGORA!!! O POVO ESTÁ NAS RUAS...POLÍTICOS NÃO CONFRONTEM 
MANIFESTÃÇÕES JUSTA COM POLITICAGEM...NÃO CONVOQUEM MILITÂNCIAS PARA 
CONTURBAR MANIFESTAÇÕES DEMOCRÁTICAS DO POVO..._SAIBAM PERDER_... O 
ESTOPIM FOI ACESO PELO _GOVERNO_...CABE AS FORÇAS ARMADAS GARANTIR A 
SOBERANIA DO PAÍS QUE O _GOVERNO_ AMEAÇOU; INTERVIR E GARANTIR NOVAS 
ELEIÇÕES EM PADRÕES REALMENTE DEMOCRÁTICOS_ SEM URNAS FRAUDADAS_ SEM 
ESQUEMAS PODRES_ SEM _FICHAS SUJAS_ (JÁ FOI DEFINIDO)_ ENFIM...VIDA DIGNA 
GARANTIDA A QUALQUER CIDADÃO BRASILEIRO_ _NÃO SOMENTE VIDA BOA AO REI E 
AOS AMIGOS DA CORTE_...POIS É INTRÍNSECO DO SER HUMANO...DIGNIDADE_ 
INTELIGÊNCIA E ESPECIALMENTE SOLIDARIEDADE...NASCEMOS PRECISANDO DE 
ALGUÉM E DE ALGUÉM...SIMPLES ASSIM !!! PRECISAMOS DO SENHOR AGORA_ NESTE 
MOMENTO_ MINISTRO JOAQUIM BARBOSA - INTERVENTOR !!! FORÇAS ARMADAS...A 
SOCIEDADE ESTÁ NO AGUARDO DAS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS...O POVO BRASILEIRO 
CONFIA E APOIA SUAS AÇÕES DEMOCRÁTICAS_ POIS AINDA VIVEMOS NUMA 
DEMOCRACIA. URGE PROVIDÊNCIAS PARA GARANTÍ-LA!!! DESDE JÁ_ TOMO A LIBERDADE DE FALAR POR CADA _IRMÃO_ QUE ESTÁ NAS RUAS DE FORMA PACÍFICA E DEMOCRATICAMENTE EXIGINDO PROVIDÊNCIAS PARA UM _BASTA_ NAS BARBÁRIES SOFRIDAS E ASSIMILADAS POR UMA SOCIEDADE PACÍFI

Durante as Jornadas 
de Junho

2013-06-
21T01:31:
14+0000 1371778274 21/06/2013 03:31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171477772896297_584814914895912 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/584814914895912

status post_user_171477772896297

 Vamos nos unir colegas_ todos Assistentes Sociais. Em busca dos nossos direitos_ vamos lutar pelo 
nosso piso salarial e demais direitos que são nosso. Assistentes Sociais_ vamos nos mobilizar contra o 
descaso e a subestimação que o Governo e os Parlamentares estão tendo com a nossa Profissão; 
esvaziando Comissões de Votação em que o Serviço Social está envolvido como é o caso do PL 
Educação 3688/2000. Se não querem inserir o Assistente Social nas redes de ensino_ como iremos 
reivindicar um piso salarial para nossa profissão??? Não podemos nos abster de lutar_ de protestar e 
reivindicar melhores condições de trabalho para nossa classe.

Durante as Jornadas 
de Junho

2013-06-
20T19:13:
18+0000 1371755598 20/06/2013 21:13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171477772896297_584685634908840 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/584685634908840

photo post_page_171477772896297

 A mudança por um Brasil melhor deve começar em cada um de nós! Lembre-se que a corrupção não 
existe apenas no ambiente político ou público. Diga não às corrupções do dia a dia e faça a sua parte 
na luta #contracorrupção

Durante as Jornadas 
de Junho https://scontent.x

x.fbcdn.net/hphot
os-xfa1/v/t1.0-
9/p130x130/9986
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2013-06-
20T19:00:
01+0000 1371754801 20/06/2013 21:00 177 184 6 6 6 0 397 7 587 171477772896297_584681838242553 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/584681838242553

photo post_page_171477772896297

 O exercício do controle social é instrumento indispensável para o alcance de uma educação básica de 
qualidade. Confira a pesquisa que traz uma análise sobre a atuação dos conselheiros de educação em 
sua finalidade precípua de fiscalização dos recursos financeiros. Entre outras questões_ o trabalho 
também busca esclarecer de que maneira os conselhos na educação básica pública se relacionam com 
os movimentos sociais e como ambos reinventam práticas de controle social. Acesse o texto em 
https://bvc.cgu.gov.br/handle/123456789/3677

Durante as Jornadas 
de Junho https://fbcdn-

sphotos-a-
a.akamaihd.net/h
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facebook.
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2013-06-
20T14:00:
01+0000 1371736801 20/06/2013 16:00 67 71 5 5 4 1 115 2 189 171477772896297_584584711585599 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/584584711585599

photo post_page_171477772896297

 Saiba como realizar um pedido de informação aos órgãos do Poder Executivo Federal com o Tutorial 
sobre a Lei de Acesso à Informação criado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz): 
http://goo.gl/Bhi8w

Durante as Jornadas 
de Junho https://fbcdn-

sphotos-f-
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2013-06-
20T12:00:
00+0000 1371729600 20/06/2013 14:00 104 112 0 0 0 0 173 0 277 171477772896297_584544108256326 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/584544108256326

photo post_page_171477772896297

 Confira matéria completa sobre os indicadores de transparência dos Estados que receberão os jogos 
da Copa no site Jogos Limpos em http://goo.gl/4OVUA

Durante as Jornadas 
de Junho https://fbcdn-

sphotos-b-
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facebook.
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19T19:00:
02+0000 1371668402 19/06/2013 21:00 22 25 3 3 3 0 23 3 51 171477772896297_584201934957210 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/584201934957210



photo post_page_171477772896297

 Fique ligado! As grandes mudanças começam nos pequenos atos. Diga não às corrupções do dia a dia 
e faça a sua parte na luta #contracorrupção

Durante as Jornadas 
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2013-06-
19T18:20:
33+0000 1371666033 19/06/2013 20:20 444 449 53 46 38 8 715 54 1259 171477772896297_584191468291590 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/584191468291590

video post_page_171477772896297

 VÍDEO: Saiba como consultar informações sobre convênios firmados pelo Governo Federal. Durante as Jornadas 
de Junho https://fbexternal-

a.akamaihd.net/s
afe_image.php?d
=AQDPmGnl20c
eDujK&w=130&h
=130&url=http%3
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jpg%3Ffeature%
3Dog&cfs=1
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com/watch?v=7SwB
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youtube.c
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2013-06-
19T17:00:
01+0000 1371661201 19/06/2013 19:00 51 53 4 4 2 2 72 2 129 171477772896297_583335918377145 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/583335918377145

photo post_page_171477772896297

 Seminário Brasil- Espanha - Brasília_ 12 e 13 de junho de 2013 Foto: Brasil Alves ? Caixa 
Econômica Federal

Durante as Jornadas 
de Junho https://scontent.x

x.fbcdn.net/hphot
os-prn2/v/t1.0-
9/s130x130/1014
356_5840798083
02756_15744654
6_n.jpg?oh=bdb6
9999d495f42f078
e81049c356dff&o
e=557E3D61

https://www.faceboo
k.com/cguonline/ph
otos/a.5840795716
36113.1073741830.
171477772896297/
584079808302756/
?type=1

facebook.
com

2013-06-
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42+0000 1371646782 19/06/2013 14:59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171477772896297_584079808302756 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/584079808302756

link post_page_171477772896297

 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link. Durante as Jornadas 
de Junho https://fbexternal-

a.akamaihd.net/s
afe_image.php?d
=AQDuJSIPs8Vo
9uTM&w=130&h
=130&url=http%3
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2013-06-
19T12:00:
01+0000 1371643201 19/06/2013 14:00 74 79 3 3 2 1 60 2 139 171477772896297_583649275012476 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/583649275012476

status post_user_171477772896297

 SUGESTAO DE PAUTA PARA apreciaçao- __se O Brasileiro soubesse que na Europa_ aqui em 
Portugal por exemplo_ o passe mensal_(ai no Brasil é o cartao Leva eu ne?) É definido por regioes_ 
(zonas_ou percurso) e posso usar o trem(comboio) o dia inteiro se precisar_ nao importa as vezes que 
uso_durante o mes todo.....nem imagino o que os brasileiros fariam se soubessem disso entao....iam 
querer matar quem inventou o cartao leva eu que so pode ser usado 2 ou 4 x ao dia_ isso se vc pagou a 
mais_ claro...Conto com vossa simpatia para esta questao___acho que este assunto dara muita 
conotaçao positiva _pois acompanham de perto a populaçao carente de Porto Velho/(Rondonia) E 
bRASIL TODO_que paga caro_ (creio que mais de 18%do salario minimo) por um transporte de 
péssima qualidade_ sem ar condicionado__...

Durante as Jornadas 
de Junho

2013-06-
19T10:12:
13+0000 1371636733 19/06/2013 12:12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171477772896297_584014881642582 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/584014881642582

photo post_user_171477772896297

 DESCASO EM ITABERABA_ OBRAS FEDERAIS PARADAS COM O PRAZO VENCIDO... Durante as Jornadas 
de Junho https://scontent.x
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47+0000 1371576227 18/06/2013 19:23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171477772896297_474006842687747 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/474006842687747

photo post_page_171477772896297

 É modificando pequenos hábitos que seremos protagonistas de grandes mudanças. Diga não às 
corrupções do dia a dia e faça a sua parte na luta #contracorrupção Saiba mais sobre o assunto em 
http://goo.gl/JjOVd

Durante as Jornadas 
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2013-06-
18T17:00:
00+0000 1371574800 18/06/2013 19:00 241 253 9 9 8 1 1957 5 2212 171477772896297_583716151672455 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/583716151672455

link post_user_171477772896297

 A participação nos 250 anos de José Bonifácio tem surtido efeito que ajuda a colocar de 
conhecimento o nível que a Produção de Cultura Negra no Processo de Igualdade alcançou perante o 
país. A manifestação principal foi de um ex-ministro da igualdade_ ex-presidente da Fundação 
Palmares e advogado Eloi Pinheiro de Araújo que também em 1989_ após retornar ao Rio de Janeiro_ 
chefiou o gabinete do então vereador Édson Santos na Câmara Municipal do Rio de Janeiro_ onde 
permaneceu por cinco mandatos sucessivos. Além disso_ coordenou as campanhas de reeleição a 
vereador_ eleição para deputado federal e a candidatura ao Senado de Édson Santos. Aos que estão 
acompanhando informo que as postagem por serem grandes se encontra no Blog Luiz Otávio. 
Agradeço pela atenção. Clique e conheça.

Durante as Jornadas 
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13+0000 1371567493 18/06/2013 16:58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171477772896297_561292583914364 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/561292583914364



photo post_page_171477772896297

 _Aplicar penas mais severas aos crimes de corrupção_ foi uma das 80 propostas priorizadas pela 
sociedade civil na 1ª Consocial. Conheça o relatório final da Conferência e colabore para a 
concretização das propostas: www.cgu.gov.br/consocial

Durante as Jornadas 
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photo post_page_171477772896297

 Faça a sua parte na luta #contracorrupção e no incremento do controle social. Acompanhe a aplicação 
dos recursos públicos em www.portaldatransparencia.gov.br
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01+0000 1371495601 17/06/2013 21:00 273 295 9 9 9 0 856 4 1142 171477772896297_583318161712254 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/583318161712254

link post_page_171477772896297

 _Pela proposta_ a Petrobras_ o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal_ além de todas as 
outras empresas públicas_ autarquias_ fundações e sociedades de economia mista terão obrigação de 
divulgar os salários de seus servidores e funcionários__ informou o portal da EBC.

Durante as Jornadas 
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2013-06-
17T12:00:
00+0000 1371470400 17/06/2013 14:00 34 34 1 1 1 0 35 0 70 171477772896297_582108848499852 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/582108848499852

status post_page_171477772896297

 NOTÍCIA: Rondônia é o mais novo estado a aderir ao Programa Brasil Transparente Governador do 
Estado de Rondônia assina adesão ao Programa Brasil Transparente_ criado pela CGU para auxiliar 
estados e municípios a implementar medidas que garantam o acesso à informação. O governador do 
estado_ Confúcio Aires Moura_ assinou o termo de adesão nesta quarta-feira (12). A partir de agora 
Rondônia está inserida na programação de treinamentos aos gestores públicos_ oferecidos pela CGU_ 
bem como receberá material técnico sobre transparência e o acesso à informação. Com a adesão ao 
programa_ o Estado também poderá fazer uso do código fonte do Sistema Eletrônico do Serviço de 
Informações ao Cidadão (e-SIC)_ desenvolvido pelo Governo Federal e usado para que qualquer 
pessoa_ física ou jurídica_ encaminhe pedidos de acesso à informação a órgãos e entidades do 
Executivo Federal. Confira matéria completa no site da CGU: http://goo.gl/H3tQV

Durante as Jornadas 
de Junho

2013-06-
14T19:00:
02+0000 1371236402 14/06/2013 21:00 19 19 0 0 0 0 11 0 30 171477772896297_582107641833306 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/582107641833306

link post_page_171477772896297

 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link. Durante as Jornadas 
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00+0000 1371218400 14/06/2013 16:00 25 27 0 0 0 0 12 0 37 171477772896297_581662558544481 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/581662558544481

status post_user_171477772896297

 Escrevendo aqui algo que coloquei na minha linha do tempo_ de minha autoria_ não apoio a violência 
só quero que lutem por nós! !(Não quero insuflar a violência e nem dar ideia para nada_ pois com 
certeza não sou o primeiro a pensar e nem falar isto_ mas é o seguinte... SE CONTRA CARTAZES_ 
GRITOS E SPRAY DE TINTA O COMBATE ESTA SENDO COM BALAS DE BORRACHA_ 
SURRAS DESLEAIS DE 5/10/15 POLICIAIS CONTRA 1 MANIFESTANTE_ O QUE 
ACONTECERIA SE A POLICIA FOSSE PEITADA COM ROJÕES E MORTEIROS FESTIVOS ? 
(CUIDADO PODE FUGIR DO CONTROLE) AI SEUS POLÍTICOS O NEGÓCIO ESTA 
COMEÇANDO _FUGIR_ DO CONTROLE_ JÁ FUGIU E MESMO ASSIM À DISTÂNCIA VOCÊS 
MANDAM SEUS CAPATAZES CONTER A POPULAÇÃO_ E EM OUTRA PARTE DA CIDADE 
VOCÊS MOSTRAM ROBÔS_ CARROS_ AVIÕES E HELICÓPTEROS QUE FORAM 
COMPRADOS PARA FAZER SEGURANÇA DAS COPAS QUE ESTÃO POR COMEÇAR. 
(Segurança de jogos_ sim tem que existir_ mas primeiro segurança para nós Brasileiros_ que pagamos 
impostos e alimentamos suas famílias_ o salário de vocês somos nós que damos). Ai termino 
perguntando para vocês população jovem_ consciente que briga e luta pela evolução da nossa 

Durante as Jornadas 
de Junho

2013-06-
14T04:27:
51+0000 1371184071 14/06/2013 06:27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171477772896297_581901818520555 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/581901818520555

status post_page_171477772896297

 AO VIVO: Confira agora_ pelo twitter da CGU_ a cobertura online da palestra ?Improbidade 
Administrativa: Panorama de recuperação de ativos no Brasil?_ com o diretor do Departamento de 
Patrimônio e Probidade da AGU. A palestra faz parte da programação do Seminário Brasil-Espanha: 
Estratégias e Metodologias de Combate à Corrupção_ evento que tem como objetivo fomentar a 
cooperação com o governo espanhol para aprimoramento das técnicas e metodologias de combate à 
corrupção.

Durante as Jornadas 
de Junho

2013-06-
13T14:17:
13+0000 1371133033 13/06/2013 16:17 28 32 8 8 8 0 17 3 56 171477772896297_581649761879094 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/581649761879094

link post_page_171477772896297

 Lembramos que amanhã às 9h faremos a cobertura online da participação do secretário-executivo da 
CGU_ Carlos Higino_ pelo twitter no perfil @cguonline.

Durante as Jornadas 
de Junho
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photo post_page_171477772896297

 A mudança por um Brasil mais ético deve começar em cada um de nós_ em nossas atitudes do dia a 
dia. Lembre-se que a corrupção não existe apenas no ambiente político ou público. Faça a sua parte 
nesta luta!
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link post_user_171477772896297

 Apresentei a manifestação_ Aos Advogados de Santos e do Brasil_ citando o Dr José Roberto Militão 
que atuou AMICUS CURIAE ? A ADPF 186 julgada pelo Supremo Tribunal Federal_ o qual se 
manifestou. A réplica consta postada no Blog Luiz Otávio Aos interessados pelo assunto clique no link 
e tenha acesso.

Durante as Jornadas 
de Junho
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12T15:15:
46+0000 1371050146 12/06/2013 17:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171477772896297_558400180870271 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/558400180870271

link post_user_171477772896297

 Luiz Otávio de Brito shared a link to CGU - Controladoria-Geral da União (oficial)_s timeline. Durante as Jornadas 
de Junho
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11T19:43:
15+0000 1370979795 11/06/2013 21:43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171477772896297_557978637579092 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/557978637579092

status post_page_171477772896297

 NOTÍCIA: CGU participa da Operação Paralelo 31-S no Rio Grande do Sul Apuração aponta que má 
administração do dinheiro público resultou_ até o momento_ em prejuízos ao erário da ordem de R$ 
12 milhões de reais. Participam da Operação cerca de 150 policiais federais e oito servidores da 
Controladoria-Geral da União. O nome da Operação_ Paralelo 31-S_ é uma referência à latitude da 
cidade de Bagé_ local onde inicialmente se verificaram as irregularidades. Leia a matéria na íntegra 
em http://goo.gl/qzHWb

Durante as Jornadas 
de Junho

2013-06-
11T19:00:
00+0000 1370977200 11/06/2013 21:00 25 26 0 0 0 0 23 0 48 171477772896297_580516431992427 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/580516431992427

status post_user_171477772896297

 Bom dia! Excelente semana. Gostaria de saber da páginas_ se já saiu algum resultado sobre a 
investigações das administrações sorteadas para tal. Os cidadãos de Douradina/MS estão aguardando 
os resultados_ pois cansaram de ver os políticos desfilando nas ruas com arrogância_ desfazendo das 
investigações_ e_ pasmem_ digladiando que não dará em nada... O povo_ em sua simplicidade_ 
calejado e cheio de cicatrizes desse acontecimentos_ tendem a acreditar nisso. Pois nem mesmo o TRE 
barrou os _fichas sujas_ de se candidatarem. Cobraram uma multa_ e pronto...

Durante as Jornadas 
de Junho

2013-06-
10T16:27:
42+0000 1370881662 10/06/2013 18:27 1 1 2 2 2 0 0 0 3 171477772896297_579842208726516 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/579842208726516

link post_user_171477772896297

 GENOCÍDIO DA COMUNIDADE NEGRA NA BAIXADA SANTISTA Na medida em que a ética é 
inseparável da figura do sujeito racional_ voluntário_ livre e responsável_ tratá-lo como se fosse 
desprovido de razão_ de vontade_ de liberdade e de responsabilidade é tratá-lo como não humano_ 
portanto tratá-lo violando sua natureza_ fazendo-lhe violência nos cinco sentidos que demos a essa 
palavra. É sob esse aspecto_ entre outros evidentemente_ que o racismo é violência fundada na 
naturalização das diferenças e na legitimação da exclusão e do extermínio dos diferentes_ postos 
como inferiores. O racismo é uma crença fundada em uma hierarquia entre raças. É uma doutrina 
baseada no direito de uma raça_ tida como pura e superior_ de dominar as demais_ e ele é um sistema 
político. Então ele é uma crença_ uma doutrina_ e ele é um sistema político fundado na extrema 
hostilidade contra os que são postos como inferiores levando a leis de discriminação_ leis de 
separação ou apartamento total_ o apartheid_ e de legitimação e destruição física dessas pessoas_ isto 
é_ o genocídio. Clique e conheça se o PROCESSO DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E ÉTNICA_ esta acontecendo em sua cidade conforme orienta ser o Seminário Representação Política.

Durante as Jornadas 
de Junho
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08T16:13:
44+0000 1370708024 08/06/2013 18:13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171477772896297_556626104381012 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/556626104381012

link post_user_171477772896297

 OAB-Santos participante no processo municipal de igualdade racial e étnica_ contra o Código de 
Ética e Disciplina_ através de seus advogados negros negar a participação dos Negros e Sambistas de 
Santos em condições de liberdade. Clique e conheça mais.

Durante as Jornadas 
de Junho
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30+0000 1370632770 07/06/2013 21:19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171477772896297_556339184409704 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/556339184409704

status post_user_171477772896297

 Estamos participando de uma excelente palestra com a Dra. Lorena_ coordenadora da CGU no Pará. 
O assunto é o Programa Brasil Transparente. Municípios_ fiquem atentos_ senão_ senão... De já_ 
parabenizo a Dra. Lorena pela competência em ministrar a palestra. Nota 1000!!! Já com saudades_ 
eu! snif_ snif_ snif

Durante as Jornadas 
de Junho 2013-06-

04T23:40:
44+0000 1370389244 05/06/2013 01:40 1 1 0 0 0 0 0 0 1 171477772896297_576862339024503 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/576862339024503

link post_user_171477772896297

 E Candeias-Mg parece que não aceita cumprir mesmo. Vejam: 
http://www.mg.portaldatransparencia.com.br/camara/candeias/doe/

Durante as Jornadas 
de Junho
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link post_user_171477772896297

 http://www.peticaopublica.com.br/?pi=P2013N37794 Durante as Jornadas 
de Junho
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photo post_user_171477772896297

 Estou apelando para as autoridades federais_ estaduais_ que façam uma devassa nas contas públicas 
da minha cidade...procurem por irregularidades...a população denuncia crimes ambientais...mudanças 
de leis à revelia para favorecimentos de empresários e empreendedores...queremos saber quem está 
ganhando dinheiro de forma ilícita em Caçapava.SP.Brasil. Se nada existir...parabéns as nossas 
autoridades pelo exemplo ao mundo. Mas_ se existir caso para ser resolvido com a Polícia 
Federal_Tribunal de Contas_ Ministério Público_ gostaríamos de ver os responsáveis na CADEIA. 
Vox Populi Vox Dei. Vamos mudar o ritmo se preciso for.
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14+0000 1370030114 31/05/2013 21:55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171477772896297_10201153032364926 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/10201153032364926

link post_user_171477772896297

 ENFRENTAMENTO DO RACISMO INSTITUCIONAL Para conhecimento do Conselho 
Institucional da OAB-Santos Somos um país racista. A possibilidade dessa afirmação é relativamente 
recente e resulta de uma conquista histórica do Negro Brasileiro_ conquista que se alcançou com 
muita luta_ muitos debates e muitos embates na sociedade e no poder público. Mas o reconhecimento 
veio. Clique e conheça

Antes das Jornadas de 
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29T16:50:
30+0000 1369846230 29/05/2013 18:50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171477772896297_552239154819707 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/552239154819707

status post_user_171477772896297

 É DESSE JEITO ! Aew secretário de _ justiça _ João Henrique Rebelo_ você é simplesmente um dos 
_políticos _ que melhor representa a banda podre da política desse Estado _ estamos prestes a mostrar 
para a sociedade o Porque de tamanha conivência deste Governo com essa administração Criminosa 
que você implantou em nossa secretaria de _justiça_ . Você é SIM um Corrupto _ Traficante de 
Influências e o seu fiel Escudeiro Cap Anselmo Portella é SIM também Corrupto e responsável direto 
por mortes de detentos e o caos que se instalou nos presídios piauienses _ colocando em risco a vida 
de funcionários em rebeliões causadas por tua má conduta _ não tenho medo nenhum de suas 
represálias . Não fui treinado para combater banditismo só nos presídios _ para mim vocês merecem 
tão quanto aqueles que estão presos _ serem algemados e trancafiados _ pois pra mim quem rouba um 
real ou milhão merece SIM tá em um pavilhão . Enquanto ao meu afastamento irregular por 30 dias _ 
só evidencia a tua falta de carácter e interesse de maquiar toda à sujeira que há hoje no sistema 
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 Aew secretário de _ justiça _ João Henrique Rebelo_ você é simplesmente um dos _políticos _ que 
melhor representa a banda podre da política desse Estado _ estamos prestes a mostrar para a 
sociedade o Porque de tamanha conivência deste Governo com essa administração Criminosa que você 
implantou em nossa secretaria de _justiça_ . Você é SIM um Corrupto _ Traficante de Influências e o 
seu fiel Escudeiro Cap Anselmo Portella é SIM também Corrupto e responsável direto por mortes de 
detentos e o caos que se instalou nos presídios piauienses _ colocando em risco a vida de funcionários 
em rebeliões causadas por tua má conduta _ não tenho medo nenhum de suas represálias . Não fui 
treinado para combater banditismo só nos presídios _ para mim vocês merecem tão quanto aqueles 
que estão presos _ serem algemados e trancafiados _ pois pra mim quem rouba um real ou milhão 
merece SIM tá em um pavilhão . Enquanto ao meu afastamento irregular por 30 dias _ só evidencia a 
tua falta de carácter e interesse de maquiar toda à sujeira que há hoje no sistema penitenciário de 

Antes das Jornadas de 
Junho

2013-05-
29T01:02:
37+0000 1369789357 29/05/2013 03:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171477772896297_573597692684301 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/573597692684301

link post_page_171477772896297

 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link. Antes das Jornadas de 
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 AO VIVO: Acompanhe em nosso twitter (@cguonline) hoje a partir das 14h30 a cobertura online da 
audiência pública na Câmara dos Deputados sobre os 10 anos da Controladoria-Geral da União.
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 O aniversário é nosso_ mas quem está de parabéns é você! www.cgu.gov.br/CGU/10anos.asp Antes das Jornadas de 
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 O meio ambiente_ a Sagrada Mãe Natureza_ não são palcos de atenção das autoridades políticas em 
nossa cidade. Tudo acaba sob os olhares beneplácitos do poder. As máquinas e a corrupção são mais 
rápidas. A conivência é valente e deteriora as mentes interesseiras. Continuarei defendendo a vida 
como idealista que sou...em silencio...sem esperar absolutamente nada dos que são eleitos pelo povo. 
As cadeiras da conivência continuarão pelos séculos e séculos amém. Ofensa e desrespeito aos 
moradores do Jd. Julieta. (Carlos Xamã Guarani Kaiowá) Caçapava.SP.Brazil.
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 _A população brasileira não mais tolera a impunidade_ principalmente referente aos abusos 
cometidos contra a coisa pública__ disse o relator em seu voto_ em matéria publicada pelo jornal O 
Estado de São Paulo.
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 CONSULTA PÚBLICA: Faça sua sugestão na minuta do decreto que criará o Sistema Federal de 
Ouvidorias Públicas. Sua opinião é essencial para construção de um sistema participativo e 
verdadeiramente democrático. participacao.mj.gov.br/pensandoodireito/siouv

Antes das Jornadas de 
Junho https://fbcdn-

sphotos-c-
a.akamaihd.net/h
photos-ak-
xpf1/v/t1.0-
9/p130x130/9711
52_57149148956
1588_144492225
8_n.jpg?oh=0fdd
6597f603d3af28f
59badc6ed11d1&
oe=55B39C4E&_
_gda__=1433979
810_b8b504172b
78fff9f77f8f41907
51f26

https://www.faceboo
k.com/cguonline/ph
otos/a.3794393587
66803.92592.17147
7772896297/57149
1489561588/?type=
1

facebook.
com

2013-05-
26T19:00:
02+0000 1369594802 26/05/2013 21:00 75 82 3 3 1 2 105 0 183 171477772896297_572420586135345 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/572420586135345

status post_user_171477772896297
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 GESTÃO PÚBLICA: Responsabilidades civil_ penal e administrativa podem ser cumuladas? Sim. 
Um único ato cometido por servidor pode repercutir_ simultaneamente_ nas esferas administrativa_ 
penal e civil. _O servidor responde civil_ penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas 
atribuições_. (Lei nº 8.112_ art. 121) Tire suas dúvidas sobre a área de correição no site da CGU: 
http://goo.gl/ChnTm
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 Gostaria de saber se a responsavel pelo encaminhamento das guia de exame pode se negar a autorizar 
ea carimbar um encaminhamento_ alegando que o setor responsavel pelo exame não a ligou... Preciso 
urgente de uma autorizazão em um encaminhamento pra consirg de Jales_ mas a senhora Eliane 
Maria Podsclan Gavioli_ não autorizar...Por favor me ajudem_ minha filha tem apenas 21 anos_ esta 
sentindo fortes dores_ e esta tomando tramal 3 x ao dia. Segue uma foto dela_ ficou 03 dias 
itnternada_ e precisa urgentemente deste exame pra ter um diagnostico do que possa estar aontecendo 
com ela. Local odnde estão tirando o direito de exame Centr de saude de Urânia_ responsavel pelo 
encaminhamento ELIANE MARIA PODSCLAN GAVIOLI
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 Olho Vivo! Saiba como acompanhar a gestão dos recursos públicos e exercer a sua cidadania. A 
sociedade informada é sujeito ativo no combate à corrupção e na correta aplicação das políticas 
públicas. Faça a sua parte! Confira as publicações em formato digital. Boa leitura! 
www.cgu.gov.br/Publicacoes/CartilhaOlhoVivo/index-colecao.asp
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link. Antes das Jornadas de 
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 NOTÍCIA (Jornal Zero Hora): Três Assembleias são exemplo no acesso à informação A reportagem 
levou em conta seis itens para classificar os portais. O conjunto dos itens determina se o site é: 
transparente (verde)_ semitransparente (amarelo) e opaco (vermelho). Confira a matéria na íntegra em 
http://goo.gl/iWLM9
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Conselho Nacional de Justiça (CNJ)_s photo. Antes das Jornadas de 
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 Participe também da consulta pública para a criação e regulamentação do Sistema Federal de 
Ouvidorias Públicas. O debate online sobre o texto vai permitir que qualquer cidadão possa colaborar 
com o aperfeiçoamento do instrumento normativo_ intensificando a troca de ideias e democratizando o 
processo legislativo. Os comentários e sugestões podem ser feitos pelo site do Ministério da Justiça_ 
no link http://goo.gl/PUCrE Saiba mais em http://goo.gl/7NTeB
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 VÍDEO: Confira a reportagem do Tribunal Superior Eleitoral sobre o primeiro ano de vigência da Lei 
de Acesso.
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 vamos nos organizar para o movimento contra a corrupção no dia 9 de dezembro 2013..ta na hora de 
sermos ouvidos...e temos que tentar reunir o maior números de pessoas de todos os 
estados_municípios e distrito federal....ou seja do Brasil ! fazer valer os nossos direitos.....a lei da ficha 
limpa_cpi da corrupção_a lei da transparencia..e outras mais..e o projeto da lei da auditoria da divida 
interna saber como surgiu esta grandiosa divida...se o nosso ex presidente lula disse que estava 
paga....ta na hora_ ea hora e essa o Brasil tem que voltar a ser humano.....ser da população_chega 
_basta de ser refém da ignorância onde a massa brigam por bolsa família ..isso e uma lastima....temos 
que fazer alguma coisa...o face e maravilhoso para nus unir e trocarmos ideia..mais e de corpo 
presente que fazemos a diferença..ta na HORA DE ORGANIZAÇÂO....
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link. Antes das Jornadas de 
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 Boa tarde_ Me envie o telefone da Controladoria_ não encontrei no site. Obrigada :) Antes das Jornadas de 
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 _Uma pessoa que precisa de atendimento em um hospital público_ mas não há médicos disponíveis_ 
por exemplo. Ela pode solicitar a relação de médicos que deveriam estar de plantão e questionar o 
poder público sobre essa ausência. Dessa forma_ a lei tem impacto na qualidade do serviço prestado 
ao cidadão_ que pode questionar_ acompanhar e cobrar do poder público__ afirma Seabra.
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 São Paulo_ Porto Alegre_ Salvador_ Cuiabá e Manaus receberão_ em 2013_ o evento da CGU. 
Planeje-se e participe!
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 Focco promoverá capacitação sobre transparência pública e acesso à informação na Paraíba O Fórum 
Paraibano de Combate à Corrupção (Focco)_ Ministério Público da Paraíba (MPPB) e a Unidade 
Regional da Controladoria Geral da União na Paraíba (CGU-PB)_ vão realizar no próximo dia 28 de 
maio a terceira edição do WorkFocco sobre transparência pública e acesso à informação. Voltado para 
profissionais da imprensa e estudantes_ o evento vai ocorrer a partir das 9h_ no Auditório Procurador 
de Justiça Edgardo Ferreira Soares_ localizado no térreo do edifício-sede da Procuradoria Geral de 
Justiça (PGJ) do MPPB_ em João Pessoa. O evento será aberto a gestores públicos e sociedade em 
geral. A capacitação foi definida no final da tarde dessa quinta-feira (2) numa reunião entre o 
procurador-geral de Justiça_ Oswaldo Trigueiro do Valle Filho_ e o chefe da Controladoria Regional 
da União no estado da Paraíba_ Fábio da Silva Araújo. O encontro ainda foi acompanhado pelo 
corregedor-geral do MPPB_ procurador de Justiça Alcides Jansen; o promotor de Justiça José 
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 NOTÍCIA: Estados e municípios podem usar sistema da CGU para promover acesso à informação Na 
avaliação do ministro-chefe da CGU_ Jorge Hage_ os dados apresentados no dia 16 mostram que é 
preciso tornar a lei e suas possibilidades de uso pelo cidadão comum mais conhecidas em todo o 
Brasil. Ele enfatizou o papel da imprensa_ principalmente emissoras de rádio e televisão_ na 
divulgação da lei. _Os dados apontam para a importância de uma maior divulgação e disseminação da 
lei para outras regiões do país__ disse durante seminário que marca o primeiro ano desde que a LAI 
entrou em vigor. Confira a matéria completa em http://goo.gl/9NEdJ Fonte: Rede Brasil Atual
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 Se uma prefeitura é fruto do descaso...desvios de verbas...descaradamente levada a interesses 
pessoais dos administradores públicos_ não caberia uma AUDITORIA do ESTADO ou FEDERAL? 
Tenho ouvido muitos comentários a respeito da situação caótica da nossa prefeitura no último 
governo...dívidas..conluios...corrupção...um cidadão não pode solicitar a intervenção pelo bem da 
democracia e do povo?
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link. Antes das Jornadas de 
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 Parabéns_ Palmas_ sede da Regional da CGU em Tocantins_ pelo seu aniversário! Confira o contato 
da Regional da CGU no estado de Tocantins e de nossas regionais em todas as capitais brasileiras: 
http://www.cgu.gov.br/CGU/QuemEQuem/CGUsRegionais.asp
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 VÍDEO: Confira notícia sobre a Lei que define as situações que podem configurar conflito de 
interesses no serviço público. _O ministro-chefe da CGU_ órgão que elaborou a lei_ diz que a medida 
reforça o trabalho contra a corrupção. _Essa lei basicamente tem caráter preventivo_ de modo a criar 
mecanismos de impedimento de que ocorra esse risco de conflito de interesse__ afirma Jorge Hage 
Sobrinho._
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link. Antes das Jornadas de 
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 http://agenda21comperj.com.br/noticias/brasil-transparente-faca-parte-desta-rede Antes das Jornadas de 
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 Daniel Dantas já tinha dado a senha a seu advogado: ?resolva meus problemas na primeira instância_ 
que lá em Brasília eu resolvo?. Enquanto todos estavam engambelados com o mensalão_ o mega 
corruptor sai tranquilo pela porta da frente. Se bobear _nesta fila vão Carlinhos Cachoeira; os donos 
da Delta; Maluff _os próprios mensaleiros e todos os_ peixes grandes _ que tem rabo preso com o 
_governo_... Agora _gostaria de saber o que a CGU tem a dizer sobre isto. 
http://acertodecontas.blog.br/politica/ministrio-pblico-perde-prazo-da-satiagraha-e-daniel-dantas-se-
livra-da-cadeia/
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 Como arquivista_ acho positivo esse resultado do primeiro ano da LAI. No entanto_ quando o 
Ministro Hage diz que _é preciso melhorar a gestão documental para facilitar a identificação e a 
recuperação da informação_ (http://www.cgu.gov.br/Imprensa/Noticias/2013/noticia05813.asp) 
confirma o descaso e descomprometimento que alguns dirigentes da Administração Pública federal 
têm para com o trabalho de gestão arquivística dos documentos públicos ao não darem importância às 
atividades que os técnicos do Arquivo Nacional e das Comissões Permanentes de Avaliação de 
Documentos - CPADs desenvolvem. Porém_ devemos continuar com nossos esforços!
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 Seminário de 1 ano da LAI - Brasília_ 16 de maio de 2013 Antes das Jornadas de 
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 Brasileiros de todos os lugares do mundo estão fazendo seus pedidos de informação pública e 
exercendo este direito. Durante o primeiro ano de vigência_ quase a totalidade dos pedidos se 
originaram do Brasil_ sendo os três estados mais expressivos São Paulo_ Rio de Janeiro e Distrito 
Federal. Saiba como utilizar a Lei de Acesso nos órgãos do Executivo Federal em 
www.acessoainformacao.gov.br
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 VÍDEO: O ministro-chefe da CGU_ Jorge Hage_ fala à imprensa sobre os resultados alcançados e os 
desafios da LAI. A cooperação oferecida pela CGU para que estados e municípios implantem a lei 
também é comentada por Hage.
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 BALANÇO DA LAI NO EXECUTIVO FEDERAL Desde que a Lei de Acesso à Informação entrou 
em vigor_ em 16 de maio de 2012_ até o dia 08 deste mês_ o governo federal recebeu 87.119 
solicitações de informação_ das quais 83.483 (95_8%) já foram respondidas. Dentre elas_ 66.185 
(78_41%) foram plenamente atendidas; 8.205 (9_72%) foram negadas; e 5.764 (6_9%) não puderam 
ser atendidas por tratarem de matéria da competência legal de outro órgão ou pelo fato de a 
informação não existir. Saiba mais sobre a Lei de Acesso no site www.acessoainformacao.gov.br
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 Confira o Mapa da Transparência do Brasil_ no site da CGU_ e saiba quais estados já 
regulamentaram a Lei de Acesso à Informação.
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 Começaremos_ em instantes_ a cobertura ao vivo do ?Seminário de 1 ano da Lei de Acesso à 
Informação (LAI)?_ que acontece agora em Brasília_ reunindo centenas de gestores públicos e 
sociedade civil para debater sobre a LAI. Acompanhe_ por meio da hashtag #1anoLAI_ no twitter_ e 
também pela transmissão da TV NBR_ pelo link http://goo.gl/qh1ev
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 CORREIÇÃO_ JÁ! Essas contratações ferem nossa dignidade e arrancam do bolso do povo seu 
direito a políticas públicas decentes.
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 DINHEIRO DO SEU BOLSO_ CONTRIBUINTE! R$150 mil reais para que o público se submeta a 
suportar gritaria_ desafinação e louvores ao péssimo gosto e à má educação! Ninguém merece... A 
gente educa e alguns gestores deseducam goela abaixo...
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 Quer saber mais sobre a Lei de Acesso à Informação? Então_ acompanhe ao vivo a cobertura do 
seminário sobre o tema_ por meio da hashtag #1anoLAI_ no twitter_ e pela transmissão ao vivo da 
TV NBR_ através do link http://goo.gl/qh1ev O evento_ organizado pela CGU_ acontece amanhã 
(16)_ a partir das 9h_ em Brasília_ e contará com a presença do ministro Jorge Hage_ que 
apresentará o primeiro relatório anual de vigência da LAI no Poder Executivo Federal.
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 Confira o Guia de Implantação de Portal da Transparência_ cartilha que orienta os gestores estaduais 
e municipais sobre como cumprir a Lei Complementar nº 131/2009 e os normativos relacionados a 
ela. Por força dessa lei_ até 28 de maio de 2013_ os municípios terão que disponibilizar_ em meio 
eletrônico e em tempo real_ informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira 
de suas receitas e despesas. Boa leitura! http://goo.gl/5g10f
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 No dia 16 de maio_ a Lei de Acesso à Informação (LAI) completa um ano de vigência. E para 
comemorar a data_ nós preparamos uma semana especial sobre a Lei_ com conteúdos exclusivos_ 
notícias_ enquetes_ cobertura ao vivo do Seminário de 1 ano LAI e muito mais. Fique ligado!
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 VÍDEO: Confira a entrevista com o ministro Jorge Hage_ no Programa _Bom dia_ Ministro_ da TV 
NBR_ sobre o primeiro ano da Lei de Acesso. No programa_ o ministro reforça a importância de 
estados e municípios aderirem ao programa Brasil Transparente_ criado pela CGU para auxiliar na 
implementação da LAI em todo o Brasil.

Antes das Jornadas de 
Junho

http://goo.gl/F262G goo.gl

2013-05-
15T17:43:
02+0000 1368639782 15/05/2013 19:43 13 15 0 0 0 0 13 0 26 171477772896297_567596853284385 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/567596853284385

video post_user_171477772896297

 nao tenho mas fe que venham mandar fiscais para ver essas imagens.o dinheiro do povo indo para 
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 Poderiam nos enviar 5 exemplares desse guia? CUT-Subsede de Presidente Prudente e Região Rua 
Ulisses Ramos de Castro_268 - Bosque Presidente Prudente -SP. Cep. 19010-110
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 Região do Munim/Lençóis recebe hoje capacitação do Programa Brasil Transparente Logo mais_ a 
partir da 8h_ na cidade de Morros_ a Controladoria-Geral da União (CGU) e os demais parceiros da 
Rede Controle da Gestão Pública lançarão o Programa Brasil Transparente no Maranhão. Durante o 
dia de hoje (14)_ e amanhã_ os gestores dos municípios de Barreirinhas_ Humberto de Campos_ 
Primeira Cruz_ Santo Amaro do MA_ Morros_ Icatu_ Axixá_ Pres. Juscelino_ Cachoeira Grande_ 
Rosário_ Santa Rita e Bacabeira se reunirão no auditório da Pousada Pedra Grande para discutir a 
melhor forma de implementar ações de transparência e acesso à informação. _Com o Programa Brasil 
Transparente_ espera-se que o Maranhão viva um novo tempo na história da sua cidadania__ 
informou o prefeito de Humberto de Campo_ Deco.
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 Programa Brasil Transparente será lançado no Maranhão No último encontro de prefeitos realizado 
em Brasília pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM)_ a Controladoria-Geral da União 
(CGU) aproveitou a oportunidade e lançou o _Programa Brasil Transparente_. O principal objetivo do 
PBT é apoiar os municípios para que ações de transparência pública e acesso à informação possam 
chegar aos cidadãos. Desse modo_ assim que o prefeito assina um Termo de Adesão_ a CGU se 
transforma em parceira da gestão e presta total apoio à implementação de mecanismos de 
transparência pública. Neste evento promovido pela CNM_ as cidades de Morros_ Tutóia e Santana 
do Maranhão se mostraram interessadas em participar do PBT. Portanto_ a etapa agora é assinatura 
dos Termo de Adesão e capacitação presencial dos interessados. E foi exatamente isso que os 
auditores da CGU fizeram durante esta semana na Região do Munim. Eles começaram a visita em 
Barreirinhas e concluíram em Santa Rita. _A ideia consiste em sensibilizar os prefeitos e prefeitas para 
a importância da transparência e do acesso à informação para a gestão municipal__ informou o auditor da CGU Welliton Resende. Cidades que aderiram ao Programa Brasil Transparente na Região do Munim Durante a semana_ assinaram o Termo de Adesão ao Programa 
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 PARABENIZO MAIS UMA VEZ A EQUIPE CGU_ QUE VEM FAZENDO A DEVASSA NA 
CORRUPÇÃO NA SAÚDE. AINDA ESTAMOS AGUARDANDO O RESULTADO DA 
INVESTIGAÇÃO NA PREFEITURA DE DOURADINA/MS; UMA POPULAÇÃO INTEIRA QUE 
AGUARDA ANSIOSA ESSE DESFECHO_ POIS A CERTEZA QUE SÃO CORRUPTOS EXISTE_ 
MAS NUNCA QUISERAM INVESTIGAR_ SEJA POR QUAL MOTIVO FOR. MAS COM A 
CHEGADA DO CGU_ OS CORRUPTOS ESTÃO TEMEROSOS_ MESMO ASSIM_ ANDAM 
TENTANDO ENGANAR O POVO_ DIZENDO QUE O SENADOR DELCÍDIO DO AMARAL_ 
PASMEM_ FARÁ TUDO PARA QUE O RESULTADO DA INVESTIGAÇÃO NÃO PROSPERE. AI 
O POVO FICA SEM ESPERANÇA_ POR SEREM SIMPLES. MAS NÓS_ MAIS COM CULTURA_ 
SABEMOS QUE NEM MESMO COM A INTROMISSÃO DO REFERIDO SENADOR_ ESSA 
RESULTADO SAIRÁ COM A VERDADE. ATENCIOSAMENTE
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 Lei de Informação ao Cidadão NÃO CUMPRIDA Estou desde o dia 30/01/13 tentando obter uma 
informação através do no site e-SIC (Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão)_ 
referente ao Ministério da Saúde_ mas até o dia de hoje não fui respondida. Já entrei com recurso 5 
vezes_ inclusive a ultima resposta foi da CGU - Controladoria-Geral da União dia 01/04/13_ que seria 
o prazo limite citado no site http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema_ mas para eu cidadã não 
ficar sem resposta alguma informaram no site e-SIC (Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao 
Cidadão) o seguinte: 01/04/13 Prezado(a) Senhor(a)_ Cumprimentando-o(a) cordialmente_ 
confirmamos o recebimento do recurso apresentado a esta CGU em referência ao pedido de acesso à 
informação nº 00075.000245/2013-96. Em conformidade com o art.23_ §1º_ do Decreto 7.724/2012_ 
procederemos ao levantamento de esclarecimentos adicionais sobre o caso. Tão logo obtidos tais 
esclarecimentos_ encaminharemos e-mail informando o prazo limite para o julgamento deste recurso. 
Atenciosamente_ Controladoria Geral da União Pois bem_ até a data de hoje dia 06/05/13 não obtive resposta alguma. Ministério da Saúde NÃO me respondeu o que perguntei e CGU estou no aguardo até hoje. Gostaria de saber se a LEI Nº 12.527_ DE 18 DE NOVEMBRO
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link. Antes das Jornadas de 
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 VÍDEO: Confira reportagem do Fantástico sobre irregularidades em hospitais públicos descobertas 
por investigação da CGU_ Polícia Federal e Ministério Público.
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 BOM DIA!! PARABENS PELA DELIGENÇIA REALIZADA NA SAUDE DO MATO 
GROSSO_AGORA SO FALTA O RESTANTE DOS ESTADOS!! TEM SECRETARIAS DE 
ESTADO QUE SAO OS PARENTES DE POLITICOS QUE ADMINISTRAM FIRMAS 
TERCEIRIZADAS! SAO FIRMAS QUE SUCATEIAM OS HOSPITAIS PUBLICOS E AINDA SE 
ACHAM NO DIREITO DE HUMILHAR OS SERVIDORES!!
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 A _cultura da transparência_ está prevista na Lei de Acesso a Informação. Será que a Controladoria-
Geral da União considera esta descontextualizada e massiva disponibilização de salários como política 
cultural?
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 Em Candeias_ Minas Gerais_ não tem o portal_ e para ter algo_ precisa requerer na câmara e ainda 
entregaram incompleto. Fora médicos que saíram daqui e descobriram que nao tem como ter nota 
fiscal para o IR porque a empresa que os contratou parece não existir mais. Um absurdo de cidade.
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 CGU realiza seminário para celebrar um ano de vigência da Lei de Acesso à Informação A 
Controladoria-Geral da União realiza_ no próximo dia 16 de maio_ em Brasília (DF)_ o ?Seminário 
de 1 ano da Lei de Acesso à Informação (LAI)?. O evento_ além de celebrar a data_ tem por objetivo 
permitir a troca de experiências entre os gestores públicos e a sociedade civil acerca do tema. Na 
oportunidade_ haverá divulgação do primeiro relatório anual de vigência da LAI no Poder Executivo 
Federal. O documento_ que será encaminhado ao Congresso Nacional_ contém estatísticas sobre a 
quantidade de pedidos e recursos; perfil dos solicitantes; pesquisa de satisfação; entre outros dados 
importantes relativos ao monitoramento da aplicação da Lei. O Seminário é voltado ao público em 
geral e as inscrições (gratuitas e com vagas limitadas) podem ser feitas até o dia 13 de maio_ por meio 
de formulário online no site acessoainformacao.gov.br. Confira matéria completa no site da CGU: 
http://goo.gl/00Yyi
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 MARUIM SERGIPE_ AGUARDA ANSIOSA POR REINICIO DAS OBRAS PARALISADAS POR 
IRREGULARIDADES SEGUNDO VÇS DA CGU...!!!
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 Estão todas e todos convidados :]) Antes das Jornadas de 
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 CNV reformula canal no Youtube. Canal tem vídeos de 10 das 14 audiências públicas realizadas_ 
separadas por coleções; foco é nos depoimentos de vítimas e testemunhas da repressão. Mais vídeos_ 
mais testemunhos_ mais informação.
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 ola_ gostaria de saber mais sobre informes de voces.. grata lais bacilla tce-pr Antes das Jornadas de 
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 SUGESTÃO DE LEITURA: Confira o artigo ?A Força da Transparência?_ assinado pelo ministro da 
CGU para a Revista do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial (ETCO): http://goo.gl/CCdcJ
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Conselho Nacional de Justiça (CNJ)_s photo. Antes das Jornadas de 
Junho https://fbcdn-

sphotos-b-
a.akamaihd.net/h
photos-ak-
xfa1/v/t1.0-
9/p130x130/4219
88_48345143172
7622_187099212
2_n.jpg?oh=1bf2f
0f60c66e67e0b0
a6ad355e58b86
&oe=55B9205E&
__gda__=143793
7387_a1607854f
67e400878f7e19
a69c1483f

https://www.faceboo
k.com/cnj.oficial/ph
otos/a.1911599142
90110.47167.10587
2382818864/48345
1431727622/?type=
1

facebook.
com

2013-04-
30T18:59:
44+0000 1367348384 30/04/2013 20:59 93 98 15 15 12 3 145 6 259 171477772896297_561488913895179 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/561488913895179



photo post_page_171477772896297

 Brasil apresenta avanços para 2° Plano de Ação para Governo Aberto em Londres O secretário de 
Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas_ Sérgio Seabra_ e a chefe da Assessoria 
Internacional_ Roberta Solis Ribeiro_ ambos da CGU_ representaram o governo brasileiro em 
Londres_ na reunião da Parceria para Governo Aberto (OGP) realizada na última semana. O Plano 
busca fortalecer o comprometimento do país com temas como transparência dos atos governamentais_ 
prevenção e combate à corrupção e participação cidadã nos processos decisórios. Até o momento_ 
foram incluídos 45 compromissos_ por 17 órgãos do Governo Federal. O Secretário de Transparência 
e Prevenção da Corrupção apresentou os avanços no processo de construção do novo plano_ 
destacando maior envolvimento da sociedade civil na sua elaboração. Confira a matéria completa no 
site da CGU: http://goo.gl/xv4gF
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 FRAUDES NA SECRETARIA DE DESENV. URBANO DA BAHIA -SEDUR Author: TOURO 
LOUCO / BA | Posted at: Terça-feira_ Dezembro 22_ 2009 | Senhores representantes do Ministério 
Público Federal_ Funcionário Público e cidadão brasileiro sentir-me na obrigação de denunciar as 
fraudes que testemunhei na Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia-SEDUR. Para 
preservar a minha vida e o meu emprego_ pois tenho filhos para criar_ preferi manter-me no 
anonimato_ mais o relato que segue_ facilmente será comprovado assim vocês tenham interesse em 
fazer justiça_ impedir desvio de dinheiro público e preservar o programa habitacional do Governo 
Federal e Estadual que pretende dar casas a famílias carentes. Mesmo sabendo dos prejuízos políticos 
que esta denuncia poderá trazer ao atual governo_ acredito e confio na pessoa da governador Jaques 
Wagner_ homem de bem e que não comunga com práticas lesivas à coisa pública_ mais temos de nos 
livrar dos corruptos que infiltram-se em todos os governos e enganam a sociedade_ honestidade está 
acima de tudo e os crimes que denuncio são os mais covardes que já vi_ uma quadrilha formada por políticos_ sindicalistas pelegos e empresários corruptos tirando o direito da moradia de milhares de famílias que vivem na miséria em nosso pobre estado. Falo 
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 SUGESTÃO DE LEITURA: Confira o artigo ?Monitoramento de políticas públicas de governo 
eletrônico? da pesquisadora Manuella Maria Ribeiro_ analista de informações do Cetic.br (Centro de 
Estudos sobre as Tecnologias da Informação e Comunicação).
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 As prestações de contas das entidades do Sistema ?S? são submetidas à auditoria da CGU? Confira 
cartilha da CGU e tire suas dúvidas sobre pontos recorrentes na gestão de recursos das entidades do 
Sistema _S_: www.cgu.gov.br/Publicacoes/CartillhaEntendimentosCISistemaS/index.asp
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 Como proceder formalmente a uma denúncia sobre editais que não estão sendo disponibilizados por 
parte de um órgão público? No caso me refiro a prefeitura de Boca do Acre/AM que publicou 
oficialmente no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas_ no dia 19/04 avisos pertinentes às 
licitações_ em especial a uma que me interessa_ já solicitei o envio da mesma e não o recebi ainda. O 
prazo para a abertura do certame já está correndo mas não tenho acesso ao edital. Solicito 
esclarecimentos quanto a uma denúncia formal e quais as consequências do ato de subtrair 
informações quando estas deveriam ser públicas. Grata_ Janaína Santos
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 Pastor que foi denunciado por pedofilia_ após ser preso em atos libidinosos em flagrante em 2005_ 
com um meninO menor de idade_ perto do Itaú Shopping_ em Contagem-MG_ após condenação_ 
Pastor da Assembleia de Deus de Betim Nehemias Gaspar de Araújo_ pede para cumprir pena na 
cidade de Betim-MG. 
http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_resultado.jsp?pessCodigo=1140080&situacaoParte=A&natur
ezaProcesso=0&comrCodigo=79&numero=1
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 A contribuição dos educadores é essencial na divulgação das formas de controle social na 
comunidade escolar na qual atuam_ mostrando que essas possibilidades foram criadas para auxiliar na 
boa gestão dos recursos públicos. O educador pode medir o real alcance de uma ação de governo e 
contribuir para a correção de rumos. Exemplo: readequação de materiais para aquisição ou serviços_ a 
partir de reais necessidades da escola. Saiba mais com a cartilha da CGU _Olho Vivo - Controle 
Social_: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/CartilhaOlhoVivo/Arquivos/ControleSocial2012.pdf
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 Fique por dentro dos diversos assuntos ligados à atuação da CGU: combate à corrupção_ incremento 
da transparência governamental_ acesso à informação e defesa do patrimônio público em 
https://twitter.com/cguonline
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 NOTÍCIA: Recursos de mais de R$ 800 mihões em áreas de educação são investigados no AM A 
Controladoria-Geral da União fiscalizou 2.085 municípios brasileiros_ entre 2003 e 2011_ por meio 
do Programa de Fiscalização por Sorteios Públicos. Desse total_ 28 cidades do Amazonas receberam 
auditores da CGU para verificar a aplicação de mais R$ 800 milhões destinados às ações da área de 
educação. Saiba mais em http://goo.gl/cU64v Fonte: Portal A Critica Foto: Evandro Seixas
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 Confira o vídeo criado pelo Observatório Social do Brasil para a primeira campanha do Movimento 
Área Livre de Corrupção. Aproveite para assistir também outros vídeos sobre o combate à corrupção 
no canal da CGU no Youtube: www.youtube.com/user/CGUoficial
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 NOTÍCIA: Falta de punição é a principal razão para desobedecer leis_ diz pesquisa Porém_ o estudo 
também mostra que a maioria dos brasileiros quer levar uma vida honesta A maior parte da população 
brasileira reconhece: é fácil desobedecer às leis no país. Essa é a percepção de 82% dos entrevistados 
em uma pesquisa da Fundação Getulio Vargas (FGV)_ divulgada ontem_ que avaliou_ pela primeira 
vez_ o comportamento do brasileiro em relação ao cumprimento das leis. A pesquisa revela_ também_ 
que para 79% dos entrevistados_ o cidadão apela_ quando há oportunidade_ para o famoso ?jeitinho?. 
Embora a maior parte dos entrevistados ache fácil burlar regras_ o Índice de Percepção do 
Cumprimento da Lei_ isto é_ a impressão geral sobre a quantidade de pessoas que respeitam as 
normas resultou em uma pontuação de 7_3 ? em uma escala de 0 a 10_ sendo 10 o total 
comprometimento com respeito e o cumprimento das leis. Confira matéria completa em 
http://goo.gl/WxK3l Fonte: Correio Braziliense - Oficial Imagem: Gustavo Moreno/ CB/ D.A Press
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 Conheçam e sigam o twitter da comissão dos aprovados no último concurso da CGU. 
https://twitter.com/AprovadosCGU
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 Secretário de Cultura Raul Christiano Em termos de promoção da igualdade racial e étnica as 
relações do trabalho estão em andamento_ geração de emprego em todos os níveis se faz necessária 
atenção por parte da Administração Municipal_ não há como se calar ficar sem direito a trabalho_ 
sem direito atendimento a saúde numa cidade considerada vanguarda. Comunidade Negra e Sambistas 
de Santos_ conjunto de pessoas que mantiveram sua cultura se organizam sob o mesmo conjunto de 
normas estabelecidas pela comunidade_ convivem no mesmo local_ compartilham o mesmo legado 
cultural e histórico em preservação do legado dentro de uma das primeira cidade do Brasil. Entre 
outras participações que temos na cidade_ no ano de 2012 completamos 50 anos ininterruptos de 
comemoração do Dia do Samba. Em termos de Negros_ Samba e Futebol mantemos o tradicional_ 
pertencemos a terra de José Bonifácio o protagonista da abolição dos escravos no Brasil_ neste ano 
2013_ será celebrado 250 anos do nascimento_ Quintino de Lacerda ex-escravo vereador_ neste ano 
completará 174 anos de seu nascimento_ Dr Esmeraldo Tarquinio de Campos Filho neste ano em 12 de abril completou 86 anos de seu nascimento_ data oficializada Dia Municipal do Dr Esmeraldo Tarquinio e nossa referência no futebol é o Edson Arantes do Nascime
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 Inscrições abertas para evento em São Paulo sobre a LAI_ que contará com a presença do Ouvidor-
Geral da União_ José Eduardo Romão.
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 Acesse o Portal da Transparência e confira esta e outras leis_ decretos e portarias relacionados ao 
incremento da transparência pública: http://www.portaldatransparencia.gov.br/sobre/Legislacao.asp
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 Da Cruz Roque Assunção O caminho é Justiça em foco. Como advogado é obrigação ajudar a 
prevalecer a ordem jurídica. O advogado André Luiz Moreira_ registrou ?Para advogado capixaba 
ligação a Governos paralisa movimento negro?. A posição do Tribal Negros de Santos é de que 
estamos na fase direito fundamental_ não há como reconhecer direito a vida a quem não é honrado 
por falta da moral_ direito jurídico única categoria autorizada para administrar é a do advogado_ 
Comissão do Negro e de Assuntos Discriminatórios da OAB é de caráter permanente_ ou seja_ o 
advogado aparece acontece que a OAB também esta no processo. O Processo de Igualdade no Brasil 
em implantação o carro chefe é a valorização do negro centralizado no Sistema Nacional de Promoção 
da Igualdade Racial_ marco regulatório_ Estatuto da Igualdade Racial_ Política Nacional de 
Promoção da Igualdade e o Plano Nacional de Igualdade Racial_ devidamente institucionalizado_ são 
as referências jurídica em pleno vigor. Ligação governo paralisa movimento negro? leva a crer ser 
como acontece na cidade de Santos e a Anistia Internacional denuncia_ pessoas negras atuam como estivessem emprestando a cor negra para ajudar contra os Direitos Humanos_ em troca de receber valores em sua conta bancaria_ tendo como garantia o abuso do pod
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 Confira entrevista completa com o ministro-chefe da CGU_ Jorge Hage_ na Carta Capital: 
http://goo.gl/WqPKX
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 Assista ao vídeo institucional da CGU e conheça nossas ações pelo bom uso dos recursos públicos e 
incremento da transparência governamental. Inscreva-se no canal da Controladoria no youtube e 
receba nossas atualizações de vídeos anticorrupção: http://goo.gl/p8ZI3
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 Nós_ professores_alunos_pais de alunos_direção_coordenação_pessoal de serviço de apoio e técnico 
da Escola Estadual Xingó II_ localizada no bairro Nossa Senhora da Saúde em Piranhas(AL)_viemos 
pelo presente documento manifestar a nossa indignação e revolta quanto ao desmantelo educacional 
que vem sofrendo esse estabelecimento escolar há oito anos quanto a estrutura física_recursos 
humanos_e segurança. É sabido para toda comunidade escolar que segundo a LDB_ no seu artigo 26_ 
é dever do Estado dá condições dignas de aprendizagem aos alunos e de trabalhos aos seus 
profissionais da Educação.Entretanto o que vem ocorrendo com a EX II_ vai de encontro com a lei 
maior da educação_ apresentando as seguintes situações: falta de merenda escolar comprometendo 
assim o desenvolvimento cognitivo do aluno_ telhas quebradas_ salas sem ventiladores prejudicando a 
automação da aprendizagem_falta de professores implicando o ano letivo_ aprendizagem e 
desenvolvimento. Indignamos também por algumas atitudes tomadas e impostas pela 11º CRE a 
exemplo_ no início do ano_ em transferir turmas para a EXI sem abrir um debate com a comunidade do bairro Nossa Senhora da Saúde e ouvi-lá_ ferindo assim_ mais um artigo 41º da LDB onde diz que os alunos e professores e demais funcionários têm o dever de e
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link. Antes das Jornadas de 
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 É UM ABSURDO! A coluna SIM&NÃO do jornal ACRÍTICA traz informações de que o prefeiro de 
Coari ADAIL PINHEIRO irá receber MEDALHA DE HONRA TIRADENTES da POLICIA 
MILITAR do Amazonas. Ou seja: quem é acusado de FORMAÇÃO DE QUADRILHA_ 
CORRUPÇÃO e é PRESO POR IMPEDIR O ANDAMENTO PROCESSUAL_ SERÁ PREMIADO. 
UM GRANDE ABSURDO
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 Desculpem ocupar este espaço_ mas preciso fazer uma denúncia muito séria. Meu nome é Olney 
Vianna e sou Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cabo Frio. Temos feito 
frente ao Prefeito de Cabo Frio_ o senhor Alair Corrêa_ na luta pelo implantação e pagamento correto 
do nosso Plano de Carreiras e como retaliação por nossa luta sindical_ o Prefeito está se apropriando 
indevidamente de nossas Mensalidades Sindicais_ que são descontadas dos nossos filiados em folha 
de pagamento_ objetivando enfraquecer e desarticular o Sindicato_ para que não mais tenha nenhum 
questionamento. Estaremos também amanhã denunciando ao Ministério Público. Porém o Prefeito já 
declarou em alto e bom som para todos os sindicalistas em reuniões realizadas em seu gabinete na 
Prefeitura_ que não teme a justiça e apenas o TCE e TCU. Em virtude disso é que vimos a vcs 
denunciar a conduta anti-sindical do Prefeito. Segue link de Blog que tem nos apoiado na denúncia_ 
mas como somos inerior do Estado do RJ_ as coisas aqui quase nunca só acontecem como deveriam. 
Se quiserem confirmar a denúncia estarei a disposição de vcs (Tel. do Sindicato 22 26451045). Necessito e conto com o apoio de vcs. http://blogprofessorhamilton.blogspot.com.br/2013/04/governo-quer-enfraquecer-sindicatos.html
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 O que significa isso? http://blogdopaulinho.wordpress.com/2013/04/14/caixa-reune-especialistas-para-
viabilizar-emprestimo-sem-bndes-ao-corinthians/
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 O BRASIL BEIRA UMA CATÁSTROFE.....! Vocês sabiam disso!? a bomba que vai estourar lá pelos 
anos 2015/17! Vamos ficar espertos_ os bancos públicos podem dar o cano na hora da quebradeira! 
Leiam e observem a análise ponderada e muito bem explicada pelo Economista - Waldir Serafim. 
SAIBA O QUE LULA FEZ DE 2002 A 2010 COM A _DIVIDA INTERNA E EXTERNA_ DO 
BRASIL Você ouve falar em DÍVIDA EXTERNA e DÍVIDA INTERNA Em jornais e TV e não 
entende direito vamos explicar a seguir: DIVIDA EXTERNA é uma dívida com OS Bancos_ 
Mundial_ o FMI e outras Instituições_ No exterior em moeda externa. DIVIDA INTERNA é uma 
dívida com Bancos em R$ (moeda nacional) no país. Então_ quando LULA assumiu o Brasil_ Em 
2002_ devíamos: ü Dívida externa = 212 Bilhões ü Dívida interna = 640 Bilhões $Total da Dívida = 
851 Bilhões Aí_ em 2007 LULA disse que tinha pago a dívida externa!!_ E é verdade_ só que ele não 
explicou que: * Para pagar a dívida externa_ * Ele aumentou a dívida interna. Então ficou que_ em 
2007 no governo LULA: ü Dívida Externa = 0 Bilhões ü Dívida Interna = 1.400 Trilhão $Total da 
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 Muito bom instrumento de fiscalização... parabéns CGU Antes das Jornadas de 
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 CIDADANIA SEM COVARDIA Organização Não Governamental Cidadania ? Educação ? Meio 
Ambiente ? Ecologia ? Cultura Direitos Humanos Caçapava/SP/ Brasil ? Tel. (12) 3652-6537 QUEM 
TEM MEDO DO LOBO MAU? Moradores do Jardim Julieta_ Caçapava/SP_ pedem socorro pelas 
mudanças à revelia da Lei do Zoneamento_ que vem descaracterizando o bairro e estuprando o direito 
de todos em manter o local como o mais belo da cidade. Queremos investigações da POLICIA 
FEDERAL...tem jabuti em árvore. O que e quem pode mudar a LEI DE ZONEAMENTO da nossa 
cidade_ deixando a população sem informações? Isso vem sendo feito à revelia e estão destruindo 
Caçapava. O Jardim Julieta vai receber três torres (prédios) com dezesseis andares_ em uma chácara 
cujo verde deveria ser preservado e a mudança da LEI DE ZONEAMENTO foi modificada para 
favorecer os empreendedores. Mentira? Fofoca? Não cabe a nós as respostas_ pois as informações 
chegam e as notícias vazam das secretarias e do Gabinete do Sr. Prefeito. Lá existem árvores 
centenárias_ inclusive uma belíssima mangueira que será derrubada_ assim como todo o verde. Para 
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 http://www.blogdotiaolucena.com.br/post.php?id=15543 Antes das Jornadas de 
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 ÁUDIO: _Pelo site _Copa 2014 - Transparência em 1º Lugar_ é possível acessar informações por 
temas_ como mobilidade_ saneamento e cultura. Também podem ser consultados os valores dos 
financiamentos que o Governo Federal colocou à diposição das cidades para o projeto. E ainda os 
recursos a serem investidos_ tanto pelo Governo Federal_ como pelos governos estaduais e 
municipais_. Conheça o site e fiscalize a aplicação dos recursos públicos: 
www.portaltransparencia.gov.br/copa2014
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 Parabéns_ Cuiabá_ pelos seus 294 anos de história! Confira o contato da Regional da CGU no Mato 
Grosso e de nossas regionais em todas as capitais brasileiras: 
http://www.cgu.gov.br/CGU/QuemEQuem/CGUsRegionais.asp
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 TABATINGA - SP Como Cidadão e principalmente como Funcionário Público_ fico me questionando 
se é correto_ se é legal e constitucional ficar usando veículo oficial adquirido com os recursos do 
FUNDEB_ para o setor da Educação em serviços diversos ao Setor da Educação. Com a palavra os 
FISCAIS_ Constitucionais_ eleitos pelo povo para fazer com que a LEI seja obedecida_ nossos EDIS.
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 O Observatório da Despesa Pública (ODP) é uma unidade permanente da CGU de produção de 
informações estratégicas voltadas às ações de prevenção da corrupção_ à tomada de decisão pela 
Controladoria e ao apoio à boa e regular gestão pública_ por meio do monitoramento dos gastos 
públicos. O ODP funciona como uma _malha fina_ das despesas públicas - mais uma maneira para 
garantir a correta aplicação do dinheiro do contribuinte. Conheça mais sobre o Observatório em 
www.cgu.gov.br/ODP
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 _Obrigatoriedade de orçamento participativo_ é um dos temas das 80 propostas priorizadas na 1ª 
@Consocial. Conheça o relatório final da Conferência e colabore para a concretização das propostas: 
www.consocial.cgu.gov.br/noticias/cgu-publica-relatorio-final-da-1-consocial/
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link. Antes das Jornadas de 
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 As inscrições deve ser realizadas até o dia 12 de abril. Vagas limitadas. Antes das Jornadas de 
Junho
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link. Antes das Jornadas de 
Junho https://fbexternal-
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 DENUNCIA GRAVE !!! OMISSÃO DA DEFENSORA PUBLICA DE CABO FRIO / RJ !!! OUÇA O 
AUDIO... http://www.sosdirlei.com.br/2012/04/denuncia.html 
http://ongpaisporjustica.blogspot.com.br/2013/01/defensora-que-negou-atendimento.html
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link. Antes das Jornadas de 
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Conselho Nacional de Justiça (CNJ)_s photo. Antes das Jornadas de 
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 EBC na Rede destaca publicação da AMARRIBO Brasil sobre combate à corrupção nas prefeituras 
brasileiras.
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 PT- A CHAGA QUE NÃO PARA DE SANGRAR. Acabamos de chegar de nossa costumeira viagem 
ao Mato Grosso e cada vez aumenta mais minha revolta e meu espanto. Estamos na época da colheita 
e transporte de soja que seria a grande riqueza nacional_ não fosse a incompetência de nosso governo 
somado à ganância sem medidas de nossos governantes. Uma viagem que faço em 12 horas_ levei 
exatamente 2 dias. São mais...... ou menos_ 600 kms de estradas completamente esburacadas_ sem 
acostamento_ mal sinalizadas_ e que só vai melhorar nos 500 kms. finais_ quando se entra nos 
estados de Minas Gerais e São Paulo. Tive 2 pneus estourados_ rodas todas deformadas_ pneus e 
reparos que me custaram R$.2.400_00 fora a gasolina a R$.3_30 o litro ( a mais cara do mundo). Na 
BR 158_ perto de Barra do Garças_ foi minha primeira parada forçada. Caí em um enorme buraco e 
perdi 2 pneus (novos) . Eram 6 e meia da manhã. Tentei acionar o seguro através do celular_ mas em 
vão. Sem sinal (o serviço mais caro do mundo). Na beira da estrada_ eu e Lucia _ pedíamos socorro 
mas ninguém parava (medo de assalto). Estávamos a 25 Kms. da cidade. Por volta das 8 horas _ avistei as luzes de alerta de uma viatura da Policia Federal e falei pra minha Mulher: _graças a Deus_ uma viatura da policia se aproximava. Acenamos desesperadame
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 _A _Operação Pão e Circo_ foi deflagrada no ano passado para desarticular um esquema criminoso 
destinado a fraudar licitações e desviar recursos públicos federais_ estaduais e municipais. Na 
ocasião_ três prefeitos foram presos__ destacou o site do MP da Paraíba.
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 ALGUMA NOTICIA SOBRE A INVESTIGAÇÃO DAS IRREGULARIDADES EM 
DOURADINA/MS? O POVO ESTÁ ANSIOSO PARA SABER DESSA INVESTIGAÇÃO...
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 Agradecemos aos mais de 18.000 cidadãos brasileiros unidos #contracorrupção e pela preservação do 
patrimônio público_ em nosso perfil no twitter. Siga-nos você também e receba conteúdos exclusivos_ 
diferentes dos publicados aqui no facebook: https://twitter.com/cguonline
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 Bom dia _ gostaria de um esclarecimento: Estou elaborando uma pesquisa acadêmica para fins de 
Mestrado com ênfase na Lei de Acesso a Informações e Acessibilidade web dos sites governamentais_ 
e precisava saber as respostas abaixo para este trabalho: a) Como denunciar um site por falta de 
acessibilidade no Estado de São Paulo? Este processo funciona da mesma maneiras para as cidades do 
interior? b) Como acompanhar o processo à distância? c) Qual é o conteúdo da carta enviada para as 
empresas denunciadas e o que elas precisam fazer para tornarem seus sites acessíveis? d) Como o 
Ministério público valida a acessibilidade desses sites? e) O que acontece quando a empresa não 
cumpre o que foi determinado pelo juiz? f) O Ministério Público poderia nos fornecer dados 
estatísticos para ilustrar estas informações? Exemplos: quantidade de denúncias_ quantidade de 
empresas acionadas_ encaminhamento e resultados destas ações_ etc. A motivação desta pesquisa 
pode ser conferida em um trabalho de divulgação da acessibilidade web para a comunidade_ governo 
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 Atenção Ministério Público: Praga dos _processos seletivos_ se espalha pelo Maranhão Antes das Jornadas de 
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 _A maioria das prefeituras ainda precisa superar entraves técnicos para regulamentar o assunto em 
leis próprias_ divulgar dados na internet e disponibilizar ferramentas para receber demandas da 
população__ informou o portal Gazeta do Sul.
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 ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS PREFEITO LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS 
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃo camaçari-Bahia prefeitto e secretária de adm irmãos
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 REVISTA ÉPOCA DIVULGA: CGU investiga 35 servidores por suspeita de corrupção em hospitais 
do Rio A Controladoria-Geral da União concluiu em novembro do ano passado uma auditoria nas 
contas de cinco hospitais federais. Constatou que pelo menos R$ 23_5 milhões foram desviados por 
meio de um esquema de fraude em licitações que incluía concorrência de cartas marcadas_ venda de 
mercadorias superfaturadas e serviços pagos mas não prestados. Confira a matéria na íntegra em 
http://goo.gl/0mCAS Imagem: Revista Época.

Antes das Jornadas de 
Junho https://fbcdn-

sphotos-c-
a.akamaihd.net/h
photos-ak-
ash2/v/t1.0-
9/s130x130/6255
78_54778163526
5907_256564234
_n.png?oh=dc16
644b8f92973fdef
0d4b9e6bfe4b2&
oe=55BDD5C2&
__gda__=143370
6128_e70997c26
3e4775e16ab003
7a3ab3225

https://www.faceboo
k.com/cguonline/ph
otos/a.3794393587
66803.92592.17147
7772896297/54778
1635265907/?type=
1

facebook.
com

2013-04-
01T13:50:
00+0000 1364824200 01/04/2013 15:50 74 77 2 2 2 0 159 0 235 171477772896297_549617205082350 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/549617205082350



photo post_page_171477772896297

 A Parceria para Governo Aberto ou OGP (Open Government Partnership)_ lançada em 2011_ é uma 
iniciativa internacional que pretende difundir e incentivar globalmente práticas governamentais 
relacionadas à transparência dos governos_ acesso à informação pública e participação social. O 
Brasil_ representado pela CGU_ foi um dos oito países fundadores da OGP e presidiu a iniciativa 
desde sua fundação_ primeiramente com os Estados Unidos ? até abril de 2012 - e posteriormente_ 
até setembro de 2012_ com o Reino Unido. As propostas dos países participantes devem ser 
elaboradas em torno de uma das 5 áreas de desafios. Saiba mais sobre a OGP em 
http://www.cgu.gov.br/PrevencaodaCorrupcao/CompromissosInternacionais/GovernoAberto/oquee/Pri
nciPios.asp
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 Parabéns_ Curitiba_ pelos seus 320 anos de história! Confira o contato da Regional da CGU no 
Paraná e de nossas regionais em todas as capitais brasileiras: 
http://www.cgu.gov.br/CGU/QuemEQuem/CGUsRegionais.asp
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 Ricardo Boechat comenta a privataria tucana: _fizeram o diabo no processo de privatização_.h Antes das Jornadas de 
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 3ª Reunião Geral de Ouvidorias Públicas - Brasília_ 21 e 22 de março de 2013. Antes das Jornadas de 
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link. Antes das Jornadas de 
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 _Quem não cumprir a Lei da Transparência fica proibido de receber recursos provenientes de 
transferências voluntárias da União e do governo do Estado. Além disso está sujeito a uma tomada de 
contas.__ informou o Diário do Nordeste. Saiba mais sobre a Lei Complementar 131/2009 em: 
http://www.portaldatransparencia.gov.br/faleConosco/perguntas-tema-transparencia-lei-
complementar.asp
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 VÍDEO: Confira reportagem do Fantástico desta semana sobre as empresas que fraudavam licitações 
no Rio de Janeiro. _Fantástico: Por que órgãos públicos federais_ estaduais e municipais continuam 
contratando essas empresas? Jorge Hage: Federais seguramente não. Se houver_ você me traz_ que 
nós vamos atrás dele._
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 COMO A CGU E O GOVERNO DO ESTADO_ EXPLICA ESSA OBRA PARALISADA A ANOS 
EM MARUIM SERGIPE...??? Segundo a própria CGU por irregularidades...!!!
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26T10:46:
16+0000 1364294776 26/03/2013 11:46 1 1 0 0 0 0 0 0 1 171477772896297_401557226608117 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/401557226608117

photo post_page_171477772896297

 Tudo o que o governo gasta vem dos impostos e taxas pagos pelos cidadãos. Com informação_ 
podemos fazer com que ele seja bem aplicado_ ajudando a melhorar a vida de todos. Por isso_ olho 
vivo! Confira a cartilha da CGU e saiba como acompanhar a utilização dos gastos públicos: 
http://goo.gl/jLcTH

Antes das Jornadas de 
Junho https://scontent.x

x.fbcdn.net/hphot
os-prn2/v/t1.0-
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1_546906792020
058_386169494_
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2013-03-
25T19:00:
10+0000 1364238010 25/03/2013 20:00 129 133 6 6 6 0 446 6 587 171477772896297_547023928675011 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/547023928675011

video post_page_171477772896297

 VÍDEO: TV NBR conversa com o ouvidor-geral da União_ José Eduardo Romão_ sobre a 3ª Reunião 
Geral de Ouvidorias Públicas.

Antes das Jornadas de 
Junho
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2013-03-
25T17:00:
00+0000 1364230800 25/03/2013 18:00 39 41 1 1 1 0 36 2 78 171477772896297_483469251706608 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/483469251706608

link post_page_171477772896297

 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link. Antes das Jornadas de 
Junho https://fbexternal-

a.akamaihd.net/s
afe_image.php?d
=AQDiyxtckNj4W
d5O&w=130&h=
130&url=http%3A
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m.br

2013-03-
25T13:26:
47+0000 1364218007 25/03/2013 14:26 47 50 3 3 3 0 40 0 90 171477772896297_396805037084316 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/396805037084316

link post_user_171477772896297

 http://www.peticaopublica.com.br/?pi=P2013N37794 Antes das Jornadas de 
Junho

http://www.peticaop
ublica.com.br/?pi=P
2013N37794

peticaopu
blica.com.
br

2013-03-
25T02:11:
08+0000 1364177468 25/03/2013 03:11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171477772896297_260611107408259 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/260611107408259

photo post_page_171477772896297

 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) updated their cover photo. Antes das Jornadas de 
Junho https://fbcdn-

sphotos-d-
a.akamaihd.net/h
photos-ak-
xfa1/v/t1.0-
9/s130x130/2429
5_546637242047
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facebook.
com

2013-03-
24T23:01:
58+0000 1364166118 25/03/2013 00:01 158 164 8 8 8 0 162 7 335 171477772896297_546637265380344 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/546637265380344

photo post_page_171477772896297

 SUGESTÃO DE LEITURA: Aproveite o domingo para conferir o artigo _Ferramentas de Controle 
Social da Administração Pública: o que a sociedade espera da informação pública?__ publicado na 
Biblioteca Virtual sobre Corrupção (BVC)_ e saber mais sobre as formas de controle da 
administração pública: http://goo.gl/3fmbV Confira também os outros títulos da BVC_ um projeto da 
CGU em parceria com a UNODC (Escritório das Nações Unidas Contra Drogas e Crimes): 
www.bvc.cgu.gov.br

Antes das Jornadas de 
Junho https://fbcdn-
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photos-ak-
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com

2013-03-
24T13:00:
02+0000 1364130002 24/03/2013 14:00 86 91 6 6 6 0 121 8 221 171477772896297_546396158737788 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/546396158737788

status post_user_171477772896297

 https://www.facebook.com/AnonymousBr4sil Antes das Jornadas de 
Junho

2013-03-
24T02:30:
49+0000 1364092249 24/03/2013 03:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171477772896297_546211825422888 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/546211825422888

photo post_page_171477772896297

 Em instantes_ às 20h30_ começa a Hora do Planeta 2013_ iniciativa da WWF contra o aquecimento 
global. Apague as luzes por 60 minutos você também e faça parte desta causa! Saiba mais: 
http://www.cgu.gov.br/Imprensa/Noticias/2013/noticia03813.asp

Antes das Jornadas de 
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sphotos-h-
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2013-03-
23T23:20:
00+0000 1364080800 24/03/2013 00:20 45 46 4 4 4 0 42 1 92 171477772896297_546165745427496 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/546165745427496



status post_user_171477772896297

 Gostaria antes de tudo_ parabenizar os técnico do CGU_ que incorruptíveis_ fazem o trabalho de 
devassa nas fiscalizações_ e mais recente_ pelo desvendamento dos desvios em relação aos hospitais 
do Ms. Gostaria_ eu e o povo de Douradina_ de saber sobre as notícias sobre a recente investigação 
realizada. Muitas foram as denúncias dos moradores contra os desmandos e corrupção_ mas que as 
autoridades locais sempre com vista grossa_ nunca apurando. Mas tenho plena certeza que após essa 
investigação_ comprovado estará; prova disso é o temor que está nos que acham que mandavam na 
cidade. Aproveitando o ensejo_ envio os meus protestos de elevada manifestação de respeito_ estima e 
consideração.

Antes das Jornadas de 
Junho

2013-03-
23T16:04:
21+0000 1364054661 23/03/2013 17:04 1 1 2 2 2 0 0 1 4 171477772896297_546035388773865 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/546035388773865

video post_page_171477772896297

 VÍDEO: TV Record destaca atuação da CGU na Operação Sangue Frio. Confira também notícia da 
Controladoria sobre o assunto: http://www.cgu.gov.br/Imprensa/Noticias/2013/noticia03513.asp

Antes das Jornadas de 
Junho
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youtube.c
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2013-03-
22T20:21:
43+0000 1363983703 22/03/2013 21:21 30 35 5 5 5 0 21 2 58 171477772896297_491645704215943 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/491645704215943

link post_page_171477772896297

 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link. Antes das Jornadas de 
Junho https://fbexternal-

a.akamaihd.net/s
afe_image.php?d
=AQCErwTaYRR
w6jTr&w=130&h
=130&url=http%3
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o.com

2013-03-
21T19:27:
19+0000 1363894039 21/03/2013 20:27 12 14 0 0 0 0 14 0 26 171477772896297_154954308002964 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/154954308002964

status post_page_171477772896297

 NOTÍCIA: CGU e PF desarticulam quadrilha que atuava em municípios cearenses A CGU participa_ 
na manhã desta quinta-feira (21/03)_ da Operação Cactus_ deflagrada pela Polícia Federal para 
investigar organização criminosa que atua no estado do Ceará desde 2004 desviando recursos públicos 
transferidos pela União a diversos municípios cearenses mediante convênios e contratos de repasse. 
Investigações preliminares demonstraram que um ex-prefeito do município de Itatira/CE_ atuando 
como lobista_ lidera uma associação criminosa_ cuja atuação junto a prefeituras do estado do Ceará e 
de outras unidades da federação visava a facilitar a obtenção de recursos federais_ na forma de 
convênios ou contratos de repasse_ inclusive mediante emendas parlamentares. Confira matéria na 
íntegra: http://www.cgu.gov.br/Imprensa/Noticias/2013/noticia03613.asp

Antes das Jornadas de 
Junho

2013-03-
21T15:30:
00+0000 1363879800 21/03/2013 16:30 58 63 6 6 6 0 40 2 106 171477772896297_545148528862551 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/545148528862551

status post_user_171477772896297

 Gostaria que a CGU ao visitar Iguaba Grande/RJ prestassem atenção na prestação de contas do 
convênio para implantação da escola de padeiros e confeiteiros tendo em vista que o prédio que eles 
prestaram contas que construiram é mentira o prédio ja existia e funcionava a cozinha comunitária. Os 
atos oficiais como extratos de contratos e edital de licitação deste ano ainda não foi publicado. A 
maior mutreta está no Boletim informativo_ pois eles publicam quando querem e quando interessa 
republicam página do meio para apresentar aos órgão oficiais com data antiga. Acumulação de cargos 
eles não fiscalizam.

Antes das Jornadas de 
Junho

2013-03-
21T12:29:
20+0000 1363868960 21/03/2013 13:29 1 1 1 1 1 0 0 0 2 171477772896297_545109092199828 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/545109092199828

status post_user_171477772896297

 por que a CGU não pode investigar os repasse de verbas federais aos municípios com menos de 50 
mil habitantes? existe algum orgão que se ocupa disso?

Antes das Jornadas de 
Junho

2013-03-
18T17:35:
57+0000 1363628157 18/03/2013 18:35 1 1 2 2 2 0 0 3 6 171477772896297_543929165651154 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/543929165651154

status post_user_171477772896297

 Amanhã a população de Brejo de Areia_ juntamente com os vereadores que tem coragem está 
aguardando acinosamente a chegada da equipe da CGU.

Antes das Jornadas de 
Junho

2013-03-
17T15:38:
50+0000 1363534730 17/03/2013 16:38 1 1 0 0 0 0 0 0 1 171477772896297_543467752363962 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/543467752363962

link post_user_171477772896297

 http://blogdocontrolesocial.blogspot.com.br/2013/03/a-partir-de-amanha-cgu-fiscaliza-mata.html Antes das Jornadas de 
Junho
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2013-03-
17T11:09:
51+0000 1363518591 17/03/2013 12:09 3 3 0 0 0 0 0 0 3 171477772896297_463765927028438 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/463765927028438

photo post_user_171477772896297

 Antes das Jornadas de 
Junho https://scontent.x

x.fbcdn.net/hphot
os-xpa1/v/t1.0-
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facebook.
com

2013-03-
14T09:34:
05+0000 1363253645 14/03/2013 10:34 3 3 1 1 1 0 0 0 4 171477772896297_433312033421496 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/433312033421496

status post_user_171477772896297

 O DINHEIRO PÚBLICO NÃO ESTÁ SENDO UTILIZADO DE FORMA CORRETA AQUI NO RS: 
é só parar e olhar ao seu redor para saber_ pois a falta de estrutura que este estado oferece para nós_ 
é uma vergonha_ principalmente em PORTO ALEGRE E REGIÃO METROPOLITANA. Lixo 
espalhados por todo lado_ todas cidades em geral do RS são nojentas de tão sujas. Não dá vontade 
sair a pé_ pois fico horrorizada com tamanho descaso. Esgotos a céu aberto_ será que nem o mínimo 
podemos ter: que é saneamento básico??? Ahh a educação nem se fala um horror_ sem infraestrutura 
nenhuma para nossas crianças e jovens se constituirem como cidadãos dignos. E o salário do professor 
uns dos mais baixos do país. Sem falar nas calçadas que não existem aqui no RS a prefeitura não está 
nem ligando para isso. Até quando vamos ver nosso dinheiro ir para o ralo do desrespeito e 
descaso?????

Antes das Jornadas de 
Junho

2013-03-
12T03:49:
33+0000 1363060173 12/03/2013 04:49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171477772896297_541158669261537 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/541158669261537



link post_page_171477772896297

 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link. Antes das Jornadas de 
Junho

http://www.consocia
l.cgu.gov.br/noticias
/roraima-nucleo-de-
acoes-de-
prevencao-
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2013-03-
11T19:00:
00+0000 1363028400 11/03/2013 20:00 11 12 1 1 1 0 2 0 14 171477772896297_500081783382602 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/500081783382602

link post_user_171477772896297

 o CGU vai se pronunciar sobre esta atitude do TCU? http://estadao.br.msn.com/ultimas-
noticias/ministros-do-tcu-ganham-rdollar-53-mil-para-viagens-e-escondem-os-roteiros
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2013-03-
11T18:42:
43+0000 1363027363 11/03/2013 19:42 0 0 1 1 1 0 0 0 1 171477772896297_354456478005341 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/354456478005341

photo post_user_171477772896297
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07+0000 1362781867 08/03/2013 23:31 1 1 0 0 0 0 0 0 1 171477772896297_10200871800986782 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/10200871800986782

photo post_page_171477772896297

 NOTÍCIA: Operação Premier apura desvio de verbas federais na Paraíba A unidade regional da CGU 
na Paraíba participa hoje (08)_ na cidade de Conceição_ da Operação Premier_ deflagrada pela 
Polícia Federal (PF) para apreender documentos relacionados a várias irregularidades em licitações_ 
contratos e obras custeadas com recursos federais repassados à prefeitura do município. Segundo as 
investigações_ parte do dinheiro (R$ 1_8 milhão) foi desviada pelo filho de uma ex-prefeita da cidade 
que_ mesmo sem vínculo formal com a prefeitura_ atuava como se prefeito fosse_ conduzindo a 
contratação das empresas responsáveis pelas obras. Confira a notícia completa no site da CGU: 
http://www.cgu.gov.br/Imprensa/Noticias/2013/noticia02813.asp Imagem: Polícia Federal
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2013-03-
08T17:00:
03+0000 1362762003 08/03/2013 18:00 78 86 6 6 6 0 75 5 164 171477772896297_539566976087373 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/539566976087373

link post_page_171477772896297

 O Fórum de Direito de Acesso a Informações Públicas destacou projeto de lei que obriga a exposição 
da LAI em órgãos públicos e autarquias. Qual sua opinião sobre esta proposta?

Antes das Jornadas de 
Junho

http://www.informac
aopublica.org.br/no
de/2857

informaca
opublica.o
rg.br

2013-03-
08T14:00:
01+0000 1362751201 08/03/2013 15:00 26 28 3 3 3 0 23 1 53 171477772896297_219689444837214 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/219689444837214

photo post_page_171477772896297

 Homenagem da Controladoria-Geral da União a todas as cidadãs brasileiras. Em nosso perfil_ são 
mais de 5.000 mulheres (46_7% do total) unidas pela ética e eficiência na administração pública. Um 
parabéns especial a cada uma de vocês!
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2013-03-
08T12:00:
01+0000 1362744001 08/03/2013 13:00 92 103 4 4 4 0 65 5 166 171477772896297_539463979431006 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/539463979431006

status post_user_171477772896297

 por que a CGU não pode fiscalizar todos os municípios? e como se dá esse sorteio púlblico ultilizado 
na escolha dos municípios?

Antes das Jornadas de 
Junho

2013-03-
08T02:28:
32+0000 1362709712 08/03/2013 03:28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171477772896297_539275786116492 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/539275786116492

link post_page_171477772896297

 Site G1 divulga decisão da Corregedoria-Geral da União_ unidade permanente da CGU. Confira 
detalhes.

Antes das Jornadas de 
Junho
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2013-03-
07T17:00:
01+0000 1362675601 07/03/2013 18:00 24 28 0 0 0 0 17 0 41 171477772896297_459539137452880 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/459539137452880

link post_page_171477772896297

 NOTÍCIA: Acompanhe a participação da CGU na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à 
Lavagem de Dinheiro (Enccla).

Antes das Jornadas de 
Junho

http://www.cgu.gov.
br/Imprensa/Noticia
s/2013/noticia02713
.asp

cgu.gov.b
r

2013-03-
07T12:00:
00+0000 1362657600 07/03/2013 13:00 35 40 0 0 0 0 18 0 53 171477772896297_556556214368017 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/556556214368017

status post_user_171477772896297

 aqui a prefeitura não repassa dinheiro dos aposentado_não paga a educação_não presta conta com a 
união_que vergonha dos Administradores Púbico_deveria ser apuarado este fato

Antes das Jornadas de 
Junho

2013-03-
06T21:46:
34+0000 1362606394 06/03/2013 22:46 1 1 0 0 0 0 0 0 1 171477772896297_538703996173671 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/538703996173671



link post_page_171477772896297

 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link. Antes das Jornadas de 
Junho

https://fbexternal-
a.akamaihd.net/s
afe_image.php?d
=AQAEz_SEGH1
kvbmu&w=130&h
=130&url=http%3
A%2F%2Fs2.glbi
mg.com%2F9Zd
0PG7XJ4IbLaB3-
EaInvEG-
QodJBn6-
udSUAoOGYbyc
sGTnPePTkIyaIS
lVZC-
%2Fs.glbimg.co
m%2Fjo%2Fg1%
2Ff%2Foriginal%
2F2013%2F03%
2F04%2Fcgu-
sorteio.jpg&cfs=1

http://g1.globo.com/
politica/noticia/2013
/03/cgu-sorteia-60-
municipios-para-
fiscalizacao-de-
repasses-
federais.html

g1.globo.
com

2013-03-
06T14:00:
01+0000 1362578401 06/03/2013 15:00 38 41 5 5 5 0 26 4 73 171477772896297_273796136087622 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/273796136087622

link post_page_171477772896297

 http://www.cgu.gov.br/Imprensa/Noticias/2013/noticia02613.asp Antes das Jornadas de 
Junho

http://www.cgu.gov.
br/Imprensa/Noticia
s/2013/noticia02613
.asp

cgu.gov.b
r

2013-03-
05T22:34:
22+0000 1362522862 05/03/2013 23:34 63 69 2 2 2 0 41 2 108 171477772896297_437744806304542 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/437744806304542

link post_page_171477772896297

 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link. Antes das Jornadas de 
Junho http://cgu.jusbrasil.c

om.br/noticias/1003
69518/cgu-capacita-
70-servidores-de-
todo-o-pais-para-o-
programa-brasil-
transparente

cgu.jusbr
asil.com.b
r

2013-03-
05T13:24:
55+0000 1362489895 05/03/2013 14:24 26 31 0 0 0 0 16 0 42 171477772896297_429303457157852 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/429303457157852

link post_page_171477772896297

 MATÉRIA: CGU realiza 38º sorteio e define 60 municípios a serem fiscalizados A CGU sorteou_ 
nesta segunda-feira_ em Brasília (DF)_ os 60 municípios que serão fiscalizados_ nas próximas 
semanas_ no âmbito do Programa de Fiscalização a partir de Sorteios Públicos. Serão alvo de 
fiscalizações os recursos federais destinados à execução de programas do governo nas áreas de 
Saúde_ Educação e Desenvolvimento Social_ bem como as eventuais denúncias e representações 
enviadas à CGU relativas às cidades sorteadas.

Antes das Jornadas de 
Junho https://fbexternal-

a.akamaihd.net/s
afe_image.php?d
=AQDbvkqOB-
f4PpYV&w=130&
h=130&url=http%
3A%2F%2Fwww.
cgu.gov.br%2F_i
magens%2F201
3-banner-portal-
transparencia.jpg
&cfs=1

http://www.cgu.gov.
br/Imprensa/Noticia
s/2013/noticia02513
.asp

cgu.gov.b
r

2013-03-
05T12:26:
53+0000 1362486413 05/03/2013 13:26 48 53 5 5 5 0 48 2 103 171477772896297_476674192387079 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/476674192387079

link post_user_171477772896297

 http://www.avaaz.org/po/petition/Voto_aberto_no_Congresso/?fUPyjeb&pv=0 Voto aberto no 
Congresso. www.avaaz.org O voto no congresso tem que ser PÚBLICO e não SECRETO E 
COVARDE_ afinal_ nós votamos e queremos saber como se comportam nossos representantes!

Antes das Jornadas de 
Junho https://fbexternal-

a.akamaihd.net/s
afe_image.php?d
=AQB19xrk089G
LCDG&w=130&h
=130&url=http%3
A%2F%2Favaaz
do.s3.amazonaw
s.com%2Fdo_de
fault.jpg&cfs=1

http://www.avaaz.or
g/po/petition/Voto_a
berto_no_Congress
o/?pv=0 avaaz.org

2013-03-
05T00:10:
26+0000 1362442226 05/03/2013 01:10 1 1 0 0 0 0 0 0 1 171477772896297_495190460544550 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/495190460544550

link post_page_171477772896297

 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link. Antes das Jornadas de 
Junho https://fbexternal-

a.akamaihd.net/s
afe_image.php?d
=AQDbvkqOB-
f4PpYV&w=130&
h=130&url=http%
3A%2F%2Fwww.
cgu.gov.br%2F_i
magens%2F201
3-banner-portal-
transparencia.jpg
&cfs=1

http://www.cgu.gov.
br/Imprensa/Noticia
s/2013/noticia02313
.asp

cgu.gov.b
r

2013-03-
04T19:00:
00+0000 1362423600 04/03/2013 20:00 33 37 0 0 0 0 22 0 55 171477772896297_304318229694382 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/304318229694382

link post_page_171477772896297

 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link. Antes das Jornadas de 
Junho

https://fbexternal-
a.akamaihd.net/s
afe_image.php?d
=AQBVADCbt0kk
V_-
8&w=130&h=130
&url=http%3A%2
F%2Fwww.ebc.c
om.br%2Fsites%
2Fdefault%2Ffile
s%2Fstyles%2Fc
onteudo_ckeditor
%2Fpublic%2Fa
genciabrasil0112
12-
jfc6477.jpg&cfs=
1

http://www.ebc.com
.br/noticias/brasil/20
13/02/cgu-inclui-
621-ongs-na-lista-
de-entidades-
impedidas-de-
receber-recursos

ebc.com.
br

2013-03-
04T14:13:
41+0000 1362406421 04/03/2013 15:13 47 54 6 6 6 0 47 4 104 171477772896297_133998573444006 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/133998573444006



photo post_page_171477772896297

 Confira a cartilha da CGU que traz orientações aos cidadãos para participação na gestão pública e 
exercício do controle social Participação popular_ controle das ações governamentais e 
encaminhamento de denúncias aos órgãos responsáveis são alguns dos temas encontrados na 
publicação. http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/CartilhaOlhoVivo/Arquivos/ControleSocial.pdf

Antes das Jornadas de 
Junho https://fbcdn-

sphotos-b-
a.akamaihd.net/h
photos-ak-
frc3/v/t1.0-
9/p130x130/6213
6_535529569824
447_819670684_
n.jpg?oh=8b393e
b0572b47b1de4e
86d3d7fdebfd&o
e=55B96800&__
gda__=14335380
98_070590f5da3
36d1d2771e6931
1a16a79

https://www.faceboo
k.com/cguonline/ph
otos/a.3794393587
66803.92592.17147
7772896297/53552
9569824447/?type=
1

facebook.
com

2013-03-
03T13:00:
01+0000 1362315601 03/03/2013 14:00 158 169 12 10 10 0 552 2 722 171477772896297_536587916385279 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/536587916385279

link post_page_171477772896297

 MATÉRIA: CGU e Governo do Estado da Bahia finalizam implantação do ODP.nano O ODP.nano_ 
produto do Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre a CGU e o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID)_ foi criado para reproduzir_ em nível estadual_ o modelo de atuação do 
Observatório da Despesa Pública (ODP)_ unidade da CGU_ no acompanhamento e controle dos 
gastos públicos_ com utilização de ferramentas tecnológicas e recursos humanos capacitados.

Antes das Jornadas de 
Junho https://fbexternal-

a.akamaihd.net/s
afe_image.php?d
=AQDbvkqOB-
f4PpYV&w=130&
h=130&url=http%
3A%2F%2Fwww.
cgu.gov.br%2F_i
magens%2F201
3-banner-portal-
transparencia.jpg
&cfs=1

http://www.cgu.gov.
br/Imprensa/Noticia
s/2013/noticia02113
.asp

cgu.gov.b
r

2013-03-
01T12:00:
01+0000 1362139201 01/03/2013 13:00 14 16 5 5 5 0 11 0 30 171477772896297_540369212674190 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/540369212674190

link post_user_171477772896297

 Contador formado pela UFRGS em 1979_ tomo a liberdade de apresentar a vocês uma proposta 
visando de fato alguma mudança. Conheçam_ quem gostar por favor curtir já é uma ótima ajuda_ mas 
alguma participação seria melhor ainda. Entre em contato. 
http://www.facebook.com/meupartidomeumovimento

Antes das Jornadas de 
Junho https://fbexternal-

a.akamaihd.net/s
afe_image.php?d
=AQATw9Wvc_
ON8r_z&w=130&
h=130&url=http%
3A%2F%2Fprofil
e.ak.fbcdn.net%2
Fhprofile-ak-
ash4%2F373110
_4543586879661
95_492164358_n
.jpg&cfs=1

https://www.faceboo
k.com/meupartidom
eumovimento

facebook.
com

2013-02-
28T15:24:
47+0000 1362065087 28/02/2013 16:24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171477772896297_333902283376246 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/333902283376246

video post_page_171477772896297

 VÍDEO: Confira matéria do Jornal Nacional sobre irregularidades encontradas por auditoria da CGU 
em órgãos públicos federais no Rio de Janeiro.

Antes das Jornadas de 
Junho

https://fbexternal-
a.akamaihd.net/s
afe_image.php?d
=AQAcM3-
fszEaXkQ4&w=1
30&h=130&url=ht
tp%3A%2F%2Fs
02.video.glbimg.c
om%2F320x200
%2F2427433.jpg
&cfs=1

http://globotv.globo.
com/rede-
globo/jornal-
nacional/v/auditoria-
encontra-
irregularidades-de-r-
26-milhoes-em-
orgaos-publicos-
federais-no-
rio/2427433/

globotv.gl
obo.com

2013-02-
26T17:00:
01+0000 1361898001 26/02/2013 18:00 36 39 2 2 2 0 33 0 71 171477772896297_405134452916507 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/405134452916507

link post_page_171477772896297

 MATÉRIA: Auditoria detecta desvios de R$ 23_5 milhões em cinco hospitais do Rio _De acordo com 
uma nova auditoria da Controladoria-Geral da União concluída em novembro_ a que ÉPOCA teve 
acesso com exclusividade_ cinco hospitais e órgãos federais ligados à saúde no Rio de Janeiro foram 
lesados em pelo menos R$ 23_5 milhões entre 2005 e o ano passado._ Fonte: Revista Época - 
www.epoca.com.br

Antes das Jornadas de 
Junho

https://fbexternal-
a.akamaihd.net/s
afe_image.php?d
=AQBD5KetFHL
MIqd_&w=130&h
=130&url=http%3
A%2F%2Fs2.glbi
mg.com%2FYJT
dJMT5hKcYJWjb
u7h3ltLRIOykDB
TxBhRaXzA1Ouc
v8LNJ-
6CcO0VP4acO3t
Fh%2Fe.glbimg.
com%2Fog%2Fe
d%2Ff%2Forigin
al%2F2013%2F0
2%2F22%2F770
_sergio_cortes.jp
g&cfs=1

http://revistaepoca.g
lobo.com/Brasil/noti
cia/2013/02/auditori
a-detecta-desvios-
de-r-235-milhoes-
em-cinco-hospitais-
do-rio.html

revistaepo
ca.globo.c
om

2013-02-
25T19:35:
23+0000 1361820923 25/02/2013 20:35 51 55 9 9 9 0 59 6 125 171477772896297_467450623309350 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/467450623309350

status post_user_171477772896297

 DINHEIRO DA SAÚDE ESTA SENDO GASTO ERRADAMENTE_ INCLUSIVE CONTRATAÇÃO 
DE PESSOAL POR RPA

Antes das Jornadas de 
Junho

2013-02-
24T20:57:
45+0000 1361739465 24/02/2013 21:57 0 0 1 1 1 0 0 0 1 171477772896297_533822679995136 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/533822679995136

status post_user_171477772896297

 cadastar Antes das Jornadas de 
Junho

2013-02-
23T23:59:
40+0000 1361663980 24/02/2013 00:59 0 0 1 1 1 0 0 0 1 171477772896297_533460513364686 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/533460513364686

status post_user_171477772896297

 é certo torcedores presos na Bolívia_ estarem sendo assistidos c/ colchões e advogados c/ dinheiro 
público. cabe fiscalizar? não vejo bem para o contribuinte essa ação da embaixada brasileira na 
Bolívia

Antes das Jornadas de 
Junho

2013-02-
22T23:01:
58+0000 1361574118 23/02/2013 00:01 1 1 1 1 1 0 0 0 2 171477772896297_532992613411476 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/532992613411476

video post_page_171477772896297

 VÍDEO: TV NBR conversa com o Corregedor-geral da União_ Waldir João Ferreira_ sobre o 
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS).

Antes das Jornadas de 
Junho

https://fbexternal-
a.akamaihd.net/s
afe_image.php?d
=AQAN5UC-
PR7UUARI&w=1
30&h=130&url=ht
tp%3A%2F%2Fi
1.ytimg.com%2F
vi%2F0TjBwkvBf
N8%2Fmqdefault
.jpg&cfs=1

http://www.youtube.
com/watch?v=0TjB
wkvBfN8

youtube.c
om

2013-02-
22T17:00:
01+0000 1361552401 22/02/2013 18:00 30 34 1 1 1 0 31 0 62 171477772896297_428056493940309 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/428056493940309

link post_page_171477772896297

 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link. Antes das Jornadas de 
Junho

http://www.cgu.gov.
br/Imprensa/Noticia
s/2013/noticia01813
.asp

cgu.gov.b
r

2013-02-
21T17:00:
01+0000 1361466001 21/02/2013 18:00 6 9 0 0 0 0 2 0 8 171477772896297_101412716712453 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/101412716712453



photo post_user_171477772896297

 Escola fechada em Caj. usada como arquivo.Estadual Ba. Antes das Jornadas de 
Junho https://fbcdn-

sphotos-d-
a.akamaihd.net/h
photos-ak-
prn2/v/t1.0-
9/s130x130/6442
11_61911898811
5100_875525854
_n.jpg?oh=169ba
73aec424be139a
9dbd7d4bf009b&
oe=55B438EB&_
_gda__=1437866
650_6a5669ecac
64c5fe415a46c6f
dd68ed5

https://www.faceboo
k.com/photo.php?fbi
d=61911898811510
0&set=o.171477772
896297&type=1

facebook.
com

2013-02-
21T12:25:
47+0000 1361449547 21/02/2013 13:25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171477772896297_619118988115100 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/619118988115100

status post_user_171477772896297

 OI_BOM DIA. VC PODE ME RESPONDER SE EU TENHO DIREITO DE RECEBER O 
INCENTIVO DO AGENTE COMINITÁRIO PORTER TRABALHADO 10 MESES?NÃO ME 
PAGARAM E DIZEM Q NÃO TENHO DIREITO_ ISSO É CERTO? OBRIGADA...

Antes das Jornadas de 
Junho

2013-02-
21T10:06:
00+0000 1361441160 21/02/2013 11:06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171477772896297_532355720141832 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/532355720141832

video post_page_171477772896297

 VÍDEO: TV NBR conversa com o Secretário-executivo da CGU_ Carlos Higino_ sobre o Cadastro 
Empresa Pró-Ética.

Antes das Jornadas de 
Junho

https://fbexternal-
a.akamaihd.net/s
afe_image.php?d
=AQBuP060adut
B1J0&w=130&h=
130&url=http%3A
%2F%2Fi1.ytimg
.com%2Fvi%2Fh
AXU_-
8lE1c%2Fmqdef
ault.jpg&cfs=1

http://www.youtube.
com/watch?v=hAXU
_-8lE1c

youtube.c
om

2013-02-
20T19:00:
01+0000 1361386801 20/02/2013 20:00 34 36 1 1 1 0 25 0 60 171477772896297_228946640563679 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/228946640563679

link post_page_171477772896297

 Confira matéria sobre os novos Relatórios de Avaliação de Programas de Governo que estão 
disponíveis no site da CGU_ referentes aos programas da área de Educação_ Previdência Social e do 
Sistema S.

Antes das Jornadas de 
Junho

http://www.cgu.gov.
br/Imprensa/Noticia
s/2013/noticia01713
.asp

cgu.gov.b
r

2013-02-
20T12:40:
01+0000 1361364001 20/02/2013 13:40 23 28 0 0 0 0 22 0 45 171477772896297_211793562299728 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/211793562299728

link post_page_171477772896297

 INTEGRIDADE NO SETOR PÚBLICO: _Auxiliar o país na construção de uma estrutura sólida de 
integridade no serviço público_. Esse é o objetivo da Avaliação do Sistema de Integridade da 
Administração Pública Federal_ solicitada voluntariamente pelo Brasil à Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). A Avaliação_ realizada a partir do mapeamento 
dos riscos de ocorrência de má gestão de recursos públicos_ envolveu agentes chaves no governo_ na 
sociedade civil_ na comunidade empresarial e em outros setores relevantes. Acesse o site da CGU e 
saiba mais sobre o assunto:

Antes das Jornadas de 
Junho

http://www.cgu.gov.
br/PrevencaodaCorr
upcao/Integridade/I
ntegridadeServicoP
ublico.asp

cgu.gov.b
r

2013-02-
19T19:00:
01+0000 1361300401 19/02/2013 20:00 34 41 0 0 0 0 22 0 56 171477772896297_119579158224140 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/119579158224140

photo post_page_171477772896297

 Quer saber mais sobre o combate à corrupção? Acesse a Biblioteca Virtual sobre Corrupção (BVC)_ 
projeto da CGU em parceria com a UNODC (Escritório das Nações Unidas Contra Drogas e Crimes). 
Na BVC você encontra mais de mil registros sobre defesa do patrimônio público_ transparência_ 
prevenção e combate à corrupção_ entre outros. https://bvc.cgu.gov.br/

Antes das Jornadas de 
Junho https://scontent.x

x.fbcdn.net/hphot
os-xap1/v/t1.0-
9/s130x130/1507
50_53162213688
1857_179116895
1_n.jpg?oh=1940
5eb61ed7118cd7
e17b2036de9712
&oe=55B0715E

https://www.faceboo
k.com/cguonline/ph
otos/a.3794393587
66803.92592.17147
7772896297/53162
2136881857/?type=
1

facebook.
com

2013-02-
19T13:27:
32+0000 1361280452 19/02/2013 14:27 116 125 3 3 3 0 258 3 380 171477772896297_531622153548522 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/531622153548522

link post_page_171477772896297

 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link. Antes das Jornadas de 
Junho

https://fbexternal-
a.akamaihd.net/s
afe_image.php?d
=AQAnmD3lrr93
FJ7-
&w=130&h=130&
url=http%3A%2F
%2Fwww.estada
o.com.br%2Fest
adao%2Fnovo%
2Fimg%2Festad
ao.gif&cfs=1

http://www.estadao.
com.br/noticias/imp
resso,projetos-
sobre-dados-
triplicam-no-
congresso-
,998206,0.htm

estadao.c
om.br

2013-02-
18T19:00:
01+0000 1361214001 18/02/2013 20:00 16 20 0 0 0 0 3 0 19 171477772896297_101428640042828 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/101428640042828

photo post_page_171477772896297

 _Abolir o voto secreto no poder legislativo das três esferas de governo_ nas sessões ordinárias e 
extraordinárias_ inclusive para cassação de mandato_ é uma das 80 propostas priorizadas na 1ª 
Consocial. Conheça o relatório final da Conferência e saiba como contribuir para a concretização das 
propostas: www.consocial.cgu.gov.br/noticias/cgu-publica-relatorio-final-da-1-consocial/

Antes das Jornadas de 
Junho https://scontent.x

x.fbcdn.net/hphot
os-frc3/v/t1.0-
9/p130x130/5631
15_52939463377
1274_144452432
2_n.jpg?oh=7126
bd754cab3cd876
acf1309c499b14
&oe=55BA6E26

https://www.faceboo
k.com/cguonline/ph
otos/a.3794393587
66803.92592.17147
7772896297/52939
4633771274/?type=
1

facebook.
com

2013-02-
18T17:00:
50+0000 1361206850 18/02/2013 18:00 169 182 14 11 11 0 686 9 875 171477772896297_531287190248685 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/531287190248685

link post_page_171477772896297

 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link. Antes das Jornadas de 
Junho https://fbexternal-

a.akamaihd.net/s
afe_image.php?d
=AQCaYNutoPM
xUg7q&w=130&h
=130&url=http%3
A%2F%2Foglobo
.globo.com%2F3
0809%2Fimg%2
Flogo.png&cfs=1

http://oglobo.globo.c
om/pais/unidades-
de-saude-
fiscalizadas-pela-
cgu-nao-tem-
estrutura-adequada-
7585051

oglobo.gl
obo.com

2013-02-
18T11:00:
01+0000 1361185201 18/02/2013 12:00 27 28 1 1 1 0 22 0 50 171477772896297_306629546106044 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/306629546106044

photo post_page_171477772896297

 É de fundamental importância que cada cidadão assuma a tarefa de participar da gestão pública e de 
exercer o controle social do gasto do dinheiro público. Com a ajuda da sociedade_ será mais fácil 
controlar os gastos do Governo Federal em todo Brasil e garantir_ assim_ a correta aplicação dos 
recursos públicos. O cidadão pode participar das discussões sobre o dinheiro público e controlar sua 
aplicação de diversas formas_ entre elas: conselhos municipais_ orçamento participativo_ portal da 
transparência e denúncias de irregularidades. Saiba mais sobre controle social em 
http://www.portaldatransparencia.gov.br/controlesocial/

Antes das Jornadas de 
Junho https://scontent.x

x.fbcdn.net/hphot
os-xpf1/v/t1.0-
9/s130x130/6447
_5298524703921
57_946176777_n
.png?oh=6dc554
c0d531d76073db
7811f271f219&o
e=557ABD19

https://www.faceboo
k.com/cguonline/ph
otos/a.3794393587
66803.92592.17147
7772896297/52985
2470392157/?type=
1

facebook.
com

2013-02-
17T12:00:
01+0000 1361102401 17/02/2013 13:00 213 222 15 15 15 0 428 17 673 171477772896297_530713073639430 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/530713073639430



photo post_user_171477772896297

 O que há de mais real para mim são as ilusões que crio com a minha pintura. O resto são areias 
movediças.

Antes das Jornadas de 
Junho https://fbcdn-

sphotos-b-
a.akamaihd.net/h
photos-ak-
ash2/v/t1.0-
9/s130x130/4824
18_34529538557
4910_397490479
_n.jpg?oh=8320e
526561cd7a909f
3b1a231ad0469
&oe=5576D900&
__gda__=143801
0194_903825830
23ea4d29e42c88
8d8dedd1b

https://www.faceboo
k.com/photo.php?fbi
d=34529538557491
0&set=o.171477772
896297&type=1

facebook.
com

2013-02-
15T19:01:
27+0000 1360954887 15/02/2013 20:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171477772896297_345295385574910 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/345295385574910

photo post_page_171477772896297

 No setor privado_ a corrupção distorce a competitividade_ estabelecendo formas de concorrência 
desleal_ e deteriora os mecanismos de livre mercado_ o que gera insegurança no meio empresarial_ 
afugenta novos investimentos_ encarece produtos e serviços e destrói a ética nos negócios. Confira a 
cartilha da CGU e descubra como as empresas devem agir para construir um ambiente íntegro e livre 
da corrupção: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/ManualRespSocial/index.asp

Antes das Jornadas de 
Junho https://fbcdn-

sphotos-g-
a.akamaihd.net/h
photos-ak-
xaf1/v/t1.0-
9/p130x130/3080
05_52952083709
1987_170344818
1_n.jpg?oh=1d41
957a8f338ea5f6e
bbc5d7497ff90&o
e=55738CEC&__
gda__=14338393
07_8af2bad4d28
ba08334c6dc6ea
e1a1284

https://www.faceboo
k.com/cguonline/ph
otos/a.3794393587
66803.92592.17147
7772896297/52952
0837091987/?type=
1

facebook.
com

2013-02-
15T16:06:
43+0000 1360944403 15/02/2013 17:06 67 75 2 2 2 0 136 3 208 171477772896297_529903647053706 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/529903647053706

link post_page_171477772896297

 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link. Antes das Jornadas de 
Junho

https://fbexternal-
a.akamaihd.net/s
afe_image.php?d
=AQC8h6pWeC
HuK5ao&w=130
&h=130&url=http
%3A%2F%2F1.b
p.blogspot.com%
2F-
kMe0Ehe4MHM
%2FTxC1qy75KlI
%2FAAAAAAAA
AA4%2FP6U4dx
mCjN0%2Fs200
%2Folho%2BViv
o%2521.jpg&cfs
=1

http://osniteroi.blogs
pot.com/

osniteroi.
blogspot.c
om

2013-02-
15T13:00:
00+0000 1360933200 15/02/2013 14:00 24 28 0 0 0 0 24 0 48 171477772896297_426753514069372 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/426753514069372

photo post_page_171477772896297

 Os conselhos são instâncias de exercício da cidadania_ que abrem espaço para a participação popular 
na gestão pública. Esses conselhos podem desempenhar_ conforme o caso_ funções de fiscalização_ 
de mobilização_ de deliberação ou de consultoria. Saiba mais sobre conselhos e controle social com a 
cartilha da CGU: http://goo.gl/bFO2S

Antes das Jornadas de 
Junho https://fbcdn-

sphotos-f-
a.akamaihd.net/h
photos-ak-
xpt1/v/t1.0-
9/p130x130/6553
0_526382010739
203_1506581141
_n.jpg?oh=60dce
c076fc32f21f71c
be5053669699&
oe=55AD5930&_
_gda__=1434822
764_0f2d69f74bb
03b980bc06e669
527b11e

https://www.faceboo
k.com/cguonline/ph
otos/a.3794393587
66803.92592.17147
7772896297/52638
2010739203/?type=
1

facebook.
com

2013-02-
14T18:00:
01+0000 1360864801 14/02/2013 19:00 114 119 9 8 8 0 875 16 1013 171477772896297_529486520428752 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/529486520428752

link post_page_171477772896297

 As empresas também podem contribuir com o combate à corrupção ao se posicionarem 
afirmativamente contra esse mal_ por meio da implementação de práticas de integridade_ que criem 
referências para as relações socialmente responsáveis com o governo_ com a sociedade e com os 
diferentes níveis de governo e esferas do Estado. Descubra o que significa ser uma empresa íntegra_ 
como implementar medidas de integridade e quais são as boas práticas de integridade no setor 
privado.

Antes das Jornadas de 
Junho

http://www.cgu.gov.
br/PrevencaodaCorr
upcao/Integridade/I
ntegridadeEmpresa
s/index.asp

cgu.gov.b
r

2013-02-
14T11:00:
00+0000 1360839600 14/02/2013 12:00 21 24 3 3 3 0 24 2 50 171477772896297_122651617914376 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/122651617914376

photo post_user_171477772896297

 CGU- O Povo de Maruim Sergipe pede providencias sobre as Obras paralisadas a anos...Segundo 
vocês da CGU por irregularidades... Enquanto isso o POVO esta assustado com as próximas 
chuvas...!!!

Antes das Jornadas de 
Junho https://fbcdn-

sphotos-h-
a.akamaihd.net/h
photos-ak-
ash2/v/t1.0-
9/s130x130/5295
55_38226058853
7781_997372632
_n.jpg?oh=03348
f545000bb4acb3
717dcff39be2b&o
e=55836AB6&__
gda__=14340026
60_e9801775def
3838f53996c0bb
e73bb38

https://www.faceboo
k.com/photo.php?fbi
d=38226058853778
1&set=o.171477772
896297&type=1

facebook.
com

2013-02-
10T20:19:
32+0000 1360527572 10/02/2013 21:19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171477772896297_382260588537781 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/382260588537781

photo post_user_171477772896297

 CGU- O Povo de Maruim Sergipe pede providencias sobre as Obras paralisadas a anos...Segundo 
vocês da CGU por irregularidades... Enquanto isso o POVO esta assustado coma as próximas 
chuvas...!!!

Antes das Jornadas de 
Junho https://scontent.x

x.fbcdn.net/hphot
os-xpa1/v/t1.0-
9/s130x130/7144
7_382260265204
480_497919852_
n.jpg?oh=0743b7
fc8d523ede8873
6c5e6c06b864&o
e=55AF9A72

https://www.faceboo
k.com/photo.php?fbi
d=38226026520448
0&set=o.171477772
896297&type=1

facebook.
com

2013-02-
10T20:18:
23+0000 1360527503 10/02/2013 21:18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171477772896297_382260265204480 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/382260265204480



photo post_user_171477772896297

 CGU- O Povo de Maruim Sergipe pede providencias sobre as Obras paralisadas a anos...Segundo 
vocês da CGU por irregularidades... Enquanto isso o POVO esta assustado coma as próximas 
chuvas...!!!

Antes das Jornadas de 
Junho https://scontent.x

x.fbcdn.net/hphot
os-xfa1/v/t1.0-
9/s130x130/5285
46_38226001520
4505_211565326
2_n.jpg?oh=87bff
1404228096cf02
5f54d59f4f0b0&o
e=557847E3

https://www.faceboo
k.com/photo.php?fbi
d=38226001520450
5&set=o.171477772
896297&type=1

facebook.
com

2013-02-
10T20:17:
22+0000 1360527442 10/02/2013 21:17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171477772896297_382260015204505 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/382260015204505

photo post_user_171477772896297

 CGU- O Povo de Maruim Sergipe pede providencias sobre as Obras paralisadas a anos...Segundo 
vocês da CGU por irregularidades... Enquanto isso o POVO esta assustado coma as próximas 
chuvas...!!!

Antes das Jornadas de 
Junho https://fbcdn-

sphotos-f-
a.akamaihd.net/h
photos-ak-
xap1/v/t1.0-
9/s130x130/3519
_3822594085378
99_1163128523_
n.jpg?oh=980d63
0486be2f1dc2fda
6fda5752d44&oe
=55B3F4C3&__g
da__=143460034
7_a4728c68909d
f2520ebf3526ecf
4ea39

https://www.faceboo
k.com/photo.php?fbi
d=38225940853789
9&set=o.171477772
896297&type=1

facebook.
com

2013-02-
10T20:15:
39+0000 1360527339 10/02/2013 21:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171477772896297_382259408537899 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/382259408537899

status post_user_171477772896297

 EAI? TEM MESMO VONTADE DE ACABAR COM A CORRUPÇÃO? VAI LEVAR EM CONTA 
VIDA E MORTE NADA A PERDER?SOMENTE ESTE ESTADO DE ESPIRITO SALVA 
MUITOS....

Antes das Jornadas de 
Junho

2013-02-
10T02:53:
21+0000 1360464801 10/02/2013 03:53 0 0 3 1 1 0 0 0 1 171477772896297_527230610654343 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/527230610654343

status post_user_171477772896297

 Utilizei o _Fale Conosco_ do site da CGU na segunda-feira. Até agora estou esperando retorno. Antes das Jornadas de 
Junho

2013-02-
08T02:38:
01+0000 1360291081 08/02/2013 03:38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171477772896297_526171684093569 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/526171684093569

photo post_user_171477772896297

 VEJAM QUE INTERESSANTE! NÃO É QUE SÃO AS MÁQUINAS INSTALADAS NOS 
INSTITUTOS E HOSPITAIS FEDERAIS? KKKKKKKKKKKKKKKKKK

Antes das Jornadas de 
Junho https://scontent.x

x.fbcdn.net/hphot
os-prn2/v/t1.0-
9/s130x130/2227
13_42242619784
0747_150889628
8_n.jpg?oh=bbb5
8dd7c684304ba5
c814af9eb0874a
&oe=55B44648

https://www.faceboo
k.com/4202133413
95366/photos/o.171
477772896297/422
426197840747/?typ
e=1

facebook.
com

2013-02-
07T14:33:
53+0000 1360247633 07/02/2013 15:33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171477772896297_422426197840747 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/422426197840747

status post_user_171477772896297

 Caros companheiros de luta na construção desse país_ está na hora da CGU promover um encontro 
nacional com as pessoas eleitas pelos estados na conferência nacional para compor um conselho 
nacional de delegados_ para podermos arregimentar com base nossos territórios. Na região da Bahia 
fui eleita_ e o companheiro João de Feira de Santana. São dois delegados por estado_ fica fácil essa 
articulação. E a Cgu tem nossos dados. Os companheiros de São Paulo têem a relação. Cleide 
Avelino_ Salvador-Ba

Antes das Jornadas de 
Junho

2013-02-
07T11:12:
23+0000 1360235543 07/02/2013 12:12 1 1 3 2 2 0 0 0 3 171477772896297_525862387457832 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/525862387457832

photo post_page_171477772896297

 Coletânea de Entendimentos CGU/MEC - Gestão de Recursos das Instituições Federais de Ensino 
Superior e dos Institutos que compõem a Rede Federal de Educação Profissional_ Científica e 
Tecnológica. (Foto: Letícia Verdi / MEC)

Antes das Jornadas de 
Junho https://fbcdn-

sphotos-f-
a.akamaihd.net/h
photos-ak-
xfa1/v/t1.0-
9/s130x130/2852
05_52551706749
2364_348307624
_n.jpg?oh=66b36
5edbb74cbb4a2d
0e57c10fe397f&o
e=55B19475&__
gda__=14345648
18_509da0ab4e8
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0254d2f

https://www.faceboo
k.com/cguonline/ph
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facebook.
com

2013-02-
06T16:28:
43+0000 1360168123 06/02/2013 17:28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171477772896297_525517067492364 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/525517067492364

video post_page_171477772896297

 Confira entrevista do secretário-executivo da CGU_ Carlos Higino_ sobre o Programa Brasil 
Transparente.

Antes das Jornadas de 
Junho https://fbexternal-

a.akamaihd.net/s
afe_image.php?d
=AQDcPc-
oQ6y8GGFe&w=
130&h=130&url=
http%3A%2F%2
Fi2.ytimg.com%2
Fvi%2FYmkmW
9TMgko%2Fmqd
efault.jpg&cfs=1

http://www.youtube.
com/watch?v=Ymk
mW9TMgko

youtube.c
om

2013-02-
06T16:00:
00+0000 1360166400 06/02/2013 17:00 42 44 1 1 1 0 75 0 118 171477772896297_422736041137326 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/422736041137326

photo post_page_171477772896297

 Confira a nova ferramenta de pesquisa de relatórios de controle interno da CGU: http://goo.gl/7hF7N Antes das Jornadas de 
Junho https://scontent.x

x.fbcdn.net/hphot
os-xap1/v/t1.0-
9/p130x130/6487
5_525125020864
902_613613001_
n.jpg?oh=0a8ea3
153f3de612c363f
a43f041d7eb&oe
=55B8AB3F

https://www.faceboo
k.com/cguonline/ph
otos/a.3794393587
66803.92592.17147
7772896297/52512
5020864902/?type=
1

facebook.
com

2013-02-
06T13:00:
01+0000 1360155601 06/02/2013 14:00 53 57 0 0 0 0 51 0 104 171477772896297_525444100832994 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/525444100832994



photo post_page_171477772896297

 O ministro-chefe da CGU_ Jorge Hage_ participou hoje_ junto com o ministro da Educação_ Aloizio 
Mercadante_ da cerimônia de lançamento da Coletânea de Entendimentos CGU/MEC. O evento 
aconteceu no Ministério da Educação e também contou com a presença do secretário executivo da 
CGU_ Carlos Higino de Alencar_ e do secretário executivo do MEC_ José Henrique Paim. A 
publicação_ apresentada na ocasião_ traz perguntas e respostas sobre a gestão de recursos das 
instituições federais de ensino superior e dos institutos que compõem a rede federal de educação 
profissional_ científica e tecnológica. Confira a coletânea: 
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/CartilhaEntendimentosIFE/index.asp Imagem: Letícia Verdi/MEC

Antes das Jornadas de 
Junho https://fbcdn-

sphotos-c-
a.akamaihd.net/h
photos-ak-
prn2/v/t1.0-
9/s130x130/5379
66_52509663086
7741_372710216
_n.jpg?oh=e0e91
984434751c5930
6f2984a894f55&
oe=55BE7CB4&_
_gda__=1434750
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https://www.faceboo
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otos/a.3794393587
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1

facebook.
com

2013-02-
05T18:00:
00+0000 1360087200 05/02/2013 19:00 38 41 0 0 0 0 18 0 56 171477772896297_525100150867389 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/525100150867389

link post_page_171477772896297

 Você sabe o que significa adjudicação? E mandatário? Confira o Glossário do Portal da 
Transparência_ seção que traz conceitos básicos sobre diversos temas correlatos ao portal para 
facilitar a compreensão dos assuntos abordados e garantir ao cidadão e agente público condições reais 
de exercer o controle social e fiscalizar o correto uso dos recursos federais.

Antes das Jornadas de 
Junho http://www.portaldat

ransparencia.gov.br
/glossario/

portaldatr
ansparen
cia.gov.br

2013-02-
05T16:00:
02+0000 1360080002 05/02/2013 17:00 30 31 3 3 3 0 17 0 50 171477772896297_327794250666342 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/327794250666342

status post_user_171477772896297

 a ESPN que sempre se coloca como a maior defensora da moral e bons costumes_ está fazendo 
questão de deixar de lado dos comentários o contrato de publicidade entre o Corinthians e a caixa 
econômica federal_ pelo fato da caixa estar anunciando programas no canal. o pior é que um dos seus 
mais combatentes jornalistas o Lucio de Castro entrou com processo lançando mão da nova lei da 
ficha limpa para ver a copia do contrato_ isso sim é uma baita saia justa

Antes das Jornadas de 
Junho

2013-02-
04T22:40:
42+0000 1360017642 04/02/2013 23:40 1 1 0 0 0 0 0 0 1 171477772896297_524683784242359 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/524683784242359

photo post_page_171477772896297

 Na volta às aulas_ a dica é conhecer o projeto ?Um por todos e todos por um! Pela ética e 
cidadania!?_ da CGU com o apoio do Unodc (Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime). 
Estrelado pelos personagens da Turma da Mônica_ o trabalho busca incentivar_ por meio de 
atividades artísticas_ científicas e lúdicas_ bem como da interação entre escola e comunidade_ o 
desenvolvimento de uma cultura ética entre crianças e jovens. Acesse o site da CGU e saiba como a 
sua escola pode participar dessa iniciativa! 
http://www.cgu.gov.br/AreaPrevencaoCorrupcao/TurmaMonica/index.asp

Antes das Jornadas de 
Junho https://fbcdn-

sphotos-f-
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facebook.
com

2013-02-
04T13:00:
02+0000 1359982802 04/02/2013 14:00 59 61 3 3 3 0 78 0 140 171477772896297_524472887596782 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/524472887596782

photo post_page_171477772896297

 Grupo de Trabalho de Integridade prepara campanha pela aprovação da Lei contra Corrupção Projeto 
de lei que responsabiliza pessoas jurídicas por atos de corrupção está sendo debatido em comissão 
especial na Câmara dos Deputados. http://goo.gl/kBx72 Fonte e foto: Instituto Ethos

Antes das Jornadas de 
Junho https://fbcdn-

sphotos-f-
a.akamaihd.net/h
photos-ak-
xfa1/v/t1.0-
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k.com/cguonline/ph
otos/a.3794393587
66803.92592.17147
7772896297/51990
0128054058/?type=
1

facebook.
com

2013-02-
04T11:00:
01+0000 1359975601 04/02/2013 12:00 69 75 1 1 1 0 45 0 115 171477772896297_524433020934102 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/524433020934102

link post_page_171477772896297

 Um dado a ressaltar refere-se à relação entre a despesa total com pessoal e a receita corrente líquida_ 
no âmbito do Poder Executivo Federal_ que ficou em torno de 21_68%_ ou seja_ abaixo do patamar 
observado quando da publicação do RGF do 2º Quadrimestre/2012 (22_52%)_ e abaixo do limite 
fixado para a União_ pela Lei de Responsabilidade Fiscal (37_9%).

Antes das Jornadas de 
Junho

http://www.cgu.gov.
br/Imprensa/Noticia
s/2013/noticia00913
.asp

cgu.gov.b
r
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 Discutir é bom. Fazer é melhor. Hora de saber quem é quem. 
http://adonaisantanna.blogspot.com.br/2013/02/quantos-polacos-sao-necessarios-para.html
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 VÍDEO: Campanha do MPD - Movimento do Ministério Público Democrático promove reflexão 
sobre os efeitos devastadores da corrupção.
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 Meu protesto! Divulgue e compartilhe. Amanhã faremos história! Antes das Jornadas de 
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 _Abolir o voto secreto no poder legislativo das três esferas de governo_ nas sessões ordinárias e 
extraordinárias_ inclusive para cassação de mandato._ Confira as demais propostas da 1ª Consocial: 
http://goo.gl/LNaJB
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 Página oficial da Controladoria-Geral da União no facebook! Aqui você encontra notícias_ fotos e 
informações sobre a CGU. Curta e ajude-nos no combate à corrupção e na defesa do patrimônio 
público! www.facebook.com/cguonline

Antes das Jornadas de 
Junho https://scontent.x

x.fbcdn.net/hphot
os-xap1/v/t1.0-
9/s130x130/5777
26_40815609922
8462_113319434
1_n.jpg?oh=07ba
f3ee07e7fd6f38fa
62f421ad51fa&o
e=5580F649

https://www.faceboo
k.com/cguonline/ph
otos/a.3941068506
33387.95196.17147
7772896297/40815
6099228462/?type=
1

facebook.
com

2013-02-
01T13:52:
45+0000 1359726765 01/02/2013 14:52 90 97 10 5 5 0 70 3 168 171477772896297_519835538060517 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/519835538060517

link post_page_171477772896297

 ?Depois de concentrar todos os esforços na bem-sucedida implementação da Lei de Acesso à 
Informação no âmbito do Governo Federal_ a CGU poderá agora apoiar os governos subnacionais 
nessa tarefa_ para que todo o país avance_ de forma mais homogênea_ na transparência e na abertura 
de informações públicas__ destacou Jorge Hage.
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 ?É o momento de concretizar as propostas feitas durante as eleições e mostrar os resultados para a 
população que confiou em vocês e depositou a esperança de uma vida melhor_. (presidente Dilma 
Rousseff_ no Encontro Nacional com Novos Prefeitos e Prefeitas)

Antes das Jornadas de 
Junho

https://fbexternal-
a.akamaihd.net/s
afe_image.php?d
=AQCdjkY-
LMaFgWPC&w=
130&h=130&url=
http%3A%2F%2
Fwww.consocial.
cgu.gov.br%2Fim
g%2Felementos
%2Fheader_logo
.png&cfs=1

http://www.consocia
l.cgu.gov.br/noticias
/cgu-oferece-oficina-
sobre-transparencia-
para-prefeitos/

consocial.
cgu.gov.b
r

2013-01-
31T13:00:
00+0000 1359637200 31/01/2013 14:00 29 33 2 2 2 0 22 0 53 171477772896297_106085972895304 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/106085972895304

status post_user_171477772896297

 É ruim hein_ a cúpula da AGU investigar a si mesmo! 29/01/2013 Nota de Esclarecimento sobre 
Operação Porto Seguro Em relação a notícias veiculadas pela imprensa sobre a abertura de Processo 
Administrativo Disciplinar (PAD)_ pela Controladoria-Geral da União (CGU) para investigação de 
envolvidos na Operação Porto Seguro_ cabe esclarecer o seguinte: 1. A CGU recebeu nesta segunda-
feira (28/01/2013) o processo com as conclusões da comissão de Sindicância Investigativa_ instaurada 
pela Casa Civil_ destinada a apurar as supostas irregularidades praticadas pela Sra. Rosemary Nóvoa 
de Noronha. 2. O processo já foi despachado pelo ministro Jorge Hage para a Corregedoria da CGU_ 
que está providenciando a abertura do Processo Administrativo Disciplinar (PAD)_ com a designação 
da comissão processante_ que contará com dois Corregedores e um Analista da CGU. 3. A CGU está 
providenciando ainda a instauração de outro PAD para apurar condutas atribuídas a Paulo Vieira_ 
dando prosseguimento à apuração iniciada no âmbito da Agência Nacional de Águas (ANA)_ por 
determinação da ministra do Meio Ambiente_ Izabella Teixeira. A transferência das apurações para a CGU deve-se ao fato de que as condutas supostamente ilícitas do servidor extrapolam o âmbito exclusivo da ANA_ alcançando diversos outros órgãos. 4. Além des
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 Prefeituras das cinco maiores cidades catarinenses prometem melhorias em portais da Transparência 
http://goo.gl/5QdCB Fonte: Diário Catarinense
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 Esperamos medidas contra essa clara improbidade administrativa Antes das Jornadas de 
Junho
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 A CGU apontou pelo menos 2_8 mil irregularidades no programa Bolsa Família em 24 municípios_ 
sorteados para receber fiscalização do órgão. Segundo o site Contas Abertas_ o principal problema 
verificado é de beneficiários com renda per capita superior à estabelecida na legislação do programa. 
Fonte: Jornal O Globo
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 O Brasil é reconhecido internacionalmente como referência em matéria de divulgação espontânea de 
informações governamentais à sociedade_ especialmente no que diz respeito à aplicação dos recursos 
orçamentários. Essa divulgação espontânea recebe o nome de transparência ativa. Entre as principais 
iniciativas brasileiras na área da transparência ativa estão o Portal da Transparência do Governo 
Federal_ a Página de Transparência Pública_ a Parceria para o Governo Aberto (Open Government 
Partnership) e a Rede de Transparência. Saiba mais sobre essas iniciativas brasileiras acessando o 
portal de acesso à informação.
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 ?O que é importante salientar como um ganho é a articulação dos vários órgãos de controle e defesa 
do patrimônio público. Para isso_ a Copa do Mundo foi realmente um fator desencadeador. Na 
preparação para o evento_ o cenário mais importante e exitoso é a interação entre esses órgãos (de 
defesa e controle do patrimônio público)__ explicou Jorge Hage.
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 A Operação Carranca vai botar quantos na cadeia? Antes das Jornadas de 
Junho
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 Seria ótimo se pudessem melhorar a situação da saúde_ a terceirização ou_ não é bom para o povão_ 
agora o caso de Caxias nos prova que tem dinheiro falta são bons gestores. O PSF_ dificulta até um 
simples encaminhamento_ imagina o resto? No papel funciona_ mas na prática?
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 A ouvidoria é hoje um poderoso canal por meio do qual o cidadão pode participar de forma efetiva do 
controle social_ promovendo também uma mediação eficaz na busca de soluções de conflitos 
extrajudiciais. Confira a ?Coleção OGU? e saiba mais sobre ouvidorias públicas_ atuação das 
ouvidorias na implementação da Lei de Acesso à Informação_ além de outros aspectos importantes 
sobre o tema. http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/ColecaoOGU/index.asp
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 Há dois anos_ a CGU aderia às redes sociais_ com perfis oficiais no Twitter e Facebook_ ampliando 
ainda mais a forma de interação do órgão com a sociedade. Hoje já temos mais de 14 mil seguidores 
no Twitter e 8 mil curtições no Facebook. A CGU agradece a participação diária de todos os 
internautas engajados na luta #contracorrupção.
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 Obrigado pelas informações. Parabéms! Antes das Jornadas de 
Junho
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 O diagnóstico demonstrará o desempenho das administrações municipais também em relação ao 
Aplic_ sistema implantado nas prefeituras que permite acompanhamento do TCE. Prometendo uma 
fiscalização rigorosa_ o TCE avisa que quem deixar de cumprir a legislação será penalizado_ a 
começar com multas. Fonte: site O Documento
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 A Policia Federal NÃO pode deixar de vir a JANDAÍRA-BAHIA_ deflagrar a OPERAÇÃO 
TIETA!!!! É MUITO ROUBO_ MUITA LARANJA_ MUITO DESVIO E CORRUPÇÃO DE TODAS 
AS FORMAS...
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 O Programa Brasil Transparente tem os principios da Lei 131/2009 e so e destacado a Lei de Acesso. 
Por quer nao deatacar a Lei da Transparencia que e tao importante quanto de Acesso no combate a 
corrupcao.
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 A CGU lançará um plano para auxiliar estados e principalmente municípios a cumprir a Lei de 
Acesso à Informação - em vigor desde maio de 2012_ mas que segue amplamente desrespeitada. O 
ministro-chefe da CGU_ Jorge Hage_ diz que_ apesar de ser oferecido também aos Estados_ os 
principais alvos do programa serão as cidades. _Algumas nem sequer têm estrutura para criar 
sistemas de transparência._ Fonte: Gazeta do Povo

Antes das Jornadas de 
Junho

https://fbexternal-
a.akamaihd.net/s
afe_image.php?d
=AQAoIzTOgKrk
TN11&w=130&h
=130&url=http%3
A%2F%2Fgazeta
dopovo.com.br%
2Fimg%2Ffaceb
ook-thumb-
gp.jpg&cfs=1

http://www.gazetado
povo.com.br/vidapu
blica/conteudo.phtm
l?id=1337949

gazetado
povo.com.
br

2013-01-
22T18:00:
02+0000 1358877602 22/01/2013 19:00 49 52 4 4 4 0 49 2 104 171477772896297_135406889956743 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/135406889956743



photo post_page_171477772896297

 As entidades do Sistema ?S? estão obrigadas à apresentação de Prestação de Contas Anual? Confira 
cartilha da CGU e tire suas dúvidas sobre pontos recorrentes na gestão de recursos das entidades do 
Sistema _S_: www.cgu.gov.br/Publicacoes/CartillhaEntendimentosCISistemaS/index.asp
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 _A Controladoria pretende atualizar a cada 15 dias os relatórios no site_ segundo o secretário Federal 
de Controle da CGU_ Valdir Agapito. De acordo com o secretário_ 99% dos documentos elaborados 
pelo órgão podem ser disponibilizados._ Fonte: UOL Notícias
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link. Antes das Jornadas de 
Junho

https://fbexternal-
a.akamaihd.net/s
afe_image.php?d
=AQAZiFxlMvlra
Z-
i&w=130&h=130
&url=http%3A%2
F%2Fimgs.em.c
om.br%2Festado
_de_minas_avat
ar.gif&cfs=1

http://www.em.com.
br/app/noticia/nacio
nal/2013/01/21/inter
na_nacional,344790
/controladoria-geral-
da-uniao-expulsa-
mais-de-4-mil-
servidores-em-10-
anos.shtml

em.com.b
r

2013-01-
22T11:00:
01+0000 1358852401 22/01/2013 12:00 24 24 0 0 0 0 23 0 47 171477772896297_312365032218032 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/312365032218032

status post_user_171477772896297

 Transparencia é muito importante. Li relatorio de Arraial do Cabo_ preciso_ detalhado... é desta 
forma que se combate corrupção.

Antes das Jornadas de 
Junho

2013-01-
22T01:00:
48+0000 1358816448 22/01/2013 02:00 2 2 0 0 0 0 0 0 2 171477772896297_514711251906279 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/514711251906279

status post_user_171477772896297

 Como ecesso ao simulador de aposentadoria? Antes das Jornadas de 
Junho

2013-01-
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54+0000 1358807634 21/01/2013 23:33 0 0 1 1 1 0 0 0 1 171477772896297_514668278577243 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/514668278577243

photo post_page_171477772896297

 _Criação e fortalecimento dos órgãos de controle interno em todas as esferas governamentais_ é um 
dos temas das 80 propostas priorizadas na 1ª Consocial. Conheça o relatório final da Conferência e 
colabore para a concretização das propostas: www.consocial.cgu.gov.br/noticias/cgu-publica-relatorio-
final-da-1-consocial/
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01+0000 1358773201 21/01/2013 14:00 71 76 2 2 2 0 147 2 222 171477772896297_514475365263201 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/514475365263201

status post_user_171477772896297

 por favor quero que envie o certificado de marlene souza de oliveira que foi da palestra na receita 
federal dos conselhos mande pelo meu emallfrancinete8@gmail.com

Antes das Jornadas de 
Junho
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16+0000 1358645776 20/01/2013 02:36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171477772896297_513729278671143 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/513729278671143

photo post_page_171477772896297

 Como contribuir para uma educação de qualidade em nosso País? Confira a cartilha da CGU _Olho 
Vivo no Dinheiro Público - Fundeb_ e saiba como exercer seu papel de cidadão_ acompanhando e 
fiscalizando a execução do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Acesse a cartilha em 
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/CartilhaOlhoVivo/Arquivos/Fundeb2012.pdf
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02+0000 1358618402 19/01/2013 19:00 88 93 6 6 6 0 242 0 336 171477772896297_513581288685942 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/513581288685942

photo post_user_171477772896297
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36+0000 1358546436 18/01/2013 23:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171477772896297_404561839629849 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/404561839629849



photo post_page_171477772896297

 O perfil da CGU no facebook chegou à marca de 8.000 cidadãos brasileiros unidos na prevenção e no 
combate à corrupção. Agradecemos a você que acompanha as ações de fiscalização da 
Controloladoria e faz a sua parte pela defesa do patrimônio público! Junte-se também aos nossos mais 
de 14 mil seguidores no twitter: https://twitter.com/cguonline
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00+0000 1358532000 18/01/2013 19:00 91 97 4 4 4 0 21 5 121 171477772896297_513109675399770 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/513109675399770

photo post_page_171477772896297

 _Agora a informação é a regra. E o sigilo_ a exceção_. (Jorge Hage_ ministro da CGU) Conheça 
quais as exceções previstas na Lei de Acesso à Informação http://goo.gl/m5irp
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03+0000 1358524803 18/01/2013 17:00 68 73 0 0 0 0 110 0 178 171477772896297_513071555403582 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/513071555403582

photo post_page_171477772896297

 Legislativo de Natal e RN vão divulgar salários de servidores http://goo.gl/AW6Wm Imagem: 
UNESCO na rede e ARTICLE 19.
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photo post_page_171477772896297

 Como identificar quando uma atividade do projeto pode ser suprida com a consultoria por produto? 
Como definir se o serviço de consultoria deverá ser realizado por Pessoa Física ou Pessoa Jurídica? 
Confira as respostas para estas e outras perguntas sobre Projetos de Cooperação Técnica Internacional 
(PNUD e UNODC_ por exemplo)_ nesta publicação da CGU: 
www.cgu.gov.br/Publicacoes/ContratacaoConsultoria/index.asp
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status post_user_171477772896297

 Olá_ boa tarde. Gostaria de saber se a CGU pode analisar essa nova leva de passaportes diplomáticos 
liberados em _função do interesse do País_?

Antes das Jornadas de 
Junho

2013-01-
16T14:54:
01+0000 1358348041 16/01/2013 15:54 0 0 1 1 1 0 0 0 1 171477772896297_512109708833100 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/512109708833100

status post_user_171477772896297

 boa tarde meus nobres quero parabenizar por esse sayt Antes das Jornadas de 
Junho
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status post_user_171477772896297

 No site da CGU_ informa que o dinheiro publico é de sua conta. cidadão. Antes das Jornadas de 
Junho
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photo post_user_171477772896297

 Vem aí_ mais uma edição do Programa de Fortalecimento da Gestão Pública no Maranhão. Antes das Jornadas de 
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55+0000 1357911835 11/01/2013 14:43 1 1 0 0 0 0 0 0 1 171477772896297_401460496606650 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/401460496606650

status post_user_171477772896297

 Por que o Portal da Transparência_ na parte sobre a remuneração dos servidores_ está desatualizado? 
A última atualização foi em 30/11/12... Obrigado.

Antes das Jornadas de 
Junho
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link post_user_171477772896297

 http://www.estadao.com.br/noticias/esportes_odebrecht-espera-para-ontem-emprestimo-para-estadio-
do-corinthians_982863_0.htm
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status post_page_171477772896297

 Guia de PAD Confira o material da CGU sobre Processo Administrativo Disciplinar (PAD) com três 
apostilas que trazem o material utilizado pela Controladoria em seus cursos sobre o tema. A coletânea 
é um importante instrumento ao aperfeiçoamento do serviço público federal_ possibilitando o trabalho 
eficiente e célere de qualquer comissão incumbida de apurar irregularidades na esfera administrativa. 
Acesse o material em http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/GuiaPAD/index.asp

Antes das Jornadas de 
Junho
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00+0000 1357902000 11/01/2013 12:00 65 68 6 5 5 0 43 4 117 171477772896297_509667632410641 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/509667632410641

link post_page_171477772896297

 _Desde 2003_ quando os casos começaram a ser contabilizados_ 4.064 servidores foram expulsos_ 
do Poder Executivo Federal_ informou o Jornal O Globo.
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01+0000 1357840801 10/01/2013 19:00 29 32 6 6 6 0 21 1 57 171477772896297_332169890229629 https://www.facebook.com/171477772896297/posts/332169890229629

status post_user_171477772896297

 Da Importância da Lei de Acesso à Informação e Liberdade de Expressão. http://falagente.com/quem-
tem-conhecimento-tem-poder/

Antes das Jornadas de 
Junho
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photo post_page_171477772896297

 Palavra Aberta - Acessibilidade A informação pública deve estar acessível a todos_ inclusive aqueles 
portadores de deficiências. Do ponto de vista legal_ disposições e normas gerais sobre acessibilidade 
podem ser encontradas no Decreto 5296 de 2 de dezembro de 2004. Em termos de comunicação_ nem 
sempre será possível garantir 100% de acesso_ mas cabe ao administrador desenvolver esforços neste 
sentido. Na internet_ isto pode ser feito_ por exemplo_ através de variados recursos_ como a 
associação do texto a imagens_ animações e gráficos. Sítios eletrônicos governamentais que tomam 
essas medidas podem vir a receber um selo de acessibilidade_ o selo _Acessibilidade Brasil_. Saiba 
mais sobre acesso à informação pública em: http://goo.gl/X2K7K Imagem: Prefeitura de Uberlândia
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link post_page_171477772896297

 Para a CGU_ a divulgação proativa das informações públicas é uma grande prioridade. _Melhor que 
milhares de pedidos serem atendidos_ é ver os órgãos se mobilizarem proativamente para expor os 
dados na internet. Nosso sonho aqui na Controladoria é ver o que for de interesse da população 
divulgado na internet com fácil acesso para todos__ afirmou Vânia Vieira_ diretora de prevenção da 
corrupção.
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status post_user_171477772896297

 E os cartões corporativos? R$ 21 milhões gastou a PresidentA. Depois vem dizer que somos sangue 
azul e por isso não nos daria reajuste. Se eu tivesse um cartão corporativo como ela_ não ia nem 
precisar de salário. Por que ela não doa o salário dela como faz o Mojica no Uruguai?

Antes das Jornadas de 
Junho
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 GOSTARIA DE ESTÁ INFORMADO SOBRE ALGUMA CAPACITAÇÃO OU PALESTA DA CGU Antes das Jornadas de 
Junho
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photo post_page_171477772896297

 O Observatório da Despesa Pública (ODP) é uma unidade permanente da CGU de produção de 
informações estratégicas voltadas às ações de prevenção da corrupção_ à tomada de decisão pela 
Controladoria e ao apoio à boa e regular gestão pública_ por meio do monitoramento dos gastos 
públicos. O ODP funciona como uma _malha fina_ das despesas públicas - mais uma maneira para 
garantir a correta aplicação do dinheiro do contribuinte. Conheça mais sobre o Observatório em 
www.cgu.gov.br/ODP
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 https://www.facebook.com/ad.alvarodias/posts/486610618047803 Antes das Jornadas de 
Junho
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photo post_page_171477772896297

 Fique por dentro do relatório final da 1ª Consocial e colabore para a concretização das 80 propostas 
priorizadas. http://www.consocial.cgu.gov.br/noticias/cgu-publica-relatorio-final-da-1-consocial/
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video post_page_171477772896297

 VÍDEO: O Filme ?Constituição?_ de Frederico Cardoso Oliva_ foi o segundo colocado do 3º 
Concurso do Minuto da CGU_ com o tema _Informação Pública: direito de todos. Sem desculpas_ 
sem segredos_. Confira todos os vídeos premiados em nosso canal no youtube: http://goo.gl/Xgs2Z
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photo post_page_171477772896297

 Programa de Fiscalização por Sorteios Públicos A fiscalização de municípios por sorteios é uma 
iniciativa do Governo Federal que visa inibir a corrupção entre gestores de qualquer esfera da 
administração pública. A cada sorteio são definidos 60 municípios com até 500 mil habitantes_ exceto 
capitais estaduais. Em 2012_ a CGU deu continuidade ao Programa de Fiscalização por Sorteios 
Públicos_ o qual se encontra na 36ª edição_ chegando a 1.965 municípios fiscalizados_ o que 
corresponde a 35_32% do total de municípios brasileiros_ e englobando recursos públicos federais 
superiores ao montante de R$ 18_4 bilhões. Saiba mais sobre este programa da Controladoria em 
http://goo.gl/TJQ1M Foto: Roosewelt Pinheiro / ABR/ JC
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photo post_page_171477772896297

 Lei de Acesso à Informação entra em vigor em Pernambuco Portal da Transparência Estadual existe; 
dos 85 órgãos de PE_ 63 têm ouvidoria. Prefeitura do Recife ainda não tem regulamentação específica 
para LAI. Fonte: G1 http://goo.gl/F2ufe
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status post_page_171477772896297

 _Quando uma lei nasce de um anseio real da sociedade e encontra_ da parte do poder público_ 
efetiva disposição para implementá-la_ aí o resultado pode_ sim_ ser uma intervenção transformadora 
no mundo real._ (Jorge Hage) Confira artigos e entrevistas do ministro-chefe da CGU: 
http://goo.gl/WbsJt
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 _Financiamento exclusivamente público para campanhas eleitorais_ é um dos temas das 80 propostas 
priorizadas na 1ª Consocial. Conheça o relatório final da Conferência e colabore para a concretização 
das propostas: http://www.consocial.cgu.gov.br/noticias/cgu-publica-relatorio-final-da-1-consocial/
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 Governo Federal aplica 531 punições expulsivas a servidores públicos em 2012 
http://www.cgu.gov.br/Correicao/Arquivos/Expulsoes_2012_Estatutarios.pdf
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 Quem é que CONTROLA o Procurador-Geral_ que NÃO ACHA O QUE DEVERIA ACHAR?!?!:! Antes das Jornadas de 
Junho
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 Para as mamães. http://www.portalzinho.cgu.gov.br/ Antes das Jornadas de 
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 Controladoria-Geral da União no face_ uma ótima ideia; uma maneira simples e eficaz de divulgar os 
avanços que temos tido na CGU_ parabéns! É importante divulgar e acompanhar seus trabalhos 
contra corrupção.
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 Faça a sua parte na luta contra a corrupção e no incremento do controle social. Acesse o Portal da 
Transparência e acompanhe a aplicação dos recursos públicos. 
http://www.portaldatransparencia.gov.br
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 http://www.facebook.com/assessoriafocus Antes das Jornadas de 
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 ?Os Estados Partes se comprometem a adotar políticas públicas contra a corrupção_ de forma a 
promover a participação da sociedade e_ concomitantemente_ refletir os princípios do Estado de 
Direito_ a devida gestão dos assuntos e bens públicos_ a integridade_ a transparência e a obrigação 
de prestar contas?. Maior e mais completo instrumento global e juridicamente vinculante contra a 
corrupção_ a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção trata de diversos aspectos do tema_ 
tendo sido fundamentada em quatro tópicos especiais: medidas preventivas; criminalização e aplicação 
da lei; cooperação internacional; e recuperação de ativos. Saiba mais sobre a Convenção das Nações 
Unidas contra a Corrupção_ seus objetivos e impactos sobre as leis brasileiras acessando a publicação 
da CGU sobre o tema: http://www.cgu.gov.br/onu/publicacoes/Arquivos/Cartilha.pdf
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 _A Constituição de 1988_ chamada Constituição Cidadã_ garante ao cidadão participar da vida de 
sua cidade_ ter acesso às contas públicas e exercer esse direito._ Fonte: AMARRIBO Brasil
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 PEÇO A AJUDA DE TODOS PRA FECAR ESSA FIRMA!!! NAO TEM DOCUMENTAÇÃO_NEM 
NOTA FISCAL_O LIXO TOMA CANTA_JA FIZ VARIAS DENUNCIA PRA PREFEITURA DE 
COLOMBO E ATE AGORA NADA. ME DEREM ESSE NUMERO DO FISCCAL CHAMADO 
AMADO 36568015 ME PASSOU QUE A FIRMA TEM MUITAS CONTA EM NOME DO BILHAR 
SOLAR!!!AGORA ELES ESTÃO COM ESSE NOME BILHAR CERRO AZUL. AJUDE.
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 ?Para garantir que a aplicação da norma seja ampliada e atinja todos os municípios e Estados_ 
inclusive os mais remotos_ a CGU oferecerá cursos e cederá o sistema de atendimento online em vigor 
na esfera federal?. Confira a entrevista com o secretário de Prevenção da Corrupção da CGU_ Mário 
Vinícius Spinelli_ no Jornal Zero Hora: http://goo.gl/TGUUk
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 VÍDEO: Acompanhe o andamento das obras da Copa do Mundo da FIFA 2014 nas 12 cidades-sede. Antes das Jornadas de 
Junho
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link. Antes das Jornadas de 
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 No 1º dia do ano... Chegamos a 7.000 fãs em nosso perfil! Segundo estatísticas do facebook_ agora 
são 3.489.948 amigos de fãs que estão potencialmente expostos a nossas mensagens anticorrupção e 
de defesa do patrimônio público. Agradecemos a você_ cidadão brasileiro_ que ajuda a CGU na 
disseminação e compartilhamento dessas causas: muito obrigada! Junte-se também aos nossos mais 
de 13.500 seguidores no twitter https://twitter.com/cguonline

Antes das Jornadas de 
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 E a Operação Carranca em Alagoas_ como vai? Antes das Jornadas de 
Junho
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 Feliz ano novo!! Desejamos que o Brasil tenha um próspero 2013 com mais integridade e ética_ tanto 
no setor público quanto no privado. A CGU agradece a você_ que apoiou e divulgou_ em 2012_ 
nossas atividades anticorrupção e de defesa do patrimônio público: muito obrigada!
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Maior e mais completo instrumento global e juridicamente vinculante #contracorrupção_ a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção trata de 
diversos aspectos do tema_ tendo sido fundamentada em quatro tópicos especiais: medidas preventivas; criminalização e aplicação da lei; cooperação 
internacional; e recuperação de ativos. Saiba mais sobre a Convenção da #ONU_ seus objetivos e impactos sobre as leis brasileiras acessando a 
publicação da CGU sobre o tema: http://goo.gl/lxYhLK
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 NOTA: Para CGU_ Bolsa Família é um programa de governo com baixíssimos índices de irregularidades O último Relatório de Avaliação do programa 
Bolsa Família feito pela CGU engloba fiscalizações realizadas em 401 municípios_ no período de 2007 a 2011. Os dados desse trabalho demonstram que 
o Bolsa Família possui índices de irregularidades baixos_ de cerca de 2_4%_ ainda mais se consideradas a complexidade e a enorme capilaridade do 
programa_ que beneficia quase 14 milhões de famílias_ em todo o país. As irregularidades_ quando ocorrem_ são apuradas pelo próprio Governo 
Federal_ por meio do seu órgão de Controle Interno (CGU)_ em parceria permanente com o Ministério do Desenvolvimento Social_ gestor do programa_ 2013-12-30T19:46:50+0000 681819841862085_86148705

68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 1

 Jesimiel Lima, a CGU é responsável por receber denúncias relativas a irregularidades na 
aplicação de recursos públicos federais. Denúncias nesse sentido podem ser feitas no site da 
Controladoria, por meio do link http://www.cgu.gov.br/Denuncias/ Nos demais casos, pedimos 
que procure o Ministério Público do seu estado para esclarecimentos e formalização de 
denúncias. 2014-01-03T17:22:02+0000 2

17147777
2896297_
68181984
1862085

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 NOTA: Para CGU_ Bolsa Família é um programa de governo com baixíssimos índices de irregularidades O último Relatório de Avaliação do programa 
Bolsa Família feito pela CGU engloba fiscalizações realizadas em 401 municípios_ no período de 2007 a 2011. Os dados desse trabalho demonstram que 
o Bolsa Família possui índices de irregularidades baixos_ de cerca de 2_4%_ ainda mais se consideradas a complexidade e a enorme capilaridade do 
programa_ que beneficia quase 14 milhões de famílias_ em todo o país. As irregularidades_ quando ocorrem_ são apuradas pelo próprio Governo 
Federal_ por meio do seu órgão de Controle Interno (CGU)_ em parceria permanente com o Ministério do Desenvolvimento Social_ gestor do programa_ 2013-12-30T19:46:50+0000 681819841862085_86137984

15ed53d6e42dbd282b9f548cacdbfc8be02
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 O prefeito de minha cidade Boa Hora piauí ameaça a todo tempo me levar a justiça por cobrar 
dele o que ele não faz,e criticar os maus feito da parte dele,será que ele pode fazer isso? espero 
respostas
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 A conclusão sobre a totalidade dos municípios, a partir de uma amostra, é realizada com base 
estatística. A íntegra do referido Relatório de Avaliação do Programa Bolsa Família está 
disponível no link: 
http://sistemas.cgu.gov.br/relats/uploads/2427_%20relatorio_bolsa_familia_10012013.pdf
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 Ñ acredito pois aqui em minha cidade todos sabem das falcatruas no bolsa familia mandei 
copias dos absurdos que ocorre aqui e ate hj nada foi feito....tudo tirado do portal da 
Transparencia.....pessoas que ñ precisam que recebe.....corrupção ativa e ninguem faz 
nada....tudo piada pra boi dormir é nosso dinheiro que vai só pros bolsos de alguns
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 E é mesmo :)
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 O Brasil ainda tem q melhorar leguas pra chegar ao nivel da Inglaterra e Alemanha. E pra isso o 
povo tem que continuar abrindo os olhos e exigir o seu direito. E tb exigir que os politicos sejam 
empregados honestos, senao cadeia neles!!!
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 Sim, so tinham um bando de deputados safados recebendo o beneficio!!!!
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 a CGU está apurando o caso noticiado em rede nacional e internacional sobre a fraude do Bolsa 
Família em Barra do Quaraí? Tal notícia deu no principais jornais televisivos do país com 
transmissão outros países...
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 Gasta-se no Brasil R$24 bilhões com bolsa família para atender 18 milhões de pessoas. Gasta-
se com pensão dos militares R$24,8 bilhões para atender 300 mil pessoas.
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 Lisonjeado, eheheheh
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 Marcos Santos como não lembrar de você?! rsrs
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 Aqui no meu município, os opositores da atual gestão não recebem o Bolsa Família, algumas 
pessoas que votaram contra simplesmente foram cortados do programa, sem explicação alguma, 
fora que muitos dos funcionários contatados da prefeitura recebem o benefício, mas o que 
adianta reclamar, se nunca dá em nada mesmo???? é por isso que o Brasil é essa 
esculhambação!!!! 2013-12-30T21:48:33+0000 1
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 Palhaçada
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 Ao contrário do que pregam os opositores do programa.
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 pelo visto a senhora não tem muito conhecimento de estatística
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 baixíssimos índices de irregularidades no bolsa família??? Essa nota só pode ser algum tipo de 
piada!!!! Se não bastasse a contabilidade criativa criada ano passado pela STN, esse ano nós 
deparamos com um relatório "criativo" da CGU, que generaliza conclusões para um programa 
inteiro a partir de uma amostra de míseros 401 municípios (considerando-se que no país há cerca 
de 5 mil municípios). Simplesmente decepcionante - sobretudo por envolver um órgão que 2013-12-30T23:16:30+0000 0
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 que isso CGU ta dando também pra mentir e os vereadores e deputados brasil a fora ?
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 Mary Catarina Gomez Salgado
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 #Participação: Dê sua opinião sobre a criação do Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal! Saiba como em http://goo.gl/bYmmnx
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 Verdade Sonia....o que ñ acontece é a gente ser ouvido e pra que ouvidoria ???? eu ja denunciei 
inumeras vezes....só fui ouvida pelo MP porque tinhamos aqui um pormotor maravilhoso....só 
que o pref. conseguiu remove-lo e agora fiquei sozinha
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 Feliz 2014 e que a vossa CGU continue na sua luta para banir a corrupção no mundo.
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 Um feliz 2014 para você também, Edel :)
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 Confira o artigo publicado na Biblioteca Virtual sobre Corrupção (BVC) e saiba mais sobre as formas de #controlesocial da administração pública. A 
pesquisa buscou junto à sociedade qual o entendimento sobre conceitos importantes_ como ?controle social?_ ?contas públicas?; e ainda sobre o interesse 
do cidadão em fiscalizar os órgãos públicos e sua atuação efetiva nesta atividade. Acesse o trabalho em http://goo.gl/3fmbV

2013-12-30T11:00:00+0000 675094579201278_2274540
61750072678e69710e89bb47efd7a12ae5
92a645 1

 CGU - Controladoria-Geral da União, muito obrigado pela atenção está funcionando 
perfeitamente agora.
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 Confira o artigo publicado na Biblioteca Virtual sobre Corrupção (BVC) e saiba mais sobre as formas de #controlesocial da administração pública. A 
pesquisa buscou junto à sociedade qual o entendimento sobre conceitos importantes_ como ?controle social?_ ?contas públicas?; e ainda sobre o interesse 
do cidadão em fiscalizar os órgãos públicos e sua atuação efetiva nesta atividade. Acesse o trabalho em http://goo.gl/3fmbV
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dffcaa 1

 Agora foi tranquilo. Muito obrigado!
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 Confira o artigo publicado na Biblioteca Virtual sobre Corrupção (BVC) e saiba mais sobre as formas de #controlesocial da administração pública. A 
pesquisa buscou junto à sociedade qual o entendimento sobre conceitos importantes_ como ?controle social?_ ?contas públicas?; e ainda sobre o interesse 
do cidadão em fiscalizar os órgãos públicos e sua atuação efetiva nesta atividade. Acesse o trabalho em http://goo.gl/3fmbV
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e0f82 0

 Artur e Canuto, pedimos que tentem acessar o link novamente. O site estava realmente com 
problemas, mas agora já se encontra disponível. Agradecemos a compreensão.
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 Confira o artigo publicado na Biblioteca Virtual sobre Corrupção (BVC) e saiba mais sobre as formas de #controlesocial da administração pública. A 
pesquisa buscou junto à sociedade qual o entendimento sobre conceitos importantes_ como ?controle social?_ ?contas públicas?; e ainda sobre o interesse 
do cidadão em fiscalizar os órgãos públicos e sua atuação efetiva nesta atividade. Acesse o trabalho em http://goo.gl/3fmbV

2013-12-30T11:00:00+0000 675094579201278_2274408
61750072678e69710e89bb47efd7a12ae5
92a645 0

 também não consigo acessar o artigo. O site da Biblioteca tá todo bugado
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 Confira o artigo publicado na Biblioteca Virtual sobre Corrupção (BVC) e saiba mais sobre as formas de #controlesocial da administração pública. A 
pesquisa buscou junto à sociedade qual o entendimento sobre conceitos importantes_ como ?controle social?_ ?contas públicas?; e ainda sobre o interesse 
do cidadão em fiscalizar os órgãos públicos e sua atuação efetiva nesta atividade. Acesse o trabalho em http://goo.gl/3fmbV

2013-12-30T11:00:00+0000 675094579201278_2274016
3a47294b494a3e053c1979912653166b99
de9b72 0

 Dá uma olhadinha Ciro Ferraz :)
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 Confira o artigo publicado na Biblioteca Virtual sobre Corrupção (BVC) e saiba mais sobre as formas de #controlesocial da administração pública. A 
pesquisa buscou junto à sociedade qual o entendimento sobre conceitos importantes_ como ?controle social?_ ?contas públicas?; e ainda sobre o interesse 
do cidadão em fiscalizar os órgãos públicos e sua atuação efetiva nesta atividade. Acesse o trabalho em http://goo.gl/3fmbV

2013-12-30T11:00:00+0000 675094579201278_2273952
2b88650d8cb713941a0ad05d640cd48651
dffcaa 0

 Não consigo acessar o link - "Erro interno no sistema"
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6c95d14d
bc529d6f
97d86467
fc5c7e48
0e26245a

 O que eu mais quero em 2014 é um concurso pra CGU! Vai rolar?

2013-12-29T17:46:26+0000 681231501920919_86156861
6c95d14dbc529d6f97d86467fc5c7e480e2
6245a 1

 Muito obrigado! Aguardo.

2014-01-06T16:17:34+0000 1
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 O que eu mais quero em 2014 é um concurso pra CGU! Vai rolar?

2013-12-29T17:46:26+0000 681231501920919_86156857
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Jonatas, o último concurso da CGU ainda está dentro da validade. Não há prazo para novo 
certame. Assim que houver previsão, divulgaremos aqui nas redes.
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 #ControleSocial: Quer receber_ por e-mail_ dados sobre liberações de recursos de convênios para seu município? Basta se cadastrar_ gratuitamente_ no 
Portal da Transparência: http://goo.gl/HVm1Kk

2013-12-29T12:00:01+0000 680144325362970_2281409
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 1

 Olá Paulo Veloso, solicitamos que nos encaminhe um e-mail - para o endereço 
redes.sociais@cgu.gov.br - informando qual o e-mail você está tentando cadastrar, para que 
assim a nossa área técnica verifique se há algum problema no cadastramento do Portal. 
Obrigada!
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 #ControleSocial: Quer receber_ por e-mail_ dados sobre liberações de recursos de convênios para seu município? Basta se cadastrar_ gratuitamente_ no 
Portal da Transparência: http://goo.gl/HVm1Kk

2013-12-29T12:00:01+0000 680144325362970_2281418
f4cfa5326aefab06846230cd3d38ea4d40ac
13dd 1

 Muito obrigado e que o Ano de 2014 seja realmente de realizações para o POVO Brasileiros e 
que a Instituição seja uma ferramenta de Moralização da Justiça, e que nossos anseios como 
cidadão seja realizados. Boa sorte.
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 #ControleSocial: Quer receber_ por e-mail_ dados sobre liberações de recursos de convênios para seu município? Basta se cadastrar_ gratuitamente_ no 
Portal da Transparência: http://goo.gl/HVm1Kk

2013-12-29T12:00:01+0000 680144325362970_2272882
f4cfa5326aefab06846230cd3d38ea4d40ac
13dd 0

 Paulo Veloso Andrade Este e-mail já foi cadastrado para este municipio" é o que acusa". não 
recordo de ter mim cadastrado, e se fui cadastrado por que não recebo estas informações? Ou é 
uma pessoa por Municipio? E não para a sociedade!?
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 #ControleSocial: Quer receber_ por e-mail_ dados sobre liberações de recursos de convênios para seu município? Basta se cadastrar_ gratuitamente_ no 
Portal da Transparência: http://goo.gl/HVm1Kk

2013-12-29T12:00:01+0000 680144325362970_2272059
928f4d393e29454e80231b451370f86a729
cb3d3 0

 Eu quero sim. Especialmente de arvore de natal de 800 mil reais em recife e contratacao de 
bandas por 1 milhao para cantar 3 horas . E os professores ganhando 1.200,00 para dar aula o 
mes inteiro e o prefeito de recife e jaboatao dizendo que nao tem dinheiro e gastando fortunas 
com fogos e empresas no revelion.
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 #ControleSocial: Quer receber_ por e-mail_ dados sobre liberações de recursos de convênios para seu município? Basta se cadastrar_ gratuitamente_ no 
Portal da Transparência: http://goo.gl/HVm1Kk

2013-12-29T12:00:01+0000 680144325362970_2272091
d7f64170c38517c8a41b38a9cbbb6d1257
1e6c02 0

 Já me cadastrei!
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 #ControleSocial: Quer receber_ por e-mail_ dados sobre liberações de recursos de convênios para seu município? Basta se cadastrar_ gratuitamente_ no 
Portal da Transparência: http://goo.gl/HVm1Kk

2013-12-29T12:00:01+0000 680144325362970_2272056
3c529fd65c64cc4712d325ee903373a7252
05275 0

 Ezivaldo Rocha
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 #ControleSocial: Quer receber_ por e-mail_ dados sobre liberações de recursos de convênios para seu município? Basta se cadastrar_ gratuitamente_ no 
Portal da Transparência: http://goo.gl/HVm1Kk

2013-12-29T12:00:01+0000 680144325362970_2272130
e36c263f5fb2104f23c33ac6a0a4762546cc
3b33 0

 A CGU busca o controle social
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 #ControleSocial: Quer receber_ por e-mail_ dados sobre liberações de recursos de convênios para seu município? Basta se cadastrar_ gratuitamente_ no 
Portal da Transparência: http://goo.gl/HVm1Kk

2013-12-29T12:00:01+0000 680144325362970_2272904
11c80d0c012afd0cbf799529b83ac0445b8
b1ac7 0

 O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PRESTA UM GRANDE SERVIÇO A CONSTRUÇÃO 
DA CIDADANIA PLENA NO BRASIL.
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 #ControleSocial: Quer receber_ por e-mail_ dados sobre liberações de recursos de convênios para seu município? Basta se cadastrar_ gratuitamente_ no 
Portal da Transparência: http://goo.gl/HVm1Kk

2013-12-29T12:00:01+0000 680144325362970_2273172
d1625b32afeca19cac6d23e1cbcd3c6902a
908d6 0

 Riana Vargas Reis Salgado Dias
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 #ControleSocial: Quer receber_ por e-mail_ dados sobre liberações de recursos de convênios para seu município? Basta se cadastrar_ gratuitamente_ no 
Portal da Transparência: http://goo.gl/HVm1Kk

2013-12-29T12:00:01+0000 680144325362970_2272453
9559245f64e9efe3268093cdd1eda43b2a7
f38f8 0

 CADASTRE-SE NO MALA DIRETA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO 
GOVERNO FEDERAL. ISSO É CIDADANIA!
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 #ControleSocial: Quer receber_ por e-mail_ dados sobre liberações de recursos de convênios para seu município? Basta se cadastrar_ gratuitamente_ no 
Portal da Transparência: http://goo.gl/HVm1Kk

2013-12-29T12:00:01+0000 680144325362970_2272058
9c371dd33a9014173e1c4f6211fc6ac1aee
76037 0

 PORQUE EM SERGIPE NÃO ACONTECE NADA...??? COM A PALAVRA A CGU.
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 #ControleSocial: Quer receber_ por e-mail_ dados sobre liberações de recursos de convênios para seu município? Basta se cadastrar_ gratuitamente_ no 
Portal da Transparência: http://goo.gl/HVm1Kk

2013-12-29T12:00:01+0000 680144325362970_2272671
22999d60464b8b4032a5e44ca88f303799
b525d8 0

 Fabiana Queiroz , Joilson Da Cruz Nascimento , Ivéte Evangelista , Raimunda Santana ,
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 #ControleSocial: Quer receber_ por e-mail_ dados sobre liberações de recursos de convênios para seu município? Basta se cadastrar_ gratuitamente_ no 
Portal da Transparência: http://goo.gl/HVm1Kk

2013-12-29T12:00:01+0000 680144325362970_2272873
f4cfa5326aefab06846230cd3d38ea4d40ac
13dd 0

 Este e-mail já foi cadastrado para este municipio" é o que acusa". não recordo de ter mim 
cadastrado, e se fui cadastrado por que não recebo estas informações? Ou é uma pessoa por 
Municipio? E não para a sociedade!?

2013-12-29T20:21:22+0000 0
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 #Opinião: _O sistema de sancionamento da conduta de corrupção está sendo efetivo? A resposta é não__ defende a professora da faculdade de Direito da 
Universidade de Toronto_ Mariana Mota Prado. Segundo a pesquisadora_ não é por falta de legislação apropriada para aplicação da punição_ mas de um 
sistema efetivo de aplicação das leis. _Quer dizer_ a coisa está parando no Judiciário__ afirma.

2013-12-28T16:00:01+0000 678566708854065_86131124
f69c37061cc5b18a4579f4849a2bd0461a8
3249f 0

 O princípio da celeridade processual existe apenas nos livros.
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 #Opinião: _O sistema de sancionamento da conduta de corrupção está sendo efetivo? A resposta é não__ defende a professora da faculdade de Direito da 
Universidade de Toronto_ Mariana Mota Prado. Segundo a pesquisadora_ não é por falta de legislação apropriada para aplicação da punição_ mas de um 
sistema efetivo de aplicação das leis. _Quer dizer_ a coisa está parando no Judiciário__ afirma.

2013-12-28T16:00:01+0000 678566708854065_86132208
a6defc2119f81650d9da4a6be918745da14
c5837 0

 Melhor nem comentar. Ainda mais quando lemos decisões esdrúxulas da "Justiça", sabe-se lá 
os motivos. A última que vi dava conta de que mesmo havendo irregularidades durante as 
eleições não cabia à Justiça Eleitoral alterar a "vontade soberana do povo"!!!!!
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 #Opinião: _O sistema de sancionamento da conduta de corrupção está sendo efetivo? A resposta é não__ defende a professora da faculdade de Direito da 
Universidade de Toronto_ Mariana Mota Prado. Segundo a pesquisadora_ não é por falta de legislação apropriada para aplicação da punição_ mas de um 
sistema efetivo de aplicação das leis. _Quer dizer_ a coisa está parando no Judiciário__ afirma.

2013-12-28T16:00:01+0000 678566708854065_86134021
e53b913eca8c977af9e8b3bee768a0762b2
2bb8a 0

 Muito bom trabalho da CGU.

2013-12-29T17:20:30+0000 1
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 #Opinião: _O sistema de sancionamento da conduta de corrupção está sendo efetivo? A resposta é não__ defende a professora da faculdade de Direito da 
Universidade de Toronto_ Mariana Mota Prado. Segundo a pesquisadora_ não é por falta de legislação apropriada para aplicação da punição_ mas de um 
sistema efetivo de aplicação das leis. _Quer dizer_ a coisa está parando no Judiciário__ afirma.

2013-12-28T16:00:01+0000 678566708854065_86131116
94a94851063a00d502c50e9b711aadcbbe
a964cf 0

 É isso o que digo também!!!
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 #Opinião: _O sistema de sancionamento da conduta de corrupção está sendo efetivo? A resposta é não__ defende a professora da faculdade de Direito da 
Universidade de Toronto_ Mariana Mota Prado. Segundo a pesquisadora_ não é por falta de legislação apropriada para aplicação da punição_ mas de um 
sistema efetivo de aplicação das leis. _Quer dizer_ a coisa está parando no Judiciário__ afirma.

2013-12-28T16:00:01+0000 678566708854065_86134018
e53b913eca8c977af9e8b3bee768a0762b2
2bb8a 0

 Para se ter uma ideia da visão das pessoas: ao comentar sobre corrupção a maioria entende que 
é pura perda de tempo ou acreditam que não vai dar em nada devido a maneira como nossa 
justiça tratam os crimes nas mais diversas áreas.Precisa cair quem está no topo da corrupção.
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 #Opinião: _O sistema de sancionamento da conduta de corrupção está sendo efetivo? A resposta é não__ defende a professora da faculdade de Direito da 
Universidade de Toronto_ Mariana Mota Prado. Segundo a pesquisadora_ não é por falta de legislação apropriada para aplicação da punição_ mas de um 
sistema efetivo de aplicação das leis. _Quer dizer_ a coisa está parando no Judiciário__ afirma.

2013-12-28T16:00:01+0000 678566708854065_86132369
1b49d774460ab1f6d31395f16ce1184541e
7876c 0

 Dá até há enteder que são conivente em tais CASOS!!! As irregularidades dizia o seguinte: o 
prefeito,:vice e secretario de administração (sobrinho do prefeito) deverão pagar uma multa de 
50 ufir, por ter perfurado poços em propriedades particulares, por ter aberto represas p 
fazendeiros, por ter distribuído cextas básicas em período eleitoral, no entanto não será 
necessário e nem motivos para cassação dos acusados. Vai entender essa justiça. Numa cidade 2013-12-29T01:32:30+0000 0

17147777
2896297_
67856670
8854065

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 #Opinião: _O sistema de sancionamento da conduta de corrupção está sendo efetivo? A resposta é não__ defende a professora da faculdade de Direito da 
Universidade de Toronto_ Mariana Mota Prado. Segundo a pesquisadora_ não é por falta de legislação apropriada para aplicação da punição_ mas de um 
sistema efetivo de aplicação das leis. _Quer dizer_ a coisa está parando no Judiciário__ afirma.

2013-12-28T16:00:01+0000 678566708854065_86132341
1b49d774460ab1f6d31395f16ce1184541e
7876c 0

 Será porque em? Eu respondo. A justiça é CEGA, SURDA e MUDA quando se trata de 
corrupção.
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 #Opinião: _O sistema de sancionamento da conduta de corrupção está sendo efetivo? A resposta é não__ defende a professora da faculdade de Direito da 
Universidade de Toronto_ Mariana Mota Prado. Segundo a pesquisadora_ não é por falta de legislação apropriada para aplicação da punição_ mas de um 
sistema efetivo de aplicação das leis. _Quer dizer_ a coisa está parando no Judiciário__ afirma.

2013-12-28T16:00:01+0000 678566708854065_86131740
68a5e30d919451884722dd0eda11cca6e6
edaf8f 0

 Cada instancia so poderia ter 1 recurso permitido. Alem disso, tambem deveria existir prazo 
para cada etapa processual (estudo de tempos e movimentos).
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 _A diferença entre apropriar-se de algo emprestado e desviar recursos públicos para o próprio bolso é apenas quantitativa_ pois a qualificação é a mesma: 
furto__ afirma o jornal Zero Hora.

2013-12-27T11:00:00+0000 679582255419177_86128278
04703702b0e0883e42a6205edb55b87f14
953622 0

 Concordo.
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 _A diferença entre apropriar-se de algo emprestado e desviar recursos públicos para o próprio bolso é apenas quantitativa_ pois a qualificação é a mesma: 
furto__ afirma o jornal Zero Hora.

2013-12-27T11:00:00+0000 679582255419177_86127975
e25e5c014ba0077d787808bc151e758561
67ab7f 0

 Concordo
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 _A diferença entre apropriar-se de algo emprestado e desviar recursos públicos para o próprio bolso é apenas quantitativa_ pois a qualificação é a mesma: 
furto__ afirma o jornal Zero Hora.

2013-12-27T11:00:00+0000 679582255419177_86128020
223a66589394fbc72891b3840679581015f
2162f 0

 Concordo plenamente.
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 _A diferença entre apropriar-se de algo emprestado e desviar recursos públicos para o próprio bolso é apenas quantitativa_ pois a qualificação é a mesma: 
furto__ afirma o jornal Zero Hora.

2013-12-27T11:00:00+0000 679582255419177_86127996
0146bfc8421a0876b96ff38e08b2c58e222
aa705 0

 Concordo inteiramente! Combater os pequenos delitos é a melhor educação contra a corrupção. 
As Igrejas, e especialmente a Igreja Católica, tem sido omissa no combate aos pequenos delitos 
individuais (pecados) fazendo com que a corrupção governe sem vergonha!
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 _A diferença entre apropriar-se de algo emprestado e desviar recursos públicos para o próprio bolso é apenas quantitativa_ pois a qualificação é a mesma: 
furto__ afirma o jornal Zero Hora.

2013-12-27T11:00:00+0000 679582255419177_86128386
fb2eba1055f2605ad035dd22ddb6d514d38
cc286 0

 Eu concordo!!!
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 _A diferença entre apropriar-se de algo emprestado e desviar recursos públicos para o próprio bolso é apenas quantitativa_ pois a qualificação é a mesma: 
furto__ afirma o jornal Zero Hora.

2013-12-27T11:00:00+0000 679582255419177_86128039
6a682b16e7a16245de465669da2c042a12
b34e16 0

 Agora faço doação, não empresto mais, ninguem devolve...

2013-12-27T11:53:04+0000 0
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 _A diferença entre apropriar-se de algo emprestado e desviar recursos públicos para o próprio bolso é apenas quantitativa_ pois a qualificação é a mesma: 
furto__ afirma o jornal Zero Hora.

2013-12-27T11:00:00+0000 679582255419177_86128033
6a682b16e7a16245de465669da2c042a12
b34e16 0

 Hum, então aquele que pede um Livro emprestado e não o devolve... rsrsrs
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 _A diferença entre apropriar-se de algo emprestado e desviar recursos públicos para o próprio bolso é apenas quantitativa_ pois a qualificação é a mesma: 
furto__ afirma o jornal Zero Hora.

2013-12-27T11:00:00+0000 679582255419177_86128009
50a9b5bd3a5d781adf319425f276ad576ab
4c146 0

 Totalmente.
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 _A diferença entre apropriar-se de algo emprestado e desviar recursos públicos para o próprio bolso é apenas quantitativa_ pois a qualificação é a mesma: 
furto__ afirma o jornal Zero Hora.

2013-12-27T11:00:00+0000 679582255419177_86127980
d807dd3c4f18a09e487e03d44c580a3458
b60165 0

 Concordo.
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 _A diferença entre apropriar-se de algo emprestado e desviar recursos públicos para o próprio bolso é apenas quantitativa_ pois a qualificação é a mesma: 
furto__ afirma o jornal Zero Hora.

2013-12-27T11:00:00+0000 679582255419177_86129953
44e9703c150c3d448573c098cbc19e5306
d11ea0 0

 concordo.
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 #Transparência: O Cartão de Pagamento de Defesa Civil (CPDC) foi criado com o objetivo de facilitar o repasse de recursos federais aos estados e 
municípios em estado de emergência ou calamidade pública. _O cartão tem sido um mecanismo cada vez mais estimulado_ porque ele identifica o 
beneficiário final de cada gasto e_ mês a mês_ temos a prestação de contas no Portal da Transparência__ destaca o secretário federal de Controle Interno 
da CGU_ Valdir Agapito.

2013-12-26T19:56:33+0000 679759078734828_86126535
c035247604f2fe8fd5df31e20da46834b01a
a709 0

 Isso é bom, assim o povo necessitado não fica a mercê da burocracia e dos políticos, sem contar 
que o controle também parece melhor e mais eficiente.
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 A CGU deseja um 2014 com muitas realizações a todos vocês que nos acompanham nas redes sociais! \o/ Aproveitamos para agradecer cada 
compartilhamento_ cada comentário e cada curtida em nossos conteúdos durante o ano que termina. Continuem conosco no ano que vem! Feliz 2014 =)

2013-12-26T12:19:15+0000 679574818753254_2268514
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 1

 Certamente, Rosi. Um feliz ano novo para você também! ;)

2013-12-27T19:55:32+0000 0
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 A CGU deseja um 2014 com muitas realizações a todos vocês que nos acompanham nas redes sociais! \o/ Aproveitamos para agradecer cada 
compartilhamento_ cada comentário e cada curtida em nossos conteúdos durante o ano que termina. Continuem conosco no ano que vem! Feliz 2014 =)

2013-12-26T12:19:15+0000 679574818753254_2268351
1fe7be6e3cf9d1e3d421e65154dbdfef6232
6b24 0

 Informação,esse é o caminho!Feliz 2014
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 Confira a entrevista do secretário de Transparência e Prevenção da Corrupção da CGU_ Sérgio Seabra_ explicando a atuação do órgão nestes 10 anos de 
atividades em defesa do patrimônio público.

2013-12-25T18:00:00+0000 678184855558917_86126292
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 1

 João, a CGU é responsável pela prevenção e combate à corrupção no Poder Executivo Federal, 
onde foram feitos grandes avanços nestes 10 anos. Convidamos a conhecer os resultados em: 
http://www.cgu.gov.br/10anos/index.asp Lembramos que a Controladoria não tem competência 
para atuar no Legislativo e no Judiciário.

2013-12-26T18:44:03+0000 1
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 Confira a entrevista do secretário de Transparência e Prevenção da Corrupção da CGU_ Sérgio Seabra_ explicando a atuação do órgão nestes 10 anos de 
atividades em defesa do patrimônio público.

2013-12-25T18:00:00+0000 678184855558917_86125584
8b452b05bfd253d9a5906f9cb74aac34a5e
c16a6 0

 Já é hora de aprender a trabalhar, 10 anos e ainda têm tanto corrupto atuando pelo Brasil....
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 Coincidentemente (ou não) hoje também é aniversário da cidade de #Natal! Gostaríamos de parabenizar a cidade-sede da regional da CGU no estado do 
Rio Grande do Norte pelos seus 414 anos de história! Confira o contato de nossas regionais em todas as capitais brasileiras: http://goo.gl/YxM5nx

2013-12-25T11:00:09+0000 676639019046834_2264052
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 1

 Exato, Joelson. Agora você saberia nos dizer se foi a data que deu o nome à cidade?

2013-12-25T19:14:20+0000 1

17147777
2896297_
67905500
8805235

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 Coincidentemente (ou não) hoje também é aniversário da cidade de #Natal! Gostaríamos de parabenizar a cidade-sede da regional da CGU no estado do 
Rio Grande do Norte pelos seus 414 anos de história! Confira o contato de nossas regionais em todas as capitais brasileiras: http://goo.gl/YxM5nx

2013-12-25T11:00:09+0000 676639019046834_2264717
87466b80ca5fe8f862b40ec8ce73b1dd423
72a5a 1

 Sim, por isso ela se chama Natal. Foi justamente pelo fato de ter sido criada nesse dia.

2013-12-26T00:44:25+0000 1
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 Coincidentemente (ou não) hoje também é aniversário da cidade de #Natal! Gostaríamos de parabenizar a cidade-sede da regional da CGU no estado do 
Rio Grande do Norte pelos seus 414 anos de história! Confira o contato de nossas regionais em todas as capitais brasileiras: http://goo.gl/YxM5nx

2013-12-25T11:00:09+0000 676639019046834_2265541
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 1

 Obrigado pelo esclarecimento, Joelson ;)

2013-12-26T11:22:12+0000 1
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 Coincidentemente (ou não) hoje também é aniversário da cidade de #Natal! Gostaríamos de parabenizar a cidade-sede da regional da CGU no estado do 
Rio Grande do Norte pelos seus 414 anos de história! Confira o contato de nossas regionais em todas as capitais brasileiras: http://goo.gl/YxM5nx

2013-12-25T11:00:09+0000 676639019046834_2265707
87466b80ca5fe8f862b40ec8ce73b1dd423
72a5a 1

 A 25 de dezembro do mesmo ano (1599), Jerônimo de Albuquerque, saindo da fortaleza, na 
distância de meia légua num terreno elevado e firme, que já se denominava POVOAÇÃO DOS 
REIS, demarcou o sítio da cidade que recebeu o nome de de Natal, em honra desse glorioso dia, 
que assinala no mundo da cristandade o nascimento do divino Redentor. CASCUDO, Luis da 
Câmara; História da Cidade de Nata,, 1947. Apud MARIZ et SUASSUNA, 2005. 2013-12-26T13:29:52+0000 1
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 Coincidentemente (ou não) hoje também é aniversário da cidade de #Natal! Gostaríamos de parabenizar a cidade-sede da regional da CGU no estado do 
Rio Grande do Norte pelos seus 414 anos de história! Confira o contato de nossas regionais em todas as capitais brasileiras: http://goo.gl/YxM5nx

2013-12-25T11:00:09+0000 676639019046834_2263753
87466b80ca5fe8f862b40ec8ce73b1dd423
72a5a 0

 A cidade foi oficialmente criada no dia 25 de dezembro de 1599.

2013-12-25T16:43:08+0000 1
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 Coincidentemente (ou não) hoje também é aniversário da cidade de #Natal! Gostaríamos de parabenizar a cidade-sede da regional da CGU no estado do 
Rio Grande do Norte pelos seus 414 anos de história! Confira o contato de nossas regionais em todas as capitais brasileiras: http://goo.gl/YxM5nx

2013-12-25T11:00:09+0000 676639019046834_2264941
11c80d0c012afd0cbf799529b83ac0445b8
b1ac7 0

 PARABÉNS, NATAL PELOS 414 ANOS.

2013-12-26T03:03:03+0000 1
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 Coincidentemente (ou não) hoje também é aniversário da cidade de #Natal! Gostaríamos de parabenizar a cidade-sede da regional da CGU no estado do 
Rio Grande do Norte pelos seus 414 anos de história! Confira o contato de nossas regionais em todas as capitais brasileiras: http://goo.gl/YxM5nx

2013-12-25T11:00:09+0000 676639019046834_2263252
76f2bbd89d89e41bacb7c92c8bf9a2ab468
43abd 0

 Muito obrigado a Deus , por ter orgulho de ser POTIGUAR.

2013-12-25T12:56:10+0000 1
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 Coincidentemente (ou não) hoje também é aniversário da cidade de #Natal! Gostaríamos de parabenizar a cidade-sede da regional da CGU no estado do 
Rio Grande do Norte pelos seus 414 anos de história! Confira o contato de nossas regionais em todas as capitais brasileiras: http://goo.gl/YxM5nx

2013-12-25T11:00:09+0000 676639019046834_2264585
e293e99dee02a0810a4a98f1863447c9403
91e7c 0

 Claro q foi
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 Promover a #transparência_ dar poder aos cidadãos_ lutar contra a corrupção e utilizar novas tecnologias para tornar o governo mais efetivo são 
obrigações assumidas pela Parceria para Governo Aberto_ iniciativa internacional que hoje conta com a participação de 63 países. As propostas dos países 
participantes devem ser elaboradas em torno de uma das 5 áreas de desafios. Saiba mais sobre a participação do Brasil na #OGP em http://goo.gl/hAKO2u

2013-12-24T18:00:02+0000 672014429509293_2263303
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 1

 Agradecemos o elogio e a indicação! ;)

2013-12-25T13:15:03+0000 1
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 Promover a #transparência_ dar poder aos cidadãos_ lutar contra a corrupção e utilizar novas tecnologias para tornar o governo mais efetivo são 
obrigações assumidas pela Parceria para Governo Aberto_ iniciativa internacional que hoje conta com a participação de 63 países. As propostas dos países 
participantes devem ser elaboradas em torno de uma das 5 áreas de desafios. Saiba mais sobre a participação do Brasil na #OGP em http://goo.gl/hAKO2u

2013-12-24T18:00:02+0000 672014429509293_2261806
14cfc1817525da3b4fc0d5294f8e2cda03fd
6f54 0

 João Paulo Farias curta a page da cgu é super interessante.

2013-12-24T21:21:48+0000 1
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 Promover a #transparência_ dar poder aos cidadãos_ lutar contra a corrupção e utilizar novas tecnologias para tornar o governo mais efetivo são 
obrigações assumidas pela Parceria para Governo Aberto_ iniciativa internacional que hoje conta com a participação de 63 países. As propostas dos países 
participantes devem ser elaboradas em torno de uma das 5 áreas de desafios. Saiba mais sobre a participação do Brasil na #OGP em http://goo.gl/hAKO2u

2013-12-24T18:00:02+0000 672014429509293_2262919
e97d09130821e2cdcf1d7f24e3197f920a0
8a3eb 0

 (Postado por Anacleto) Segundo Krishnamurti, vivemos uma crise de caráter (ética e moral) 
excepcional, e, para enfrentá-la, faz-se necessária uma revolução no pensar. Uma revolução que 
?não pode realizar-se por meio de outra pessoa, de um livro ou de uma organização?. ?Uma 
revolução que tem de vir através de nós ? cada um de nós. Só então poderemos criar uma nova 
sociedade, uma nova estrutura, longe de todo este horror, longe destas forças 2013-12-25T10:07:48+0000 0
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 Promover a #transparência_ dar poder aos cidadãos_ lutar contra a corrupção e utilizar novas tecnologias para tornar o governo mais efetivo são 
obrigações assumidas pela Parceria para Governo Aberto_ iniciativa internacional que hoje conta com a participação de 63 países. As propostas dos países 
participantes devem ser elaboradas em torno de uma das 5 áreas de desafios. Saiba mais sobre a participação do Brasil na #OGP em http://goo.gl/hAKO2u

2013-12-24T18:00:02+0000 672014429509293_2261788
5cd4ffbadf4cb07d7fff4b358278cdca2e7d5
80c 0

 Precisa muuuito...

2013-12-24T21:13:46+0000 0
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 #Transparência: Os municípios sem endereço na rede com os dados das contas públicas podem sofrer sanções do Tribunal de Contas do Estado_ como a 
suspensão de repasses federal e estadual.

2013-12-24T16:00:01+0000 678549238855812_86120539
d5871e1ccd59ae89725adf1c9811989fd96
14955 0

 É só não mandar a grana!!!

2013-12-24T16:09:51+0000 1
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 #Transparência: Os municípios sem endereço na rede com os dados das contas públicas podem sofrer sanções do Tribunal de Contas do Estado_ como a 
suspensão de repasses federal e estadual.

2013-12-24T16:00:01+0000 678549238855812_86137473
d496ae0a4116c0b7d072eb14ab5582036f
9ac4e3 0

 KKKKKKKKK, venham verificar a "transparência" no município de Abaíra-Ba, onde as casas 
do programa Minha Casa Minha Vida estão sendo distribuidas para correligionários da atual 
gestão sem qualquer critério, pessoas que já têm casas na sede do município, alguns até mais de 
uma, receberam casas na zona rural para servirem de casas de veraneio, que ficam fechadas a 
semana inteira e nos inais de semana recebem os boêmios que zombam do programa fazendo 2013-12-30T21:59:34+0000 0
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 #Transparência: Os municípios sem endereço na rede com os dados das contas públicas podem sofrer sanções do Tribunal de Contas do Estado_ como a 
suspensão de repasses federal e estadual.

2013-12-24T16:00:01+0000 678549238855812_86121211
c035247604f2fe8fd5df31e20da46834b01a
a709 0

 Apertem o cerco contra quem não cumpre a Lei de Transparencia Pública. Tornem o Brasil 
transparente em suas contas, em todos os níveis da Administração Publica.

2013-12-24T21:01:04+0000 0
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 #Transparência: Os municípios sem endereço na rede com os dados das contas públicas podem sofrer sanções do Tribunal de Contas do Estado_ como a 
suspensão de repasses federal e estadual.

2013-12-24T16:00:01+0000 678549238855812_86120622
9c90ff624d119c217f4388e5bec44d982fbf
eda2 0

 Nao adianta ter o portal e nao estara tualizado!

2013-12-24T16:40:47+0000 0
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 #OperaçãoEspecial: A investigação que resultou na operação foi desenvolvida pela Polícia Federal em parceria com a Controladoria-Geral da União e o 
Ministério Público Federal e teve início a partir de trabalhos de auditoria.

2013-12-24T12:52:14+0000 678568078853928_86119964
6f52f762caea60ae5a6ced5ea20a53ac5f0d
bcda 0

 Lamentável .....dinheiro da saúde...

2013-12-24T13:03:01+0000 0
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 #OperaçãoEspecial: A investigação que resultou na operação foi desenvolvida pela Polícia Federal em parceria com a Controladoria-Geral da União e o 
Ministério Público Federal e teve início a partir de trabalhos de auditoria.

2013-12-24T12:52:14+0000 678568078853928_86121735
b7a55aa401bac7152c01c63e8ad7e63e88
e70059 0

 Graças a CGU

2013-12-25T01:09:36+0000 0
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42c914fe

 Como eu faço uma denuncia Prefeita de Itaituba-pa n esta fazendo nada a cidade esta cheia de buracos servidores n resebem

2013-12-23T23:46:02+0000 678341902209879_86119817
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Denilson, caso a denúncia seja sobre irregularidades com recurso federal, veja como fazer sua 
denúncia em nosso site: http://www.cgu.gov.br/Denuncias/ Porém, caso os recursos sejam 
estaduais ou municipais, pedimos que procure o Ministério Público ou o Tribunal de Contas de 
seu estado. Parabéns pela iniciativa e continue exercendo sua cidadania!

2013-12-24T11:50:21+0000 0
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 #Opinião: Vocês concordam com a afirmativa abaixo? Por quê?

2013-12-23T20:00:56+0000 678239208886815_86118577
adae20264eeb415c6271bd1db24855f4cf3
f64f9 0

 Certo. Façamos nossa parte, não estacione em vagas reservadas para idosos ou portadores de 
deficiências, não jogue bituca de cigarro ou qualquer tipo de lixo na rua, não cuspa nas calçadas, 
respeite a faixa de pedestre, respeite os tímpanos da vizinhança quando ouvir música, zele pelo 
transporte público que utiliza e cultive a cidadania e o respeito cedendo sua cadeira a pessoas 
reconhecidamente idosas e/ou adoentadas ou gestantes, MAS PRINCIPALMENTE NÃO DE 2013-12-23T23:02:52+0000 4
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 #Opinião: Vocês concordam com a afirmativa abaixo? Por quê?

2013-12-23T20:00:56+0000 678239208886815_86118263
e97d09130821e2cdcf1d7f24e3197f920a0
8a3eb 0

 (Postado por Anacleto) Ramatis escreveu: "Os povos gritam e protestam contra os seus 
dirigentes, tachando-os de políticos ambiciosos, corruptos ou venais, porque eles não lhes 
satisfazem integralmente as pretensões pessoais! Mas esquecem-se de que são governados por 
homens da mesma fonte humana, ou gerados no meio ambiente, os quais apenas refletem as 
idiossincrasias do todo que é governado." Leia mais em: 2013-12-23T20:12:41+0000 6
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 #Opinião: Vocês concordam com a afirmativa abaixo? Por quê?

2013-12-23T20:00:56+0000 678239208886815_86119109
94a94851063a00d502c50e9b711aadcbbe
a964cf 0

 Os políticos saem do povo, se o exemplo vier daí, não haverá necessidade de corrigir o político. 
Por isso é necessário que cada um faça a sua parte.
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 #Opinião: Vocês concordam com a afirmativa abaixo? Por quê?

2013-12-23T20:00:56+0000 678239208886815_86118363
9559245f64e9efe3268093cdd1eda43b2a7
f38f8 0

 'Belo exercício.
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 #Opinião: Vocês concordam com a afirmativa abaixo? Por quê?

2013-12-23T20:00:56+0000 678239208886815_86118521
956c3b09b63f58d803ae1476ae9f63be284
3fb68 0

 Não podemos esquecer que os políticos ou qualquer cidadão que detenha o poder antes de mais 
nada saiu do povo. Então se tivermos bons exemplos certamente teremos bons políticos.
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 #Opinião: Vocês concordam com a afirmativa abaixo? Por quê?

2013-12-23T20:00:56+0000 678239208886815_86118243
e97d09130821e2cdcf1d7f24e3197f920a0
8a3eb 0

 (Postado por Anacleto) João Ubaldo escreveu: 
http://www.midiaindependente.org/pt/red/2005/11/337912.shtml
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 #Opinião: Vocês concordam com a afirmativa abaixo? Por quê?

2013-12-23T20:00:56+0000 678239208886815_86120025
185a19fcf4e9a29a6fa39d83c89de7704e60
6b3e 0

 Bem por aí mesmo.
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 #Opinião: Vocês concordam com a afirmativa abaixo? Por quê?

2013-12-23T20:00:56+0000 678239208886815_86118837
80d9543f2b95ec3ec83bd457758b370799
efbd3f 0

 Não faças aos outros o que não queres que te façam. A palavra de Deus motiva-nos a não 
esmorecer diante das dificuldades; é preciso saber entrar pela porta estreita para poder trilhar o 
caminho da vida. Devemos evitar o modismo e seguir os bons exemplos.
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 #Opinião: Vocês concordam com a afirmativa abaixo? Por quê?

2013-12-23T20:00:56+0000 678239208886815_86118774
0e159163384f7b881473a581375550255e
90238a 0

 E da atuação honesta e eficaz dos órgãos fiscalizadores que o povo financia.
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 #Opinião: Vocês concordam com a afirmativa abaixo? Por quê?

2013-12-23T20:00:56+0000 678239208886815_86118695
6a682b16e7a16245de465669da2c042a12
b34e16 0

 Vamos Endireitar o BRASIL !!! DIREITAS JÁ !!!!!!!!!!!
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 #Opinião: Vocês concordam com a afirmativa abaixo? Por quê?

2013-12-23T20:00:56+0000 678239208886815_86118669
0ed78891cc3948addb84de5902bf288b42
c914fe 0

 Eliene Nunes comece
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 #Opinião: Vocês concordam com a afirmativa abaixo? Por quê?

2013-12-23T20:00:56+0000 678239208886815_86118590
6489ba162e349543acfca83a997916b639c
6d0ca 0

 depende da justiça sega rsrs
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 #Opinião: Vocês concordam com a afirmativa abaixo? Por quê?

2013-12-23T20:00:56+0000 678239208886815_86118352
85ace8da57f4df001b3871e385926efd51f8
15ab 0

 mas sé o povo continuar votando errado pra estes canalhas do poder continuará comprado 
fazendas etc e nunca acabaremos com este cancer chamado por eles mesmos de corupção ,,,,
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 #Opinião: Vocês concordam com a afirmativa abaixo? Por quê?

2013-12-23T20:00:56+0000 678239208886815_86118274
e34a697cf0151eb01eeb298c8ace21bf50f8
758f 0

 É isso que me desespera.

2013-12-23T20:15:20+0000 0
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 #Opinião: Vocês concordam com a afirmativa abaixo? Por quê?

2013-12-23T20:00:56+0000 678239208886815_86118432
be8b6780d4a54850f7b33047b5f0b104c2f
500fe 0
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 #Opinião: Vocês concordam com a afirmativa abaixo? Por quê?

2013-12-23T20:00:56+0000 678239208886815_86118233
69fc0a712e5b27491e97244398625b122a
8d8f85 0

 EMPRESÁRIOS ROUBAM 410 BILHÕES POR ANO.
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 Tomada de Contas Especial é um instrumento de que dispõe a #AdministraçãoPública para buscar o ressarcimento de eventuais prejuízos que lhe forem 
causados. E para orientar os gestores e servidores públicos federais quanto à aplicação da legislação que rege o assunto_ a CGU lançou a cartilha 
?Tomada de Contas Especial ? Perguntas e Respostas?. Baixe a publicação no site da Controladoria e saiba mais sobre o tema: http://goo.gl/2vNZQH

2013-12-23T16:00:02+0000 672407456136657_2258886
ebd883f007d66c1ee5bfba3a2a3096840ab
5e95c 0

 Kkkkkkk, quando nós formos José Nicodemos Oliveira, mas vlw pela dica.
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 Tomada de Contas Especial é um instrumento de que dispõe a #AdministraçãoPública para buscar o ressarcimento de eventuais prejuízos que lhe forem 
causados. E para orientar os gestores e servidores públicos federais quanto à aplicação da legislação que rege o assunto_ a CGU lançou a cartilha 
?Tomada de Contas Especial ? Perguntas e Respostas?. Baixe a publicação no site da Controladoria e saiba mais sobre o tema: http://goo.gl/2vNZQH

2013-12-23T16:00:02+0000 672407456136657_2259033
a55eb89ab21318f370af7af19eecff7fb0ca4
75f 0

 Marcus Vinicius Oliveira

2013-12-23T17:58:54+0000 0

17147777
2896297_
67815828
8894907

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 Tomada de Contas Especial é um instrumento de que dispõe a #AdministraçãoPública para buscar o ressarcimento de eventuais prejuízos que lhe forem 
causados. E para orientar os gestores e servidores públicos federais quanto à aplicação da legislação que rege o assunto_ a CGU lançou a cartilha 
?Tomada de Contas Especial ? Perguntas e Respostas?. Baixe a publicação no site da Controladoria e saiba mais sobre o tema: http://goo.gl/2vNZQH

2013-12-23T16:00:02+0000 672407456136657_2258843
ec42ca0d7f8eef4eac15e57d27a47d86e15
82d73 0

 Olhai ai Rafael Patriota, quando vc for procurador da república, sempre requisite informações 
da TCU a respeito de processo de tomadas de contas especial, com o fito de saber se há indícios 
de improbidade administrativa ou crime contra a Administração Pública Federal.
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 #LeideAcesso: Confira reportagem do Tribunal Superior do Trabalho sobre a ação judicial de servidor público questionando a divulgação de salário na 
internet.

2013-12-23T13:00:01+0000 673018979408838_86118658
6489ba162e349543acfca83a997916b639c
6d0ca 0

 justiça e pra probe pra rico so laze o povo vai da a resposta a sociedade fingida mso a guarde 
janeiro vem ai
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17147777
2896297_
67301897
9408838

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 #LeideAcesso: Confira reportagem do Tribunal Superior do Trabalho sobre a ação judicial de servidor público questionando a divulgação de salário na 
internet.

2013-12-23T13:00:01+0000 673018979408838_86118472
71b905e958d6e3f5920e61ef858e9d00135
c5af1 0

 Vai "de encontro" não... vai ao encontro, por favor!!!
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 #Controle Social: A Lei de Acesso à Informação e as páginas de transparência são ferramentas valiosas no acompanhamento da Administração Pública e 
na prevenção da corrupção. Relembre as discussões sobre o tema com os vídeos do _I Seminário sobre Boas Práticas em Contratações Públicas_ que 
contou com a participação do ministro-chefe da CGU_ Jorge Hage: http://goo.gl/dX55De

2013-12-22T12:00:01+0000 675480505829352_2304757
a1fc6599578a5ffba2c77698a83c5c67a75f
2b70 0

 Eis todo o segredo: vigiar o governo.

2014-01-14T16:03:16+0000 0
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 #Controle Social: A Lei de Acesso à Informação e as páginas de transparência são ferramentas valiosas no acompanhamento da Administração Pública e 
na prevenção da corrupção. Relembre as discussões sobre o tema com os vídeos do _I Seminário sobre Boas Práticas em Contratações Públicas_ que 
contou com a participação do ministro-chefe da CGU_ Jorge Hage: http://goo.gl/dX55De

2013-12-22T12:00:01+0000 675480505829352_2304676
373851f52259b158939614d875bb46270e
b47720 0

 Gostaria de saber qual a confiabilidade das informações prestadas aos cidadãos pela CGU via 
LAI? Me surpreende um órgão que deve ser exemplo de transparência e coerência divulgar uma 
coisa e, na hora de executar, realizar algo totalmente diferente do divulgado aos cidadãos. No 
item 2.2, a CGU disse que AS CHAMADAS de excedentes seriam PROPORCIONAIS, algo 
diferente do que servidores da própria CGU me informaram que foi solicitado ao MPOG. A 2014-01-14T15:26:12+0000 0
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 #Controle Social: A Lei de Acesso à Informação e as páginas de transparência são ferramentas valiosas no acompanhamento da Administração Pública e 
na prevenção da corrupção. Relembre as discussões sobre o tema com os vídeos do _I Seminário sobre Boas Práticas em Contratações Públicas_ que 
contou com a participação do ministro-chefe da CGU_ Jorge Hage: http://goo.gl/dX55De

2013-12-22T12:00:01+0000 675480505829352_2258676
20665b48dfe72b68a6cfff3bb6d91d85bcf3
cbef 0

 Então né, ficam preocupados roubando 50 e esquecem de fiscalizar os 410, ou recebem 50 pra 
fazer vistas grossas na sonegação dos 410?
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 #Controle Social: A Lei de Acesso à Informação e as páginas de transparência são ferramentas valiosas no acompanhamento da Administração Pública e 
na prevenção da corrupção. Relembre as discussões sobre o tema com os vídeos do _I Seminário sobre Boas Práticas em Contratações Públicas_ que 
contou com a participação do ministro-chefe da CGU_ Jorge Hage: http://goo.gl/dX55De

2013-12-22T12:00:01+0000 675480505829352_2259746
033068bb046bacb1d3bcb3bfc1cc830289e
aae21 0

 Entregamos parte de nossos ganhos ao governo e não falamos mais nada? Será que não 
conseguem ver o desconto de seus ganhos mensais?
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 #Controle Social: A Lei de Acesso à Informação e as páginas de transparência são ferramentas valiosas no acompanhamento da Administração Pública e 
na prevenção da corrupção. Relembre as discussões sobre o tema com os vídeos do _I Seminário sobre Boas Práticas em Contratações Públicas_ que 
contou com a participação do ministro-chefe da CGU_ Jorge Hage: http://goo.gl/dX55De

2013-12-22T12:00:01+0000 675480505829352_2256505
bb1949c217a7aa0966bbea24e1f77906d5e
147a6 0

 O desastre é quando o gestor público está com problemas,,,
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 #Controle Social: A Lei de Acesso à Informação e as páginas de transparência são ferramentas valiosas no acompanhamento da Administração Pública e 
na prevenção da corrupção. Relembre as discussões sobre o tema com os vídeos do _I Seminário sobre Boas Práticas em Contratações Públicas_ que 
contou com a participação do ministro-chefe da CGU_ Jorge Hage: http://goo.gl/dX55De

2013-12-22T12:00:01+0000 675480505829352_2257071
f62f733f0beff9ca529bf8012d522d7d5a2a8
1f6 0

 Isso quando ele não é cara de pau, e tem "esquemas" para ludibriar o povo e quem deveria 
fiscalizar.
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 #Controle Social: A Lei de Acesso à Informação e as páginas de transparência são ferramentas valiosas no acompanhamento da Administração Pública e 
na prevenção da corrupção. Relembre as discussões sobre o tema com os vídeos do _I Seminário sobre Boas Práticas em Contratações Públicas_ que 
contou com a participação do ministro-chefe da CGU_ Jorge Hage: http://goo.gl/dX55De

2013-12-22T12:00:01+0000 675480505829352_2256530
69fc0a712e5b27491e97244398625b122a
8d8f85 0

 EMPRESÁRIOS SONEGAM POR ANO Sonegometro JUNTOS 410 BILHÕES DE REAIS, O 
SETOR PÚBLICO ROUBAM SÓ 50 BILHÕES POR ANO, VEMOS QUE ESSA PAGINA É 
MANIPULADA POR ALGO, QUE SÓ FALA DOS PODRES DOS POLÍTICOS.

2013-12-22T13:49:35+0000 0
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 ?A sociedade muda quando os indivíduos que vivem nela mudam.? Confira o vídeo da campanha nacional ?O que você tem a ver com a corrupção??_ 
conduzida pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público e que busca conscientizar a sociedade a partir do incentivo à honestidade e 
transparência das atitudes do cidadão comum_ destacando atos rotineiros que contribuem para a formação do caráter.

2013-12-21T16:00:01+0000 672989752745094_86112315
307faec455b3d4c59199d7a352dbd29c12
2fb691 0

 As pessoas não querem mudanças. Aqui na minha cidade somos discriminados e perseguidos , 
temos debates virtuais. Estamos sendo controlados. O medo paralisa .
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 ?A sociedade muda quando os indivíduos que vivem nela mudam.? Confira o vídeo da campanha nacional ?O que você tem a ver com a corrupção??_ 
conduzida pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público e que busca conscientizar a sociedade a partir do incentivo à honestidade e 
transparência das atitudes do cidadão comum_ destacando atos rotineiros que contribuem para a formação do caráter.

2013-12-21T16:00:01+0000 672989752745094_86112291
3f5ddae9cff5302f3aebb4ceebb17cb82c2e
ca86 0

 Sylvio Milicio Cardoso
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 ?A sociedade muda quando os indivíduos que vivem nela mudam.? Confira o vídeo da campanha nacional ?O que você tem a ver com a corrupção??_ 
conduzida pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público e que busca conscientizar a sociedade a partir do incentivo à honestidade e 
transparência das atitudes do cidadão comum_ destacando atos rotineiros que contribuem para a formação do caráter.

2013-12-21T16:00:01+0000 672989752745094_86112580
94de5f28ed50cd94ad8bff17f6270a1eda43
fb99 0

 Agrolar Iraquara ola ai delanos
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 Fique de olho! Cada órgão possui funções específicas que se complementam para garantir o bom uso dos recursos públicos. E a sua participação é peça-
chave no sucesso dessa ?engrenagem?. Saiba mais sobre controle social em http://goo.gl/8lsRc4

2013-12-21T12:00:00+0000 674995512544518_2254537
d087d71efebb69654c37c1bf6d2ab6237c1
a2bac 0

 Se cada cidadão fizer a sua parte, funciona sim - temos prova disso.
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 Fique de olho! Cada órgão possui funções específicas que se complementam para garantir o bom uso dos recursos públicos. E a sua participação é peça-
chave no sucesso dessa ?engrenagem?. Saiba mais sobre controle social em http://goo.gl/8lsRc4

2013-12-21T12:00:00+0000 674995512544518_2255044
307faec455b3d4c59199d7a352dbd29c12
2fb691 1

 Aqui no fim do mundo não é diferente, um faroeste.
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 Fique de olho! Cada órgão possui funções específicas que se complementam para garantir o bom uso dos recursos públicos. E a sua participação é peça-
chave no sucesso dessa ?engrenagem?. Saiba mais sobre controle social em http://goo.gl/8lsRc4

2013-12-21T12:00:00+0000 674995512544518_2256598
35c101e12b7634cf2a8a1da50949b5df01a
faa90 1

 Aqui é a mesa coisa é em todo lugar kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
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 Fique de olho! Cada órgão possui funções específicas que se complementam para garantir o bom uso dos recursos públicos. E a sua participação é peça-
chave no sucesso dessa ?engrenagem?. Saiba mais sobre controle social em http://goo.gl/8lsRc4

2013-12-21T12:00:00+0000 674995512544518_2258337
2b5a2f10ad0a024cda6166d979741af7cf3
d6fdd 1

 Americana, está igual: prefeito e vereadores unidos para falcatruas. A população não tem a 
quem recorrer.
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 Fique de olho! Cada órgão possui funções específicas que se complementam para garantir o bom uso dos recursos públicos. E a sua participação é peça-
chave no sucesso dessa ?engrenagem?. Saiba mais sobre controle social em http://goo.gl/8lsRc4

2013-12-21T12:00:00+0000 674995512544518_2254563
d381211e102b08c75fcaa115abdbfcde865
76de6 0

 Pena que aqui no RJ a câmara municipal e o prefeito têm rabo preso. A câmara só faz o que o 
prefeito quer. Inclusive o prefeito colocou um pessoa que vai todos os dias na câmara para 
verificar se o que ele pediu foi atendido. Aqui no RJ essa fiscalização não funciona, 
infelizmente....
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 Fique de olho! Cada órgão possui funções específicas que se complementam para garantir o bom uso dos recursos públicos. E a sua participação é peça-
chave no sucesso dessa ?engrenagem?. Saiba mais sobre controle social em http://goo.gl/8lsRc4

2013-12-21T12:00:00+0000 674995512544518_2254468
5842459e7b74fbd5ace703ed64b6df0672a
b9ecc 0

 deveria né?!
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 Fique de olho! Cada órgão possui funções específicas que se complementam para garantir o bom uso dos recursos públicos. E a sua participação é peça-
chave no sucesso dessa ?engrenagem?. Saiba mais sobre controle social em http://goo.gl/8lsRc4

2013-12-21T12:00:00+0000 674995512544518_2254482
3c529fd65c64cc4712d325ee903373a7252
05275 0

 Menos no "Planeta Guanambi"?.aqui ?az é "aco®?o"?...
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 Fique de olho! Cada órgão possui funções específicas que se complementam para garantir o bom uso dos recursos públicos. E a sua participação é peça-
chave no sucesso dessa ?engrenagem?. Saiba mais sobre controle social em http://goo.gl/8lsRc4

2013-12-21T12:00:00+0000 674995512544518_2256054
e97d09130821e2cdcf1d7f24e3197f920a0
8a3eb 0

 (Postado por Anacleto) Aldous Huxley escreveu em 1937: "Em maior ou menor grau, portanto, 
todas as comunidades civilizadas do mundo moderno são constituídas de uma pequena classe de 
governantes, corrompidos pelo excesso de poder, e de uma grande classe de governados, também 
corrompidos, pelo excesso de obediência passiva e irresponsável." Texto disponível em: 
http://orionossodecadadia.blogspot.com.br/2009/12/evoluimos-ou-o-texto-de-aldous-huxley.html2013-12-22T06:53:50+0000 1
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 Fique de olho! Cada órgão possui funções específicas que se complementam para garantir o bom uso dos recursos públicos. E a sua participação é peça-
chave no sucesso dessa ?engrenagem?. Saiba mais sobre controle social em http://goo.gl/8lsRc4

2013-12-21T12:00:00+0000 674995512544518_2256050
e97d09130821e2cdcf1d7f24e3197f920a0
8a3eb 0

 (Postado por Anacleto) Como escreveu João Ubaldo: "Precisa-se de matéria-prima para 
construir um país"! Texto disponível em: 
http://www.midiaindependente.org/pt/red/2005/11/337912.shtml
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 Fique de olho! Cada órgão possui funções específicas que se complementam para garantir o bom uso dos recursos públicos. E a sua participação é peça-
chave no sucesso dessa ?engrenagem?. Saiba mais sobre controle social em http://goo.gl/8lsRc4

2013-12-21T12:00:00+0000 674995512544518_2254532
f69c37061cc5b18a4579f4849a2bd0461a8
3249f 0

 Na prática é bem diferente....ainda temos muito que melhorar, a começar por votar certo.
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 Fique de olho! Cada órgão possui funções específicas que se complementam para garantir o bom uso dos recursos públicos. E a sua participação é peça-
chave no sucesso dessa ?engrenagem?. Saiba mais sobre controle social em http://goo.gl/8lsRc4

2013-12-21T12:00:00+0000 674995512544518_2256640
93d9a2db49fe5dee55dd03285890fdbac38
ae7cf 0

 Na minha cidade isso nao existe,pois os vereadores eleitos no partido do prefeito so votam em 
projetos ou indicaçoes quando sao para favorecer PREFEITO E COMPANHEIROS.Ainda 
estamos vivendo naera do coronelismo,onde so tem direitos quem votou no prefeito eleito.

2013-12-22T14:57:48+0000 0
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 Fique de olho! Cada órgão possui funções específicas que se complementam para garantir o bom uso dos recursos públicos. E a sua participação é peça-
chave no sucesso dessa ?engrenagem?. Saiba mais sobre controle social em http://goo.gl/8lsRc4

2013-12-21T12:00:00+0000 674995512544518_2256164
ff802e3dd0550197dc317082c0e43514970
c9478 0

 ESTA NA HORA DOS VEREADORES CUMPRIREM SUAS OBRIGAÇÕES NA CIDADE 
DE LIMOEIRO - PE
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 Fique de olho! Cada órgão possui funções específicas que se complementam para garantir o bom uso dos recursos públicos. E a sua participação é peça-
chave no sucesso dessa ?engrenagem?. Saiba mais sobre controle social em http://goo.gl/8lsRc4

2013-12-21T12:00:00+0000 674995512544518_2256048
e97d09130821e2cdcf1d7f24e3197f920a0
8a3eb 0

 (Postado por Anacleto) Na prática não existe, porque os cidadãos ainda entendem que cidadania 
é somente votar nas eleições e pagar impostos em dia, apesar de o Estatuto da Cidade (Lei nº 
10.257/01) ser taxativo: "As cidades devem ser administradas por meio da participação da 
população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade". Saiba mais 
em: http://orionossodecadadia.blogspot.com 2013-12-22T06:52:07+0000 0
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 Fique de olho! Cada órgão possui funções específicas que se complementam para garantir o bom uso dos recursos públicos. E a sua participação é peça-
chave no sucesso dessa ?engrenagem?. Saiba mais sobre controle social em http://goo.gl/8lsRc4

2013-12-21T12:00:00+0000 674995512544518_2255771
25f07a74ebf632c8ff6bb674f1769ca9e916
7289 0

 aqui em curralinho marajo pará isso nao acontece o decimo eles nao pagam p os funcionarios 
efetivos
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 Fique de olho! Cada órgão possui funções específicas que se complementam para garantir o bom uso dos recursos públicos. E a sua participação é peça-
chave no sucesso dessa ?engrenagem?. Saiba mais sobre controle social em http://goo.gl/8lsRc4

2013-12-21T12:00:00+0000 674995512544518_2254904
704dc508803d54e4b77aa289907acd4c31
ab568b 0

 Acho que não deveria ser assim...
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 Fique de olho! Cada órgão possui funções específicas que se complementam para garantir o bom uso dos recursos públicos. E a sua participação é peça-
chave no sucesso dessa ?engrenagem?. Saiba mais sobre controle social em http://goo.gl/8lsRc4

2013-12-21T12:00:00+0000 674995512544518_2254529
85ace8da57f4df001b3871e385926efd51f8
15ab 0

 deveria ser assim mas na pratica não é isto estamos vendo ,,,,,
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 Fique de olho! Cada órgão possui funções específicas que se complementam para garantir o bom uso dos recursos públicos. E a sua participação é peça-
chave no sucesso dessa ?engrenagem?. Saiba mais sobre controle social em http://goo.gl/8lsRc4

2013-12-21T12:00:00+0000 674995512544518_2254599
6b54d2020f96f7591a23f00329b4ea2a578
571d4 0

 Tirando a fiscalização sem resultados reais pelos cidadãos.... Na minha cidade isso NÃO existe!
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 A Controladoria-Geral da União participa da etapa investigativa de diversas operações deflagradas pela Polícia Federal. Veja as operações que a CGU já 
participou neste ano: http://goo.gl/t7uSM4

2013-12-20T18:44:34+0000 676773145700088_86113413
444624df639ef9d71862689bcee3472b4c2
174ed 0

 Isto sim é um valoroso trabalho. O Brasil merece.
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 A Controladoria-Geral da União participa da etapa investigativa de diversas operações deflagradas pela Polícia Federal. Veja as operações que a CGU já 
participou neste ano: http://goo.gl/t7uSM4

2013-12-20T18:44:34+0000 676773145700088_86109792
dc9ee0914951e2bec71e77f5ac34dbffce2f
46a5 0

 Quase fiz parte desta equipe de policiais federais !
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 A Controladoria-Geral da União participa da etapa investigativa de diversas operações deflagradas pela Polícia Federal. Veja as operações que a CGU já 
participou neste ano: http://goo.gl/t7uSM4

2013-12-20T18:44:34+0000 676773145700088_86109872
b51e4ca44827ceb37f40015082b200e2a42
7825b 0

 ESTAMOS NESSA LUTA!
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 A Controladoria-Geral da União participa da etapa investigativa de diversas operações deflagradas pela Polícia Federal. Veja as operações que a CGU já 
participou neste ano: http://goo.gl/t7uSM4

2013-12-20T18:44:34+0000 676773145700088_86111566
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 1

 Claro, Claudio! Curta a página da CGU e te manteremos informado sobre as operações 
especiais com a Polícia Federal para combater o desvio de dinheiro público.
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 A Controladoria-Geral da União participa da etapa investigativa de diversas operações deflagradas pela Polícia Federal. Veja as operações que a CGU já 
participou neste ano: http://goo.gl/t7uSM4

2013-12-20T18:44:34+0000 676773145700088_86110383
c8ac5f538320508d3632c9a13d8da008ccd
1c96d 0

 Por favor me mantenha imformado
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 A Controladoria-Geral da União participa da etapa investigativa de diversas operações deflagradas pela Polícia Federal. Veja as operações que a CGU já 
participou neste ano: http://goo.gl/t7uSM4

2013-12-20T18:44:34+0000 676773145700088_86137492
d496ae0a4116c0b7d072eb14ab5582036f
9ac4e3 0

 Sei da idoneidade da CGU, queria saber qual o caminho para denunciar gestores que fazem das 
verbas públicas moeda de troca para angariar votos e se perpetuarem no poder? Quero saber 
como fazer para denunciar desvios federais pelos gestores municipais e desmandos com verbas 
públicas! Alguém poderá me responder?????
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 A Controladoria-Geral da União participa da etapa investigativa de diversas operações deflagradas pela Polícia Federal. Veja as operações que a CGU já 
participou neste ano: http://goo.gl/t7uSM4

2013-12-20T18:44:34+0000 676773145700088_86111634
4630bb356dc5681882fdc5379d951a9832
dc22df 0

 A corrupção no Brasil é um caso perdido, é uma doença infecciosa!
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 A Controladoria-Geral da União participa da etapa investigativa de diversas operações deflagradas pela Polícia Federal. Veja as operações que a CGU já 
participou neste ano: http://goo.gl/t7uSM4

2013-12-20T18:44:34+0000 676773145700088_86109761
6d7ca66c3bb569d61412f5fc467d1616ef6f
d522 0

 a puliça investiga, mais nao procurar se FUNDAMENTAR nas leis, para que os bandidos 
paguem pelo crime. Perda de tempo, DEDUZINDO, ACHANDO...

2013-12-20T19:00:11+0000 0
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 A Controladoria-Geral da União participa da etapa investigativa de diversas operações deflagradas pela Polícia Federal. Veja as operações que a CGU já 
participou neste ano: http://goo.gl/t7uSM4

2013-12-20T18:44:34+0000 676773145700088_86109748
3dd809d42fe900d3faabfe2fe468a8c028a0
7554 0

 Se procurar encontra muito mais, não terá espaço
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 A Controladoria-Geral da União participa da etapa investigativa de diversas operações deflagradas pela Polícia Federal. Veja as operações que a CGU já 
participou neste ano: http://goo.gl/t7uSM4

2013-12-20T18:44:34+0000 676773145700088_86109739
6d7ca66c3bb569d61412f5fc467d1616ef6f
d522 0

 Artigo número XXXXXX - AGORA PODEM SOLTAR - só colocar um adEvogado, SE tiver 
influência política, melhor ainda
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 Fique atento! O órgão ou entidade pública não pode negar a informação sem explicitar_ por escrito_ por qual motivo a informação não pôde ser 
divulgada. Conheça mais sobre a #LeideAcesso e saiba como garantir os seus direitos de solicitante: www.acessoainformacao.gov.br

2013-12-19T12:00:00+0000 672015636175839_2252754
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 1

 Josenildo, a Lei de Acesso à Informação (LAI) é válida em todo o território nacional e em todos 
os poderes. Porém, para que seja aplicada, cada estado e município precisa regulamentar seu 
funcionamento. Caso seu município não tenha regulamentado a LAI, orientamos que acione o 
Ministério Público de seu estado: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=596216157089121&set=pb.171477772896297.-2013-12-20T13:21:29+0000 0
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 Fique atento! O órgão ou entidade pública não pode negar a informação sem explicitar_ por escrito_ por qual motivo a informação não pôde ser 
divulgada. Conheça mais sobre a #LeideAcesso e saiba como garantir os seus direitos de solicitante: www.acessoainformacao.gov.br

2013-12-19T12:00:00+0000 672015636175839_2256608
35c101e12b7634cf2a8a1da50949b5df01a
faa90 1

 aqui é do mesmo jeito onde moro
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 Fique atento! O órgão ou entidade pública não pode negar a informação sem explicitar_ por escrito_ por qual motivo a informação não pôde ser 
divulgada. Conheça mais sobre a #LeideAcesso e saiba como garantir os seus direitos de solicitante: www.acessoainformacao.gov.br

2013-12-19T12:00:00+0000 672015636175839_2277067
ea04ce7c6051adf49834d81cb99131889f9
b2142 1

 O que fazer quando o próprio Ministério Público não cumpre as determinações da LAI? 
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/05/1279435-ministerios-publicos-dos-estados-
limitam-divulgacao-de-folha-de-salarios.shtml
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 Fique atento! O órgão ou entidade pública não pode negar a informação sem explicitar_ por escrito_ por qual motivo a informação não pôde ser 
divulgada. Conheça mais sobre a #LeideAcesso e saiba como garantir os seus direitos de solicitante: www.acessoainformacao.gov.br

2013-12-19T12:00:00+0000 672015636175839_2252623
f969b349ba3ad1e3a09ba6b23f731f432ea
5dc1a 0

 Tentei esse direito e nunca tive, se é que a justiça do Paço do Lumiar-Ma é diferente do resto da 
federação

2013-12-20T12:01:08+0000 0
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 Fique atento! O órgão ou entidade pública não pode negar a informação sem explicitar_ por escrito_ por qual motivo a informação não pôde ser 
divulgada. Conheça mais sobre a #LeideAcesso e saiba como garantir os seus direitos de solicitante: www.acessoainformacao.gov.br

2013-12-19T12:00:00+0000 672015636175839_2250587
b9103ba74ec71f8359929ce566a76352de9
f8523 0

 Estou disposto a bater nessa tecla. Por que para se entrar no serviço público, seja qual for o 
cargo, nós precisamos estudar e fazer ou uma seleção ou um concurso, mas para administrar 
uma cidade, estado ou país se exige apenas não ser analfabeto? TA NA HORA DE MUDAR 
ISSO.
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 Fique atento! O órgão ou entidade pública não pode negar a informação sem explicitar_ por escrito_ por qual motivo a informação não pôde ser 
divulgada. Conheça mais sobre a #LeideAcesso e saiba como garantir os seus direitos de solicitante: www.acessoainformacao.gov.br

2013-12-19T12:00:00+0000 672015636175839_2259164
f969b349ba3ad1e3a09ba6b23f731f432ea
5dc1a 0

 http://www.peticaopublica.com.br/?pi=P2013N45223
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 Fique atento! O órgão ou entidade pública não pode negar a informação sem explicitar_ por escrito_ por qual motivo a informação não pôde ser 
divulgada. Conheça mais sobre a #LeideAcesso e saiba como garantir os seus direitos de solicitante: www.acessoainformacao.gov.br

2013-12-19T12:00:00+0000 672015636175839_2251450
7329edd27dd010cdfc85f63ee329ae75f9a
4eaec 0

 Agradeço o apoio a Controladoria-Geral da União.
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 O Cadastro de entidades privadas sem fins lucrativos impedidas (CEPIM) contem as #ONGs (e outras entidades correlatas) que estão impedidas de 
celebrar convênios_ contratos de repasse ou termos de parceria com a administração pública federal. O cadastro conta com mais de 2.300 ONGs proibidas 
de conveniar com o Governo Federal. Conheça o CEPIM em www.portaltransparencia.gov.br

2013-12-18T18:00:01+0000 671977999512936_2258444
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 1

 True Control Gestão de Serviços Ltda e Roberta, por meio de nossas redes sociais não 
conseguimos tirar essas dúvidas. Pedimos que entrem em contato com nossa Ouvidoria para 
saber mais detalhes sobre o trabalho do 
CEPIM:http://www.cgu.gov.br/Ouvidoria/FaleComAOuvidoria/index.asp Agradecemos a 
compreensão! 2013-12-23T13:09:39+0000 0
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 O Cadastro de entidades privadas sem fins lucrativos impedidas (CEPIM) contem as #ONGs (e outras entidades correlatas) que estão impedidas de 
celebrar convênios_ contratos de repasse ou termos de parceria com a administração pública federal. O cadastro conta com mais de 2.300 ONGs proibidas 
de conveniar com o Governo Federal. Conheça o CEPIM em www.portaltransparencia.gov.br

2013-12-18T18:00:01+0000 671977999512936_2253467
e52f87f0913cf79f2409196a2319abae7249
ef09 0

 Entendo que é publicado no CEPIM os dados referentes à entidade impedida (CNPJ e a razão 
social), esses dados servem de fonte de referência para os órgãos da administração pública 
federal para prevenir a celebração de convênios, contratos de repasse ou termos de parceria e a 
realização de transferências de recursos para entidades sem fins lucrativos. Pergunta: Quando 
um integrante do corpo diretivo, dirigente ou ex-dirigente de uma ONG impedida no CEPIM, 2013-12-20T20:52:52+0000 1
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 O Cadastro de entidades privadas sem fins lucrativos impedidas (CEPIM) contem as #ONGs (e outras entidades correlatas) que estão impedidas de 
celebrar convênios_ contratos de repasse ou termos de parceria com a administração pública federal. O cadastro conta com mais de 2.300 ONGs proibidas 
de conveniar com o Governo Federal. Conheça o CEPIM em www.portaltransparencia.gov.br

2013-12-18T18:00:01+0000 671977999512936_2253564
728547f4f83b0713186bdabf14fd106490ec
fe5c 1

 Pelo que entendi, a dificuldade remanescente está em ter o controle e a fiscalização sobre a 
movimentação e atuação das pessoas que participaram de gestões fraudulentas nas ONG's... ou 
não?

2013-12-20T21:51:43+0000 0
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 O Cadastro de entidades privadas sem fins lucrativos impedidas (CEPIM) contem as #ONGs (e outras entidades correlatas) que estão impedidas de 
celebrar convênios_ contratos de repasse ou termos de parceria com a administração pública federal. O cadastro conta com mais de 2.300 ONGs proibidas 
de conveniar com o Governo Federal. Conheça o CEPIM em www.portaltransparencia.gov.br

2013-12-18T18:00:01+0000 671977999512936_2253383
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Roberta, Edna e True Control Gestão de Serviços Ltda, no CEPIM são publicados os dados 
referentes à Entidade Impedida (CNPJ e razão social), ao convênio (número e órgão concedente) 
e o motivo da irregularidade, pois o Decreto nº 7592/2001 que institui o cadastro prevê apenas a 
publicação de pessoas jurídicas que se encontram impedidas de firmar convênios com a 
administração pública federal. Porém, existe também previsão legal para bloquear a situação 2013-12-20T20:03:24+0000 1
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 O Cadastro de entidades privadas sem fins lucrativos impedidas (CEPIM) contem as #ONGs (e outras entidades correlatas) que estão impedidas de 
celebrar convênios_ contratos de repasse ou termos de parceria com a administração pública federal. O cadastro conta com mais de 2.300 ONGs proibidas 
de conveniar com o Governo Federal. Conheça o CEPIM em www.portaltransparencia.gov.br

2013-12-18T18:00:01+0000 671977999512936_2253136
e52f87f0913cf79f2409196a2319abae7249
ef09 0

 Excelente questionamento, como mencionado na matéria ?Inidoneidade da Delta também se 
aplica à Técnica Construções?, a empresa é uma subsidiária integral da construtora Delta e está 
proibida de firmar contratos com órgãos e entidades da Administração Pública. Para a Comissão 
de Processo Administrativo de Fornecedores (CPAF), unidade da CGU responsável pelas 
apurações contra empresas fraudadoras, seria um absurdo aceitar que a subsidiária integral 2013-12-20T17:03:24+0000 1
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 O Cadastro de entidades privadas sem fins lucrativos impedidas (CEPIM) contem as #ONGs (e outras entidades correlatas) que estão impedidas de 
celebrar convênios_ contratos de repasse ou termos de parceria com a administração pública federal. O cadastro conta com mais de 2.300 ONGs proibidas 
de conveniar com o Governo Federal. Conheça o CEPIM em www.portaltransparencia.gov.br

2013-12-18T18:00:01+0000 671977999512936_2250298
728547f4f83b0713186bdabf14fd106490ec
fe5c 0

 Contém a informação sobre quem participava das ONG's?

2013-12-19T08:58:59+0000 0
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 O Cadastro de entidades privadas sem fins lucrativos impedidas (CEPIM) contem as #ONGs (e outras entidades correlatas) que estão impedidas de 
celebrar convênios_ contratos de repasse ou termos de parceria com a administração pública federal. O cadastro conta com mais de 2.300 ONGs proibidas 
de conveniar com o Governo Federal. Conheça o CEPIM em www.portaltransparencia.gov.br

2013-12-18T18:00:01+0000 671977999512936_2250428
b3190a75f1c130064b41cc6bb69c9d5304f
afb1b 0

 E o CPF do o o individuo que usou o CNPJ da ong? Vai fazer outra ong para roubar...

2013-12-19T10:55:23+0000 0
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 Confira a lista completa de punições expulsivas aplicadas pela CGU_ a servidores públicos do Poder Executivo Federal envolvidos com práticas ilícitas 
comprovadas. http://goo.gl/YZGGOU

2013-12-17T17:18:31+0000 675085355868867_86101228
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 1

 Júlio, o post se refere à matéria sobre irregularidades na atuação de servidores públicos do 
Executivo Federal, que é competência da CGU. Caso tenha denúncias sobre esse tipo de agente 
público, pedimos que formalize em nosso site: http://www.cgu.gov.br/Denuncias/ Caso os 
servidores em questão sejam municipais ou estaduais, pedimos que procure o Ministério Público 
local ou a Câmara Municipal. 2013-12-17T18:03:13+0000 0
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 Confira a lista completa de punições expulsivas aplicadas pela CGU_ a servidores públicos do Poder Executivo Federal envolvidos com práticas ilícitas 
comprovadas. http://goo.gl/YZGGOU

2013-12-17T17:18:31+0000 675085355868867_86101268
f2bc1b7a28716c535aca34556dda6218287
7993c 1

 Ministério Público local ou a Câmara Municipal????? bla,bla,bla... os três poderes do nosso 
município são tudo farinha do mesmo saco.... cadê as auditorias da CGU/AM, que constataram 
muitas irregularidades , ta na carta de todos aqui o tanto de dinheiro público desviado aliados do 
prefeito esbanjando ostentação....... e isso e papel da CGU e PF são pagos pra isso, investigarem 
desviu de dinheiro publico 2013-12-17T18:17:02+0000 0
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 Confira a lista completa de punições expulsivas aplicadas pela CGU_ a servidores públicos do Poder Executivo Federal envolvidos com práticas ilícitas 
comprovadas. http://goo.gl/YZGGOU

2013-12-17T17:18:31+0000 675085355868867_86103563
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 1

 Júlio, a CGU pode atuar em casos de irregularidades com servidores federais e recursos 
federais, apenas. Porém, você mencionou que os "funcionários da atual administração" são da 
"prefeitura". Neste caso, é preciso recorrer aos órgãos competentes, os quais já mencionamos. 
Sobre os relatórios das fiscalizações da Controladoria, eles são o ponto de partida para a adoção 
de providências pelas pastas ministeriais responsáveis, Tribunais de Contas, Ministério Público 2013-12-18T13:24:30+0000 0
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 Confira a lista completa de punições expulsivas aplicadas pela CGU_ a servidores públicos do Poder Executivo Federal envolvidos com práticas ilícitas 
comprovadas. http://goo.gl/YZGGOU

2013-12-17T17:18:31+0000 675085355868867_86101150
f2bc1b7a28716c535aca34556dda6218287
7993c 0

 quero ver essas punições chegarem no município de Iranduba/AM, onde a maioria dos 
funcionários da atual administração são os mesmo da administração passada, respondem 
processo por corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha etc.......... a 
prefeitura com o desviu de mais de R$ 15.000.000,00 milhões e os mesmo estão pintando e 
bordando com o dinheiro público..... principalmente no Distrito de cacau Pirêra/Iranduba-AM 2013-12-17T17:30:03+0000 0
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 Oito estados ainda não editaram decretos regulamentadores da Lei de Acesso_ que definem os procedimentos para atendimento dos pedidos de 
informação_ prejudicando a eficácia no cumprimento da lei. São eles: Maranhão_ Sergipe_ Rio Grande do Norte_ Amazonas_ Amapá_ Acre_ Rondônia e 
Roraima.

2013-12-17T13:10:00+0000 674984349212301_86103469
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 1

 Elizabeth, para os entes que não cumprem a Lei de Transparência - que estabelece a 
disponibilização, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária 
e financeira pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios ? existe punição sim. Essa 
punição é aplicada pelos Tribunais de Contas, que podem suspender recursos oriundos de 
transferências voluntárias aos estados ou municípios descumpridores da lei. E ainda, essa 2013-12-18T12:43:28+0000 1
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 Oito estados ainda não editaram decretos regulamentadores da Lei de Acesso_ que definem os procedimentos para atendimento dos pedidos de 
informação_ prejudicando a eficácia no cumprimento da lei. São eles: Maranhão_ Sergipe_ Rio Grande do Norte_ Amazonas_ Amapá_ Acre_ Rondônia e 
Roraima.

2013-12-17T13:10:00+0000 674984349212301_86101687
94a94851063a00d502c50e9b711aadcbbe
a964cf 0

 E fica por isso mesmo? Não há nenhuma punição para quem não cumpre a Lei, como corte de 
verbas? Deveria haver, pois só assim cumpririam a Lei rapidinho.

2013-12-17T20:33:25+0000 0
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 Oito estados ainda não editaram decretos regulamentadores da Lei de Acesso_ que definem os procedimentos para atendimento dos pedidos de 
informação_ prejudicando a eficácia no cumprimento da lei. São eles: Maranhão_ Sergipe_ Rio Grande do Norte_ Amazonas_ Amapá_ Acre_ Rondônia e 
Roraima.

2013-12-17T13:10:00+0000 674984349212301_86102153
56603c5f7e0ff54bfca8db78f5d48c285ac7
b6c7 0

 Gente, outro dia precisei de informações do governo do estado do rio de janeiro que deveria 
estar em transparência ativa e nao estava! Como e que pode...um dos maiores estados do Brasil 
nesse atraso!

2013-12-18T00:34:10+0000 1
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 Conhecer os instrumentos de planejamento orçamentário é essencial para que a sociedade possa exigir_ de seus governantes_ o bom uso do dinheiro 
público. Informe-se e fiscalize!

2013-12-16T20:09:52+0000 674662449244491_86098835
6f63feccc2fd7e12b707c8c9d6b26a67174f
22f2 0

 Não existem taxas sobre iluminação pública e, sim, contribuições. A Cosip é uma contribuição 
municipal. O autor do vídeo precisa estudar um pouquinho de direito tributário.

2013-12-16T20:44:39+0000 1
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 O plenário do STF analisa a Ação Direta de Inconstitucionalidade 4650_ que questiona os dispositivos da Lei das Eleições (Lei 9.504/1997) e da Lei dos 
Partidos Políticos (Lei 9.096/1995) que tratam de contribuições de pessoas jurídicas e pessoas físicas para campanhas eleitorais e partidos.

2013-12-16T18:00:01+0000 674511005926302_86099025
96fac800f92f8b340e90920a989ef3651274
f5f0 0

 Isso se chama troca de favores.

2013-12-16T21:55:38+0000 0
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 O plenário do STF analisa a Ação Direta de Inconstitucionalidade 4650_ que questiona os dispositivos da Lei das Eleições (Lei 9.504/1997) e da Lei dos 
Partidos Políticos (Lei 9.096/1995) que tratam de contribuições de pessoas jurídicas e pessoas físicas para campanhas eleitorais e partidos.

2013-12-16T18:00:01+0000 674511005926302_86098448
2ebac8a6a12bd86fdf9dba96159758f6098
63dcd 0

 lógico!!

2013-12-16T18:12:58+0000 0
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 A partir do dia 1º de fevereiro de 2014 empresas que cometerem atos ilícitos contra o Estado poderão ser punidas sem a necessidade de comprovar a 
culpabilidade de gestores.

2013-12-16T13:25:01+0000 674501172593952_86097911
307faec455b3d4c59199d7a352dbd29c12
2fb691 0

 Estão colocando o dedo na ferida, ou no cancer que move e favorece a corrupção.

2013-12-16T13:41:23+0000 0
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 GOVERNO DE TODOS MUNICÍPIO NÃO FAZ RATEIO PORQUE NÃO QUER_ PORQUE DINHEIRO TEM A administração municipal de 
Itaituba não faz rateio porque não quer_ pois dinheiro te_ já que tem sobra. Nestes 10 meses de Governo da Prefeita Eliene Nunes_ Itaituba já recebeu 
somente de FUNDEB R$ 54.453.366_61. Falta somar os repasses de 25% da arrecadação própria e do ICMS_ que gera em torno de mais de R$ 5 
milhões. A folha de pagamento da educação_ dos 60% gera em torno de R$ 4.5 milhões_ mais o recolhimento dos encargos sociais. Se o município 
recebeu em 10 meses mais de R$ 60 milhões_ é claro que tem sobra e o município tem dinheiro para ratear. Nestes dopis últimos meses_ Novembro e 2013-12-15T22:06:43+0000 568026036612052_1771313

0ed78891cc3948addb84de5902bf288b42
c914fe 0

 alo CGU ACORDA

2013-12-15T22:07:04+0000 0
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 #Quadrinhos Conheça a história sobre como o cidadão pode contribuir para a melhor aplicação dos recursos públicos em seu município. 
http://goo.gl/6YCGCr Saiba também como exercer o controle social das atividades governamentais_ com o Programa Olho Vivo no Dinheiro Público em 
http://goo.gl/ViwUzy

2013-12-15T18:00:01+0000 672013436176059_2243521
420d45305efa8c3f42979333261967d94bd
bb556 0

 Deve ser a história de Dourados...

2013-12-15T19:33:49+0000 0
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 #ControleSocial: Os recursos federais ajudam a melhorar sua cidade em diversas áreas_ como escolas_ creches_ saúde_ estradas_ poços_ entre tantas 
outras. E todo cidadão tem o direito de saber onde e como está sendo gasto o dinheiro público. Fique de olho! Saiba como acompanhar a utilização desses 
recursos: http://goo.gl/jLcTH

2013-12-14T12:00:01+0000 671959896181413_2241343
7d2a373e50bac0bb466af3752e31079b09
12d57c 0

 hum!

2013-12-14T16:02:06+0000 0
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 #ControleSocial: Os recursos federais ajudam a melhorar sua cidade em diversas áreas_ como escolas_ creches_ saúde_ estradas_ poços_ entre tantas 
outras. E todo cidadão tem o direito de saber onde e como está sendo gasto o dinheiro público. Fique de olho! Saiba como acompanhar a utilização desses 
recursos: http://goo.gl/jLcTH

2013-12-14T12:00:01+0000 671959896181413_2240952
d26dbd6452b44258953b3bd1ec386aed19
72bfd7 0

 Semente Cidadã

2013-12-14T12:23:11+0000 0
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 ?O poder econômico não pode mais condicionar o poder político?_ disse o presidente do STF_ classificando a influência das empresas como ?nefasta_ 
perniciosa? no resultado dos pleitos. ?A doação compromete a normalidade e a legitimidade do pleito eleitoral_ compromete seriamente a independência 
dos representantes?_ disse Joaquim Barbosa. Fonte: Congresso Em Foco

2013-12-12T16:00:01+0000 672399592804110_86088244
df7f32132ca99ffba96dfe5875b263c60840
a351 0

 Esta mudança eu espero desde os anos 80, ainda bem que aos meus 43 anos , estou vendo o 
inicio desta mudança....O BRASIL MERECE A QUEM REPRESENTA ESTA MUDANÇA

2013-12-12T22:48:03+0000 1
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 ?O poder econômico não pode mais condicionar o poder político?_ disse o presidente do STF_ classificando a influência das empresas como ?nefasta_ 
perniciosa? no resultado dos pleitos. ?A doação compromete a normalidade e a legitimidade do pleito eleitoral_ compromete seriamente a independência 
dos representantes?_ disse Joaquim Barbosa. Fonte: Congresso Em Foco

2013-12-12T16:00:01+0000 672399592804110_86087683
9b37b64cff7df6e4714607f38c511e041563
b4b0 0

 Isso realmente precisa mudar...

2013-12-12T18:04:42+0000 1
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 ?O poder econômico não pode mais condicionar o poder político?_ disse o presidente do STF_ classificando a influência das empresas como ?nefasta_ 
perniciosa? no resultado dos pleitos. ?A doação compromete a normalidade e a legitimidade do pleito eleitoral_ compromete seriamente a independência 
dos representantes?_ disse Joaquim Barbosa. Fonte: Congresso Em Foco

2013-12-12T16:00:01+0000 672399592804110_86087652
e53b913eca8c977af9e8b3bee768a0762b2
2bb8a 0

 São os famosos favores e tapinhas nas costas e trato fechado.Com certeza isso precisa acabar ou 
diminuir drasticamente, o problema são as pessoas serem imparciais e saberem distinguirem que 
na vida pública não estão prestando um serviço somente para si e para o conhecido ou amiga da 
tia da irmã........Têm centenas a até milhares de pessoas da sociedade dependendo do 
funcionamento e da correta execução desses serviços, e que na maioria das vezes nem sabem o 2013-12-12T17:50:06+0000 1
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 O secretário de Transparência e Prevenção da Corrupção da CGU_ Sério Seabra_ listou ações que considera saudáveis na luta para a diminuição da 
prática ilícita. ?Aumentar a capacidade de detecção da corrupção_ através de auditorias_ aumento de transparência e investigações conjuntos. Punir de 
forma dissuasiva ações ilícitas_ através de punições administrativas a corruptos e empresas corruptoras. E incentivar a adoção de medidas preventivas?_ 
listou Seabra. Dessa forma_ para o secretário_ poderá ser criada uma atmosfera em que é melhor estimular uma empresa a investir em ações de ética e 
integridade do que apostar em impunidade. ?Esta é a mensagem que a Lei Anticorrupção passa?_ finalizou Seabra. 2013-12-11T11:00:00+0000 671085569602179_86083618

68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 *Errata: o nome do secretário de Transparência e Prevenção da Corrupção da CGU é Sérgio 
Seabra.

2013-12-11T11:25:31+0000 1
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 O secretário de Transparência e Prevenção da Corrupção da CGU_ Sério Seabra_ listou ações que considera saudáveis na luta para a diminuição da 
prática ilícita. ?Aumentar a capacidade de detecção da corrupção_ através de auditorias_ aumento de transparência e investigações conjuntos. Punir de 
forma dissuasiva ações ilícitas_ através de punições administrativas a corruptos e empresas corruptoras. E incentivar a adoção de medidas preventivas?_ 
listou Seabra. Dessa forma_ para o secretário_ poderá ser criada uma atmosfera em que é melhor estimular uma empresa a investir em ações de ética e 
integridade do que apostar em impunidade. ?Esta é a mensagem que a Lei Anticorrupção passa?_ finalizou Seabra. 2013-12-11T11:00:00+0000 671085569602179_86087878

68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 1

 Acreditamos que sim, Celia Maria. A nova lei aticorrupção permitirá que a CGU aplique 
punições a empresas que comentam crimes contra a Administração Pública. A Controladoria 
poderá punir administrativamente, sem necessidade de recorrer à via judicial, empresas que 
corrompam agentes públicos, fraudem licitações e contratos ou dificultem atividade de 
investigação ou fiscalização de órgãos públicos, entre outras irregularidades. A lei já foi 2013-12-12T19:34:31+0000 0
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 O secretário de Transparência e Prevenção da Corrupção da CGU_ Sério Seabra_ listou ações que considera saudáveis na luta para a diminuição da 
prática ilícita. ?Aumentar a capacidade de detecção da corrupção_ através de auditorias_ aumento de transparência e investigações conjuntos. Punir de 
forma dissuasiva ações ilícitas_ através de punições administrativas a corruptos e empresas corruptoras. E incentivar a adoção de medidas preventivas?_ 
listou Seabra. Dessa forma_ para o secretário_ poderá ser criada uma atmosfera em que é melhor estimular uma empresa a investir em ações de ética e 
integridade do que apostar em impunidade. ?Esta é a mensagem que a Lei Anticorrupção passa?_ finalizou Seabra. 2013-12-11T11:00:00+0000 671085569602179_86096019

bcb4c501651ca3579e8fbce141a0c9df056
14693 1

 obrigada pela resposta.
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 O secretário de Transparência e Prevenção da Corrupção da CGU_ Sério Seabra_ listou ações que considera saudáveis na luta para a diminuição da 
prática ilícita. ?Aumentar a capacidade de detecção da corrupção_ através de auditorias_ aumento de transparência e investigações conjuntos. Punir de 
forma dissuasiva ações ilícitas_ através de punições administrativas a corruptos e empresas corruptoras. E incentivar a adoção de medidas preventivas?_ 
listou Seabra. Dessa forma_ para o secretário_ poderá ser criada uma atmosfera em que é melhor estimular uma empresa a investir em ações de ética e 
integridade do que apostar em impunidade. ?Esta é a mensagem que a Lei Anticorrupção passa?_ finalizou Seabra. 2013-12-11T11:00:00+0000 671085569602179_86085758

bcb4c501651ca3579e8fbce141a0c9df056
14693 0

 Sera que essa lei anticorrupção vai funcionar???

2013-12-11T23:54:05+0000 0
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 O secretário de Transparência e Prevenção da Corrupção da CGU_ Sério Seabra_ listou ações que considera saudáveis na luta para a diminuição da 
prática ilícita. ?Aumentar a capacidade de detecção da corrupção_ através de auditorias_ aumento de transparência e investigações conjuntos. Punir de 
forma dissuasiva ações ilícitas_ através de punições administrativas a corruptos e empresas corruptoras. E incentivar a adoção de medidas preventivas?_ 
listou Seabra. Dessa forma_ para o secretário_ poderá ser criada uma atmosfera em que é melhor estimular uma empresa a investir em ações de ética e 
integridade do que apostar em impunidade. ?Esta é a mensagem que a Lei Anticorrupção passa?_ finalizou Seabra. 2013-12-11T11:00:00+0000 671085569602179_86083582

a45fcdcd8395b1e067a8452fe19c936542b
1a4af 0

 Cargo ingrato num pais como esse

2013-12-11T11:04:04+0000 0
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 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=438906879543561&set=gm.562856940463950&type=1&relevant_count=1&ref=nf

2013-12-10T00:17:28+0000 439243222843260_2626736
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Janio, sugerimos que acione o Ministério Público local e denuncie o não cumprimento da Lei de 
Acesso à Informação (LAI). Para mais informações sobre a LAI, pedimos que entre em contato 
pelo e-mail acesso_informacao@cgu.gov.br.
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 No #DiaInternacionalContraCorrupção_ lembramos também da importância do controle social e da participação de cada cidadão no combate e prevenção 
desse mal.

2013-12-09T19:20:42+0000 671085296268873_86079753
f4cfa5326aefab06846230cd3d38ea4d40ac
13dd 0

 Que transparência é esta que não mostra valores gastos
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 No #DiaInternacionalContraCorrupção_ lembramos também da importância do controle social e da participação de cada cidadão no combate e prevenção 
desse mal.

2013-12-09T19:20:42+0000 671085296268873_86080678
e97d09130821e2cdcf1d7f24e3197f920a0
8a3eb 0

 (Postado por Anacleto) Admiro o trabalho da CGU, mas não "é simples acompanhar o 
orçamento público", principalmente porque inexiste transparência nos sites das prefeituras 
municipais!

2013-12-10T10:08:55+0000 1
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Conselho Nacional de Justiça (CNJ)_s photo.

2013-12-09T14:33:51+0000 670972312946838_86078652
d7710791faeb1e6cf97ceb98b46a53fc787
dfc3e 1

 Como assim???

2013-12-09T17:19:59+0000 0
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Conselho Nacional de Justiça (CNJ)_s photo.

2013-12-09T14:33:51+0000 670972312946838_86078331
550b53cfeb5766bc4e852c477a0594a86f5
9b313 0

 Julgamento do Mensalão do PSDB por favor :) obrigada.

2013-12-09T14:39:57+0000 0
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Conselho Nacional de Justiça (CNJ)_s photo.

2013-12-09T14:33:51+0000 670972312946838_86125786
35c101e12b7634cf2a8a1da50949b5df01a
faa90 0

 QUE DIA?

2013-12-26T14:54:30+0000 0
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Conselho Nacional de Justiça (CNJ)_s photo.

2013-12-09T14:33:51+0000 670972312946838_86084021
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 1

 Certamente, Paulo!

2013-12-11T13:38:46+0000 0
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Conselho Nacional de Justiça (CNJ)_s photo.

2013-12-09T14:33:51+0000 670972312946838_86084244
f4cfa5326aefab06846230cd3d38ea4d40ac
13dd 1

 Necessitamos realmente moralizar o País, como cidadãos estaremos compartilhado suas lutas. 
Enquanto houver pessoas nas instituições, que fazem e administra as nossas leis para o povo.

2013-12-11T14:50:58+0000 0
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Conselho Nacional de Justiça (CNJ)_s photo.

2013-12-09T14:33:51+0000 670972312946838_86078437
f4cfa5326aefab06846230cd3d38ea4d40ac
13dd 0

 Vou participar! E vocês CGU?

2013-12-09T15:34:37+0000 0
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Conselho Nacional de Justiça (CNJ)_s photo.

2013-12-09T14:33:51+0000 670972312946838_86078371
252da610a41d135cd318e0fae6ac050d73a
82ad9 0

 a partir do momento em que uma pessoa ou mais aceitam "favores"...para obterem o q lhe é de 
direito...é um meio de contribuir com corrupção!

2013-12-09T14:53:56+0000 0
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Conselho Nacional de Justiça (CNJ)_s photo.

2013-12-09T14:33:51+0000 670972312946838_86078370
0772cfcb00b1786cbb870dadd479b6fff599
1d75 0

 Infelizmente somo minoria!

2013-12-09T14:53:50+0000 0
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Conselho Nacional de Justiça (CNJ)_s photo.

2013-12-09T14:33:51+0000 670972312946838_86078361
2b6dea3df2fa24c34b1ba6b88ca41ad372a
c5889 0

 Afê .... como se o problema da corrupção fosse só um problema do indivíduo.

2013-12-09T14:51:32+0000 0

17147777
2896297_
67097231
2946838

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Conselho Nacional de Justiça (CNJ)_s photo.

2013-12-09T14:33:51+0000 670972312946838_86078508
e8b19224f83bdeb9059a7febf3eade70580
0edc4 0

 Na verdade, todo dia tem de ser, mas a data foi criada pela ONU em 2005. No Brasil, nada 
como aprovar o PL 21/2011, de autoria do deputado federal Delegado Protógenes Queiroz, que 
eleva penas para os crimes de corrupção e peculato para um mínimo de 12 anos, podendo chegar 
a 30, e obriga o judiciário a julgar com prioridade os processos de crimes de corrupção. Se 
aprovado no início de 2014 valerá inclusive para as eleições, e sua discussão ampla favorece 2013-12-09T16:24:27+0000 0
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Conselho Nacional de Justiça (CNJ)_s photo.

2013-12-09T14:33:51+0000 670972312946838_86078343
69fc0a712e5b27491e97244398625b122a
8d8f85 1

 ELE COBRA O IMPOSTO DE VOCÊ E ROUBA PARA ELE NÃO REPASSANDO AO 
GOVERNO.

2013-12-09T14:43:42+0000 0
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Conselho Nacional de Justiça (CNJ)_s photo.

2013-12-09T14:33:51+0000 670972312946838_86078342
69fc0a712e5b27491e97244398625b122a
8d8f85 0

 QUEM NÃO EXIGE NOTA FISCAL EM TODAS COMPRAS,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, "É 
ASSALTADO PELO COMERCIANTE".
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Conselho Nacional de Justiça (CNJ)_s photo.

2013-12-09T14:33:51+0000 670972312946838_86078585
be8b6780d4a54850f7b33047b5f0b104c2f
500fe 0

 Para isto, a Sociedade deve mudar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2013-12-09T16:52:44+0000 0
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 Haverá na CGU alguma reunião com Controle social em dezembro?

2013-12-09T13:41:52+0000 670953092948760_86079129
ae1996af7ee9fdc120ac50fc70c730e7761d
7353 1

 preciso telefone de Brasília.

2013-12-09T20:27:39+0000 0
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 Haverá na CGU alguma reunião com Controle social em dezembro?

2013-12-09T13:41:52+0000 670953092948760_86084659
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 1

 Cleide Oliveira Avelino, você pode entrar em contato com a CGU, em Brasília, pelo telefone 
(61) 2020-6501 / 2020-6502. Obrigada!

2013-12-11T17:13:34+0000 0
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 Haverá na CGU alguma reunião com Controle social em dezembro?

2013-12-09T13:41:52+0000 670953092948760_86078457
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Cleide, pedimos que entre em contato diretamente com a unidade da CGU na Bahia pelos 
telefones (71) 3254-5211 / (71) 3254-5212 ou pelo e-mail cguba@cgu.gov.br Agradecemos o 
contato e continue exercendo sua cidadania!

2013-12-09T15:50:44+0000 0
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 Vocês enviaram perguntas sobre prevenção e combate à corrupção no Governo Federal e quem responde aos questionamentos é o ministro-chefe da 
CGU_ Jorge Hage. O Hylton_ do Rio de Janeiro_ gostaria de saber como os cidadãos podem fazer #denúncias sobre irregularidades com o dinheiro 
público ocorridas nos municípios brasileiros. Essa também é uma dúvida sua? Assista à resposta do ministro e compartilhe esta informação com os seus 
amigos! http://goo.gl/6TRXJ6

2013-12-09T11:30:00+0000 669505809760155_2230630
62acec47af5321947f5e6bdabf2500e025c4
959d 0

 Obrigado Elizabeth Cristina Sallum.
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 Vocês enviaram perguntas sobre prevenção e combate à corrupção no Governo Federal e quem responde aos questionamentos é o ministro-chefe da 
CGU_ Jorge Hage. O Hylton_ do Rio de Janeiro_ gostaria de saber como os cidadãos podem fazer #denúncias sobre irregularidades com o dinheiro 
público ocorridas nos municípios brasileiros. Essa também é uma dúvida sua? Assista à resposta do ministro e compartilhe esta informação com os seus 
amigos! http://goo.gl/6TRXJ6

2013-12-09T11:30:00+0000 669505809760155_2230595
a55eb89ab21318f370af7af19eecff7fb0ca4
75f 0

 Paulo Pacheco

2013-12-09T12:44:36+0000 0
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 AO VIVO: Acompanhe_ em instantes_ a cobertura do evento da CGU e do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) em 
homenagem ao #DiaInternacionalContraCorrupção. Durante a cerimônia_ realizada em Brasília_ o ministro Jorge Hage fará um balanço dos 10 anos de 
criação da CGU_ apresentando as principais ações desenvolvidas pelo órgão no combate à corrupção. Siga a hashtag comemorativa_ fique por dentro e 
participe você também da data que marca a luta mundial contra o mal da corrupção: https://twitter.com/cguonline

2013-12-09T10:20:01+0000 669613979749338_2230731
085bebcff7dffed45d3963d61449ce08d82e
5454 0

 A corrupção já é uma cultura na sociedade!! Deveria ser de 1º de janeiro a 31 de dezembro o 
combate à corrupção!! Somente um dia não basta para a grande quantidade de corruptos 
existente no Brasil.

2013-12-09T14:30:47+0000 1
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 AO VIVO: Acompanhe_ em instantes_ a cobertura do evento da CGU e do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) em 
homenagem ao #DiaInternacionalContraCorrupção. Durante a cerimônia_ realizada em Brasília_ o ministro Jorge Hage fará um balanço dos 10 anos de 
criação da CGU_ apresentando as principais ações desenvolvidas pelo órgão no combate à corrupção. Siga a hashtag comemorativa_ fique por dentro e 
participe você também da data que marca a luta mundial contra o mal da corrupção: https://twitter.com/cguonline

2013-12-09T10:20:01+0000 669613979749338_2231668
0c011deab29e9002e3e01325efb1a4ede27
0415b 0

 Muito orgulho de ser servidor da CGU!!!!
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 AO VIVO: Acompanhe_ em instantes_ a cobertura do evento da CGU e do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) em 
homenagem ao #DiaInternacionalContraCorrupção. Durante a cerimônia_ realizada em Brasília_ o ministro Jorge Hage fará um balanço dos 10 anos de 
criação da CGU_ apresentando as principais ações desenvolvidas pelo órgão no combate à corrupção. Siga a hashtag comemorativa_ fique por dentro e 
participe você também da data que marca a luta mundial contra o mal da corrupção: https://twitter.com/cguonline

2013-12-09T10:20:01+0000 669613979749338_2231002
e8b19224f83bdeb9059a7febf3eade70580
0edc4 0

 Na verdade, todo dia tem de ser, mas a data foi criada pela ONU em 2005. No Brasil, nada 
como aprovar o PL 21/2011, de autoria do deputado federal Delegado Protógenes Queiroz, que 
eleva penas para os crimes de corrupção e peculato para um mínimo de 12 anos, podendo chegar 
a 30, e obriga o judiciário a julgar com prioridade os processos de crimes de corrupção. Se 
aprovado no início de 2014 valerá inclusive para as eleições, e sua discussão ampla favorece 2013-12-09T16:53:55+0000 0
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 ?A danosidade social do enriquecimento ilícito é muito maior do que muitas infrações penais. Se o funcionário público detém patrimônio não justificado 
em seu nome_ ou_ comprovadamente_ por meio de interposta pessoa_ e não consegue justificar sua origem_ o Estado deve punir tal conduta por meio do 
crime de enriquecimento ilícito?_ afirma o promotor de Justiça Arthur Lemos Junior.

2013-12-08T22:00:01+0000 669019879808748_86076389
e53b913eca8c977af9e8b3bee768a0762b2
2bb8a 0

 Faz tempo,e essa cultura maligna está passando aos sucessores.

2013-12-08T22:01:39+0000 2
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 ?A danosidade social do enriquecimento ilícito é muito maior do que muitas infrações penais. Se o funcionário público detém patrimônio não justificado 
em seu nome_ ou_ comprovadamente_ por meio de interposta pessoa_ e não consegue justificar sua origem_ o Estado deve punir tal conduta por meio do 
crime de enriquecimento ilícito?_ afirma o promotor de Justiça Arthur Lemos Junior.

2013-12-08T22:00:01+0000 669019879808748_86076973
ee9dfdfa07883eb19c7cbbd5b00bc0da87a
12632 0

 e quem deveria punir? já não entendemos mais nada, se roubam uma galinha ou um tenis, 
apanham e vão presos, indefinidamente, se roubam milhões, nada acontece

2013-12-09T02:15:05+0000 0
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 Fique alerta! É dever da prefeitura informar aos cidadãos como é gasto o dinheiro público. Sua participação faz a diferença. Baixe a cartilha da CGU sobre 
#ControleSocial e acompanhe a utilização dos recursos públicos em seu município: http://goo.gl/8M5MXt

2013-12-08T18:00:01+0000 668185599892176_2229476
d2c229c55c057298119c93e4efd903063de
64cd1 0

 É dever também pagar os servidores em dia. Mas algumas prefeituras como #AREZ e 
#SERRINHA, estão longe do cumprimento desta obrigação. Que o digam; Jufran Alves Tomaz, 
Elias Cruz, Jozenildo Silva, Joelma Marques, Joaquim Tomé, Geraldo Vicente, Patricia Pereira 
Patricia , Nadja Silva - Arez e Elenith Jussiêr, Josivan Gomes, Jocelia Candido da Silva, Leila 
Valdevino, Ozelita Sena, Sena Jc, e outros - Serrinha! 2013-12-08T23:37:59+0000 3
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 Fique alerta! É dever da prefeitura informar aos cidadãos como é gasto o dinheiro público. Sua participação faz a diferença. Baixe a cartilha da CGU sobre 
#ControleSocial e acompanhe a utilização dos recursos públicos em seu município: http://goo.gl/8M5MXt

2013-12-08T18:00:01+0000 668185599892176_2230903
b3b6424a92cf833b57a8fed04a9e409c7eb
78aca 0

 SBT DIVULGA MATÉRIA SOBRE O INSTITUTO SORRINDO PARA A CORRUPÇÃO 
ENVOLVENDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO ! 
http://mais.uol.com.br/view/jinmcnm98vmk/desvio-de-verbas-em-posto-de-saude-prejudica-
atendimento-04024E1B3266E0B94326?types=A

2013-12-09T16:03:11+0000 1
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 Fique alerta! É dever da prefeitura informar aos cidadãos como é gasto o dinheiro público. Sua participação faz a diferença. Baixe a cartilha da CGU sobre 
#ControleSocial e acompanhe a utilização dos recursos públicos em seu município: http://goo.gl/8M5MXt

2013-12-08T18:00:01+0000 668185599892176_2237666
cb1c7aa0f97f868fdddac471a08ead45ebb4
cf05 0

 Mas essas audiências públicas são consultivas apenas? Ou têm poder de decisão?
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 Fique alerta! É dever da prefeitura informar aos cidadãos como é gasto o dinheiro público. Sua participação faz a diferença. Baixe a cartilha da CGU sobre 
#ControleSocial e acompanhe a utilização dos recursos públicos em seu município: http://goo.gl/8M5MXt

2013-12-08T18:00:01+0000 668185599892176_2228869
8c2392cee663ef8cf7b6fb921622faf06e17
3e45 0

 Todo cidadão
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 Fique alerta! É dever da prefeitura informar aos cidadãos como é gasto o dinheiro público. Sua participação faz a diferença. Baixe a cartilha da CGU sobre 
#ControleSocial e acompanhe a utilização dos recursos públicos em seu município: http://goo.gl/8M5MXt

2013-12-08T18:00:01+0000 668185599892176_2229005
e7fd048dd32cdd9e8f8c4664206b43757d2
abd55 0

 :)

2013-12-08T19:19:13+0000 0
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 Fique alerta! É dever da prefeitura informar aos cidadãos como é gasto o dinheiro público. Sua participação faz a diferença. Baixe a cartilha da CGU sobre 
#ControleSocial e acompanhe a utilização dos recursos públicos em seu município: http://goo.gl/8M5MXt

2013-12-08T18:00:01+0000 668185599892176_2231602
e81569c1461dc0f07c992a17df89dd86ebb
59e98 0

 só isso queria mais rsrs Nosca Da Silva Dos Santos Egnaldo Piton Fabricio Rangel.
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 Fique alerta! É dever da prefeitura informar aos cidadãos como é gasto o dinheiro público. Sua participação faz a diferença. Baixe a cartilha da CGU sobre 
#ControleSocial e acompanhe a utilização dos recursos públicos em seu município: http://goo.gl/8M5MXt

2013-12-08T18:00:01+0000 668185599892176_2229083
0acd7d2a9a34e6496a62c69740438d83a7
20243a 0

 Tudo isso a nossa administracao faz, esta cumprindo a LEi de acesso a informação através de 
seu site. A Controladoria Interna esta responsável pelas publicações...qualquer duvida e só 
procurar o nosso protocolo.
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 Fique alerta! É dever da prefeitura informar aos cidadãos como é gasto o dinheiro público. Sua participação faz a diferença. Baixe a cartilha da CGU sobre 
#ControleSocial e acompanhe a utilização dos recursos públicos em seu município: http://goo.gl/8M5MXt

2013-12-08T18:00:01+0000 668185599892176_2247719
93bc42eec8ae18f13f8173be7d4fb79141bf
13a0 0
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 Fique alerta! É dever da prefeitura informar aos cidadãos como é gasto o dinheiro público. Sua participação faz a diferença. Baixe a cartilha da CGU sobre 
#ControleSocial e acompanhe a utilização dos recursos públicos em seu município: http://goo.gl/8M5MXt

2013-12-08T18:00:01+0000 668185599892176_2232750
15ed53d6e42dbd282b9f548cacdbfc8be02
523ef 0

 O prefeito da minha cidade só sabe dizer que a prefeitura tá passando por momentos ruins, eu 
quero ver é se ele passa.
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 Fique alerta! É dever da prefeitura informar aos cidadãos como é gasto o dinheiro público. Sua participação faz a diferença. Baixe a cartilha da CGU sobre 
#ControleSocial e acompanhe a utilização dos recursos públicos em seu município: http://goo.gl/8M5MXt

2013-12-08T18:00:01+0000 668185599892176_2231598
9556c3a35001c9bda3ae2c81a31678ccbf8
25649 0

 E so falta a prefeitura de teofilandia tambem
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 Fique alerta! É dever da prefeitura informar aos cidadãos como é gasto o dinheiro público. Sua participação faz a diferença. Baixe a cartilha da CGU sobre 
#ControleSocial e acompanhe a utilização dos recursos públicos em seu município: http://goo.gl/8M5MXt

2013-12-08T18:00:01+0000 668185599892176_2229410
3f5ddae9cff5302f3aebb4ceebb17cb82c2e
ca86 0

 Sylvio Milicio Cardoso, Francisco Adriana Vieira, Roberto Murilo, Fátima Salume, Carlo Mati
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 Fique alerta! É dever da prefeitura informar aos cidadãos como é gasto o dinheiro público. Sua participação faz a diferença. Baixe a cartilha da CGU sobre 
#ControleSocial e acompanhe a utilização dos recursos públicos em seu município: http://goo.gl/8M5MXt

2013-12-08T18:00:01+0000 668185599892176_2228994
e894f65beb70770e6cc91a80e0bb33710f1
1449f 0

 ;)
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 ?Precisamos de uma coalização de governos_ de uma comunidade empresarial_ uma sociedade civil_ de acadêmicos e mídia fortes e sólidas para resistir 
à corrupção e construir uma cultura de prevenção e integridade?_ defendeu o diretor executivo do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime_ 
Yury Fedotov.

2013-12-07T19:00:01+0000 667604679950268_86073348
0146bfc8421a0876b96ff38e08b2c58e222
aa705 0

 Pela primeira vez em minha vida vou concordar com a ONU!
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 ?Precisamos de uma coalização de governos_ de uma comunidade empresarial_ uma sociedade civil_ de acadêmicos e mídia fortes e sólidas para resistir 
à corrupção e construir uma cultura de prevenção e integridade?_ defendeu o diretor executivo do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime_ 
Yury Fedotov.

2013-12-07T19:00:01+0000 667604679950268_86074310
11c80d0c012afd0cbf799529b83ac0445b8
b1ac7 0

 BASTA DE CORRUPÇÃO.
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 #GestãoPública: Quais são as penalidades administrativas previstas aos servidores públicos na área disciplinar? As penas previstas na Lei nº 8.112/90 são 
advertência_ suspensão_ demissão_ cassação de aposentadoria ou de disponibilidade e destituição de cargo em comissão ou de função comissionada. 
Amplie seus conhecimentos em Direito Administrativo Disciplinar em http://goo.gl/0RPCWW

2013-12-07T16:00:02+0000 668183693225700_2226822
c691fac195e11ae52351bf7b2fef4004ce92
3f69 1

 tá certo! tem q estudar mesmo... ;-)
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 #GestãoPública: Quais são as penalidades administrativas previstas aos servidores públicos na área disciplinar? As penas previstas na Lei nº 8.112/90 são 
advertência_ suspensão_ demissão_ cassação de aposentadoria ou de disponibilidade e destituição de cargo em comissão ou de função comissionada. 
Amplie seus conhecimentos em Direito Administrativo Disciplinar em http://goo.gl/0RPCWW

2013-12-07T16:00:02+0000 668183693225700_2228186
8be71274a619aaef1de66bbe55d2e485dd0
b84a1 1

 depois sou eu o nerd rsrrs brinks...
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 #GestãoPública: Quais são as penalidades administrativas previstas aos servidores públicos na área disciplinar? As penas previstas na Lei nº 8.112/90 são 
advertência_ suspensão_ demissão_ cassação de aposentadoria ou de disponibilidade e destituição de cargo em comissão ou de função comissionada. 
Amplie seus conhecimentos em Direito Administrativo Disciplinar em http://goo.gl/0RPCWW

2013-12-07T16:00:02+0000 668183693225700_2229540
c691fac195e11ae52351bf7b2fef4004ce92
3f69 1

 rsrsrs

2013-12-09T00:08:37+0000 0
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 #GestãoPública: Quais são as penalidades administrativas previstas aos servidores públicos na área disciplinar? As penas previstas na Lei nº 8.112/90 são 
advertência_ suspensão_ demissão_ cassação de aposentadoria ou de disponibilidade e destituição de cargo em comissão ou de função comissionada. 
Amplie seus conhecimentos em Direito Administrativo Disciplinar em http://goo.gl/0RPCWW

2013-12-07T16:00:02+0000 668183693225700_2226744
a2f20e73537ad2de0da2d74d4c0ed1476d5
709e1 0

 Sandro Cardoso Haydee Keiko Wilhelm Nunes
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 #GestãoPública: Quais são as penalidades administrativas previstas aos servidores públicos na área disciplinar? As penas previstas na Lei nº 8.112/90 são 
advertência_ suspensão_ demissão_ cassação de aposentadoria ou de disponibilidade e destituição de cargo em comissão ou de função comissionada. 
Amplie seus conhecimentos em Direito Administrativo Disciplinar em http://goo.gl/0RPCWW

2013-12-07T16:00:02+0000 668183693225700_2259429
35c101e12b7634cf2a8a1da50949b5df01a
faa90 0

 nada ser reeleito a prefeito, caé a Lei ficha limpa que só funciona no papel mais uma Lei para 
ingles ver

2013-12-23T22:13:00+0000 0
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 #GestãoPública: Quais são as penalidades administrativas previstas aos servidores públicos na área disciplinar? As penas previstas na Lei nº 8.112/90 são 
advertência_ suspensão_ demissão_ cassação de aposentadoria ou de disponibilidade e destituição de cargo em comissão ou de função comissionada. 
Amplie seus conhecimentos em Direito Administrativo Disciplinar em http://goo.gl/0RPCWW

2013-12-07T16:00:02+0000 668183693225700_2227244
a8d11ceb355be0e8f917dcc35c8c0e1c6a8
ac5a7 0

 :-)
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 #GestãoPública: Quais são as penalidades administrativas previstas aos servidores públicos na área disciplinar? As penas previstas na Lei nº 8.112/90 são 
advertência_ suspensão_ demissão_ cassação de aposentadoria ou de disponibilidade e destituição de cargo em comissão ou de função comissionada. 
Amplie seus conhecimentos em Direito Administrativo Disciplinar em http://goo.gl/0RPCWW

2013-12-07T16:00:02+0000 668183693225700_2227019
8e6b690f889d700b521eb91c0852609a71
2d9a9f 0

 Advertencia, suspensao, demissao

2013-12-07T18:53:41+0000 0

17147777
2896297_
67002084
3041985

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 #GestãoPública: Quais são as penalidades administrativas previstas aos servidores públicos na área disciplinar? As penas previstas na Lei nº 8.112/90 são 
advertência_ suspensão_ demissão_ cassação de aposentadoria ou de disponibilidade e destituição de cargo em comissão ou de função comissionada. 
Amplie seus conhecimentos em Direito Administrativo Disciplinar em http://goo.gl/0RPCWW

2013-12-07T16:00:02+0000 668183693225700_2226748
ade387b9d5220d59c1546df00b86db4aba
61af7e 0

 para alguns a morte seria pouco, nao pra da para pelo menos cortar as mãos? nada sério so 
administrativamente!!
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17147777
2896297_
66962502
9748233

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-12-07T13:00:02+0000 669625029748233_86072544
085bebcff7dffed45d3963d61449ce08d82e
5454 0

 Deveria ser matéria obrigatória do ensino fundamental ao doutorado!! Inclusive nos concursos 
públicos e como principal critério de desempate em igualdade de notas!!
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-12-07T13:00:02+0000 669625029748233_86072469
106fa28050d9f5c5f9b3559d70fadd1e11cf
d4a0 0

 E uma cartilha para os nossos "representantes" também deveria ser lançado.
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-12-07T13:00:02+0000 669625029748233_86072697
ccf96f0ac4f321161910c089f593ca3aa581
91fc 0

 Atenção; quero que fique claro esta questão, já foi esgotado todos os recursos possíveis e 
impossíveis para que seja feito valer os direitos de um cidadão, vítima desde 1980, não foi feito 
nada e não será feito nada, como observado desde 1980,
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 Faça a sua parte na luta #contracorrupção e no incremento do #controlesocial. Acompanhe a aplicação dos recursos públicos em 
www.portaldatransparencia.gov.br

2013-12-07T11:00:01+0000 667708866606516_2230884
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 1

 Nena, pelas redes sociais não conseguimos atender algumas demandas, pedimos que encaminhe 
sua dúvida pra gente por meio do link a seguir: 
http://www.cgu.gov.br/Ouvidoria/FaleComAOuvidoria/FormularioOuvidoria.asp
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 Faça a sua parte na luta #contracorrupção e no incremento do #controlesocial. Acompanhe a aplicação dos recursos públicos em 
www.portaldatransparencia.gov.br

2013-12-07T11:00:01+0000 667708866606516_2259424
35c101e12b7634cf2a8a1da50949b5df01a
faa90 1

 não adianta, estou tetando fazer denuncias a tempo sobre divulgação de gastos do prefeito que 
tem varios empenhos com notas fiscais repetidas, mas não adianta nenguem toma providencia 
moro em MG na cidade Bela Vistade minas
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 Faça a sua parte na luta #contracorrupção e no incremento do #controlesocial. Acompanhe a aplicação dos recursos públicos em 
www.portaldatransparencia.gov.br

2013-12-07T11:00:01+0000 667708866606516_2226948
8f328570c7f2319df5dd9efd604eac6c1839
3d7d 0

 vcs podem tirar uma duvida minha sobre recurso publico?
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17147777
2896297_
66992236
3051833

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 Faça a sua parte na luta #contracorrupção e no incremento do #controlesocial. Acompanhe a aplicação dos recursos públicos em 
www.portaldatransparencia.gov.br

2013-12-07T11:00:01+0000 667708866606516_2226534
085bebcff7dffed45d3963d61449ce08d82e
5454 0

 A corrupção está enraizada!! Sociedade sem cultura!! O Estado não investe em educação!! Um 
Povo alienado aos interesses da imprensa escrita, falada e televisiva!! Tá difícil!! Sai desse 
mundo de "matrix" Brasil!!
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 Faça a sua parte na luta #contracorrupção e no incremento do #controlesocial. Acompanhe a aplicação dos recursos públicos em 
www.portaldatransparencia.gov.br

2013-12-07T11:00:01+0000 667708866606516_2226802
1909ebc656dddf7577a529d6225f149c136
592d5 0

 Eu ja cansei de lutar....pois todas as denuncias que fiz foram em vão...Ate o promotor que me 
ajudava aqui o meliante do pref. conseguiu que ele fosse removido.....agora ficou mais dificil
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 Faça a sua parte na luta #contracorrupção e no incremento do #controlesocial. Acompanhe a aplicação dos recursos públicos em 
www.portaldatransparencia.gov.br

2013-12-07T11:00:01+0000 667708866606516_2227074
1b49d774460ab1f6d31395f16ce1184541e
7876c 0

 Já desisti. Do que adianta denunciar, se a CGU so vem no município por sorteio?!!! Isso não dar 
em nada. So ilusão. Papel de cidadão em fiscalizar nunca mais......
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 Faça a sua parte na luta #contracorrupção e no incremento do #controlesocial. Acompanhe a aplicação dos recursos públicos em 
www.portaldatransparencia.gov.br

2013-12-07T11:00:01+0000 667708866606516_2226845
f4cfa5326aefab06846230cd3d38ea4d40ac
13dd 0

 Imaginem se vocês postam contra um corrupto? com o CNJ apoiando eles?
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 Faça a sua parte na luta #contracorrupção e no incremento do #controlesocial. Acompanhe a aplicação dos recursos públicos em 
www.portaldatransparencia.gov.br

2013-12-07T11:00:01+0000 667708866606516_2226844
f4cfa5326aefab06846230cd3d38ea4d40ac
13dd 0

 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=592022557537175&set=a.191159914290110.4716
7.105872382818864&type=1

2013-12-07T17:24:22+0000 0
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 Faça a sua parte na luta #contracorrupção e no incremento do #controlesocial. Acompanhe a aplicação dos recursos públicos em 
www.portaldatransparencia.gov.br

2013-12-07T11:00:01+0000 667708866606516_2229261
2179cbb337a6077e627849cfb4d6d3b53e
700737 0

 pra quem
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 Faça a sua parte na luta #contracorrupção e no incremento do #controlesocial. Acompanhe a aplicação dos recursos públicos em 
www.portaldatransparencia.gov.br

2013-12-07T11:00:01+0000 667708866606516_2226416
4acb1d1f6ced7ed269db955b31d063c006
5f3f53 0

 Infelizmente, o relatório anual da Transparencia Internacional, mostra que a luto do governo 
brasileiro contra a corrupção tem sido insuficiente .
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 Faça a sua parte na luta #contracorrupção e no incremento do #controlesocial. Acompanhe a aplicação dos recursos públicos em 
www.portaldatransparencia.gov.br

2013-12-07T11:00:01+0000 667708866606516_2226539
69fc0a712e5b27491e97244398625b122a
8d8f85 0

 EXIGIR NOTA FISCAL EVITA UM ROUBO POR EMPRESÁRIOS SONEGADORES DE 
IMPOSTO EM 420 BILHÕES POR ANO.

2013-12-07T13:30:07+0000 0

17147777
2896297_
66992236
3051833

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 Faça a sua parte na luta #contracorrupção e no incremento do #controlesocial. Acompanhe a aplicação dos recursos públicos em 
www.portaldatransparencia.gov.br

2013-12-07T11:00:01+0000 667708866606516_2226641
ccf96f0ac4f321161910c089f593ca3aa581
91fc 0

 Atenção; quero que fique claro esta questão, já foi esgotado todos os recursos possíveis e 
impossíveis para que seja feito valer os direitos de um cidadão, vítima desde 1980, não foi feito 
nada e não será feito nada, como observado desde 1980,
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 O secretário-executivo da Controladoria-Geral da União_ Carlos Higino_ também reforçou que a corrupção atrapalha a eficiência. _Atrapalha aquele que 
produz mais e melhor. Temos interesse em trabalhar conjuntamente com o setor privado no combate a corrupção__ disse. Segundo Alencar_ leis 
anticorrupção similares_ a que entrará em vigor no Brasil em fevereiro de 2014_ já existem em outros países _com os quais queremos nos juntar_. _Essa 
lei existe já nas economias mais desenvolvidas do mundo_ como Estados Unidos e Europa. Se almejamos ter um cenário similar temos que melhorar 
nosso arcabouço legal com instrumentos equivalentes a esses de primeiro mundo._ 2013-12-06T21:00:01+0000 669024423141627_86070754

9b8119cfc2267419ae51f9884e27e2e2431
bb12c 0

 E A SONEGAÇÃO??? Desvia muito mais que a corrupção por ano e quase ninguém fala...isso 
sim prejudica a competitividade do País.
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 O secretário-executivo da Controladoria-Geral da União_ Carlos Higino_ também reforçou que a corrupção atrapalha a eficiência. _Atrapalha aquele que 
produz mais e melhor. Temos interesse em trabalhar conjuntamente com o setor privado no combate a corrupção__ disse. Segundo Alencar_ leis 
anticorrupção similares_ a que entrará em vigor no Brasil em fevereiro de 2014_ já existem em outros países _com os quais queremos nos juntar_. _Essa 
lei existe já nas economias mais desenvolvidas do mundo_ como Estados Unidos e Europa. Se almejamos ter um cenário similar temos que melhorar 
nosso arcabouço legal com instrumentos equivalentes a esses de primeiro mundo._ 2013-12-06T21:00:01+0000 669024423141627_86070624

6666766c0e8a6d0a18b8044d4a02bba847
c7a3dd 0

 Pois é ... e aí ... como fazer . . . .
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 Para marcar a passagem do #DiaInternacionalContraCorrupção (9 de dezembro)_ a CGU e o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime 
(UNODC) realizam_ nesta segunda-feira_ eventos em todo o país. Em Brasília_ haverá uma cerimônia_ com a presença do ministro-chefe da CGU Jorge 
Hage_ que fará um balanço dos 10 anos de criação da Controladoria_ apresentando as principais ações desenvolvidas pelo órgão no combate à corrupção e 
os resultados alcançados ao longo destes anos. O perfil da CGU no twitter (@cguonline) fará a cobertura ao vivo do evento_ a partir das 9h. Confira a 
programação em todas as capitais do país e participe! http://goo.gl/CFJ6iY 2013-12-06T11:00:02+0000 669148236462579_2224421

68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 1

 Olá, Sandro! Até o momento não recebemos a programação do Espírito Santo para a data, por 
isso não atualizamos no site da CGU. Assim, solicitamos que entre em contato com a Regional 
da CGU no ES, pelo email cgues@cgu.gov.br, para informações sobre a programação na 
localidade. Obrigada!
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 Para marcar a passagem do #DiaInternacionalContraCorrupção (9 de dezembro)_ a CGU e o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime 
(UNODC) realizam_ nesta segunda-feira_ eventos em todo o país. Em Brasília_ haverá uma cerimônia_ com a presença do ministro-chefe da CGU Jorge 
Hage_ que fará um balanço dos 10 anos de criação da Controladoria_ apresentando as principais ações desenvolvidas pelo órgão no combate à corrupção e 
os resultados alcançados ao longo destes anos. O perfil da CGU no twitter (@cguonline) fará a cobertura ao vivo do evento_ a partir das 9h. Confira a 
programação em todas as capitais do país e participe! http://goo.gl/CFJ6iY 2013-12-06T11:00:02+0000 669148236462579_2224813

f969b349ba3ad1e3a09ba6b23f731f432ea
5dc1a 1

 EM SÃO LUIS MA
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 Para marcar a passagem do #DiaInternacionalContraCorrupção (9 de dezembro)_ a CGU e o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime 
(UNODC) realizam_ nesta segunda-feira_ eventos em todo o país. Em Brasília_ haverá uma cerimônia_ com a presença do ministro-chefe da CGU Jorge 
Hage_ que fará um balanço dos 10 anos de criação da Controladoria_ apresentando as principais ações desenvolvidas pelo órgão no combate à corrupção e 
os resultados alcançados ao longo destes anos. O perfil da CGU no twitter (@cguonline) fará a cobertura ao vivo do evento_ a partir das 9h. Confira a 
programação em todas as capitais do país e participe! http://goo.gl/CFJ6iY 2013-12-06T11:00:02+0000 669148236462579_2224396

781c6aa3dc12b28eb22f07bcc39598eee9e
7ea4f 0

 Bom dia! Qual será a programação em Vitória/ES?
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 Para marcar a passagem do #DiaInternacionalContraCorrupção (9 de dezembro)_ a CGU e o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime 
(UNODC) realizam_ nesta segunda-feira_ eventos em todo o país. Em Brasília_ haverá uma cerimônia_ com a presença do ministro-chefe da CGU Jorge 
Hage_ que fará um balanço dos 10 anos de criação da Controladoria_ apresentando as principais ações desenvolvidas pelo órgão no combate à corrupção e 
os resultados alcançados ao longo destes anos. O perfil da CGU no twitter (@cguonline) fará a cobertura ao vivo do evento_ a partir das 9h. Confira a 
programação em todas as capitais do país e participe! http://goo.gl/CFJ6iY 2013-12-06T11:00:02+0000 669148236462579_2224352

c9a4121119d5caa44337882bdedf81a9cc8
baee8 0

 O OSLages, Também terá ação sobre o Dia Internacional Contra Corrupção.
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 Para marcar a passagem do #DiaInternacionalContraCorrupção (9 de dezembro)_ a CGU e o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime 
(UNODC) realizam_ nesta segunda-feira_ eventos em todo o país. Em Brasília_ haverá uma cerimônia_ com a presença do ministro-chefe da CGU Jorge 
Hage_ que fará um balanço dos 10 anos de criação da Controladoria_ apresentando as principais ações desenvolvidas pelo órgão no combate à corrupção e 
os resultados alcançados ao longo destes anos. O perfil da CGU no twitter (@cguonline) fará a cobertura ao vivo do evento_ a partir das 9h. Confira a 
programação em todas as capitais do país e participe! http://goo.gl/CFJ6iY 2013-12-06T11:00:02+0000 669148236462579_2224356

ab9a66000925c9a57716a1a9d707679e50
2eb352 0

 Eu não vendo o meu voto....
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 Para marcar a passagem do #DiaInternacionalContraCorrupção (9 de dezembro)_ a CGU e o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime 
(UNODC) realizam_ nesta segunda-feira_ eventos em todo o país. Em Brasília_ haverá uma cerimônia_ com a presença do ministro-chefe da CGU Jorge 
Hage_ que fará um balanço dos 10 anos de criação da Controladoria_ apresentando as principais ações desenvolvidas pelo órgão no combate à corrupção e 
os resultados alcançados ao longo destes anos. O perfil da CGU no twitter (@cguonline) fará a cobertura ao vivo do evento_ a partir das 9h. Confira a 
programação em todas as capitais do país e participe! http://goo.gl/CFJ6iY 2013-12-06T11:00:02+0000 669148236462579_802356333141768

f563d271fcc50e744618938adcc86397c71
4b318 0

 Manaus, 29 de julho de 2014. Aos Srs. Servidores Federais do Ministério da Saúde no Estado 
do Amazonas. Eu sou MARILENE PAES DA FONSECA, Servidora Pública Federal, 
concursada, ocupante do cargo de Técnico de Laboratório desde 1984, Farmacêutica-bioquímica 
por profissão, até então lotada no Laboratório de Análises Clínicas do PAM Codajás ? 
Cachoeirinha desde fevereiro de 2003, mas PROVISORIAMENTE (INCONSTITUCIONAL!) 2014-08-12T17:16:10+0000 0
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 Para marcar a passagem do #DiaInternacionalContraCorrupção (9 de dezembro)_ a CGU e o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime 
(UNODC) realizam_ nesta segunda-feira_ eventos em todo o país. Em Brasília_ haverá uma cerimônia_ com a presença do ministro-chefe da CGU Jorge 
Hage_ que fará um balanço dos 10 anos de criação da Controladoria_ apresentando as principais ações desenvolvidas pelo órgão no combate à corrupção e 
os resultados alcançados ao longo destes anos. O perfil da CGU no twitter (@cguonline) fará a cobertura ao vivo do evento_ a partir das 9h. Confira a 
programação em todas as capitais do país e participe! http://goo.gl/CFJ6iY 2013-12-06T11:00:02+0000 669148236462579_802356116475123

f563d271fcc50e744618938adcc86397c71
4b318 0

 Não tenho nenhuma dúvida de que o OFÍCIO que gerou o Processo SIPAR nº 
25009.002184/2008 foi adulterado. Neste Ofício, retiraram o nome da médica e colocaram o 
meu. Enquanto que na tramitação do mesmo Processo continuam constando os nomes dos dois 
médicos. Esse processo teria vindo direto do PAM CODAJÁS para o Núcleo. No Ofício, 
constam o meu nome e o nome do médico; na tramitação interna do SIPAR, constam os nomes 2014-08-12T17:15:29+0000 0
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 _Obras por toda a parte_ um cenário comum nas cidades que se preparam para receber os jogos da Copa do Mundo. E o cidadão? Está de olho no 
dinheiro que está sendo gasto?_ Confira o vídeo com reportagem do Jornal Nacional sobre a #transparência nos gastos da Copa 2014.

2013-12-05T21:00:00+0000 669012949809441_86067854
dbf0908b35fc0f61fe3048bd785505246f49
f4c2 0

 Quem pode apurar esse tipo de conduta? (sobre a a conta da família de Paes no Panamá) 
http://www.brasil247.com/pt/247/rio247/123004/Exclusivo-a-conta-da-fam%C3%ADlia-de-
Paes-no-Panam%C3%A1.htm
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 _Obras por toda a parte_ um cenário comum nas cidades que se preparam para receber os jogos da Copa do Mundo. E o cidadão? Está de olho no 
dinheiro que está sendo gasto?_ Confira o vídeo com reportagem do Jornal Nacional sobre a #transparência nos gastos da Copa 2014.

2013-12-05T21:00:00+0000 669012949809441_86068119
e894f65beb70770e6cc91a80e0bb33710f1
1449f 0

 ;)
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 _Obras por toda a parte_ um cenário comum nas cidades que se preparam para receber os jogos da Copa do Mundo. E o cidadão? Está de olho no 
dinheiro que está sendo gasto?_ Confira o vídeo com reportagem do Jornal Nacional sobre a #transparência nos gastos da Copa 2014.

2013-12-05T21:00:00+0000 669012949809441_86067895
87a26a48bba573af0bb369db891c4630e1a
3465d 0

 Claro que não.
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 Olho vivo no dinheiro público! Com a cartilha sobre #controlesocial_ a CGU quer contribuir para a formação de uma nova cultura política_ fundada na 
democracia participativa. O cidadão_ individualmente_ ou reunido em associações civis_ é convidado a exercer o seu papel de sujeito no planejamento_ 
gestão e controle das políticas públicas. Baixe a edição virtual da cartilha e exerça sua cidadania! http://goo.gl/pwy2v

2013-11-28T13:00:01+0000 662633293780740_2208327
fad14db6fec058f16697510a388b5d222c5
4bb57 0

 Marcos Costa Marcos Costa Política
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 Olho vivo no dinheiro público! Com a cartilha sobre #controlesocial_ a CGU quer contribuir para a formação de uma nova cultura política_ fundada na 
democracia participativa. O cidadão_ individualmente_ ou reunido em associações civis_ é convidado a exercer o seu papel de sujeito no planejamento_ 
gestão e controle das políticas públicas. Baixe a edição virtual da cartilha e exerça sua cidadania! http://goo.gl/pwy2v

2013-11-28T13:00:01+0000 662633293780740_2209180
79c6205a134bee32007912c292214601fd
c23ccc 0

 E o link para a cartilha V2: 
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/CartilhaOlhoVivo/Arquivos/CartillhaOlhoVivo_baixa_V2.p
df
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 _No caso da corrupção_ o centro das investigações é localizar o dinheiro e fazer com que ele retorne aos cofres públicos__ afirma Ricardo Saadi_ diretor 
do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional_ do Ministério da Justiça.

2013-11-28T11:00:01+0000 664834296893973_86049294
e38decc5be35e7c2eaafab2295732cf57bd
2b9ba 0

 Dava p/ construir Novos Hospitais e novas escolas.
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 _No caso da corrupção_ o centro das investigações é localizar o dinheiro e fazer com que ele retorne aos cofres públicos__ afirma Ricardo Saadi_ diretor 
do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional_ do Ministério da Justiça.

2013-11-28T11:00:01+0000 664834296893973_86049008
68a5e30d919451884722dd0eda11cca6e6
edaf8f 0

 Falta muitos bilhões do Banestado para recuperar.
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 _No caso da corrupção_ o centro das investigações é localizar o dinheiro e fazer com que ele retorne aos cofres públicos__ afirma Ricardo Saadi_ diretor 
do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional_ do Ministério da Justiça.

2013-11-28T11:00:01+0000 664834296893973_86049274
307faec455b3d4c59199d7a352dbd29c12
2fb691 0

 Vergonhoso.

2013-11-28T16:22:44+0000 0
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 Prezados Srs._ Boa tarde! Como Presidente do PSDC de Holambra_ estamos tentando nos cadastrar para recebermos as atualizações de repasses e 
convênios feitos para o nosso município de Holambra/SP. Entro na tela_ coloco o nome_ em seguida o e-mail_ em seguida a confirmação de e-mail_ em 
seguida o estado e por último e demora demais o Município. Com demora a carga do Município_ o tempo da imagem para confirmação expira e quando 
solicito novamente outra imagem_ ele apaga os dados introduzidos e tenho que iniciar tudo de novo_ repetindo esse ciclo vicioso e falho! Tem como os 
Srs. resolverem isso e me cadastrar por meio dessa pagina do face? Atenciosamente. No aguardo de uma pronta resposta. João Kors - Holambra 2013-11-27T17:35:55+0000 665273896850013_86046698

68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 João, alguns usuários também relataram problemas semelhantes. Também enviamos a sua 
manifestação à área de tecnologia para que a situação seja resolvida. De qualquer forma, por 
favor, envie um email da conta de email que deseja cadastrar para redes.sociais@cgu.gov.br 
para que tentemos cadastrá-lo por aqui. Não é nosso procedimento padrão, mas tentaremos te 
ajudar =) Agradecemos o contato e o interesse pelo controle social dos gastos públicos! 2013-11-27T18:42:43+0000 1
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 ?Só há uma forma do Congresso Nacional aprovar esta reforma política_ é a pressão da opinião publica e a participação popular?_ destacou o presidente 
nacional da OAB_ Marcus Vinicius Furtado Coêlho.

2013-11-27T13:00:01+0000 664810526896350_86046965
dbf0908b35fc0f61fe3048bd785505246f49
f4c2 0

 É verdade. Não sei por que ainda insistem com essas urnas eleitorais, comprovadamente 
burláveis. Nenhum país do mundo as usa, nem o Paraguay.
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 ?Só há uma forma do Congresso Nacional aprovar esta reforma política_ é a pressão da opinião publica e a participação popular?_ destacou o presidente 
nacional da OAB_ Marcus Vinicius Furtado Coêlho.

2013-11-27T13:00:01+0000 664810526896350_86045991
4acb1d1f6ced7ed269db955b31d063c006
5f3f53 0

 Qual reforma politica? Aquelas que os mensaleiros do PT tanto desejam? O financiamento 
publico de suas capanhas, ignorando o fato que no mensalão foi exatamente dinheiro publico que 
foi desviado?
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 ?Só há uma forma do Congresso Nacional aprovar esta reforma política_ é a pressão da opinião publica e a participação popular?_ destacou o presidente 
nacional da OAB_ Marcus Vinicius Furtado Coêlho.

2013-11-27T13:00:01+0000 664810526896350_86045998
4acb1d1f6ced7ed269db955b31d063c006
5f3f53 0

 Alias, da OAB não vemos nenhuma condenação publica do mensalão, muito pelo contrario.

2013-11-27T14:07:22+0000 1
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 Faça sua pergunta ao ministro-chefe da CGU sobre as atividades desenvolvidas pelo governo federal para prevenir e combater a corrupção na 
administração pública. Envie seu vídeo para redes.sociais@cgu.gov.br ou deixe sua pergunta nos comentários abaixo. No dia 9 de dezembro_ o 
#DiaInternacionalContraCorrupção_ divulgaremos aqui alguns vídeos do ministro Hage respondendo as questões de vocês! A data limite para envio das 
perguntas é dia 2 de dezembro. Não se esqueça de mandar ou postar a sua cidade_ estado e seu nome completo. Vamos lá! Tire suas dúvidas e participe 
das atividades do dia em prol da transparência pública 2013-11-26T16:22:52+0000 664755456901857_2204725

106dae45193a7c98aacc2d5e9861af6a72f
5fd37 0

 Gostaria de saber do Sr Ministro, porque a multa aplicada para os prefeitos condenados a 
devolver dinheiro desviado de sua administração é de SOMENTE R$ 1.500,00. Pois sendo 
assim tanto faz desviar R$ 1,00 ou 1.000.000,00, se fosse aumentada em pelo menos 100 vezes, 
o Político não iria pensar 100 vez antes de meter a mão no dinheiro do POVO ?
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 Faça sua pergunta ao ministro-chefe da CGU sobre as atividades desenvolvidas pelo governo federal para prevenir e combater a corrupção na 
administração pública. Envie seu vídeo para redes.sociais@cgu.gov.br ou deixe sua pergunta nos comentários abaixo. No dia 9 de dezembro_ o 
#DiaInternacionalContraCorrupção_ divulgaremos aqui alguns vídeos do ministro Hage respondendo as questões de vocês! A data limite para envio das 
perguntas é dia 2 de dezembro. Não se esqueça de mandar ou postar a sua cidade_ estado e seu nome completo. Vamos lá! Tire suas dúvidas e participe 
das atividades do dia em prol da transparência pública 2013-11-26T16:22:52+0000 664755456901857_2210822

68a5e30d919451884722dd0eda11cca6e6
edaf8f 0

 Por que o CGU e TCU não cruzam as listas de profissionais terceirizados contratados com a 
lista de servidores e familiares de funcionários públicos?
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 Faça sua pergunta ao ministro-chefe da CGU sobre as atividades desenvolvidas pelo governo federal para prevenir e combater a corrupção na 
administração pública. Envie seu vídeo para redes.sociais@cgu.gov.br ou deixe sua pergunta nos comentários abaixo. No dia 9 de dezembro_ o 
#DiaInternacionalContraCorrupção_ divulgaremos aqui alguns vídeos do ministro Hage respondendo as questões de vocês! A data limite para envio das 
perguntas é dia 2 de dezembro. Não se esqueça de mandar ou postar a sua cidade_ estado e seu nome completo. Vamos lá! Tire suas dúvidas e participe 
das atividades do dia em prol da transparência pública 2013-11-26T16:22:52+0000 664755456901857_2206709

3fd4f81b0dbef6aab3b6328b7e3b9e6b405
c0993 0

 Porque é tão difícil de se implantar no município o comitê 9840?

2013-11-27T16:45:52+0000 0
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eb9bbaee
01de700a
4c2c60d5
839fa7da

 queridos leitores e/ou administradores da página. Peço indicação de um livro que fale sobre controladoria e auditoria de forma prática. Alguém pode 
indicar uma boa literatura nesta área? abraços.

2013-11-26T15:57:06+0000 664737943570275_86046469
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Olá, Rodrigo! A literatura sobre auditoria é bastante extensa e diversa, logo fica difícil para nós 
elencarmos apenas algumas para ti. Inclusive, você teria que adquirir os livros.. Contudo, a CGU 
é uma instituição que produz bastante conteúdo, principalmente, nas áreas de controle social, 
gestão e transparência públicas. Dessa forma, indicamos para ti as publicações, todas online, 
disponíveis em nosso site. Achamos que você poderá se interessar pelas Revistas da CGU (com 2013-11-27T16:57:56+0000 1
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 #Cartilha: No setor privado_ a corrupção distorce a competitividade_ estabelecendo formas de concorrência desleal_ e deteriora os mecanismos de livre 
mercado_ o que gera insegurança no meio empresarial_ afugenta novos investimentos_ encarece produtos e serviços e destrói a ética nos negócios. Baixe 
agora a versão digital da cartilha da CGU e descubra como as empresas devem agir para construir um ambiente íntegro e livre da corrupção. 
http://goo.gl/l1JY0P

2013-11-26T11:00:00+0000 662623650448371_2205120
4f15b0e6fa32a3eba903b5c3ddddbbe7042
729fc 0

 André Dias, Plinio Bernardi Jr Alexandre Oliveira Guarani Kaiowá

2013-11-26T21:26:57+0000 1
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 #Cartilha: No setor privado_ a corrupção distorce a competitividade_ estabelecendo formas de concorrência desleal_ e deteriora os mecanismos de livre 
mercado_ o que gera insegurança no meio empresarial_ afugenta novos investimentos_ encarece produtos e serviços e destrói a ética nos negócios. Baixe 
agora a versão digital da cartilha da CGU e descubra como as empresas devem agir para construir um ambiente íntegro e livre da corrupção. 
http://goo.gl/l1JY0P

2013-11-26T11:00:00+0000 662623650448371_2204335
769c2c8a93b63ae8f22235b60d70053ae4f
ed918 0

 Alexandre.

2013-11-26T12:28:32+0000 0
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 #Cartilha: No setor privado_ a corrupção distorce a competitividade_ estabelecendo formas de concorrência desleal_ e deteriora os mecanismos de livre 
mercado_ o que gera insegurança no meio empresarial_ afugenta novos investimentos_ encarece produtos e serviços e destrói a ética nos negócios. Baixe 
agora a versão digital da cartilha da CGU e descubra como as empresas devem agir para construir um ambiente íntegro e livre da corrupção. 
http://goo.gl/l1JY0P

2013-11-26T11:00:00+0000 662623650448371_2206766
307faec455b3d4c59199d7a352dbd29c12
2fb691 0

 Minha cidade é dominada pelos empresários no setor calçadista.

2013-11-27T17:09:07+0000 0
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 Confira o artigo publicado na Biblioteca Virtual sobre Corrupção e amplie seus conhecimentos sobre #gestãoderiscos_ #transparência pública e 
#controlesocial. O texto analisa em que medida a introdução desses conceitos_ nas práticas de um Escritório de Projetos (PMO)_ pode contribuir para a 
melhoria de programas governamentais em um desenho descentralizado_ de parceria entre entes estatais. Acesse o trabalho e bons estudos! 
http://goo.gl/uGmwYh

2013-11-25T13:00:01+0000 662617767115626_2202851
307faec455b3d4c59199d7a352dbd29c12
2fb691 0

 Aqui na republiqueta onde moramos, fomos intimados pelo diretor do hospital, o único, 
proibindo-ns qualquer manifesto em redes sociais sobre o descaso no plantão.

2013-11-25T19:29:27+0000 1
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37e0f82

 Segundo o secretário de Transparência e Prevenção da Corrupção da CGU_ Sérgio Seabra_ a Lei Anticorrupção Empresarial veio para acabar com 
irregularidades do mercado e instituir um novo regime de ética e _compliance_. O grande objetivo é mudar a cultura empresarial no país e a perspectiva é 
que as empresas idôneas vão ser beneficiadas.

2013-11-25T11:00:00+0000 662785343765535_86040238
e53b913eca8c977af9e8b3bee768a0762b2
2bb8a 0

 Tem que ir pra cima com tudo, tem muita,muita coisa para pegar.

2013-11-25T13:44:29+0000 1

17147777
2896297_
66361831
7015571

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
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 #ControleSocial: A Lei de Acesso à Informação (LAI) é um marco para a democracia brasileira e deve ser utilizada pela sociedade no acompanhamento 
da gestão governamental. Relembre a participação do ministro da CGU_ Jorge Hage_ no programa _Bom Dia_ Ministro_ explicando aspectos da LAI. 
http://goo.gl/U5giP

2013-11-24T12:00:01+0000 662614800449256_2203582
b9f5d569a2c853800e6eadb9f87321f04da
81650 0

 Valeu, célia

2013-11-26T00:47:33+0000 0
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 #Transparência: Quer receber por e-mail dados sobre liberações de recursos públicos federais_ por meio de convênios_ para seu município? Basta se 
cadastrar_ gratuitamente_ em: http://goo.gl/QLV5MU

2013-11-23T12:00:00+0000 656611454382924_2232898
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 1

 Salete, Carlos, Delfina, Luciana, Raimundo, Marcos e Érica, devido às reclamações sobre o 
serviço, mudamos o sistema de ?captcha?, que são aquelas ?letrinhas? que devem ser 
confirmadas para conclusão do cadastro e servem para evitar spams. Agora estamos com outro 
sistema! Sugerimos que tentem novamente fazer seus respectivos cadastros para o recebimento 
por e-mail de todos os repasses de convênios do Governo Federal ao seu município! Pedimos 2013-12-10T13:53:19+0000 1
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 #Transparência: Quer receber por e-mail dados sobre liberações de recursos públicos federais_ por meio de convênios_ para seu município? Basta se 
cadastrar_ gratuitamente_ em: http://goo.gl/QLV5MU

2013-11-23T12:00:00+0000 656611454382924_2232925
82b3c61d0da61d66ade31cf44ece0db56f9
693bc 1

 a mensagem é a mesma, sem solução: "Infelizmente ocorreu um problema técnico e não 
conseguimos efetuar a inscrição. Por favor, tente novamente."

2013-12-10T14:07:27+0000 1
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 #Transparência: Quer receber por e-mail dados sobre liberações de recursos públicos federais_ por meio de convênios_ para seu município? Basta se 
cadastrar_ gratuitamente_ em: http://goo.gl/QLV5MU

2013-11-23T12:00:00+0000 656611454382924_2233183
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 1

 Por favor, tente novamente Raimundo Barreto! Outros cidadãos nos informaram que 
conseguiram. Se as palavras não estiverem legíveis, clique nas setinhas que aparecerão outras 
opções!

2013-12-10T16:30:14+0000 0
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 #Transparência: Quer receber por e-mail dados sobre liberações de recursos públicos federais_ por meio de convênios_ para seu município? Basta se 
cadastrar_ gratuitamente_ em: http://goo.gl/QLV5MU

2013-11-23T12:00:00+0000 656611454382924_2201747
d7f0aeb4fd9722b6876346cb6d81b944b38
0b72c 0

 NÃO CONSEGUI. ISTO NÃO FUNCIONA

2013-11-25T05:57:39+0000 0
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 #Transparência: Quer receber por e-mail dados sobre liberações de recursos públicos federais_ por meio de convênios_ para seu município? Basta se 
cadastrar_ gratuitamente_ em: http://goo.gl/QLV5MU

2013-11-23T12:00:00+0000 656611454382924_2232892
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 1

 Elizabeth, Paulo José, Ana, Tereza e Paulo Henrique, devido às reclamações sobre o serviço, 
mudamos o sistema de ?captcha?, que são aquelas ?letrinhas? que devem ser confirmadas para 
conclusão do cadastro e servem para evitar spams. Agora estamos com outro sistema! Sugerimos 
que tentem novamente fazer seus respectivos cadastros para o recebimento por e-mail de todos 
os repasses de convênios do Governo Federal ao seu município! Pedimos desculpas pelo 2013-12-10T13:51:29+0000 2
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 #Transparência: Quer receber por e-mail dados sobre liberações de recursos públicos federais_ por meio de convênios_ para seu município? Basta se 
cadastrar_ gratuitamente_ em: http://goo.gl/QLV5MU

2013-11-23T12:00:00+0000 656611454382924_2232900
250a84901523876dec89d57919fe5f57263
bda03 1

 Muito Obrigado CGU - Controladoria-Geral da União! Consegui realizar o cadastro. Parabéns 
pelo trabalho.

2013-12-10T13:54:41+0000 1
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 #Transparência: Quer receber por e-mail dados sobre liberações de recursos públicos federais_ por meio de convênios_ para seu município? Basta se 
cadastrar_ gratuitamente_ em: http://goo.gl/QLV5MU

2013-11-23T12:00:00+0000 656611454382924_2232909
e52da6c4e9dbbcbc55289cfe96c2654e983
9fa24 1

 Não consegui da mesma forma... :/

2013-12-10T13:59:12+0000 0
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 #Transparência: Quer receber por e-mail dados sobre liberações de recursos públicos federais_ por meio de convênios_ para seu município? Basta se 
cadastrar_ gratuitamente_ em: http://goo.gl/QLV5MU

2013-11-23T12:00:00+0000 656611454382924_2233184
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 1

 Por favor, tente novamente Paulo Henrique! Outros cidadãos nos informaram que conseguiram. 
Se as palavras não estiverem legíveis, clique nas setinhas que aparecerão outras opções!

2013-12-10T16:30:41+0000 0
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 #Transparência: Quer receber por e-mail dados sobre liberações de recursos públicos federais_ por meio de convênios_ para seu município? Basta se 
cadastrar_ gratuitamente_ em: http://goo.gl/QLV5MU

2013-11-23T12:00:00+0000 656611454382924_2198419
a55eb89ab21318f370af7af19eecff7fb0ca4
75f 0

 desculpas....tentei 3 x e nada...

2013-11-23T12:44:16+0000 0
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 #Transparência: Quer receber por e-mail dados sobre liberações de recursos públicos federais_ por meio de convênios_ para seu município? Basta se 
cadastrar_ gratuitamente_ em: http://goo.gl/QLV5MU

2013-11-23T12:00:00+0000 656611454382924_2232903
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 1

 Helena, Allen, Manuela, Pedro Augusto, Ana Paula e Martina, devido às reclamações sobre o 
serviço, mudamos o sistema de ?captcha?, que são aquelas ?letrinhas? que devem ser 
confirmadas para conclusão do cadastro e servem para evitar spams. Agora estamos com outro 
sistema! Sugerimos que tentem novamente fazer seus respectivos cadastros para o recebimento 
por e-mail de todos os repasses de convênios do Governo Federal ao seu município! Pedimos 2013-12-10T13:55:00+0000 0
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 #Transparência: Quer receber por e-mail dados sobre liberações de recursos públicos federais_ por meio de convênios_ para seu município? Basta se 
cadastrar_ gratuitamente_ em: http://goo.gl/QLV5MU

2013-11-23T12:00:00+0000 656611454382924_2232910
31e19850a9942c3cf2575121e1b9feb8100
f2fa0 1

 Vamos ver se agora dá certo.

2013-12-10T13:59:32+0000 1
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 #Transparência: Quer receber por e-mail dados sobre liberações de recursos públicos federais_ por meio de convênios_ para seu município? Basta se 
cadastrar_ gratuitamente_ em: http://goo.gl/QLV5MU

2013-11-23T12:00:00+0000 656611454382924_2198375
4d81f379b55e6b824f433b1a138bfd6b1f14
743b 0

 está direto com defeito eles pedem desculpas por nao dar acesso,quem tentar e conseguir me 
avise

2013-11-23T12:15:08+0000 0
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 #Transparência: Quer receber por e-mail dados sobre liberações de recursos públicos federais_ por meio de convênios_ para seu município? Basta se 
cadastrar_ gratuitamente_ em: http://goo.gl/QLV5MU

2013-11-23T12:00:00+0000 656611454382924_2198742
ee9dfdfa07883eb19c7cbbd5b00bc0da87a
12632 1

 é igua o site do cnj, não preenche o campo localidade, e não tem como enviar, eles fazem 
sempre isto, fazem o povo de palhaço

2013-11-23T16:10:54+0000 0

17147777
2896297_
66310201
7067201

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 #Transparência: Quer receber por e-mail dados sobre liberações de recursos públicos federais_ por meio de convênios_ para seu município? Basta se 
cadastrar_ gratuitamente_ em: http://goo.gl/QLV5MU

2013-11-23T12:00:00+0000 656611454382924_2198772
7d2a373e50bac0bb466af3752e31079b09
12d57c 1

 Geralmente os sites sobre transparencia do Gov Federal Brasileiro dão problemas deste tipo! 
triste

2013-11-23T16:25:36+0000 0
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 #Transparência: Quer receber por e-mail dados sobre liberações de recursos públicos federais_ por meio de convênios_ para seu município? Basta se 
cadastrar_ gratuitamente_ em: http://goo.gl/QLV5MU

2013-11-23T12:00:00+0000 656611454382924_2198922
e7c7d1c54efe17c0154d8cbf1a617dcb268
2c56f 1

 deu certo na minha primeira tentativa

2013-11-23T17:48:11+0000 1
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 #Transparência: Quer receber por e-mail dados sobre liberações de recursos públicos federais_ por meio de convênios_ para seu município? Basta se 
cadastrar_ gratuitamente_ em: http://goo.gl/QLV5MU

2013-11-23T12:00:00+0000 656611454382924_2198945
673715625facdd414f342764e642eb0528e
5d662 1

 vou tentar novamente.

2013-11-23T18:00:47+0000 0
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 #Transparência: Quer receber por e-mail dados sobre liberações de recursos públicos federais_ por meio de convênios_ para seu município? Basta se 
cadastrar_ gratuitamente_ em: http://goo.gl/QLV5MU

2013-11-23T12:00:00+0000 656611454382924_2198955
673715625facdd414f342764e642eb0528e
5d662 1

 5ª vez e nada... :/

2013-11-23T18:05:58+0000 0
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 #Transparência: Quer receber por e-mail dados sobre liberações de recursos públicos federais_ por meio de convênios_ para seu município? Basta se 
cadastrar_ gratuitamente_ em: http://goo.gl/QLV5MU

2013-11-23T12:00:00+0000 656611454382924_2199193
7ee1f697fa08800cbeeef36ab4d6e0bb3430
6d86 1

 é...numdeu

2013-11-23T21:06:13+0000 1
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 #Transparência: Quer receber por e-mail dados sobre liberações de recursos públicos federais_ por meio de convênios_ para seu município? Basta se 
cadastrar_ gratuitamente_ em: http://goo.gl/QLV5MU

2013-11-23T12:00:00+0000 656611454382924_2199296
93d9a2db49fe5dee55dd03285890fdbac38
ae7cf 1

 Ja me cadastrei algum tempo mas ate hoje nao recebi nenhuma informaçao.O meu cadatro foi 
aceito , mas ate hoje nada.

2013-11-23T22:26:40+0000 1
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 #Transparência: Quer receber por e-mail dados sobre liberações de recursos públicos federais_ por meio de convênios_ para seu município? Basta se 
cadastrar_ gratuitamente_ em: http://goo.gl/QLV5MU

2013-11-23T12:00:00+0000 656611454382924_2200675
7136478c31ea65b9af78180d9f21fe57ab9
ec99d 1

 EU CONSEGUI.

2013-11-24T15:51:37+0000 0
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 #Transparência: Quer receber por e-mail dados sobre liberações de recursos públicos federais_ por meio de convênios_ para seu município? Basta se 
cadastrar_ gratuitamente_ em: http://goo.gl/QLV5MU

2013-11-23T12:00:00+0000 656611454382924_2232884
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 1

 Deva, Henriqueta, Taciano e Ella, devido às reclamações sobre o serviço, mudamos o sistema 
de ?captcha?, que são aquelas ?letrinhas? que devem ser confirmadas para conclusão do cadastro 
e servem para evitar spams. Agora estamos com outro sistema! Pedimos que tentem novamente 
fazer seus respectivos cadastros para o recebimento por e-mail de todos os repasses de convênios 
do Governo Federal ao seu município! Agradecemos o retorno da utilização do serviço e 2013-12-10T13:48:30+0000 1
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 #Transparência: Quer receber por e-mail dados sobre liberações de recursos públicos federais_ por meio de convênios_ para seu município? Basta se 
cadastrar_ gratuitamente_ em: http://goo.gl/QLV5MU

2013-11-23T12:00:00+0000 656611454382924_2232929
7ee1f697fa08800cbeeef36ab4d6e0bb3430
6d86 1

 Deu certo, fiz cadastro para receber informações de convênios de 5 cidades, vou recomendar 
para meus outros amigos jornalistas! <3

2013-12-10T14:10:19+0000 1
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 #Transparência: Quer receber por e-mail dados sobre liberações de recursos públicos federais_ por meio de convênios_ para seu município? Basta se 
cadastrar_ gratuitamente_ em: http://goo.gl/QLV5MU

2013-11-23T12:00:00+0000 656611454382924_2198354
673715625facdd414f342764e642eb0528e
5d662 0

 Infelizmente ocorreu um problema técnico e não conseguimos efetuar a inscrição. Por favor, 
tente novamente., duas vezes já... :/

2013-11-23T12:06:50+0000 9
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7067201

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 #Transparência: Quer receber por e-mail dados sobre liberações de recursos públicos federais_ por meio de convênios_ para seu município? Basta se 
cadastrar_ gratuitamente_ em: http://goo.gl/QLV5MU

2013-11-23T12:00:00+0000 656611454382924_2198353
5dcfd4de0ef4141112455d1caeb36ebb692
9a34f 0

 É impossível enviar o email, credo

2013-11-23T12:06:32+0000 3

17147777
2896297_
66310201
7067201

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 #Transparência: Quer receber por e-mail dados sobre liberações de recursos públicos federais_ por meio de convênios_ para seu município? Basta se 
cadastrar_ gratuitamente_ em: http://goo.gl/QLV5MU

2013-11-23T12:00:00+0000 656611454382924_2199205
250a84901523876dec89d57919fe5f57263
bda03 0

 Ofereçam um serviço que funcione de verdade, por favor?

2013-11-23T21:27:35+0000 1

17147777
2896297_
66310201
7067201

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 #Transparência: Quer receber por e-mail dados sobre liberações de recursos públicos federais_ por meio de convênios_ para seu município? Basta se 
cadastrar_ gratuitamente_ em: http://goo.gl/QLV5MU

2013-11-23T12:00:00+0000 656611454382924_2198441
3c96ad590095d6b45ecb147e85f1a26f80c
48fa4 0

 Cadastro realizado com sucesso!

2013-11-23T13:02:14+0000 1

17147777
2896297_
66310201
7067201

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 #Transparência: Quer receber por e-mail dados sobre liberações de recursos públicos federais_ por meio de convênios_ para seu município? Basta se 
cadastrar_ gratuitamente_ em: http://goo.gl/QLV5MU

2013-11-23T12:00:00+0000 656611454382924_2198500
d7d1136c74757e0f5df5716bd9199723237
dde6a 0

 Olha aí, mano. Gustavo Mascarenhas.

2013-11-23T13:49:21+0000 0

17147777
2896297_
66310201
7067201

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 #Transparência: Quer receber por e-mail dados sobre liberações de recursos públicos federais_ por meio de convênios_ para seu município? Basta se 
cadastrar_ gratuitamente_ em: http://goo.gl/QLV5MU

2013-11-23T12:00:00+0000 656611454382924_2202089
5671052261db0a6f158528ecc0cb49bf5a6
b3186 0

 Hoje eu tentei e consegui.

2013-11-25T11:25:15+0000 0

17147777
2896297_
66310201
7067201

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 #Transparência: Quer receber por e-mail dados sobre liberações de recursos públicos federais_ por meio de convênios_ para seu município? Basta se 
cadastrar_ gratuitamente_ em: http://goo.gl/QLV5MU

2013-11-23T12:00:00+0000 656611454382924_2199236
5671052261db0a6f158528ecc0cb49bf5a6
b3186 0

 Tambem nao consegui.

2013-11-23T21:52:55+0000 0

17147777
2896297_
66310201
7067201

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 #Transparência: Quer receber por e-mail dados sobre liberações de recursos públicos federais_ por meio de convênios_ para seu município? Basta se 
cadastrar_ gratuitamente_ em: http://goo.gl/QLV5MU

2013-11-23T12:00:00+0000 656611454382924_2198661
c6e55a1241d4faa1c6ba56b3037dd08c470
0c5c6 0

 Não consigo !!!

2013-11-23T15:24:17+0000 0

17147777
2896297_
66310201
7067201

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 #Transparência: Quer receber por e-mail dados sobre liberações de recursos públicos federais_ por meio de convênios_ para seu município? Basta se 
cadastrar_ gratuitamente_ em: http://goo.gl/QLV5MU

2013-11-23T12:00:00+0000 656611454382924_2198573
209a7e60d5c59abeb2131bff2d82d1c821a
b0aa0 0

 Muito bom mas não funciona...tambem não consegui me cadastrar.Não dá nem para repassar.

2013-11-23T14:19:13+0000 0

17147777
2896297_
66310201
7067201

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 #Transparência: Quer receber por e-mail dados sobre liberações de recursos públicos federais_ por meio de convênios_ para seu município? Basta se 
cadastrar_ gratuitamente_ em: http://goo.gl/QLV5MU

2013-11-23T12:00:00+0000 656611454382924_2198398
e52da6c4e9dbbcbc55289cfe96c2654e983
9fa24 0

 O site reporta que o código digitado está errado, mas eu coloquei corretamente...

2013-11-23T12:28:37+0000 0

17147777
2896297_
66310201
7067201

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 #Transparência: Quer receber por e-mail dados sobre liberações de recursos públicos federais_ por meio de convênios_ para seu município? Basta se 
cadastrar_ gratuitamente_ em: http://goo.gl/QLV5MU

2013-11-23T12:00:00+0000 656611454382924_2202325
b42385001f9ce1b68956ad0a719734fc538
0f4b7 0

 NOSSAS DESCULPAS...Infelizmente ocorreu um problema técnico e não conseguimos efetuar 
a inscrição. Por favor, tente novamente. Voltar

2013-11-25T14:00:15+0000 1

17147777
2896297_
66310201
7067201

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 #Transparência: Quer receber por e-mail dados sobre liberações de recursos públicos federais_ por meio de convênios_ para seu município? Basta se 
cadastrar_ gratuitamente_ em: http://goo.gl/QLV5MU

2013-11-23T12:00:00+0000 656611454382924_2233138
7d2a373e50bac0bb466af3752e31079b09
12d57c 0

 também estou aguardando a efetividade da ferramenta...

2013-12-10T16:07:25+0000 0

17147777
2896297_
66310201
7067201

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 #Transparência: Quer receber por e-mail dados sobre liberações de recursos públicos federais_ por meio de convênios_ para seu município? Basta se 
cadastrar_ gratuitamente_ em: http://goo.gl/QLV5MU

2013-11-23T12:00:00+0000 656611454382924_2232921
82b3c61d0da61d66ade31cf44ece0db56f9
693bc 0

 ainda hoje , dia 10 dez 13, também não consegui novamente me cadasrtrar! CGU, o que está 
ocorrendo? estranho essa haja falta de interesse de resolver esse problema, ficando só no 
discurso!

2013-12-10T14:04:56+0000 0



17147777
2896297_
66310201
7067201

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 #Transparência: Quer receber por e-mail dados sobre liberações de recursos públicos federais_ por meio de convênios_ para seu município? Basta se 
cadastrar_ gratuitamente_ em: http://goo.gl/QLV5MU

2013-11-23T12:00:00+0000 656611454382924_2213075
7d301a08062dad93b2745fc5336bcb8604
69ae5b 0

 Palhaçada né...

2013-11-30T21:03:11+0000 0

17147777
2896297_
66310201
7067201

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 #Transparência: Quer receber por e-mail dados sobre liberações de recursos públicos federais_ por meio de convênios_ para seu município? Basta se 
cadastrar_ gratuitamente_ em: http://goo.gl/QLV5MU

2013-11-23T12:00:00+0000 656611454382924_2208926
ef03a695d81a8f573970765ae12839196cb
9e4b4 0

 O Brasil necessita de um canal onde o cidadão possa adquirir conhecimentos e cobrar das 
autoridades publicas transparência dos recursos do Povo para o Povo.

2013-11-28T19:40:59+0000 0

17147777
2896297_
66310201
7067201

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 #Transparência: Quer receber por e-mail dados sobre liberações de recursos públicos federais_ por meio de convênios_ para seu município? Basta se 
cadastrar_ gratuitamente_ em: http://goo.gl/QLV5MU

2013-11-23T12:00:00+0000 656611454382924_2202628
3bb82d4b8048a1771e6ec4e55e81c846b7
b5c7b3 0

 De primeira!!!

2013-11-25T17:05:25+0000 0

17147777
2896297_
66310201
7067201

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 #Transparência: Quer receber por e-mail dados sobre liberações de recursos públicos federais_ por meio de convênios_ para seu município? Basta se 
cadastrar_ gratuitamente_ em: http://goo.gl/QLV5MU

2013-11-23T12:00:00+0000 656611454382924_2200265
932e91d68b089a64cb2487a9fe3baf4af45
40be0 0

 Infelizmente ocorreu um problema técnico e não conseguimos efetuar a inscrição. Por favor, 
tente novamente."

2013-11-24T11:03:39+0000 0

17147777
2896297_
66310201
7067201

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 #Transparência: Quer receber por e-mail dados sobre liberações de recursos públicos federais_ por meio de convênios_ para seu município? Basta se 
cadastrar_ gratuitamente_ em: http://goo.gl/QLV5MU

2013-11-23T12:00:00+0000 656611454382924_2199549
05a28435a4b1792ca66d55413a0ffe4db5b
94135 0

 Já cadastrei

2013-11-24T02:04:00+0000 0

17147777
2896297_
66310201
7067201

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 #Transparência: Quer receber por e-mail dados sobre liberações de recursos públicos federais_ por meio de convênios_ para seu município? Basta se 
cadastrar_ gratuitamente_ em: http://goo.gl/QLV5MU

2013-11-23T12:00:00+0000 656611454382924_2199172
a757af3017dec0204efecbd3929e6ecbcb5
dabfe 0

 Só da´erro!!!

2013-11-23T20:47:23+0000 0

17147777
2896297_
66310201
7067201

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 #Transparência: Quer receber por e-mail dados sobre liberações de recursos públicos federais_ por meio de convênios_ para seu município? Basta se 
cadastrar_ gratuitamente_ em: http://goo.gl/QLV5MU

2013-11-23T12:00:00+0000 656611454382924_2198558
82b3c61d0da61d66ade31cf44ece0db56f9
693bc 0

 CGU, mais respeito ao cidadão! não consegui o CADASTRO!

2013-11-23T14:13:22+0000 0

17147777
2896297_
66310201
7067201

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 #Transparência: Quer receber por e-mail dados sobre liberações de recursos públicos federais_ por meio de convênios_ para seu município? Basta se 
cadastrar_ gratuitamente_ em: http://goo.gl/QLV5MU

2013-11-23T12:00:00+0000 656611454382924_2198553
82b3c61d0da61d66ade31cf44ece0db56f9
693bc 0

 também não comsegui cadasrtrar! CGU, o que está ocorreendo?

2013-11-23T14:12:27+0000 0

17147777
2896297_
66310201
7067201

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 #Transparência: Quer receber por e-mail dados sobre liberações de recursos públicos federais_ por meio de convênios_ para seu município? Basta se 
cadastrar_ gratuitamente_ em: http://goo.gl/QLV5MU

2013-11-23T12:00:00+0000 656611454382924_2198499
67280c3d10799ed94ed322153548de768c
925d43 0

 Cadastrado! Funcionando ok!

2013-11-23T13:48:19+0000 0

17147777
2896297_
66310201
7067201

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 #Transparência: Quer receber por e-mail dados sobre liberações de recursos públicos federais_ por meio de convênios_ para seu município? Basta se 
cadastrar_ gratuitamente_ em: http://goo.gl/QLV5MU

2013-11-23T12:00:00+0000 656611454382924_2198469
3eab6c801d69dbdc6dbbd6c7daafe8dfc61
6abb0 0

 Não consigo cadastrar !!!!!!!!!!

2013-11-23T13:25:10+0000 0

17147777
2896297_
66310201
7067201

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 #Transparência: Quer receber por e-mail dados sobre liberações de recursos públicos federais_ por meio de convênios_ para seu município? Basta se 
cadastrar_ gratuitamente_ em: http://goo.gl/QLV5MU

2013-11-23T12:00:00+0000 656611454382924_2198453
6b4212907930c0fee64099a9ba0b621a1d
8bd768 0

 Também não consegui me cadastrar!

2013-11-23T13:09:14+0000 0

17147777
2896297_
66310201
7067201

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 #Transparência: Quer receber por e-mail dados sobre liberações de recursos públicos federais_ por meio de convênios_ para seu município? Basta se 
cadastrar_ gratuitamente_ em: http://goo.gl/QLV5MU

2013-11-23T12:00:00+0000 656611454382924_2198440
8be4fd4c06f9cac349ec81c711a4f108adcd
3d9e 0

 boa!

2013-11-23T13:01:13+0000 0

17147777
2896297_
66310201
7067201

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 #Transparência: Quer receber por e-mail dados sobre liberações de recursos públicos federais_ por meio de convênios_ para seu município? Basta se 
cadastrar_ gratuitamente_ em: http://goo.gl/QLV5MU

2013-11-23T12:00:00+0000 656611454382924_2198437
c86ad267107d8aa33367ccd437a7f0b6da8
2c125 0

 rsrsrss

2013-11-23T12:59:57+0000 0

17147777
2896297_
66310201
7067201

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 #Transparência: Quer receber por e-mail dados sobre liberações de recursos públicos federais_ por meio de convênios_ para seu município? Basta se 
cadastrar_ gratuitamente_ em: http://goo.gl/QLV5MU

2013-11-23T12:00:00+0000 656611454382924_2198427
4b5a34e59e9a9710bef51a7f29d7d582f1b
00884 0

 #FAIL

2013-11-23T12:53:18+0000 0



17147777
2896297_
66310201
7067201

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 #Transparência: Quer receber por e-mail dados sobre liberações de recursos públicos federais_ por meio de convênios_ para seu município? Basta se 
cadastrar_ gratuitamente_ em: http://goo.gl/QLV5MU

2013-11-23T12:00:00+0000 656611454382924_2198422
08e3aca72d29e4c42aa2c517f3860565ded
708b2 0

 Vou aguardar o resultado fiz tudo certinho!!o cadastro!!

2013-11-23T12:48:35+0000 0

17147777
2896297_
66310201
7067201

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 #Transparência: Quer receber por e-mail dados sobre liberações de recursos públicos federais_ por meio de convênios_ para seu município? Basta se 
cadastrar_ gratuitamente_ em: http://goo.gl/QLV5MU

2013-11-23T12:00:00+0000 656611454382924_2198405
31e19850a9942c3cf2575121e1b9feb8100
f2fa0 0

 Ja tentei diversas vezes e nunca consegui este cadastro. Sempre um problema diferente.

2013-11-23T12:32:31+0000 0

17147777
2896297_
66310201
7067201

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 #Transparência: Quer receber por e-mail dados sobre liberações de recursos públicos federais_ por meio de convênios_ para seu município? Basta se 
cadastrar_ gratuitamente_ em: http://goo.gl/QLV5MU

2013-11-23T12:00:00+0000 656611454382924_2198395
38efe82fbe2e9c165b72e69fb86aedc2e1fe
7391 0

 Tb não consegui cadastrar !!!

2013-11-23T12:27:59+0000 0

17147777
2896297_
66310201
7067201

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 #Transparência: Quer receber por e-mail dados sobre liberações de recursos públicos federais_ por meio de convênios_ para seu município? Basta se 
cadastrar_ gratuitamente_ em: http://goo.gl/QLV5MU

2013-11-23T12:00:00+0000 656611454382924_2198388
de1b7c8defb1c67ec290e1e1521c0e8c4d2
c2bc5 0

 PAPO FURADO. NÃO CADASTRA EMAIL ALGUM.

2013-11-23T12:22:44+0000 0

17147777
2896297_
66310201
7067201

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 #Transparência: Quer receber por e-mail dados sobre liberações de recursos públicos federais_ por meio de convênios_ para seu município? Basta se 
cadastrar_ gratuitamente_ em: http://goo.gl/QLV5MU

2013-11-23T12:00:00+0000 656611454382924_2198367
7e86b533dbce8d2a59f77c356ed6ca6cd16
65397 0

 ou transparencia

2013-11-23T12:10:33+0000 0

17147777
2896297_
66310201
7067201

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 #Transparência: Quer receber por e-mail dados sobre liberações de recursos públicos federais_ por meio de convênios_ para seu município? Basta se 
cadastrar_ gratuitamente_ em: http://goo.gl/QLV5MU

2013-11-23T12:00:00+0000 656611454382924_2198365
7e86b533dbce8d2a59f77c356ed6ca6cd16
65397 0

 kk

2013-11-23T12:10:26+0000 0

17147777
2896297_
66310201
7067201

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 #Transparência: Quer receber por e-mail dados sobre liberações de recursos públicos federais_ por meio de convênios_ para seu município? Basta se 
cadastrar_ gratuitamente_ em: http://goo.gl/QLV5MU

2013-11-23T12:00:00+0000 656611454382924_2199456
3962631a824a6eb675351741893284eee3
f3df80 0

 Tentei várias vezes e quantas vezes consegui , nenhuma.

2013-11-24T00:56:47+0000 0

17147777
2896297_
66280131
3763938

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 A lei anticorrupção empresarial_ que entrará em vigor em fevereiro de 2014_ permitirá às empresas fazerem acordo de leniência_ a fim de denunciar 
funcionários corruptos; induzirá as instituições a criarem diretrizes internas de prevenção e detecção de irregularidades; além de incluir sanções bem 
rigorosas_ nos âmbitos judicial e administrativo_ tais como multa sobre o faturamento_ bloqueio a subsídios estatais e até a dissolução do 
empreendimento.

2013-11-22T19:00:40+0000 662801313763938_86033593
e53b913eca8c977af9e8b3bee768a0762b2
2bb8a 0

 Se não for assim, continuaremos como um País subdesenvolvido.

2013-11-22T21:42:52+0000 0

17147777
2896297_
66259119
3784950

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 Fique atento! Os #conselhosmunicipais foram criados para ajudar a prefeitura na tarefa de utilizar bem o dinheiro público. Confira a cartilha da CGU e 
saiba como funcionam e quais as responsabilidades dos demais conselhos municipais: http://goo.gl/6vU6pc

2013-11-22T11:00:01+0000 656128044431265_2218336
aabc0632e2d59ee51b06489ae524981d11
4939fe 0

 preciso desta cartilha

2013-12-03T13:44:22+0000 0

17147777
2896297_
66113704
7263698

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Secretaria-Geral da Presidência da República_s photo.

2013-11-20T19:53:56+0000 661137047263698_86028420
cc1dc02cd9d68b02a7da83c2d9ca21d4cd
29a130 0

 Wallison Fernando!

2013-11-21T03:19:42+0000 0

17147777
2896297_
66099356
7278046

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 O #DiadaConsciênciaNegra foi criado em homenagem ao herói da resistência negra_ Zumbi dos Palmares (morto em 20 de novembro de 1695)_ e visa 
ampliar os espaços de debates sobre as questões raciais no Brasil. Saiba mais sobre as políticas e diretrizes para a promoção da igualdade racial no site da 
Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República (SEPPIR-PR): http://www.seppir.gov.br/

2013-11-20T13:45:44+0000 660993560611380_2192637
0b2d5c23d899bc71b7d5c14cbbc2de020a
6d05b1 0

 Até a presidência tem facebook e aqui na CGU é tudo bloqueado.
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 O #DiadaConsciênciaNegra foi criado em homenagem ao herói da resistência negra_ Zumbi dos Palmares (morto em 20 de novembro de 1695)_ e visa 
ampliar os espaços de debates sobre as questões raciais no Brasil. Saiba mais sobre as políticas e diretrizes para a promoção da igualdade racial no site da 
Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República (SEPPIR-PR): http://www.seppir.gov.br/

2013-11-20T13:45:44+0000 660993560611380_2192469
307faec455b3d4c59199d7a352dbd29c12
2fb691 0

 Um repórter da Rede Record acaba de expressar a seguinte frase: " o negro viveiria sem o 
Brasil, mas o Brasil não viveria sem o negro. "
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 #DiadaBandeira: A Bandeira Nacional é um dos quatro símbolos oficiais da República Federativa do Brasil_ conforme estabelecido pelo art. 13_ § 1.º_ 
da Constituição Federal. A sua atual versão_ desenhada pelo artista brasileiro Décio Villares_ possui cores e dimensões estabelecidas pelo decreto-lei nº 4 
de 19 de novembro de 1889 e sofreu poucas alterações desde então. As estrelas na Bandeira do Brasil representam os estados brasileiros e_ de acordo com 
a Lei nº 8.421_ de 11 de maio de 1992_ elas devem ser atualizadas no caso de criação ou extinção de algum Estado. A única estrela acima da inscrição 
?Ordem e Progresso? é chamada Spica e representa o Estado do Pará. Saiba mais sobre a nossa bandeira no Portal do Planalto: http://goo.gl/HK3sJm2013-11-19T11:00:01+0000 654503244593745_2190357

599407590b8fc4989b6687ac8a69b044a8
a8d5ca 0

 Muito linda!!
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 #DiadaBandeira: A Bandeira Nacional é um dos quatro símbolos oficiais da República Federativa do Brasil_ conforme estabelecido pelo art. 13_ § 1.º_ 
da Constituição Federal. A sua atual versão_ desenhada pelo artista brasileiro Décio Villares_ possui cores e dimensões estabelecidas pelo decreto-lei nº 4 
de 19 de novembro de 1889 e sofreu poucas alterações desde então. As estrelas na Bandeira do Brasil representam os estados brasileiros e_ de acordo com 
a Lei nº 8.421_ de 11 de maio de 1992_ elas devem ser atualizadas no caso de criação ou extinção de algum Estado. A única estrela acima da inscrição 
?Ordem e Progresso? é chamada Spica e representa o Estado do Pará. Saiba mais sobre a nossa bandeira no Portal do Planalto: http://goo.gl/HK3sJm2013-11-19T11:00:01+0000 654503244593745_2191469

1fd6b96522566176c2a92584079a2b7ee5
2b0f76 1

 É UM PAÍS NOVO,VAMOS MELHORAR COM CERTEZA.
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 #DiadaBandeira: A Bandeira Nacional é um dos quatro símbolos oficiais da República Federativa do Brasil_ conforme estabelecido pelo art. 13_ § 1.º_ 
da Constituição Federal. A sua atual versão_ desenhada pelo artista brasileiro Décio Villares_ possui cores e dimensões estabelecidas pelo decreto-lei nº 4 
de 19 de novembro de 1889 e sofreu poucas alterações desde então. As estrelas na Bandeira do Brasil representam os estados brasileiros e_ de acordo com 
a Lei nº 8.421_ de 11 de maio de 1992_ elas devem ser atualizadas no caso de criação ou extinção de algum Estado. A única estrela acima da inscrição 
?Ordem e Progresso? é chamada Spica e representa o Estado do Pará. Saiba mais sobre a nossa bandeira no Portal do Planalto: http://goo.gl/HK3sJm2013-11-19T11:00:01+0000 654503244593745_2190376

a45fcdcd8395b1e067a8452fe19c936542b
1a4af 0

 Pena que nao representa o nosso pais, pois esse nao tem nem ordem nem progresso
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 #DiadaBandeira: A Bandeira Nacional é um dos quatro símbolos oficiais da República Federativa do Brasil_ conforme estabelecido pelo art. 13_ § 1.º_ 
da Constituição Federal. A sua atual versão_ desenhada pelo artista brasileiro Décio Villares_ possui cores e dimensões estabelecidas pelo decreto-lei nº 4 
de 19 de novembro de 1889 e sofreu poucas alterações desde então. As estrelas na Bandeira do Brasil representam os estados brasileiros e_ de acordo com 
a Lei nº 8.421_ de 11 de maio de 1992_ elas devem ser atualizadas no caso de criação ou extinção de algum Estado. A única estrela acima da inscrição 
?Ordem e Progresso? é chamada Spica e representa o Estado do Pará. Saiba mais sobre a nossa bandeira no Portal do Planalto: http://goo.gl/HK3sJm2013-11-19T11:00:01+0000 654503244593745_2191474

1fd6b96522566176c2a92584079a2b7ee5
2b0f76 1

 VAMOS CHEGAR LA.
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 #DiadaBandeira: A Bandeira Nacional é um dos quatro símbolos oficiais da República Federativa do Brasil_ conforme estabelecido pelo art. 13_ § 1.º_ 
da Constituição Federal. A sua atual versão_ desenhada pelo artista brasileiro Décio Villares_ possui cores e dimensões estabelecidas pelo decreto-lei nº 4 
de 19 de novembro de 1889 e sofreu poucas alterações desde então. As estrelas na Bandeira do Brasil representam os estados brasileiros e_ de acordo com 
a Lei nº 8.421_ de 11 de maio de 1992_ elas devem ser atualizadas no caso de criação ou extinção de algum Estado. A única estrela acima da inscrição 
?Ordem e Progresso? é chamada Spica e representa o Estado do Pará. Saiba mais sobre a nossa bandeira no Portal do Planalto: http://goo.gl/HK3sJm2013-11-19T11:00:01+0000 654503244593745_2190764

5754033e292e7f07c1a2cc9e3ce43fae9eb
dc2a8 0

 Cade os festejos da nossa bandeira, que povo nós temos e que políticos neutros mas se fosse de 
clube de futebol estariamos em festas e até ponto facultativo com certeza hahahahaha
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 #DiadaBandeira: A Bandeira Nacional é um dos quatro símbolos oficiais da República Federativa do Brasil_ conforme estabelecido pelo art. 13_ § 1.º_ 
da Constituição Federal. A sua atual versão_ desenhada pelo artista brasileiro Décio Villares_ possui cores e dimensões estabelecidas pelo decreto-lei nº 4 
de 19 de novembro de 1889 e sofreu poucas alterações desde então. As estrelas na Bandeira do Brasil representam os estados brasileiros e_ de acordo com 
a Lei nº 8.421_ de 11 de maio de 1992_ elas devem ser atualizadas no caso de criação ou extinção de algum Estado. A única estrela acima da inscrição 
?Ordem e Progresso? é chamada Spica e representa o Estado do Pará. Saiba mais sobre a nossa bandeira no Portal do Planalto: http://goo.gl/HK3sJm2013-11-19T11:00:01+0000 654503244593745_2201331

9cb24c8acf5d0ee7f545e55d271c7a91c25
35c45 0

 Fui homenageada em nascer no dia 19/ 11 dia da Bandeira do Brasil, muito linda...
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 #DiadaBandeira: A Bandeira Nacional é um dos quatro símbolos oficiais da República Federativa do Brasil_ conforme estabelecido pelo art. 13_ § 1.º_ 
da Constituição Federal. A sua atual versão_ desenhada pelo artista brasileiro Décio Villares_ possui cores e dimensões estabelecidas pelo decreto-lei nº 4 
de 19 de novembro de 1889 e sofreu poucas alterações desde então. As estrelas na Bandeira do Brasil representam os estados brasileiros e_ de acordo com 
a Lei nº 8.421_ de 11 de maio de 1992_ elas devem ser atualizadas no caso de criação ou extinção de algum Estado. A única estrela acima da inscrição 
?Ordem e Progresso? é chamada Spica e representa o Estado do Pará. Saiba mais sobre a nossa bandeira no Portal do Planalto: http://goo.gl/HK3sJm2013-11-19T11:00:01+0000 654503244593745_2192852

482c7f4d5858218fa6ca592cf51af7daaf03
e27f 0

 Podia ser feriado.
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 #DiadaBandeira: A Bandeira Nacional é um dos quatro símbolos oficiais da República Federativa do Brasil_ conforme estabelecido pelo art. 13_ § 1.º_ 
da Constituição Federal. A sua atual versão_ desenhada pelo artista brasileiro Décio Villares_ possui cores e dimensões estabelecidas pelo decreto-lei nº 4 
de 19 de novembro de 1889 e sofreu poucas alterações desde então. As estrelas na Bandeira do Brasil representam os estados brasileiros e_ de acordo com 
a Lei nº 8.421_ de 11 de maio de 1992_ elas devem ser atualizadas no caso de criação ou extinção de algum Estado. A única estrela acima da inscrição 
?Ordem e Progresso? é chamada Spica e representa o Estado do Pará. Saiba mais sobre a nossa bandeira no Portal do Planalto: http://goo.gl/HK3sJm2013-11-19T11:00:01+0000 654503244593745_2191540

897cee78f883723b7dfe1d8271a1c899952
917ca 0

 Amo está bandeira. Conclamo a todos, para que, nunca em nossa história, ela possa ser 
manchada com as cores do comunismo. " E o filho teu não foge a luta".
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 #DiadaBandeira: A Bandeira Nacional é um dos quatro símbolos oficiais da República Federativa do Brasil_ conforme estabelecido pelo art. 13_ § 1.º_ 
da Constituição Federal. A sua atual versão_ desenhada pelo artista brasileiro Décio Villares_ possui cores e dimensões estabelecidas pelo decreto-lei nº 4 
de 19 de novembro de 1889 e sofreu poucas alterações desde então. As estrelas na Bandeira do Brasil representam os estados brasileiros e_ de acordo com 
a Lei nº 8.421_ de 11 de maio de 1992_ elas devem ser atualizadas no caso de criação ou extinção de algum Estado. A única estrela acima da inscrição 
?Ordem e Progresso? é chamada Spica e representa o Estado do Pará. Saiba mais sobre a nossa bandeira no Portal do Planalto: http://goo.gl/HK3sJm2013-11-19T11:00:01+0000 654503244593745_2190929

58094a0e72381c1f22e80698db2560ad2ce
d5afe 0

 Aniversário do Beja Bandeira.
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 #DiadaBandeira: A Bandeira Nacional é um dos quatro símbolos oficiais da República Federativa do Brasil_ conforme estabelecido pelo art. 13_ § 1.º_ 
da Constituição Federal. A sua atual versão_ desenhada pelo artista brasileiro Décio Villares_ possui cores e dimensões estabelecidas pelo decreto-lei nº 4 
de 19 de novembro de 1889 e sofreu poucas alterações desde então. As estrelas na Bandeira do Brasil representam os estados brasileiros e_ de acordo com 
a Lei nº 8.421_ de 11 de maio de 1992_ elas devem ser atualizadas no caso de criação ou extinção de algum Estado. A única estrela acima da inscrição 
?Ordem e Progresso? é chamada Spica e representa o Estado do Pará. Saiba mais sobre a nossa bandeira no Portal do Planalto: http://goo.gl/HK3sJm2013-11-19T11:00:01+0000 654503244593745_2191472

1fd6b96522566176c2a92584079a2b7ee5
2b0f76 1

 PARABENS OTIMISMO SIM.
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 #DiadaBandeira: A Bandeira Nacional é um dos quatro símbolos oficiais da República Federativa do Brasil_ conforme estabelecido pelo art. 13_ § 1.º_ 
da Constituição Federal. A sua atual versão_ desenhada pelo artista brasileiro Décio Villares_ possui cores e dimensões estabelecidas pelo decreto-lei nº 4 
de 19 de novembro de 1889 e sofreu poucas alterações desde então. As estrelas na Bandeira do Brasil representam os estados brasileiros e_ de acordo com 
a Lei nº 8.421_ de 11 de maio de 1992_ elas devem ser atualizadas no caso de criação ou extinção de algum Estado. A única estrela acima da inscrição 
?Ordem e Progresso? é chamada Spica e representa o Estado do Pará. Saiba mais sobre a nossa bandeira no Portal do Planalto: http://goo.gl/HK3sJm2013-11-19T11:00:01+0000 654503244593745_2190757

c10e5e86b455d877be788839ff29e92be9f
651bb 0

 ainda por cima meu dia....
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 #Transparência: Fique de olho! Cada cidadão ou grupo de cidadãos_ isoladamente ou em conjunto com entidades ou organizações da sociedade civil_ 
pode ser fiscal das contas públicas. Lembramos que a Lei de Responsabilidade Fiscal ampliou para TODO o exercício_ o período que as contas do chefe 
do Poder Executivo ficarão disponíveis para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade. As contas devem estar disponíveis no 
respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração. Saiba mais em http://goo.gl/7GPTw

2013-11-16T18:00:00+0000 652129041497832_2188389
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 1

 Boa lembrança, Alexandre! Já incluímos a informação no post. Muito obrigada pela 
colaboração ;)
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 #Transparência: Fique de olho! Cada cidadão ou grupo de cidadãos_ isoladamente ou em conjunto com entidades ou organizações da sociedade civil_ 
pode ser fiscal das contas públicas. Lembramos que a Lei de Responsabilidade Fiscal ampliou para TODO o exercício_ o período que as contas do chefe 
do Poder Executivo ficarão disponíveis para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade. As contas devem estar disponíveis no 
respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração. Saiba mais em http://goo.gl/7GPTw

2013-11-16T18:00:00+0000 652129041497832_2185225
f19b357ae6745c052fc1dd1cd4c115e8da5
c5730 0

 A LRF ampliou para todo o exercício financeiro, no que diz respeito às contas do executivo: Art. 
49. As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis, durante todo o 
exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, 
para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade.
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 #Transparência: Fique de olho! Cada cidadão ou grupo de cidadãos_ isoladamente ou em conjunto com entidades ou organizações da sociedade civil_ 
pode ser fiscal das contas públicas. Lembramos que a Lei de Responsabilidade Fiscal ampliou para TODO o exercício_ o período que as contas do chefe 
do Poder Executivo ficarão disponíveis para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade. As contas devem estar disponíveis no 
respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração. Saiba mais em http://goo.gl/7GPTw

2013-11-16T18:00:00+0000 652129041497832_2187452
e81569c1461dc0f07c992a17df89dd86ebb
59e98 0

 show de bola é uma pena q o povo ñ se interessa.

2013-11-18T00:12:59+0000 1

17147777
2896297_
65874091
4169978

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 #Transparência: Fique de olho! Cada cidadão ou grupo de cidadãos_ isoladamente ou em conjunto com entidades ou organizações da sociedade civil_ 
pode ser fiscal das contas públicas. Lembramos que a Lei de Responsabilidade Fiscal ampliou para TODO o exercício_ o período que as contas do chefe 
do Poder Executivo ficarão disponíveis para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade. As contas devem estar disponíveis no 
respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração. Saiba mais em http://goo.gl/7GPTw

2013-11-16T18:00:00+0000 652129041497832_2185314
11c80d0c012afd0cbf799529b83ac0445b8
b1ac7 0

 CONTROLE SOCIAL E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA EM TODOS OS 
NÍVEIS.
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 #Transparência: Fique de olho! Cada cidadão ou grupo de cidadãos_ isoladamente ou em conjunto com entidades ou organizações da sociedade civil_ 
pode ser fiscal das contas públicas. Lembramos que a Lei de Responsabilidade Fiscal ampliou para TODO o exercício_ o período que as contas do chefe 
do Poder Executivo ficarão disponíveis para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade. As contas devem estar disponíveis no 
respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração. Saiba mais em http://goo.gl/7GPTw

2013-11-16T18:00:00+0000 652129041497832_2185244
5707fdb5e3afd316b0081a5c829898684f4
8903e 0

 Os cidadãos deveriam ter acesso também nos outros 305 Dias!
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 #Transparência: Fique de olho! Cada cidadão ou grupo de cidadãos_ isoladamente ou em conjunto com entidades ou organizações da sociedade civil_ 
pode ser fiscal das contas públicas. Lembramos que a Lei de Responsabilidade Fiscal ampliou para TODO o exercício_ o período que as contas do chefe 
do Poder Executivo ficarão disponíveis para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade. As contas devem estar disponíveis no 
respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração. Saiba mais em http://goo.gl/7GPTw

2013-11-16T18:00:00+0000 652129041497832_2185213
75b7b018e363bc7afd499d0f78a06c31b44
6e34f 0

 Atenção...atenção a todos os GESTORES e ORDENADORES DE DESPESA municipais, LAI- 
LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO está a favor da população, por tal razão é muito 
imrportante, colacar em vossos corações que vocês trabalharam para o povo. E que o POVO 
elegeu um PREFEITO, e que este PREFEITO pode ser citados pelos atos de gestão falhos de 
vocês. 2013-11-16T18:18:57+0000 1
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 #Transparência: Fique de olho! Cada cidadão ou grupo de cidadãos_ isoladamente ou em conjunto com entidades ou organizações da sociedade civil_ 
pode ser fiscal das contas públicas. Lembramos que a Lei de Responsabilidade Fiscal ampliou para TODO o exercício_ o período que as contas do chefe 
do Poder Executivo ficarão disponíveis para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade. As contas devem estar disponíveis no 
respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração. Saiba mais em http://goo.gl/7GPTw

2013-11-16T18:00:00+0000 652129041497832_2185208
f3e8458145518262c91782de150ac675b0
b0e155 0

 Se ficam à disposição de qq contribuinte, em meu Municipio, NINGUÉM sabe, e se alguém for 
realmente verificar, NÃO TEM ACESSO!!!!
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 #Transparência: Fique de olho! Cada cidadão ou grupo de cidadãos_ isoladamente ou em conjunto com entidades ou organizações da sociedade civil_ 
pode ser fiscal das contas públicas. Lembramos que a Lei de Responsabilidade Fiscal ampliou para TODO o exercício_ o período que as contas do chefe 
do Poder Executivo ficarão disponíveis para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade. As contas devem estar disponíveis no 
respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração. Saiba mais em http://goo.gl/7GPTw

2013-11-16T18:00:00+0000 652129041497832_2185205
a17d16d0568f6d5793ddc529078989b275
400da2 0

 Artigo ultrapassado da nossa Constituição. Nos dias de hoje, com toda a tecnologia disponível, 
limitar a disponibilidade destes dados a apenas 60 dias é um brinde à obscuridade das contas 
públicas.
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 #Transparência: Fique de olho! Cada cidadão ou grupo de cidadãos_ isoladamente ou em conjunto com entidades ou organizações da sociedade civil_ 
pode ser fiscal das contas públicas. Lembramos que a Lei de Responsabilidade Fiscal ampliou para TODO o exercício_ o período que as contas do chefe 
do Poder Executivo ficarão disponíveis para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade. As contas devem estar disponíveis no 
respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração. Saiba mais em http://goo.gl/7GPTw

2013-11-16T18:00:00+0000 652129041497832_2185264
9611cae7bf02f171eea3d0a2877031321d8
501f0 0

 É uma peninha que a Sociedade Civil ainda não esta suficientimente empoderada para esta 
atuaçao. Vale resaltar que é importante que se mobilizem para tal entendimento.
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 #Transparência: Fique de olho! Cada cidadão ou grupo de cidadãos_ isoladamente ou em conjunto com entidades ou organizações da sociedade civil_ 
pode ser fiscal das contas públicas. Lembramos que a Lei de Responsabilidade Fiscal ampliou para TODO o exercício_ o período que as contas do chefe 
do Poder Executivo ficarão disponíveis para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade. As contas devem estar disponíveis no 
respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração. Saiba mais em http://goo.gl/7GPTw

2013-11-16T18:00:00+0000 652129041497832_2186419
fb2999827de66c03287f3c316c31ac7e5cf
248be 0

 Me diga um município onde isso acontece, pelo amor de DEUS!!! gente só vê isso na letra da 
Carta Magna. Psiu! estamos no Brasil.
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 Inscreva-se no canal da CGU no #youtube e receba nossas atualizações de vídeos anticorrupção_ pelo incremento da #transparência pública e dos eventos 
realizados pela Controladoria. http://goo.gl/RU1ny

2013-11-16T12:00:01+0000 644967938880609_2185115
86c308e47fd1844c4d6f2bec783443416ab
1e12a 0

 Tião Neto Domingos
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 Quanto melhor o planejamento das atividades de saúde pública_ maiores são as chances de a administração fazer uso eficiente dos recursos disponíveis_ 
alcançar a qualidade na prestação dos serviços e atender às necessidades da população. Fonte: Assessoria/AGE-MT

2013-11-15T18:00:01+0000 656496317727771_86014008
e53b913eca8c977af9e8b3bee768a0762b2
2bb8a 0

 Esse trabalho tem que entrar na cabeça dos alunos de Universidades em todo o Brasil, afinal são 
os futuros gestores e prestadores de serviço nas mais diversas áreas.

2013-11-15T22:42:28+0000 1

17147777
2896297_
65606692
7770710

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 _Um convênio estabelecido entre o Ministério Público de Santa Catarina e o Observatório Social do Brasil irá fiscalizar e propor alterações em portais de 
transparência dos poderes públicos de sete municípios catarinenses. O trabalho irá propor melhorias em sites que disponibilizam os dados da 
administração pública previstos na Lei de Acesso à Informação_ que completou um ano em maio__ informou o Diário Catarinense.

2013-11-15T13:00:01+0000 656066927770710_86013509
50072d51bb958bc84c1c8c21073b3751d8
32d647 0

 Deve ser feito para todos os mun[ipios do Brasil.
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 _Um convênio estabelecido entre o Ministério Público de Santa Catarina e o Observatório Social do Brasil irá fiscalizar e propor alterações em portais de 
transparência dos poderes públicos de sete municípios catarinenses. O trabalho irá propor melhorias em sites que disponibilizam os dados da 
administração pública previstos na Lei de Acesso à Informação_ que completou um ano em maio__ informou o Diário Catarinense.

2013-11-15T13:00:01+0000 656066927770710_86027732
94a94851063a00d502c50e9b711aadcbbe
a964cf 0

 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial), bem que o MP daqui de Mangaratiba também 
poderia fazer essa fiscalização.
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 Há dez anos_ a CGU atua na defesa do patrimônio público_ incremento da transparência e no combate à corrupção. A Controladoria conta sempre com a 
participação da sociedade_ principal parceira nesses esforços e primeira beneficiária de seus resultados. www.cgu.gov.br/CGU/10anos.asp

2013-11-14T14:25:45+0000 573365816040822_1863949
d1de6f6058ac7be06b9d412d98540622b6
a96cb6 0

 Esta CGU atrapalhou muitos planos maléficos dos corruptos, PARABÉNS!
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 ?A Lei de Acesso a Informação (LAI) tem causado uma revolução silenciosa na administração. Essa questão da transparência e do acesso à informação 
veio para ficar?_ disse o Secretário de Transparência e Prevenção da Corrupção.

2013-11-13T18:00:01+0000 657065504337519_86008835
c1def90ec8854369f6bc0b879042b7ce2c6
c1d8b 0

 Com a máxima certeza!
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 Saiba mais sobre a Lei #Anticorrupção Empresarial_ que pune empresas por atos de corrupção e estimula empresa limpa: http://goo.gl/29yJcx

2013-11-13T16:00:01+0000 655969427780460_2185013
150dedb78b660649177ea1e3a420140787
30b500 0

 Me orgulho da CGU
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 Saiba mais sobre a Lei #Anticorrupção Empresarial_ que pune empresas por atos de corrupção e estimula empresa limpa: http://goo.gl/29yJcx

2013-11-13T16:00:01+0000 655969427780460_2179874
307faec455b3d4c59199d7a352dbd29c12
2fb691 0

 Denunciar políticos é o mesmo que cutucar um enxame de abelhas. Precisa -se de provas.
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 Saiba mais sobre a Lei #Anticorrupção Empresarial_ que pune empresas por atos de corrupção e estimula empresa limpa: http://goo.gl/29yJcx

2013-11-13T16:00:01+0000 655969427780460_2180091
40a2ce1153e28a3e3cff02ccabf9ba9e7a4b
dc06 0

 O SERVIÇO PUBLICO E O CONGRESSO NACIONAL PRESISAM APRENDER COM A 
CGU............PASSAR A BOLA SÓ NÃO BASTA.........EXEMPLOS E MAIS 
EXEMPLOS.EDUCAÇÂO E PREPARAÇÃO DE TODOS........

2013-11-13T19:06:02+0000 1
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 A Política de Formação Continuada em Ouvidorias (Profoco)_ orientada pelos princípios da participação e da cooperação_ traz diretrizes para o 
desenvolvimento de atividades de formação e #capacitação_ na área de ouvidoria. A Profoco prevê a realização de cursos com conteúdos que estimulem o 
processo formativo contínuo e autônomo dos profissionais de #ouvidoria. Saiba mais em www.cgu.gov.br/Ouvidoria/Profoco

2013-11-13T13:42:48+0000 656591981051538_2181082
c0d6de5f45345bf521a4f218725518c85b0
e020c 0

 Vlw Bruno Campos
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 A Política de Formação Continuada em Ouvidorias (Profoco)_ orientada pelos princípios da participação e da cooperação_ traz diretrizes para o 
desenvolvimento de atividades de formação e #capacitação_ na área de ouvidoria. A Profoco prevê a realização de cursos com conteúdos que estimulem o 
processo formativo contínuo e autônomo dos profissionais de #ouvidoria. Saiba mais em www.cgu.gov.br/Ouvidoria/Profoco

2013-11-13T13:42:48+0000 656591981051538_2179666
769c2c8a93b63ae8f22235b60d70053ae4f
ed918 0

 Michelle Moreira.
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 #ControleSocial: Confira o segundo vídeo da série de reportagens sobre iniciativas populares de combate à corrupção_ produzida pela GloboNews. Dessa 
vez_ uma associação de cidadãos mobiliza toda a cidade para exigir de seus governantes #transparência e integridade na gestão pública.

2013-11-12T21:00:01+0000 652186721492064_86007740
afc893e591523ea291c227b95a9fa44a131
dc95a 0

 passeata "todos contra corrupção"... quem é a favor?
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-11-12T18:51:43+0000 656625237714879_86005016
8f328570c7f2319df5dd9efd604eac6c1839
3d7d 0

 vai vê ele não sabia que era da esposa.
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-11-12T18:51:43+0000 656625237714879_86005579
e894f65beb70770e6cc91a80e0bb33710f1
1449f 0

 ;)
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 A nova lei anticorrupção empresarial estabelece punição dura para pessoas jurídicas beneficiadas por atos de corrupção_ com multas que chegam até a 
20% do faturamento bruto do ano anterior e a eventual dissolução do negócio.

2013-11-12T18:00:01+0000 656068607770542_86006789
7f52a62fa7406d249c3b8ca4756b4d163f2
ef914 0

 ...vamos esperar que essa lei 'pegue'...
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 #Manual: Aumente seus conhecimentos sobre a condução do processo administrativo disciplinar (#PAD) com as recomendações da CGU. O material 
completo aborda desde como se fazer chegar à administração a ocorrência de suposta irregularidade_ até o resultado final do processo. Baixe a versão 
digital e bons estudos! http://goo.gl/BBGsIH

2013-11-12T11:00:01+0000 652132631497473_2177882
aabc0632e2d59ee51b06489ae524981d11
4939fe 0

 Material útil para aprendizagem...para quem tem acesso negado à informações 
básicas,principalmente. L'Etat c'est moi ...isso não existe mais...
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 O prefeito de São Jorge D_Oeste no Paraná_ Lorimar Luis Gaio_ pediu demissão porque se sentiu incapaz de combater a corrupção e as injustiças no 
município. Ver G1. Entendo que a CGU dever mandar técnico ao município para capacitar o prefeito. Muitos dos prefeitos dos nossos 5568 municípios 
devem podem estar passando por problemas semelhantes e a CGU deve deixar claro que está a disposição deles nessa hora tão importante.

2013-11-06T09:40:26+0000 653299061380830_85989439
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Olá, Guilherme Magalhães. Com o objetivo de contribuir para a boa e regular aplicação dos 
recursos públicos pelos entes federados brasileiros, a CGU criou o Programa de Fortalecimento 
da Gestão Pública, que conta com a promoção de diversas ações nesse sentido. Entre essas ações 
está a Capacitação de Agentes Públicos através de cursos de educação presencial voltado aos 
agentes públicos das prefeituras. Os municípios com até 50 mil habitantes podem ser inscrever 2013-11-07T12:03:48+0000 0
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9

164e9464
33df3677
b930ddee
b74d832c
8818dbad

 A CGU poderia por gentileza esclarecer o motivo da descontinuidade sobre os concursos de monografias - 
http://www.cgu.gov.br/Concursos/6_ConcursoMonografias.asp ou_ se estou desinformado?

2013-11-02T02:02:49+0000 10201405735078159_6007545
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Olá, Antonio Marcos Gasparin. Solicitamos que encaminhe a sua dúvida para a Diretoria de 
Transparência e Controle Social da CGU, através do e-mail dtc@cgu.gov.br, para que assim 
possamos lhe atender da melhor forma. Obrigada! Equipe de Redes Sociais da CGU
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 #Notícia: Programa _Olho Vivo no Dinheiro Público_ é realizado no Paraná Após três dias de curso com a participação de mais de 300 pessoas_ teve fim 
em Londrina o programa ?Olho Vivo no Dinheiro Público?_ ministrado por uma equipe da Controladoria-Geral da União (CGU). Os cidadãos e servidores 
ganharam capacitação sobre como exercer o controle social e cobrar a eficiência dos recursos públicos em seus municípios. Foram realizados cursos de 
Controle Social na Educação_ Controle Social na Saúde_ Controle Social na Assistência Social_ Fiscalização de Licitações e Contratos e Lei de Acesso à 
Informação. O resultado foi positivo e os conteúdos receberam a aprovação da comunidade. Confira a matéria completa em http://goo.gl/uN52Or Saiba 2013-10-31T13:00:05+0000 648874111823325_2155940

68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 1

 Rosane, pedimos que entre em contato diretamente com nossa regional no Rio de Janeiro para 
saber sobre o Programa "Olho Vivo no Dinheiro Público" em seu estado. Seguem os contatos: 
(21) 3805-3700 ou cgurj@cgu.gov.br Obrigada e continue exercendo sua cidadania!
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 #Notícia: Programa _Olho Vivo no Dinheiro Público_ é realizado no Paraná Após três dias de curso com a participação de mais de 300 pessoas_ teve fim 
em Londrina o programa ?Olho Vivo no Dinheiro Público?_ ministrado por uma equipe da Controladoria-Geral da União (CGU). Os cidadãos e servidores 
ganharam capacitação sobre como exercer o controle social e cobrar a eficiência dos recursos públicos em seus municípios. Foram realizados cursos de 
Controle Social na Educação_ Controle Social na Saúde_ Controle Social na Assistência Social_ Fiscalização de Licitações e Contratos e Lei de Acesso à 
Informação. O resultado foi positivo e os conteúdos receberam a aprovação da comunidade. Confira a matéria completa em http://goo.gl/uN52Or Saiba 2013-10-31T13:00:05+0000 648874111823325_2155877

dd3a83bc2824da7dc0475515868517fabd
ad8082 0

 No Rio de Janeiro tem essse curso?
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 #Notícia: Programa _Olho Vivo no Dinheiro Público_ é realizado no Paraná Após três dias de curso com a participação de mais de 300 pessoas_ teve fim 
em Londrina o programa ?Olho Vivo no Dinheiro Público?_ ministrado por uma equipe da Controladoria-Geral da União (CGU). Os cidadãos e servidores 
ganharam capacitação sobre como exercer o controle social e cobrar a eficiência dos recursos públicos em seus municípios. Foram realizados cursos de 
Controle Social na Educação_ Controle Social na Saúde_ Controle Social na Assistência Social_ Fiscalização de Licitações e Contratos e Lei de Acesso à 
Informação. O resultado foi positivo e os conteúdos receberam a aprovação da comunidade. Confira a matéria completa em http://goo.gl/uN52Or Saiba 2013-10-31T13:00:05+0000 648874111823325_2154484

68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 1

 Olá Mirtes Müller! Você pode saber mais sobre as ações do Programa "Olho Vivo no Dinheiro 
Público" em seu estado através da Regional da CGU no Rio Grande do Sul, pelo e-mail 
cgurs@cgu.gov.br. Obrigada!
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 #Notícia: Programa _Olho Vivo no Dinheiro Público_ é realizado no Paraná Após três dias de curso com a participação de mais de 300 pessoas_ teve fim 
em Londrina o programa ?Olho Vivo no Dinheiro Público?_ ministrado por uma equipe da Controladoria-Geral da União (CGU). Os cidadãos e servidores 
ganharam capacitação sobre como exercer o controle social e cobrar a eficiência dos recursos públicos em seus municípios. Foram realizados cursos de 
Controle Social na Educação_ Controle Social na Saúde_ Controle Social na Assistência Social_ Fiscalização de Licitações e Contratos e Lei de Acesso à 
Informação. O resultado foi positivo e os conteúdos receberam a aprovação da comunidade. Confira a matéria completa em http://goo.gl/uN52Or Saiba 2013-10-31T13:00:05+0000 648874111823325_2154497

307faec455b3d4c59199d7a352dbd29c12
2fb691 1

 BOA TARDE, MUITO OBRIGADA.
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 #Notícia: Programa _Olho Vivo no Dinheiro Público_ é realizado no Paraná Após três dias de curso com a participação de mais de 300 pessoas_ teve fim 
em Londrina o programa ?Olho Vivo no Dinheiro Público?_ ministrado por uma equipe da Controladoria-Geral da União (CGU). Os cidadãos e servidores 
ganharam capacitação sobre como exercer o controle social e cobrar a eficiência dos recursos públicos em seus municípios. Foram realizados cursos de 
Controle Social na Educação_ Controle Social na Saúde_ Controle Social na Assistência Social_ Fiscalização de Licitações e Contratos e Lei de Acesso à 
Informação. O resultado foi positivo e os conteúdos receberam a aprovação da comunidade. Confira a matéria completa em http://goo.gl/uN52Or Saiba 2013-10-31T13:00:05+0000 648874111823325_2153991

307faec455b3d4c59199d7a352dbd29c12
2fb691 0

 No Rio Grande do Sul tem esse curso?
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 #Notícia: Programa _Olho Vivo no Dinheiro Público_ é realizado no Paraná Após três dias de curso com a participação de mais de 300 pessoas_ teve fim 
em Londrina o programa ?Olho Vivo no Dinheiro Público?_ ministrado por uma equipe da Controladoria-Geral da União (CGU). Os cidadãos e servidores 
ganharam capacitação sobre como exercer o controle social e cobrar a eficiência dos recursos públicos em seus municípios. Foram realizados cursos de 
Controle Social na Educação_ Controle Social na Saúde_ Controle Social na Assistência Social_ Fiscalização de Licitações e Contratos e Lei de Acesso à 
Informação. O resultado foi positivo e os conteúdos receberam a aprovação da comunidade. Confira a matéria completa em http://goo.gl/uN52Or Saiba 2013-10-31T13:00:05+0000 648874111823325_2154330

f3e8458145518262c91782de150ac675b0
b0e155 0

 Parabéns! Muito bom, esse trabalho deveria ser levado para todo o Brasil!!! Principalmente nos 
municipios pequenos. eria uma forma de nos livrar dos corruptos e canalhas que infestam a 
política.....
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 A luta #contracorrupção deve ser realizada sem medição de esforços e por todas as frentes. Ética e integridade precisam balizar as relações políticas e 
públicas sim_ mas também_ o dia a dia de nossas ações. Dê o exemplo! Diga não às pequenas corrupções e faça sua parte no combate deste mal.

2013-10-31T11:00:01+0000 648869405157129_2224377
3a3b8773c916a7fa40a4dec75cdd3a18d1a
03226 0

 essa prática incide sob qual penalidade?? Demissão???
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 A luta #contracorrupção deve ser realizada sem medição de esforços e por todas as frentes. Ética e integridade precisam balizar as relações políticas e 
públicas sim_ mas também_ o dia a dia de nossas ações. Dê o exemplo! Diga não às pequenas corrupções e faça sua parte no combate deste mal.

2013-10-31T11:00:01+0000 648869405157129_2153868
46aee3199dcce91946d6be6dc5526131ee
4e30fc 0

 Nasser Okde
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 A luta #contracorrupção deve ser realizada sem medição de esforços e por todas as frentes. Ética e integridade precisam balizar as relações políticas e 
públicas sim_ mas também_ o dia a dia de nossas ações. Dê o exemplo! Diga não às pequenas corrupções e faça sua parte no combate deste mal.

2013-10-31T11:00:01+0000 648869405157129_2154526
728547f4f83b0713186bdabf14fd106490ec
fe5c 0

 E aquela pessoa dispensada de bater ponto porque alega não ter digitais?
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 A luta #contracorrupção deve ser realizada sem medição de esforços e por todas as frentes. Ética e integridade precisam balizar as relações políticas e 
públicas sim_ mas também_ o dia a dia de nossas ações. Dê o exemplo! Diga não às pequenas corrupções e faça sua parte no combate deste mal.

2013-10-31T11:00:01+0000 648869405157129_2154386
d5871e1ccd59ae89725adf1c9811989fd96
14955 0

 Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. 
Mateus 26:41
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 _A CGU apontou ainda que em mais de um quarto dos municípios analisados (26_4%) há motoristas dirigindo sem habilitação ou com a carteira vencida. 
E descobriu que em 12% houve superfaturamento nos pagamentos dos produtos relacionados ao transporte escolar.__ informou o jornal O Globo.

2013-10-30T21:00:00+0000 649261505117919_85976793
f62f733f0beff9ca529bf8012d522d7d5a2a8
1f6 0

 E no meu município, não tem fiscalização nos caminhões que entregam material de construção 
que estão em péssimas condições, motoristas despreparados, e aval da prefeitura, tem até 
vereador dono de caminhões. eita município FERRAZ DE VASCONCELOS.
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 _A CGU apontou ainda que em mais de um quarto dos municípios analisados (26_4%) há motoristas dirigindo sem habilitação ou com a carteira vencida. 
E descobriu que em 12% houve superfaturamento nos pagamentos dos produtos relacionados ao transporte escolar.__ informou o jornal O Globo.

2013-10-30T21:00:00+0000 649261505117919_85968273
d8411e5a6c751f7f5bb5a45240c20d278e7
ca72b 0

 Sem contar que em muitos casos, os veículos impróprios são de propriedade dos gestores 
públicos e/ou amigos/laranjas e são contratados a peso de outro com recursos do FUNDEB (já vi 
um caso que menos de 6 meses do contrato dava para comprar o veículo impróprio contratado.
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 _A CGU apontou ainda que em mais de um quarto dos municípios analisados (26_4%) há motoristas dirigindo sem habilitação ou com a carteira vencida. 
E descobriu que em 12% houve superfaturamento nos pagamentos dos produtos relacionados ao transporte escolar.__ informou o jornal O Globo.

2013-10-30T21:00:00+0000 649261505117919_85974343
a24408dc2564025492a582e9d8dbef7775
dd2a69 0

 bom trabalho
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 VÍDEO: Confira matéria sobre o curso de capacitação do Programa ?Olho Vivo no Dinheiro Público?_ ministrado pela CGU em Londrina. O encontro_ 
que reuniu autoridades municipais_ conselheiros de políticas públicas e representantes da sociedade civil_ teve como objetivo incentivar os cidadãos do 
município e do governo do estado a atuarem para melhorar a aplicação dos recursos públicos federais.

2013-10-30T18:00:00+0000 649254741785262_85973012
8e2f43c6c20bd0764900be9e4245c3ae6ca
8fd94 0

 Aqui em CAMBÉ PARANÁ:Mesmo sendo intimado pela Justiça para entregar os documentos 
de prestação de contas da Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Cambé e prestar 
declarações em juízo sobre o uso da verba de R$ 10 milhões subvencionado pela Prefeitura, o 
prefeito João Pavinato não cumpriu os prazos determinados e ainda não obedeceu às 
determinações da Justiça. Esta desobediência do prefeito começa a preocupar os moradores que 2013-11-01T13:21:55+0000 0
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 VÍDEO: Confira matéria sobre o curso de capacitação do Programa ?Olho Vivo no Dinheiro Público?_ ministrado pela CGU em Londrina. O encontro_ 
que reuniu autoridades municipais_ conselheiros de políticas públicas e representantes da sociedade civil_ teve como objetivo incentivar os cidadãos do 
município e do governo do estado a atuarem para melhorar a aplicação dos recursos públicos federais.

2013-10-30T18:00:00+0000 649254741785262_85970937
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 1

 Roberto, você tem razão. A impunidade é um estímulo ao malfeito com o dinheiro público e 
precisa ser combatida com veemência. A CGU, por conta própria, já aplicou mais de 4.500 
punições expulsivas a servidores do Executivo Federal, sem necessidade de recorrer ao 
judiciário. Além de atuar também em inúmeras outras ações e programas que combatem a 
impunidade em todo o Brasil: operações especiais com a PF; Cadastro Nacional de Empresas 2013-10-31T18:19:13+0000 0
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 VÍDEO: Confira matéria sobre o curso de capacitação do Programa ?Olho Vivo no Dinheiro Público?_ ministrado pela CGU em Londrina. O encontro_ 
que reuniu autoridades municipais_ conselheiros de políticas públicas e representantes da sociedade civil_ teve como objetivo incentivar os cidadãos do 
município e do governo do estado a atuarem para melhorar a aplicação dos recursos públicos federais.

2013-10-30T18:00:00+0000 649254741785262_85967902
e53b913eca8c977af9e8b3bee768a0762b2
2bb8a 0

 Precisam demonstrar dados mais precisos com relação as punições.Nossa cultura social está 
desacreditada.Dessa forma e com o tempo, os indivíduos que pensam em assumir cargos 
públicos, pensarão duas vezes.E automaticamente as pessoas de caráter devem ter mais 
tranquilidade em contribuir em prol da justiça para a sociedade.Não ficarão preocupadas em 
fazer uma denuncia e ter o carro alvejado na esquina.Isso serve para o setor privado também. 2013-10-30T18:48:51+0000 0
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 VÍDEO: Confira matéria sobre o curso de capacitação do Programa ?Olho Vivo no Dinheiro Público?_ ministrado pela CGU em Londrina. O encontro_ 
que reuniu autoridades municipais_ conselheiros de políticas públicas e representantes da sociedade civil_ teve como objetivo incentivar os cidadãos do 
município e do governo do estado a atuarem para melhorar a aplicação dos recursos públicos federais.

2013-10-30T18:00:00+0000 649254741785262_85984702
35c101e12b7634cf2a8a1da50949b5df01a
faa90 0

 que pena eu queria acreditar nisso
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 O ouvidor-geral da União_ José Eduardo Romão_ ressaltou a importância da troca de experiências_ promovida pelo projeto_ entre as ouvidorias públicas 
de cada região do país_ o que_ segundo ele_ contribui para o fortalecimento desse canal de comunicação da sociedade com o governo. Para tornar essa 
comunicação mais eficaz_ Romão voltou a defender a criação de um sistema federal de ouvidorias. ?Não existe ouvidoria no singular_ é preciso haver 
interação entre as ouvidorias públicas_ além de intensificar a relação entre elas e as conferências e conselhos de políticas públicas?_ argumentou.

2013-10-30T13:00:01+0000 648854278491975_85967802
35c101e12b7634cf2a8a1da50949b5df01a
faa90 0

 Fico alegre,porque tenho a certesaque os senhoresirão fiscalisa minhacidadeBela Vista de minas 
MG
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Conselho Nacional de Justiça (CNJ)_s photo.

2013-10-29T18:39:03+0000 648847951825941_86022157
c0c0426d378d92f8975a9f06cc90b93672f
01668 0

 Feliz Universo Novo ! SIMETRISMO BRASIL; 
https://plus.google.com/u/0/events/cs3ssg9ra9326phgjnaanidq9bc?authkey=CIeTraSxvIuemAE
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 Vídeo: Confira o cordel sobre a Lei de #AcessoàInformação (LAI) lançado pela ONG internacional ARTIGO 19. A animação mostra como a LAI pode 
ser uma poderosa ferramenta a serviço de todo e qualquer cidadão.

2013-10-29T13:00:01+0000 644958255548244_85964148
17531432ea699c4f44cac30426897bcf057
13164 0

 Cordel. Lembrei de vcs celia Célia Bernardes e Gustavo Leal.
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 A CGU é responsável por receber_ examinar e encaminhar denúncias_ reclamações_ elogios_ sugestões e pedidos de informação referentes a agentes_ 
órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. A unidade de #ouvidoria também propõe a adoção de medidas para a correção e a prevenção de falhas e 
omissões dos responsáveis pela inadequada prestação do serviço público. Além de contribuir para a disseminação das formas de participação popular no 
acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços públicos. Saba mais sobre as atividades de ouvidoria do Governo Federal em 
http://www.cgu.gov.br/Ouvidoria/ 2013-10-29T11:00:01+0000 645508145493255_2151728

35c101e12b7634cf2a8a1da50949b5df01a
faa90 0

 Fiz b denuncia sobre a construção docampo do bairro de lage com a verba do governo 
federal,que não o fez,não saiu do papel
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 A CGU é responsável por receber_ examinar e encaminhar denúncias_ reclamações_ elogios_ sugestões e pedidos de informação referentes a agentes_ 
órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. A unidade de #ouvidoria também propõe a adoção de medidas para a correção e a prevenção de falhas e 
omissões dos responsáveis pela inadequada prestação do serviço público. Além de contribuir para a disseminação das formas de participação popular no 
acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços públicos. Saba mais sobre as atividades de ouvidoria do Governo Federal em 
http://www.cgu.gov.br/Ouvidoria/ 2013-10-29T11:00:01+0000 645508145493255_2156223

35c101e12b7634cf2a8a1da50949b5df01a
faa90 0

 Estava dando uma olhada nos documentos infelizmente o desvio foi em 2000 já prescreveu 
porque é de meu conhecimento que prescrevi no Brasil em 05 anos
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 Crianças educadas_ adultos conscientes! As boas condutas devem ser ensinadas desde cedo. Diga não a todas as formas de corrupção_ inclusive às do dia 
a dia_ e faça a sua parte na luta #contracorrupção. Conheça outras peças da campanha em http://goo.gl/qh2G9P

2013-10-26T18:00:01+0000 645479622162774_2145051
e53b913eca8c977af9e8b3bee768a0762b2
2bb8a 0

 Corrupção. Do latim corruptione. 1. Ação ou efeito de corromper; podridão, putrefação, 
decomposição. 2. Devassidão, depravação, perversão. 3. Modificação, mudança, alteração, 
adulteração. (1) Na ordem psicológica e moral, a corrupção denota um estado desordenado e 
patológico da consciência que leva o sujeito livre a exercer o mal ou pecado. Opõe-se à ordem da 
perfeição e da graça. Na ordem física, a corrupção é um fenômeno de involução dos entes 2013-10-26T19:32:55+0000 3
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 Crianças educadas_ adultos conscientes! As boas condutas devem ser ensinadas desde cedo. Diga não a todas as formas de corrupção_ inclusive às do dia 
a dia_ e faça a sua parte na luta #contracorrupção. Conheça outras peças da campanha em http://goo.gl/qh2G9P

2013-10-26T18:00:01+0000 645479622162774_2145005
4acb1d1f6ced7ed269db955b31d063c006
5f3f53 0

 Colar na prova NUNCA foi corrupção. Colar na prova é um desvio de conduta. Essa história 
que todos os desvios de conduta é corrupção, nada mais é que a tentativa de CORRUPTOS de 
DESCARACTERIZAR a corrupção. Mostrar que todos são corruptos e defender que tudo 
continue como esta. As organizações que efetivamente combatem a corrupção dão valor a 
definirem corretamente o que é corrupção. É vergonhoso que a CGU ate agora não tenha nem 2013-10-26T19:04:21+0000 2
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 Crianças educadas_ adultos conscientes! As boas condutas devem ser ensinadas desde cedo. Diga não a todas as formas de corrupção_ inclusive às do dia 
a dia_ e faça a sua parte na luta #contracorrupção. Conheça outras peças da campanha em http://goo.gl/qh2G9P

2013-10-26T18:00:01+0000 645479622162774_2145224
4acb1d1f6ced7ed269db955b31d063c006
5f3f53 0

 Essa definição aristotélica ou enciclopedista é TOTALMENTE não funcional para a corrupção 
que estamos falando aqui e que tem que ser combatida. Essa é mesmo o uso que os corruptos 
fazem. Declaram TUDO como corrupção, exatamente para que NADA seja corrupção. 
Organizações internacionais que REALMENTE combatem a corrupção, como a Tranparency, 
como a UNODC, ou o Banco mundial são ESPECIFICOS no definir da corrupção. Para essas 2013-10-26T21:48:26+0000 0
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 Hoje_ comemoram-se 91 anos de nascimento do antropólogo_ educador_ escritor e político Darcy Ribeiro. A Controladoria-Geral da União tem a honra 
de estar sediada_ em Brasília_ num edifício que leva o nome desse ilustre brasileiro. Deixamos aqui nossa homenagem a Darcy Ribeiro!

2013-10-26T12:00:01+0000 646017235442346_2144638
11c80d0c012afd0cbf799529b83ac0445b8
b1ac7 0

 INTELECTUAL COMPROMETIDO COM A CIDADANIA PLENA.
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 Hoje_ comemoram-se 91 anos de nascimento do antropólogo_ educador_ escritor e político Darcy Ribeiro. A Controladoria-Geral da União tem a honra 
de estar sediada_ em Brasília_ num edifício que leva o nome desse ilustre brasileiro. Deixamos aqui nossa homenagem a Darcy Ribeiro!

2013-10-26T12:00:01+0000 646017235442346_2144242
5036ce1bc6224a8ca1a47febeb6703d4513
0eb68 0

 Presto homenagem e respeito a Darcy Ribeiro, grande brasileiro.
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 Hoje_ comemoram-se 91 anos de nascimento do antropólogo_ educador_ escritor e político Darcy Ribeiro. A Controladoria-Geral da União tem a honra 
de estar sediada_ em Brasília_ num edifício que leva o nome desse ilustre brasileiro. Deixamos aqui nossa homenagem a Darcy Ribeiro!

2013-10-26T12:00:01+0000 646017235442346_2144438
728547f4f83b0713186bdabf14fd106490ec
fe5c 0

 Um homem incomum e muito à frente de seu tempo!
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 Hoje_ comemoram-se 91 anos de nascimento do antropólogo_ educador_ escritor e político Darcy Ribeiro. A Controladoria-Geral da União tem a honra 
de estar sediada_ em Brasília_ num edifício que leva o nome desse ilustre brasileiro. Deixamos aqui nossa homenagem a Darcy Ribeiro!

2013-10-26T12:00:01+0000 646017235442346_2144492
871b46338fe8fe399b834776d3b12721e8c
2dde8 0

 Grande brasileiro, teórico vibrante e que tinha grandes esperanças e projeções para o país. E a 
gente vai pra outros rumos. Pena!
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 Hoje_ comemoram-se 91 anos de nascimento do antropólogo_ educador_ escritor e político Darcy Ribeiro. A Controladoria-Geral da União tem a honra 
de estar sediada_ em Brasília_ num edifício que leva o nome desse ilustre brasileiro. Deixamos aqui nossa homenagem a Darcy Ribeiro!

2013-10-26T12:00:01+0000 646017235442346_2145259
b6f64d214ed29a419e5902c7564fad34143
57c7d 0

 A CGU só pode estar de brincadeira. Ela quê está massacrando a universidade brasileira honra 
Darcy, quê tinha horror aos órgãos de controle.
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 Hoje_ comemoram-se 91 anos de nascimento do antropólogo_ educador_ escritor e político Darcy Ribeiro. A Controladoria-Geral da União tem a honra 
de estar sediada_ em Brasília_ num edifício que leva o nome desse ilustre brasileiro. Deixamos aqui nossa homenagem a Darcy Ribeiro!

2013-10-26T12:00:01+0000 646017235442346_2146396
9dfd9363d11d120e018fa29c9e792992bb2
e3852 0

 Um pensador e realizador como poucos!
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 Hoje_ comemoram-se 91 anos de nascimento do antropólogo_ educador_ escritor e político Darcy Ribeiro. A Controladoria-Geral da União tem a honra 
de estar sediada_ em Brasília_ num edifício que leva o nome desse ilustre brasileiro. Deixamos aqui nossa homenagem a Darcy Ribeiro!

2013-10-26T12:00:01+0000 646017235442346_2162404
37b800039990b8200956228773fbc7e12a
12029f 0

 Precisamos de mais brasileiros como ele.
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 Hoje_ comemoram-se 91 anos de nascimento do antropólogo_ educador_ escritor e político Darcy Ribeiro. A Controladoria-Geral da União tem a honra 
de estar sediada_ em Brasília_ num edifício que leva o nome desse ilustre brasileiro. Deixamos aqui nossa homenagem a Darcy Ribeiro!

2013-10-26T12:00:01+0000 646017235442346_2145280
903896b93a8f214b5043ef2adb55e6aa172
a7d76 0

 Realmente não combinam, Remi.

2013-10-26T22:45:14+0000 0
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b9fac4fc9
6deeb681
f9d10c21
cfd43246
c202b1a

 boa noite fui fazer a vistoria do meu carro paguei e nao tem nota fiscal paulista poderia me explicar pq?

2013-10-25T23:38:20+0000 646668685377201_85964845
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Carmen, a CGU não tem competência sobre o assunto em questão. Sugerimos que entre em 
contato com a Secretaria de Fazenda do seu estado. Obrigada pelo contato!

2013-10-29T18:24:43+0000 0
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 #GestãoPública: Embora tanto demissão quanto exoneração sejam espécies de vacância_ comportam significativa diferença em suas naturezas. Enquanto 
a demissão tem fim punitivo_ a exoneração é ato administrativo sem natureza de penalidade. Amplie seus conhecimentos sobre #penalidades 
administrativas em http://goo.gl/NrHMV4

2013-10-25T18:00:01+0000 645475282163208_2144158
a6d1bc530431655aca79e420b134a9b726
bb994c 1

 Realmente!
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 #GestãoPública: Embora tanto demissão quanto exoneração sejam espécies de vacância_ comportam significativa diferença em suas naturezas. Enquanto 
a demissão tem fim punitivo_ a exoneração é ato administrativo sem natureza de penalidade. Amplie seus conhecimentos sobre #penalidades 
administrativas em http://goo.gl/NrHMV4

2013-10-25T18:00:01+0000 645475282163208_2143259
19b7af21922a9266cf080ac222226fdb283
8a93f 0

 A mídia brasileira não sabe.
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 #GestãoPública: Embora tanto demissão quanto exoneração sejam espécies de vacância_ comportam significativa diferença em suas naturezas. Enquanto 
a demissão tem fim punitivo_ a exoneração é ato administrativo sem natureza de penalidade. Amplie seus conhecimentos sobre #penalidades 
administrativas em http://goo.gl/NrHMV4

2013-10-25T18:00:01+0000 645475282163208_2149906
e62934fc3b6f70483554c4711e7c525389a
2038c 0

 Opa bom dia. Se for possível gostaria que me add aqui no face, não posso add ninguém no 
momento o face me impede de pedir amizade só aceito por 20 dias. Agradeço sua atenção. 
Grande abraço e sucesso.
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 #GestãoPública: Embora tanto demissão quanto exoneração sejam espécies de vacância_ comportam significativa diferença em suas naturezas. Enquanto 
a demissão tem fim punitivo_ a exoneração é ato administrativo sem natureza de penalidade. Amplie seus conhecimentos sobre #penalidades 
administrativas em http://goo.gl/NrHMV4

2013-10-25T18:00:01+0000 645475282163208_2144732
68a5e30d919451884722dd0eda11cca6e6
edaf8f 0

 Mais demissao menos exoneracao.
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 #GestãoPública: Embora tanto demissão quanto exoneração sejam espécies de vacância_ comportam significativa diferença em suas naturezas. Enquanto 
a demissão tem fim punitivo_ a exoneração é ato administrativo sem natureza de penalidade. Amplie seus conhecimentos sobre #penalidades 
administrativas em http://goo.gl/NrHMV4

2013-10-25T18:00:01+0000 645475282163208_2144186
3dd809d42fe900d3faabfe2fe468a8c028a0
7554 0

 A mídia sabe, mas só informa o que interessa
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 #GestãoPública: Embora tanto demissão quanto exoneração sejam espécies de vacância_ comportam significativa diferença em suas naturezas. Enquanto 
a demissão tem fim punitivo_ a exoneração é ato administrativo sem natureza de penalidade. Amplie seus conhecimentos sobre #penalidades 
administrativas em http://goo.gl/NrHMV4

2013-10-25T18:00:01+0000 645475282163208_2143793
a1dd02293192163a34bd64d325bac796cb
57a519 0

 E a dispensa na iniciativa 'privada' que sempre é demissão?!
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 #GestãoPública: Embora tanto demissão quanto exoneração sejam espécies de vacância_ comportam significativa diferença em suas naturezas. Enquanto 
a demissão tem fim punitivo_ a exoneração é ato administrativo sem natureza de penalidade. Amplie seus conhecimentos sobre #penalidades 
administrativas em http://goo.gl/NrHMV4

2013-10-25T18:00:01+0000 645475282163208_2143157
dd456cf526dd0a1b15e0be3b14edccd3770
209d4 1

 Obrigado por ter me explicado!
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 #GestãoPública: Embora tanto demissão quanto exoneração sejam espécies de vacância_ comportam significativa diferença em suas naturezas. Enquanto 
a demissão tem fim punitivo_ a exoneração é ato administrativo sem natureza de penalidade. Amplie seus conhecimentos sobre #penalidades 
administrativas em http://goo.gl/NrHMV4

2013-10-25T18:00:01+0000 645475282163208_2143156
382378d870983af5b5f8251fe816b81d37c
9ab51 0

 Gustavo Henrique sabe
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 O programa Brasil Transparente auxilia órgãos de estados e municípios na implementação da Lei de Acesso à Informação. Saiba mais em 
http://goo.gl/De4GDH

2013-10-25T16:00:00+0000 645895585454511_85952903
d5871e1ccd59ae89725adf1c9811989fd96
14955 0

 Só se não amarrar, não condicionar, se não tiver lei que obrigue, acho pouco provável funcinar 
nos municípios. É simples, condiciona à verba Federal.
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 Em relação à matéria ?Planalto mantém novo pacote sob sigilo?_ publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo deste domingo (20/10/2013)_ a CGU 
esclarece que não é verdadeira a afirmação atribuída ao ouvidor-geral da União_ José Eduardo Elias Romão_ de que ?todas as informações que constam 
das pesquisas deveriam ser divulgadas imediatamente?.

2013-10-23T16:00:01+0000 645367832173953_85945929
4acb1d1f6ced7ed269db955b31d063c006
5f3f53 0

 O sigilo é fundamental para proteger a corrupção. Trazer tudo a luz inibe a corrupção.
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Senado Federal do Brasil_s photo.

2013-10-22T18:32:55+0000 644994218877981_85943461
eb038a4bfed264cf7c376b11988b8b3bd8e
c1fbd 0

 Alencar Carvalho Sobrinho
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 #Curso: As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até amanhã pelo site www.escolavirtual.cgu.gov.br

2013-10-21T16:56:20+0000 642748532435883_85940322
63fba471adb16d5a8e55aaf19501e5cb835
46954 0

 terá a disponibilidade de vagas posteriores (todos os dias as 10h) neste curso tbm??
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 #Curso: As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até amanhã pelo site www.escolavirtual.cgu.gov.br

2013-10-21T16:56:20+0000 642748532435883_85940367
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 1

 Olá Tabatta Ingrid Barreto! As inscrições estão realmente esgotadas. Mas continue 
acompanhando as redes sociais da CGU e fique por dentro da divulgação de novas turmas do 
curso sobre a Lei de Acesso assim como outros cursos da Escola Virtual da CGU. Obrigada!

2013-10-21T17:47:26+0000 1
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 #Curso: As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até amanhã pelo site www.escolavirtual.cgu.gov.br

2013-10-21T16:56:20+0000 642748532435883_85940604
35c101e12b7634cf2a8a1da50949b5df01a
faa90 1

 E quando vcs vão fiscalizar Bela Vistade minas MG
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 #Curso: As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até amanhã pelo site www.escolavirtual.cgu.gov.br

2013-10-21T16:56:20+0000 642748532435883_85940296
63fba471adb16d5a8e55aaf19501e5cb835
46954 0

 as inscrições já foram realmente encerradas?? o0
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 Faça sua parte na luta #contracorrupção! Fiscalize a aplicação dos recursos públicos e exerça o #controlesocial: www.portaldatransparencia.gov.br

2013-10-20T18:00:01+0000 640950779282325_2132271
106fa28050d9f5c5f9b3559d70fadd1e11cf
d4a0 0

 Se nem a "justiça " faz alguma coisa, imagina a população.

2013-10-20T18:16:44+0000 4
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 Faça sua parte na luta #contracorrupção! Fiscalize a aplicação dos recursos públicos e exerça o #controlesocial: www.portaldatransparencia.gov.br

2013-10-20T18:00:01+0000 640950779282325_2132708
896b93791190d0d906cac97724ba34a890
3d5126 0

 Temos q fiscalizar e denunciar!!!
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 Faça sua parte na luta #contracorrupção! Fiscalize a aplicação dos recursos públicos e exerça o #controlesocial: www.portaldatransparencia.gov.br

2013-10-20T18:00:01+0000 640950779282325_2134884
0ed939d8422525c830607f67f3786dd67f1
a03ad 0

 É através desse portal que tenho conhecimento de todo dinheiro publico que entra em nosso 
município, e fiscalizo no que e aplicada, faço a minha parte,
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 Faça sua parte na luta #contracorrupção! Fiscalize a aplicação dos recursos públicos e exerça o #controlesocial: www.portaldatransparencia.gov.br

2013-10-20T18:00:01+0000 640950779282325_2132639
41a23925f4c8f2747e75b4424dc2f9948b0
74cdd 0

 E como. Se a justiça nã fiscaliza imagine se o povo vai fiscalizar,pena que nós enquanto 
população sempre pagamos o pato. snif....snif.....
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 Faça sua parte na luta #contracorrupção! Fiscalize a aplicação dos recursos públicos e exerça o #controlesocial: www.portaldatransparencia.gov.br

2013-10-20T18:00:01+0000 640950779282325_2134099
b3190a75f1c130064b41cc6bb69c9d5304f
afb1b 0

 Se uma instituição de ensino usa meu professor pago com meu dinheiro.. agua e luz.. espaço 
fisico que é mantido com meu dinheiro para suas pesquisas e alunos que usaram do meu recurso 
publico como papel e outros afins para esta ali tambem tem que oferecer formas de acesso a 
beneficios gratuitos e de forma a que todos que tenha interesse possa acessar ou ter informação 
de competição por vagas de forma igualitaria.. não por QI ..quando esse serviço é de acesso 2013-10-21T17:41:55+0000 0
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 Faça sua parte na luta #contracorrupção! Fiscalize a aplicação dos recursos públicos e exerça o #controlesocial: www.portaldatransparencia.gov.br

2013-10-20T18:00:01+0000 640950779282325_2132970
9921c2d3edb22d3ece12a4e042dee5af277
bb77e 0

 vem avisa isto ao prefeito de são tomé rn!!!!!!!!!!!!
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 Faça sua parte na luta #contracorrupção! Fiscalize a aplicação dos recursos públicos e exerça o #controlesocial: www.portaldatransparencia.gov.br

2013-10-20T18:00:01+0000 640950779282325_2132947
11c80d0c012afd0cbf799529b83ac0445b8
b1ac7 0

 PARTICIPEI DO ENCONTRO DA OGP EM BRASILIA NO MÊS DE MARÇO DESTE 
ANO.
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 Faça sua parte na luta #contracorrupção! Fiscalize a aplicação dos recursos públicos e exerça o #controlesocial: www.portaldatransparencia.gov.br

2013-10-20T18:00:01+0000 640950779282325_2132268
b51e4ca44827ceb37f40015082b200e2a42
7825b 0

 Eu,vou fiscalizar.
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 Assista ao vídeo institucional da CGU e conheça nossas ações pelo bom uso dos recursos públicos e incremento da #transparência governamental. 
Inscreva-se no canal da Controladoria no #youtube e receba nossas atualizações de vídeos anticorrupção: http://goo.gl/p8ZI3

2013-10-20T12:00:01+0000 640949075949162_2136101
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Fred e Wildner, a CGU já aplicou mais de 4.500 punições expulsivas a servidores do Executivo 
Federal pelas mais diversas irregularidades, inclusive, corrupção. Todas as penalidades foram 
aplicadas por via administrativa, sem necessidade de processo judicial. Saibam mais sobre o 
trabalho de correição realizado pela Controladoria-Geral da União em http://goo.gl/XorYmw

2013-10-22T16:19:32+0000 1
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 Assista ao vídeo institucional da CGU e conheça nossas ações pelo bom uso dos recursos públicos e incremento da #transparência governamental. 
Inscreva-se no canal da Controladoria no #youtube e receba nossas atualizações de vídeos anticorrupção: http://goo.gl/p8ZI3

2013-10-20T12:00:01+0000 640949075949162_2131740
ade387b9d5220d59c1546df00b86db4aba
61af7e 0

 força pessoal
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 Assista ao vídeo institucional da CGU e conheça nossas ações pelo bom uso dos recursos públicos e incremento da #transparência governamental. 
Inscreva-se no canal da Controladoria no #youtube e receba nossas atualizações de vídeos anticorrupção: http://goo.gl/p8ZI3

2013-10-20T12:00:01+0000 640949075949162_2131621
9c371dd33a9014173e1c4f6211fc6ac1aee
76037 0

 INFELIZMENTE A IMPUNIDADE E A FISCALIZAÇÃO é fraudulenta...!!!

2013-10-20T12:08:29+0000 2
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 Assista ao vídeo institucional da CGU e conheça nossas ações pelo bom uso dos recursos públicos e incremento da #transparência governamental. 
Inscreva-se no canal da Controladoria no #youtube e receba nossas atualizações de vídeos anticorrupção: http://goo.gl/p8ZI3

2013-10-20T12:00:01+0000 640949075949162_2136121
a45fcdcd8395b1e067a8452fe19c936542b
1a4af 0

 Vou olhar! Nos precisamos que vocês mostrem as coisas como elas estão e resolvam isso... Nao 
pode ficar assim... Parlamentar procurado pela interpol faz o que na comissão de constituição e 
justiça??????

2013-10-22T16:30:41+0000 1
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 Assista ao vídeo institucional da CGU e conheça nossas ações pelo bom uso dos recursos públicos e incremento da #transparência governamental. 
Inscreva-se no canal da Controladoria no #youtube e receba nossas atualizações de vídeos anticorrupção: http://goo.gl/p8ZI3

2013-10-20T12:00:01+0000 640949075949162_2133042
9921c2d3edb22d3ece12a4e042dee5af277
bb77e 0

 CGU São ToméRN pede socorro!!!!!!!!!!!!! onde vcs estão?????
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 Assista ao vídeo institucional da CGU e conheça nossas ações pelo bom uso dos recursos públicos e incremento da #transparência governamental. 
Inscreva-se no canal da Controladoria no #youtube e receba nossas atualizações de vídeos anticorrupção: http://goo.gl/p8ZI3

2013-10-20T12:00:01+0000 640949075949162_2131614
8f328570c7f2319df5dd9efd604eac6c1839
3d7d 0

 Bom para o Brasil se eles fossem mesmo, a lei é branda e devagar e ainda tem os infringentes....
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 Assista ao vídeo institucional da CGU e conheça nossas ações pelo bom uso dos recursos públicos e incremento da #transparência governamental. 
Inscreva-se no canal da Controladoria no #youtube e receba nossas atualizações de vídeos anticorrupção: http://goo.gl/p8ZI3

2013-10-20T12:00:01+0000 640949075949162_2131664
b51e4ca44827ceb37f40015082b200e2a42
7825b 0

 Corrupto fora!
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 Assista ao vídeo institucional da CGU e conheça nossas ações pelo bom uso dos recursos públicos e incremento da #transparência governamental. 
Inscreva-se no canal da Controladoria no #youtube e receba nossas atualizações de vídeos anticorrupção: http://goo.gl/p8ZI3

2013-10-20T12:00:01+0000 640949075949162_2131859
a45fcdcd8395b1e067a8452fe19c936542b
1a4af 0

 Nao pode ser serio! Desculpem, me respeitem
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 Assista ao vídeo institucional da CGU e conheça nossas ações pelo bom uso dos recursos públicos e incremento da #transparência governamental. 
Inscreva-se no canal da Controladoria no #youtube e receba nossas atualizações de vídeos anticorrupção: http://goo.gl/p8ZI3

2013-10-20T12:00:01+0000 640949075949162_2131643
dbf0908b35fc0f61fe3048bd785505246f49
f4c2 0

 Olho da rua: será?
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 Assista ao vídeo institucional da CGU e conheça nossas ações pelo bom uso dos recursos públicos e incremento da #transparência governamental. 
Inscreva-se no canal da Controladoria no #youtube e receba nossas atualizações de vídeos anticorrupção: http://goo.gl/p8ZI3

2013-10-20T12:00:01+0000 640949075949162_2165970
35c101e12b7634cf2a8a1da50949b5df01a
faa90 0

 Só vendo para poder acreditar
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 Desde 2003_ a #CGU vem atuando como típica agência anticorrupção_ aprimorando o controle interno e incentivando o controle social dos gastos do 
Governo Federal_ por meio de atividades de auditoria_ correição_ ouvidoria e combate à corrupção. Saiba mais sobre as atribuições da Controladoria em 
prol da transparência pública em www.cgu.gov.br/CGU/Competencias

2013-10-19T13:00:02+0000 640854199291983_2135787
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 1

 Claúdia Salete Carvalho Belizário, pelas redes não conseguimos atender satisfatoriamente sua 
demanda. Solicitamos que encaminhe sua mensagem para o e-mail publicacoescgu@cgu.gov.br. 
Obrigada!
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 Desde 2003_ a #CGU vem atuando como típica agência anticorrupção_ aprimorando o controle interno e incentivando o controle social dos gastos do 
Governo Federal_ por meio de atividades de auditoria_ correição_ ouvidoria e combate à corrupção. Saiba mais sobre as atribuições da Controladoria em 
prol da transparência pública em www.cgu.gov.br/CGU/Competencias

2013-10-19T13:00:02+0000 640854199291983_2138868
93d9a2db49fe5dee55dd03285890fdbac38
ae7cf 1

 Solicitei pelo email publicaçoes cgu., gostaria que se possivel me enviassem , por favor a 
cartilha , o vereador e fiscalizaçao dos recursos publicos municipais. obrigado.
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 Desde 2003_ a #CGU vem atuando como típica agência anticorrupção_ aprimorando o controle interno e incentivando o controle social dos gastos do 
Governo Federal_ por meio de atividades de auditoria_ correição_ ouvidoria e combate à corrupção. Saiba mais sobre as atribuições da Controladoria em 
prol da transparência pública em www.cgu.gov.br/CGU/Competencias

2013-10-19T13:00:02+0000 640854199291983_2135311
93d9a2db49fe5dee55dd03285890fdbac38
ae7cf 0

 solicitei algumas cartilhas , mas nao obtive respostsa estou aguardando

2013-10-22T08:17:25+0000 0
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 Desde 2003_ a #CGU vem atuando como típica agência anticorrupção_ aprimorando o controle interno e incentivando o controle social dos gastos do 
Governo Federal_ por meio de atividades de auditoria_ correição_ ouvidoria e combate à corrupção. Saiba mais sobre as atribuições da Controladoria em 
prol da transparência pública em www.cgu.gov.br/CGU/Competencias

2013-10-19T13:00:02+0000 640854199291983_2130209
35c101e12b7634cf2a8a1da50949b5df01a
faa90 0

 Meu imail é (moreiraesantosltda@hotmail.com)
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 Desde 2003_ a #CGU vem atuando como típica agência anticorrupção_ aprimorando o controle interno e incentivando o controle social dos gastos do 
Governo Federal_ por meio de atividades de auditoria_ correição_ ouvidoria e combate à corrupção. Saiba mais sobre as atribuições da Controladoria em 
prol da transparência pública em www.cgu.gov.br/CGU/Competencias

2013-10-19T13:00:02+0000 640854199291983_2130204
35c101e12b7634cf2a8a1da50949b5df01a
faa90 0

 MG

2013-10-19T19:20:58+0000 0
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 Desde 2003_ a #CGU vem atuando como típica agência anticorrupção_ aprimorando o controle interno e incentivando o controle social dos gastos do 
Governo Federal_ por meio de atividades de auditoria_ correição_ ouvidoria e combate à corrupção. Saiba mais sobre as atribuições da Controladoria em 
prol da transparência pública em www.cgu.gov.br/CGU/Competencias

2013-10-19T13:00:02+0000 640854199291983_2130200
35c101e12b7634cf2a8a1da50949b5df01a
faa90 0

 Na minha cidade Bela Vistade minas tem muita maracutaia e nada acontece
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 Desde 2003_ a #CGU vem atuando como típica agência anticorrupção_ aprimorando o controle interno e incentivando o controle social dos gastos do 
Governo Federal_ por meio de atividades de auditoria_ correição_ ouvidoria e combate à corrupção. Saiba mais sobre as atribuições da Controladoria em 
prol da transparência pública em www.cgu.gov.br/CGU/Competencias

2013-10-19T13:00:02+0000 640854199291983_2129547
de6b2e0e77447487e09ada5cebcbb4ff2c3
188a1 0

 http://www.alnoticias.com.br/presidenta-do-conselho-do-fundeb-de-sao-miguel-dos-campos-e-
denunciada-no-ministerio-publico-estadual-por-irregularidades/

2013-10-19T16:11:57+0000 0
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 #AcessoàInformação: As inscrições para o curso são gratuitas e podem ser feitas até o dia 22 deste mês pelo site www.escolavirtual.cgu.gov.br

2013-10-18T14:00:01+0000 642068225837247_85935201
35c101e12b7634cf2a8a1da50949b5df01a
faa90 0

 Este ingormativo funciona, mas só no papel

2013-10-19T19:25:01+0000 0
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 #AcessoàInformação: As inscrições para o curso são gratuitas e podem ser feitas até o dia 22 deste mês pelo site www.escolavirtual.cgu.gov.br

2013-10-18T14:00:01+0000 642068225837247_85932287
e6994f699df0e09f5a0474ead541838a9cb
4f3f6 0

 Parabéns a CGU por mais uma excelente iniciativa!
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 #AcessoàInformação: As inscrições para o curso são gratuitas e podem ser feitas até o dia 22 deste mês pelo site www.escolavirtual.cgu.gov.br

2013-10-18T14:00:01+0000 642068225837247_85933728
de6b2e0e77447487e09ada5cebcbb4ff2c3
188a1 0

 Gente, vamos contribuir com a impunidade neste país, compartilhem: 
http://www.alnoticias.com.br/presidenta-do-conselho-do-fundeb-de-sao-miguel-dos-campos-e-
denunciada-no-ministerio-publico-estadual-por-irregularidades/

2013-10-19T07:53:50+0000 0
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 #AcessoàInformação: As inscrições para o curso são gratuitas e podem ser feitas até o dia 22 deste mês pelo site www.escolavirtual.cgu.gov.br

2013-10-18T14:00:01+0000 642068225837247_85931656
3f5ddae9cff5302f3aebb4ceebb17cb82c2e
ca86 0

 Emerson Parreira, Sylvio Milicio Cardoso, Carlo Mati,

2013-10-18T14:37:08+0000 0

17147777
2896297_
64206822
5837247

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 #AcessoàInformação: As inscrições para o curso são gratuitas e podem ser feitas até o dia 22 deste mês pelo site www.escolavirtual.cgu.gov.br

2013-10-18T14:00:01+0000 642068225837247_85931608
fd1c1dca1a99725157ae926710050b25a9f
2476b 0

 Te interessa Bárbara Mairesse Lemos?

2013-10-18T14:16:18+0000 0
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 #AcessoàInformação: As inscrições para o curso são gratuitas e podem ser feitas até o dia 22 deste mês pelo site www.escolavirtual.cgu.gov.br

2013-10-18T14:00:01+0000 642068225837247_85932923
94a94851063a00d502c50e9b711aadcbbe
a964cf 0

 Não dou sorte. Já é o segundo que eu não consigo me matricular.

2013-10-19T00:49:00+0000 0
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 A #ouvidoria é hoje um poderoso canal por meio do qual o cidadão pode exercer de forma efetiva o #controlesocial_ contribuindo assim com a contínua 
melhoria dos serviços públicos prestados. Faça o download da ?Coleção OGU? e saiba sobre a atuação das ouvidorias na implementação da #LeideAcesso 
à Informação; sobre o atendimento adequado ao cidadão_ entre outros temas. http://goo.gl/mMKkjg

2013-10-16T12:00:00+0000 640249756019094_2122849
5943a1917b846d486f4fd072d1a2ecfcd93
4b863 0

 Lucas Correia DecorGilmar da Rádio e Sueli Barros Paulo Henrique

2013-10-16T13:34:58+0000 0
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 A #ouvidoria é hoje um poderoso canal por meio do qual o cidadão pode exercer de forma efetiva o #controlesocial_ contribuindo assim com a contínua 
melhoria dos serviços públicos prestados. Faça o download da ?Coleção OGU? e saiba sobre a atuação das ouvidorias na implementação da #LeideAcesso 
à Informação; sobre o atendimento adequado ao cidadão_ entre outros temas. http://goo.gl/mMKkjg

2013-10-16T12:00:00+0000 640249756019094_2134111
b3190a75f1c130064b41cc6bb69c9d5304f
afb1b 0

 Se uma instituição de ensino usa meu professor pago com meu dinheiro.. agua e luz.. espaço 
fisico que é mantido com meu dinheiro para suas pesquisas e alunos que usaram do meu recurso 
publico como papel e outros afins para esta ali tambem tem que oferecer formas de acesso a 
beneficios gratuitos e de forma a que todos que tenha interesse possa acessar ou ter informação 
de competição por vagas de forma igualitaria.. não por QI ..quando esse serviço é de acesso 2013-10-21T17:44:18+0000 0
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-10-15T14:00:01+0000 640343076009762_85922246
e894f65beb70770e6cc91a80e0bb33710f1
1449f 0

 ;)
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 #GestãoPública: Tire suas dúvidas sobre Licitações e Contratos Administrativos com a cartilha da CGU sobre o tema_ no link http://goo.gl/eR7Jh

2013-10-14T17:00:01+0000 637102516333818_2134273
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 1

 Luciane Marin, as orientações contidas na cartilha de Licitações e Contratos da CGU abrangem 
sim algumas das principais regras dispostas na Lei Nº 12.462/2011, que cria o Regime 
Diferenciado de Contratações Públicas (RDC).
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 #GestãoPública: Tire suas dúvidas sobre Licitações e Contratos Administrativos com a cartilha da CGU sobre o tema_ no link http://goo.gl/eR7Jh

2013-10-14T17:00:01+0000 637102516333818_2119690
e2b6fe0c3d422a558c26cf0a75488bf34c0
14e59 0

 tá dentro do novo RDC?
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 #GestãoPública: Tire suas dúvidas sobre Licitações e Contratos Administrativos com a cartilha da CGU sobre o tema_ no link http://goo.gl/eR7Jh

2013-10-14T17:00:01+0000 637102516333818_2119791
d13b1e5077d2edb2c8c59b311de54b92d7
87b544 0

 vai que.. cai na prova da CESPE!
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 #GestãoPública: Tire suas dúvidas sobre Licitações e Contratos Administrativos com a cartilha da CGU sobre o tema_ no link http://goo.gl/eR7Jh

2013-10-14T17:00:01+0000 637102516333818_2119541
e827bebf248b769b409ed653c14daa9c4db
59c94 0

 Adorei...:)!!!
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 alguém pode me dizer o endereço aqui no rio

2013-10-13T14:16:10+0000 639633962747340_85918234
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Olá André! Confira abaixo o contato da Regional da CGU no Rio de Janeiro: End.: Avenida 
Presidente Antônio Carlos, nº 375, Ed. Palácio da Fazenda, 7º andar, Sala 711 - Centro Rio de 
Janeiro/RJ - CEP: 20.020-010 Tel: (21) 3805-3700 / (21) 3805-3702 / (21) 3805-3707 E-mail: 
cgurj@cgu.gov.br E confira também o contato de nossas regionais em outras capitais em: 
http://goo.gl/YxM5nx 2013-10-14T13:39:49+0000 0
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 Promover a #transparência_ lutar #contracorrupção_ dar poder aos cidadãos e dominar o poder das novas tecnologias para tornar o governo mais efetivo e 
responsável: essas são obrigações assumidas pela Parceria para Governo Aberto_ iniciativa internacional que hoje conta com a participação de 57 países. 
O Brasil_ representado pela CGU_ foi um dos oito países fundadores da #OGP - Open Government Partnership e presidiu a iniciativa desde sua fundação 
até setembro de 2012. As propostas dos países participantes devem ser elaboradas em torno de uma das 5 áreas de desafios. Saiba mais sobre a OGP em 
http://goo.gl/4Ywqr 2013-10-13T13:00:01+0000 637093686334701_2116694

307faec455b3d4c59199d7a352dbd29c12
2fb691 0

 Aqui onde moro, não existe progresso ou melhorias. Não há planejamento reina aquela velho 
política de enfeitar as ruas do centro.

2013-10-13T13:04:06+0000 0
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 #DiadasCrianças: Conheça a íntegra da principal legislação que protege nossas crianças e adolescentes em http://goo.gl/LV43aJ

2013-10-12T13:00:02+0000 634167439960659_2115022
509d6664558ff13c49bce3176c095a29217
24cd9 0

 A CGU tem um importante trabalho no PETI, em 
http://sistemas.cgu.gov.br/relats/uploads/5427_%20relatorio_PETI.pdf
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 #DiadasCrianças: Conheça a íntegra da principal legislação que protege nossas crianças e adolescentes em http://goo.gl/LV43aJ

2013-10-12T13:00:02+0000 634167439960659_2115081
b20f9e1d8856e581cded50f36c841926a60
f0d23 0

 Pela efetividade, eficiência e eficácia da RGD - Rede de Garantia de Direitos já!!!

2013-10-12T15:22:53+0000 0
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 #DiadasCrianças: Conheça a íntegra da principal legislação que protege nossas crianças e adolescentes em http://goo.gl/LV43aJ

2013-10-12T13:00:02+0000 634167439960659_2115018
be8b6780d4a54850f7b33047b5f0b104c2f
500fe 0

 Parabéns!!!!!!!!!!!!!!!
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 #DiadasCrianças: Conheça a íntegra da principal legislação que protege nossas crianças e adolescentes em http://goo.gl/LV43aJ

2013-10-12T13:00:02+0000 634167439960659_2114895
ee9dfdfa07883eb19c7cbbd5b00bc0da87a
12632 0

 cnj desta se superou, o que mais a justiça despreza são as crianças e adolescentes, é piada? ou 
somente hipocrisia msmo?

2013-10-12T13:33:33+0000 0
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 Confira o relatório_ atualizado até setembro_ de punições expulsivas aplicadas a #servidores do Poder Executivo Federal. Desde o início da série_ a CGU 
já aplicou 4.523 punições expulsivas apenas pela via administrativa_ sem a necessidade de processo judicial. Acesse o relatório completo em: 
www.cgu.gov.br/Correicao/RelatoriosExpulsoes

2013-10-11T14:00:01+0000 637582682952468_802357133141688
f563d271fcc50e744618938adcc86397c71
4b318 0

 Não tenho nenhuma dúvida de que o OFÍCIO que gerou o Processo SIPAR nº 
25009.002184/2008 foi adulterado. Neste Ofício, retiraram o nome da médica e colocaram o 
meu. Enquanto que na tramitação do mesmo Processo continuam constando os nomes dos dois 
médicos. Esse processo teria vindo direto do PAM CODAJÁS para o Núcleo. No Ofício, 
constam o meu nome e o nome do médico; na tramitação interna do SIPAR, constam os nomes 2014-08-12T17:19:00+0000 0
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 Confira o relatório_ atualizado até setembro_ de punições expulsivas aplicadas a #servidores do Poder Executivo Federal. Desde o início da série_ a CGU 
já aplicou 4.523 punições expulsivas apenas pela via administrativa_ sem a necessidade de processo judicial. Acesse o relatório completo em: 
www.cgu.gov.br/Correicao/RelatoriosExpulsoes

2013-10-11T14:00:01+0000 637582682952468_802357053141696
f563d271fcc50e744618938adcc86397c71
4b318 0

 Manaus, 29 de julho de 2014. Aos Srs. Servidores Federais do Ministério da Saúde no Estado 
do Amazonas. Eu sou MARILENE PAES DA FONSECA, Servidora Pública Federal, 
concursada, ocupante do cargo de Técnico de Laboratório desde 1984, Farmacêutica-bioquímica 
por profissão, até então lotada no Laboratório de Análises Clínicas do PAM Codajás ? 
Cachoeirinha desde fevereiro de 2003, mas PROVISORIAMENTE (INCONSTITUCIONAL!) 2014-08-12T17:18:42+0000 0
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-10-08T20:00:00+0000 10151888602619659_27983572
85f27ce0fa6df3ca91f3d70027bdc721094a
4ee9 0

 Luis Gustavo Hernandes Vieira por favor avise ao chefe que nosso trabalho foi selecionado !!!!
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 Olho vivo no dinheiro público! Saiba como contribuir para democratizar as oportunidades e diminuir a desigualdade social em nosso país_ 
acompanhando_ controlando e fiscalizando as ações do Programa #BolsaFamília. A publicação mostra_ de forma detalhada_ como exercer objetivamente 
o #controlesocial dos recursos vinculados ao Programa_ de forma a permitir que eles sejam gastos com eficácia_ produzindo os resultados esperados e 
seguindo o que determina a legislação. Veja a cartilha da CGU em http://goo.gl/BlVhq

2013-10-08T12:00:01+0000 632878670089536_2108358
aabc0632e2d59ee51b06489ae524981d11
4939fe 0

 Eliane de Souza
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 AO VIVO: Assista agora (20h)_ na TV NBR_ entrevista com o Secretário de Prevenção da Corrupção da CGU_ Sérgio Seabra_ que vai falar sobre o 
Programa Brasil Transparente. O #BrasilTransparente_ programa criado pela CGU_ tem como objetivo auxiliar Estados e Municípios na implementação 
das medidas de governo transparente previstas na Lei de Acesso à Informação. Assista à TVNBR ao vivo em http://goo.gl/uq0ptx

2013-10-07T23:00:00+0000 636706636373406_85900582
8c9ae2d13f798d9d112bb7ade80d3e3996
8ff3cd 0

 compartilha aí: http://www.alnoticias.com.br/presidenta-do-conselho-do-fundeb-de-sao-miguel-
dos-campos-e-denunciada-no-ministerio-publico-estadual-por-irregularidades/
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 AO VIVO: Assista agora (20h)_ na TV NBR_ entrevista com o Secretário de Prevenção da Corrupção da CGU_ Sérgio Seabra_ que vai falar sobre o 
Programa Brasil Transparente. O #BrasilTransparente_ programa criado pela CGU_ tem como objetivo auxiliar Estados e Municípios na implementação 
das medidas de governo transparente previstas na Lei de Acesso à Informação. Assista à TVNBR ao vivo em http://goo.gl/uq0ptx

2013-10-07T23:00:00+0000 636706636373406_85899933
207e0d5929dcba06cb2deaeb9f6f3068b71
0afc1 0

 Boa noite chefe Sr precisa ver as contas da PMJSP vamos chamar EY

2013-10-07T23:05:14+0000 1
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021a07c

 A origem foi um trabalho da CGU.

2013-10-03T12:31:47+0000 677732528904080_7459730
bd35b2ee7cfcd33a5abb20e7f06e1c2b80fb
f8fd 0

 Perdão... por que não se condena ao Lula também??? É o mesmo crimem, que foi EXTINTO 
coonforme art 267 do CDC (promulgado por ele)...ONDE ESTÁ A JUSTIÇA NESSE PAÍS!??

2013-10-04T09:27:45+0000 0
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 Denuncia: Em Minas a escola UTRAMIG não está repassando as passagens aos alunos do PRONATEC!

2013-10-02T22:21:16+0000 634306299946773_85888555
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Diogo, a CGU recebe denúncias de irregularidades quanto ao uso de recursos públicos federais 
pelo link http://www.cgu.gov.br/Denuncias. Solicitamos que encaminhe a sua manifestação, 
observando as orientações contidas na página. Obrigada e continue exrcendo a sua cidadania!
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 ?Queremos rodar o Brasil para estabelecer conversações com todas as regiões do país_ a fim de trocarmos experiências que visem contemplar as 
necessidades dos cidadãos em uma rede de ouvidores_ em um Sistema Federal de Ouvidorias?. Foi com essas palavras que o ouvidor-geral da União_ José 
Eduardo Romão_ abriu a terceira etapa do projeto ?Caravanas das Ouvidorias: rumo ao sistema participativo?_ realizada nos dias 25 e 26 de setembro_ 
em Salvador (BA).

2013-10-01T19:00:00+0000 633399996704070_85885659
d2ce23e303975f93fb05ab41492e0850a54
bfbac 0

 Conte comigo em MG

2013-10-02T17:21:11+0000 1
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 NÓS MORADORES DA CIDADE OCIDENTAL (GO) PRECISAMOS DE UMA AUDITORIA URGENTE DA CGU NA PREFEITURA DE NOSSA 
CIDADE_ESTAMOS EM OUTUBRO E ATÉ AGORA A PREFEITA NÃO FEZ NADA PELA CIDADE. POVO DAQUI DESCONTENTE.

2013-10-01T14:10:43+0000 633258156718254_85888558
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Paulo Roberto, a CGU é responsável pela investigação de irregularidades quanto ao uso de 
recursos públicos federais. Se for esse o caso, você pode formalizar uma denúncia referente à 
situação relatada através do link http://www.cgu.gov.br/Denuncias/ Caso se trate de verba 
pública estadual ou municipal, pedimos que procure o Tribunal de Contas, Controladoria ou 
Ministério Público Estadual. 2013-10-03T17:58:34+0000 1
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 Precisamos tormar providências urgente em Ipupiara! Creche de Ipupiara-Ba_ se encontra paralisada e inacabada_ faltando uma fiscalização mais 
rigorosa para saber o que aconteceu com os recursos destinados_ o povo quer uma resposta urgente! veajm filmagens da obra de Ipupiara-Ba. 
https://www.facebook.com/photo.php?v=3598217491551&set=vb.1756940626&type=2&theater

2013-10-01T08:24:55+0000 633143703396366_85888565
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Helio Chagas, a CGU é responsável pela investigação de irregularidades quanto ao uso de 
recursos públicos federais. Se for esse o caso, você pode formalizar uma denúncia referente à 
situação relatada através do link http://www.cgu.gov.br/Denuncias/ Caso se trate de verba 
pública estadual ou municipal, pedimos que procure o Tribunal de Contas, Controladoria ou 
Ministério Público Estadual.

2013-10-03T18:00:38+0000 0
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 Precisamos tormar providências urgente em Ipupiara! Creche de Ipupiara-Ba_ se encontra paralisada e inacabada_ faltando uma fiscalização mais 
rigorosa para saber o que aconteceu com os recursos destinados_ o povo quer uma resposta urgente! veajm filmagens da obra de Ipupiara-Ba. 
https://www.facebook.com/photo.php?v=3598217491551&set=vb.1756940626&type=2&theater

2013-10-01T08:24:55+0000 633143703396366_85882137
1117b34fe263f9799875cf3bfd554e2b5f3f3
219 0

 Vejam detalhes do convênio da referida creche: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3598924029214&set=a.3598909428849.10737418
32.1756940626&type=1&theater
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 Lembrem-se que o serviço de solicitação de informações governamentais é gratuito_ salvo a reprodução de documentos. Conheça a Lei de Acesso (#LAI) 
na íntegra e saiba mais sobre o acesso à informação pública: www.acessoainformacao.gov.br

2013-09-29T19:00:01+0000 629576470419756_2091871
b51e4ca44827ceb37f40015082b200e2a42
7825b 0

 INFORMAÇÃO!
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 #ControleSocial: Tudo o que o governo gasta vem das taxas e impostos pagos pelos cidadãos. Com informação_ podemos fazer com que ele seja bem 
aplicado_ ajudando a melhorar a vida de todos. Por isso_ olho vivo! Confira a cartilha da CGU e saiba como acompanhar a utilização dos gastos públicos: 
http://goo.gl/jLcTH

2013-09-29T13:00:01+0000 629563020421101_2091344
dc5fd3308abb769c4d0ec8b75c6bf8c7e22
3be44 0

 Quarto Maior Estado da Federação, o SONEGÔMETRO, quem: Pessoa Jurídica. Empresas 
Nacionais, roubam recursos públicos, e geram enriquecimento ilícito, miséria ao povo, e 
subdesenvolvimento.
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 #ControleSocial: Tudo o que o governo gasta vem das taxas e impostos pagos pelos cidadãos. Com informação_ podemos fazer com que ele seja bem 
aplicado_ ajudando a melhorar a vida de todos. Por isso_ olho vivo! Confira a cartilha da CGU e saiba como acompanhar a utilização dos gastos públicos: 
http://goo.gl/jLcTH

2013-09-29T13:00:01+0000 629563020421101_2091307
2ecbd858f4e4d597f80c53d3c6eb8bc4f84
7faf4 0

 http://youtu.be/UZ-f5l6SyaM
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 #ControleSocial: Tudo o que o governo gasta vem das taxas e impostos pagos pelos cidadãos. Com informação_ podemos fazer com que ele seja bem 
aplicado_ ajudando a melhorar a vida de todos. Por isso_ olho vivo! Confira a cartilha da CGU e saiba como acompanhar a utilização dos gastos públicos: 
http://goo.gl/jLcTH

2013-09-29T13:00:01+0000 629563020421101_2091800
94efa5acf40b083f6aae1621efefdd2fc43b8
d19 0

 O povo deve dar um basta no Bolsa Família, o povo precisa educação, saúde, e trabalho digno. 
Basta de esmola!!!!!!!!!
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 #ControleSocial: Tudo o que o governo gasta vem das taxas e impostos pagos pelos cidadãos. Com informação_ podemos fazer com que ele seja bem 
aplicado_ ajudando a melhorar a vida de todos. Por isso_ olho vivo! Confira a cartilha da CGU e saiba como acompanhar a utilização dos gastos públicos: 
http://goo.gl/jLcTH

2013-09-29T13:00:01+0000 629563020421101_2091336
b51e4ca44827ceb37f40015082b200e2a42
7825b 0

 DE OLHO NO DINHEIRO PÚBLICO.
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 Em julho de 2013_ entrou em vigor no Brasil a Lei de #ConflitodeInteresses. Ela define as situações que configuram esse tipo de conflito durante e após o 
exercício de cargo ou emprego no Poder Executivo Federal. A Lei estabelece formas do agente público se prevenir da ocorrência do conflito de interesses_ 
prevendo_ por outro lado_ punição severa àquele que se encontrar em alguma dessas situações. A Controladoria-Geral da União recebeu importantes 
atribuições sobre o tema_ como as funções de fiscalização_ avaliação e prevenção. Entenda o papel da CGU em http://goo.gl/1TvbTx

2013-09-28T13:00:00+0000 631447643565972_2089342
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 1

 José, na segunda-feira encaminharemos sua dúvida à área técnica. Pedimos que aguarde! 
Obrigada pelo contato.
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 Em julho de 2013_ entrou em vigor no Brasil a Lei de #ConflitodeInteresses. Ela define as situações que configuram esse tipo de conflito durante e após o 
exercício de cargo ou emprego no Poder Executivo Federal. A Lei estabelece formas do agente público se prevenir da ocorrência do conflito de interesses_ 
prevendo_ por outro lado_ punição severa àquele que se encontrar em alguma dessas situações. A Controladoria-Geral da União recebeu importantes 
atribuições sobre o tema_ como as funções de fiscalização_ avaliação e prevenção. Entenda o papel da CGU em http://goo.gl/1TvbTx

2013-09-28T13:00:00+0000 631447643565972_2089479
ec42ca0d7f8eef4eac15e57d27a47d86e15
82d73 1

 Muito obrigado! Meu email é nicooliveira51@gmail.com, caso queiram enviar a resposta por 
esse modo. Quero parabenizar aqui os bons préstimos, a CGU sempre atendendo os cidadãos . 
Parabéns! Também quero registrar a importância do papel da CGU, MPF, TCU no combate à 
improbidade administrativa e crimes de corrupção! Faço estágio no Ministério Público Federal, 
Ofício Criminal e Improbidades, e vejo o quão é importante a atuação desses órgãos para a 2013-09-28T16:47:05+0000 2
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 Em julho de 2013_ entrou em vigor no Brasil a Lei de #ConflitodeInteresses. Ela define as situações que configuram esse tipo de conflito durante e após o 
exercício de cargo ou emprego no Poder Executivo Federal. A Lei estabelece formas do agente público se prevenir da ocorrência do conflito de interesses_ 
prevendo_ por outro lado_ punição severa àquele que se encontrar em alguma dessas situações. A Controladoria-Geral da União recebeu importantes 
atribuições sobre o tema_ como as funções de fiscalização_ avaliação e prevenção. Entenda o papel da CGU em http://goo.gl/1TvbTx

2013-09-28T13:00:00+0000 631447643565972_2096694
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 1

 José, a Lei 12.813/2013 restringiu a atuação da CGU aos casos de conflito de interesses 
envolvendo todos os agentes públicos não discriminados nos incisos I a IV do art. 2º. Portanto, 
conflito de interesses envolvendo Ministros de Estados é matéria de competência da Comissão 
de Ética Pública ? CEP, e não da CGU. Acreditamos, porém, que nesses casos, identificado o 
conflito de interesses, a CEP manterá a prática de emitir recomendações à presidenta para que 2013-10-02T14:46:32+0000 2
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 Em julho de 2013_ entrou em vigor no Brasil a Lei de #ConflitodeInteresses. Ela define as situações que configuram esse tipo de conflito durante e após o 
exercício de cargo ou emprego no Poder Executivo Federal. A Lei estabelece formas do agente público se prevenir da ocorrência do conflito de interesses_ 
prevendo_ por outro lado_ punição severa àquele que se encontrar em alguma dessas situações. A Controladoria-Geral da União recebeu importantes 
atribuições sobre o tema_ como as funções de fiscalização_ avaliação e prevenção. Entenda o papel da CGU em http://goo.gl/1TvbTx

2013-09-28T13:00:00+0000 631447643565972_2097143
ec42ca0d7f8eef4eac15e57d27a47d86e15
82d73 1

 Entendi. Mais uma vez obrigado!
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 Em julho de 2013_ entrou em vigor no Brasil a Lei de #ConflitodeInteresses. Ela define as situações que configuram esse tipo de conflito durante e após o 
exercício de cargo ou emprego no Poder Executivo Federal. A Lei estabelece formas do agente público se prevenir da ocorrência do conflito de interesses_ 
prevendo_ por outro lado_ punição severa àquele que se encontrar em alguma dessas situações. A Controladoria-Geral da União recebeu importantes 
atribuições sobre o tema_ como as funções de fiscalização_ avaliação e prevenção. Entenda o papel da CGU em http://goo.gl/1TvbTx

2013-09-28T13:00:00+0000 631447643565972_2089154
ec42ca0d7f8eef4eac15e57d27a47d86e15
82d73 0

 Agora quer dizer que agentes políticos podem praticar ato de improbidade administrativa, nos 
termos do art. 12 dessa Lei? Ultima decisão do STF é no sentido de que Ministro de Estado não 
pode praticar. Vamos ver no que vai dar..CGU - Controladoria-Geral da União (oficial). Gostaria 
que me dissessem uma resposta satisfatória! Agradeço
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 Em julho de 2013_ entrou em vigor no Brasil a Lei de #ConflitodeInteresses. Ela define as situações que configuram esse tipo de conflito durante e após o 
exercício de cargo ou emprego no Poder Executivo Federal. A Lei estabelece formas do agente público se prevenir da ocorrência do conflito de interesses_ 
prevendo_ por outro lado_ punição severa àquele que se encontrar em alguma dessas situações. A Controladoria-Geral da União recebeu importantes 
atribuições sobre o tema_ como as funções de fiscalização_ avaliação e prevenção. Entenda o papel da CGU em http://goo.gl/1TvbTx

2013-09-28T13:00:00+0000 631447643565972_2089134
8e83fb13d025fbca18003635309d3a50ba2
4a16e 0

 SOMOS TESTEMUNHAMAS DOS CONFLITOS DE INTERESSES NA CONDUTA DOS 
AGENTES PÚBLICOS...
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 Em julho de 2013_ entrou em vigor no Brasil a Lei de #ConflitodeInteresses. Ela define as situações que configuram esse tipo de conflito durante e após o 
exercício de cargo ou emprego no Poder Executivo Federal. A Lei estabelece formas do agente público se prevenir da ocorrência do conflito de interesses_ 
prevendo_ por outro lado_ punição severa àquele que se encontrar em alguma dessas situações. A Controladoria-Geral da União recebeu importantes 
atribuições sobre o tema_ como as funções de fiscalização_ avaliação e prevenção. Entenda o papel da CGU em http://goo.gl/1TvbTx

2013-09-28T13:00:00+0000 631447643565972_2089130
307faec455b3d4c59199d7a352dbd29c12
2fb691 0

 Na minha visão, os políticos são corruptos pela iniciativa privada.
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 Para refletirmos...

2013-09-26T19:00:01+0000 629558340421569_2087935
fc44609a12b1623845be3d5f5ff2a4adac57
bf10 0

 verdade.
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 Para refletirmos...

2013-09-26T19:00:01+0000 629558340421569_2084717
3f20b49a296cd4bb9f59e0311c4a7fbba5c
09721 0

 Concordo.
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17147777
2896297_
63090039
0287364

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 Para refletirmos...

2013-09-26T19:00:01+0000 629558340421569_2084681
b05e1f20141f4ab2017cd2279515cf480d0
3a166 0

 Perfeito!!!!!!
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 Para refletirmos...

2013-09-26T19:00:01+0000 629558340421569_2090121
0ed939d8422525c830607f67f3786dd67f1
a03ad 0

 É ISSO AI
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 Para refletirmos...

2013-09-26T19:00:01+0000 629558340421569_2085530
0766779bab9fd2536712374156d84ff2630
3c0cc 0

 Fato!!!
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 Para refletirmos...

2013-09-26T19:00:01+0000 629558340421569_2085128
9d9beebaae7dac063bf8c92acd43cc4fc9a
df708 0

 ou como ela trata os animais.....
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 Para refletirmos...

2013-09-26T19:00:01+0000 629558340421569_2084913
c661ba666e0c53f9fbab5f780044599cb06
df1ae 0

 Plena verdade mesmo...
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 Para refletirmos...

2013-09-26T19:00:01+0000 629558340421569_2084864
fdf9e0bc2bba31fd264368eb0a1c9cfe29d7
0a12 0

 com certeza
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 Para refletirmos...

2013-09-26T19:00:01+0000 629558340421569_2084724
35546f2a2b1c28483be3c646b31fd8ac85f
630b4 0

 Verdade!!!
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 Para refletirmos...

2013-09-26T19:00:01+0000 629558340421569_2084710
7466e14779dd1d576cda4621e27affc28a2
336b5 0

 Perfeito
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 Para refletirmos...
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0330a 0

 Poderia ajudar ...se for possivel http://www.greenpeace.org/brasil/pt/Noticias/Justica-russa-
mantem-dois-ativistas-na-prisao/?utm_source=ciber_libertem-os-30_2013-09-
26&utm_source=SilverpopMailing&utm_medium=email&utm_campaign=Liga_2_20130926_
Libertem-os-
30%20(1)&utm_content=&spMailingID=42722765&spUserID=NjYwNTA2OTU1NzUS1&sp2013-09-26T19:39:57+0000 0
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 CGU aplica pena de destituição de cargo público a Rosemary Noronha. A pena_ resultado do Processo Administrativo Disciplinar (#PAD) conduzido 
pela Controladoria_ foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Entre as irregularidades cometidas_ a Comissão Processante da #CGU elencou o 
recebimento de vantagens indevidas; a falsificação de documentos; e o tráfico de influência. Saiba mais sobre a conclusão do processo em 
http://goo.gl/NiNLP2

2013-09-25T19:00:00+0000 630445800332823_2083928
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 1

 Tereza, a CGU é responsável pela punição administrativa, que resultou na destituição. A esfera 
penal é conduzida pelo Poder Judiciário.
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 CGU aplica pena de destituição de cargo público a Rosemary Noronha. A pena_ resultado do Processo Administrativo Disciplinar (#PAD) conduzido 
pela Controladoria_ foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Entre as irregularidades cometidas_ a Comissão Processante da #CGU elencou o 
recebimento de vantagens indevidas; a falsificação de documentos; e o tráfico de influência. Saiba mais sobre a conclusão do processo em 
http://goo.gl/NiNLP2

2013-09-25T19:00:00+0000 630445800332823_2084082
209a7e60d5c59abeb2131bff2d82d1c821a
b0aa0 1

 obrigada
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 CGU aplica pena de destituição de cargo público a Rosemary Noronha. A pena_ resultado do Processo Administrativo Disciplinar (#PAD) conduzido 
pela Controladoria_ foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Entre as irregularidades cometidas_ a Comissão Processante da #CGU elencou o 
recebimento de vantagens indevidas; a falsificação de documentos; e o tráfico de influência. Saiba mais sobre a conclusão do processo em 
http://goo.gl/NiNLP2

2013-09-25T19:00:00+0000 630445800332823_2083082
209a7e60d5c59abeb2131bff2d82d1c821a
b0aa0 0

 E não vai presa???
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 CGU aplica pena de destituição de cargo público a Rosemary Noronha. A pena_ resultado do Processo Administrativo Disciplinar (#PAD) conduzido 
pela Controladoria_ foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Entre as irregularidades cometidas_ a Comissão Processante da #CGU elencou o 
recebimento de vantagens indevidas; a falsificação de documentos; e o tráfico de influência. Saiba mais sobre a conclusão do processo em 
http://goo.gl/NiNLP2

2013-09-25T19:00:00+0000 630445800332823_2082787
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 1

 Paulo, essa é pena máxima que pode ser aplicada administrativamente pela CGU.
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 CGU aplica pena de destituição de cargo público a Rosemary Noronha. A pena_ resultado do Processo Administrativo Disciplinar (#PAD) conduzido 
pela Controladoria_ foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Entre as irregularidades cometidas_ a Comissão Processante da #CGU elencou o 
recebimento de vantagens indevidas; a falsificação de documentos; e o tráfico de influência. Saiba mais sobre a conclusão do processo em 
http://goo.gl/NiNLP2

2013-09-25T19:00:00+0000 630445800332823_2089072
e769fe1f39c792b10e066546a35f4c9e0c7
8ad42 1

 bom dia!! muitas vezes a lei é branda e quem gostaria de punir com severidade não pode porque 
não tem amporo legal pra isso,não e culpa deles.mas espero que CGU continue fazendo seu 
trabalho busque e puna aqueles que roubam e enganam o povo,e que o povo de valor para quem 
esta fazendo a diferença eles são poucos mas se a população fazer sua parte, fiscalizando e 
denunciando concerteza o quadro da corrupção vai cair. 2013-09-28T13:12:51+0000 0
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 CGU aplica pena de destituição de cargo público a Rosemary Noronha. A pena_ resultado do Processo Administrativo Disciplinar (#PAD) conduzido 
pela Controladoria_ foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Entre as irregularidades cometidas_ a Comissão Processante da #CGU elencou o 
recebimento de vantagens indevidas; a falsificação de documentos; e o tráfico de influência. Saiba mais sobre a conclusão do processo em 
http://goo.gl/NiNLP2

2013-09-25T19:00:00+0000 630445800332823_2082746
e3de2e550881c7a5da0eb047ea4a80f0656
77408 0

 Que pena mais fraquinha... uma lástima. E o pior de tudo é que o governo quer vender essa 
punição como exemplo de seriedade. Conheci tempos melhores da CGU.
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 CGU aplica pena de destituição de cargo público a Rosemary Noronha. A pena_ resultado do Processo Administrativo Disciplinar (#PAD) conduzido 
pela Controladoria_ foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Entre as irregularidades cometidas_ a Comissão Processante da #CGU elencou o 
recebimento de vantagens indevidas; a falsificação de documentos; e o tráfico de influência. Saiba mais sobre a conclusão do processo em 
http://goo.gl/NiNLP2

2013-09-25T19:00:00+0000 630445800332823_2082808
e3de2e550881c7a5da0eb047ea4a80f0656
77408 0

 Agradeço imensamente pelo esclarecimento, trabalhei durante bastante tempo em conjunto com 
a CGU e acredito muito nesse órgão de Estado. Como cidadão, servidor público e parceiro da 
CGU em várias atuações no passado recente, fica a sugestão de mudança na legislação de forma 
a permitir a aplicação de penas administrativas mais severas, que façam com que o apenado 
sinta que o crime não compensa. Saudações de um amigo da CGU que acredita que o combate à 2013-09-25T21:04:08+0000 3

17147777
2896297_
63047263
3663473

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 CGU aplica pena de destituição de cargo público a Rosemary Noronha. A pena_ resultado do Processo Administrativo Disciplinar (#PAD) conduzido 
pela Controladoria_ foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Entre as irregularidades cometidas_ a Comissão Processante da #CGU elencou o 
recebimento de vantagens indevidas; a falsificação de documentos; e o tráfico de influência. Saiba mais sobre a conclusão do processo em 
http://goo.gl/NiNLP2

2013-09-25T19:00:00+0000 630445800332823_2082666
c392326023e1364e3c3e3333c0a6576b74
622c66 0

 Bravo para a CGU!!!
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 CGU aplica pena de destituição de cargo público a Rosemary Noronha. A pena_ resultado do Processo Administrativo Disciplinar (#PAD) conduzido 
pela Controladoria_ foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Entre as irregularidades cometidas_ a Comissão Processante da #CGU elencou o 
recebimento de vantagens indevidas; a falsificação de documentos; e o tráfico de influência. Saiba mais sobre a conclusão do processo em 
http://goo.gl/NiNLP2

2013-09-25T19:00:00+0000 630445800332823_2086357
1a70a0132fbbf8358ab460e53ce79b42bc4
c361b 0

 Parabéns!
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 CGU aplica pena de destituição de cargo público a Rosemary Noronha. A pena_ resultado do Processo Administrativo Disciplinar (#PAD) conduzido 
pela Controladoria_ foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Entre as irregularidades cometidas_ a Comissão Processante da #CGU elencou o 
recebimento de vantagens indevidas; a falsificação de documentos; e o tráfico de influência. Saiba mais sobre a conclusão do processo em 
http://goo.gl/NiNLP2

2013-09-25T19:00:00+0000 630445800332823_2082783
d13b1e5077d2edb2c8c59b311de54b92d7
87b544 0

 Faltam pegar o chefão!
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 CGU aplica pena de destituição de cargo público a Rosemary Noronha. A pena_ resultado do Processo Administrativo Disciplinar (#PAD) conduzido 
pela Controladoria_ foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Entre as irregularidades cometidas_ a Comissão Processante da #CGU elencou o 
recebimento de vantagens indevidas; a falsificação de documentos; e o tráfico de influência. Saiba mais sobre a conclusão do processo em 
http://goo.gl/NiNLP2

2013-09-25T19:00:00+0000 630445800332823_2082651
c24d30afbaa2ae20a88d34f6136317a3b8b
a61ca 0

 é o mínimo que ela merecia...espero que ainda responda por crimes em outras esferas. Tá, ela é 
o peixe pequeno dessa história...quero ver pegar o peixe grande, o grande molusco dessa 
palhaçada...daí quero ver a CGU fazer o que precisa.
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 A recuperação de ativos públicos_ trabalho conduzido pela Advocacia-Geral da União_ é peça fundamental no combate à corrupção_ reduzindo_ assim_ 
a impunidade.

2013-09-25T17:00:01+0000 629904810386922_85868194
e53b913eca8c977af9e8b3bee768a0762b2
2bb8a 0

 Tem muito mais para recuperar$$$$$$$$$$$$$.Para cima deles!
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 O terceiro encontro das Caravanas das Ouvidorias discutirá a criação de um Sistema Nacional de Ouvidorias Públicas_ a Lei de Acesso à Informação_ a 
Política de Formação Continuada em Ouvidorias (Profoco)_ a Ouvidoria Ativa e os desafios para a integração e a articulação da participação social.

2013-09-24T19:00:01+0000 629996950377708_85865668
769c2c8a93b63ae8f22235b60d70053ae4f
ed918 0

 Michelle Moreira.
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2013-09-22T11:51:03+0000 432363460213813_1127469
7136478c31ea65b9af78180d9f21fe57ab9
ec99d 0

 Diana Maia,

2013-10-12T19:34:56+0000 0

17147777
2896297_
62815320
0562083

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 VÍDEO: O ministro-chefe da CGU_ Jorge Hage_ conversou com a UOL sobre os convênios do poder público com #Ongs_ que foram alvo da operação 
Esopo_ da Polícia Federal_ quando foram presas 22 pessoas_ neste mês. Durante a entrevista_ Hage também falou sobre o financiamento público de 
campanhas eleitorais e sobre o julgamento do mensalão. Confira a entrevista completa em http://goo.gl/MoXPeq

2013-09-20T19:00:03+0000 628121437231926_2073495
ddf82ff7ff3614b9382a838af01615c0dee82
586 0

 Referencias de Caráter para o Brasil e o Mundo!
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 Últimos dias para empresas participarem da sexta rodada de avaliação do Cadastro Empresa Pró-Ética. O cadastro tem como objetivo incentivar a adoção 
de políticas e ações que são reconhecidamente desejadas e necessárias para se criar um ambiente de #integridade que reduza os riscos de ocorrência de 
fraude e corrupção e aumente a #confiança nas relações entre o setor público e o setor privado. Saiba mais em http://goo.gl/4G6fQA

2013-09-19T14:00:00+0000 627105364000200_2071182
d73f752fdbe3736b192f6c4aea06c3491aa
b4d8c 0

 Será que a construnews aquela que faz o "complemento" da coleta de lixo em Aquidabâ fez esse 
cadastro ?
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 Últimos dias para empresas participarem da sexta rodada de avaliação do Cadastro Empresa Pró-Ética. O cadastro tem como objetivo incentivar a adoção 
de políticas e ações que são reconhecidamente desejadas e necessárias para se criar um ambiente de #integridade que reduza os riscos de ocorrência de 
fraude e corrupção e aumente a #confiança nas relações entre o setor público e o setor privado. Saiba mais em http://goo.gl/4G6fQA

2013-09-19T14:00:00+0000 627105364000200_2071415
c651e6268b19a8ca2ef6e204abbca6431b9
a4ce9 0

 Plus !

2013-09-19T17:56:19+0000 0

17147777
2896297_
62707085
0670318

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 Confira entrevista da TV NBR com o secretário de Prevenção da Corrupção da CGU_ Sérgio Seabra_ sobre o curso virtual ?Controle Social e 
Cidadania?_ promovido pela Controladoria. Lembrando que hoje é o último dia de inscrições para o curso_ que abordará a participação popular no estado 
brasileiro_ o controle das ações governamentais e o encaminhamento de denúncias aos órgãos responsáveis. Saiba como participar em 
http://goo.gl/BXvZle

2013-09-19T12:00:01+0000 627070850670318_85855146
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 1

 Elizabeth, este curso é bastante procurado mesmo e as vagas se esgotam em questão de horas. 
Mas ainda este ano vamos oferecer outra edição! Entre em contato pelo e-mail 
escolavirtual.suporte@cgu.gov.br para saber mais informações.
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 Confira entrevista da TV NBR com o secretário de Prevenção da Corrupção da CGU_ Sérgio Seabra_ sobre o curso virtual ?Controle Social e 
Cidadania?_ promovido pela Controladoria. Lembrando que hoje é o último dia de inscrições para o curso_ que abordará a participação popular no estado 
brasileiro_ o controle das ações governamentais e o encaminhamento de denúncias aos órgãos responsáveis. Saiba como participar em 
http://goo.gl/BXvZle

2013-09-19T12:00:01+0000 627070850670318_85855673
8bf66dbaf6aed4001e202fc7d8127a1b687
3f620 1

 EU SOU CONSELHEIRA DE SAÚDE DO CONSELHO MUNICIPAL DEA MINHA 
CIDADE QUE E CAMARAGIBE -PERNAMBUCO. QUE NO ULTIMO MANDATO EU 
FUI COORDENADORA DO MESMO ,POIS NESTE NOSSO CONSELHO NOS FAZEMOS 
RODÍZIO DE PODERES, E GOSTARIA DE TRAZER ESTE CURSO PARA NOS OS 
CONSELHEIRO SEGUI O NOSSO OK? E 2013-09-20T16:59:51+0000 0
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 Confira entrevista da TV NBR com o secretário de Prevenção da Corrupção da CGU_ Sérgio Seabra_ sobre o curso virtual ?Controle Social e 
Cidadania?_ promovido pela Controladoria. Lembrando que hoje é o último dia de inscrições para o curso_ que abordará a participação popular no estado 
brasileiro_ o controle das ações governamentais e o encaminhamento de denúncias aos órgãos responsáveis. Saiba como participar em 
http://goo.gl/BXvZle

2013-09-19T12:00:01+0000 627070850670318_85856120
94a94851063a00d502c50e9b711aadcbbe
a964cf 1

 Enviei o e-mail para o contato da escola virtual. Um abraço.
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 Confira entrevista da TV NBR com o secretário de Prevenção da Corrupção da CGU_ Sérgio Seabra_ sobre o curso virtual ?Controle Social e 
Cidadania?_ promovido pela Controladoria. Lembrando que hoje é o último dia de inscrições para o curso_ que abordará a participação popular no estado 
brasileiro_ o controle das ações governamentais e o encaminhamento de denúncias aos órgãos responsáveis. Saiba como participar em 
http://goo.gl/BXvZle

2013-09-19T12:00:01+0000 627070850670318_85865537
ad407756e5ba20e53eaf84f775e91ca3601
4c548 1

 Nem eu...
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 Confira entrevista da TV NBR com o secretário de Prevenção da Corrupção da CGU_ Sérgio Seabra_ sobre o curso virtual ?Controle Social e 
Cidadania?_ promovido pela Controladoria. Lembrando que hoje é o último dia de inscrições para o curso_ que abordará a participação popular no estado 
brasileiro_ o controle das ações governamentais e o encaminhamento de denúncias aos órgãos responsáveis. Saiba como participar em 
http://goo.gl/BXvZle

2013-09-19T12:00:01+0000 627070850670318_85853486
94a94851063a00d502c50e9b711aadcbbe
a964cf 0

 Poxa, fiquei muito triste. Não consegui a minha inscrição. As vagas acabaram muito rápido. Fiz 
o meu cadastro na escola virtual, mas não consegui me inscrever. Nos três dias só aparecia 
vagas esgotadas. Por favor, se houver outra oportunidade gostaria de participar. Dá uma forcinha 
CGU e abre mais vagas!
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 Confira entrevista da TV NBR com o secretário de Prevenção da Corrupção da CGU_ Sérgio Seabra_ sobre o curso virtual ?Controle Social e 
Cidadania?_ promovido pela Controladoria. Lembrando que hoje é o último dia de inscrições para o curso_ que abordará a participação popular no estado 
brasileiro_ o controle das ações governamentais e o encaminhamento de denúncias aos órgãos responsáveis. Saiba como participar em 
http://goo.gl/BXvZle

2013-09-19T12:00:01+0000 627070850670318_85852256
e48253738e877ac8c5511b8d107aa5a6bd
a56970 1

 Caro Marcos, tentei me inscrever e recebo a mensagem: As vagas para esta turma já foram 
esgotadas. Vc conseguiu?
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 Confira entrevista da TV NBR com o secretário de Prevenção da Corrupção da CGU_ Sérgio Seabra_ sobre o curso virtual ?Controle Social e 
Cidadania?_ promovido pela Controladoria. Lembrando que hoje é o último dia de inscrições para o curso_ que abordará a participação popular no estado 
brasileiro_ o controle das ações governamentais e o encaminhamento de denúncias aos órgãos responsáveis. Saiba como participar em 
http://goo.gl/BXvZle

2013-09-19T12:00:01+0000 627070850670318_85852263
fdf9e0bc2bba31fd264368eb0a1c9cfe29d7
0a12 1

 hoje é o útimo dia , ainda estou tentando!!
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 Confira entrevista da TV NBR com o secretário de Prevenção da Corrupção da CGU_ Sérgio Seabra_ sobre o curso virtual ?Controle Social e 
Cidadania?_ promovido pela Controladoria. Lembrando que hoje é o último dia de inscrições para o curso_ que abordará a participação popular no estado 
brasileiro_ o controle das ações governamentais e o encaminhamento de denúncias aos órgãos responsáveis. Saiba como participar em 
http://goo.gl/BXvZle

2013-09-19T12:00:01+0000 627070850670318_85852309
67c13db556dd8a93488cbf17caf9aa8c3a5
b7de0 1

 Comigo tbm aconteceu o mesmo. Andei dando uma olhada e me parece que as inscrições abrem 
a partir das 10 hrs.
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 Confira entrevista da TV NBR com o secretário de Prevenção da Corrupção da CGU_ Sérgio Seabra_ sobre o curso virtual ?Controle Social e 
Cidadania?_ promovido pela Controladoria. Lembrando que hoje é o último dia de inscrições para o curso_ que abordará a participação popular no estado 
brasileiro_ o controle das ações governamentais e o encaminhamento de denúncias aos órgãos responsáveis. Saiba como participar em 
http://goo.gl/BXvZle

2013-09-19T12:00:01+0000 627070850670318_85852354
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 1

 Exato, Welber e colegas! As últimas 250 vagas foram disponibilizadas hoje a partir das 10h. 
Inscrevam-se!
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 Confira entrevista da TV NBR com o secretário de Prevenção da Corrupção da CGU_ Sérgio Seabra_ sobre o curso virtual ?Controle Social e 
Cidadania?_ promovido pela Controladoria. Lembrando que hoje é o último dia de inscrições para o curso_ que abordará a participação popular no estado 
brasileiro_ o controle das ações governamentais e o encaminhamento de denúncias aos órgãos responsáveis. Saiba como participar em 
http://goo.gl/BXvZle

2013-09-19T12:00:01+0000 627070850670318_85852205
fdf9e0bc2bba31fd264368eb0a1c9cfe29d7
0a12 0

 eu vou fazer este curso, muito bom,recomendo!!
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 Confira entrevista da TV NBR com o secretário de Prevenção da Corrupção da CGU_ Sérgio Seabra_ sobre o curso virtual ?Controle Social e 
Cidadania?_ promovido pela Controladoria. Lembrando que hoje é o último dia de inscrições para o curso_ que abordará a participação popular no estado 
brasileiro_ o controle das ações governamentais e o encaminhamento de denúncias aos órgãos responsáveis. Saiba como participar em 
http://goo.gl/BXvZle

2013-09-19T12:00:01+0000 627070850670318_85852421
088cc2f4f0acec143f666e26d6b2c2e05b0a
da2a 0

 Eu recebi por email Sua inscrição para a 18ª edição do curso "Controle Social e Cidadania" foi 
realizada. As atividades do curso serão iniciadas dia 24 de Setembro. No primeiro dia do curso, 
você receberá um e-mail da coordenação do curso contendo instruções sobre como acessar e 
iniciar o curso. Atenciosamente, Coordenação do Curso Controle Social e Cidadania
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 Confira entrevista da TV NBR com o secretário de Prevenção da Corrupção da CGU_ Sérgio Seabra_ sobre o curso virtual ?Controle Social e 
Cidadania?_ promovido pela Controladoria. Lembrando que hoje é o último dia de inscrições para o curso_ que abordará a participação popular no estado 
brasileiro_ o controle das ações governamentais e o encaminhamento de denúncias aos órgãos responsáveis. Saiba como participar em 
http://goo.gl/BXvZle

2013-09-19T12:00:01+0000 627070850670318_85852411
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 1

 São, Adriana. Sempre liberadas às 10h. Hoje é o último dia.
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 Confira entrevista da TV NBR com o secretário de Prevenção da Corrupção da CGU_ Sérgio Seabra_ sobre o curso virtual ?Controle Social e 
Cidadania?_ promovido pela Controladoria. Lembrando que hoje é o último dia de inscrições para o curso_ que abordará a participação popular no estado 
brasileiro_ o controle das ações governamentais e o encaminhamento de denúncias aos órgãos responsáveis. Saiba como participar em 
http://goo.gl/BXvZle

2013-09-19T12:00:01+0000 627070850670318_85852417
088cc2f4f0acec143f666e26d6b2c2e05b0a
da2a 1

 Eu recebi por email Sua inscrição para a 18ª edição do curso "Controle Social e Cidadania" foi 
realizada. As atividades do curso serão iniciadas dia 24 de Setembro. No primeiro dia do curso, 
você receberá um e-mail da coordenação do curso contendo instruções sobre como acessar e 
iniciar o curso. Atenciosamente, Coordenação do Curso Controle Social e Cidadania
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 Confira entrevista da TV NBR com o secretário de Prevenção da Corrupção da CGU_ Sérgio Seabra_ sobre o curso virtual ?Controle Social e 
Cidadania?_ promovido pela Controladoria. Lembrando que hoje é o último dia de inscrições para o curso_ que abordará a participação popular no estado 
brasileiro_ o controle das ações governamentais e o encaminhamento de denúncias aos órgãos responsáveis. Saiba como participar em 
http://goo.gl/BXvZle

2013-09-19T12:00:01+0000 627070850670318_85852419
088cc2f4f0acec143f666e26d6b2c2e05b0a
da2a 1

 Com isso , acho que estou garantida, não é? É tudo que eu queria no momento. Valeu.
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 Confira entrevista da TV NBR com o secretário de Prevenção da Corrupção da CGU_ Sérgio Seabra_ sobre o curso virtual ?Controle Social e 
Cidadania?_ promovido pela Controladoria. Lembrando que hoje é o último dia de inscrições para o curso_ que abordará a participação popular no estado 
brasileiro_ o controle das ações governamentais e o encaminhamento de denúncias aos órgãos responsáveis. Saiba como participar em 
http://goo.gl/BXvZle

2013-09-19T12:00:01+0000 627070850670318_85852377
088cc2f4f0acec143f666e26d6b2c2e05b0a
da2a 0

 O mesmo aconteceu comigo. Desde o 1º dia estava esgotado. Tentei no segundo dia, no terceiro 
dia e a mesma resposta. Afinal, são ou ñ 250 vagas por dia?
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 Confira entrevista da TV NBR com o secretário de Prevenção da Corrupção da CGU_ Sérgio Seabra_ sobre o curso virtual ?Controle Social e 
Cidadania?_ promovido pela Controladoria. Lembrando que hoje é o último dia de inscrições para o curso_ que abordará a participação popular no estado 
brasileiro_ o controle das ações governamentais e o encaminhamento de denúncias aos órgãos responsáveis. Saiba como participar em 
http://goo.gl/BXvZle

2013-09-19T12:00:01+0000 627070850670318_85852661
c651e6268b19a8ca2ef6e204abbca6431b9
a4ce9 0

 Poxa se eu tivesse um tempo faria mais esse ^^

2013-09-19T15:46:57+0000 0



17147777
2896297_
62663452
0713951

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-09-18T13:30:01+0000 626634520713951_85850638
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Dellany, amanhã a partir das 10h serão oferecidas as 250 últimas vagas! Inscreva-se e amplie 
seus conhecimentos sobre controle social.
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-09-18T13:30:01+0000 626634520713951_85850679
0d0918632077d95a966e161e07306e42ec
36ff03 0

 Alex Wust, Ana Paula Righes
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-09-18T13:30:01+0000 626634520713951_85850252
eb038a4bfed264cf7c376b11988b8b3bd8e
c1fbd 0

 Lúcia Barbosa da Silva
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-09-18T13:30:01+0000 626634520713951_85849273
c4e23bf160b072e131db5fc0c41bc68fcaec
fb63 0

 Felicio Palma Junior J Pezine Peabiru
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-09-18T13:30:01+0000 626634520713951_85853470
94a94851063a00d502c50e9b711aadcbbe
a964cf 0

 Poxa, fiquei muito triste. Não consegui a minha inscrição. As vagas acabaram muito rápido. Fiz 
o meu cadastro na escola virtual, mas não consegui me inscrever. Nos três dias só aparecia 
vagas esgotadas. Por favor, se houver outra oportunidade gostaria de participar. Dá uma forcinha 
CGU e abre mais vagas!
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-09-18T13:30:01+0000 626634520713951_85850565
d2e6a410489b9bdd302bb2b1ccf3f14a992
491a9 0

 Vagas esgotadas... quando abrirá de novo?

2013-09-18T22:24:36+0000 0
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1fd43b47

 Olá! não estou conseguindo efetuar meu cadastro_ dando erro no site: escolavirtual.cgu.gov.br

2013-09-17T17:11:58+0000 626621377381932_85847050
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Dan Dan, as vagas de hoje se esgotaram. Amanhã e dia 19, serão disponibilizadas mais 250/dia 
a partir das 10h. Inscreva-se e amplie seus conhecimentos sobre controle social!
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 #GestãoPública: Confira reportagem especial sobre corrupção e suas formas de prevenção e combate_ publicada na última edição da Revista do Conselho 
Federal de Medicina. A publicação traz uma entrevista exclusiva com o ministro-chefe da CGU_ Jorge Hage_ sobre a percepção da sociedade sobre o 
fenômeno da corrupção_ o incremento da transparência pública_ a importância do controle social e os avanços do Brasil no combate à corrupção. Leia a 
reportagem completa em http://goo.gl/wx7uhh

2013-09-17T17:00:01+0000 626546877389382_2067635
307faec455b3d4c59199d7a352dbd29c12
2fb691 0

 A politicagem e corrupção está infiltrada na área da saúde. Má gestão e descaso. O povo geme.

2013-09-17T19:01:32+0000 0
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 Ola boa noite gostaria de saber se a CGU_ tem algum material para treinamento dos conselhos municipais de saúde_ educação_ fundeb_ assistência 
social e merenda escolar! desde já obrigado

2013-09-17T01:56:32+0000 626332500744153_85847116
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Adalberto Cazarim, a CGU desenvolve o Programa Olho Vivo no Dinheiro Público para 
incentivar o controle social e orientar conselheiros municipais, assim como a população em 
geral, sobre a importância da transparência na administração pública, da responsabilização e do 
cumprimento dos dispositivos legais. No link do Programa, no site da CGU, você encontra 
algumas publicações sobre controle social e atuação dos conselhos municipais: 2013-09-17T18:24:24+0000 0
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 Há dez anos_ a CGU atua na defesa do patrimônio público_ incremento da transparência e no combate à corrupção. A Controladoria conta sempre com a 
participação da sociedade_ principal parceira nesses esforços e primeira beneficiária de seus resultados. www.cgu.gov.br/CGU/10anos.asp

2013-09-16T19:10:50+0000 626174734093263_2406739
38884c409c959ee261b50b7bde5e62d36fc
b57d5 0

 Há mais de 4 anos que a comunidade daqui denuncia uma invasão nas barbas da CHESF-
MATATU, aqui em Luiz Anselmo em Salvador e ninguém toma partido, de MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL até a SUCOM, órgão responsável pelo ordenamento de terras da 
Prefeitura e ninguém faz nada. A invasora (Cleuza Mendes) cobra aluguel de um lava jato, uma 
mercearia e um quarto que é um depósito de água mineral e é por causa do fato de ser tia da 2014-03-07T00:23:30+0000 0
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 #AcessoàInformação: Transparência Ativa X Transparência Passiva Na transparência ativa_ a Administração Pública divulga informações à sociedade 
por iniciativa própria_ de forma espontânea_ independente de qualquer solicitação. Já na transparência passiva_ a Administração Pública divulga 
informações sob demanda em atendimento às solicitações da sociedade. Saiba mais sobre acesso à informação em http://www.acessoainformacao.gov.br

2013-09-16T12:00:00+0000 619264708117599_2070709
c392326023e1364e3c3e3333c0a6576b74
622c66 0

 Novamente pergunto: de que serve esta Lei se quando não aplicada nada acontece? Ainda tem 
muitos municípios que mesmo com todo o esforço da CGU dando ajuda simplesmente ignoram 
a Lei. E como muitos outras ilegalidades continuam sem castigo... Que tristeza.

2013-09-19T09:45:09+0000 0
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a227099c
a0ef40ce
2493d49d

 isso é verdade?

2013-09-15T19:57:39+0000 639850159369309_2820654
4504b9411e91e03aa227099ca0ef40ce249
3d49d 0

 me desculpe mas isso é verdade?
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 Fique atento! O órgão ou entidade pública não pode negar a informação sem explicitar_ por escrito_ por qual motivo a informação não pôde ser 
divulgada. Conheça mais sobre a #LeideAcesso e saiba como garantir os seus direitos de solicitante: www.acessoainformacao.gov.br

2013-09-15T19:00:01+0000 619263014784435_2064225
da42cea1b7107a98100b035bed214a44a0
a932ca 0

 Profa Denize Alvarenga olha isso
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 Fique atento! O órgão ou entidade pública não pode negar a informação sem explicitar_ por escrito_ por qual motivo a informação não pôde ser 
divulgada. Conheça mais sobre a #LeideAcesso e saiba como garantir os seus direitos de solicitante: www.acessoainformacao.gov.br

2013-09-15T19:00:01+0000 619263014784435_2065069
bcb4c501651ca3579e8fbce141a0c9df056
14693 0

 conheça a lei de acesso a informação....

2013-09-16T11:47:02+0000 0
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 Fique atento! O órgão ou entidade pública não pode negar a informação sem explicitar_ por escrito_ por qual motivo a informação não pôde ser 
divulgada. Conheça mais sobre a #LeideAcesso e saiba como garantir os seus direitos de solicitante: www.acessoainformacao.gov.br

2013-09-15T19:00:01+0000 619263014784435_2064297
d86faf9748ea3d194d44d5592f08f2354465
a6be 0

 Alex Bezerra
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-09-13T12:00:00+0000 624336380943765_85843509
c392326023e1364e3c3e3333c0a6576b74
622c66 0

 Acho muito boa a vossa iniciativa com o Programa Brasil Transparente, mais penso que deveria 
ser mais duro. Já que a CGU deseja ajudar aos municípios e da tudo o suporte necessário (sei 
por experiencia própria) deveria existir um sistema mais duro de controle e fazer com que NA 
REALIDADE a LAI seja aplicada. Muitas são as desculpas pelo não implementação da LAI no 
âmbito municipal e nada acontece. Sinto que como tantas outras LEIS existentes a maior 2013-09-16T11:44:38+0000 0
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-09-12T14:00:01+0000 624151287628941_85832853
769c2c8a93b63ae8f22235b60d70053ae4f
ed918 0

 Soraia Mello, Alexandre Gomes.
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-09-12T14:00:01+0000 624151287628941_85832818
c7e49b2d105d227f9719d930d27bad41b3
127f74 0

 Tá precisando mesmo...
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-09-12T14:00:01+0000 624151287628941_85833105
a307bab0df984b14f0f704ec12308e71052
672e6 0

 Realmente maioria das pessoas tem dificuldades para entender a navegação do portal.
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 #Capacitação: Confira a oferta de cursos gratuitos da Política de Formação Continuada em #Ouvidorias (Profoco)_ que se destina ao desenvolvimento de 
atividades de formação em ouvidoria_ fundamentada em um processo de qualificação contínua. Lei de Acesso à Informação_ Ética e Administração 
Pública_ Introdução ao Direito Constitucional e Introdução ao Orçamento Público são alguns dos módulos disponíveis. Saiba mais em 
http://www.cgu.gov.br/Ouvidoria/Profoco

2013-09-10T12:00:01+0000 622631057780964_2054208
3797969bc3e1257d4f16515acb28382a19
d8a18d 0

 Geandre Bucair legal!!!
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 #Capacitação: Confira a oferta de cursos gratuitos da Política de Formação Continuada em #Ouvidorias (Profoco)_ que se destina ao desenvolvimento de 
atividades de formação em ouvidoria_ fundamentada em um processo de qualificação contínua. Lei de Acesso à Informação_ Ética e Administração 
Pública_ Introdução ao Direito Constitucional e Introdução ao Orçamento Público são alguns dos módulos disponíveis. Saiba mais em 
http://www.cgu.gov.br/Ouvidoria/Profoco

2013-09-10T12:00:01+0000 622631057780964_2053936
a4228a71acebd65b6d395648bd334d6061
1b40a3 0

 Veio bem a calhar. Obrigado!
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 As unidades do sistema Sebrae estão obrigadas à prestação de contas anual? Sim. O sistema Sebrae_ por gerenciar recursos públicos provenientes de 
contribuições parafiscais_ está sob a jurisdição do TCU (inciso V do artigo 5º da Lei 8.443/92)_ estando sujeito a prestação de contas anual. Faça o 
#download da publicação e descubra outras questões sobre gestão de recursos do sistema Sebrae em http://goo.gl/34UV1

2013-09-09T17:00:01+0000 619835198060550_2052396
b3190a75f1c130064b41cc6bb69c9d5304f
afb1b 0

 A UFF tem isso??? ...Ao ver que a UFF/RJ tem um programa de oferecer tratamento dentario de 
graça que costumam custar carisssimo e não sabemos o numero de vagas disponiveis.. como é 
feita a entrada... se é apenas por encaminhamento de setores ligados.. ou quant...os podem 
acessar qual formas.. mesmo existindo temas como.. Promoçäo de saúde bucal em pacientes da 
disciplina de odontopediatria da Faculdade de Odontologia da UFF quem acessa essas vagas???2013-09-09T17:49:04+0000 0
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 As unidades do sistema Sebrae estão obrigadas à prestação de contas anual? Sim. O sistema Sebrae_ por gerenciar recursos públicos provenientes de 
contribuições parafiscais_ está sob a jurisdição do TCU (inciso V do artigo 5º da Lei 8.443/92)_ estando sujeito a prestação de contas anual. Faça o 
#download da publicação e descubra outras questões sobre gestão de recursos do sistema Sebrae em http://goo.gl/34UV1

2013-09-09T17:00:01+0000 619835198060550_2052395
b3190a75f1c130064b41cc6bb69c9d5304f
afb1b 0

 A UFF tem isso??? ...
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 Parabéns_ #Vitória_ sede da regional da CGU no Espírito Santo_ pelos seus 462 anos de história! Confira o contato de nossas regionais em todas as 
capitais brasileiras: http://goo.gl/YxM5nx

2013-09-08T14:00:00+0000 620314284679308_2050447
af4387d17e8258320e1af5b0bb827a4e3a5
5d0d3 0

 Parabéns Comandante Peter Kruger
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 #GestãoPública: Confira reportagem especial sobre prevenção da corrupção nas licitações públicas_ publicada na última edição da Revista Negócios 
Públicos. Na reportagem_ a CGU explica sua atuação no combate a esse tipo de crime_ a partir do sistemático trabalho de auditoria e de fiscalização da 
gestão dos recursos federais. A Controladoria também exemplifica as principais falhas encontradas em processos licitatórios; comenta sobre a importância 
da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e de outros normativos relacionados à transparência da gestão; e destaca as medidas já adotadas pelo governo no 
campo da prevenção e da repressão à fraudes em contratos públicos. Acesse a reportagem completa em http://goo.gl/PJqzYk 2013-09-06T17:00:01+0000 620622334648503_2052569

68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 1

 Silvio Jose Severo, esta não é uma publicação da CGU, mas você pode conferir a matéria no 
link http://goo.gl/PJqzYk
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 #GestãoPública: Confira reportagem especial sobre prevenção da corrupção nas licitações públicas_ publicada na última edição da Revista Negócios 
Públicos. Na reportagem_ a CGU explica sua atuação no combate a esse tipo de crime_ a partir do sistemático trabalho de auditoria e de fiscalização da 
gestão dos recursos federais. A Controladoria também exemplifica as principais falhas encontradas em processos licitatórios; comenta sobre a importância 
da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e de outros normativos relacionados à transparência da gestão; e destaca as medidas já adotadas pelo governo no 
campo da prevenção e da repressão à fraudes em contratos públicos. Acesse a reportagem completa em http://goo.gl/PJqzYk 2013-09-06T17:00:01+0000 620622334648503_2047398

022336477eda673534368d8d7bd5139022
a1a0d4 0

 Gostaria de receber está publicação.
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 #GestãoPública: Confira reportagem especial sobre prevenção da corrupção nas licitações públicas_ publicada na última edição da Revista Negócios 
Públicos. Na reportagem_ a CGU explica sua atuação no combate a esse tipo de crime_ a partir do sistemático trabalho de auditoria e de fiscalização da 
gestão dos recursos federais. A Controladoria também exemplifica as principais falhas encontradas em processos licitatórios; comenta sobre a importância 
da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e de outros normativos relacionados à transparência da gestão; e destaca as medidas já adotadas pelo governo no 
campo da prevenção e da repressão à fraudes em contratos públicos. Acesse a reportagem completa em http://goo.gl/PJqzYk 2013-09-06T17:00:01+0000 620622334648503_2046684

769c2c8a93b63ae8f22235b60d70053ae4f
ed918 0

 Diógenes Santos.
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 #GestãoPública: Confira reportagem especial sobre prevenção da corrupção nas licitações públicas_ publicada na última edição da Revista Negócios 
Públicos. Na reportagem_ a CGU explica sua atuação no combate a esse tipo de crime_ a partir do sistemático trabalho de auditoria e de fiscalização da 
gestão dos recursos federais. A Controladoria também exemplifica as principais falhas encontradas em processos licitatórios; comenta sobre a importância 
da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e de outros normativos relacionados à transparência da gestão; e destaca as medidas já adotadas pelo governo no 
campo da prevenção e da repressão à fraudes em contratos públicos. Acesse a reportagem completa em http://goo.gl/PJqzYk 2013-09-06T17:00:01+0000 620622334648503_2052074

6fb396b9a78f6901b9f4bca924109b9cd61
617b6 0

 Os grupos mafiosos e desvirtuados, acusam de moralistas e babacas os que cumprem seus 
deveres. Combater sem fronteiras e trincheiras os ladrões de dinheiro público.
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-09-05T14:00:01+0000 620615714649165_85821364
93d9a2db49fe5dee55dd03285890fdbac38
ae7cf 0

 Acho que a ouvidoria do sus em MG nao e nada informativa, pois todas as vezes que liguei 
pedindo informaçoes nao conseguiram sanar as minhas duvidas.
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 Conheça a #LeideAcesso na íntegra e saiba mais sobre o acesso à informação pública: www.acessoainformacao.gov.br

2013-09-04T12:00:01+0000 619259311451472_2042966
8690afc637f1a2726618dd76b3bda397eee
f6884 0

 E o que dizer de um vereador que em Vinhedo-SP precisa entrar com um Mandado de 
Segurança para ter vistas de processos administrativos de obras?! Esse é o meu caso. 
Aguardando publicação da sentença do juiz favorável, depois de 6 (seis) meses de luta.
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 CGU procura voluntários em Brasília para testar a usabilidade do Portal da #Transparência. Saiba como participar em http://tl.gd/n_1rm8ifu

2013-09-03T19:28:25+0000 619785938065476_85810815
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 1

 Juvenal Neres Sousa Neres de Sousa, utilizamos o site em questão para disponibilizar todas as 
informações do processo quando divulgamos no twitter, que só oferece 140 caracteres. Fique 
tranquilo!
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 CGU procura voluntários em Brasília para testar a usabilidade do Portal da #Transparência. Saiba como participar em http://tl.gd/n_1rm8ifu

2013-09-03T19:28:25+0000 619785938065476_85810808
b42f783bb56d5f1629d19f13c810242a76f6
cec3 0

 Quando se clik no link abre uma janela pra de suspeita sobre a inscrição
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 CGU procura voluntários em Brasília para testar a usabilidade do Portal da #Transparência. Saiba como participar em http://tl.gd/n_1rm8ifu

2013-09-03T19:28:25+0000 619785938065476_85812447
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Já conseguimos os voluntários necessários! A CGU agradece a participação e disponibilidade 
de todos em prol da #transparência pública.
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 CGU procura voluntários em Brasília para testar a usabilidade do Portal da #Transparência. Saiba como participar em http://tl.gd/n_1rm8ifu

2013-09-03T19:28:25+0000 619785938065476_85810921
509d6664558ff13c49bce3176c095a29217
24cd9 0

 Ronald Da Silva Balbe Giovanni Pacelli Maria Fatima Rezende Fabiana Fiorini Claudia 
Cappelli
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 #GestãoPública: É possível a assinatura de contratos _guarda-chuva_ pela Administração Pública? Não. Este tipo de contrato possui objeto amplo e 
indefinido ou vários objetos. A orientação dos órgãos de controle é no sentido de que a assinatura de contratos _guarda-chuva_ não seja feita. Saiba mais 
sobre Licitações e Contratos em http://goo.gl/NgfmoS

2013-09-03T12:00:02+0000 619258288118241_2040402
f0a737fe76d91e5fc58270f5c615609c3f9d
4843 0

 Heloisa Helena Antonacio Monteiro Godinho Luciana Mendes Martins Nem sabia o que era 
contrato guarda chuva! hehehe
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 #GestãoPública: É possível a assinatura de contratos _guarda-chuva_ pela Administração Pública? Não. Este tipo de contrato possui objeto amplo e 
indefinido ou vários objetos. A orientação dos órgãos de controle é no sentido de que a assinatura de contratos _guarda-chuva_ não seja feita. Saiba mais 
sobre Licitações e Contratos em http://goo.gl/NgfmoS

2013-09-03T12:00:02+0000 619258288118241_2040983
d40ea2652827c7c58771eff599ea4390c69
beb30 0

 Olhe Lorena Bittencourt!
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 #GestãoPública: É possível a assinatura de contratos _guarda-chuva_ pela Administração Pública? Não. Este tipo de contrato possui objeto amplo e 
indefinido ou vários objetos. A orientação dos órgãos de controle é no sentido de que a assinatura de contratos _guarda-chuva_ não seja feita. Saiba mais 
sobre Licitações e Contratos em http://goo.gl/NgfmoS

2013-09-03T12:00:02+0000 619258288118241_2040728
e3506ed545936ec003b7aaf59478e098b5f
14ac6 0

 Confesso que nem tinha a menor ideia do quera isso ! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
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 DENUNCIA: Boa tarde_ faço parte do Acampamento União Brasília que está acampado em frente ao Congresso Nacional. Estamos aqui já há 45 dias. 
Hoje_ dia 02/09 um funcionário identificado como do departamento de inteligência do GDF veio nos intimidar dizendo que os Black Bloc de Brasília estão 
se preparando para por fogo e destruir nosso acampamento. Sabemos que são os proprios P2 do GDF a realizar tal tarefa. Estamos aqui_ estudantes_ 
graduados e aposentados: doas 18 aos 52 anos. Sabemos também que eles usarão de todos os artifícios para acabar com o acampamento e nos deram até a 
quinta feira para desmontarmos tudo ou então a polícia de choque irá acabar com a ocupação. Deixamos bem claro que não iremos sair. NÃO VAMOS 2013-09-02T19:20:24+0000 576528209072044_1825157

b6e53bdb14f44c849fccc359fe802dbabdf5
8c48 0

 Estela Amarildo
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 #Cartilha: Os Projetos de Cooperação Técnica Internacional são importantes iniciativas para a viabilização do desenvolvimento de capacidades e 
conhecimentos e a gestão da inovação no âmbito da Administração Pública. Baixe o arquivo da publicação da CGU e saiba mais sobre a contratação de 
consultorias em http://goo.gl/mcLTj

2013-09-02T12:00:01+0000 616766201700783_2042485
9640a75560b70defee18ba5aeb1a1acc018
b9d7e 0

 Jhefferson Costa
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 #Cartilha: Os Projetos de Cooperação Técnica Internacional são importantes iniciativas para a viabilização do desenvolvimento de capacidades e 
conhecimentos e a gestão da inovação no âmbito da Administração Pública. Baixe o arquivo da publicação da CGU e saiba mais sobre a contratação de 
consultorias em http://goo.gl/mcLTj

2013-09-02T12:00:01+0000 616766201700783_2038499
89c672e855667c602dd27a5fffc4ff6ee655
94bb 0

 Interessa sim Clara. Acabei de baixar. Obrigada,pela lembrança. Bjim.

2013-09-02T13:28:11+0000 1

17147777
2896297_
61921230
1456173

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 #Cartilha: Os Projetos de Cooperação Técnica Internacional são importantes iniciativas para a viabilização do desenvolvimento de capacidades e 
conhecimentos e a gestão da inovação no âmbito da Administração Pública. Baixe o arquivo da publicação da CGU e saiba mais sobre a contratação de 
consultorias em http://goo.gl/mcLTj

2013-09-02T12:00:01+0000 616766201700783_2038442
769c2c8a93b63ae8f22235b60d70053ae4f
ed918 0

 Edmilza Silva, Paloma Abdallah, Andre Carvalho - achei que poderia interessar vocês. Bjs
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 Fique alerta! Sua participação faz a diferença. Saiba como acompanhar a utilização dos recursos públicos com a cartilha da CGU: http://goo.gl/8M5MXt

2013-09-01T13:00:00+0000 617096421667761_2038794
061d065a84eaa746a3cff4887da05bd2359
a2d4c 0

 e o pior é quando tem audiências, a população é avisada com antecedência em "N" meios de 
comunicação e não comparece quase ninguém... ai dói o coração... mas transparência é tudo

2013-09-02T15:57:46+0000 2
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 Fique alerta! Sua participação faz a diferença. Saiba como acompanhar a utilização dos recursos públicos com a cartilha da CGU: http://goo.gl/8M5MXt

2013-09-01T13:00:00+0000 617096421667761_2036933
63a50ce921cee59e8592ecf6ae48d68c876
b501b 0

 Só em Barreiros que isso não acontece. Porque será, hein??? Transparência é coisa que passa 
longe na administração de Carlinhos da Pedreira, por aqui. Sem contar que aqui a familia inteira 
está trabalhando na prefeitura e o ministério publico, cumprisse, nada faz pra resolver isso.
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 Fique alerta! Sua participação faz a diferença. Saiba como acompanhar a utilização dos recursos públicos com a cartilha da CGU: http://goo.gl/8M5MXt

2013-09-01T13:00:00+0000 617096421667761_2037524
487f7b4e1a8a5cb2f6c390d65c8347fad03
ab801 0

 É Ourinhos também não acontece isso, sempre realizado no período da manhã, horário que as 
pessoas estão trabalhando, poderia ser feito a noite ou nos finais de semana para que mais 
pessoas participassem, os presentes não pode opinar nada, a divisão já vem pronta, com os 
valores definidos para cada secretaria, só não especifica como será utilizada a verba.
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 Fique alerta! Sua participação faz a diferença. Saiba como acompanhar a utilização dos recursos públicos com a cartilha da CGU: http://goo.gl/8M5MXt

2013-09-01T13:00:00+0000 617096421667761_2036876
345e36cc455b121473f31c41bd3e0a0bbc8
7ebc4 0

 Vou repetir, só os Vândalos (estude o termo) e as torcidas organizadas mudarão o país do 
futebol, eleitor não vale nada.
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 Fique alerta! Sua participação faz a diferença. Saiba como acompanhar a utilização dos recursos públicos com a cartilha da CGU: http://goo.gl/8M5MXt

2013-09-01T13:00:00+0000 617096421667761_2036606
d7760b351f595351294c9d98c2ec68156fd
01d96 0

 Conhece Marta Grahl?
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 Fique alerta! Sua participação faz a diferença. Saiba como acompanhar a utilização dos recursos públicos com a cartilha da CGU: http://goo.gl/8M5MXt

2013-09-01T13:00:00+0000 617096421667761_2036828
7d67ddf1f7bc4fefe336261a277d6ba113fd
120d 0

 Sim é isso ai lei da transparência
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 Fique alerta! Sua participação faz a diferença. Saiba como acompanhar a utilização dos recursos públicos com a cartilha da CGU: http://goo.gl/8M5MXt

2013-09-01T13:00:00+0000 617096421667761_2036637
e81569c1461dc0f07c992a17df89dd86ebb
59e98 0

 Logico e se n fizer temos o dever e direito de cobrar.
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 Fique alerta! Sua participação faz a diferença. Saiba como acompanhar a utilização dos recursos públicos com a cartilha da CGU: http://goo.gl/8M5MXt

2013-09-01T13:00:00+0000 617096421667761_2038904
d306256194a87d5074e6ff9e3ff3f9b65b14
d14d 0

 Rio das Ostras precisa ler essa cartilha.
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 Fique alerta! Sua participação faz a diferença. Saiba como acompanhar a utilização dos recursos públicos com a cartilha da CGU: http://goo.gl/8M5MXt

2013-09-01T13:00:00+0000 617096421667761_2037173
80d9543f2b95ec3ec83bd457758b370799
efbd3f 0

 É ruim , faz entre eles mesmo.
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 Fique alerta! Sua participação faz a diferença. Saiba como acompanhar a utilização dos recursos públicos com a cartilha da CGU: http://goo.gl/8M5MXt

2013-09-01T13:00:00+0000 617096421667761_2036686
4ea930c607e1f48d8b82092e2e18f8a1e29
fceb6 0

 Nada está sendo feito neste sentido em nossa cidade!!
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 FRAUDE APLICADO COM RECURSOS DO FUNDEB PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE ANGRA DOS REIS. COMO E COMETIDO A 
FRAUDE: BEM OS RECURSOS DESTINADOS PELO FUNDEB PARA MANTER AS CRECHES COMUNITARIAS DE ANGRA E QUE EM 2013 
SÃO DE 2.699.891_00 E NÃO SAO REPASSADO PELO MUNICIPIO PARA AS CRECHES COMUNITARIAS . E QUE SÃO DESVIADOS PARA 
OUTRAS DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. O MUNICIPIO PEGA RECURSOS DO ORÇAMENTO MUNICIPAL E REPASSA 
PARA AS CRECHES COMUNITARIAS OS CHAMADOS RECURSOS PROPRIO COMO É INFOMADO PELO MUNICIPIO ATRAVES DO 
SIOPE. E QUE É SEMPRE INFERIOR AO QUE É REPASSADO PELO FUNDEB PARA ESTAS CRECHES. ESTOU ANEXANDO OS 2013-08-31T16:47:46+0000 618418591535544_85809665

c392326023e1364e3c3e3333c0a6576b74
622c66 0

 Parabéns pela denuncia!!!
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 O controle social é fundamental para a boa aplicação dos recursos pela Administração Pública. Acompanhe todos os recursos públicos federais 
transferidos para o seu município e seu estado em www.portaldatransparencia.gov.br

2013-08-31T13:00:00+0000 616804721696931_2035321
78a8a04f2f29253ed0a678d009a29edd8b6
3e508 0

 Fiscalizar é crucialmente importante.

2013-08-31T18:34:39+0000 0

17147777
2896297_
61833416
8210653

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 O controle social é fundamental para a boa aplicação dos recursos pela Administração Pública. Acompanhe todos os recursos públicos federais 
transferidos para o seu município e seu estado em www.portaldatransparencia.gov.br

2013-08-31T13:00:00+0000 616804721696931_2035308
fdf9e0bc2bba31fd264368eb0a1c9cfe29d7
0a12 0

 vamos ta ligado ai!!
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 O controle social é fundamental para a boa aplicação dos recursos pela Administração Pública. Acompanhe todos os recursos públicos federais 
transferidos para o seu município e seu estado em www.portaldatransparencia.gov.br

2013-08-31T13:00:00+0000 616804721696931_2038971
d306256194a87d5074e6ff9e3ff3f9b65b14
d14d 0

 Fiscalizar sempre.
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 Para refletirmos...

2013-08-30T12:00:01+0000 617206288323441_2032592
78a8a04f2f29253ed0a678d009a29edd8b6
3e508 0

 Caráter e conduta, reputação e comportamento são coisas indissociáveis e imprescindíveis a 
qualquer gestor público e também privado que se pretenda minimamente probo, consistente e 
eficiente em suas ações e politicas. A "Ética a Nicômacos" aristotélica é um livro que deveria ser 
lido ou ao menos citado em todo treinamento ou capacitação gerencial no Brasil.
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 Para refletirmos...

2013-08-30T12:00:01+0000 617206288323441_2032480
b5e462fa7fc5f1032caa71dc9f25ee9061da
0969 0

 Não seria o contrário?...
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 Para refletirmos...

2013-08-30T12:00:01+0000 617206288323441_2037943
1b9a7436a2c27dad5257778c90436228ad
ac0fac 0

 O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos.
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Senado Federal do Brasil_s photo.

2013-08-29T20:18:14+0000 617624308281639_85798717
16602a0319543a47320eac77770349e014
f04611 0

 Ogpl Londrina Dayane Bargas Isabella Dos Santos Almeida Henrique Franco Morita Jess 
Fernandes Andreia Souza
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Senado Federal do Brasil_s photo.

2013-08-29T20:18:14+0000 617624308281639_85800717
1de18c20e3fdb15353a1106ab5f378e64e5
27b97 0

 Valeu Suzana Barros, curto muito suas postagens.
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Senado Federal do Brasil_s photo.

2013-08-29T20:18:14+0000 617624308281639_85798831
914c84db9574e736d78378209cc9e57a8a
d3d520 1

 claaaro! fechou?
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Senado Federal do Brasil_s photo.

2013-08-29T20:18:14+0000 617624308281639_85798761
769c2c8a93b63ae8f22235b60d70053ae4f
ed918 0

 Olha que legal Diógenes Santos. Vamos fazer?
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Senado Federal do Brasil_s photo.

2013-08-29T20:18:14+0000 617624308281639_85798759
13e2165e7ddf26bfcd5cc2a5576bc96f342
41e88 0

 Valeu, Mari's!!
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Senado Federal do Brasil_s photo.

2013-08-29T20:18:14+0000 617624308281639_85798446
7d2a373e50bac0bb466af3752e31079b09
12d57c 0

 Gostei da iniciativa. Avante, avante!
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Senado Federal do Brasil_s photo.

2013-08-29T20:18:14+0000 617624308281639_85820714
7d73ace0497610d92a30c8df91db6b11cd
347cf4 0

 ParabensGustavo Adolfo Plottier Pilotto
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Senado Federal do Brasil_s photo.

2013-08-29T20:18:14+0000 617624308281639_85799522
e9c9bd19bd47ae78cbd877a828dbe1be8d
e82ed4 0

 BBB
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Senado Federal do Brasil_s photo.

2013-08-29T20:18:14+0000 617624308281639_85798972
e81569c1461dc0f07c992a17df89dd86ebb
59e98 0

 Natal Alves
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Senado Federal do Brasil_s photo.

2013-08-29T20:18:14+0000 617624308281639_85798970
e81569c1461dc0f07c992a17df89dd86ebb
59e98 0

 Egnaldo Piton
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 #Transparência: Saiba como participar do evento que abordará a política de disponibilização de dados do governo em formato aberto. As inscrições são 
gratuitas e podem ser feitas através do site gestaoemdestaque.gov.br.

2013-08-29T14:00:14+0000 617493554961381_85797737
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 1

 Kleber Araujo, confira o site do evento e saiba como participar: 
http://www.planejamento.gov.br/gestaoemdestaque/index.html

2013-08-29T14:46:43+0000 1
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 #Transparência: Saiba como participar do evento que abordará a política de disponibilização de dados do governo em formato aberto. As inscrições são 
gratuitas e podem ser feitas através do site gestaoemdestaque.gov.br.

2013-08-29T14:00:14+0000 617493554961381_85797754
59315e7ba9676071419417928c90b39bdd
ef1eb7 1

 Eu fiz a inscrição, entretanto, tenho que esperar a "homologação da inscrição". Daí não sei se é 
aberta ao público. Enfim, vou aguardar. Obrigado CGU.

2013-08-29T14:53:00+0000 1
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 #Transparência: Saiba como participar do evento que abordará a política de disponibilização de dados do governo em formato aberto. As inscrições são 
gratuitas e podem ser feitas através do site gestaoemdestaque.gov.br.

2013-08-29T14:00:14+0000 617493554961381_85797707
59315e7ba9676071419417928c90b39bdd
ef1eb7 0

 Inscrição aberta ao público?
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 A Lei #Anticorrupção Empresarial oferece ao poder público mais uma arma #contracorrupção ao introduzir a responsabilização objetiva da pessoa 
jurídica pelos atos de corrupção_ cometidos em seu interesse ou benefício_ contra a administração pública. Confira na imagem como as empresas devem 
agir para combater a corrupção e saiba mais sobre o assunto em http://goo.gl/29yJcx

2013-08-29T12:00:01+0000 616793398364730_2029904
4acb1d1f6ced7ed269db955b31d063c006
5f3f53 0

 De que adianta ficar levantando essas bandeiras contra corrupção empresarial, quando o CGU 
se amedronta a definir o que é corrupção?

2013-08-29T12:08:45+0000 5
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 A Lei #Anticorrupção Empresarial oferece ao poder público mais uma arma #contracorrupção ao introduzir a responsabilização objetiva da pessoa 
jurídica pelos atos de corrupção_ cometidos em seu interesse ou benefício_ contra a administração pública. Confira na imagem como as empresas devem 
agir para combater a corrupção e saiba mais sobre o assunto em http://goo.gl/29yJcx

2013-08-29T12:00:01+0000 616793398364730_2032883
3d9ba7cc3b8c22fb59b36263a980c12cb05
3f664 1

 Esta se falando de corrupção empresarial, não sabem ler?
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 A Lei #Anticorrupção Empresarial oferece ao poder público mais uma arma #contracorrupção ao introduzir a responsabilização objetiva da pessoa 
jurídica pelos atos de corrupção_ cometidos em seu interesse ou benefício_ contra a administração pública. Confira na imagem como as empresas devem 
agir para combater a corrupção e saiba mais sobre o assunto em http://goo.gl/29yJcx

2013-08-29T12:00:01+0000 616793398364730_2032885
3d9ba7cc3b8c22fb59b36263a980c12cb05
3f664 1

 
http://www.eticaempresarial.com.br/site/pg.asp?pagina=detalhe_artigo&codigo=133&tit_pagin
a=NOT%CDCIAS&nomeart=s&nomecat=n

2013-08-30T17:13:26+0000 1
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 A Lei #Anticorrupção Empresarial oferece ao poder público mais uma arma #contracorrupção ao introduzir a responsabilização objetiva da pessoa 
jurídica pelos atos de corrupção_ cometidos em seu interesse ou benefício_ contra a administração pública. Confira na imagem como as empresas devem 
agir para combater a corrupção e saiba mais sobre o assunto em http://goo.gl/29yJcx

2013-08-29T12:00:01+0000 616793398364730_2033293
4acb1d1f6ced7ed269db955b31d063c006
5f3f53 1

 So no Brasil, um dos países mais corruptos do mundo, temos um orgão como o CGU que é 
incapaz de definir o que é corrupção. Eles inventam formas como a corrupção industrial, para 
FUGIR do objetivo de combater a corrupção como no resto do mundo. Na verdade a maioria das 
empresas são EXTORQUIDAS por funcionário corruptos e se não pagarem suborno NÃO 
recebem o serviço. 2013-08-30T20:09:43+0000 1
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 A Lei #Anticorrupção Empresarial oferece ao poder público mais uma arma #contracorrupção ao introduzir a responsabilização objetiva da pessoa 
jurídica pelos atos de corrupção_ cometidos em seu interesse ou benefício_ contra a administração pública. Confira na imagem como as empresas devem 
agir para combater a corrupção e saiba mais sobre o assunto em http://goo.gl/29yJcx

2013-08-29T12:00:01+0000 616793398364730_2033487
d9d19cadeee491b904b6339d3a90d4a5c8
193a45 1

 Sabes Ler??? Então Leia também o Código Penal Brasileiro em seu Art. 333, "?Oferecer ou 
prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou 
retardar ato de ofício?.!! O que me refiro é que o Estado Já Tem Ferramentas Suficientes para 
Punir Agentes Passivos e Ativos em casos de corrupção.!! Mas o que esperar de um Pais em que 
um Deputado preso e condenado, mantém o mandato com a cumplicidade de nossos 2013-08-30T21:48:57+0000 0
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 A Lei #Anticorrupção Empresarial oferece ao poder público mais uma arma #contracorrupção ao introduzir a responsabilização objetiva da pessoa 
jurídica pelos atos de corrupção_ cometidos em seu interesse ou benefício_ contra a administração pública. Confira na imagem como as empresas devem 
agir para combater a corrupção e saiba mais sobre o assunto em http://goo.gl/29yJcx

2013-08-29T12:00:01+0000 616793398364730_2033488
d9d19cadeee491b904b6339d3a90d4a5c8
193a45 1

 http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,camara-dos-deputados-livra-natan-donadon-de-
cassacao,1068907,0.htm

2013-08-30T21:49:10+0000 0
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 A Lei #Anticorrupção Empresarial oferece ao poder público mais uma arma #contracorrupção ao introduzir a responsabilização objetiva da pessoa 
jurídica pelos atos de corrupção_ cometidos em seu interesse ou benefício_ contra a administração pública. Confira na imagem como as empresas devem 
agir para combater a corrupção e saiba mais sobre o assunto em http://goo.gl/29yJcx

2013-08-29T12:00:01+0000 616793398364730_2033494
d9d19cadeee491b904b6339d3a90d4a5c8
193a45 1

 E ai ficam criando Leis sobre postas, Que sabidamente não serão efetivadas. Isto é Só mais uma 
enrolação.

2013-08-30T21:52:02+0000 0
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 A Lei #Anticorrupção Empresarial oferece ao poder público mais uma arma #contracorrupção ao introduzir a responsabilização objetiva da pessoa 
jurídica pelos atos de corrupção_ cometidos em seu interesse ou benefício_ contra a administração pública. Confira na imagem como as empresas devem 
agir para combater a corrupção e saiba mais sobre o assunto em http://goo.gl/29yJcx

2013-08-29T12:00:01+0000 616793398364730_2033495
d9d19cadeee491b904b6339d3a90d4a5c8
193a45 1

 Não haverá Ética Empresarial, Enquanto os Homens não forem Éticos em Suas Atitudes.!!!!

2013-08-30T21:54:15+0000 0
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 A Lei #Anticorrupção Empresarial oferece ao poder público mais uma arma #contracorrupção ao introduzir a responsabilização objetiva da pessoa 
jurídica pelos atos de corrupção_ cometidos em seu interesse ou benefício_ contra a administração pública. Confira na imagem como as empresas devem 
agir para combater a corrupção e saiba mais sobre o assunto em http://goo.gl/29yJcx

2013-08-29T12:00:01+0000 616793398364730_2033934
d9d19cadeee491b904b6339d3a90d4a5c8
193a45 1

 Na atualidade o Brasil passa por uma fase onde leis penais de cunho simbólico são cada vez 
mais elaboradas pelo legislador infraconstitucional. Essas leis de cunho simbólico, trazem uma 
forte carga moral e emocional, revelando uma manifesta intenção pelo Governo de manipulação 
da opinião pública, ou seja, tem o legislador infundindo perante a sociedade uma falsa idéia de 
segurança. ... ( Douglas Dias Torres) 2013-08-31T03:49:59+0000 0
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 A Lei #Anticorrupção Empresarial oferece ao poder público mais uma arma #contracorrupção ao introduzir a responsabilização objetiva da pessoa 
jurídica pelos atos de corrupção_ cometidos em seu interesse ou benefício_ contra a administração pública. Confira na imagem como as empresas devem 
agir para combater a corrupção e saiba mais sobre o assunto em http://goo.gl/29yJcx

2013-08-29T12:00:01+0000 616793398364730_2029940
d9d19cadeee491b904b6339d3a90d4a5c8
193a45 0

 O Estado já tem diversas armas para combater a corrupção, não é criando novas Leis que irá 
resolver o problema.! Basta fazer valer o que já existe.!

2013-08-29T12:38:07+0000 1
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 A suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a administração pública não se restringe ao estado que aplicou a sanção_ mas se estende a 
todos os órgãos públicos_ federais e dos demais estados. Assim_ o Superior Tribunal de Justiça (STJ)_ em decisão_ entendeu como lícita a inclusão do 
nome da empresa punida em esfera estadual no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (#CEIS)_ gerido pela CGU. Saiba mais em 
http://goo.gl/MyF2S6

2013-08-28T19:00:01+0000 617171454993591_2031044
5304acbf0dade3cfe63624b9f7c0e751a764
6853 0

 Agora sim!!!

2013-08-29T22:34:50+0000 0
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 O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) é um banco de informações que reúne a lista das empresas e pessoas físicas que 
sofreram sanções pelos órgãos e entidades da Administração Pública das diversas esferas federativas. O CEIS serve de fonte para os órgãos da 
administração pública no tocante aos seus processos de compras. Saiba mais em www.portaldatransparencia.gov.br/ceis

2013-08-27T12:00:01+0000 616332098410860_2025836
ffe08bb717506885c04e3d328ce2ced2948
6b081 0

 Empresas envolvidas em carteis, mas perdoadas pelo acordo de leniência ficam cadastradas 
nesse CEIS? Poderiam, né... Afinal, não agiram com seriedade.

2013-08-27T12:27:31+0000 0
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 O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) é um banco de informações que reúne a lista das empresas e pessoas físicas que 
sofreram sanções pelos órgãos e entidades da Administração Pública das diversas esferas federativas. O CEIS serve de fonte para os órgãos da 
administração pública no tocante aos seus processos de compras. Saiba mais em www.portaldatransparencia.gov.br/ceis

2013-08-27T12:00:01+0000 616332098410860_2026053
b5e462fa7fc5f1032caa71dc9f25ee9061da
0969 0

 É o SPC dos empresários picaretas...

2013-08-27T14:46:29+0000 0
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 O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) é um banco de informações que reúne a lista das empresas e pessoas físicas que 
sofreram sanções pelos órgãos e entidades da Administração Pública das diversas esferas federativas. O CEIS serve de fonte para os órgãos da 
administração pública no tocante aos seus processos de compras. Saiba mais em www.portaldatransparencia.gov.br/ceis

2013-08-27T12:00:01+0000 616332098410860_2027675
9d9beebaae7dac063bf8c92acd43cc4fc9a
df708 0

 Além das Empresas devem inserir aí Governos....que fazem da gestão publica casos de 
sociedade limitada...

2013-08-28T07:25:57+0000 0
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 Confira o artigo publicado na Biblioteca Virtual sobre Corrupção (BVC) e saiba mais sobre #gestãoderiscos #transparência e #controlesocial. O texto 
analisa em que medida a introdução desses conceitos_ nas práticas de um Escritório de Projetos (PMO)_ pode contribuir para a melhoria de programas 
governamentais em um desenho descentralizado_ de parceria entre entes estatais. Acesse o trabalho em http://goo.gl/uGmwYh

2013-08-25T13:00:01+0000 614063188637751_2023934
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 1

 Cassius Leandro, verificamos o link e o acesso está normal. Solicitamos que você tente 
novamente, pois pode ter havido uma indisponibilidade temporária. Obrigada!!

2013-08-26T12:29:19+0000 1
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 Confira o artigo publicado na Biblioteca Virtual sobre Corrupção (BVC) e saiba mais sobre #gestãoderiscos #transparência e #controlesocial. O texto 
analisa em que medida a introdução desses conceitos_ nas práticas de um Escritório de Projetos (PMO)_ pode contribuir para a melhoria de programas 
governamentais em um desenho descentralizado_ de parceria entre entes estatais. Acesse o trabalho em http://goo.gl/uGmwYh

2013-08-25T13:00:01+0000 614063188637751_2024237
2ecbd858f4e4d597f80c53d3c6eb8bc4f84
7faf4 1

 ok, obrigado!
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 Confira o artigo publicado na Biblioteca Virtual sobre Corrupção (BVC) e saiba mais sobre #gestãoderiscos #transparência e #controlesocial. O texto 
analisa em que medida a introdução desses conceitos_ nas práticas de um Escritório de Projetos (PMO)_ pode contribuir para a melhoria de programas 
governamentais em um desenho descentralizado_ de parceria entre entes estatais. Acesse o trabalho em http://goo.gl/uGmwYh

2013-08-25T13:00:01+0000 614063188637751_2022642
2ecbd858f4e4d597f80c53d3c6eb8bc4f84
7faf4 0

 ..olá boa tarde, já tentei por várias vezes acessar o documento mas não consigo. Poderiam 
verificacar o link para abertura do documento em PDF? Obrigado!

2013-08-25T17:08:02+0000 0
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 Confira o artigo publicado na Biblioteca Virtual sobre Corrupção (BVC) e saiba mais sobre #gestãoderiscos #transparência e #controlesocial. O texto 
analisa em que medida a introdução desses conceitos_ nas práticas de um Escritório de Projetos (PMO)_ pode contribuir para a melhoria de programas 
governamentais em um desenho descentralizado_ de parceria entre entes estatais. Acesse o trabalho em http://goo.gl/uGmwYh

2013-08-25T13:00:01+0000 614063188637751_2022901
d01918b32110ec40047553f11d00153591
e7d21e 0

 Eu acessei normalmente...
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 Confira o artigo publicado na Biblioteca Virtual sobre Corrupção (BVC) e saiba mais sobre #gestãoderiscos #transparência e #controlesocial. O texto 
analisa em que medida a introdução desses conceitos_ nas práticas de um Escritório de Projetos (PMO)_ pode contribuir para a melhoria de programas 
governamentais em um desenho descentralizado_ de parceria entre entes estatais. Acesse o trabalho em http://goo.gl/uGmwYh

2013-08-25T13:00:01+0000 614063188637751_2022850
509d6664558ff13c49bce3176c095a29217
24cd9 0

 Cassius Leandro, tenta em 
https://bvc.cgu.gov.br/bitstream/123456789/3699/1/Artigo+CONSAD+2012+Marcus+Braga+P
ainel+021.pdf

2013-08-25T20:06:03+0000 0
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 Confira o artigo publicado na Biblioteca Virtual sobre Corrupção (BVC) e saiba mais sobre #gestãoderiscos #transparência e #controlesocial. O texto 
analisa em que medida a introdução desses conceitos_ nas práticas de um Escritório de Projetos (PMO)_ pode contribuir para a melhoria de programas 
governamentais em um desenho descentralizado_ de parceria entre entes estatais. Acesse o trabalho em http://goo.gl/uGmwYh

2013-08-25T13:00:01+0000 614063188637751_2022464
76aecb0baf68b0803cf18a9364a25ae963e
62ad5 0

 no conselho de saude isso nao funcionou?????????????????????
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-08-23T17:00:01+0000 614793471898056_85783943
e25e5c014ba0077d787808bc151e758561
67ab7f 0

 Os municípios nao estão cumprindo
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-08-23T17:00:01+0000 614793471898056_85786118
dddada06cc1b34ffa417dbf83a71cbf258e6
39ad 0

 Essa lei deve ser impositiva, é necessário que para a transferência do recurso ocorrer, o 
município tenha a LAI regulamentada.
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 Boa noite! Gostaria de saber se os conselhos de fiscalização como: Conselho de Engenharia_ Enfermagem_ Medicina são fiscalizados pela Controladoria-
Geral da União?

2013-08-22T23:56:38+0000 614606721916731_85793705
012aca1bcf6e758db3c183b50fb2763ca3e
1059f 1

 Poderia me informar como eles são fiscalizados? Eles precisam prestar contas a CGU 
anualmente? Até o momento só sei que eles (os conselhos de fiscalização) só são obrigados a 
prestar contas ao TCU.
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 Boa noite! Gostaria de saber se os conselhos de fiscalização como: Conselho de Engenharia_ Enfermagem_ Medicina são fiscalizados pela Controladoria-
Geral da União?

2013-08-22T23:56:38+0000 614606721916731_85793706
012aca1bcf6e758db3c183b50fb2763ca3e
1059f 1

 Marcos Costa
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 Boa noite! Gostaria de saber se os conselhos de fiscalização como: Conselho de Engenharia_ Enfermagem_ Medicina são fiscalizados pela Controladoria-
Geral da União?

2013-08-22T23:56:38+0000 614606721916731_85793992
ba604566fc799bd7ccc13a1bc93aa2ddc85
dcfa7 1

 Bom dia CGU Controladoria.Sou criador e administrador das duas páginas que segue abaixo e 
gostaria que esta instituição pudesse interagir com as centenas de profissionais que frequentam 
as páginas no sentido de confirmar a informação sobre a fiscalização da CGU e esclarecer como 
se procede esta fiscalização nos conselhos de classe profissional.Em nome das categorias 
representadas;muito obrigado! Se possível postar a resposta direto nas páginas. 2013-08-28T02:05:01+0000 0
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 Boa noite! Gostaria de saber se os conselhos de fiscalização como: Conselho de Engenharia_ Enfermagem_ Medicina são fiscalizados pela Controladoria-
Geral da União?

2013-08-22T23:56:38+0000 614606721916731_85793994
ba604566fc799bd7ccc13a1bc93aa2ddc85
dcfa7 1

 https://www.facebook.com/ConselhosDeClasseProfissional
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 Boa noite! Gostaria de saber se os conselhos de fiscalização como: Conselho de Engenharia_ Enfermagem_ Medicina são fiscalizados pela Controladoria-
Geral da União?

2013-08-22T23:56:38+0000 614606721916731_85793996
ba604566fc799bd7ccc13a1bc93aa2ddc85
dcfa7 1

 https://www.facebook.com/profissoesregulamentadas

2013-08-28T02:05:40+0000 0
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 Boa noite! Gostaria de saber se os conselhos de fiscalização como: Conselho de Engenharia_ Enfermagem_ Medicina são fiscalizados pela Controladoria-
Geral da União?

2013-08-22T23:56:38+0000 614606721916731_85808375
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 1

 Jefferson Santos e Marcos Costa, os Conselhos Profissionais não prestam contas anualmente à 
CGU, apenas ao TCU mesmo. Quanto à fiscalização desses conselhos, após nova consulta à 
área técnica, apuramos que houve recentemente nova orientação por parte do TCU, segundo a 
qual os Conselhos de Classes não mais se enquadram como unidades jurisdicionadas da CGU, 
não sendo competência do órgão a apuração de denúncias ou a realização de auditorias nas 2013-09-02T20:43:55+0000 1
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 Boa noite! Gostaria de saber se os conselhos de fiscalização como: Conselho de Engenharia_ Enfermagem_ Medicina são fiscalizados pela Controladoria-
Geral da União?

2013-08-22T23:56:38+0000 614606721916731_85808860
012aca1bcf6e758db3c183b50fb2763ca3e
1059f 1

 Muito Obrigado pelos esclarecimentos!!!
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 Boa noite! Gostaria de saber se os conselhos de fiscalização como: Conselho de Engenharia_ Enfermagem_ Medicina são fiscalizados pela Controladoria-
Geral da União?

2013-08-22T23:56:38+0000 614606721916731_85809045
ba604566fc799bd7ccc13a1bc93aa2ddc85
dcfa7 1

 Obrigado pelo pronto atendimento e pelo canal de comunicação aberto para atender as 
demandas da sociedade.Parabéns e a Gestão Pública está no caminho certo.
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 Boa noite! Gostaria de saber se os conselhos de fiscalização como: Conselho de Engenharia_ Enfermagem_ Medicina são fiscalizados pela Controladoria-
Geral da União?

2013-08-22T23:56:38+0000 614606721916731_85793180
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Jefferson Santos, os Conselhos de Fiscalização de Profissões são fiscalizados sim pela CGU, 
pela natureza jurídica de autarquia e por gerirem recursos públicos, conforme art. 70 da 
Constituição Federal de 1988.
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-08-22T22:00:01+0000 614525408591529_85781819
8968ea8a6561b5b6b7fdc8316979119304
679928 0

 O Brasil não aguenta mais sustentar estes corruptos que estão no poder , a lentidão da justiça 
nos causa indignação , e só colabora com os ladrões !
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-08-22T22:00:01+0000 614525408591529_85781995
abb95be0ad68787fe87d242a3478bd94f94
70f49 0

 ta certo o Ministro esta justiça mata...tem sete anos que estou esperando por justiça...é dificil

2013-08-22T23:37:50+0000 0
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-08-22T22:00:01+0000 614525408591529_85782327
aeecce21314d77a78064a90c4fdaf6143b3
52a7a 0

 Há que mudar o sistema e fazer fiscalizações em tempo real assim que os recursos forem 
repassados para determinado fim. Na minha terra, quando um processo dessa natureza entra em 
pauta, pode ter certeza que o réu já faleceu ou o crime prescreveu !
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-08-22T22:00:01+0000 614525408591529_85782326
aeecce21314d77a78064a90c4fdaf6143b3
52a7a 0

 Cadeia só para P...P...P...`s !
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-08-22T22:00:01+0000 614525408591529_85782426
7b9020c0f670077398118796568eb25faf5
0c77f 0

 http://www.change.org/pt-BR/peti%C3%A7%C3%B5es/assembl%C3%A9ia-legislativa-do-
estado-de-s%C3%A3o-paulo-impedimento-impeachment-de-sr-governador-de-s%C3%A3o-
paulo-geraldo-alckmim
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-08-22T22:00:01+0000 614525408591529_85782133
668dd525a003760b8d8a3a88bc23a1d64e
286083 0

 Grande Mestre...
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 Saiba mais sobre a Lei #Anticorrupção Empresarial_ que pune empresas por atos de corrupção e estimula empresa limpa: http://goo.gl/29yJcx

2013-08-21T18:27:11+0000 614033558640714_2017984
033068bb046bacb1d3bcb3bfc1cc830289e
aae21 0

 Infelizmente a lei não prevê a punição da pessoa física responsável pela empresa. Assim caso a 
empresa seja punida, o dono ou presidente muda o nome da empresa corrupta e continua na 
mesma. Fácil! Diante disso eu coloquei uma "sugestão de emenda" para punir o responsável pela 
empresa também, a qual preciso de apoio para começar a tramitar no Senado Federal. Veja: 
https://www12.senado.gov.br/ecidadania/visualizacaoideia?id=15561 2013-08-22T20:59:11+0000 0
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 Saiba mais sobre a Lei #Anticorrupção Empresarial_ que pune empresas por atos de corrupção e estimula empresa limpa: http://goo.gl/29yJcx

2013-08-21T18:27:11+0000 614033558640714_2016497
94efa5acf40b083f6aae1621efefdd2fc43b8
d19 0

 Isso seria o paraíso!!!!!!!!
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 Saiba mais sobre a Lei #Anticorrupção Empresarial_ que pune empresas por atos de corrupção e estimula empresa limpa: http://goo.gl/29yJcx

2013-08-21T18:27:11+0000 614033558640714_2025328
e79a385537d02895adaf23b248f86d97575
e2f2e 0

 Nossa!!!! Pensava que isso estava implícito na formação do ser humano... Tipo caráter, 
honradez, honestidade... Mas, nossos políticos precisam de leis! Lamentável, né não????
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 Saiba mais sobre a Lei #Anticorrupção Empresarial_ que pune empresas por atos de corrupção e estimula empresa limpa: http://goo.gl/29yJcx

2013-08-21T18:27:11+0000 614033558640714_2016586
8968ea8a6561b5b6b7fdc8316979119304
679928 0

 Este país é uma vergonha ! Sem apoio de senadores, CPI que investigaria gastos da Copa é 
enterrada no Senado por Renan Calheiros. Zezé Perrela (PDT-MG), João Durval (PDT-BA), 
Jayme Campos (DEM-MT) e Clésio Andrade (PMDB-MG) foram os parlamentares que 
retiraram apoio e contribuíram para abortar investigação.

2013-08-22T01:42:12+0000 0
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 Saiba mais sobre a Lei #Anticorrupção Empresarial_ que pune empresas por atos de corrupção e estimula empresa limpa: http://goo.gl/29yJcx

2013-08-21T18:27:11+0000 614033558640714_2016425
e81569c1461dc0f07c992a17df89dd86ebb
59e98 0

 que beleza.
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 VÍDEO: Confira a matéria da Globo News sobre notificação enviada pela CGU para que a empresa Siemens preste esclarecimentos sobre as denúncias de 
formação de cartel.

2013-08-21T14:00:01+0000 613913791986024_85778231
abb95be0ad68787fe87d242a3478bd94f94
70f49 0

 muito bom
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 VÍDEO: Confira a matéria da Globo News sobre notificação enviada pela CGU para que a empresa Siemens preste esclarecimentos sobre as denúncias de 
formação de cartel.

2013-08-21T14:00:01+0000 613913791986024_85779128
7b9020c0f670077398118796568eb25faf5
0c77f 0

 http://www.change.org/pt-BR/peti%C3%A7%C3%B5es/assembl%C3%A9ia-legislativa-do-
estado-de-s%C3%A3o-paulo-impedimento-impeachment-de-sr-governador-de-s%C3%A3o-
paulo-geraldo-alckmim
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 Olho vivo no dinheiro público! Com a cartilha sobre #controlesocial_ a CGU quer contribuir para a formação de uma nova cultura política_ fundada na 
democracia participativa_ em que cada cidadão_ individualmente_ ou reunido em associações civis_ é convidado a exercer o seu papel de sujeito no 
planejamento_ gestão e controle das políticas públicas. Leia a publicação em http://goo.gl/pwy2v Tenha uma boa leitura e exerça sua cidadania!

2013-08-21T12:00:01+0000 613145882062815_2016433
e81569c1461dc0f07c992a17df89dd86ebb
59e98 0

 isso inibe os desperdícios.
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 Estou usando o sistema e-SIC da CGU e estou passando apuros devido a baixa usabilidade do sistema. Primeiro: se minha pergunta é para mais de um 
órgão_ tenho que fazer um filtro pra cada um_ depois tenho que perguntar um por vez e gerar vários protocolos. Segundo: Ao enviar solicitação_ o sistema 
me pediu para completar alguns dados_ se eu clicar eu voltar_ ele limpa TODO o conteúdo que eu tinha colocado na solicitação. Terceiro: Ao alterar 
dados cadastrais_ sou obrigado também a digitar o campo senha. Essas informações poderiam ficar separadas no sistema. Por que sou obrigado a mudar 
minha senha quando vou alterar meu endereço? 2013-08-19T21:05:37+0000 613181192059284_85781574

68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Adriano César, pedimos que encaminhe sua manifestação sobre o e-SIC para o e-mail 
suporte.sistacesso@cgu.gov.br, canal adequado para o envio de dúvidas, sugestões e críticas 
sobre o Sistema. Obrigada!
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 Porque o cidadão comum não pode saber dos gastos da presidência?

2013-08-19T20:53:48+0000 4741705600561_2224369
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Kleber Araujo, verificamos a página que você indicou e o acesso está normal, com todos os 
detalhamentos (link abaixo). Sugerimos que você tente novamente e, caso persista o problema, 
nos informe, para que possamos acionar a área técnica. Pode ter havido uma indisponibilidade 
temporária. 
http://www.portaltransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasOEElementoDespesa.asp?Ano=202013-08-23T17:25:57+0000 1
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 Porque o cidadão comum não pode saber dos gastos da presidência?

2013-08-19T20:53:48+0000 4741705600561_2224385
59315e7ba9676071419417928c90b39bdd
ef1eb7 0

 Muito Obrigado CGU. Vou verificar.
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 Porque o cidadão comum não pode saber dos gastos da presidência?

2013-08-19T20:53:48+0000 4741705600561_2219193
25886f695aa44b71e0671bc74bd15040dfa
a6d4d 0

 Portal da Transparência??????? tá bem transparente!
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 Porque o cidadão comum não pode saber dos gastos da presidência?

2013-08-19T20:53:48+0000 4741705600561_2225739
692c0f9189eea504c274cb2ceea42831892
f3483 0

 Sabemos que é uma extravagancia enorme, mas não poderemos fazer nada primo porque existe 
uma super quadrilha que defendem esses absurdos na Presidência, é uma brecha aqui outra ali e 
tem eleitores que recebem bolsa daqui bolsa dali, leigos e mesmo assim votam sem entender ou 
entendem o fato concreto e viram as caras. É um reinado que dá pão e água a base de chicotadas 
e aplaudem o rei. Viva a rainha ou será viva o rei? 2013-08-24T15:54:58+0000 0

17147777
2896297_
47417056
00561

59315e7b
a9676071
41941792
8c90b39b
ddef1eb7

 Porque o cidadão comum não pode saber dos gastos da presidência?

2013-08-19T20:53:48+0000 4741705600561_2219172
59315e7ba9676071419417928c90b39bdd
ef1eb7 0

 Vocês não podem me esclarecer? Aí fica dificil.
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 A que se destinam as diárias pagas na administração federal? Como providenciar a compra das passagens? Como é realizada a prestação de contas? 
Confira a cartilha ?Diárias e passagens - perguntas e respostas? e tire todas as suas dúvidas sobre o tema. 
www.cgu.gov.br/publicacoes/CartilhaGestaoRecursosFederais/

2013-08-18T19:00:01+0000 610680012309402_2011350
adae20264eeb415c6271bd1db24855f4cf3
f64f9 0

 A questao crucial eh fazer com que todos os nossos homens puhblicos leiam, entendam e acima 
de tudo cumpram o que reza o documento.
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 _Aplicar penas mais severas aos crimes de corrupção_ foi uma das 80 propostas priorizadas na 1ª Consocial. Conheça o relatório final da Conferência e 
colabore para a concretização das propostas: www.consocial.cgu.gov.br/noticias

2013-08-18T13:00:01+0000 610582418985828_2010471
4acb1d1f6ced7ed269db955b31d063c006
5f3f53 0

 Antes de se exigir penas mais severas, deveria a CGU se esforçar em DEFINIR o que é 
corrupção e combater a IMPUNIDADE.
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 _Aplicar penas mais severas aos crimes de corrupção_ foi uma das 80 propostas priorizadas na 1ª Consocial. Conheça o relatório final da Conferência e 
colabore para a concretização das propostas: www.consocial.cgu.gov.br/noticias

2013-08-18T13:00:01+0000 610582418985828_2010465
223a66589394fbc72891b3840679581015f
2162f 0

 Se a corrupção fosse extinta, toda miséria teria fim.
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 _Aplicar penas mais severas aos crimes de corrupção_ foi uma das 80 propostas priorizadas na 1ª Consocial. Conheça o relatório final da Conferência e 
colabore para a concretização das propostas: www.consocial.cgu.gov.br/noticias

2013-08-18T13:00:01+0000 610582418985828_2010517
b923bd6d16e104123cf51855b9ce9eceeb7
9c036 0

 Precisa de critérios mais rigorosos para os Municípios na Admissão do servidor responsável 
pelo Controle Interno/Auditoria Interna. geralmente os ocupantes destes cargos não são 
servidores de carreira, que são nomeados em cargos de confiança do Prefeito, o que de cara já 
demonstra para a população que não haverá parcialidade nos relatórios de auditorias, e irá 
auditar só o que o Prefeito quiser. 2013-08-18T15:09:48+0000 1
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 _Aplicar penas mais severas aos crimes de corrupção_ foi uma das 80 propostas priorizadas na 1ª Consocial. Conheça o relatório final da Conferência e 
colabore para a concretização das propostas: www.consocial.cgu.gov.br/noticias

2013-08-18T13:00:01+0000 610582418985828_2010421
307faec455b3d4c59199d7a352dbd29c12
2fb691 0

 Passando da hora.
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 _Aplicar penas mais severas aos crimes de corrupção_ foi uma das 80 propostas priorizadas na 1ª Consocial. Conheça o relatório final da Conferência e 
colabore para a concretização das propostas: www.consocial.cgu.gov.br/noticias

2013-08-18T13:00:01+0000 610582418985828_2010388
1924f7fea4f433d194f4447d95fb2dd3c575
5a47 0

 corrupcao : crime
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Senado Federal do Brasil_s photo.

2013-08-16T19:47:11+0000 611630038881066_85766003
9b4b4fde8e60df447dc9d1bc68f2fb80c11d
aa83 0

 Sheylla Pynheyros Pinheiro, Lais Rodrigues

2013-08-16T21:15:17+0000 0
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 ola queria entrar em contato por email...me deen?

2013-08-16T10:40:29+0000 611388285571908_85765116
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Olá, Daniel! Você pode entrar em contato com a equipe de Redes Sociais da CGU através do e-
mail redes.sociais@cgu.gov.br

2013-08-16T13:39:13+0000 0
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 #GestãoPública: Quais são as modalidades de licitação previstas na legislação brasileira? As modalidades previstas legalmente são convite_ tomada de 
preços_ concorrência_ concurso e leilão_ todas previstas na Lei nº 8.666/1993. Também há o pregão_ que é previsto na Lei nº 10.520/2002. Além destas_ 
existe a modalidade consulta_ somente aplicável às agências reguladoras. Tire suas dúvidas sobre Licitações e Contratos com a cartilha da CGU: 
http://goo.gl/RfEQ9

2013-08-15T17:00:01+0000 610124305698306_2004772
15b9af23cb1010b6442eda3a443bc7f4cf2
926b9 0

 Muito bom
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 #GestãoPública: Quais são as modalidades de licitação previstas na legislação brasileira? As modalidades previstas legalmente são convite_ tomada de 
preços_ concorrência_ concurso e leilão_ todas previstas na Lei nº 8.666/1993. Também há o pregão_ que é previsto na Lei nº 10.520/2002. Além destas_ 
existe a modalidade consulta_ somente aplicável às agências reguladoras. Tire suas dúvidas sobre Licitações e Contratos com a cartilha da CGU: 
http://goo.gl/RfEQ9

2013-08-15T17:00:01+0000 610124305698306_2013702
5943a1917b846d486f4fd072d1a2ecfcd93
4b863 0

 Eita pessoal acordem. Direito tem quem direito anda. Conhecer para cobrar. Magna 
AraújoAntonia BarceloHelder SostenesKarline Fatima Felipe NeryGilmar da RádioLucas 
Correia Decor,Gilmara Almeida.

2013-08-20T12:30:20+0000 2
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 #GestãoPública: Quais são as modalidades de licitação previstas na legislação brasileira? As modalidades previstas legalmente são convite_ tomada de 
preços_ concorrência_ concurso e leilão_ todas previstas na Lei nº 8.666/1993. Também há o pregão_ que é previsto na Lei nº 10.520/2002. Além destas_ 
existe a modalidade consulta_ somente aplicável às agências reguladoras. Tire suas dúvidas sobre Licitações e Contratos com a cartilha da CGU: 
http://goo.gl/RfEQ9

2013-08-15T17:00:01+0000 610124305698306_2006373
7466e14779dd1d576cda4621e27affc28a2
336b5 0

 Adoreiiii
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 #GestãoPública: Quais são as modalidades de licitação previstas na legislação brasileira? As modalidades previstas legalmente são convite_ tomada de 
preços_ concorrência_ concurso e leilão_ todas previstas na Lei nº 8.666/1993. Também há o pregão_ que é previsto na Lei nº 10.520/2002. Além destas_ 
existe a modalidade consulta_ somente aplicável às agências reguladoras. Tire suas dúvidas sobre Licitações e Contratos com a cartilha da CGU: 
http://goo.gl/RfEQ9

2013-08-15T17:00:01+0000 610124305698306_2016589
8968ea8a6561b5b6b7fdc8316979119304
679928 0

 Este país é uma vergonha ! Sem apoio de senadores, CPI que investigaria gastos da Copa é 
enterrada no Senado por Renan Calheiros. Zezé Perrela (PDT-MG), João Durval (PDT-BA), 
Jayme Campos (DEM-MT) e Clésio Andrade (PMDB-MG) foram os parlamentares que 
retiraram apoio e contribuíram para abortar investigação.

2013-08-22T01:44:39+0000 0
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-08-15T14:28:42+0000 611032398940830_85764096
c035247604f2fe8fd5df31e20da46834b01a
a709 0

 Apoiado.
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 Confira o relatório_ atualizado até julho_ de punições expulsivas aplicadas a servidores do Poder Executivo Federal. Desde o início da série_ a CGU já 
aplicou 4.421 punições expulsivas apenas pela via administrativa_ sem a necessidade de processo judicial. 
www.cgu.gov.br/Correicao/RelatoriosExpulsoes/index.asp

2013-08-13T17:00:01+0000 609834365727300_2001543
e87d039aef4060afa57d525e9aeabe9b11b
67a6a 0

 Parabens, o servidor deve pautar sua conduta dr forma ilibada e proba, os principios da Adm 
Pub devem sempre prevalecer ou entao sucuberemos no manto da corrupacao e promiscuidade..

2013-08-13T18:33:56+0000 2
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 Confira o relatório_ atualizado até julho_ de punições expulsivas aplicadas a servidores do Poder Executivo Federal. Desde o início da série_ a CGU já 
aplicou 4.421 punições expulsivas apenas pela via administrativa_ sem a necessidade de processo judicial. 
www.cgu.gov.br/Correicao/RelatoriosExpulsoes/index.asp

2013-08-13T17:00:01+0000 609834365727300_2002366
a34b2de016d9fabd5a819fbe77ac76e5b19
a6587 0

 Tem que ver a que partidos pertenciam os demitidos, em que governos entraram, e os motivos 
da demissão... Por outro lado, não sei qual a política (técnica) de admissão, quantos já iam se 
aposentar e anteciparam a aposentadoria e se os terceirizados estão na lista... Particularmente 
fiquei com muitas dúvidas.

2013-08-14T05:26:45+0000 1
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 Confira o relatório_ atualizado até julho_ de punições expulsivas aplicadas a servidores do Poder Executivo Federal. Desde o início da série_ a CGU já 
aplicou 4.421 punições expulsivas apenas pela via administrativa_ sem a necessidade de processo judicial. 
www.cgu.gov.br/Correicao/RelatoriosExpulsoes/index.asp

2013-08-13T17:00:01+0000 609834365727300_2001422
d6b8215fac6e0f9ed75df2ab20e792fccc57
2f2a 0

 Confira vcs o Portal de Transparência do município de Casimiro de Abreu RJ 
http://www.betha.com.br/transparencia/recursos.faces
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 Confira o relatório_ atualizado até julho_ de punições expulsivas aplicadas a servidores do Poder Executivo Federal. Desde o início da série_ a CGU já 
aplicou 4.421 punições expulsivas apenas pela via administrativa_ sem a necessidade de processo judicial. 
www.cgu.gov.br/Correicao/RelatoriosExpulsoes/index.asp

2013-08-13T17:00:01+0000 609834365727300_2001746
a24408dc2564025492a582e9d8dbef7775
dd2a69 0
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 _O servidor responde civil_ penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições._ (Lei nº 8.112_ art. 121) Tire suas dúvidas sobre a 
área de #correição no site da CGU: http://goo.gl/ChnTm

2013-08-13T12:00:00+0000 609820762395327_2001036
dbf0908b35fc0f61fe3048bd785505246f49
f4c2 0

 Pena q só vale pra barnabé. Cadê a Rosemary Noronha do lulla?

2013-08-13T12:56:44+0000 3



17147777
2896297_
61008736
2368667

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 _O servidor responde civil_ penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições._ (Lei nº 8.112_ art. 121) Tire suas dúvidas sobre a 
área de #correição no site da CGU: http://goo.gl/ChnTm

2013-08-13T12:00:00+0000 609820762395327_2001181
552fc0f72212eb20c0943f2919fd3acdc60e
86f1 0

 mas se o servidor tiver imunidade parlamentar..não responde por nada.
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 _O servidor responde civil_ penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições._ (Lei nº 8.112_ art. 121) Tire suas dúvidas sobre a 
área de #correição no site da CGU: http://goo.gl/ChnTm

2013-08-13T12:00:00+0000 609820762395327_2003821
cddf2fc8613f5348a2809c6f2217f186d3ed
cffe 0

 Menino, se fosse aplicar na Educação em MG, teria que começar tirando o governador...

2013-08-15T03:28:44+0000 0
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 Como funciona o Cadastro de Empresa Pró-Ética? O fato de a Siemens está neste cadastro não deveria ser revisto ? #Transparência

2013-08-13T07:14:47+0000 610019239042146_85760705
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Fernando Beça, a posição da CGU sobre o assunto foi divulgada em matéria publicada ontem 
(13), pelo site Contas Abertas. Confira! 
http://www.contasabertas.com.br/WebSite/Noticias/DetalheNoticias.aspx?Id=1928
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 #Transparência: Conheça o material técnico do programa Brasil Transparente_ que auxilia estados e municípios na implementação da Lei de Acesso à 
Informação. Faça o download das publicações em http://goo.gl/0Gnp2W

2013-08-12T17:00:00+0000 607572385953498_1999761
cfdcea8bfc96b0ea8ce106552e2d676c88d
91876 0

 Washington Tomaz
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 Para refletirmos...

2013-08-11T19:00:01+0000 607568009287269_1998279
6869b167541572c0022c8133ddcdc30f97
af78e0 0

 Concordo!!!!
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 Para refletirmos...

2013-08-11T19:00:01+0000 607568009287269_2010368
a02eeeb1d3a64b449017b5202a39e3b240
da18ea 0

 PRA MIM A INFORMAÇÃO E A ÉTICA DA CIDADANIA DO BRASILÉRIO

2013-08-18T12:46:52+0000 0
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 #Transparência: Fique de olho! Cada cidadão ou grupo de cidadãos_ isoladamente ou em conjunto com entidades ou organizações da sociedade civil_ 
pode ser fiscal das contas públicas. Saiba mais em http://goo.gl/7GPTw

2013-08-10T19:00:02+0000 607506789293391_1996917
cb5f8ec231f3c12940c1c6f4318cf564c354
e80a 0

 No meu pequeno município não há transparência. os vereadores desde janeiro pediu os nomes, 
função e salário dos cargos comissionados e até hoje a prefeita não forneceu,

2013-08-11T00:55:04+0000 3
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 #Transparência: Fique de olho! Cada cidadão ou grupo de cidadãos_ isoladamente ou em conjunto com entidades ou organizações da sociedade civil_ 
pode ser fiscal das contas públicas. Saiba mais em http://goo.gl/7GPTw

2013-08-10T19:00:02+0000 607506789293391_1996827
398a4c6fe6d4b168aac5fa6d8a6fe7c264b6
051c 0

 O que adianta se não funciona.

2013-08-10T23:03:48+0000 1
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 #Transparência: Fique de olho! Cada cidadão ou grupo de cidadãos_ isoladamente ou em conjunto com entidades ou organizações da sociedade civil_ 
pode ser fiscal das contas públicas. Saiba mais em http://goo.gl/7GPTw

2013-08-10T19:00:02+0000 607506789293391_1996587
082cc4ba99178ac9107517db80c416b0f5c
880f2 0

 o problema e saber quais sao os sessenta dias!!!!!!!!!

2013-08-10T20:10:34+0000 2
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 #Transparência: Fique de olho! Cada cidadão ou grupo de cidadãos_ isoladamente ou em conjunto com entidades ou organizações da sociedade civil_ 
pode ser fiscal das contas públicas. Saiba mais em http://goo.gl/7GPTw

2013-08-10T19:00:02+0000 607506789293391_1998816
15ed53d6e42dbd282b9f548cacdbfc8be02
523ef 0

 Aqui na minha cidade tudo funciona de marcha ré

2013-08-12T03:13:35+0000 1
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 #Transparência: Fique de olho! Cada cidadão ou grupo de cidadãos_ isoladamente ou em conjunto com entidades ou organizações da sociedade civil_ 
pode ser fiscal das contas públicas. Saiba mais em http://goo.gl/7GPTw

2013-08-10T19:00:02+0000 607506789293391_1996493
44e9703c150c3d448573c098cbc19e5306
d11ea0 0

 Estamos de fiscalizado,somos consciente.
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 #Transparência: Fique de olho! Cada cidadão ou grupo de cidadãos_ isoladamente ou em conjunto com entidades ou organizações da sociedade civil_ 
pode ser fiscal das contas públicas. Saiba mais em http://goo.gl/7GPTw

2013-08-10T19:00:02+0000 607506789293391_2012703
a6d1bc530431655aca79e420b134a9b726
bb994c 0

 Disponibilizados em um jornal de grande circulação ou site Federal de prestação de contas? 
Desde já obrigada!

2013-08-19T21:34:54+0000 0
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 #Transparência: Fique de olho! Cada cidadão ou grupo de cidadãos_ isoladamente ou em conjunto com entidades ou organizações da sociedade civil_ 
pode ser fiscal das contas públicas. Saiba mais em http://goo.gl/7GPTw

2013-08-10T19:00:02+0000 607506789293391_1999700
ac423699174cdf60b110d0de8dd8a3921d
4a1d6e 0

 O Comitê de Transparência e Controle Social de Resende/RJ, funciona, e muito bem. Criem o 
comitê em seus município, procurem o Ministério Público Federal e o Estadual, peçam o apoio 
deles. Entrem em contato com a CGU, peçam apoio para a implantação do ComSocial. Tirem a 
bunda da cadeira, mexam-se, ninguém vai tirar o país desse vergonhoso estado de corrupção 
apenas protestando, postando e comentando. Metam a mão na massa. Eliel/Presidente do 2013-08-12T17:20:13+0000 0
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 #Transparência: Fique de olho! Cada cidadão ou grupo de cidadãos_ isoladamente ou em conjunto com entidades ou organizações da sociedade civil_ 
pode ser fiscal das contas públicas. Saiba mais em http://goo.gl/7GPTw

2013-08-10T19:00:02+0000 607506789293391_1998207
3e91857fa746eca48db06b4bf2d80ba32e1
15465 0

 funciona sim,basta vc colocar os seus direitos para fazer valer,e colocar aquilo que vc sabe p 
apreciaçâo de todos,vamos fiscalizar com rigor que a lei nos oferecer.

2013-08-11T18:47:26+0000 0
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 #Transparência: Fique de olho! Cada cidadão ou grupo de cidadãos_ isoladamente ou em conjunto com entidades ou organizações da sociedade civil_ 
pode ser fiscal das contas públicas. Saiba mais em http://goo.gl/7GPTw

2013-08-10T19:00:02+0000 607506789293391_1997990
7032d5254b9ef7c83d69df500efa5ce63d5
61c9d 0

 Já é lei há muito tempo,só que nem a prefeitura e nem a Câmara não apresentou,esse é o 
governo que teria total transparência,até as licitações seriam em praça pública kkkk só que 
esqueceu de informar que a praça pública ficou entre quatro paredes.
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 #Transparência: Fique de olho! Cada cidadão ou grupo de cidadãos_ isoladamente ou em conjunto com entidades ou organizações da sociedade civil_ 
pode ser fiscal das contas públicas. Saiba mais em http://goo.gl/7GPTw

2013-08-10T19:00:02+0000 607506789293391_1996961
f648d5531d1a9925e9bf92a419b790cd2a9
801e0 0

 confesso q eu n sabia...
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 #Transparência: Fique de olho! Cada cidadão ou grupo de cidadãos_ isoladamente ou em conjunto com entidades ou organizações da sociedade civil_ 
pode ser fiscal das contas públicas. Saiba mais em http://goo.gl/7GPTw

2013-08-10T19:00:02+0000 607506789293391_1996511
e81569c1461dc0f07c992a17df89dd86ebb
59e98 0

 Natal Alves Egnaldo Piton
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 Quem controla os controladores? http://m.g1.globo.com/politica/noticia/2013/08/ministro-confirma-busca-e-apreensao-da-pf-na-casa-de-secretario-da-
cgu.html

2013-08-09T11:10:39+0000 621477434540342_6883015
1f970c53c699ff98236b7ed30c038b53ec1f
342d 1

 A minha pergunta é outra: Quem controla os controladores? Eu não sou inquisitor...nem acuso, 
nem condeno, nem absolvo, parto do princípio da presunção de boa fé...estamos confiantes com 
o esclarecimento dos fatos. Mas também penso que não existe no nosso sistema republicano um 
estado de anjos, por isto insisto sempre: Quem controla o controlador? Att.

2013-08-09T18:52:31+0000 1
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 Quem controla os controladores? http://m.g1.globo.com/politica/noticia/2013/08/ministro-confirma-busca-e-apreensao-da-pf-na-casa-de-secretario-da-
cgu.html

2013-08-09T11:10:39+0000 621477434540342_6882759
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Marcelo, saiba mais sobre o assunto em http://goo.gl/ffNbn9
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 #Copa2014: Acompanhe o andamento das obras nas cidades-sede e ajude na #fiscalização dos recursos públicos investidos para a realização do evento. 
http://goo.gl/tKVf98

2013-08-07T17:00:01+0000 607155562661847_1991422
769c2c8a93b63ae8f22235b60d70053ae4f
ed918 0

 Nós da STC também temos o site Transparência na Copa e em breve também iremos divulgar, 
não é mesmo Vinícius Guimarães?
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 #Copa2014: Acompanhe o andamento das obras nas cidades-sede e ajude na #fiscalização dos recursos públicos investidos para a realização do evento. 
http://goo.gl/tKVf98

2013-08-07T17:00:01+0000 607155562661847_1991421
6fb961c42716425bce3b8ec84ceae4f05a6
0237a 0

 Estamos de olhos abertos.
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 A #LeideAcesso à Informação significa um importante passo para a consolidação democrática do Brasil e também para o sucesso das ações de prevenção 
da corrupção no país. Utilize-a sempre que necessário e exerça sua #cidadania! www.acessoainformacao.gov.br

2013-08-06T19:00:01+0000 607060212671382_1991204
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 1

 Olá, Clara! Se for de seu interesse, nossa equipe está à disposição para auxiliá-la no que for 
possível, por meio do e-mail redes.sociais@cgu.gov.br (;
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 A #LeideAcesso à Informação significa um importante passo para a consolidação democrática do Brasil e também para o sucesso das ações de prevenção 
da corrupção no país. Utilize-a sempre que necessário e exerça sua #cidadania! www.acessoainformacao.gov.br

2013-08-06T19:00:01+0000 607060212671382_1991205
769c2c8a93b63ae8f22235b60d70053ae4f
ed918 1

 Olá! Obrigada. Responderei por mensagem.
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 A #LeideAcesso à Informação significa um importante passo para a consolidação democrática do Brasil e também para o sucesso das ações de prevenção 
da corrupção no país. Utilize-a sempre que necessário e exerça sua #cidadania! www.acessoainformacao.gov.br

2013-08-06T19:00:01+0000 607060212671382_1991174
769c2c8a93b63ae8f22235b60d70053ae4f
ed918 0

 Olha aí Vinícius Guimarães - usando a logo que já criaste, podes fazer um nesta linha, né?
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 A #LeideAcesso à Informação significa um importante passo para a consolidação democrática do Brasil e também para o sucesso das ações de prevenção 
da corrupção no país. Utilize-a sempre que necessário e exerça sua #cidadania! www.acessoainformacao.gov.br

2013-08-06T19:00:01+0000 607060212671382_1991153
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 1

 Landa, caso seu município ainda não tenha reularizado a Lei de Acesso, você pode acionar o 
Ministério Público em seu estado para que o órgão tome as providências cabíveis. A lei é federal 
é deve ser cumprida pela União, Estados e Municípios. Saiba mais em 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=596216157089121&set=a.379439358766803.9259
2.171477772896297&type=1&theater 2013-08-07T13:17:34+0000 1
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 A #LeideAcesso à Informação significa um importante passo para a consolidação democrática do Brasil e também para o sucesso das ações de prevenção 
da corrupção no país. Utilize-a sempre que necessário e exerça sua #cidadania! www.acessoainformacao.gov.br

2013-08-06T19:00:01+0000 607060212671382_1991187
a0d1761c2730dd1aee57bd40eb0ef68edfc
93d74 1

 A Promotoria já foi acionada e também lhes foi negado o acesso as informações referentes ao 
FUNDEB,aqui impera o coronelismo e infelizmente é uma terra sem lei e em que tudo pode.
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 A #LeideAcesso à Informação significa um importante passo para a consolidação democrática do Brasil e também para o sucesso das ações de prevenção 
da corrupção no país. Utilize-a sempre que necessário e exerça sua #cidadania! www.acessoainformacao.gov.br

2013-08-06T19:00:01+0000 607060212671382_1991125
a0d1761c2730dd1aee57bd40eb0ef68edfc
93d74 0

 Aqui na minha cidade isso ainda ta muito longe de acontecer...Paulo Afonso-BA
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 A #LeideAcesso à Informação significa um importante passo para a consolidação democrática do Brasil e também para o sucesso das ações de prevenção 
da corrupção no país. Utilize-a sempre que necessário e exerça sua #cidadania! www.acessoainformacao.gov.br

2013-08-06T19:00:01+0000 607060212671382_1990063
f648d5531d1a9925e9bf92a419b790cd2a9
801e0 0

 acho q vou precisar muito disso esse ano...

2013-08-06T19:05:40+0000 1
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 A #LeideAcesso à Informação significa um importante passo para a consolidação democrática do Brasil e também para o sucesso das ações de prevenção 
da corrupção no país. Utilize-a sempre que necessário e exerça sua #cidadania! www.acessoainformacao.gov.br

2013-08-06T19:00:01+0000 607060212671382_2019514
57eb59e435487d3fc1d36b6520cc55204e
df04e7 0

 Já estava na hora dos gestores modernizar as ações e gastos abertos para que todos cidadãos 
conheçam os ganhos e as despesas de cada centavos arrecadados onde foram empregados sem 
desvios.
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 #manual: Aumente seus conhecimentos sobre a condução do processo administrativo disciplinar (#PAD) com as recomendações da CGU. O material 
completo aborda desde como se fazer chegar à administração a ocorrência de suposta irregularidade_ até o resultado final do processo. 
http://goo.gl/BBGsIH

2013-08-06T17:00:01+0000 607064862670917_1989969
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 1

 Nós também agradecemos a utilização do material e o feedback sobre o trabalho (;
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 #manual: Aumente seus conhecimentos sobre a condução do processo administrativo disciplinar (#PAD) com as recomendações da CGU. O material 
completo aborda desde como se fazer chegar à administração a ocorrência de suposta irregularidade_ até o resultado final do processo. 
http://goo.gl/BBGsIH

2013-08-06T17:00:01+0000 607064862670917_1989951
8e6b690f889d700b521eb91c0852609a71
2d9a9f 0

 Sim, é muito bom tambem, so acho que o antigo trata os temas com mais profundidade por isso 
gosto dele, mas é claro que tem que ser atualizado e agradeço muito por esse trabalho da CGU.
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 #manual: Aumente seus conhecimentos sobre a condução do processo administrativo disciplinar (#PAD) com as recomendações da CGU. O material 
completo aborda desde como se fazer chegar à administração a ocorrência de suposta irregularidade_ até o resultado final do processo. 
http://goo.gl/BBGsIH

2013-08-06T17:00:01+0000 607064862670917_1989938
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 1

 Karla, o manual foi apenas atualizado, mas o material está em permanente processo de 
aperfeiçoamento! Caso queira nos ajudar, encaminhe suas sugestões para crg@cgu.gov.br 
Obrigada!
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 #manual: Aumente seus conhecimentos sobre a condução do processo administrativo disciplinar (#PAD) com as recomendações da CGU. O material 
completo aborda desde como se fazer chegar à administração a ocorrência de suposta irregularidade_ até o resultado final do processo. 
http://goo.gl/BBGsIH

2013-08-06T17:00:01+0000 607064862670917_1989932
8e6b690f889d700b521eb91c0852609a71
2d9a9f 0

 Eu acho o Manual antigo muito mais completo e explicativo.
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 #manual: Aumente seus conhecimentos sobre a condução do processo administrativo disciplinar (#PAD) com as recomendações da CGU. O material 
completo aborda desde como se fazer chegar à administração a ocorrência de suposta irregularidade_ até o resultado final do processo. 
http://goo.gl/BBGsIH

2013-08-06T17:00:01+0000 607064862670917_1991154
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 1

 O material está disponível grautitamente para download no link a seguir, Janlucas. 
http://goo.gl/BBGsIH
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 #manual: Aumente seus conhecimentos sobre a condução do processo administrativo disciplinar (#PAD) com as recomendações da CGU. O material 
completo aborda desde como se fazer chegar à administração a ocorrência de suposta irregularidade_ até o resultado final do processo. 
http://goo.gl/BBGsIH

2013-08-06T17:00:01+0000 607064862670917_1990621
d5b0c7ca4c5df4e666a3893f8c8e1b94998
60562 0

 Como que eu faço pra ter um desse....quero comprar...
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 #manual: Aumente seus conhecimentos sobre a condução do processo administrativo disciplinar (#PAD) com as recomendações da CGU. O material 
completo aborda desde como se fazer chegar à administração a ocorrência de suposta irregularidade_ até o resultado final do processo. 
http://goo.gl/BBGsIH

2013-08-06T17:00:01+0000 607064862670917_1990747
d01918b32110ec40047553f11d00153591
e7d21e 0

 Excelente publicação...orienta grandemente!
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 #manual: Aumente seus conhecimentos sobre a condução do processo administrativo disciplinar (#PAD) com as recomendações da CGU. O material 
completo aborda desde como se fazer chegar à administração a ocorrência de suposta irregularidade_ até o resultado final do processo. 
http://goo.gl/BBGsIH

2013-08-06T17:00:01+0000 607064862670917_1990480
d6272b0ebc326af72a0c803aea25c3ca652
057a8 0

 Recomendação, quer dizer: oportunidade e conveniência.
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 #manual: Aumente seus conhecimentos sobre a condução do processo administrativo disciplinar (#PAD) com as recomendações da CGU. O material 
completo aborda desde como se fazer chegar à administração a ocorrência de suposta irregularidade_ até o resultado final do processo. 
http://goo.gl/BBGsIH

2013-08-06T17:00:01+0000 607064862670917_1989981
b23afbddd922b85363d4160ac7d4d3c563
70ad70 0

 Eu utilizo muito as instruções da CGU. Os manuais são muito bons
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 #manual: Aumente seus conhecimentos sobre a condução do processo administrativo disciplinar (#PAD) com as recomendações da CGU. O material 
completo aborda desde como se fazer chegar à administração a ocorrência de suposta irregularidade_ até o resultado final do processo. 
http://goo.gl/BBGsIH

2013-08-06T17:00:01+0000 607064862670917_1989928
56b1a69e67e35cb6fc610df635898c8fce1
7a1b0 0

 Carol Nabuco, aí o material que falei.
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 #manual: Aumente seus conhecimentos sobre a condução do processo administrativo disciplinar (#PAD) com as recomendações da CGU. O material 
completo aborda desde como se fazer chegar à administração a ocorrência de suposta irregularidade_ até o resultado final do processo. 
http://goo.gl/BBGsIH

2013-08-06T17:00:01+0000 607064862670917_1990602
a48556f5838c28a489ac65d68a97a41fb6c
defb8 0

 Dalva Silva
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 Confira esta e outras leis_ decretos e portarias relacionados ao incremento da #transparência pública: 
www.portaldatransparencia.gov.br/sobre/Legislacao.asp

2013-08-03T13:00:00+0000 602885643088839_1984211
5607c1e537a170049bdec77976be1c22ba
378765 0

 Em rumo à ordem e progresso!!!!!!!!
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 Confira esta e outras leis_ decretos e portarias relacionados ao incremento da #transparência pública: 
www.portaldatransparencia.gov.br/sobre/Legislacao.asp

2013-08-03T13:00:00+0000 602885643088839_1988164
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Antonio, tentamos localizar a auditoria a qual você se referiu em Governador Newton Bello no 
Programa de Fiscalização por Sorteios Públicos, mas não identificamos a edição do sorteio. 
Segue link http://goo.gl/wIr1tr Talvez, a fiscalização não tenha ocorrido no âmbito deste 
programa. Nesse caso, pedimos que entre em contato conosco por meio do nosso Fale Conosco 
para que possamos identificá-la e fornecer as informações necessárias. 2013-08-05T17:23:17+0000 0
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 Confira esta e outras leis_ decretos e portarias relacionados ao incremento da #transparência pública: 
www.portaldatransparencia.gov.br/sobre/Legislacao.asp

2013-08-03T13:00:00+0000 602885643088839_1985693
7487d8b5f865558714e023408492239a57
5d5804 0

 a cgu tem q/ se apressar mais
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 Confira esta e outras leis_ decretos e portarias relacionados ao incremento da #transparência pública: 
www.portaldatransparencia.gov.br/sobre/Legislacao.asp

2013-08-03T13:00:00+0000 602885643088839_1984750
2f87cd927ca24f959dcf535dca7f3119c54e
2c39 0

 porque a cgu, esteve em julho do ano passado em gov. Newton Bello, e até hoje nao saiu o 
relatório apontando as enumeras irregularidades encontradas no municipio cima citado
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 AO VIVO - VÍDEO: Assista agora (a partir das 19h) a participação do ministro-chefe da CGU_ Jorge Hage_ no programa _A Voz do Brasil_ falando 
sobre a nova lei brasileira #anticorrupção empresarial.

2013-08-02T22:00:00+0000 605249769519093_85733463
ae183300d514dc0bac6e11663dbf3e92e3b
b3113 0

 Ulisses Sant'ana, se não estiver molhando a palavra, dê uma escutadinha na rádio pra conferir. 
Esse site tem o material que te falei, é só pesquisar. Bons estudos!
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-08-02T12:00:00+0000 604364396274297_85730754
bad64c9dd14085c4d27f81702db1ec580ac
68407 0

 ora, aplica sim, nos salários deles, prefeitos, secretarios e vereadores.
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-08-02T12:00:00+0000 604364396274297_85734743
7487d8b5f865558714e023408492239a57
5d5804 0

 aplica sim e os desvios aparentemente legal por meio de laranjas!!!

2013-08-04T11:05:44+0000 0

17147777
2896297_
60411090
6299646

f4bdc156
26f87344
ce068cff7
d3134981
1d9347a

 Pessoal_ o dinheiro do Fundeb pode ser dado aos professores como bônus no fim do ano?

2013-07-31T23:49:00+0000 604110906299646_85728208
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Neto, pelo nosso perfil no facebook não conseguimos te dar esta resposta. Pedimos que tire suas 
dúvidas sobre o Fundeb com o Ministério da Educação. Agradecemos a compreensão!

2013-08-01T17:38:25+0000 1
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bd4a4f

 Como proceder para pedir uma verificação das contas públicas em Agua Fria de Goiás ???

2013-07-30T21:42:52+0000 603463559697714_85724501
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Gedson, em se tratando de irregularidades sobre verbas públicas federais, a CGU recebe 
denúncias pelo nosso site http://www.cgu.gov.br/Denuncias/ Mas nos parece que você gostaria 
de uma verificação o que envolveria a análise verbas estaduais e municipais. Neste caso, 
pedimos que entre em contato com os órgãos responsáveis em seu estado: Ministério Público, 
Tribunal de Contas ou Controladoria. 2013-07-31T12:58:06+0000 0

17147777
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6366597

9d9beeba
ae7dac06
3bf8c92a
cd43cc4f
c9adf708

 Estou precisando postar uns comentários em OFF_ tem como me add para eu ter acesso as mensagens particulares??? beijão

2013-07-30T20:44:31+0000 603441396366597_85724488
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Elisabeth, na verdade, você precisa apenas curtir o nosso perfil que poderá nos enviar 
mensagens privadas. Entre em contato!
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-07-30T20:41:40+0000 603438949700175_85722559
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Confira fotos do evento em http://goo.gl/oXquHN
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-07-30T20:41:40+0000 603438949700175_85722668
b566de92f88c5ddc20843d623c90918496
c91f0d 0

 COMUNICAÇÃO. HUMM!!!
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-07-30T20:41:40+0000 603438949700175_85723314
abb95be0ad68787fe87d242a3478bd94f94
70f49 0

 que bom !!!1
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 Hoje é dia de #festa! Chegamos ao marco de 20.000 cidadãos brasileiros em nosso perfil. E não poderíamos deixar de agradecê-los! Vocês foram 
responsáveis por nossas mensagens chegarem a mais de 1 milhão de pessoas no último mês (fonte: facebook). Continuamos a constante busca pela regular 
aplicação dos recursos públicos_ assim como a luta #contracorrupção. E você_ cidadão_ pode encontrar em nossos perfis subsídios para exercer o 
#controlesocial da administração pública. Agradecemos a parceria na divulgação das ações da Controladoria por um Brasil ainda mais transparente. 
Obrigada (; 2013-07-30T13:35:56+0000 603278313049572_1978293

bb51520e7f757e856301f1609335030863f
31515 0

 Meu partido É um coração partido E as ilusões Estão todas perdidas Os meus sonhos Foram 
todos vendidos Tão barato Que eu nem acredito Ah! eu nem acredito... Pois aquele garoto Que ia 
mudar o mundo Mudar o mundo Agora assiste a tudo Em cima do muro Em cima do 
muro...Ideologia! Eu quero uma pra viver http://www.youtube.com/watch?v=AuZ6ubVXOoo
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Secretaria-Geral da Presidência da República_s photo.

2013-07-29T18:06:22+0000 602861806424556_85719245
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Colegas, segue o link para participarem das consultas públicas acima http://psocial.sg.gov.br/
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 Assista às discussões da 3ª Reunião Geral de #Ouvidorias Públicas. Aproveite_ inscreva-se no canal da CGU no #youtube e receba nossas atualizações de 
vídeos anticorrupção: http://ow.ly/ktbHr

2013-07-29T12:00:00+0000 600438520000218_1975355
d23f1af768716f0d929184840f13aedabcd6
baa4 0

 Bom !
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 Faça sua parte na luta #contracorrupção! Fiscalize a aplicação dos recursos públicos e exerça o #controlesocial: www.portaldatransparencia.gov.br

2013-07-28T19:00:01+0000 600121356698601_1975690
550b53cfeb5766bc4e852c477a0594a86f5
9b313 1

 :O que legal! Vou Assistir e compartilhar nas redes ;)
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 Faça sua parte na luta #contracorrupção! Fiscalize a aplicação dos recursos públicos e exerça o #controlesocial: www.portaldatransparencia.gov.br

2013-07-28T19:00:01+0000 600121356698601_1975385
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Manuella, você tem toda razão! O Ministério Público produziu alguns vídeos explicativos sobre 
como exercer o cidadão pode exercer o controle social das contas públicas. Assista-os em 
http://goo.gl/VvskkX
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 Faça sua parte na luta #contracorrupção! Fiscalize a aplicação dos recursos públicos e exerça o #controlesocial: www.portaldatransparencia.gov.br

2013-07-28T19:00:01+0000 600121356698601_1973896
28478b6be5ad06ba6fd700e446c5b092dd
b79c54 0

 ATENÇÃO o "des governo" do RJ quer desapropriar a área do Campus que pertence ao grupo 
Barata e foi aterro clandestino em área de preservação (manguezal).
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 Faça sua parte na luta #contracorrupção! Fiscalize a aplicação dos recursos públicos e exerça o #controlesocial: www.portaldatransparencia.gov.br

2013-07-28T19:00:01+0000 600121356698601_1973891
80d9543f2b95ec3ec83bd457758b370799
efbd3f 0

 O Governador e prefeito precisam saber disso, urgentemente. RJ.
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 Faça sua parte na luta #contracorrupção! Fiscalize a aplicação dos recursos públicos e exerça o #controlesocial: www.portaldatransparencia.gov.br

2013-07-28T19:00:01+0000 600121356698601_1973876
550b53cfeb5766bc4e852c477a0594a86f5
9b313 0

 podiam fazer um vídeo explicando :) ai o povo compartilha e se espalha :)
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 Faça sua parte na luta #contracorrupção! Fiscalize a aplicação dos recursos públicos e exerça o #controlesocial: www.portaldatransparencia.gov.br

2013-07-28T19:00:01+0000 600121356698601_1998827
15ed53d6e42dbd282b9f548cacdbfc8be02
523ef 0

 Nós não sabemos o que acontece com o dinheiro publico daqui,até agora não temos nada feito 
pelo prefeito
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 Faça sua parte na luta #contracorrupção! Fiscalize a aplicação dos recursos públicos e exerça o #controlesocial: www.portaldatransparencia.gov.br

2013-07-28T19:00:01+0000 600121356698601_1984747
2f87cd927ca24f959dcf535dca7f3119c54e
2c39 0

 em governador newtom bello ma, é na conta da prefeita
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 Faça sua parte na luta #contracorrupção! Fiscalize a aplicação dos recursos públicos e exerça o #controlesocial: www.portaldatransparencia.gov.br

2013-07-28T19:00:01+0000 600121356698601_1980039
7850682589ac5aa5b7581a42468ceff6023
7fffd 0

 esta mais do que na hora de tomarmos conta do que e nosso!!
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 Faça sua parte na luta #contracorrupção! Fiscalize a aplicação dos recursos públicos e exerça o #controlesocial: www.portaldatransparencia.gov.br

2013-07-28T19:00:01+0000 600121356698601_1975706
80d9543f2b95ec3ec83bd457758b370799
efbd3f 0

 Sr Araken França, o ideal é que fosse arborizada e entregue ao IBAMA, para evitar gastos e 
beneficiar alguém que como sempre só pensa em ganhar dinheiro.O Papa certamente gostaria 
pois os animais sofrem com os desmatamentos e ficam andando nos fios elétricos e perdidos.
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 Faça sua parte na luta #contracorrupção! Fiscalize a aplicação dos recursos públicos e exerça o #controlesocial: www.portaldatransparencia.gov.br

2013-07-28T19:00:01+0000 600121356698601_1974339
aabc0632e2d59ee51b06489ae524981d11
4939fe 0

 OLHO VIVO NO DINHEIRO PÚBLICO. ISTO É CONTROLE SOCIAL...A coafisop 
TRABALHOU MUITO ESSE CONCEITO AQUI NA PRATA
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 Faça sua parte na luta #contracorrupção! Fiscalize a aplicação dos recursos públicos e exerça o #controlesocial: www.portaldatransparencia.gov.br

2013-07-28T19:00:01+0000 600121356698601_1973875
1909ebc656dddf7577a529d6225f149c136
592d5 0

 Certeza que é mas os Prefeitos corruptos igual da minha cidade estão acima dequalquer 
denuncia eu ja cansei ninguem toma providencias e ele continua pegando leve
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 Faça sua parte na luta #contracorrupção! Fiscalize a aplicação dos recursos públicos e exerça o #controlesocial: www.portaldatransparencia.gov.br

2013-07-28T19:00:01+0000 600121356698601_1974209
a37386fe1620d14b17dab0ab3882801704
6dd127 0

 Com certeza !
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 A Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla) é coorganizada pela Controladoria-Geral da União e pelo Ministério da 
Justiça.

2013-07-26T17:00:00+0000 601392663238137_85710844
e9c9bd19bd47ae78cbd877a828dbe1be8d
e82ed4 0

 Nunca se deve esquecer que a soberania está no povo, mas também que o povo deve exercê-la.# 
fato
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 A Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla) é coorganizada pela Controladoria-Geral da União e pelo Ministério da 
Justiça.

2013-07-26T17:00:00+0000 601392663238137_85714562
80d9543f2b95ec3ec83bd457758b370799
efbd3f 0

 Parabéns, deveriam fazer menas propaganda do governo, precisamos é ações como essas. 
Afinal dai a Cesar o que é de Cesar, o povo está totalmente sem saúde, segurança, educação etc. 
Parabéns!!!

2013-07-28T00:11:28+0000 0
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 A Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla) é coorganizada pela Controladoria-Geral da União e pelo Ministério da 
Justiça.

2013-07-26T17:00:00+0000 601392663238137_85711802
9f0f0b8a34412d18647d7e4b40f329fbabab
3c90 0

 Que fortuna né...
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 A Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla) é coorganizada pela Controladoria-Geral da União e pelo Ministério da 
Justiça.

2013-07-26T17:00:00+0000 601392663238137_85711804
9f0f0b8a34412d18647d7e4b40f329fbabab
3c90 1

 p.n.#cosquinha
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 A Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla) é coorganizada pela Controladoria-Geral da União e pelo Ministério da 
Justiça.

2013-07-26T17:00:00+0000 601392663238137_85711141
91afebdbccba5caffe41386a7f0a80c6994f1
6a9 0

 Quanto isso representa diante do que já foi desviado???
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 A Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla) é coorganizada pela Controladoria-Geral da União e pelo Ministério da 
Justiça.

2013-07-26T17:00:00+0000 601392663238137_85710939
2b5802465cce984a2ab91cc1290ed370a5
63c8ae 0

 Em porcentagem ???? 0,00....%
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 A Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla) é coorganizada pela Controladoria-Geral da União e pelo Ministério da 
Justiça.

2013-07-26T17:00:00+0000 601392663238137_85710750
769c2c8a93b63ae8f22235b60d70053ae4f
ed918 0

 Diógenes Santos.
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 Olho vivo no dinheiro público! Saiba como exercer o #ControleSocial_ como conselheiro municipal ou cidadão_ acompanhando a gestão dos recursos 
públicos dos programas de desenvolvimento agrário. Confira a cartilha completa_ faça o download do arquivo e solicite sua versão impressa em 
http://goo.gl/VlVpde

2013-07-26T14:00:01+0000 600099873367416_1969464
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Pierangelo, temos exemplares impressos disponíveis! Veja como solicitar as cartilhas 
necessárias em http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/ Bons estudos e continue em contato com a 
CGU!
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 Olho vivo no dinheiro público! Saiba como exercer o #ControleSocial_ como conselheiro municipal ou cidadão_ acompanhando a gestão dos recursos 
públicos dos programas de desenvolvimento agrário. Confira a cartilha completa_ faça o download do arquivo e solicite sua versão impressa em 
http://goo.gl/VlVpde

2013-07-26T14:00:01+0000 600099873367416_1969841
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Ótima iniciativa, Nadia! Saiba mais sobre o assunto nas cartilhas sobre controle social voltadas 
para o cidadão! 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=555236031187134&set=a.379439358766803.9259
2.171477772896297&type=1&relevant_count=1 
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/CartilhaOlhoVivo/index-colecao.asp Agradecemos o contato 2013-07-26T18:32:46+0000 1
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 Olho vivo no dinheiro público! Saiba como exercer o #ControleSocial_ como conselheiro municipal ou cidadão_ acompanhando a gestão dos recursos 
públicos dos programas de desenvolvimento agrário. Confira a cartilha completa_ faça o download do arquivo e solicite sua versão impressa em 
http://goo.gl/VlVpde

2013-07-26T14:00:01+0000 600099873367416_1969780
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Sindicato Piritiba, veja a manifestação do ministro-chefe da CGU sobre o que fazer no caso de 
não implantação da Lei de Acesso em seu município! http://goo.gl/z9tdpb
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 Olho vivo no dinheiro público! Saiba como exercer o #ControleSocial_ como conselheiro municipal ou cidadão_ acompanhando a gestão dos recursos 
públicos dos programas de desenvolvimento agrário. Confira a cartilha completa_ faça o download do arquivo e solicite sua versão impressa em 
http://goo.gl/VlVpde

2013-07-26T14:00:01+0000 600099873367416_1969777
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Pierangelo, envie uma solicitação para o e-mail publicacoescgu@cgu.gov.br com as seguintes 
informações: a) nome completo do solicitante; b) entidade a qual pertence (se for o caso); c) 
publicações solicitadas (o solicitante deve citar nominalmente na mensagem as publicações que 
deseja receber dentre as que tiverem versões impressas disponíveis no site); d) destinação 
pretendida para as publicações solicitadas; e) quantidade necessária de exemplares de cada uma 2013-07-26T17:50:19+0000 0
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 Olho vivo no dinheiro público! Saiba como exercer o #ControleSocial_ como conselheiro municipal ou cidadão_ acompanhando a gestão dos recursos 
públicos dos programas de desenvolvimento agrário. Confira a cartilha completa_ faça o download do arquivo e solicite sua versão impressa em 
http://goo.gl/VlVpde

2013-07-26T14:00:01+0000 600099873367416_1969802
e9c9bd19bd47ae78cbd877a828dbe1be8d
e82ed4 0

 Teoria é quando se sabe tudo e nada funciona. Prática é quando tudo funciona e ninguém sabe

2013-07-26T18:04:43+0000 0

17147777
2896297_
60137385
9906684

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 Olho vivo no dinheiro público! Saiba como exercer o #ControleSocial_ como conselheiro municipal ou cidadão_ acompanhando a gestão dos recursos 
públicos dos programas de desenvolvimento agrário. Confira a cartilha completa_ faça o download do arquivo e solicite sua versão impressa em 
http://goo.gl/VlVpde

2013-07-26T14:00:01+0000 600099873367416_1969494
d576b94ff6ce05c85034e7e634befa5c56d
4e3bf 0

 aqui na minha cidade temos uma ONG afiliada a AMARRIBO BRASIL, somos constituidos 
com CNPJ, Alvara e o prblema que tem grupos nao constuitidos na cidade que usam O OLHO 
VIVO COM MANUAL e abaca com o nosso trabalho e a prefeitura da todos apoio aos grupos 
nao constuidos e nos que estamos dentro da lei dancamos . E possivel CGU isso, porque se for 
eu nao reclamo aceito. 2013-07-26T15:05:54+0000 0
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 Olho vivo no dinheiro público! Saiba como exercer o #ControleSocial_ como conselheiro municipal ou cidadão_ acompanhando a gestão dos recursos 
públicos dos programas de desenvolvimento agrário. Confira a cartilha completa_ faça o download do arquivo e solicite sua versão impressa em 
http://goo.gl/VlVpde

2013-07-26T14:00:01+0000 600099873367416_1969486
d576b94ff6ce05c85034e7e634befa5c56d
4e3bf 0

 oi sou eu de novo mas quando entro no site para pedir nao consigo
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 Olho vivo no dinheiro público! Saiba como exercer o #ControleSocial_ como conselheiro municipal ou cidadão_ acompanhando a gestão dos recursos 
públicos dos programas de desenvolvimento agrário. Confira a cartilha completa_ faça o download do arquivo e solicite sua versão impressa em 
http://goo.gl/VlVpde

2013-07-26T14:00:01+0000 600099873367416_1969459
fdf34017b5a7e6f1f2a27374f7ab0a5c16d7f
dc4 0

 Aqui em Piritiba o prefeito nega o acesso a informação, o que fazer?
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 Olho vivo no dinheiro público! Saiba como exercer o #ControleSocial_ como conselheiro municipal ou cidadão_ acompanhando a gestão dos recursos 
públicos dos programas de desenvolvimento agrário. Confira a cartilha completa_ faça o download do arquivo e solicite sua versão impressa em 
http://goo.gl/VlVpde

2013-07-26T14:00:01+0000 600099873367416_1969434
d576b94ff6ce05c85034e7e634befa5c56d
4e3bf 0

 eu gostaria de ter as cartilhas impridas com a capa verde pois meus alunos quere !!! onde posso 
pedir, por favor

2013-07-26T14:38:19+0000 0
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 Olho vivo no dinheiro público! Saiba como exercer o #ControleSocial_ como conselheiro municipal ou cidadão_ acompanhando a gestão dos recursos 
públicos dos programas de desenvolvimento agrário. Confira a cartilha completa_ faça o download do arquivo e solicite sua versão impressa em 
http://goo.gl/VlVpde

2013-07-26T14:00:01+0000 600099873367416_1969491
aaf5aa1594b9f964ee93a2bf9b942e21491e
65a0 0

 Quero saber como fiscalizar as contas da saude e da educação...
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 Assista ao vídeo institucional da CGU e conheça nossas ações pelo bom uso dos recursos públicos e incremento da #transparência governamental. 
Inscreva-se no canal da Controladoria no #youtube e receba nossas atualizações de vídeos anticorrupção: http://goo.gl/p8ZI3

2013-07-26T12:00:00+0000 600089686701768_1969829
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Corina e colegas, a CGU já aplicou 4.349 punições expulsivas a servidores públicos federais 
pelas mais diversas irregularidades. Sempre por via administrativa, sem a necessidade de 
acionar o poder judiciário. Confiram o relatório completo para mais detalhes 
http://www.cgu.gov.br/Correicao/RelatoriosExpulsoes/index.asp Agradecemos o contato e 
continuem acompanhando nossas redes! 2013-07-26T18:23:12+0000 4
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 Assista ao vídeo institucional da CGU e conheça nossas ações pelo bom uso dos recursos públicos e incremento da #transparência governamental. 
Inscreva-se no canal da Controladoria no #youtube e receba nossas atualizações de vídeos anticorrupção: http://goo.gl/p8ZI3

2013-07-26T12:00:00+0000 600089686701768_1969458
6a1923350ba70839c1cbc2cef16b78bdf7b
694cb 0

 E nós cidadãos devemos fortalecer as Controladorias todas para que exerçam cada vez melhor o 
seu papel com a nossa colaboração. Parabéns aos senhores e faço questão de divulgar no meu 
perfil
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 Assista ao vídeo institucional da CGU e conheça nossas ações pelo bom uso dos recursos públicos e incremento da #transparência governamental. 
Inscreva-se no canal da Controladoria no #youtube e receba nossas atualizações de vídeos anticorrupção: http://goo.gl/p8ZI3

2013-07-26T12:00:00+0000 600089686701768_1969159
4acb1d1f6ced7ed269db955b31d063c006
5f3f53 0

 Se corrupção se combatesse com demagogia, não teríamos corrupção no Brasil, pois nunca 
faltou demagogia neste pais. O que sinto falta é da CGU definir claramente o que é corrupção e 
como podemos combate-la. Enquanto a CGU tem dificuldades de definir o que deveria estar 
combatendo, não poderão definir objetivos claros para metrificar o avanço de seu combate.
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 Assista ao vídeo institucional da CGU e conheça nossas ações pelo bom uso dos recursos públicos e incremento da #transparência governamental. 
Inscreva-se no canal da Controladoria no #youtube e receba nossas atualizações de vídeos anticorrupção: http://goo.gl/p8ZI3

2013-07-26T12:00:00+0000 600089686701768_1969636
fc928905a1358410856c5ec886e5cb6a931
d9dc4 0

 Olho vivo no dinheiro público!
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 Assista ao vídeo institucional da CGU e conheça nossas ações pelo bom uso dos recursos públicos e incremento da #transparência governamental. 
Inscreva-se no canal da Controladoria no #youtube e receba nossas atualizações de vídeos anticorrupção: http://goo.gl/p8ZI3

2013-07-26T12:00:00+0000 600089686701768_1974583
00114590ff16866dcb9103c708104ecbe08
cbbb1 0

 Lembrando que "olho da rua" é só uma medida administrativa, não esqueçam da penal e cível.
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 Assista ao vídeo institucional da CGU e conheça nossas ações pelo bom uso dos recursos públicos e incremento da #transparência governamental. 
Inscreva-se no canal da Controladoria no #youtube e receba nossas atualizações de vídeos anticorrupção: http://goo.gl/p8ZI3

2013-07-26T12:00:00+0000 600089686701768_1969588
769c2c8a93b63ae8f22235b60d70053ae4f
ed918 0

 Diógenes Santos - olha aí Di material para a matéria.
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 Assista ao vídeo institucional da CGU e conheça nossas ações pelo bom uso dos recursos públicos e incremento da #transparência governamental. 
Inscreva-se no canal da Controladoria no #youtube e receba nossas atualizações de vídeos anticorrupção: http://goo.gl/p8ZI3

2013-07-26T12:00:00+0000 600089686701768_1969839
769c2c8a93b63ae8f22235b60d70053ae4f
ed918 0

 Bem, eu sendo da transparência e fã do trabalho da CGU, acho que a confusão não está na 
definição da CGU sobre o que é corrupção pois ela atua de forma muito eficaz em todas as 
formas que a corrupção se apresenta.
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 Assista ao vídeo institucional da CGU e conheça nossas ações pelo bom uso dos recursos públicos e incremento da #transparência governamental. 
Inscreva-se no canal da Controladoria no #youtube e receba nossas atualizações de vídeos anticorrupção: http://goo.gl/p8ZI3

2013-07-26T12:00:00+0000 600089686701768_1974578
00114590ff16866dcb9103c708104ecbe08
cbbb1 0

 Concordo com o Flávio. É preciso definir isso, quê pra mim a definição de corrupção não se 
restringe ao Setor Público, mas sim as pessoas estando elas no setor privado ou público. E pra 
quê mais corrupto do que a mídia no Brasil? Não estão nem aí se crianças estão assistindo, 
mostram tudo que bem.entendem, simplesmente pelo Ibope para aumentarem o valor do minutos 
de suas propagandas. 2013-07-29T02:59:31+0000 0
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 Assista ao vídeo institucional da CGU e conheça nossas ações pelo bom uso dos recursos públicos e incremento da #transparência governamental. 
Inscreva-se no canal da Controladoria no #youtube e receba nossas atualizações de vídeos anticorrupção: http://goo.gl/p8ZI3

2013-07-26T12:00:00+0000 600089686701768_1970402
adae20264eeb415c6271bd1db24855f4cf3
f64f9 0

 Eu quero ver é os peixes "graúdos" detrás das grades, tipo Delubio, Genoino, José Dirceu.....
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 Assista ao vídeo institucional da CGU e conheça nossas ações pelo bom uso dos recursos públicos e incremento da #transparência governamental. 
Inscreva-se no canal da Controladoria no #youtube e receba nossas atualizações de vídeos anticorrupção: http://goo.gl/p8ZI3

2013-07-26T12:00:00+0000 600089686701768_1969808
e9c9bd19bd47ae78cbd877a828dbe1be8d
e82ed4 0

 A punição que os bons sofrem, quando se recusam a tomar parte no governo, é viver sob o 
governo dos maus# fato
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 Assista ao vídeo institucional da CGU e conheça nossas ações pelo bom uso dos recursos públicos e incremento da #transparência governamental. 
Inscreva-se no canal da Controladoria no #youtube e receba nossas atualizações de vídeos anticorrupção: http://goo.gl/p8ZI3

2013-07-26T12:00:00+0000 600089686701768_1969661
c181a9e3addebfd4633b5e30d8ef4a29fccf
2af9 0

 No olho da rua??? E porque ainda não mandaram pra rua todos os petralhas corruptos?
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 Assista ao vídeo institucional da CGU e conheça nossas ações pelo bom uso dos recursos públicos e incremento da #transparência governamental. 
Inscreva-se no canal da Controladoria no #youtube e receba nossas atualizações de vídeos anticorrupção: http://goo.gl/p8ZI3

2013-07-26T12:00:00+0000 600089686701768_1970170
4a5dce137b4703331ea63fbf87657664577
c646d 0

 Nossa! Embora não seja preocupante, nem tampouco assustador, é bom que se diga; reparem - 
somente aos interessados, claro - nos comentários fascistas, do tipo, "nem um partido me 
representa" e um monte de outras bobagens...kÁ-Ká-KÁ!!?? Parabéns à CGU, pela divulgação, 
pois proporciona cidadania a todos, apesar de alguns sequer entender a importância do termo!!! 8-
) 2013-07-26T23:02:58+0000 1
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 Assista ao vídeo institucional da CGU e conheça nossas ações pelo bom uso dos recursos públicos e incremento da #transparência governamental. 
Inscreva-se no canal da Controladoria no #youtube e receba nossas atualizações de vídeos anticorrupção: http://goo.gl/p8ZI3

2013-07-26T12:00:00+0000 600089686701768_1969195
cb5427976da0504230a7bbf4787414aa09
d3e594 0

 Só se for Nos Estádios de futebol ....e na FIFA$$$$ nem Um dos Partidos me representa

2013-07-26T12:28:10+0000 0
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-07-25T20:52:50+0000 601051493272254_85708491
bee452a2f720fe7f0a9bc1e389e4263cea59
5de3 0

 Que trabalho brilhante da CGU, vcs merecem reconhecimento total! Parabéns.
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-07-25T20:52:50+0000 601051493272254_85708671
c4f2c7030e5623887b004ed77daf2df9d72
36291 0

 cadê vocês Celso e arnaldo onde estão ?

2013-07-26T01:17:20+0000 0

17147777
2896297_
60097084
6613652

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 Na busca pelo fortalecimento da #gestãopública federal_ a CGU vem aprimorando o monitoramento sobre a implementação de programas e ações 
governamentais executados por meio da transferência de recursos financeiros. Na #cartilha a seguir_ apresentamos respostas às dúvidas e fragilidades 
levantadas acerca do tema_ para que sirva de fonte de consulta rápida e simplificada para apoio aos gestores e servidores da Administração Pública 
Federal. Baixe sua versão digital da publicação em http://goo.gl/8R90u9

2013-07-25T17:00:00+0000 600079683369435_1969256
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Eliane, recebemos alguns exemplares recentemente desta cartilha, mas foram poucos.. Solicito 
que verifique a disponibilidade e como solicitar seus exemplares físicos em 
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/ E continue em contato com a CGU!
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 Na busca pelo fortalecimento da #gestãopública federal_ a CGU vem aprimorando o monitoramento sobre a implementação de programas e ações 
governamentais executados por meio da transferência de recursos financeiros. Na #cartilha a seguir_ apresentamos respostas às dúvidas e fragilidades 
levantadas acerca do tema_ para que sirva de fonte de consulta rápida e simplificada para apoio aos gestores e servidores da Administração Pública 
Federal. Baixe sua versão digital da publicação em http://goo.gl/8R90u9

2013-07-25T17:00:00+0000 600079683369435_1968222
bee452a2f720fe7f0a9bc1e389e4263cea59
5de3 0

 Esta CGU está dando um show de informação. Parabéns a todos vcs!
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 Na busca pelo fortalecimento da #gestãopública federal_ a CGU vem aprimorando o monitoramento sobre a implementação de programas e ações 
governamentais executados por meio da transferência de recursos financeiros. Na #cartilha a seguir_ apresentamos respostas às dúvidas e fragilidades 
levantadas acerca do tema_ para que sirva de fonte de consulta rápida e simplificada para apoio aos gestores e servidores da Administração Pública 
Federal. Baixe sua versão digital da publicação em http://goo.gl/8R90u9

2013-07-25T17:00:00+0000 600079683369435_1969579
52f0715cb2d7581ef3654b366e4f6ee27c2
6caea 0

 Bom, agora que o futuro presidente do CGU ficou mais jovem, vale tudo nessa cartilha...
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 Na busca pelo fortalecimento da #gestãopública federal_ a CGU vem aprimorando o monitoramento sobre a implementação de programas e ações 
governamentais executados por meio da transferência de recursos financeiros. Na #cartilha a seguir_ apresentamos respostas às dúvidas e fragilidades 
levantadas acerca do tema_ para que sirva de fonte de consulta rápida e simplificada para apoio aos gestores e servidores da Administração Pública 
Federal. Baixe sua versão digital da publicação em http://goo.gl/8R90u9

2013-07-25T17:00:00+0000 600079683369435_1967978
4740ddfa2267fa0fa0aa3326cc75318cc38e
826f 0

 Renata Frajacomo e Elaine Pacheco Dantas, talvez essa cartilha possa ajudar...
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 Na busca pelo fortalecimento da #gestãopública federal_ a CGU vem aprimorando o monitoramento sobre a implementação de programas e ações 
governamentais executados por meio da transferência de recursos financeiros. Na #cartilha a seguir_ apresentamos respostas às dúvidas e fragilidades 
levantadas acerca do tema_ para que sirva de fonte de consulta rápida e simplificada para apoio aos gestores e servidores da Administração Pública 
Federal. Baixe sua versão digital da publicação em http://goo.gl/8R90u9

2013-07-25T17:00:00+0000 600079683369435_1968225
aabc0632e2d59ee51b06489ae524981d11
4939fe 0

 Eu quero meu livro de gestao dos recursos federais e a fiscalização pelos conselhos municipais. 
Na época do dr.Fabio Felix era tão fácil conseguir...agora a gente pede, pede, pede e não recebe
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 O #concurso é uma iniciativa da CGU para fortalecer a #gestãopública por meio da premiação de boas práticas nas áreas de controle interno e de 
#transparência pública_ entendidas como medidas que possibilitam uma gestão mais eficaz_ eficiente e aderente aos princípios da Administração Pública. 
Inscrições abertas! Saiba como participar em http://goo.gl/cgpxiO

2013-07-24T12:00:01+0000 600093823368021_1964946
6e50503d051a27b75beb7da06f52315934
3f442f 0

 Ingryd Rikelly
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-07-23T12:00:00+0000 599696120074458_85701063
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 1

 Marineide, a CGU também oferece periodicamente cursos abertos para todos os interessados. 
Saiba a oferta dos cursos pelo e-mail escolavirtual.suporte@cgu.gov.br e confira o o site de 
nossa escola virtual http://escolavirtual.cgu.gov.br/ead/
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-07-23T12:00:00+0000 599696120074458_85700309
7e25c1290c66b7139f4f5a4662de0f102b8
54416 0

 Os servidores publicos, Estadual e principalmente Municipais deveriam ter essa possibilidade 
de participar de cursos feito esse. Seria um presente para o servidor e para o Brasil.
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 Confira o passo a passo do e-SIC (Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão)_ que permite a qualquer pessoa_ física ou jurídica_ 
encaminhar pedidos de acesso a informação para órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. Saiba mais em http://goo.gl/UhWXP

2013-07-22T13:00:01+0000 596223517088385_1962058
d8297668d25f5d5661d904b64ef3e761544
48fb0 0

 Gostei!! :)
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 Confira o passo a passo do e-SIC (Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão)_ que permite a qualquer pessoa_ física ou jurídica_ 
encaminhar pedidos de acesso a informação para órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. Saiba mais em http://goo.gl/UhWXP

2013-07-22T13:00:01+0000 596223517088385_1962026
c028bb8439b3a6f41870b82d2c9dd51171
1851a6 0

 Paola Lima olha só ... ;)
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 Confira o passo a passo do e-SIC (Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão)_ que permite a qualquer pessoa_ física ou jurídica_ 
encaminhar pedidos de acesso a informação para órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. Saiba mais em http://goo.gl/UhWXP

2013-07-22T13:00:01+0000 596223517088385_1961744
a9b53f2f4a9682f59deff30f2179627c26085
404 0

 Super 10!!!!
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 VÍDEO: Confira entrevista com o ministro Jorge Hage_ no programa Perfil & Opinião da TVE Bahia.

2013-07-21T19:00:00+0000 597169050327165_85695571
c035247604f2fe8fd5df31e20da46834b01a
a709 0

 Esse Ministro merece todo nosso respeito.

2013-07-21T23:00:59+0000 1
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 Gostaria de saber o que a CGU vai fazer sobre o gasto de 120 milhões que o poder público está empregando para fazer uma festa religiosa que é a #JMJ 
(Jornada Mundial da Juventude). A Constituição de 1988_ sobre tal assunto_ assim giza: Art. 19. É vedado à União_ aos Estados_ ao Distrito Federal e 
aos Municípios: I ? estabelecer cultos religiosos ou igrejas_ subvencioná-los_ embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes 
relações de dependência ou aliança_ ressalvada_ na forma da lei_ a colaboração de interesse público; Assentadas tais premissas_ se pensarmos na JMJ 
(e_ por conseguinte_ nos eventos religiosos) tem-se que destinar recurso públicos para sua realização fere de morte o art. 19_ inc_ I_ da Carta Magna_ 2013-07-21T17:44:21+0000 599139050130165_85913564

7136478c31ea65b9af78180d9f21fe57ab9
ec99d 0

 Porque a CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) não responde a todos???
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 GESTÃO PÚBLICA: Este manual tem o objetivo de orientar os agentes municipais sobre os procedimentos necessários para a obtenção_ a aplicação e o 
#controle de recursos públicos federais. A publicação adota termos claros e correntes de forma que o agente municipal execute os processos de solicitação 
e aplicação de recursos federais sem a intermediação de terceiros. Saiba mais em http://goo.gl/px1P3

2013-07-20T19:00:01+0000 596233617087375_1959997
1b23bc93d77a5a95188fc9acf6884712f08
73ecc 0

 Também baixei..vou imprimir...vamos estudar...
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 GESTÃO PÚBLICA: Este manual tem o objetivo de orientar os agentes municipais sobre os procedimentos necessários para a obtenção_ a aplicação e o 
#controle de recursos públicos federais. A publicação adota termos claros e correntes de forma que o agente municipal execute os processos de solicitação 
e aplicação de recursos federais sem a intermediação de terceiros. Saiba mais em http://goo.gl/px1P3

2013-07-20T19:00:01+0000 596233617087375_1959881
f848561a86d40694460716e9254c677a5c
dd816d 0

 ja baixei................
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 GESTÃO PÚBLICA: Este manual tem o objetivo de orientar os agentes municipais sobre os procedimentos necessários para a obtenção_ a aplicação e o 
#controle de recursos públicos federais. A publicação adota termos claros e correntes de forma que o agente municipal execute os processos de solicitação 
e aplicação de recursos federais sem a intermediação de terceiros. Saiba mais em http://goo.gl/px1P3

2013-07-20T19:00:01+0000 596233617087375_1959879
f848561a86d40694460716e9254c677a5c
dd816d 0

 eita...será q dá para baixar.., mas teremos q fazer muitos estudos coletivos....kkkkk
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 GESTÃO PÚBLICA: Este manual tem o objetivo de orientar os agentes municipais sobre os procedimentos necessários para a obtenção_ a aplicação e o 
#controle de recursos públicos federais. A publicação adota termos claros e correntes de forma que o agente municipal execute os processos de solicitação 
e aplicação de recursos federais sem a intermediação de terceiros. Saiba mais em http://goo.gl/px1P3

2013-07-20T19:00:01+0000 596233617087375_1958180
dc9f19bb43bc726cd02467cdb2e5d3f1565
97323 0

 Karen Costa de olho nisso aí...rs MPOG gosta muito...rs
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 GESTÃO PÚBLICA: Este manual tem o objetivo de orientar os agentes municipais sobre os procedimentos necessários para a obtenção_ a aplicação e o 
#controle de recursos públicos federais. A publicação adota termos claros e correntes de forma que o agente municipal execute os processos de solicitação 
e aplicação de recursos federais sem a intermediação de terceiros. Saiba mais em http://goo.gl/px1P3

2013-07-20T19:00:01+0000 596233617087375_1958089
1b23bc93d77a5a95188fc9acf6884712f08
73ecc 0

 Olha Leticia Reichel Dos Santos Xarla Paulino e Solange Nery
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 Confira o artigo publicado na Biblioteca Virtual sobre Corrupção (BVC) e saiba mais sobre controle jurisdicional das políticas públicas relativas à 
educação. O texto apresenta uma análise das particularidades dos direitos fundamentais sociais frente à dignidade da pessoa humana e os objetivos 
traçados à República_ sob um viés de direito público subjetivo conferido à educação básica. Acesse o trabalho em http://goo.gl/cyh8d

2013-07-19T12:00:01+0000 596249967085740_1956536
acd96388836a514f5454cdaca1082480b8b
f7d86 0

 otima leitura biblioteca virtual sobre corrupcao
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 Confira o artigo publicado na Biblioteca Virtual sobre Corrupção (BVC) e saiba mais sobre controle jurisdicional das políticas públicas relativas à 
educação. O texto apresenta uma análise das particularidades dos direitos fundamentais sociais frente à dignidade da pessoa humana e os objetivos 
traçados à República_ sob um viés de direito público subjetivo conferido à educação básica. Acesse o trabalho em http://goo.gl/cyh8d

2013-07-19T12:00:01+0000 596249967085740_1955461
6aac5cbfdbec2fad2aa4f3b634dfc7ae4203
58e3 0

 DILMA ROUSSEFF PRATICOU ATENTADO TERRORISTA, SEQUESTRO E RESGATE ? 
EXEMPLO DE CIDADANIA OU TIRANIA? A DESTRUIÇÃO DO PATRIMONIO 
PUBLICO E PRIVADO, PROVOCADO DEPOIS DA MANIFESTAÇÃO COLETIVA DE 
INSATISFAÇÃO E REVOLTA, ME LEMBRA UMA GRAVE CRISE DE COR DE CABEÇA 
E OU PROCESSO INFLAMATORIO. PARA SE COMBATER / MEDICAR UM FOCO 
INFECCIOSO OU DOR DE CABEÇA TEMOS ANTES QUE ANALISAR, A CAUSA. A 2013-07-19T12:27:26+0000 2
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 Confira o artigo publicado na Biblioteca Virtual sobre Corrupção (BVC) e saiba mais sobre controle jurisdicional das políticas públicas relativas à 
educação. O texto apresenta uma análise das particularidades dos direitos fundamentais sociais frente à dignidade da pessoa humana e os objetivos 
traçados à República_ sob um viés de direito público subjetivo conferido à educação básica. Acesse o trabalho em http://goo.gl/cyh8d

2013-07-19T12:00:01+0000 596249967085740_1955849
98a41772829237a1e8d3bbd8b4d137a574
e7c254 0

 Seria muito mais fácil dar credibilidade a esse programa se antes fosse melhorado os recursos 
materiais pra atender a população. Isso está me cheirando a política eleitoreira, como td que é 
feito neste país
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 As informações relativas aos voos em aeronaves da Força Aérea Brasileira já estão disponíveis para consulta pública na internet_ informa o portal 
EXAME.com.

2013-07-18T17:00:01+0000 596744303702973_85687121
fc928905a1358410856c5ec886e5cb6a931
d9dc4 0

 Bom!
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 As informações relativas aos voos em aeronaves da Força Aérea Brasileira já estão disponíveis para consulta pública na internet_ informa o portal 
EXAME.com.

2013-07-18T17:00:01+0000 596744303702973_85686898
e812fe1ec5f9d6a21bf8e1ec45a313f4cbc0
8180 0

 Vamos conferir.
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 As informações relativas aos voos em aeronaves da Força Aérea Brasileira já estão disponíveis para consulta pública na internet_ informa o portal 
EXAME.com.

2013-07-18T17:00:01+0000 596744303702973_85686408
a24408dc2564025492a582e9d8dbef7775
dd2a69 0

 bom exemplo
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-07-17T23:00:00+0000 597241553653248_85684581
a030c6a1e6f840da4fdf39adc155f3b6997e
f5bd 0

 Para ampliar podiam estender aos órgãos estaduais que atuam no controle externo =)
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-07-17T23:00:00+0000 597241553653248_85684357
686213d4fb2c3c94243e88569109092d17
a58312 0

 Bruno Mancini: :)
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-07-17T23:00:00+0000 597241553653248_85684601
95844795fd48361222793caeef8b4a36732
5c3a4 0

 E municipais, Priscila
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-07-17T17:00:00+0000 597159846994752_85683734
d087d71efebb69654c37c1bf6d2ab6237c1
a2bac 0

 Ah! Azul Fonseca Soares...Tudo passa pela Justiça e é aí que mora toda a frustração dos 
auditores: fiscalizam, coletam todas as provas, denunciam, encaminham para a justiça e 
aí...nada acontece. O problema do Brasil não é a corrupção, é a impunidade, esse grande 
estímulo à corrupção. Infelizmente, no Brasil, o crime compensa sim.
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-07-17T17:00:00+0000 597159846994752_85683504
9369f71c8fc5a10331c6fa64d9c08e4ccfe9
7319 0

 Criminalizar o enriquecimento ilícito? Por que não ficar na via administrativa, sem movimentar 
toda máquina judicial? Pegou alguma coisa, demissão administrativa.
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 VÍDEO: Confira reportagem da TV NBR sobre o Brasil Transparente_ programa criado pela CGU para auxiliar estados e municípios a implementarem 
suas respectivas leis de #AcessoàInformação.

2013-07-17T14:00:01+0000 596226253754778_85683489
899958633d7e1c5f23ebfb0dd37f94fe66be
67c5 0

 AQui na minha cidade de Crixás,no estado de Goiás o prefeito não quer aderir a esse 
programa.E diz que pra tudo isso é besteira e quem ninquem vai obriga-lo aderir e prestar 
contas.Quem manda no municipio é ele.O Promotor da cidade não faz nada.Alquem pode nus 
ajudar.
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 VÍDEO: Confira reportagem da TV NBR sobre o Brasil Transparente_ programa criado pela CGU para auxiliar estados e municípios a implementarem 
suas respectivas leis de #AcessoàInformação.

2013-07-17T14:00:01+0000 596226253754778_85683033
e25e5c014ba0077d787808bc151e758561
67ab7f 0

 Edgard SilveiraNilson Lima
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 VÍDEO: Confira reportagem da TV NBR sobre o Brasil Transparente_ programa criado pela CGU para auxiliar estados e municípios a implementarem 
suas respectivas leis de #AcessoàInformação.

2013-07-17T14:00:01+0000 596226253754778_85683494
899958633d7e1c5f23ebfb0dd37f94fe66be
67c5 0

 Quero pedir ajuda ao CGU-Controladoria-Geral da União pra nos ajudar.Voces poderiam 
acionar o Ministerio Publico de Goias e pedir pra eles cobrar um posição do Promotor na cidade 
pra ele fazer alguma coisa.
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 VÍDEO: Confira reportagem da TV NBR sobre o Brasil Transparente_ programa criado pela CGU para auxiliar estados e municípios a implementarem 
suas respectivas leis de #AcessoàInformação.

2013-07-17T14:00:01+0000 596226253754778_85683000
d9f020eb3ebe6f43fa0c6555dc612d0cb1a
dfb81 0

 Com certeza a nossa querida cidade ñ aderiu falar em transparência é a mesma coisa de falar em 
policia federal correm de perto kkk
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 VÍDEO: Confira reportagem da TV NBR sobre o Brasil Transparente_ programa criado pela CGU para auxiliar estados e municípios a implementarem 
suas respectivas leis de #AcessoàInformação.

2013-07-17T14:00:01+0000 596226253754778_85683359
f3e8458145518262c91782de150ac675b0
b0e155 0

 Jandaíra-BA NADA, NADA, NADA.....
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 Há dez anos_ a CGU atua na defesa do patrimônio público_ incremento da transparência e no combate à corrupção. A Controladoria conta sempre com a 
participação da sociedade_ principal parceira nesses esforços e primeira beneficiária de seus resultados. www.cgu.gov.br/CGU/10anos.asp

2013-07-16T20:25:56+0000 596786330365437_1952229
be16a2a6345e3056da85d2afcd76963fba7
d0a9a 0

 esta na hora de investigar o município de Curionópolis/pa, 297,000 da união para comprar um 
caminhão compactador de lixo e ate hoje o caminhão nunca chegou.
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 Há dez anos_ a CGU atua na defesa do patrimônio público_ incremento da transparência e no combate à corrupção. A Controladoria conta sempre com a 
participação da sociedade_ principal parceira nesses esforços e primeira beneficiária de seus resultados. www.cgu.gov.br/CGU/10anos.asp

2013-07-16T20:25:56+0000 596786330365437_1951501
b3b2357ac30081d612de346095d5763c0d
6650cc 0

 Necessário
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 Há dez anos_ a CGU atua na defesa do patrimônio público_ incremento da transparência e no combate à corrupção. A Controladoria conta sempre com a 
participação da sociedade_ principal parceira nesses esforços e primeira beneficiária de seus resultados. www.cgu.gov.br/CGU/10anos.asp

2013-07-16T20:25:56+0000 596786330365437_1951288
4698cc837da3a11ad82f57027d83839eb8
69ba3f 0

 Tá com cara da icnografia da Copa das Confederações - FIFA.
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 EVENTO: A Caravana das Ouvidorias é uma iniciativa da Ouvidoria-Geral da União_ unidade da CGU_ e consiste em uma série de encontros para a 
disseminação de informações com foco na atuação sistêmica_ escuta_ troca de experiências e vivências sobre a realidade regional das ouvidorias públicas 
brasileiras_ conselhos_ conferências e outros institutos de participação social. Os 5 encontros regionais são voltados à participação de ouvidores e 
profissionais de ouvidorias públicas_ conselhos e outros institutos de participação social_ além de representantes de movimentos e organizações da 
sociedade civil. Saiba a data da realização do evento na sua região em http://goo.gl/zyk6a 2013-07-16T19:00:01+0000 596735090370561_1950996

6b54d2020f96f7591a23f00329b4ea2a578
571d4 0

 vem ni nóis
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 Relembre a participação do ministro-chefe da CGU no programa _Bom Dia_ Ministro_ http://goo.gl/ABXGZ

2013-07-16T14:00:01+0000 596216157089121_2183153
f3e8458145518262c91782de150ac675b0
b0e155 0

 Há algum tempo NÃO temos Promotor de Justiça na Comarca! Nesse caso pedir a quem?
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 Relembre a participação do ministro-chefe da CGU no programa _Bom Dia_ Ministro_ http://goo.gl/ABXGZ

2013-07-16T14:00:01+0000 596216157089121_1950558
0b3556a25be8a19fec7fd79d8172332686f
be1c1 0

 Na empresa privada, segundo ele, "o grevista consegue prejudicar o lucro do patrão, mas no 
serviço público, a punição acaba sendo mesmo contra o próprio povo". Mas a culpa não é do 
servidor que faz greve, e sim da falta de comprometimento dos governantes em olhar para o 
serviço público de forma respeitosa, ou seja, sem greve, não teríamos nem nossos direitos 
básicos garantidos. Então A culpa é nossa por lutar para assegurar nossos direitos? 2013-07-16T14:35:52+0000 2
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 Relembre a participação do ministro-chefe da CGU no programa _Bom Dia_ Ministro_ http://goo.gl/ABXGZ

2013-07-16T14:00:01+0000 596216157089121_1950980
19418acca5258032008f7f218932003c0d1
c16c1 0

 Ministério público é a instituição que a nação brasileira mais confia,seguida pela polícia federal 
!
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 Relembre a participação do ministro-chefe da CGU no programa _Bom Dia_ Ministro_ http://goo.gl/ABXGZ

2013-07-16T14:00:01+0000 596216157089121_1950788
408d3d1acfa58de74d7610597e505598b9
318ea6 0

 É verdade. Não se faz omeletes sem quebrar alguns ovos.
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-07-15T21:09:47+0000 596278850416185_85678607
2381ff960a9d2b7717ff084aedac722a5e0f
a6b3 0

 Agora vamos ver se haverá uso desnecessários dos veículos de transporte aéreo...
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-07-15T21:09:47+0000 596278850416185_85678392
5311d2aeb98d16e7ff9046fa45373ac4aa9f
fe0e 0

 Dados abertos em profusão já! um passo foi dado
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-07-15T21:09:47+0000 596278850416185_85678349
8b705c3b17acc360fe0add10d0907b153fb
190ea 0

 É isto aí CGU!!! Bom trabalho!!!
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-07-15T21:09:47+0000 596278850416185_85678136
e7240206f9d31254f17902412f31e161d9b
6e1f1 0

 Muito bom CGU!
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-07-15T21:09:47+0000 596278850416185_85679585
2289fa23e9e9558212d4646fe9a350c5385
a23f8 0

 Tem que disponibilizar o rombo que isso causa aos contribuintes também.
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-07-15T21:09:47+0000 596278850416185_85677957
d381211e102b08c75fcaa115abdbfcde865
76de6 0

 Muito bom!!!!
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-07-15T21:09:47+0000 596278850416185_85678099
a0b790dc3bc504e87c2f665dfe0bf03bad5
52b07 0

 Ta, e aih? Voces estao trabalhando e irao fazer valer o seus salarios altissimos?
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 Confira o discurso da presidente Dilma Rousseff na abertura do Encontro Anual da Parceria para Governo Aberto (OGP - Open Government Partnership). 
Aproveite_ inscreva-se no canal da CGU no youtube e receba nossas atualizações de vídeos anticorrupção e pela defesa do patrimônio púlbico: 
http://goo.gl/M8Huv

2013-07-14T13:00:00+0000 594033677307369_1948295
8f328570c7f2319df5dd9efd604eac6c1839
3d7d 0

 Com certeza
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 ?A inabilitação da empresa Técnica Construções constitui o óbvio_ decorre da lógica jurídica e do bom senso_ para não falar do princípio da 
moralidade?_ afirmou o ministro Jorge Hage_ da CGU_ sobre a participação da subsidiária da Delta em licitação do Dnit (Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes). Fonte: Coluna Sonia Racy (Estadão) http://goo.gl/91j47

2013-07-12T20:00:00+0000 594835493893854_85671667
1ef09842fac8002cd38157bf96a3a122a0e
3ebc8 0

 Quando você estiver se sentindo um idiota, lembre-se: Há pessoas que trabalharão de 
voluntários na copa!
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-07-12T14:00:02+0000 593485374028866_85676891
8f328570c7f2319df5dd9efd604eac6c1839
3d7d 0

 é bom mesmo, e fazer o dinheiro gasto voltar p União, por favor

2013-07-15T12:40:22+0000 0

17147777
2896297_
59348537
4028866

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-07-12T14:00:02+0000 593485374028866_85668829
a0b790dc3bc504e87c2f665dfe0bf03bad5
52b07 0

 E nao so do poder "executivo", mas de todos eles, inclusive o Judiciario! :)
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-07-12T14:00:02+0000 593485374028866_85668827
a0b790dc3bc504e87c2f665dfe0bf03bad5
52b07 0

 Na verdade, isso nem deveria ter ocorrido. Eh tanta malandragem :(
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 _Obrigatoriedade de ensino do controle social e da educação fiscal_ é um dos temas das 80 propostas priorizadas pela sociedade civil na 1ª Consocial. 
Conheça o relatório final da Conferência e colabore para a concretização das propostas: http://www.cgu.gov.br/consocial/

2013-07-11T17:00:00+0000 593484570695613_1941840
662386bc15cb9f2e22c89d597f0f2cd6590
8b433 0

 Show !
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 _Obrigatoriedade de ensino do controle social e da educação fiscal_ é um dos temas das 80 propostas priorizadas pela sociedade civil na 1ª Consocial. 
Conheça o relatório final da Conferência e colabore para a concretização das propostas: http://www.cgu.gov.br/consocial/

2013-07-11T17:00:00+0000 593484570695613_1941803
9d45e05e5da608266120080dbe746fce69a
1d5c8 0

 Muito bom saber resultado, fiz minha parte!
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 _Obrigatoriedade de ensino do controle social e da educação fiscal_ é um dos temas das 80 propostas priorizadas pela sociedade civil na 1ª Consocial. 
Conheça o relatório final da Conferência e colabore para a concretização das propostas: http://www.cgu.gov.br/consocial/

2013-07-11T17:00:00+0000 593484570695613_1942123
1d8928e83b206e806a6d308e5018e4d628
e4833b 0

 moito bom

2013-07-11T22:16:28+0000 1

17147777
2896297_
59438859
3938544

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 _Obrigatoriedade de ensino do controle social e da educação fiscal_ é um dos temas das 80 propostas priorizadas pela sociedade civil na 1ª Consocial. 
Conheça o relatório final da Conferência e colabore para a concretização das propostas: http://www.cgu.gov.br/consocial/

2013-07-11T17:00:00+0000 593484570695613_1941742
085c931d91a66213c2ea0444074efebf9d7
99d94 0

 Márcio Bruno....
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 _Obrigatoriedade de ensino do controle social e da educação fiscal_ é um dos temas das 80 propostas priorizadas pela sociedade civil na 1ª Consocial. 
Conheça o relatório final da Conferência e colabore para a concretização das propostas: http://www.cgu.gov.br/consocial/

2013-07-11T17:00:00+0000 593484570695613_1942081
55001eaafede72b3a1bd08682b0caccb8d1
8c66a 0

 Hellen Fonseca
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 _Obrigatoriedade de ensino do controle social e da educação fiscal_ é um dos temas das 80 propostas priorizadas pela sociedade civil na 1ª Consocial. 
Conheça o relatório final da Conferência e colabore para a concretização das propostas: http://www.cgu.gov.br/consocial/

2013-07-11T17:00:00+0000 593484570695613_1941827
09d1587dca1f394b0ef3142a13dece31412
943b3 0

 NENHUMA AUTORIDADE BRASILEIRA PODE DIZER QUE NÃO SABIA DAS 
REIVINDICAÇÕES!!! Nós dos Movimentos Sociais fizemos nossa parte e elaboramos 80 
diretrizes de Combate à Corrupção em 2012 em conjunto com o clamor da sociedade.
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 O acesso à informação como direito fundamental também é reconhecido por importantes organismos da comunidade internacional_ como a Organização 
das Nações Unidas (ONU) e a Organização dos Estados Americanos (OEA). Saiba mais sobre o #AcessoaInformação e conheça outros tratados_ 
convenções e declarações assinados pelo Brasil sobre o tema:http://goo.gl/0qB36

2013-07-10T19:00:02+0000 593590524018351_1940581
86eab4a2f88b47a55100a6cf52229b93f86f
7b17 0

 Informação é um dos principais instrumentos da administração pública.
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 O acesso à informação como direito fundamental também é reconhecido por importantes organismos da comunidade internacional_ como a Organização 
das Nações Unidas (ONU) e a Organização dos Estados Americanos (OEA). Saiba mais sobre o #AcessoaInformação e conheça outros tratados_ 
convenções e declarações assinados pelo Brasil sobre o tema:http://goo.gl/0qB36

2013-07-10T19:00:02+0000 593590524018351_1940467
769c2c8a93b63ae8f22235b60d70053ae4f
ed918 0

 Vinícius Guimarães - gostei!
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 Para Jorge Hage_ converter corrupção em crime hediondo é emblemático_ mas é preciso aprovar projeto que elimine recursos às cortes superiores e 
reformar os códigos de processos penal e civil. Confira a entrevista completa do ministro da CGU em http://goo.gl/fSsGl

2013-07-10T12:00:00+0000 593486317362105_1940104
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Leandro, o ministro Hage recorreu à frase em questão na defesa da reforma dos códigos de 
processos penal e civil, para evitar recursos protelatórios nos casos de corrupção. Confira a 
entrevista completa do ministro em http://goo.gl/fSsGl
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 Para Jorge Hage_ converter corrupção em crime hediondo é emblemático_ mas é preciso aprovar projeto que elimine recursos às cortes superiores e 
reformar os códigos de processos penal e civil. Confira a entrevista completa do ministro da CGU em http://goo.gl/fSsGl

2013-07-10T12:00:00+0000 593486317362105_1940122
a4a46a8e7dc2f100dbc43bbe813411eb0c6
c01b4 0

 Sim, entendi a declaração do Ministro e, concordo com ele, mas que infelizmente há quem se 
ache "bom advogado", nas palavras do Ministro, por imoralmente estender o processo num 
desenrolar sem fim, há... e agradeço a interação da CGU, fico lisonjeado com a atenção!!!
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 Para Jorge Hage_ converter corrupção em crime hediondo é emblemático_ mas é preciso aprovar projeto que elimine recursos às cortes superiores e 
reformar os códigos de processos penal e civil. Confira a entrevista completa do ministro da CGU em http://goo.gl/fSsGl

2013-07-10T12:00:00+0000 593486317362105_1940948
41349310d01eb31784fd33f75ecdfd49d6c
79343 0

 Mais pessoas combatendo a corrupção... seria muito bom para o país.
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 Para Jorge Hage_ converter corrupção em crime hediondo é emblemático_ mas é preciso aprovar projeto que elimine recursos às cortes superiores e 
reformar os códigos de processos penal e civil. Confira a entrevista completa do ministro da CGU em http://goo.gl/fSsGl

2013-07-10T12:00:00+0000 593486317362105_1940054
a4a46a8e7dc2f100dbc43bbe813411eb0c6
c01b4 0

 Na minha mera opinião, o Ministro deveria evitar declarações deste tipo... infelizmente para 
alguns advogados soa como elogio!!!
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 Para Jorge Hage_ converter corrupção em crime hediondo é emblemático_ mas é preciso aprovar projeto que elimine recursos às cortes superiores e 
reformar os códigos de processos penal e civil. Confira a entrevista completa do ministro da CGU em http://goo.gl/fSsGl

2013-07-10T12:00:00+0000 593486317362105_1940144
63b389ac2e45fc083f17f7bb30b9b89c500
ee36c 0

 Apoiado!
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 Para Jorge Hage_ converter corrupção em crime hediondo é emblemático_ mas é preciso aprovar projeto que elimine recursos às cortes superiores e 
reformar os códigos de processos penal e civil. Confira a entrevista completa do ministro da CGU em http://goo.gl/fSsGl

2013-07-10T12:00:00+0000 593486317362105_1941197
f4c58679d9f6e06228ba8f0aa1062287615
4ebbd 0

 a justiça não é igual pra todos.
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 Atenção! Últimos dias para participar da consulta pública para a criação e regulamentação do Sistema Federal de Ouvidorias Públicas. O debate online 
sobre o texto permite que qualquer cidadão possa colaborar com o aperfeiçoamento do instrumento normativo_ intensificando a troca de ideias e 
democratizando o processo legislativo. Participe enviando comentários e sugestões pelo site do Ministério da Justiça_ no link http://goo.gl/PUCrE

2013-07-08T19:00:00+0000 590634327647304_1941739
8fe9a4f013d7237dc7e3f06764c1851992b
02cc4 0

 Mas a Ouvidoria é também uma ferramenta para o processo de moralização.
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 Atenção! Últimos dias para participar da consulta pública para a criação e regulamentação do Sistema Federal de Ouvidorias Públicas. O debate online 
sobre o texto permite que qualquer cidadão possa colaborar com o aperfeiçoamento do instrumento normativo_ intensificando a troca de ideias e 
democratizando o processo legislativo. Participe enviando comentários e sugestões pelo site do Ministério da Justiça_ no link http://goo.gl/PUCrE

2013-07-08T19:00:00+0000 590634327647304_1938432
769c2c8a93b63ae8f22235b60d70053ae4f
ed918 0

 Michelle Moreira - interessante.
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 Atenção! Últimos dias para participar da consulta pública para a criação e regulamentação do Sistema Federal de Ouvidorias Públicas. O debate online 
sobre o texto permite que qualquer cidadão possa colaborar com o aperfeiçoamento do instrumento normativo_ intensificando a troca de ideias e 
democratizando o processo legislativo. Participe enviando comentários e sugestões pelo site do Ministério da Justiça_ no link http://goo.gl/PUCrE

2013-07-08T19:00:00+0000 590634327647304_1938381
aa6d18265aee4621b8bcdd95f159152ae3c
be716 0

 Primeiro vamos moralizar o Sistema Público, para ganhar credibilidade, depois implanta a 
ouvidoria.
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-07-08T17:00:00+0000 592946110749459_85657394
4630bb356dc5681882fdc5379d951a9832
dc22df 0

 Muito bom!

2013-07-08T17:51:37+0000 1

17147777
2896297_
59294611
0749459

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-07-08T17:00:00+0000 592946110749459_85660694
e37879f54fe35fdd5e816b0ea94af3b2ef7a
a72a 0

 será que dá p/ a FAB me levar ali na áfrica p/visitar parentes?
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-07-08T17:00:00+0000 592946110749459_85657759
d3beb85863366b40c23090fba28b5e3444
1ad416 0

 Ainda estão estudando como o governo quer apresentar as informações para a 
população.......KKKKKKK
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-07-05T20:47:55+0000 591695784207825_85651156
dacdf928c5dc05d42908fb836557e3322d9
f6c8f 0

 Estive lendo a lei. Mais atribuições para a CGU. Como o órgão vai dar conta se só funciona 
com menos de 50% de seus quadros? Ultimamente, só se fala em dar mais funções para vocês, 
como a ampliação da LAI, mencionada pela Presidenta Dilma em seu famoso discurso. A CGU 
precisa, também, ser fortalecida!!!
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 A lei prevê para o servidor estável duas hipóteses de perda punitiva do cargo. A primeira_ em decorrência de sentença judicial condenatória_ transitada 
em julgado_ com penalidade superior a um ano de prisão por qualquer crime funcional lato sensu ou por mais de quatro anos de prisão por crime comum_ 
se assim se manifestar o juiz. A segunda_ em função de processo administrativo disciplinar_ com garantias da ampla defesa e do contraditório. Confira 
perguntas e respostas sobre penalidades administrativas em http://goo.gl/BOnJa

2013-07-05T19:09:52+0000 591668297543907_1932472
6b2bd3ebd3682435828f36361ca9def614b
ef768 0

 Yara Passos

2013-07-05T20:08:19+0000 1

17147777
2896297_
59147452
0896618

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 Na Administração Pública Federal_ é dever do servidor representar contra suposta irregularidade_ cometida por qualquer outro servidor_ de que tiver 
ciência_ exclusivamente em razão do cargo_ bem como contra ato ilegal_ omissivo ou abusivo cometido por autoridade. Confira outras perguntas e 
respostas sobre representação e denúncia no site da CGU http://goo.gl/aX66X

2013-07-05T12:00:01+0000 590225827688154_1931946
d087d71efebb69654c37c1bf6d2ab6237c1
a2bac 0

 E é dever de todo cidadão também.
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 Na Administração Pública Federal_ é dever do servidor representar contra suposta irregularidade_ cometida por qualquer outro servidor_ de que tiver 
ciência_ exclusivamente em razão do cargo_ bem como contra ato ilegal_ omissivo ou abusivo cometido por autoridade. Confira outras perguntas e 
respostas sobre representação e denúncia no site da CGU http://goo.gl/aX66X

2013-07-05T12:00:01+0000 590225827688154_1932700
3834037bf058500c019d00401c055b05e4
a2bb95 0

 Pena q na prática aqueles q denunciam são perseguidos e os denunciados continuam 
mandando.... Triste realidade!
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 Na Administração Pública Federal_ é dever do servidor representar contra suposta irregularidade_ cometida por qualquer outro servidor_ de que tiver 
ciência_ exclusivamente em razão do cargo_ bem como contra ato ilegal_ omissivo ou abusivo cometido por autoridade. Confira outras perguntas e 
respostas sobre representação e denúncia no site da CGU http://goo.gl/aX66X

2013-07-05T12:00:01+0000 590225827688154_1948340
8f328570c7f2319df5dd9efd604eac6c1839
3d7d 0

 http://www.facebook.com/photo.php?v=303611603117531. A quem cabe a resposta porque não 
recebemos nosso salário de JUNHO, nem 1/3 das férias. os recursos do FUNDEB chegam 
pontualmente, Somos professores concursados em Mauriti-Ceara.

2013-07-15T12:49:55+0000 0

17147777
2896297_
59147452
0896618

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 Na Administração Pública Federal_ é dever do servidor representar contra suposta irregularidade_ cometida por qualquer outro servidor_ de que tiver 
ciência_ exclusivamente em razão do cargo_ bem como contra ato ilegal_ omissivo ou abusivo cometido por autoridade. Confira outras perguntas e 
respostas sobre representação e denúncia no site da CGU http://goo.gl/aX66X

2013-07-05T12:00:01+0000 590225827688154_1948334
8f328570c7f2319df5dd9efd604eac6c1839
3d7d 0

 Com certeza.
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 Na Administração Pública Federal_ é dever do servidor representar contra suposta irregularidade_ cometida por qualquer outro servidor_ de que tiver 
ciência_ exclusivamente em razão do cargo_ bem como contra ato ilegal_ omissivo ou abusivo cometido por autoridade. Confira outras perguntas e 
respostas sobre representação e denúncia no site da CGU http://goo.gl/aX66X

2013-07-05T12:00:01+0000 590225827688154_1932419
1ff38c82efc4bb764cc2e3d6933ad1bb166
cd971 0

 Pena que na prática predomina a cumplicidade na corrupção.

2013-07-05T19:28:24+0000 0

17147777
2896297_
59147452
0896618

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 Na Administração Pública Federal_ é dever do servidor representar contra suposta irregularidade_ cometida por qualquer outro servidor_ de que tiver 
ciência_ exclusivamente em razão do cargo_ bem como contra ato ilegal_ omissivo ou abusivo cometido por autoridade. Confira outras perguntas e 
respostas sobre representação e denúncia no site da CGU http://goo.gl/aX66X

2013-07-05T12:00:01+0000 590225827688154_1932823
d83b52ef2f4083935809bb7cf12c17ea3fc4
679d 0

 Devemos denunciar sempre, é nosso dever.
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 _Mesmo após serem obrigados a cumprir a _lei da transparência_ desde o último dia 27 de maio_ pelo menos 53 municípios cearenses ainda não 
conseguiram se adequar à legislação que exige divulgação à sociedade_ em tempo real_ de informações sobre a execução orçamentária pública__ informa 
o Diário do Nordeste.

2013-07-04T14:00:00+0000 590127281031342_85645249
4630bb356dc5681882fdc5379d951a9832
dc22df 0

 Parabéns sempre à CGU pelo bom trabalho em benefício do Brasil.

2013-07-04T14:04:38+0000 4

17147777
2896297_
59012728
1031342

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 _Mesmo após serem obrigados a cumprir a _lei da transparência_ desde o último dia 27 de maio_ pelo menos 53 municípios cearenses ainda não 
conseguiram se adequar à legislação que exige divulgação à sociedade_ em tempo real_ de informações sobre a execução orçamentária pública__ informa 
o Diário do Nordeste.

2013-07-04T14:00:00+0000 590127281031342_85645269
e48253738e877ac8c5511b8d107aa5a6bd
a56970 0

 Parabéns ao TCM e MP pelo trabalho em prol da sociedade, que anseia por eficiência. Vc pode 
acompanhar a gestão pública por meio dos dados que o TCM disponibiliza em 
www.tcm.ce.gov.br/transparencia/
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 _Mesmo após serem obrigados a cumprir a _lei da transparência_ desde o último dia 27 de maio_ pelo menos 53 municípios cearenses ainda não 
conseguiram se adequar à legislação que exige divulgação à sociedade_ em tempo real_ de informações sobre a execução orçamentária pública__ informa 
o Diário do Nordeste.

2013-07-04T14:00:00+0000 590127281031342_85645550
f969b349ba3ad1e3a09ba6b23f731f432ea
5dc1a 0

 Moro no município de paço do lum,iar-Ma acima de 50 mil habitantes e a Lei não Chega aki 
cadê a LEI

2013-07-04T16:35:50+0000 0
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 _Mesmo após serem obrigados a cumprir a _lei da transparência_ desde o último dia 27 de maio_ pelo menos 53 municípios cearenses ainda não 
conseguiram se adequar à legislação que exige divulgação à sociedade_ em tempo real_ de informações sobre a execução orçamentária pública__ informa 
o Diário do Nordeste.

2013-07-04T14:00:00+0000 590127281031342_85645485
00114590ff16866dcb9103c708104ecbe08
cbbb1 0

 Até meu sobrinho que tem 10 anos sabe cobrar, que é uma coisa muito fácil. Agora, fazer e 
executar num país totalmente burocrático e ineficiente como o nosso com pessoas sem 
habilidades e que não foram preparadas, é uma outra história.

2013-07-04T16:03:23+0000 0
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 _Mesmo após serem obrigados a cumprir a _lei da transparência_ desde o último dia 27 de maio_ pelo menos 53 municípios cearenses ainda não 
conseguiram se adequar à legislação que exige divulgação à sociedade_ em tempo real_ de informações sobre a execução orçamentária pública__ informa 
o Diário do Nordeste.

2013-07-04T14:00:00+0000 590127281031342_85645312
e48253738e877ac8c5511b8d107aa5a6bd
a56970 1

 Sra. Virginia Correa, em 2011 o TCM/CE criou e disponibilizou aos Municipios o 'Portal da 
Transparência', gratuitamente, um sistema que ainda hoje está disponível para download, 
juntamente com o manual de instalação e demais informações. Em 2012 desenvolvemos na 
mesma linha um portal de licitações, e em 2013 um Sistema de Atendimento ao Cidadão, para 
os Municípios utilizarem, customizarem, adequarem às suas necessidades. Tudo isso está 2013-07-04T14:41:35+0000 1
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 _Mesmo após serem obrigados a cumprir a _lei da transparência_ desde o último dia 27 de maio_ pelo menos 53 municípios cearenses ainda não 
conseguiram se adequar à legislação que exige divulgação à sociedade_ em tempo real_ de informações sobre a execução orçamentária pública__ informa 
o Diário do Nordeste.

2013-07-04T14:00:00+0000 590127281031342_85645279
ad73893571d05bb790829df9d3bd31383e
101e4a 0

 Não seria interessante saber o motivo do descumprimento? Não é tão simples manter um portal. 
Talvez eles precisem de suporte pra saber como fazer.

2013-07-04T14:24:59+0000 0
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-07-03T17:00:00+0000 590260157684721_85642407
bad64c9dd14085c4d27f81702db1ec580ac
68407 0

 é no Brasil todo!
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-07-03T17:00:00+0000 590260157684721_85645256
00114590ff16866dcb9103c708104ecbe08
cbbb1 0

 Até meu sobrinho que tem 10 anos sabe cobrar, que é uma coisa muito fácil. Agora, fazer e 
executar num país totalmente burocrático e ineficiente como o nosso, com pessoas sem 
habilidades e que não foram preparadas, isso é uma outra história.

2013-07-04T14:08:51+0000 0
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-07-03T17:00:00+0000 590260157684721_85643180
d1de6f6058ac7be06b9d412d98540622b6
a96cb6 0

 Tem que cobrar mais ferrenhamente de todos municípios brasileiros!

2013-07-03T21:51:09+0000 0
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-07-03T17:00:00+0000 590260157684721_85642960
b86046261607da31c8749014760f6d6c5c
dd196d 0

 Vc deveriam investigar o Estado do Maranhão,investigar inclusiva o poder judiciário de 
Araioses-Ma

2013-07-03T20:41:50+0000 0
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-07-03T17:00:00+0000 590260157684721_85642781
a6defc2119f81650d9da4a6be918745da14
c5837 0

 E quando chega na região do Carajás? O Velho-Oeste do Brasil, onde "nem todas as leis 
precisam ser cumpridas", segundo um chefe do Executivo da região.
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 Aproveite o período de férias escolares para mostrar aos pequenos o Portalzinho da Criança Cidadã_ espaço com personagens_ histórias em quadrinhos e 
jogos educativos. Voltado para crianças de seis a doze anos de idade_ o site infantil da CGU busca contribuir para o aprendizado de temas como ética e 
cidadania de forma interativa e divertida. Acesse o site em www.portalzinho.cgu.gov.br

2013-07-03T14:00:01+0000 590115557699181_1928804
769c2c8a93b63ae8f22235b60d70053ae4f
ed918 0

 Olha que bacana Marcelo Lima.

2013-07-03T14:10:05+0000 2
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 Aproveite o período de férias escolares para mostrar aos pequenos o Portalzinho da Criança Cidadã_ espaço com personagens_ histórias em quadrinhos e 
jogos educativos. Voltado para crianças de seis a doze anos de idade_ o site infantil da CGU busca contribuir para o aprendizado de temas como ética e 
cidadania de forma interativa e divertida. Acesse o site em www.portalzinho.cgu.gov.br

2013-07-03T14:00:01+0000 590115557699181_1928880
6ca41f3ad1d0bf997c5a7d2b2a8eaf2aa5ce
8285 0

 Olha ai Carolina Diniz e Clarissa Diniz...

2013-07-03T15:22:09+0000 1
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 Aproveite o período de férias escolares para mostrar aos pequenos o Portalzinho da Criança Cidadã_ espaço com personagens_ histórias em quadrinhos e 
jogos educativos. Voltado para crianças de seis a doze anos de idade_ o site infantil da CGU busca contribuir para o aprendizado de temas como ética e 
cidadania de forma interativa e divertida. Acesse o site em www.portalzinho.cgu.gov.br

2013-07-03T14:00:01+0000 590115557699181_1932758
7466e14779dd1d576cda4621e27affc28a2
336b5 0

 bem bacana.

2013-07-06T00:01:27+0000 0
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 Aproveite o período de férias escolares para mostrar aos pequenos o Portalzinho da Criança Cidadã_ espaço com personagens_ histórias em quadrinhos e 
jogos educativos. Voltado para crianças de seis a doze anos de idade_ o site infantil da CGU busca contribuir para o aprendizado de temas como ética e 
cidadania de forma interativa e divertida. Acesse o site em www.portalzinho.cgu.gov.br

2013-07-03T14:00:01+0000 590115557699181_1930645
81193b0fcb487d2c12e5731d4b5b328d5c
73ac14 0

 olha que legal tia - Katia Miranda
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 Aproveite o período de férias escolares para mostrar aos pequenos o Portalzinho da Criança Cidadã_ espaço com personagens_ histórias em quadrinhos e 
jogos educativos. Voltado para crianças de seis a doze anos de idade_ o site infantil da CGU busca contribuir para o aprendizado de temas como ética e 
cidadania de forma interativa e divertida. Acesse o site em www.portalzinho.cgu.gov.br

2013-07-03T14:00:01+0000 590115557699181_1930636
c80c4c64cc1840d799337aeea739ee3092
89b0a1 0

 Olha aí Jose José Raphael...

2013-07-04T16:05:25+0000 0
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 Aproveite o período de férias escolares para mostrar aos pequenos o Portalzinho da Criança Cidadã_ espaço com personagens_ histórias em quadrinhos e 
jogos educativos. Voltado para crianças de seis a doze anos de idade_ o site infantil da CGU busca contribuir para o aprendizado de temas como ética e 
cidadania de forma interativa e divertida. Acesse o site em www.portalzinho.cgu.gov.br

2013-07-03T14:00:01+0000 590115557699181_1928847
2a33c80dafc5fa9d8b6fa6b1406761dd1ba
9cd04 0

 Priscylla Joca Ivna Girão Hilda Costa

2013-07-03T14:48:55+0000 0
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 Aproveite o período de férias escolares para mostrar aos pequenos o Portalzinho da Criança Cidadã_ espaço com personagens_ histórias em quadrinhos e 
jogos educativos. Voltado para crianças de seis a doze anos de idade_ o site infantil da CGU busca contribuir para o aprendizado de temas como ética e 
cidadania de forma interativa e divertida. Acesse o site em www.portalzinho.cgu.gov.br

2013-07-03T14:00:01+0000 590115557699181_1928902
3fec755f87b7a779b351314041218e8e0d1
6652b 0

 Olha,q legal
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 Aproveite o período de férias escolares para mostrar aos pequenos o Portalzinho da Criança Cidadã_ espaço com personagens_ histórias em quadrinhos e 
jogos educativos. Voltado para crianças de seis a doze anos de idade_ o site infantil da CGU busca contribuir para o aprendizado de temas como ética e 
cidadania de forma interativa e divertida. Acesse o site em www.portalzinho.cgu.gov.br

2013-07-03T14:00:01+0000 590115557699181_1929249
97d7e4354eb0f23fcbe9d60c168894d550f
9486f 0

 REFORMA POLÍTICA veja anexo EMENDA DOS GOVERNOS REGIONAIS: RECALL 
cassação de político pelo voto popular! Fusão das casa do Congresso Nacional em 1 Parlamento 
Nacional! Fusão de Estados e Municípios com criação de 150 GOVERNOS REGIONAIS com 
corte de uma esfera de poder! 
..http://www.conteudojuridico.com.br/?colaboradores&colaborador=317_Ferncndo_Ferreirc&pa2013-07-03T19:14:30+0000 0
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 _A academia é a única instituição mundial dedicada exclusivamente a estudar métodos de combate à corrupção__ informou o portal da EBC.

2013-07-03T12:00:00+0000 590258277684909_85641673
f23e32ff026422e454e60d6dc4b8d2af213e
bf79 0

 De que adianta exercentes de mandatos, servidores públicos "FICHA LIMPA" se os Dirigentes 
dos Partidos são "FICHA SUJA"? Tem que exigir FICHA LIMPA para Dirigentes Partidários 
em todos os níveis. Com o instituto da FIDELIDADE PARTIDÁRIA, bons políticos ficam 
subordinados aos criminosos e corruptos. Levantem essa bandeira: FICHA LIMPA PARA 
DIRIGENTES PARTIDÁRIOS EM TODOS OS NÍVEIS. 2013-07-03T13:27:28+0000 0
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 Há uma cartilha sobre Capacitação_ não é? Onde encontrar?

2013-07-02T19:08:00+0000 590227627687974_85639344
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Maurici, não temos publicação específica sobre capacitação. Mas todas as cartilhas da CGU 
podem ser acessadas no link a seguir http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/ Selecione um título e 
tenha uma boa leitura!
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 Há uma cartilha sobre Capacitação_ não é? Onde encontrar?

2013-07-02T19:08:00+0000 590227627687974_85645356
e48253738e877ac8c5511b8d107aa5a6bd
a56970 0

 Sr. Maurici, qual seria a área de seu interesse? O TCM/CE (tcm.ce.gov.br) tem várias 
publicações. CLique no banner Encontros da Cidadania, ali estão disponíveis as mais recentes. 
Sds,
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 _Auditoria da CGU aponta superfaturamento_ medição de serviços não executados e alterações indevidas na obra da Ferrovia de Integração Oeste-
Leste__ informou o Estadão.

2013-07-02T12:00:00+0000 589782094399194_85638214
6b2bd3ebd3682435828f36361ca9def614b
ef768 0

 Gostaria de ver PUNIÇÕES exemplares!

2013-07-02T12:09:22+0000 3
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 _Auditoria da CGU aponta superfaturamento_ medição de serviços não executados e alterações indevidas na obra da Ferrovia de Integração Oeste-
Leste__ informou o Estadão.

2013-07-02T12:00:00+0000 589782094399194_85638198
bd0c945191bc7846c42eaa6e95c282226bf
35a1b 0

 Difícil curti a ilegalidade e a imoralidade... mas a CGU merece várias curtidas...

2013-07-02T12:02:19+0000 2
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 _Auditoria da CGU aponta superfaturamento_ medição de serviços não executados e alterações indevidas na obra da Ferrovia de Integração Oeste-
Leste__ informou o Estadão.

2013-07-02T12:00:00+0000 589782094399194_85638360
d89ba935103a940812eb511fec38824275f
7c7b9 0

 e a punição desses bandidos?

2013-07-02T13:26:30+0000 0
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 _Auditoria da CGU aponta superfaturamento_ medição de serviços não executados e alterações indevidas na obra da Ferrovia de Integração Oeste-
Leste__ informou o Estadão.

2013-07-02T12:00:00+0000 589782094399194_85638211
665ee165cadf9ea02e2b6402d6c3d7aecf8
529a9 0

 A CGU foi um grande avanço, quando a sociedade participar mais ativamente da fiscalização a 
coisa muda!

2013-07-02T12:08:54+0000 1
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 _Auditoria da CGU aponta superfaturamento_ medição de serviços não executados e alterações indevidas na obra da Ferrovia de Integração Oeste-
Leste__ informou o Estadão.

2013-07-02T12:00:00+0000 589782094399194_85638411
f23e32ff026422e454e60d6dc4b8d2af213e
bf79 0

 FICHA LIMPA PARA DIRIGENTES PARTIDÁRIOS! Os Partidos Políticos e a Democracia 
no Brasil no século XXI FICHA LIMPA PARA DIRIGENTES PARTIDÁRIOS JÁ! Concordo 
que os Partidos são importantes na Democracia, porém, é preciso uma LEI DE INICIATIVA 
POPULAR, instituindo a FICHA LIMPA para Dirigentes Partidários em todos os níveis ( 
Nacional, Estadual e Municipal), pois quando o político é FICHA SUJA pra ser Ministro, 2013-07-02T13:49:47+0000 1
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 _Auditoria da CGU aponta superfaturamento_ medição de serviços não executados e alterações indevidas na obra da Ferrovia de Integração Oeste-
Leste__ informou o Estadão.

2013-07-02T12:00:00+0000 589782094399194_85638199
62ed7940b4210b90753f11f77e4d0d08599
9ad00 0

 Delta = Irregularidade.

2013-07-02T12:03:53+0000 1
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 _Auditoria da CGU aponta superfaturamento_ medição de serviços não executados e alterações indevidas na obra da Ferrovia de Integração Oeste-
Leste__ informou o Estadão.

2013-07-02T12:00:00+0000 589782094399194_85652046
a24408dc2564025492a582e9d8dbef7775
dd2a69 0

 delta = PMDB

2013-07-06T20:52:32+0000 0
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315c468f
de8d336f

 Parabéns a Equipe da CGU pelas belíssimas capacitações no Maranhão.

2013-07-02T02:29:16+0000 589886631055407_85639057
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Obrigada, Regiane! Continue acompanhando as ações da CGU, pelo bom uso dos recursos 
públicos, em nossas redes sociais.

2013-07-02T18:28:44+0000 0
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 Não tem desculpa_ se o governo quer dar uma resposta imediata e clara ao clamor popular_ deve nomear já TODOS OS APROVADOS!!! CGU com 
mais de 50% de cargos vagos é um Brasil com mais espaço para a corrupção! Chega de protelar!!! TOME UMA POSIÇÃO_ MANIFESTE-SE_ nobre 
Ministro_ mostre sua disposição em cooperar no combate à corrupção! Não basta ter enviado um pedido ao MPOG_ a hora é agora para que o senhor 
exerça com integridade a pressão necessária que o seu cargo requer e possibilita. A causa não é apenas nossa_ é sua e de todo a nação!

2013-07-01T21:05:01+0000 1384107875140287_7967
dacdf928c5dc05d42908fb836557e3322d9
f6c8f 0

 Conheçam a petição 
http://www.peticaopublica.com.br/PeticaoListaSignatarios.aspx?pi=P2012N29103. Pelo 
fortalecimento do órgão de controle do Governo!

2013-07-01T21:19:11+0000 3
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 Como contribuir para uma educação de qualidade em nosso País? Confira a cartilha da CGU _#OlhoVivo no Dinheiro Público - Fundeb_ e saiba como 
exercer seu papel de cidadão_ acompanhando e fiscalizando a execução do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Acesse a cartilha em http://goo.gl/Vf2Tp

2013-07-01T17:00:00+0000 586913724686031_1927449
3f5ddae9cff5302f3aebb4ceebb17cb82c2e
ca86 0

 João Paulo N

2013-07-02T15:29:34+0000 0
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 É possível o exercício de atividade liberal para um servidor ocupante de cargo público? Descubra a resposta desta e de outras perguntas sobre 
#gestãopública e agentes públicos em http://goo.gl/BjmkM

2013-06-30T13:00:01+0000 586913894686014_1923759
4fbe3b195b5cdce8ba340c325a3c8aca9a4
a85b4 0

 Depende...a grosso modo pode. Desde que o objeto da atividade liberal não guarde nenhuma 
relação com as prerrogativas do cargo público, e a prática se dê em horário fora da jornada de 
trabalho.

2013-06-30T13:44:08+0000 12
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 É possível o exercício de atividade liberal para um servidor ocupante de cargo público? Descubra a resposta desta e de outras perguntas sobre 
#gestãopública e agentes públicos em http://goo.gl/BjmkM

2013-06-30T13:00:01+0000 586913894686014_1926088
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Wellington Genuino Dourado, para tirar outras dúvidas sobre o assunto, acesse a área de 
correição do site da CGU: http://www.cgu.gov.br/Correicao/PerguntasFrequentes/index.asp Lá 
você também encontrará e-mail de contato do setor específico, caso permaneça com alguma 
dúvida. Obrigada!
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 É possível o exercício de atividade liberal para um servidor ocupante de cargo público? Descubra a resposta desta e de outras perguntas sobre 
#gestãopública e agentes públicos em http://goo.gl/BjmkM

2013-06-30T13:00:01+0000 586913894686014_1924545
1f970c53c699ff98236b7ed30c038b53ec1f
342d 0

 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XIII - é livre o exercício de 
qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei 
estabelecer; 2013-06-30T21:24:50+0000 2
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 É possível o exercício de atividade liberal para um servidor ocupante de cargo público? Descubra a resposta desta e de outras perguntas sobre 
#gestãopública e agentes públicos em http://goo.gl/BjmkM

2013-06-30T13:00:01+0000 586913894686014_1923779
5863e8652584ede1a48de2d3637d27eda6
d41ce0 0

 Exemplo: procurador do estado, ficando proibido de representar contra o estado que o mesmo 
tem a obrigacao de defender os interesses.
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 É possível o exercício de atividade liberal para um servidor ocupante de cargo público? Descubra a resposta desta e de outras perguntas sobre 
#gestãopública e agentes públicos em http://goo.gl/BjmkM

2013-06-30T13:00:01+0000 586913894686014_1923796
e894f65beb70770e6cc91a80e0bb33710f1
1449f 0

 AQUA PREZADA CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) ,SOU PROFESSOR 
ESTATUTÁRIO DA REDE ESTADUAL DE PERNABUCO,SOU TAMBÉM 
ENGENHEIRO.PODERIA EXERCER TAMBÉM A PROFISSÃO DE 
ENGENHEIRO,COMO UMA CONSULTORIA, MESMO QUE FOSSE EM FINAIS DE 
SEMANA ? 2013-06-30T14:14:06+0000 0
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 É possível o exercício de atividade liberal para um servidor ocupante de cargo público? Descubra a resposta desta e de outras perguntas sobre 
#gestãopública e agentes públicos em http://goo.gl/BjmkM

2013-06-30T13:00:01+0000 586913894686014_1923784
e894f65beb70770e6cc91a80e0bb33710f1
1449f 0

 ;)
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 É possível o exercício de atividade liberal para um servidor ocupante de cargo público? Descubra a resposta desta e de outras perguntas sobre 
#gestãopública e agentes públicos em http://goo.gl/BjmkM

2013-06-30T13:00:01+0000 586913894686014_1923698
5c5df5b279341eb22e0c424048e0041074
2195a1 0

 Não

2013-06-30T13:03:01+0000 0

17147777
2896297_
58647479
1392796

dacdf928
c5dc05d4
2908fb83
6557e332
2d9f6c8f

 

2013-06-29T15:15:33+0000 586474791392796_1768574
e6061561158db410d0025aac128642e0ce
9149eb 0

 Quem concorda que uma das maneiras de fortalecer a CGU é recuperando seu ,já defasado, 
quadro de pessoal assine a petição abaixo!!
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 Confira o artigo publicado na Biblioteca Virtual sobre Corrupção (BVC) e saiba mais sobre as formas de #controlesocial da administração pública. A 
pesquisa que buscou junto à sociedade qual o entendimento sobre conceitos importantes_ como ?controle social?_ ?contas públicas?; ainda sobre o 
interesse do cidadão em fiscalizar os órgãos públicos e sobre sua atuação efetiva nesta atividade. Acesse o trabalho em http://goo.gl/3fmbV

2013-06-28T17:00:01+0000 586899384687465_1919931
22999d60464b8b4032a5e44ca88f303799
b525d8 0

 Quando vai funcionar, pois São Sebastião foi alvo de investigação em 2012 , e até a presente 
não conseguir identificar nenhum resultado da sindicância. Fica Dica.
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 Confira o artigo publicado na Biblioteca Virtual sobre Corrupção (BVC) e saiba mais sobre as formas de #controlesocial da administração pública. A 
pesquisa que buscou junto à sociedade qual o entendimento sobre conceitos importantes_ como ?controle social?_ ?contas públicas?; ainda sobre o 
interesse do cidadão em fiscalizar os órgãos públicos e sobre sua atuação efetiva nesta atividade. Acesse o trabalho em http://goo.gl/3fmbV

2013-06-28T17:00:01+0000 586899384687465_1939248
1ef271103a3ca8d3d5338fa0e16f423d785
e65b8 0

 parabéns pelo trabalho....

2013-07-10T01:06:52+0000 0
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 Confira o artigo publicado na Biblioteca Virtual sobre Corrupção (BVC) e saiba mais sobre as formas de #controlesocial da administração pública. A 
pesquisa que buscou junto à sociedade qual o entendimento sobre conceitos importantes_ como ?controle social?_ ?contas públicas?; ainda sobre o 
interesse do cidadão em fiscalizar os órgãos públicos e sobre sua atuação efetiva nesta atividade. Acesse o trabalho em http://goo.gl/3fmbV

2013-06-28T17:00:01+0000 586899384687465_1920325
8fd1411f30ac585bea460fc3868fa8aebb71
17d2 0

 Sempre leio os artigos enviados pela CGU, e me pergunto por que ainda há corrupção no Brasil, 
com tantas ferramentas para conte-lá.
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 Confira o artigo publicado na Biblioteca Virtual sobre Corrupção (BVC) e saiba mais sobre as formas de #controlesocial da administração pública. A 
pesquisa que buscou junto à sociedade qual o entendimento sobre conceitos importantes_ como ?controle social?_ ?contas públicas?; ainda sobre o 
interesse do cidadão em fiscalizar os órgãos públicos e sobre sua atuação efetiva nesta atividade. Acesse o trabalho em http://goo.gl/3fmbV

2013-06-28T17:00:01+0000 586899384687465_1919963
93d9a2db49fe5dee55dd03285890fdbac38
ae7cf 0

 e imfelizmente essa lei so funciona no papel.
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 Confira o artigo publicado na Biblioteca Virtual sobre Corrupção (BVC) e saiba mais sobre as formas de #controlesocial da administração pública. A 
pesquisa que buscou junto à sociedade qual o entendimento sobre conceitos importantes_ como ?controle social?_ ?contas públicas?; ainda sobre o 
interesse do cidadão em fiscalizar os órgãos públicos e sobre sua atuação efetiva nesta atividade. Acesse o trabalho em http://goo.gl/3fmbV

2013-06-28T17:00:01+0000 586899384687465_1919934
22999d60464b8b4032a5e44ca88f303799
b525d8 1

 Esse fato para que eh em todas as cidades , o povo só tem voz quando há manifestação em 
massa.
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 Confira o artigo publicado na Biblioteca Virtual sobre Corrupção (BVC) e saiba mais sobre as formas de #controlesocial da administração pública. A 
pesquisa que buscou junto à sociedade qual o entendimento sobre conceitos importantes_ como ?controle social?_ ?contas públicas?; ainda sobre o 
interesse do cidadão em fiscalizar os órgãos públicos e sobre sua atuação efetiva nesta atividade. Acesse o trabalho em http://goo.gl/3fmbV

2013-06-28T17:00:01+0000 586899384687465_1919905
93d9a2db49fe5dee55dd03285890fdbac38
ae7cf 0

 No municipio onde moro e dificil a participaçao em conselhos pois os conselheiros sao 
indicaçao do prefeito .
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 _Os tribunais devem divulgar os salários de magistrados e servidores_ cargos_ funções_ abonos e descontos_. Assita ao vídeo do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) com orientações sobre procedimentos da Lei de Acesso à Informação para os órgãos do Judiciário.

2013-06-28T12:00:00+0000 586494181394652_85626049
bad64c9dd14085c4d27f81702db1ec580ac
68407 0

 e o NEPOTISMO?

2013-06-28T15:58:48+0000 0
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2013-06-27T22:42:15+0000 521230697944352_16715930
dacdf928c5dc05d42908fb836557e3322d9
f6c8f 0

 O discurso da Presidenta Dilma ressaltou o combate à corrupção, a transparência, a ampliação 
da Lei de Acesso a Informação, o controle social... O trabalho da CGU precisa ser fortalecido! 
Conheçam a petição 
http://www.peticaopublica.com.br/PeticaoListaSignatarios.aspx?pi=P2012N29103
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 Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos públicos_ por qualquer meio legítimo_ devendo o pedido conter a 
identificação do requerente e a especificação da informação requerida. Conheça mais sobre a LAI e saiba como garantir os seus direitos de solicitante: 
www.acessoainformacao.gov.br

2013-06-27T19:23:59+0000 587746417936095_747900971920638
a5eb23cc0d58296307fb7e145d7c8a64f9d
b4ca0 0

 Vou ser sincero, com esses governantes que estão ai, é bem capaz de você ir até preso por pedir 
informações.

2014-05-04T14:48:15+0000 2

17147777
2896297_
58774641
7936095

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos públicos_ por qualquer meio legítimo_ devendo o pedido conter a 
identificação do requerente e a especificação da informação requerida. Conheça mais sobre a LAI e saiba como garantir os seus direitos de solicitante: 
www.acessoainformacao.gov.br

2013-06-27T19:23:59+0000 587746417936095_747791058598296
00f78b2b16a19610161256a3ffc28dc18b6
dcae3 1

 mandado de segurança ( é uma ferramenta constitucional capaz de garantir um direito liquido e 
certo que esta sendo negado )
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 Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos públicos_ por qualquer meio legítimo_ devendo o pedido conter a 
identificação do requerente e a especificação da informação requerida. Conheça mais sobre a LAI e saiba como garantir os seus direitos de solicitante: 
www.acessoainformacao.gov.br

2013-06-27T19:23:59+0000 587746417936095_1918509
93d9a2db49fe5dee55dd03285890fdbac38
ae7cf 0

 O QUE FAZER QUANDO SOLICITAMOS A INFORMAÇAO E E NEGADO . dIZENDO 
QUE O EXECUTIVO MUNICIPAL NAO TEM OBRIGAÇAO DE INFORMAR NADA , O 
QUE FAZER?
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 Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos públicos_ por qualquer meio legítimo_ devendo o pedido conter a 
identificação do requerente e a especificação da informação requerida. Conheça mais sobre a LAI e saiba como garantir os seus direitos de solicitante: 
www.acessoainformacao.gov.br

2013-06-27T19:23:59+0000 587746417936095_747776325266436
ccf54ca396fb9484c3eb6179b0dae0fb821
b185f 0

 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=859269864088870&set=a.176982505650946.4919
7.150311598318037&type=1&theater
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 Código fonte do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC) está disponível para órgãos públicos. O sistema possibilita_ além de 
fazer o pedido com base na Lei de Acesso #LAI_ acompanhar os prazos_ receber resposta de pedido por e-mail_ interpor recursos_ apresentar reclamações 
e consultar as respostas recebidas. Saiba mais em http://goo.gl/F4Idu

2013-06-27T19:00:01+0000 586492494728154_1918227
769c2c8a93b63ae8f22235b60d70053ae4f
ed918 0

 Vinícius Guimarães.
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-06-27T17:00:00+0000 587622441281826_85622799
81cea02262756b07aa1729ba4b757a61d7
cd88d2 0

 E a PEC 45?
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 Todo cidadão tem o direito de saber onde e como está sendo gasto o dinheiro público. Confira a cartilha da CGU e saiba como acompanhar a utilização 
desses recursos: http://goo.gl/jLcTH #controlesocial

2013-06-26T12:00:00+0000 586491371394933_1915449
a6fcda441aa2d7eb7a0ba2c2eb66584c351
a850a 0

 Seria interessante que compartilhassem links diretos para os principais portais de informações.

2013-06-26T12:06:27+0000 8
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 Todo cidadão tem o direito de saber onde e como está sendo gasto o dinheiro público. Confira a cartilha da CGU e saiba como acompanhar a utilização 
desses recursos: http://goo.gl/jLcTH #controlesocial

2013-06-26T12:00:00+0000 586491371394933_1924418
1b9a7436a2c27dad5257778c90436228ad
ac0fac 0

 apoio total

2013-06-30T20:33:47+0000 2
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 Todo cidadão tem o direito de saber onde e como está sendo gasto o dinheiro público. Confira a cartilha da CGU e saiba como acompanhar a utilização 
desses recursos: http://goo.gl/jLcTH #controlesocial

2013-06-26T12:00:00+0000 586491371394933_1917589
58e72c8dcccf71bd6e8617d5b9959f67b7b
954d5 1

 Claro que enxerga!!! Ele finge não ver...
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 Todo cidadão tem o direito de saber onde e como está sendo gasto o dinheiro público. Confira a cartilha da CGU e saiba como acompanhar a utilização 
desses recursos: http://goo.gl/jLcTH #controlesocial

2013-06-26T12:00:00+0000 586491371394933_1916517
b306e207c863ba0bd91661a9e6652dd35f
c96716 0

 O problema é o superfaturamento e o Tribunal de Contas não enxerga!
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 Todo cidadão tem o direito de saber onde e como está sendo gasto o dinheiro público. Confira a cartilha da CGU e saiba como acompanhar a utilização 
desses recursos: http://goo.gl/jLcTH #controlesocial

2013-06-26T12:00:00+0000 586491371394933_1916347
7466e14779dd1d576cda4621e27affc28a2
336b5 0

 Super importante.
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 Todo cidadão tem o direito de saber onde e como está sendo gasto o dinheiro público. Confira a cartilha da CGU e saiba como acompanhar a utilização 
desses recursos: http://goo.gl/jLcTH #controlesocial

2013-06-26T12:00:00+0000 586491371394933_1915792
d96fa5d7c1901d6baabb2a5db1cfc870579
f93de 0

 A Dilma precisa urgente Salvar o seu Governo. Precisa promover medidas profundas e rapido. 
Pois o seu Governo nao esta atendendo as necessidades do Ser Humano Brasileiro. O Mundo 
agora tem certeza de que o Brasil eh o paraiso da corrupção. Ministerio Publico, Policia Federal, 
Receita Federal e as Forças Armadas deverao cuidar e garantir a boa aplicabilidade dos recursos 
publicos na area da Saude Publica, Educacao Publica e Segurança Publica. Ate que se 2013-06-26T15:50:14+0000 2
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a88f53e8
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04dbfa7a
73a76822
d56c06b

 Adoro essa página! Parabéns!!!

2013-06-25T15:22:46+0000 586817884695615_85616401
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Obrigada, Ana! Continue acompanhando as ações da CGU pela transparência pública e 
mantenha contato.

2013-06-25T19:54:43+0000 0
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 VÍDEO: Saiba como consultar os relatórios de fiscalização da CGU. Os relatórios produzidos pela Controladoria apresentam a avaliação da aplicação dos 
recursos federais e são uma ferramenta valiosa para o Ministério Público e os cidadãos.

2013-06-24T12:00:01+0000 584692961574774_85613105
e9c9bd19bd47ae78cbd877a828dbe1be8d
e82ed4 0

 fazer. Refletir sobre o tema e fornecer alguns ao cidadães

2013-06-24T21:02:14+0000 0
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 Corrupção é o abuso do poder público_ infringindo o imperativo da imparcialidade_ para obter vantagens pessoais. Só quando somos capazes de 
DEFINIR claramente_ somos também capazes de encontrar medidas concretas que combatem a corrupção. É por isso que grupos com grande tradição na 
luta contra a corrupção como a TRNSPARENCY_ o World Bank_ o Departamento de Justiça dos EUA_ e a UNODC procuram uma definição especifica 
para esse sério problema.

2013-06-22T15:05:11+0000 10200826173850536_5434306
d909e6dcfc6d3b9240899883660f89bae6d
50acb 0

 Corrupção é o abuso do poder público, infringindo o imperativo da imparcialidade, para obter 
vantagens pessoais. No IBAMA houve vários servidores sacrificados em detrimento à fome de 
poder de OUTRO...

2013-06-23T01:15:18+0000 1
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 Leia a matéria na íntegra sobre os relatórios da Lei de Acesso à Informação no site da UOL em http://goo.gl/216zS

2013-06-21T17:00:01+0000 582120068498730_1922619
c4d1c2c4b481eda17810802b0700016fe4
b212ab 0

 É incrível como a CGU consegue atender 7 mil por mês pedidos tendo perdido tantos servidores 
e apresentando hoje um quadro menor que em 2007. Parabéns!
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 Leia a matéria na íntegra sobre os relatórios da Lei de Acesso à Informação no site da UOL em http://goo.gl/216zS

2013-06-21T17:00:01+0000 582120068498730_1906387
93d9a2db49fe5dee55dd03285890fdbac38
ae7cf 0

 ja pedi algumas informaçoes, uma delas foi respondida , estou aguardando mais duas respostas 
mas ate agora nao me foi dada.
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 NOTÍCIA: Programa Brasil Transparente ultrapassa adesão de 600 municípios em seis meses Lançado pela CGU em janeiro de 2013_ o programa tem o 
objetivo de auxiliar estados e municípios na implementação das medidas de governo transparente previstas na Lei de Acesso à Informação. A adesão pode 
ser feita por representantes dos poderes executivos_ legislativos ou judiciário das esferas estaduais e municipais. Leia mais em http://goo.gl/5VHjb

2013-06-21T14:00:01+0000 585012438209493_85602569
bad64c9dd14085c4d27f81702db1ec580ac
68407 0

 kd as penas para quem não fez isso ainda? kd fiscalização objetiva e imediata? Por falta de ação 
é que o Brasil está essa bagunça.
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 NOTÍCIA: Programa Brasil Transparente ultrapassa adesão de 600 municípios em seis meses Lançado pela CGU em janeiro de 2013_ o programa tem o 
objetivo de auxiliar estados e municípios na implementação das medidas de governo transparente previstas na Lei de Acesso à Informação. A adesão pode 
ser feita por representantes dos poderes executivos_ legislativos ou judiciário das esferas estaduais e municipais. Leia mais em http://goo.gl/5VHjb

2013-06-21T14:00:01+0000 585012438209493_85602227
fc928905a1358410856c5ec886e5cb6a931
d9dc4 0

 Bom dia!
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 NOTÍCIA: Programa Brasil Transparente ultrapassa adesão de 600 municípios em seis meses Lançado pela CGU em janeiro de 2013_ o programa tem o 
objetivo de auxiliar estados e municípios na implementação das medidas de governo transparente previstas na Lei de Acesso à Informação. A adesão pode 
ser feita por representantes dos poderes executivos_ legislativos ou judiciário das esferas estaduais e municipais. Leia mais em http://goo.gl/5VHjb

2013-06-21T14:00:01+0000 585012438209493_85602407
d96fa5d7c1901d6baabb2a5db1cfc870579
f93de 0

 MP, Policia Federal, Receita Federal e as Forças Armadas deverao cuidar e garantir a boa 
aplicabilidade dos recursos publicos na area da Saude Publica, Educacao Publica e Segurança 
Publica. Ate que se reestruturem o Pais, os Politicos so deverao receber um Salario 
Minimo(678,00). Reduçao na quantidade de Deputados, Senadores e vereadores. Reduçao de 
Partidos. Parte da arecadaçao dos Estadios da copa deverao vir para Saude, Educaçao e 2013-06-21T14:50:57+0000 0
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 NOTÍCIA: Programa Brasil Transparente ultrapassa adesão de 600 municípios em seis meses Lançado pela CGU em janeiro de 2013_ o programa tem o 
objetivo de auxiliar estados e municípios na implementação das medidas de governo transparente previstas na Lei de Acesso à Informação. A adesão pode 
ser feita por representantes dos poderes executivos_ legislativos ou judiciário das esferas estaduais e municipais. Leia mais em http://goo.gl/5VHjb

2013-06-21T14:00:01+0000 585012438209493_85602239
6d7ca66c3bb569d61412f5fc467d1616ef6f
d522 0

 CÂMARA E PREFEITURA REAJUSTAM SALÁRIOS DE SERVIDORES Aprovamos na 
sessão realizada na manhã desta quinta-feira os projetos de lei 159/13 e 160/13 que reajustam 
em 7,2% os vencimentos dos servidores da Prefeitura e da Câmara, respectivamente. Os dois 
textos foram aprovados por unanimidade e a melhoria salarial já estará disponível no próximo 
contracheque dos servidores. 2013-06-21T14:05:23+0000 0
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 A mudança por um Brasil melhor deve começar em cada um de nós! Lembre-se que a corrupção não existe apenas no ambiente político ou público. Diga 
não às corrupções do dia a dia e faça a sua parte na luta #contracorrupção

2013-06-20T19:00:01+0000 584643204913083_1904476
925c5b964d29498f29deeac53f2080347e8
35cba 0

 Só há corrupção por haver corrompidos.

2013-06-20T19:59:52+0000 3
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 A mudança por um Brasil melhor deve começar em cada um de nós! Lembre-se que a corrupção não existe apenas no ambiente político ou público. Diga 
não às corrupções do dia a dia e faça a sua parte na luta #contracorrupção

2013-06-20T19:00:01+0000 584643204913083_1906513
c45351c86fc3f7022740af5b141cb373edc
ad670 0

 Lucidez é tudo!!! Sim, o cidadão precisa também cumprir o que lhe cabe.
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 A mudança por um Brasil melhor deve começar em cada um de nós! Lembre-se que a corrupção não existe apenas no ambiente político ou público. Diga 
não às corrupções do dia a dia e faça a sua parte na luta #contracorrupção

2013-06-20T19:00:01+0000 584643204913083_1906338
df59f8664e5990da6590185f3e23cce2563
60222 0

 quem é honesto nas pequenas coisas também o será nas grandes
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 A mudança por um Brasil melhor deve começar em cada um de nós! Lembre-se que a corrupção não existe apenas no ambiente político ou público. Diga 
não às corrupções do dia a dia e faça a sua parte na luta #contracorrupção

2013-06-20T19:00:01+0000 584643204913083_1909766
bee90a265c582693d17edde18c6d5fd66a4
73dc9 0

 Aí quer ir contra a corrupção ... Temos que mudar o povo primeiro...
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 A mudança por um Brasil melhor deve começar em cada um de nós! Lembre-se que a corrupção não existe apenas no ambiente político ou público. Diga 
não às corrupções do dia a dia e faça a sua parte na luta #contracorrupção

2013-06-20T19:00:01+0000 584643204913083_1906537
c45351c86fc3f7022740af5b141cb373edc
ad670 0

 Perfeito Carlos, e é bom lembrar que o mundo muda com nosso exemplo, não com nossa 
opinião.
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 A mudança por um Brasil melhor deve começar em cada um de nós! Lembre-se que a corrupção não existe apenas no ambiente político ou público. Diga 
não às corrupções do dia a dia e faça a sua parte na luta #contracorrupção

2013-06-20T19:00:01+0000 584643204913083_1907550
4acb1d1f6ced7ed269db955b31d063c006
5f3f53 0

 Com campanhas como esta, o governo corrupto tira o foco do que realmente interessa, e permite 
que arqui corruptos emitam a opinião que o desejo da população de combater a corrupção é 
difuso. O objetivo dessa companha é arrolar a todos. Define todos os desvios como corrupção e o 
resultado é previsível. Se tudo é corrupção, então NADA é corrupção. É por isso que 
organizações que REALMENTE combatem a corrupção, como a Tranparency, ou o Banco 2013-06-22T14:44:28+0000 0
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 O exercício do controle social é instrumento indispensável para o alcance de uma educação básica de qualidade. Confira a pesquisa que traz uma análise 
sobre a atuação dos conselheiros de educação em sua finalidade precípua de fiscalização dos recursos financeiros. Entre outras questões_ o trabalho 
também busca esclarecer de que maneira os conselhos na educação básica pública se relacionam com os movimentos sociais e como ambos reinventam 
práticas de controle social. Acesse o texto em https://bvc.cgu.gov.br/handle/123456789/3677

2013-06-20T14:00:01+0000 584579871586083_1903990
a6669ed928bd82e32f3d4f333b492dbbd7c
f1516 0

 Salvo e recomendado aos companheiros que estão orientando trabalhos sobre o tema. Valeu.
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 O exercício do controle social é instrumento indispensável para o alcance de uma educação básica de qualidade. Confira a pesquisa que traz uma análise 
sobre a atuação dos conselheiros de educação em sua finalidade precípua de fiscalização dos recursos financeiros. Entre outras questões_ o trabalho 
também busca esclarecer de que maneira os conselhos na educação básica pública se relacionam com os movimentos sociais e como ambos reinventam 
práticas de controle social. Acesse o texto em https://bvc.cgu.gov.br/handle/123456789/3677

2013-06-20T14:00:01+0000 584579871586083_1903985
509d6664558ff13c49bce3176c095a29217
24cd9 0

 Andre Carvalho Eduardo Favero
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 O exercício do controle social é instrumento indispensável para o alcance de uma educação básica de qualidade. Confira a pesquisa que traz uma análise 
sobre a atuação dos conselheiros de educação em sua finalidade precípua de fiscalização dos recursos financeiros. Entre outras questões_ o trabalho 
também busca esclarecer de que maneira os conselhos na educação básica pública se relacionam com os movimentos sociais e como ambos reinventam 
práticas de controle social. Acesse o texto em https://bvc.cgu.gov.br/handle/123456789/3677

2013-06-20T14:00:01+0000 584579871586083_1903981
509d6664558ff13c49bce3176c095a29217
24cd9 0

 Haroldo Mendonça Patricia Pontes Patrícia Desterro Andre CarvalhoEduardo Favero Controle 
Brasil
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 O exercício do controle social é instrumento indispensável para o alcance de uma educação básica de qualidade. Confira a pesquisa que traz uma análise 
sobre a atuação dos conselheiros de educação em sua finalidade precípua de fiscalização dos recursos financeiros. Entre outras questões_ o trabalho 
também busca esclarecer de que maneira os conselhos na educação básica pública se relacionam com os movimentos sociais e como ambos reinventam 
práticas de controle social. Acesse o texto em https://bvc.cgu.gov.br/handle/123456789/3677

2013-06-20T14:00:01+0000 584579871586083_1904005
1eee4450e032dc235f98b1b0ea320dabe4c
dbe7f 1

 Obrigada Marcus, verei depois c tempo ;)
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 O exercício do controle social é instrumento indispensável para o alcance de uma educação básica de qualidade. Confira a pesquisa que traz uma análise 
sobre a atuação dos conselheiros de educação em sua finalidade precípua de fiscalização dos recursos financeiros. Entre outras questões_ o trabalho 
também busca esclarecer de que maneira os conselhos na educação básica pública se relacionam com os movimentos sociais e como ambos reinventam 
práticas de controle social. Acesse o texto em https://bvc.cgu.gov.br/handle/123456789/3677

2013-06-20T14:00:01+0000 584579871586083_1903980
509d6664558ff13c49bce3176c095a29217
24cd9 0

 Rose Cléia Ramos Renato de Paula Kesia Araujo Ivanete Boschetti Ludmila Suaid Jacqueline 
Barbosa
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 Confira matéria completa sobre os indicadores de transparência dos Estados que receberão os jogos da Copa no site Jogos Limpos em 
http://goo.gl/4OVUA

2013-06-19T19:00:02+0000 582115851832485_1902798
ba20e5ebe868abaa453d1af114b5e2967e1
b9658 0

 e como esses indicadores de transparência foram calculados?
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 Confira matéria completa sobre os indicadores de transparência dos Estados que receberão os jogos da Copa no site Jogos Limpos em 
http://goo.gl/4OVUA

2013-06-19T19:00:02+0000 582115851832485_1903115
9d9beebaae7dac063bf8c92acd43cc4fc9a
df708 0

 ...a venda do Neymar, Barcelona diz que pagou X SFC diz que recebeu -x, estamos falando de 
milhões!!!????
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 Confira matéria completa sobre os indicadores de transparência dos Estados que receberão os jogos da Copa no site Jogos Limpos em 
http://goo.gl/4OVUA

2013-06-19T19:00:02+0000 582115851832485_1903423
8431ced5d31ebf51d7a731d4d92d773d87
d131c5 0

 --- Mensagem encaminhada ---------- De: Jandir Fraga <jandirfraga@gmail.com> Data: 15 de 
junho de 2013 01:21 Assunto: Quem julga Para: mjbarbosa@stf.jus.br, 
gabminjoaquim@stf.gov.br MOTIVO DA CONSTRUÇÃO DA HIDRELETRICA BELO 
MONTE, QUEREM BAIXAR O RIO XI
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 Fique ligado! As grandes mudanças começam nos pequenos atos. Diga não às corrupções do dia a dia e faça a sua parte na luta #contracorrupção

2013-06-19T18:20:33+0000 584191468291590_1903216
93e7b364ff43eee6777af3062a8dbe46710
b90f4 0

 É isso mesmo: quem rouba no pouco, rouba no muito.

2013-06-20T00:03:38+0000 20
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 Fique ligado! As grandes mudanças começam nos pequenos atos. Diga não às corrupções do dia a dia e faça a sua parte na luta #contracorrupção

2013-06-19T18:20:33+0000 584191468291590_2335917
0b9f8538b39178fc6d6d258802a72416555
cad6a 0

 Estou plenamente de acordo. De fato sempre criticamos os deslizes dos outros, mas ..... os 
nossos, ou não admitimos ou arrumamos uma forma de justifica-los dizendo que não estamos 
fazendo nada de errado. Conheco gente assim!
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 Fique ligado! As grandes mudanças começam nos pequenos atos. Diga não às corrupções do dia a dia e faça a sua parte na luta #contracorrupção

2013-06-19T18:20:33+0000 584191468291590_2350488
ae5a609f0e9e604b64ce25839d10b90df9d
4446a 1

 É bom saber que quando algo é dado de graça (meio ingresso, passagem em transporte público, 
desconto em conta de luz (templos, favelas, etc.),. água e telefone com desconto, etc., etc., os 
recursos saem do bolso dos que pagam integral (por isso pagam mais alto), pois, dinheiro não dá 
em árvore e os Governos tiram dos que pagam impostos. Como dizem os americanos: não 
refeição gratuita ! 2014-02-06T17:34:54+0000 2
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 Fique ligado! As grandes mudanças começam nos pequenos atos. Diga não às corrupções do dia a dia e faça a sua parte na luta #contracorrupção

2013-06-19T18:20:33+0000 584191468291590_2350592
a0ee972c2405dc48fe0824038cc4adaad54
20e08 1

 Mas no caso especifico das meias entradas ... 
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2013/06/1293354-estudo-da-usp-mostra-que-na-pratica-
beneficio-da-meia-entrada-nao-existe.shtml
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 Fique ligado! As grandes mudanças começam nos pequenos atos. Diga não às corrupções do dia a dia e faça a sua parte na luta #contracorrupção

2013-06-19T18:20:33+0000 584191468291590_2441719
47966ca1b9f787f5bddc06964018850d19f
dc15c 1

 A melhor forma de combater um preço abusivo, é não utilizar o serviço ou comprar o produto. 
Em pouco tempo, se todos assim fizerem, o preço cai.
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 Fique ligado! As grandes mudanças começam nos pequenos atos. Diga não às corrupções do dia a dia e faça a sua parte na luta #contracorrupção

2013-06-19T18:20:33+0000 584191468291590_2344681
a0ee972c2405dc48fe0824038cc4adaad54
20e08 0

 Tem mais que falsificar a carteirinha de estudante mesmo. Me parece muito justo todo mundo 
pagar a metade do dobro.
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 Fique ligado! As grandes mudanças começam nos pequenos atos. Diga não às corrupções do dia a dia e faça a sua parte na luta #contracorrupção

2013-06-19T18:20:33+0000 584191468291590_2363447
a05683ab504f03fb9a963d0f1633920bf901
affa 0

 E a corrupção de terem dobrado o preço dos eventos? Não sou nem a favor de falsificar 
carteirinha, e sim boicotar lugares que só oferecem desconto para pessoas com carteirinha.
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 Fique ligado! As grandes mudanças começam nos pequenos atos. Diga não às corrupções do dia a dia e faça a sua parte na luta #contracorrupção

2013-06-19T18:20:33+0000 584191468291590_1903958
d9a5a61e52a79ccab637d817028859a9e2
edebbf 0

 kkkkkkkkkkkkkkkk... Ai Jean Gomes
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 Fique ligado! As grandes mudanças começam nos pequenos atos. Diga não às corrupções do dia a dia e faça a sua parte na luta #contracorrupção

2013-06-19T18:20:33+0000 584191468291590_2468396
77018a3626e6f2ad632d0ff7310b293a655
aa942 0

 roubar é dobrar o preço dos shows pra burlar a legislação e fazer todos pagarem inteira mesmo 
assim.
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 Fique ligado! As grandes mudanças começam nos pequenos atos. Diga não às corrupções do dia a dia e faça a sua parte na luta #contracorrupção

2013-06-19T18:20:33+0000 584191468291590_2378596
76df67cb0ff8cf10db96ebd2acf4ce57c1ba
c5bc 0

 Felipe Marques
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 Fique ligado! As grandes mudanças começam nos pequenos atos. Diga não às corrupções do dia a dia e faça a sua parte na luta #contracorrupção

2013-06-19T18:20:33+0000 584191468291590_2350486
6b6096a9870dcbc0c5070828835a154114
1f2f0e 1

 Isso mesmo! quem rouba no pouco, ouba no muito! ²
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 Fique ligado! As grandes mudanças começam nos pequenos atos. Diga não às corrupções do dia a dia e faça a sua parte na luta #contracorrupção

2013-06-19T18:20:33+0000 584191468291590_2349787
6854c25980fc309cc00c2c83259f3e65595
953e6 0

 Camila Carvalho
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 Fique ligado! As grandes mudanças começam nos pequenos atos. Diga não às corrupções do dia a dia e faça a sua parte na luta #contracorrupção

2013-06-19T18:20:33+0000 584191468291590_2346932
713f2ed5319cf451aaf38c83332ea38b640
a6b4e 0

 Campanha excelente! Parabéns CGU!
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 Fique ligado! As grandes mudanças começam nos pequenos atos. Diga não às corrupções do dia a dia e faça a sua parte na luta #contracorrupção

2013-06-19T18:20:33+0000 584191468291590_2346924
402edf235ec53c2535401fec79d53da10b5
9f1de 1

 ohiddhoishaiodihasd
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 Fique ligado! As grandes mudanças começam nos pequenos atos. Diga não às corrupções do dia a dia e faça a sua parte na luta #contracorrupção

2013-06-19T18:20:33+0000 584191468291590_2346953
6882e40d528c0e8377e06ee499f78a88cd1
066d9 1

 uashasuashus, eu não sei de nada! hahaha

2014-02-05T02:50:42+0000 1
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 Fique ligado! As grandes mudanças começam nos pequenos atos. Diga não às corrupções do dia a dia e faça a sua parte na luta #contracorrupção

2013-06-19T18:20:33+0000 584191468291590_2346922
0af690796401f0249b0410adf2b9174b13b
d3946 0

 J C Thiago Mestti QUE FITA MANO :S ASHUDSHDUSDHAUSDSHUDSHUD
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 Fique ligado! As grandes mudanças começam nos pequenos atos. Diga não às corrupções do dia a dia e faça a sua parte na luta #contracorrupção

2013-06-19T18:20:33+0000 584191468291590_2346794
37ec744b17c98d22470f57bf371791dfd12
8de7c 0

 Falsifiquei para entar no cinema... 1970 e poucos... "Eu sei que vou te amar" e "A Dama o 
Lotação"..

2014-02-05T00:40:57+0000 0
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 Fique ligado! As grandes mudanças começam nos pequenos atos. Diga não às corrupções do dia a dia e faça a sua parte na luta #contracorrupção

2013-06-19T18:20:33+0000 584191468291590_2343776
cbf60793e6c0e136027accd40d4142bf928
8dc49 0

 Luciana Iwashita e Érika Mayumi Kato Cruz: nosso trabalho de estatística!!!

2014-02-03T16:07:50+0000 1
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 Fique ligado! As grandes mudanças começam nos pequenos atos. Diga não às corrupções do dia a dia e faça a sua parte na luta #contracorrupção

2013-06-19T18:20:33+0000 584191468291590_2343774
cbf60793e6c0e136027accd40d4142bf928
8dc49 0

 Luciana Iwashita e Érika Mayumi Kato Cruz - nosso trabalho de estatística!!!

2014-02-03T16:07:06+0000 1
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 Fique ligado! As grandes mudanças começam nos pequenos atos. Diga não às corrupções do dia a dia e faça a sua parte na luta #contracorrupção

2013-06-19T18:20:33+0000 584191468291590_2338455
3cd3d961c297fb66d51049e193210a92c6
26cd0e 0

 Ana Paula Lins

2014-02-01T05:40:24+0000 1
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 Fique ligado! As grandes mudanças começam nos pequenos atos. Diga não às corrupções do dia a dia e faça a sua parte na luta #contracorrupção

2013-06-19T18:20:33+0000 584191468291590_2337155
ce15b3cd9f31a01dd6699108a8e46adea4d
59b8b 0

 kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Como não lembrar: Isabel Teixeira Raquel Fernandes Débora 
Mendes! Ontem!! kkkkkkkkkkkk

2014-01-31T15:17:48+0000 1
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 Fique ligado! As grandes mudanças começam nos pequenos atos. Diga não às corrupções do dia a dia e faça a sua parte na luta #contracorrupção

2013-06-19T18:20:33+0000 584191468291590_2337016
c4b3950c0ba0c8b8468f14b5cced75b9a42
5b043 0

 Kkkkkkkkkkkkkkkkkk pra entrar no cravo era de lei

2014-01-31T14:09:42+0000 1
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 Fique ligado! As grandes mudanças começam nos pequenos atos. Diga não às corrupções do dia a dia e faça a sua parte na luta #contracorrupção

2013-06-19T18:20:33+0000 584191468291590_2337009
28f825bd5991f7fc4d7ede8054b36c80a78
d1cc4 0

 Alô Felipe Augusto kkkkkkkkkkk

2014-01-31T14:03:53+0000 0
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 Fique ligado! As grandes mudanças começam nos pequenos atos. Diga não às corrupções do dia a dia e faça a sua parte na luta #contracorrupção

2013-06-19T18:20:33+0000 584191468291590_2341268
fbbf0ab9ba9eaeb81da311c0e0a3fbd41017
15c5 1

 Isso é o Estado dizendo, faça o que eu digo, não faça o que eu faço..

2014-02-02T13:48:43+0000 3
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 Fique ligado! As grandes mudanças começam nos pequenos atos. Diga não às corrupções do dia a dia e faça a sua parte na luta #contracorrupção

2013-06-19T18:20:33+0000 584191468291590_2335816
25f0298032df18fb5412e3af7f8a7920f67af
45d 0

 Faça a diferença, seja ético, seja honesto e leal aos seus princípios.

2014-01-30T23:37:40+0000 1
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 Fique ligado! As grandes mudanças começam nos pequenos atos. Diga não às corrupções do dia a dia e faça a sua parte na luta #contracorrupção

2013-06-19T18:20:33+0000 584191468291590_2337544
8549a07afea044d91e56f1172295c008c46
9d0d0 0

 O interessante é ver o povo marcando os amigos que estavam/estão com carteirinha de 
estudante falsificada. ¬¬

2014-01-31T18:42:38+0000 1
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 Fique ligado! As grandes mudanças começam nos pequenos atos. Diga não às corrupções do dia a dia e faça a sua parte na luta #contracorrupção

2013-06-19T18:20:33+0000 584191468291590_2346764
68edce7681c503e6c9aedd2b0247fe1f695
e3f53 0

 De que adianta o cidadão reclamar da carga tributária se ele usa notas fiscais frias para deduzir 
despesas médicas do Imposto de Renda? De que adianta um estudante protestar contra a má 
qualidade do ensino público se ele mata aula ou cola na prova da escola ou da faculdade? De que 
adianta um médico ou enfermeiro se queixar das condições precárias do SUS se ele só vai ao 
plantão do hospital para bater ponto e depois vai embora? Onde houver dinheiro e poder em jogo 2014-02-05T00:11:05+0000 1
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 Fique ligado! As grandes mudanças começam nos pequenos atos. Diga não às corrupções do dia a dia e faça a sua parte na luta #contracorrupção

2013-06-19T18:20:33+0000 584191468291590_2407944
30d60af2fd9beb789217713f0671b4c5582
82455 0

 Na verdade, a meia-entrada já seria a inteira. O resto é ganância.

2014-03-07T17:59:55+0000 0

17147777
2896297_
58419146
8291590

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 Fique ligado! As grandes mudanças começam nos pequenos atos. Diga não às corrupções do dia a dia e faça a sua parte na luta #contracorrupção

2013-06-19T18:20:33+0000 584191468291590_2357004
b04904270bbe45b82a2c777b2b10ceff908
7e83d 0

 Sempre me orgulhei disso!

2014-02-09T23:29:38+0000 0
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 Fique ligado! As grandes mudanças começam nos pequenos atos. Diga não às corrupções do dia a dia e faça a sua parte na luta #contracorrupção

2013-06-19T18:20:33+0000 584191468291590_2356910
d6e3e3e9852d9df0d656d959ab022d4596
09df1a 0

 Engraçado! !!!!!! Td isso não pode.... Mais o q pode. E os nossos governantes roubarem. Então 
isso pode? Me poupem. Isso já e muita ipogresia.

2014-02-09T22:28:30+0000 0
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 Fique ligado! As grandes mudanças começam nos pequenos atos. Diga não às corrupções do dia a dia e faça a sua parte na luta #contracorrupção

2013-06-19T18:20:33+0000 584191468291590_2351891
ae5a609f0e9e604b64ce25839d10b90df9d
4446a 0

 No caso específico das meias entradas..., a diferença é tirada dos que pagam integral, ou seja, os 
ingressos são mais caros.

2014-02-07T12:32:45+0000 0
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 Fique ligado! As grandes mudanças começam nos pequenos atos. Diga não às corrupções do dia a dia e faça a sua parte na luta #contracorrupção

2013-06-19T18:20:33+0000 584191468291590_2350465
ae5a609f0e9e604b64ce25839d10b90df9d
4446a 0

 Aqui, morrem mais de 100.000 pessoas p.a., por assaltos, assassinatos, acidentes de trânsito, 
etc. Nenhum país, atualmente, em guerra perde tão grande número de seres humanos. É 
duvidoso servos um povo exemplar, hein !...

2014-02-06T17:11:45+0000 0
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 Fique ligado! As grandes mudanças começam nos pequenos atos. Diga não às corrupções do dia a dia e faça a sua parte na luta #contracorrupção

2013-06-19T18:20:33+0000 584191468291590_2350173
dc025b75f5224df8d54e50cf0ef300ad697b
950b 0

 Não!

2014-02-06T14:44:18+0000 0
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 Fique ligado! As grandes mudanças começam nos pequenos atos. Diga não às corrupções do dia a dia e faça a sua parte na luta #contracorrupção

2013-06-19T18:20:33+0000 584191468291590_2349938
ae5a609f0e9e604b64ce25839d10b90df9d
4446a 0

 Sonegar impostos, não emitindo nota fiscal ou ticket de caixa para fins fiscais; fiscais de todas 
as áreas que aceitam propinas; levar vantagens em licitações, etc., etc., etc. ... afinal - responda - 
em que País estamos ?... Não há fim. Talvez,até , com mais 500 anos , não cheguemos ao ideal 
!....

2014-02-06T12:46:01+0000 0
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 Fique ligado! As grandes mudanças começam nos pequenos atos. Diga não às corrupções do dia a dia e faça a sua parte na luta #contracorrupção

2013-06-19T18:20:33+0000 584191468291590_2348258
008c484cf523d58c2428bde6e31ddd2a13f
b9e6f 0

 ahhhh, fala sério !!!

2014-02-05T17:57:25+0000 0
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 Fique ligado! As grandes mudanças começam nos pequenos atos. Diga não às corrupções do dia a dia e faça a sua parte na luta #contracorrupção

2013-06-19T18:20:33+0000 584191468291590_2346532
021df81bd843528332fee17d872a984f0f33
108f 0

 não v devemos nos corromper nunca mas ser dignos!!!

2014-02-04T21:36:51+0000 0
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 Fique ligado! As grandes mudanças começam nos pequenos atos. Diga não às corrupções do dia a dia e faça a sua parte na luta #contracorrupção

2013-06-19T18:20:33+0000 584191468291590_2345905
8fd4e93398096808105d0e26534f8857029
67966 0

 Acesso a cultura. Pessoas pobres tem? TNC!

2014-02-04T15:41:13+0000 1
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 Fique ligado! As grandes mudanças começam nos pequenos atos. Diga não às corrupções do dia a dia e faça a sua parte na luta #contracorrupção

2013-06-19T18:20:33+0000 584191468291590_2345761
54363ba27f7eea620c4ded4b87c9f5c4854
d614d 0

 Toda avalanche provem de um minúsculo deslizamento. A formação do caráter não seria 
diferente.

2014-02-04T14:01:01+0000 0

17147777
2896297_
58419146
8291590

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 Fique ligado! As grandes mudanças começam nos pequenos atos. Diga não às corrupções do dia a dia e faça a sua parte na luta #contracorrupção

2013-06-19T18:20:33+0000 584191468291590_2351873
69edc9819be2dc09a78b6cd3eaf15f581a7f
797d 1

 depois não reclamem a falta de público. com preços exorbitantes ninguém vai querer pagar 
mesmo. pior que a culpa nem é dos cinemas ou teatros, é mais do governo que taxa tudo e não 
deixa nada pra ninguém. pior o que for arrecardado de imposto nunca é revertido para benefício 
do povo.

2014-02-07T12:18:56+0000 0
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 Fique ligado! As grandes mudanças começam nos pequenos atos. Diga não às corrupções do dia a dia e faça a sua parte na luta #contracorrupção

2013-06-19T18:20:33+0000 584191468291590_2345414
f2815a7f9c95e2fcc8fde3544daadd75a8a6
3237 0

 Acabem com essa merda de lei de meia entrada

2014-02-04T08:26:35+0000 0
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 Fique ligado! As grandes mudanças começam nos pequenos atos. Diga não às corrupções do dia a dia e faça a sua parte na luta #contracorrupção

2013-06-19T18:20:33+0000 584191468291590_2339844
049d752c524b124c0e95dac1e6c061e586
b7bf88 0

 Estamos sempre apreendendos, nunca deixamos de ser estudantes!

2014-02-01T20:21:36+0000 0
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 Fique ligado! As grandes mudanças começam nos pequenos atos. Diga não às corrupções do dia a dia e faça a sua parte na luta #contracorrupção

2013-06-19T18:20:33+0000 584191468291590_2339146
85015a26d637949d78cf1ef1a19d6e28efb
d14c2 0

 pelo menos em bh elas não aceitam a carteirinha de estudante sem ter uma declaração. então pra 
que carteirinha se só a declaração serve. tnc.

2014-02-01T14:38:04+0000 0

17147777
2896297_
58419146
8291590

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 Fique ligado! As grandes mudanças começam nos pequenos atos. Diga não às corrupções do dia a dia e faça a sua parte na luta #contracorrupção

2013-06-19T18:20:33+0000 584191468291590_1902772
023a1deb84d1c6219f7643f2253bff5beec6
a44f 0

 Luís Eduardo

2013-06-19T18:44:34+0000 0
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 Fique ligado! As grandes mudanças começam nos pequenos atos. Diga não às corrupções do dia a dia e faça a sua parte na luta #contracorrupção

2013-06-19T18:20:33+0000 584191468291590_2345063
31fffae09f6e39c57b9ba89857c4d50b7d50
2775 0

 Gostaria de ter escrito esse texto pq ja falei sobre isso p varias pessoas no sentido de que se 
somos integros,pessoas do bem e de caracter...não existe pessoas meio corretas...tds nos somos 
exemplos uns p os outros,o brasileiro e um povo maravilhoso...de muitas qualidades so precisa 
ajustar o que e certo ate p podermos lutar contra as coisas de que nao gostamos e nos sentimos 
lesados c tda a propriedade de quem sabe fazer o certo! 2014-02-04T03:21:13+0000 0
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 Fique ligado! As grandes mudanças começam nos pequenos atos. Diga não às corrupções do dia a dia e faça a sua parte na luta #contracorrupção

2013-06-19T18:20:33+0000 584191468291590_2346897
5412e75707eb39201f2dc26dcab49872b5
0d67d6 0

 com certe\a, total aval

2014-02-05T01:55:51+0000 0
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 Fique ligado! As grandes mudanças começam nos pequenos atos. Diga não às corrupções do dia a dia e faça a sua parte na luta #contracorrupção

2013-06-19T18:20:33+0000 584191468291590_911629635547770
ef16827784848f1506f93d3e83015f1ae3b7
25f5 0

 João Alvarenga

2015-02-26T16:54:45+0000 0
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 VÍDEO: Saiba como consultar informações sobre convênios firmados pelo Governo Federal.

2013-06-19T17:00:01+0000 583335918377145_85596036
b9103ba74ec71f8359929ce566a76352de9
f8523 1

 Aconteceu em minha cidade Capela do Alto Alegre... acho que a CGU poderia pedir ao TCM 
para averiguar melhor o que anda acontecendo lá...

2013-06-19T17:39:20+0000 0
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 VÍDEO: Saiba como consultar informações sobre convênios firmados pelo Governo Federal.

2013-06-19T17:00:01+0000 583335918377145_85596040
b9103ba74ec71f8359929ce566a76352de9
f8523 1

 CGU por favor http://www.municipioonline.com.br/ba/prefeitura/capeladoaltoalegre/despesa

2013-06-19T17:40:13+0000 0
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 VÍDEO: Saiba como consultar informações sobre convênios firmados pelo Governo Federal.

2013-06-19T17:00:01+0000 583335918377145_85596035
b9103ba74ec71f8359929ce566a76352de9
f8523 0

 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=287625764707529&set=a.247785348691571.1073
741828.247623395374433&type=1&relevant_count=1&ref=nf

2013-06-19T17:38:33+0000 2
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 VÍDEO: Saiba como consultar informações sobre convênios firmados pelo Governo Federal.

2013-06-19T17:00:01+0000 583335918377145_85595954
bd0af3fcb9f3d8cc44361b6141b953d815a
e61aa 0

 Cala a boca Ronaldo! #calabocaronaldo

2013-06-19T17:09:01+0000 0

17147777
2896297_
58364927
5012476

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-06-19T12:00:01+0000 583649275012476_85595230
50f9d0296562f08e1538f6fb1939275e04be
4098 1

 e eles querendo aprovar a pec 33 e 37 para acabar de vez com essa possibilidade

2013-06-19T12:52:53+0000 0
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-06-19T12:00:01+0000 583649275012476_85595064
0510626ba72884828ccadc2cbad625510d
d3e270 0

 Meu Deus, que conclusão brilhante! Não deveria HAVER corrupção se a controladoria, o TCU 
e o MP funcionassem!
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-06-19T12:00:01+0000 583649275012476_85597610
2218a39585ae0a08d84b5292726a8a29c0f
f4f8e 0

 Meu amigo, É UMA ECONOMIA SEM PRECEDENTES!!! PROMOVE A SAÚDE, A 
ALEGRIA, A FELICIDADE, A VIDA, A PROSPERIDADE, A FINEZA, A EDUCAÇÃO, O 
BEM ESTAR, A PAZ MUNDIAAAALLL!
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 É modificando pequenos hábitos que seremos protagonistas de grandes mudanças. Diga não às corrupções do dia a dia e faça a sua parte na luta 
#contracorrupção Saiba mais sobre o assunto em http://goo.gl/JjOVd

2013-06-18T17:00:00+0000 583325651711505_1903781
c2fe9aaa231dfd70c2da531c777809126a6
ea4c3 1

 Eu ganhei dois atestados de dentistas. Por extração de dentes. Um dia só. Pra evitar hemorragia. 
Ficar na cama. Evitar cuspir. Só isso. Não entendo quem precisa de coisa maior. Dependo do 
tratamento? Lógico que sim. Mas é o profissional da saúde que dá o prazo. Não o paciente. 
Linha dura sempre Dra. Patricia. :)
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 É modificando pequenos hábitos que seremos protagonistas de grandes mudanças. Diga não às corrupções do dia a dia e faça a sua parte na luta 
#contracorrupção Saiba mais sobre o assunto em http://goo.gl/JjOVd

2013-06-18T17:00:00+0000 583325651711505_1901447
2841bec3957520609fb1a9985c9e1bddca5
3f289 0

 Curti muito! Pior é quem dá atestado! Fico sem jeito mas recuso sempre! Em serviço publico dá 
até vontade de colocar um cartaz na porta, "nao sou atestado, nao peça!"
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 É modificando pequenos hábitos que seremos protagonistas de grandes mudanças. Diga não às corrupções do dia a dia e faça a sua parte na luta 
#contracorrupção Saiba mais sobre o assunto em http://goo.gl/JjOVd

2013-06-18T17:00:00+0000 583325651711505_1902737
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Confira outras peças da campanha "Pequenas Corrupções" em 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.584191424958261.1073741831.171477772896297
&type=1
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 É modificando pequenos hábitos que seremos protagonistas de grandes mudanças. Diga não às corrupções do dia a dia e faça a sua parte na luta 
#contracorrupção Saiba mais sobre o assunto em http://goo.gl/JjOVd

2013-06-18T17:00:00+0000 583325651711505_1901460
ec9c2ac304130b1e90e0785e2b17d504a4
a8cb6c 0

 João Henrique Kaercher ^_^
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 É modificando pequenos hábitos que seremos protagonistas de grandes mudanças. Diga não às corrupções do dia a dia e faça a sua parte na luta 
#contracorrupção Saiba mais sobre o assunto em http://goo.gl/JjOVd

2013-06-18T17:00:00+0000 583325651711505_1901026
7f529112ccb5a84484eaa49299552de423b
155d1 0

 E depois reclamam do congresso!

2013-06-18T19:23:28+0000 1

17147777
2896297_
58371615
1672455

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 É modificando pequenos hábitos que seremos protagonistas de grandes mudanças. Diga não às corrupções do dia a dia e faça a sua parte na luta 
#contracorrupção Saiba mais sobre o assunto em http://goo.gl/JjOVd

2013-06-18T17:00:00+0000 583325651711505_1901952
2c4eb8152aa2c05c7f09b99d057d093a261
81915 0

 Olha Carolina Dantas
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 É modificando pequenos hábitos que seremos protagonistas de grandes mudanças. Diga não às corrupções do dia a dia e faça a sua parte na luta 
#contracorrupção Saiba mais sobre o assunto em http://goo.gl/JjOVd

2013-06-18T17:00:00+0000 583325651711505_1900873
d09eacc907a48dde1337a0b81ff4b93fcc66
7490 0

 Adivan Dias Gomes, Eliezer Lima, Marcos Rodrigues
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 É modificando pequenos hábitos que seremos protagonistas de grandes mudanças. Diga não às corrupções do dia a dia e faça a sua parte na luta 
#contracorrupção Saiba mais sobre o assunto em http://goo.gl/JjOVd

2013-06-18T17:00:00+0000 583325651711505_1902046
ebc02fc712c64deba34cfe8065201d03238
aba78 0

 Usar carteirinha falsa de estudante, isso também é corrpção.
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 É modificando pequenos hábitos que seremos protagonistas de grandes mudanças. Diga não às corrupções do dia a dia e faça a sua parte na luta 
#contracorrupção Saiba mais sobre o assunto em http://goo.gl/JjOVd

2013-06-18T17:00:00+0000 583325651711505_1901125
19f46fb7fd87a03b3da20c76a888b06c829
84ef1 0

 Caracas! Como é que pode isso? Não é falsidade ideológica? Trabalho há 32 anos e nunca vi 
isso! Será que sou "vacilona"?
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 _Aplicar penas mais severas aos crimes de corrupção_ foi uma das 80 propostas priorizadas pela sociedade civil na 1ª Consocial. Conheça o relatório 
final da Conferência e colabore para a concretização das propostas: www.cgu.gov.br/consocial

2013-06-18T13:55:50+0000 583661555011248_1900577
6fb961c42716425bce3b8ec84ceae4f05a6
0237a 0

 Debatemos muito essa proposta em Embu das artes parabéns.

2013-06-18T14:03:21+0000 2

17147777
2896297_
58366239
8344497

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 _Aplicar penas mais severas aos crimes de corrupção_ foi uma das 80 propostas priorizadas pela sociedade civil na 1ª Consocial. Conheça o relatório 
final da Conferência e colabore para a concretização das propostas: www.cgu.gov.br/consocial

2013-06-18T13:55:50+0000 583661555011248_1901689
77cf7d5ddd466c822912b497ceb80373b2
17fe15 0

 Eu participei, foi até Brasilia para ajudar a construir um Brasil melhor!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2013-06-19T05:43:56+0000 1

17147777
2896297_
58366239
8344497

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 _Aplicar penas mais severas aos crimes de corrupção_ foi uma das 80 propostas priorizadas pela sociedade civil na 1ª Consocial. Conheça o relatório 
final da Conferência e colabore para a concretização das propostas: www.cgu.gov.br/consocial

2013-06-18T13:55:50+0000 583661555011248_1900833
d59e34775f94fe28fcaa5276352779c44c3
5ec73 0

 Aplicar penas mais severas aos crimes de corrupção foi uma das 80 propostas priorizadas pela 
sociedade civil na 1ª Consocial. NENHUMA FOI OUVIDA E MUITO MENOS PRIORIZADA 
PELO LEGISLATIVO.
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 Faça a sua parte na luta #contracorrupção e no incremento do controle social. Acompanhe a aplicação dos recursos públicos em 
www.portaldatransparencia.gov.br

2013-06-17T19:00:01+0000 583312808379456_1899428
80d9543f2b95ec3ec83bd457758b370799
efbd3f 0

 Os proventos dos aposentados são achatados e os aumentos das taxas etc sempre acima da 
inflação, assim não dá.
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 Faça a sua parte na luta #contracorrupção e no incremento do controle social. Acompanhe a aplicação dos recursos públicos em 
www.portaldatransparencia.gov.br

2013-06-17T19:00:01+0000 583312808379456_1899359
e893668544e2406e773191a50e5070a53b
f826ba 0

 A DO PSDB TAMBÉM!!!!!!!
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 Faça a sua parte na luta #contracorrupção e no incremento do controle social. Acompanhe a aplicação dos recursos públicos em 
www.portaldatransparencia.gov.br

2013-06-17T19:00:01+0000 583312808379456_1899391
78a7b3acee91ed88e94d3b2655ddc533d0
a725e6 0

 A corrupção é um câncer.Ela é a causa de tudo que estamos sofrendo!Temos que lutar contra 
essa doença!
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 Faça a sua parte na luta #contracorrupção e no incremento do controle social. Acompanhe a aplicação dos recursos públicos em 
www.portaldatransparencia.gov.br

2013-06-17T19:00:01+0000 583312808379456_2208346
3a9a6d46f631229824f612cd51f807d2536
7a55b 0

 Eu acredito em um Brasil melhor sim, quando os Políticos corrupto condenado pela Lei, deixar 
de adoecer para livrar da cadeia, e adoecer quando for Roubar Dinheiro Público, mais tudo 
indica que e o começo de um Brasil mais justo.
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 Faça a sua parte na luta #contracorrupção e no incremento do controle social. Acompanhe a aplicação dos recursos públicos em 
www.portaldatransparencia.gov.br

2013-06-17T19:00:01+0000 583312808379456_1900343
cddfac221b5a4349a53efaf9862499e5eb6b
cb94 0

 Bloqueiem o acesso aos estádios de futebol, não precisamos disso.
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 Faça a sua parte na luta #contracorrupção e no incremento do controle social. Acompanhe a aplicação dos recursos públicos em 
www.portaldatransparencia.gov.br

2013-06-17T19:00:01+0000 583312808379456_1899874
f4c30d1c207dca8e1eda75f72e8a8cd8885
b2e60 0

 Vamos mostrar a força do povo BRASILEIRO, vamos alterar nossa foto e a capa do nosso 
facebook. Vamos protestar, mas protestos pacíficos, pois não é correto destruir o nosso 
patrimônio e nem o patrimônio privado. ACORDA BRASIL !!!

2013-06-18T02:17:33+0000 0
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 Faça a sua parte na luta #contracorrupção e no incremento do controle social. Acompanhe a aplicação dos recursos públicos em 
www.portaldatransparencia.gov.br

2013-06-17T19:00:01+0000 583312808379456_1899846
25808801a3e719f484b7fb5fc604454df9a0
3c69 0

 concordo plenamente meu amigo tomanini, cadeia nesses trastes, os caras são tão cara de pau, 
que querem aprovar essa coisa ridicula de não serem invetigados pelas roubalheiras que fazem, é 
o cumulo do absurdo.
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 Faça a sua parte na luta #contracorrupção e no incremento do controle social. Acompanhe a aplicação dos recursos públicos em 
www.portaldatransparencia.gov.br

2013-06-17T19:00:01+0000 583312808379456_1899834
73ccf099f3828710490b16303be6b7b1120
df45b 0

 CONCORDO COM VOCÊ LOURDES BORGES. NA MINHA OPINIÃO ESSES 
POLÍTICOS QUE COMPRARAM FAZENDA, IATES, MANSÕES, CARROS 
IMPORTADOS, OU SEJA, USARAM O DINHEIRO PÚBLICO PARA CONSTRUIR ESSA 
RIQUESA; TERIAM QUE IR PRESO, E ALÉM DOMAIS, ESSES BENS VOLTAREM AOS 
COFRES PÚBLICOS. A NAÇÃO BRASILEIRA NÃO SUPORTA MAIS TANTA 2013-06-18T01:45:49+0000 0

17147777
2896297_
58331816
1712254

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 Faça a sua parte na luta #contracorrupção e no incremento do controle social. Acompanhe a aplicação dos recursos públicos em 
www.portaldatransparencia.gov.br

2013-06-17T19:00:01+0000 583312808379456_1899353
a45fcdcd8395b1e067a8452fe19c936542b
1a4af 0

 Parabéns!
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 _Pela proposta_ a Petrobras_ o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal_ além de todas as outras empresas públicas_ autarquias_ fundações e 
sociedades de economia mista terão obrigação de divulgar os salários de seus servidores e funcionários__ informou o portal da EBC.

2013-06-17T12:00:00+0000 582108848499852_85638626
d6b8215fac6e0f9ed75df2ab20e792fccc57
2f2a 0

 Se lembrem de avisar o Município de Casimiro de Abreu RJ!! Esta cidade anda meio 
desatualizada!
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 AO VIVO: Confira agora_ pelo twitter da CGU_ a cobertura online da palestra ?Improbidade Administrativa: Panorama de recuperação de ativos no 
Brasil?_ com o diretor do Departamento de Patrimônio e Probidade da AGU. A palestra faz parte da programação do Seminário Brasil-Espanha: 
Estratégias e Metodologias de Combate à Corrupção_ evento que tem como objetivo fomentar a cooperação com o governo espanhol para aprimoramento 
das técnicas e metodologias de combate à corrupção.

2013-06-13T14:17:13+0000 581649761879094_85578163
73edcd4b16bbaf720e80b05a569e9a825af
4b8d5 0

 Estou no evento, muito produtivo!
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 AO VIVO: Confira agora_ pelo twitter da CGU_ a cobertura online da palestra ?Improbidade Administrativa: Panorama de recuperação de ativos no 
Brasil?_ com o diretor do Departamento de Patrimônio e Probidade da AGU. A palestra faz parte da programação do Seminário Brasil-Espanha: 
Estratégias e Metodologias de Combate à Corrupção_ evento que tem como objetivo fomentar a cooperação com o governo espanhol para aprimoramento 
das técnicas e metodologias de combate à corrupção.

2013-06-13T14:17:13+0000 581649761879094_85578175
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Flavio Demattio, você não precisa ter conta no twitter para acompanhar. Basta clicar no link e 
acompanhar a cobertura também. https://twitter.com/cguonline
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 AO VIVO: Confira agora_ pelo twitter da CGU_ a cobertura online da palestra ?Improbidade Administrativa: Panorama de recuperação de ativos no 
Brasil?_ com o diretor do Departamento de Patrimônio e Probidade da AGU. A palestra faz parte da programação do Seminário Brasil-Espanha: 
Estratégias e Metodologias de Combate à Corrupção_ evento que tem como objetivo fomentar a cooperação com o governo espanhol para aprimoramento 
das técnicas e metodologias de combate à corrupção.

2013-06-13T14:17:13+0000 581649761879094_85578139
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Danilo Bortz, acompanhe a cobertura pelo twitter da CGU: https://twitter.com/cguonline
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 AO VIVO: Confira agora_ pelo twitter da CGU_ a cobertura online da palestra ?Improbidade Administrativa: Panorama de recuperação de ativos no 
Brasil?_ com o diretor do Departamento de Patrimônio e Probidade da AGU. A palestra faz parte da programação do Seminário Brasil-Espanha: 
Estratégias e Metodologias de Combate à Corrupção_ evento que tem como objetivo fomentar a cooperação com o governo espanhol para aprimoramento 
das técnicas e metodologias de combate à corrupção.

2013-06-13T14:17:13+0000 581649761879094_85580911
36c79c3c54f62d86e958a64d9629b97294
c08844 0

 seminário para combater a corrupcao? qual foi a educacao Dada pelos vossos Pais? Bastaria: 
nao roubar! e a bilbia? basta seguir os dez mandamentos....economizem nosso dinheiro com 
essas viagens inúteis, turismo indireto...econimizem nossa PACIENCIA!!!!
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 AO VIVO: Confira agora_ pelo twitter da CGU_ a cobertura online da palestra ?Improbidade Administrativa: Panorama de recuperação de ativos no 
Brasil?_ com o diretor do Departamento de Patrimônio e Probidade da AGU. A palestra faz parte da programação do Seminário Brasil-Espanha: 
Estratégias e Metodologias de Combate à Corrupção_ evento que tem como objetivo fomentar a cooperação com o governo espanhol para aprimoramento 
das técnicas e metodologias de combate à corrupção.

2013-06-13T14:17:13+0000 581649761879094_85578142
8f33b9a8c91f29d1b793fd406049d89c87c
03252 0

 Obrigado.
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 AO VIVO: Confira agora_ pelo twitter da CGU_ a cobertura online da palestra ?Improbidade Administrativa: Panorama de recuperação de ativos no 
Brasil?_ com o diretor do Departamento de Patrimônio e Probidade da AGU. A palestra faz parte da programação do Seminário Brasil-Espanha: 
Estratégias e Metodologias de Combate à Corrupção_ evento que tem como objetivo fomentar a cooperação com o governo espanhol para aprimoramento 
das técnicas e metodologias de combate à corrupção.

2013-06-13T14:17:13+0000 581649761879094_85578169
8f33b9a8c91f29d1b793fd406049d89c87c
03252 0

 Poxa, poderia ter uma transmissão pela net ou rádio.
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 AO VIVO: Confira agora_ pelo twitter da CGU_ a cobertura online da palestra ?Improbidade Administrativa: Panorama de recuperação de ativos no 
Brasil?_ com o diretor do Departamento de Patrimônio e Probidade da AGU. A palestra faz parte da programação do Seminário Brasil-Espanha: 
Estratégias e Metodologias de Combate à Corrupção_ evento que tem como objetivo fomentar a cooperação com o governo espanhol para aprimoramento 
das técnicas e metodologias de combate à corrupção.

2013-06-13T14:17:13+0000 581649761879094_85578119
8f33b9a8c91f29d1b793fd406049d89c87c
03252 0

 Não consigo achar, por favor postem o link.
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 AO VIVO: Confira agora_ pelo twitter da CGU_ a cobertura online da palestra ?Improbidade Administrativa: Panorama de recuperação de ativos no 
Brasil?_ com o diretor do Departamento de Patrimônio e Probidade da AGU. A palestra faz parte da programação do Seminário Brasil-Espanha: 
Estratégias e Metodologias de Combate à Corrupção_ evento que tem como objetivo fomentar a cooperação com o governo espanhol para aprimoramento 
das técnicas e metodologias de combate à corrupção.

2013-06-13T14:17:13+0000 581649761879094_85578152
13978b9cafb286cd9514cebe78f3e55ba42
e51fe 0

 E quem não tem twitter como eu? Como acompanho?
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 Lembramos que amanhã às 9h faremos a cobertura online da participação do secretário-executivo da CGU_ Carlos Higino_ pelo twitter no perfil 
@cguonline.

2013-06-12T20:56:35+0000 581220335255370_85579925
1f970c53c699ff98236b7ed30c038b53ec1f
342d 0

 Que tal a cooperação nacional contra a corrupção?
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 A mudança por um Brasil mais ético deve começar em cada um de nós_ em nossas atitudes do dia a dia. Lembre-se que a corrupção não existe apenas no 
ambiente político ou público. Faça a sua parte nesta luta!

2013-06-12T17:00:00+0000 580591445318259_1890666
51bfb31b50753d40a668ee73dff87dae701
582b6 1

 Concordo com você Humberto, se cada um se policiar, der o exemplo aos seus filhos, 
conseguiremos mudar esse quadro de corrupção. Porém, se continuarmos aceitando e sendo 
coniventes com esses pequenos e grandes desvios, como poderemos exigir atitudes diferentes 
dos vizinhos, dos prefeitos, dos governos? E ai vira um circulo vicioso, cada um quer se dar bem 
sem olhar o efeito que causa no todo. É necessário ser a mudança que queremos ver, cada um, 2013-06-12T22:20:56+0000 2
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 A mudança por um Brasil mais ético deve começar em cada um de nós_ em nossas atitudes do dia a dia. Lembre-se que a corrupção não existe apenas no 
ambiente político ou público. Faça a sua parte nesta luta!

2013-06-12T17:00:00+0000 580591445318259_1890329
7486ed6d00854a9e71e4334b0391e902e4
a40ad2 0

 desvio de conduta sempre será desvio de conduta, flavio ortigao. sou servidor do judiciário 
federal. da mesma forma que nunca aceito troco a maior, já adverti uma jurisdicionada que 
queria me pagar p/ ter prioridade em seu processo. e a advertência foi: se repetir isso, dar-lhe-ei 
voz de prisão. quem compõe a administração pública, o congresso nacional, o executivo, etc. não 
são alienígenas; mas cidãdos comuns, como eu, você, que, em determinado ponto da vida, 2013-06-12T18:39:36+0000 6

17147777
2896297_
58114129
5263274

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 A mudança por um Brasil mais ético deve começar em cada um de nós_ em nossas atitudes do dia a dia. Lembre-se que a corrupção não existe apenas no 
ambiente político ou público. Faça a sua parte nesta luta!

2013-06-12T17:00:00+0000 580591445318259_1902744
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Confira outras peças da campanha "Pequenas Corrupções" em 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.584191424958261.1073741831.171477772896297
&type=1
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 A mudança por um Brasil mais ético deve começar em cada um de nós_ em nossas atitudes do dia a dia. Lembre-se que a corrupção não existe apenas no 
ambiente político ou público. Faça a sua parte nesta luta!

2013-06-12T17:00:00+0000 580591445318259_1890318
b2cad9ea8d6fe30972283d5665e0b0ede55
7cf67 0

 Muito legal...
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 A mudança por um Brasil mais ético deve começar em cada um de nós_ em nossas atitudes do dia a dia. Lembre-se que a corrupção não existe apenas no 
ambiente político ou público. Faça a sua parte nesta luta!

2013-06-12T17:00:00+0000 580591445318259_1890730
bdbdc96b0322b209d0a05beac662f63b04
ae65e3 0

 caráter, honradez deve fazer parte de qualquer cidadão, independente da atividade que exerça!
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 A mudança por um Brasil mais ético deve começar em cada um de nós_ em nossas atitudes do dia a dia. Lembre-se que a corrupção não existe apenas no 
ambiente político ou público. Faça a sua parte nesta luta!

2013-06-12T17:00:00+0000 580591445318259_1891506
6c3d75b1704cc9d860918165882447d129
17acdd 0

 (y) é por aí, a política é reflexo da população
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 A mudança por um Brasil mais ético deve começar em cada um de nós_ em nossas atitudes do dia a dia. Lembre-se que a corrupção não existe apenas no 
ambiente político ou público. Faça a sua parte nesta luta!

2013-06-12T17:00:00+0000 580591445318259_1890364
17031728cf7c0bcfe085df925edab10832a
c8f34 0

 (y) (y) (y) (y) (y) (y) (y) (y) (y) (y) (y) (y) (y) (y) (y) (y) Parabéns por estas postagens, a princípio 
parecem coisas insignificantes para muitos, mas é de pequenos exemplos, inclusive, que a nação 
é feita.
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 A mudança por um Brasil mais ético deve começar em cada um de nós_ em nossas atitudes do dia a dia. Lembre-se que a corrupção não existe apenas no 
ambiente político ou público. Faça a sua parte nesta luta!

2013-06-12T17:00:00+0000 580591445318259_1890247
fc928905a1358410856c5ec886e5cb6a931
d9dc4 0

 verdade ok!

2013-06-12T17:30:03+0000 1

17147777
2896297_
58114129
5263274

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 A mudança por um Brasil mais ético deve começar em cada um de nós_ em nossas atitudes do dia a dia. Lembre-se que a corrupção não existe apenas no 
ambiente político ou público. Faça a sua parte nesta luta!

2013-06-12T17:00:00+0000 580591445318259_1890290
4acb1d1f6ced7ed269db955b31d063c006
5f3f53 0

 Essa é somente a tentativa de funcionrios corruptos de arrolar a todos como corruptos, e assim 
continuarem como sempre foram. Como se o problema da corrupção fosse o de receber troco 
errado. Corrupção é quando agentes publicos ferem o dever de imparcialidade para obter 
vantagens pessoais.

2013-06-12T17:52:52+0000 0
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 Bom dia! Excelente semana. Gostaria de saber da páginas_ se já saiu algum resultado sobre a investigações das administrações sorteadas para tal. Os 
cidadãos de Douradina/MS estão aguardando os resultados_ pois cansaram de ver os políticos desfilando nas ruas com arrogância_ desfazendo das 
investigações_ e_ pasmem_ digladiando que não dará em nada... O povo_ em sua simplicidade_ calejado e cheio de cicatrizes desse acontecimentos_ 
tendem a acreditar nisso. Pois nem mesmo o TRE barrou os _fichas sujas_ de se candidatarem. Cobraram uma multa_ e pronto...

2013-06-10T16:27:42+0000 579842208726516_85569052
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Jean, boa tarde! Identificamos que a cidade de Douradina (MS) foi uma das auditadas na 32ª 
edição do Programa de Fiscalização por Sorteios Públicos da CGU. O relatório completo do 
trabalho está disponível no link a seguir http://goo.gl/MJiUY Se souber de irregular utilização 
de recursos públicos federais, saiba como fazer sua denúncia na página a seguir 
http://www.cgu.gov.br/Denuncias/ 2013-06-10T17:38:05+0000 0
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 Bom dia! Excelente semana. Gostaria de saber da páginas_ se já saiu algum resultado sobre a investigações das administrações sorteadas para tal. Os 
cidadãos de Douradina/MS estão aguardando os resultados_ pois cansaram de ver os políticos desfilando nas ruas com arrogância_ desfazendo das 
investigações_ e_ pasmem_ digladiando que não dará em nada... O povo_ em sua simplicidade_ calejado e cheio de cicatrizes desse acontecimentos_ 
tendem a acreditar nisso. Pois nem mesmo o TRE barrou os _fichas sujas_ de se candidatarem. Cobraram uma multa_ e pronto...

2013-06-10T16:27:42+0000 579842208726516_85569062
3beeaccbac9b611417f91ac8581ad47c761
ad851 0

 Agradeço. Mas que o município foi sorteado, já sei. Acompanhamos o trabalho dos técnicos. O 
problema está em saber do fruto deste trabalho, dessas investigações. Somos sabedores de que 
Douradina foi o único município com até 50 mil habitantes sorteado. Agora, o resultado é que 
não temos acesso...
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 AO VIVO: Acompanhe em nosso twitter (@cguonline) hoje a partir das 14h30 a cobertura online da audiência pública na Câmara dos Deputados sobre 
os 10 anos da Controladoria-Geral da União.

2013-05-28T17:00:00+0000 573396692704401_1864354
3b309a12447ed9f54e4dd933ce80f6c4abc
2a728 0

 Fico muito feliz em saber que essa audiência pública só foi possível graças ao empenho da 
Comissão de Aprovados do concurso da CGU de 2012, que luta pela nomeação de todos os 
aprovados, juntamente com a UNACON.
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 AO VIVO: Acompanhe em nosso twitter (@cguonline) hoje a partir das 14h30 a cobertura online da audiência pública na Câmara dos Deputados sobre 
os 10 anos da Controladoria-Geral da União.

2013-05-28T17:00:00+0000 573396692704401_1872591
2b5026572ae265228be8b62aa74ec06259f
3fd0c 0

 Aposto que esses indios estão sendo orientados pelas ongs internacionais e as oposições 
brasileiras. Como que eles não se rebelam quando o plantador de Soja e o Criador de gado ou o 
contrabandista de Madeiras que exploram a Amazônia? Todos sabemos que existe interesesse 
que essa obra não saia, por que que vai garantir o desenvolvimento do país gerando energia para 
a industrilaização e aindependencia econômica do país e isso, incomoda muita gente. 2013-06-02T15:54:08+0000 0
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 _A população brasileira não mais tolera a impunidade_ principalmente referente aos abusos cometidos contra a coisa pública__ disse o relator em seu 
voto_ em matéria publicada pelo jornal O Estado de São Paulo.

2013-05-27T14:00:00+0000 572741242769946_85529121
5754033e292e7f07c1a2cc9e3ce43fae9eb
dc2a8 0

 Já era sem tempo
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 CONSULTA PÚBLICA: Faça sua sugestão na minuta do decreto que criará o Sistema Federal de Ouvidorias Públicas. Sua opinião é essencial para 
construção de um sistema participativo e verdadeiramente democrático. participacao.mj.gov.br/pensandoodireito/siouv

2013-05-26T19:00:02+0000 571491489561588_1862914
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 1

 Adalberto Cazarin, solicitamos que encaminhe a sua dúvida para a Ouvidoria da CGU, através 
do link http://www.cgu.gov.br/Ouvidoria/FaleComAOuvidoria/ Obrigada!

2013-05-27T20:55:25+0000 0
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 CONSULTA PÚBLICA: Faça sua sugestão na minuta do decreto que criará o Sistema Federal de Ouvidorias Públicas. Sua opinião é essencial para 
construção de um sistema participativo e verdadeiramente democrático. participacao.mj.gov.br/pensandoodireito/siouv

2013-05-26T19:00:02+0000 571491489561588_1867199
173081f32ad63fec48a1f318b596344dfc34
801f 1

 Entendo que reclamações sobre determinados temas devem ser mantidos em sigilo, sobre a 
fonte. Por quê havendo investigação esta não será prejudicada por interferências como ameaça, 
sensação de insegurança, dentre outras possibilidades.
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 CONSULTA PÚBLICA: Faça sua sugestão na minuta do decreto que criará o Sistema Federal de Ouvidorias Públicas. Sua opinião é essencial para 
construção de um sistema participativo e verdadeiramente democrático. participacao.mj.gov.br/pensandoodireito/siouv

2013-05-26T19:00:02+0000 571491489561588_1862448
100ed82f4be954c1085445644945096948
594c3f 0

 O ouvidor municipal pode comentar com o gestor quem solicitou a informação, pois no meu 
município isto aconteceu e o gestor ligou para a pessoa para saber se realmente era a pessoa 
quem tinha solicitado?
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 GESTÃO PÚBLICA: Responsabilidades civil_ penal e administrativa podem ser cumuladas? Sim. Um único ato cometido por servidor pode repercutir_ 
simultaneamente_ nas esferas administrativa_ penal e civil. _O servidor responde civil_ penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas 
atribuições_. (Lei nº 8.112_ art. 121) Tire suas dúvidas sobre a área de correição no site da CGU: http://goo.gl/ChnTm

2013-05-25T19:00:02+0000 570109756366428_1860958
bb51520e7f757e856301f1609335030863f
31515 0

 ;)
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 Gostaria de saber se a responsavel pelo encaminhamento das guia de exame pode se negar a autorizar ea carimbar um encaminhamento_ alegando que o 
setor responsavel pelo exame não a ligou... Preciso urgente de uma autorizazão em um encaminhamento pra consirg de Jales_ mas a senhora Eliane Maria 
Podsclan Gavioli_ não autorizar...Por favor me ajudem_ minha filha tem apenas 21 anos_ esta sentindo fortes dores_ e esta tomando tramal 3 x ao dia. 
Segue uma foto dela_ ficou 03 dias itnternada_ e precisa urgentemente deste exame pra ter um diagnostico do que possa estar aontecendo com ela. Local 
odnde estão tirando o direito de exame Centr de saude de Urânia_ responsavel pelo encaminhamento ELIANE MARIA PODSCLAN GAVIOLI 2013-05-25T17:46:42+0000 10201471393090038_3967603

68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Irene Pereira, caso a sua dúvida esteja relacionada a serviços públicos federais ou a 
procedimentos e ações de agentes, órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, você pode 
encaminhá-la para a ouvidoria da CGU, através do link 
http://www.cgu.gov.br/Ouvidoria/FaleComAOuvidoria/ Obrigada!
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 Olho Vivo! Saiba como acompanhar a gestão dos recursos públicos e exercer a sua cidadania. A sociedade informada é sujeito ativo no combate à 
corrupção e na correta aplicação das políticas públicas. Faça a sua parte! Confira as publicações em formato digital. Boa leitura! 
www.cgu.gov.br/Publicacoes/CartilhaOlhoVivo/index-colecao.asp

2013-05-25T13:00:01+0000 570059006371503_1858946
0e3e4dca5ac5c03805ac7046431484b9b5
86495e 0

 tenho essas 4.
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 NOTÍCIA (Jornal Zero Hora): Três Assembleias são exemplo no acesso à informação A reportagem levou em conta seis itens para classificar os portais. 
O conjunto dos itens determina se o site é: transparente (verde)_ semitransparente (amarelo) e opaco (vermelho). Confira a matéria na íntegra em 
http://goo.gl/iWLM9

2013-05-24T14:00:00+0000 570415326335871_1857532
1a5b7410829d379f81f49d8b6f46362cc64
cc5fd 1

 Que estranho! Clico no link e aparece: "Desculpe, mas não encontramos a página que você 
procura Verifique se você digitou o endereço corretamente A página pode não existir, ter sido 
removida, renomeada ou estar temporariamente fora do ar"
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 NOTÍCIA (Jornal Zero Hora): Três Assembleias são exemplo no acesso à informação A reportagem levou em conta seis itens para classificar os portais. 
O conjunto dos itens determina se o site é: transparente (verde)_ semitransparente (amarelo) e opaco (vermelho). Confira a matéria na íntegra em 
http://goo.gl/iWLM9

2013-05-24T14:00:00+0000 570415326335871_1857533
1a5b7410829d379f81f49d8b6f46362cc64
cc5fd 1

 Clicando dá erro, copiando e colando deu certo! Obrigada! = )
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 NOTÍCIA (Jornal Zero Hora): Três Assembleias são exemplo no acesso à informação A reportagem levou em conta seis itens para classificar os portais. 
O conjunto dos itens determina se o site é: transparente (verde)_ semitransparente (amarelo) e opaco (vermelho). Confira a matéria na íntegra em 
http://goo.gl/iWLM9

2013-05-24T14:00:00+0000 570415326335871_1857530
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Nicole Verillo, testamos por aqui e não achamos o problema. Tente utilizar o link a seguir 
http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/politica/noticia/2013/05/tres-assembleias-sao-exemplo-no-
acesso-a-informacao-4143085.html
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 NOTÍCIA (Jornal Zero Hora): Três Assembleias são exemplo no acesso à informação A reportagem levou em conta seis itens para classificar os portais. 
O conjunto dos itens determina se o site é: transparente (verde)_ semitransparente (amarelo) e opaco (vermelho). Confira a matéria na íntegra em 
http://goo.gl/iWLM9

2013-05-24T14:00:00+0000 570415326335871_1857535
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Tiago Niwa, a CGU acompanha o panorama da regulamentação da Lei de Acesso à Informação 
(LAI) com o Mapa da Transparência. O trabalho alcança os 26 Estados, Distrito Federal e 254 
municípios com população superior a cem mil habitantes. Saiba mais em http://goo.gl/SvM4t
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 NOTÍCIA (Jornal Zero Hora): Três Assembleias são exemplo no acesso à informação A reportagem levou em conta seis itens para classificar os portais. 
O conjunto dos itens determina se o site é: transparente (verde)_ semitransparente (amarelo) e opaco (vermelho). Confira a matéria na íntegra em 
http://goo.gl/iWLM9

2013-05-24T14:00:00+0000 570415326335871_1858829
2bc6a5bb2c8943958586cb5c791a228edfa
f3eb7 0

 Parabéns ao dep.Valdir Rossoni e a populaçao paranense,entre todos os Estados Brasileiros 
apenas 3 tem transparência e o Paraná é um deles.e isso só é possível quando se tem corágem e 
determinaçao e acima d tudo humildade e liderança.
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 NOTÍCIA (Jornal Zero Hora): Três Assembleias são exemplo no acesso à informação A reportagem levou em conta seis itens para classificar os portais. 
O conjunto dos itens determina se o site é: transparente (verde)_ semitransparente (amarelo) e opaco (vermelho). Confira a matéria na íntegra em 
http://goo.gl/iWLM9

2013-05-24T14:00:00+0000 570415326335871_1857521
1a5b7410829d379f81f49d8b6f46362cc64
cc5fd 0

 Está dando Página Não Encontrada no link.
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 NOTÍCIA (Jornal Zero Hora): Três Assembleias são exemplo no acesso à informação A reportagem levou em conta seis itens para classificar os portais. 
O conjunto dos itens determina se o site é: transparente (verde)_ semitransparente (amarelo) e opaco (vermelho). Confira a matéria na íntegra em 
http://goo.gl/iWLM9

2013-05-24T14:00:00+0000 570415326335871_1857506
53a5e010a9bdf300132a0b14b486c21085
574f34 0

 Esse acompanhamento e avaliação a CGU também realiza, não?
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Conselho Nacional de Justiça (CNJ)_s photo.

2013-05-24T13:03:46+0000 571339432910127_85523136
4ee436e803da2bbfedf43fa4166de11415c
55cb0 0

 Verdade, pois o país é retrato do indivíduos que o compõem.
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Conselho Nacional de Justiça (CNJ)_s photo.

2013-05-24T13:03:46+0000 571339432910127_85523757
81595a1c2f8bfdc5a3b8a3e1f9c08b178b7
b30cb 0

 valeu.
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Conselho Nacional de Justiça (CNJ)_s photo.

2013-05-24T13:03:46+0000 571339432910127_85521904
6c3d75b1704cc9d860918165882447d129
17acdd 0

 COM CERTEZA!
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Conselho Nacional de Justiça (CNJ)_s photo.

2013-05-24T13:03:46+0000 571339432910127_85520714
6e88590c29cf15c7cef6ea0f9f0bec4245d9
4791 0

 Justamente!
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Conselho Nacional de Justiça (CNJ)_s photo.

2013-05-24T13:03:46+0000 571339432910127_85521991
3007d089bb29586cd988858bfccd4b27ab
b07906 0

 Doce Utopia.
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Conselho Nacional de Justiça (CNJ)_s photo.

2013-05-24T13:03:46+0000 571339432910127_85520426
03572977c57f211f5aae5248bc8415ea6b3
ed705 0

 E aqui no nosso, o povo não tá nem aí....É preciso repensar...Dar exemplos...
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Conselho Nacional de Justiça (CNJ)_s photo.

2013-05-24T13:03:46+0000 571339432910127_85520063
aeecce21314d77a78064a90c4fdaf6143b3
52a7a 0

 Diria de seus governantes e de seu povo ! O exemplo vem de cima !
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 Participe também da consulta pública para a criação e regulamentação do Sistema Federal de Ouvidorias Públicas. O debate online sobre o texto vai 
permitir que qualquer cidadão possa colaborar com o aperfeiçoamento do instrumento normativo_ intensificando a troca de ideias e democratizando o 
processo legislativo. Os comentários e sugestões podem ser feitos pelo site do Ministério da Justiça_ no link http://goo.gl/PUCrE Saiba mais em 
http://goo.gl/7NTeB

2013-05-23T19:04:31+0000 570957852948285_1859551
100ed82f4be954c1085445644945096948
594c3f 0

 O ouvidor municipal pode comentar com o gestor quem solicitou a informação, pois no meu 
município isto aconteceu e o gestor ligou para a pessoa para saber se realmente era a pessoa 
quem tinha solicitado?
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 Participe também da consulta pública para a criação e regulamentação do Sistema Federal de Ouvidorias Públicas. O debate online sobre o texto vai 
permitir que qualquer cidadão possa colaborar com o aperfeiçoamento do instrumento normativo_ intensificando a troca de ideias e democratizando o 
processo legislativo. Os comentários e sugestões podem ser feitos pelo site do Ministério da Justiça_ no link http://goo.gl/PUCrE Saiba mais em 
http://goo.gl/7NTeB

2013-05-23T19:04:31+0000 570957852948285_1857690
1cf830f47052c0dc5c3397f4af96ef929f4ee
b46 0

 muitas confusão acontece por ter pessoas despreparada para o cargo, pois não são vigiadas as 
ações que tomam deveriam respeitar mais os cidadaos pois o dinheiro é publico.depois de açoes 
contra os direitos sai dos cofres publicos pois são solidarios os que derem a pessoa tomar 
decisões erradas.
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 vamos nos organizar para o movimento contra a corrupção no dia 9 de dezembro 2013..ta na hora de sermos ouvidos...e temos que tentar reunir o maior 
números de pessoas de todos os estados_municípios e distrito federal....ou seja do Brasil ! fazer valer os nossos direitos.....a lei da ficha limpa_cpi da 
corrupção_a lei da transparencia..e outras mais..e o projeto da lei da auditoria da divida interna saber como surgiu esta grandiosa divida...se o nosso ex 
presidente lula disse que estava paga....ta na hora_ ea hora e essa o Brasil tem que voltar a ser humano.....ser da população_chega _basta de ser refém da 
ignorância onde a massa brigam por bolsa família ..isso e uma lastima....temos que fazer alguma coisa...o face e maravilhoso para nus unir e trocarmos 2013-05-23T00:26:20+0000 570646312979439_85515625

69fa04fff4a6a5751b19d6670e340490b185
3ba8 0

 essa data tem que ser lembrada.....

2013-05-23T00:26:40+0000 2

17147777
2896297_
57064631
2979439

69fa04fff4
a6a5751b
19d6670e
340490b1
853ba8

 vamos nos organizar para o movimento contra a corrupção no dia 9 de dezembro 2013..ta na hora de sermos ouvidos...e temos que tentar reunir o maior 
números de pessoas de todos os estados_municípios e distrito federal....ou seja do Brasil ! fazer valer os nossos direitos.....a lei da ficha limpa_cpi da 
corrupção_a lei da transparencia..e outras mais..e o projeto da lei da auditoria da divida interna saber como surgiu esta grandiosa divida...se o nosso ex 
presidente lula disse que estava paga....ta na hora_ ea hora e essa o Brasil tem que voltar a ser humano.....ser da população_chega _basta de ser refém da 
ignorância onde a massa brigam por bolsa família ..isso e uma lastima....temos que fazer alguma coisa...o face e maravilhoso para nus unir e trocarmos 2013-05-23T00:26:20+0000 570646312979439_85529239

ee9dfdfa07883eb19c7cbbd5b00bc0da87a
12632 0

 compartilhando, quer dizer, copiando e colando, nao tem a opção compartilhar
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7eee7d73

 Boa tarde_ Me envie o telefone da Controladoria_ não encontrei no site. Obrigada :)

2013-05-22T16:00:06+0000 570483226329081_85514627
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Thayse Lopes, você pode encontrar os telefones da CGU neste link: 
http://www.cgu.gov.br/CGU/QuemEQuem/index.asp Obrigada!
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 _Uma pessoa que precisa de atendimento em um hospital público_ mas não há médicos disponíveis_ por exemplo. Ela pode solicitar a relação de médicos 
que deveriam estar de plantão e questionar o poder público sobre essa ausência. Dessa forma_ a lei tem impacto na qualidade do serviço prestado ao 
cidadão_ que pode questionar_ acompanhar e cobrar do poder público__ afirma Seabra.

2013-05-22T12:00:01+0000 570157596361644_85513858
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Jun Takahashi, esse pedido é possível de ser feito sim. O cidadão tem o direito de fazer 
qualquer solicitação de informações aos órgãos públicos, devendo esses órgãos autorizar ou 
conceder o acesso imediato à informação disponível. E, caso não seja possível conceder o acesso 
imediato ou ainda não conceder o acesso por se tratar de informação total ou parcialmente 
sigilosa, o órgão deve agir conforme determina a Lei de Acesso. Para saber mais acesse o site 2013-05-22T13:04:32+0000 3
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 _Uma pessoa que precisa de atendimento em um hospital público_ mas não há médicos disponíveis_ por exemplo. Ela pode solicitar a relação de médicos 
que deveriam estar de plantão e questionar o poder público sobre essa ausência. Dessa forma_ a lei tem impacto na qualidade do serviço prestado ao 
cidadão_ que pode questionar_ acompanhar e cobrar do poder público__ afirma Seabra.

2013-05-22T12:00:01+0000 570157596361644_85513771
f03289954c969d2396778566bf4cd4fe244
afb8c 0

 O problema é o exercício deste direito, lamentavelmente a população recebe um tratamento 
lamentável no atendimento até mesmo no que diz respeito à busca de informações!
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 _Uma pessoa que precisa de atendimento em um hospital público_ mas não há médicos disponíveis_ por exemplo. Ela pode solicitar a relação de médicos 
que deveriam estar de plantão e questionar o poder público sobre essa ausência. Dessa forma_ a lei tem impacto na qualidade do serviço prestado ao 
cidadão_ que pode questionar_ acompanhar e cobrar do poder público__ afirma Seabra.

2013-05-22T12:00:01+0000 570157596361644_85515814
2bdecab17b44eb483d1a7999b992f485b9
834c35 0

 Pois é no caso da pequena Luane, é pior.Hospital particular.
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 _Uma pessoa que precisa de atendimento em um hospital público_ mas não há médicos disponíveis_ por exemplo. Ela pode solicitar a relação de médicos 
que deveriam estar de plantão e questionar o poder público sobre essa ausência. Dessa forma_ a lei tem impacto na qualidade do serviço prestado ao 
cidadão_ que pode questionar_ acompanhar e cobrar do poder público__ afirma Seabra.

2013-05-22T12:00:01+0000 570157596361644_85514641
dc0f927464a199bdd9e33e738c9ff3a4158
6ec78 0

 Já sugeri ao Comitê de Combate a Dengue da minha cidade, que fosse colocado no site da 
prefeitura o número de casos por áreas. Considerando que a população precisa saber o que está 
acontecendo, ao seu redor, pra agir. Este tipo de informação está dentro desta lei de acesso ?

2013-05-22T17:32:58+0000 0
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 _Uma pessoa que precisa de atendimento em um hospital público_ mas não há médicos disponíveis_ por exemplo. Ela pode solicitar a relação de médicos 
que deveriam estar de plantão e questionar o poder público sobre essa ausência. Dessa forma_ a lei tem impacto na qualidade do serviço prestado ao 
cidadão_ que pode questionar_ acompanhar e cobrar do poder público__ afirma Seabra.

2013-05-22T12:00:01+0000 570157596361644_85514132
dcf49e31ae99c672017c62f094892737bd6
0103d 0

 Olha esse post, Carla Chevalier!
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 _Uma pessoa que precisa de atendimento em um hospital público_ mas não há médicos disponíveis_ por exemplo. Ela pode solicitar a relação de médicos 
que deveriam estar de plantão e questionar o poder público sobre essa ausência. Dessa forma_ a lei tem impacto na qualidade do serviço prestado ao 
cidadão_ que pode questionar_ acompanhar e cobrar do poder público__ afirma Seabra.

2013-05-22T12:00:01+0000 570157596361644_85513760
eb1895b883c0a73010764ab269e5cbe801
48ac88 0

 podemos também questionar se há material e equipamento funcional?
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 _Uma pessoa que precisa de atendimento em um hospital público_ mas não há médicos disponíveis_ por exemplo. Ela pode solicitar a relação de médicos 
que deveriam estar de plantão e questionar o poder público sobre essa ausência. Dessa forma_ a lei tem impacto na qualidade do serviço prestado ao 
cidadão_ que pode questionar_ acompanhar e cobrar do poder público__ afirma Seabra.

2013-05-22T12:00:01+0000 570157596361644_85530385
eb7d68dbfcc0004fd8a832c19dac368d4ca
5d7ea 0

 paguei um plano de saude por dez anos///em dois mil e tres precisei do mesmo //ai veio a maior 
decepcao o plano negou ai meu esposo acabou falcendo o plano de saude ate hoje nao me 
rembolsou devido o mesmo ter negado meu esposo quem cuidou foi o sus quero dizer a todos o 
sus cuidou muito bem //estou dizendo com certeza agora espero o renbouso tehno chancei
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 _Uma pessoa que precisa de atendimento em um hospital público_ mas não há médicos disponíveis_ por exemplo. Ela pode solicitar a relação de médicos 
que deveriam estar de plantão e questionar o poder público sobre essa ausência. Dessa forma_ a lei tem impacto na qualidade do serviço prestado ao 
cidadão_ que pode questionar_ acompanhar e cobrar do poder público__ afirma Seabra.

2013-05-22T12:00:01+0000 570157596361644_85513749
769c2c8a93b63ae8f22235b60d70053ae4f
ed918 0

 Leia Danielly Sousa.
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 NOTÍCIA: Estados e municípios podem usar sistema da CGU para promover acesso à informação Na avaliação do ministro-chefe da CGU_ Jorge Hage_ 
os dados apresentados no dia 16 mostram que é preciso tornar a lei e suas possibilidades de uso pelo cidadão comum mais conhecidas em todo o Brasil. 
Ele enfatizou o papel da imprensa_ principalmente emissoras de rádio e televisão_ na divulgação da lei. _Os dados apontam para a importância de uma 
maior divulgação e disseminação da lei para outras regiões do país__ disse durante seminário que marca o primeiro ano desde que a LAI entrou em vigor. 
Confira a matéria completa em http://goo.gl/9NEdJ Fonte: Rede Brasil Atual 2013-05-21T17:00:01+0000 569731729737564_1853373

6a682b16e7a16245de465669da2c042a12
b34e16 0

 Soluções para LAI : www.atmtec.org.br
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 Parabéns_ Palmas_ sede da Regional da CGU em Tocantins_ pelo seu aniversário! Confira o contato da Regional da CGU no estado de Tocantins e de 
nossas regionais em todas as capitais brasileiras: http://www.cgu.gov.br/CGU/QuemEQuem/CGUsRegionais.asp

2013-05-20T17:22:45+0000 569668543077216_1850956
79ed1e294373e8c1dce1f690aace823ee95
c6610 0

 Palmas para palmas!
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-05-20T14:51:21+0000 569620829748654_85508530
23ac095c2dbb789492f7bd8d2c837beb4ef
e7d68 0

 eh bom saber que situaçoes desse nivel acabou.
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-05-20T14:51:21+0000 569620829748654_85508396
ee9dfdfa07883eb19c7cbbd5b00bc0da87a
12632 0

 Parabéns pelas excelentes operações
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-05-20T14:51:21+0000 569620829748654_85509397
e894f65beb70770e6cc91a80e0bb33710f1
1449f 0

 ;)
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 http://agenda21comperj.com.br/noticias/brasil-transparente-faca-parte-desta-rede

2013-05-17T23:40:37+0000 10201147151060547_6559694
b3c9525e5299bc2d62586c49244771e6ce
5d7f87 0

 Como se constrói com sustentabilidade?

2013-05-18T20:53:46+0000 0

17147777
2896297_
56835471
3208599

4733dc3e
80f7c139
d410b90f
4c0b5215
edda00bb

 Daniel Dantas já tinha dado a senha a seu advogado: ?resolva meus problemas na primeira instância_ que lá em Brasília eu resolvo?. Enquanto todos 
estavam engambelados com o mensalão_ o mega corruptor sai tranquilo pela porta da frente. Se bobear _nesta fila vão Carlinhos Cachoeira; os donos da 
Delta; Maluff _os próprios mensaleiros e todos os_ peixes grandes _ que tem rabo preso com o _governo_... Agora _gostaria de saber o que a CGU tem a 
dizer sobre isto. http://acertodecontas.blog.br/politica/ministrio-pblico-perde-prazo-da-satiagraha-e-daniel-dantas-se-livra-da-cadeia/

2013-05-17T13:58:12+0000 568354713208599_85502738
b3c9525e5299bc2d62586c49244771e6ce
5d7f87 0

 Maluff já se safou faz tempo. A imunidade parlamentar da qual ele goza já o livrou até de uma 
condenação internacional (repare que há anos ele está sendo "procurado" pela Interpol mas 
ninguém faz nada contra, nem mesmo as agências da Interpol no Brasil).
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 Brasileiros de todos os lugares do mundo estão fazendo seus pedidos de informação pública e exercendo este direito. Durante o primeiro ano de vigência_ 
quase a totalidade dos pedidos se originaram do Brasil_ sendo os três estados mais expressivos São Paulo_ Rio de Janeiro e Distrito Federal. Saiba como 
utilizar a Lei de Acesso nos órgãos do Executivo Federal em www.acessoainformacao.gov.br

2013-05-16T20:00:02+0000 565162346861169_1854177
6ae9ace28ede14b7d5d75379a237fdddcc0
1626d 0

 primeiro ano de LAI)? Proceurei por isso no site acessoainformacao.gov.br e nao achei nada.
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 Brasileiros de todos os lugares do mundo estão fazendo seus pedidos de informação pública e exercendo este direito. Durante o primeiro ano de vigência_ 
quase a totalidade dos pedidos se originaram do Brasil_ sendo os três estados mais expressivos São Paulo_ Rio de Janeiro e Distrito Federal. Saiba como 
utilizar a Lei de Acesso nos órgãos do Executivo Federal em www.acessoainformacao.gov.br

2013-05-16T20:00:02+0000 565162346861169_1854170
6ae9ace28ede14b7d5d75379a237fdddcc0
1626d 0

 Onde posso acessar essas informacoes (acerca das solicitacoes ao longo desse
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 BALANÇO DA LAI NO EXECUTIVO FEDERAL Desde que a Lei de Acesso à Informação entrou em vigor_ em 16 de maio de 2012_ até o dia 08 
deste mês_ o governo federal recebeu 87.119 solicitações de informação_ das quais 83.483 (95_8%) já foram respondidas. Dentre elas_ 66.185 (78_41%) 
foram plenamente atendidas; 8.205 (9_72%) foram negadas; e 5.764 (6_9%) não puderam ser atendidas por tratarem de matéria da competência legal de 
outro órgão ou pelo fato de a informação não existir. Saiba mais sobre a Lei de Acesso no site www.acessoainformacao.gov.br

2013-05-16T17:10:43+0000 568028863241184_1844185
5692a4f0cb0cace291cb19fcfc7413db060a
97b5 0

 Agora aqui em Recife, Pernambuco é assim: se tiver alguma informação que o prefeito não 
queira que os cidadãos tenham acesso é só definí-la como ?ultrassecreta? que ninguem vai saber 
por 25 anos. É um absurdo isso!!! Enquanto alguns comemoram a lei de acesso à informação, 
aqui foi definida aqui a Lei Anti-Transparência! http://www.recife.pe.leg.br/noticias/projeto-que-
controla-acesso-a-informacao-e-aprovado 2013-05-16T17:20:43+0000 0
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 BALANÇO DA LAI NO EXECUTIVO FEDERAL Desde que a Lei de Acesso à Informação entrou em vigor_ em 16 de maio de 2012_ até o dia 08 
deste mês_ o governo federal recebeu 87.119 solicitações de informação_ das quais 83.483 (95_8%) já foram respondidas. Dentre elas_ 66.185 (78_41%) 
foram plenamente atendidas; 8.205 (9_72%) foram negadas; e 5.764 (6_9%) não puderam ser atendidas por tratarem de matéria da competência legal de 
outro órgão ou pelo fato de a informação não existir. Saiba mais sobre a Lei de Acesso no site www.acessoainformacao.gov.br

2013-05-16T17:10:43+0000 568028863241184_1844186
d6b8215fac6e0f9ed75df2ab20e792fccc57
2f2a 0

 A Lei já existe a 1 ano e Casimiro de Abreu até hoje desconhece a tal Lei!!! Não existe o 
site....PORTAL DE TRANSPARÊNCIA do município...tudo aq é muito dificil, diria 
impossivel...e olha que o povo dq tem é fé. rsrs...pq tanta recusa em colocar o portal de 
transparência???

2013-05-16T17:20:44+0000 0
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 Confira o Mapa da Transparência do Brasil_ no site da CGU_ e saiba quais estados já regulamentaram a Lei de Acesso à Informação.

2013-05-16T14:00:02+0000 566825413361529_85494121
bffe8923f3ab09b2e6a23f9659f917c0b5fb8
f82 0

 E Goiás está fora! Aqui não deve ter corrupto, deve ser por isto.

2013-05-16T14:08:43+0000 0

17147777
2896297_
56768572
9942164

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 Quer saber mais sobre a Lei de Acesso à Informação? Então_ acompanhe ao vivo a cobertura do seminário sobre o tema_ por meio da hashtag #1anoLAI_ 
no twitter_ e pela transmissão ao vivo da TV NBR_ através do link http://goo.gl/qh1ev O evento_ organizado pela CGU_ acontece amanhã (16)_ a partir 
das 9h_ em Brasília_ e contará com a presença do ministro Jorge Hage_ que apresentará o primeiro relatório anual de vigência da LAI no Poder Executivo 
Federal.

2013-05-15T23:00:01+0000 567630336614370_1860831
231b2f2ef651d825187bde1433ce153b276
340f8 0

 fOI ELEITO DELEGADO NA 5ª CONFERÊNCIA DE CIDADE PARA REPRESENTAR O 
MUICÍPIO DE LAURO DE FREIAS NO CONSELHO ESTADUAL. QUE BOM.

2013-05-26T18:25:39+0000 0
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 Confira o Guia de Implantação de Portal da Transparência_ cartilha que orienta os gestores estaduais e municipais sobre como cumprir a Lei 
Complementar nº 131/2009 e os normativos relacionados a ela. Por força dessa lei_ até 28 de maio de 2013_ os municípios terão que disponibilizar_ em 
meio eletrônico e em tempo real_ informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira de suas receitas e despesas. Boa leitura! 
http://goo.gl/5g10f

2013-05-15T19:00:02+0000 567214686655935_1842981
05fdbc5eb97be152ef5cb2c869d08d08984
05a4f 0

 Amigos Weuler Nascimento, Benones Izidio, Geraldo Gonzaga, Jarnier Soaress, boa página pra 
curtir. Vamos precisar muito.

2013-05-15T22:23:23+0000 1
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 Confira o Guia de Implantação de Portal da Transparência_ cartilha que orienta os gestores estaduais e municipais sobre como cumprir a Lei 
Complementar nº 131/2009 e os normativos relacionados a ela. Por força dessa lei_ até 28 de maio de 2013_ os municípios terão que disponibilizar_ em 
meio eletrônico e em tempo real_ informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira de suas receitas e despesas. Boa leitura! 
http://goo.gl/5g10f

2013-05-15T19:00:02+0000 567214686655935_1842660
cfdcea8bfc96b0ea8ce106552e2d676c88d
91876 0

 Zeca Cobra veja isto.

2013-05-15T19:11:33+0000 1
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 Confira o Guia de Implantação de Portal da Transparência_ cartilha que orienta os gestores estaduais e municipais sobre como cumprir a Lei 
Complementar nº 131/2009 e os normativos relacionados a ela. Por força dessa lei_ até 28 de maio de 2013_ os municípios terão que disponibilizar_ em 
meio eletrônico e em tempo real_ informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira de suas receitas e despesas. Boa leitura! 
http://goo.gl/5g10f

2013-05-15T19:00:02+0000 567214686655935_1842663
20975bdb723a85f2893fd870c774ca8396b
751db 0

 á mesmo... a cara do Zeca Cobra kkk

2013-05-15T19:12:42+0000 0
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 Poderiam nos enviar 5 exemplares desse guia? CUT-Subsede de Presidente Prudente e Região Rua Ulisses Ramos de Castro_268 - Bosque Presidente 
Prudente -SP. Cep. 19010-110

2013-05-14T19:21:40+0000 567245909986146_85490386
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Marta, pedimos que você acesse o link Publicações do site da CGU 
(www.cgu.gov.br/Publicacoes), que traz as orientações sobre como solicitar as cartilhas 
impressas lançadas pela Controladoria. Obrigada!

2013-05-15T13:27:16+0000 0

17147777
2896297_
56276911
7079104

71cd33e1
d969b48f
7dddd7dd
1f26e4a5
033b3f6b

 Lei de Informação ao Cidadão NÃO CUMPRIDA Estou desde o dia 30/01/13 tentando obter uma informação através do no site e-SIC (Sistema 
Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão)_ referente ao Ministério da Saúde_ mas até o dia de hoje não fui respondida. Já entrei com recurso 5 
vezes_ inclusive a ultima resposta foi da CGU - Controladoria-Geral da União dia 01/04/13_ que seria o prazo limite citado no site 
http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema_ mas para eu cidadã não ficar sem resposta alguma informaram no site e-SIC (Sistema Eletrônico do 
Serviço de Informações ao Cidadão) o seguinte: 01/04/13 Prezado(a) Senhor(a)_ Cumprimentando-o(a) cordialmente_ confirmamos o recebimento do 2013-05-06T15:29:56+0000 562769117079104_6416174

68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Alessandra, pedimos que entre em contato diretamente com a unidade de Controladoria 
responsável pelo acompanhamento da Lei de Acesso à Informação pelo e-mail 
acesso_informacao@cgu.gov.br A Secretaria de Prevenção da Corrupção da CGU poderá te dar 
orientações específicas sobre o seu caso. Agradecemos seu contato e continue exercendo seus 
direitos! 2013-05-06T17:01:57+0000 1

17147777
2896297_
56276911
7079104

71cd33e1
d969b48f
7dddd7dd
1f26e4a5
033b3f6b

 Lei de Informação ao Cidadão NÃO CUMPRIDA Estou desde o dia 30/01/13 tentando obter uma informação através do no site e-SIC (Sistema 
Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão)_ referente ao Ministério da Saúde_ mas até o dia de hoje não fui respondida. Já entrei com recurso 5 
vezes_ inclusive a ultima resposta foi da CGU - Controladoria-Geral da União dia 01/04/13_ que seria o prazo limite citado no site 
http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema_ mas para eu cidadã não ficar sem resposta alguma informaram no site e-SIC (Sistema Eletrônico do 
Serviço de Informações ao Cidadão) o seguinte: 01/04/13 Prezado(a) Senhor(a)_ Cumprimentando-o(a) cordialmente_ confirmamos o recebimento do 2013-05-06T15:29:56+0000 562769117079104_6416247

71cd33e1d969b48f7dddd7dd1f26e4a5033
b3f6b 0

 Obrigada pela assistência...irei tentar ajuda neste email sim... Este meu caso é muito serio pq 
chegou ao ponto do cidadão fazer uma pergunta e o órgão competente responder outra coisa e 
achar q devemos aceitar..

2013-05-06T17:26:03+0000 1
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 VÍDEO: Confira reportagem do Fantástico sobre irregularidades em hospitais públicos descobertas por investigação da CGU_ Polícia Federal e 
Ministério Público.

2013-05-06T14:00:01+0000 563914956985908_85465269
9d9beebaae7dac063bf8c92acd43cc4fc9a
df708 0

 CGU, quer saber??? isso ai não é excessão é regra, está rolando pelo Brasil, acreditem cancêr é 
a industria mais rentavel do mundo, todos ganham, laboratorios, médicos, e funerarias!!!...há um 
tratamento que cura feito com bicarbonato de calcio...mas isso ninguém ousa dizer!!!

2013-05-07T05:30:54+0000 0
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687533df
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303cc9d0
1fa0c4f

 A _cultura da transparência_ está prevista na Lei de Acesso a Informação. Será que a Controladoria-Geral da União considera esta descontextualizada e 
massiva disponibilização de salários como política cultural?

2013-05-06T01:29:25+0000 563735323670538_85463505
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Taiguara, sugerimos a leitura da matéria que segue sobre o posicionamento da CGU e do 
ministro-chefe da Controladoria quanto à divulgação dos salários dos servidores: 
http://blogs.estadao.com.br/publicos/jorge-hage-rebate-criticas-a-divulgacao-de-salarios/ Caso 
você queira tirar alguma dúvida sobre o assunto, enviar sugestões ou reclamações pode entrar 
em contato com a Ouvidoria-Geral da União, através do link 2013-05-06T17:24:29+0000 0
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 Em Candeias_ Minas Gerais_ não tem o portal_ e para ter algo_ precisa requerer na câmara e ainda entregaram incompleto. Fora médicos que saíram 
daqui e descobriram que nao tem como ter nota fiscal para o IR porque a empresa que os contratou parece não existir mais. Um absurdo de cidade.

2013-05-05T12:42:31+0000 563481553695915_85463082
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Olá,Silvana! A CGU recebe denúncias relativas ao desvio dos recursos públicos federais. Você 
pode formalizá-la através do site da Controladoria, no link http://www.cgu.gov.br/Denuncias/ E 
para garantir que a sua denúncia seja apurada eficazmente pela CGU, lembre-se de oferecer o 
máximo de informações sobre a denúncia e ainda de seguir as orientações contidas no link. 
Sugerimos também a leitura da cartilha da CGU "Olho Vivo - Programa Bolsa Família", que 2013-05-06T14:23:36+0000 1
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 Em Candeias_ Minas Gerais_ não tem o portal_ e para ter algo_ precisa requerer na câmara e ainda entregaram incompleto. Fora médicos que saíram 
daqui e descobriram que nao tem como ter nota fiscal para o IR porque a empresa que os contratou parece não existir mais. Um absurdo de cidade.

2013-05-05T12:42:31+0000 563481553695915_85463097
ee9dfdfa07883eb19c7cbbd5b00bc0da87a
12632 0

 Obrigada, ótima semana

2013-05-06T14:31:28+0000 1
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 Em Candeias_ Minas Gerais_ não tem o portal_ e para ter algo_ precisa requerer na câmara e ainda entregaram incompleto. Fora médicos que saíram 
daqui e descobriram que nao tem como ter nota fiscal para o IR porque a empresa que os contratou parece não existir mais. Um absurdo de cidade.

2013-05-05T12:42:31+0000 563481553695915_85459737
ee9dfdfa07883eb19c7cbbd5b00bc0da87a
12632 0

 E pior, com mais de 500 funcionários, não temos notícia de um só técnico do trabalho 
contratado. Aqui parece que nada é fiscalizado

2013-05-05T12:47:01+0000 0
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 CGU realiza seminário para celebrar um ano de vigência da Lei de Acesso à Informação A Controladoria-Geral da União realiza_ no próximo dia 16 de 
maio_ em Brasília (DF)_ o ?Seminário de 1 ano da Lei de Acesso à Informação (LAI)?. O evento_ além de celebrar a data_ tem por objetivo permitir a 
troca de experiências entre os gestores públicos e a sociedade civil acerca do tema. Na oportunidade_ haverá divulgação do primeiro relatório anual de 
vigência da LAI no Poder Executivo Federal. O documento_ que será encaminhado ao Congresso Nacional_ contém estatísticas sobre a quantidade de 
pedidos e recursos; perfil dos solicitantes; pesquisa de satisfação; entre outros dados importantes relativos ao monitoramento da aplicação da Lei. O 2013-05-04T19:00:01+0000 562779717099432_1825011

dc0f927464a199bdd9e33e738c9ff3a4158
6ec78 0

 Itanhaém é uma das cidades, da Baixada Santista, do Estado de São Paulo. Esta é a nossa 
realidade aqui.

2013-05-06T16:47:58+0000 0
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 CGU realiza seminário para celebrar um ano de vigência da Lei de Acesso à Informação A Controladoria-Geral da União realiza_ no próximo dia 16 de 
maio_ em Brasília (DF)_ o ?Seminário de 1 ano da Lei de Acesso à Informação (LAI)?. O evento_ além de celebrar a data_ tem por objetivo permitir a 
troca de experiências entre os gestores públicos e a sociedade civil acerca do tema. Na oportunidade_ haverá divulgação do primeiro relatório anual de 
vigência da LAI no Poder Executivo Federal. O documento_ que será encaminhado ao Congresso Nacional_ contém estatísticas sobre a quantidade de 
pedidos e recursos; perfil dos solicitantes; pesquisa de satisfação; entre outros dados importantes relativos ao monitoramento da aplicação da Lei. O 2013-05-04T19:00:01+0000 562779717099432_1824999

dc0f927464a199bdd9e33e738c9ff3a4158
6ec78 0

 O que o senhores acham sobre isto : 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151441312003527&set=a.10150198591828527.
309412.563328526&type=1&theater

2013-05-06T16:39:53+0000 0

17147777
2896297_
41667800
1762706

9c371dd3
3a901417
3e1c4f62
11fc6ac1
aee76037

 MARUIM SERGIPE_ AGUARDA ANSIOSA POR REINICIO DAS OBRAS PARALISADAS POR IRREGULARIDADES SEGUNDO VÇS DA 
CGU...!!!

2013-05-04T13:11:46+0000 416678001762706_972106
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Atendimento realizado por meio de mensagem privada. Obrigada!

2013-05-06T17:42:32+0000 1
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 MARUIM SERGIPE_ AGUARDA ANSIOSA POR REINICIO DAS OBRAS PARALISADAS POR IRREGULARIDADES SEGUNDO VÇS DA 
CGU...!!!

2013-05-04T13:11:46+0000 416678001762706_972132
9c371dd33a9014173e1c4f6211fc6ac1aee
76037 0

 Obrigada pela atenção!

2013-05-06T18:10:18+0000 0
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5ce195f

 Estão todas e todos convidados :])

2013-05-02T20:55:47+0000 190311914452812_287944
d2048de0dff032690367e66e40d4c79265c
e195f 0

 http://premiozuzuangel2013.wordpress.com/

2013-05-02T20:55:58+0000 0
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 CNV reformula canal no Youtube. Canal tem vídeos de 10 das 14 audiências públicas realizadas_ separadas por coleções; foco é nos depoimentos de 
vítimas e testemunhas da repressão. Mais vídeos_ mais testemunhos_ mais informação.

2013-05-02T20:50:19+0000 562439907133413_85469263
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Regina Kemper, você pode conseguir mais informações sobre o tema no perfil da CNV no 
facebook https://www.facebook.com/comissaonacionaldaverdade?fref=ts

2013-05-08T14:04:23+0000 0
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 ola_ gostaria de saber mais sobre informes de voces.. grata lais bacilla tce-pr

2013-05-02T13:01:07+0000 562291903814880_85450420
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Olá, Lais. Se você já curte a CGU no Facebook,também pode acompanhar o trabalho da 
Controladoria através de nosso twitter, @cguonline, e de nosso site institucional 
http://www.cgu.gov.br/ Obrigada!

2013-05-02T13:52:53+0000 0
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Conselho Nacional de Justiça (CNJ)_s photo.

2013-04-30T18:59:44+0000 561488913895179_85448572
dc712aa58242cf641b7042e77229b1508b
d8b0e2 1

 Balela, tudo isso só vai acobertar os corrompidos.

2013-05-01T21:51:17+0000 0
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Conselho Nacional de Justiça (CNJ)_s photo.

2013-04-30T18:59:44+0000 561488913895179_85448573
dc712aa58242cf641b7042e77229b1508b
d8b0e2 1

 A câmara já deu demonstrações de como faz para ludibriar a lei,,,,exemplo típico quando o ex 
presidente da Câmara ofereceu guarida aos mensaleiros condenados do PT....Há mais alguma 
coisa a falar?..

2013-05-01T21:51:45+0000 0
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Conselho Nacional de Justiça (CNJ)_s photo.

2013-04-30T18:59:44+0000 561488913895179_85445165
9b8119cfc2267419ae51f9884e27e2e2431
bb12c 0

 enfim o cerco aos corruptores está apertando!! vitória do povo!

2013-04-30T20:46:59+0000 2
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Conselho Nacional de Justiça (CNJ)_s photo.

2013-04-30T18:59:44+0000 561488913895179_85445225
752fd1963bc2b05c3a0691380c0d5af1715
1c702 0

 Sera que vai punir também a Globo?

2013-04-30T21:03:07+0000 3

17147777
2896297_
56148891
3895179

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Conselho Nacional de Justiça (CNJ)_s photo.

2013-04-30T18:59:44+0000 561488913895179_85445124
d447cb7e18c21bce997248ba743128cd53
2f55b4 0

 Ah, entendi. Isso é além da punição dos agentes...

2013-04-30T20:31:42+0000 1
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Conselho Nacional de Justiça (CNJ)_s photo.

2013-04-30T18:59:44+0000 561488913895179_85448568
dc712aa58242cf641b7042e77229b1508b
d8b0e2 1

 A câmara já deu demonstrações de como faz para ludibriar a lei,,,,exemplo típico quando o ex 
presidente da Câmara ofereceu guarida aos mensaleiros condenados do PT....Há mais alguma 
coisa a falar?...

2013-05-01T21:49:53+0000 0
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Conselho Nacional de Justiça (CNJ)_s photo.

2013-04-30T18:59:44+0000 561488913895179_85448565
dc712aa58242cf641b7042e77229b1508b
d8b0e2 0

 E os parlamentares e políticos corrompidos? Nada para eles? Que transparência é essa? Hoje já 
tem todos os meios e não fazem nada, ou seja acobertam, escondem a verdade. O que é isso? 
Vergonhoso...

2013-05-01T21:47:51+0000 0
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Conselho Nacional de Justiça (CNJ)_s photo.

2013-04-30T18:59:44+0000 561488913895179_85445351
4cf4784311ac28166a35fe73f429cee829fd
4e7a 0

 Pagando prá ver
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Conselho Nacional de Justiça (CNJ)_s photo.

2013-04-30T18:59:44+0000 561488913895179_85445127
8f75fc0e75acc56c178f36518f6e220fac21
9b8e 0

 Eles abrem outra em nome de laranjas como alcoólatras, drogados, prostitutas e de funcionários 
da área da limpeza sem que eles saiba. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk isso é altamente paliativo ou 
placebo se preferir.
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Conselho Nacional de Justiça (CNJ)_s photo.

2013-04-30T18:59:44+0000 561488913895179_85445120
d447cb7e18c21bce997248ba743128cd53
2f55b4 0

 Não entendi. Só foi proibido agora? Só agora que tem punição? E cadeia, continua sem?
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Conselho Nacional de Justiça (CNJ)_s photo.

2013-04-30T18:59:44+0000 561488913895179_85445058
b445b245d649fef8cb6bf1bb36838dd9fd74
bd93 0

 Tem que prender os responsáveis dessas empresas, além da multa e ficha suja.
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Conselho Nacional de Justiça (CNJ)_s photo.

2013-04-30T18:59:44+0000 561488913895179_85445020
a9b9845177e33bb2aca8d60794fad4cbeaf
85c68 0

 Vai acabar em pizza
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Conselho Nacional de Justiça (CNJ)_s photo.

2013-04-30T18:59:44+0000 561488913895179_85457099
00114590ff16866dcb9103c708104ecbe08
cbbb1 0

 Vou falar aqui o que falei em outras publicações do assunto. Uma pessoa jurídica não tem 
vontade própria, quem mandam são os sócios. Isso é só uma maneira de livrarem os sócios. Se 
uma lei dessa for entrar em vigor será uma vergonha mundial.

2013-05-04T14:33:58+0000 0

17147777
2896297_
56148891
3895179

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Conselho Nacional de Justiça (CNJ)_s photo.

2013-04-30T18:59:44+0000 561488913895179_85446157
00114590ff16866dcb9103c708104ecbe08
cbbb1 0

 Uma pessoa jurídica não tem vontade própria, mas e os sócios, ninguém irá preso? Isso, pra 
mim, é como se um assassino dissesse que não foi ele quem tirou a vida de uma pessoa. Foi a 
bala que matou.
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Conselho Nacional de Justiça (CNJ)_s photo.

2013-04-30T18:59:44+0000 561488913895179_85444971
d5871e1ccd59ae89725adf1c9811989fd96
14955 0

 Caro é nossa sociedade ficar refém da corrupção.
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 SUGESTÃO DE LEITURA: Confira o artigo ?Monitoramento de políticas públicas de governo eletrônico? da pesquisadora Manuella Maria Ribeiro_ 
analista de informações do Cetic.br (Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e Comunicação).

2013-04-29T19:00:00+0000 560948690615868_85441816
1f970c53c699ff98236b7ed30c038b53ec1f
342d 0

 Parabéns Manuella Ribeiro!
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 Como proceder formalmente a uma denúncia sobre editais que não estão sendo disponibilizados por parte de um órgão público? No caso me refiro a 
prefeitura de Boca do Acre/AM que publicou oficialmente no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas_ no dia 19/04 avisos pertinentes às licitações_ 
em especial a uma que me interessa_ já solicitei o envio da mesma e não o recebi ainda. O prazo para a abertura do certame já está correndo mas não tenho 
acesso ao edital. Solicito esclarecimentos quanto a uma denúncia formal e quais as consequências do ato de subtrair informações quando estas deveriam 
ser públicas. Grata_ Janaína Santos 2013-04-28T19:01:59+0000 560492603994810_85440938

68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Janaína, a CGU possui competência para atuar apenas em casos relacionados a recursos 
federais, o que não parece ser o caso. Sugerimos que formalize uma denúncia junto ao Ministério 
Público local ou ao Tribunal de Contas do seu estado. Obrigada!
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 A contribuição dos educadores é essencial na divulgação das formas de controle social na comunidade escolar na qual atuam_ mostrando que essas 
possibilidades foram criadas para auxiliar na boa gestão dos recursos públicos. O educador pode medir o real alcance de uma ação de governo e contribuir 
para a correção de rumos. Exemplo: readequação de materiais para aquisição ou serviços_ a partir de reais necessidades da escola. Saiba mais com a 
cartilha da CGU _Olho Vivo - Controle Social_: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/CartilhaOlhoVivo/Arquivos/ControleSocial2012.pdf

2013-04-27T19:00:02+0000 558188650891872_1810440
3c6ebe2c57b2f245a03b33be52912c5f109
ec889 0

 Infelizmente a fiscalização, a adequação e o controle dos gastos públicos foge à nossa alçada, 
pois nos tornamos insignificantes diante de tantos desmandos e principalmente por causa da 
impunidade tão presente nos dias atuais!
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 A contribuição dos educadores é essencial na divulgação das formas de controle social na comunidade escolar na qual atuam_ mostrando que essas 
possibilidades foram criadas para auxiliar na boa gestão dos recursos públicos. O educador pode medir o real alcance de uma ação de governo e contribuir 
para a correção de rumos. Exemplo: readequação de materiais para aquisição ou serviços_ a partir de reais necessidades da escola. Saiba mais com a 
cartilha da CGU _Olho Vivo - Controle Social_: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/CartilhaOlhoVivo/Arquivos/ControleSocial2012.pdf

2013-04-27T19:00:02+0000 558188650891872_1810503
00114590ff16866dcb9103c708104ecbe08
cbbb1 0

 As pessoas, nós, no nosso país temos dificuldades para gerir as próprias finanças pessoais, 
quanto mais se preocupar com elementos de despesas do setor público. A primeira coisa a se 
fazer era termos educação financeira nas escolas, ou pelos menos simultaneamente com controle 
social dos gastos públicos.
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 A contribuição dos educadores é essencial na divulgação das formas de controle social na comunidade escolar na qual atuam_ mostrando que essas 
possibilidades foram criadas para auxiliar na boa gestão dos recursos públicos. O educador pode medir o real alcance de uma ação de governo e contribuir 
para a correção de rumos. Exemplo: readequação de materiais para aquisição ou serviços_ a partir de reais necessidades da escola. Saiba mais com a 
cartilha da CGU _Olho Vivo - Controle Social_: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/CartilhaOlhoVivo/Arquivos/ControleSocial2012.pdf

2013-04-27T19:00:02+0000 558188650891872_1810221
2f5d838dc8bcfdf06e87294e24fd46536fb5
d735 0

 André Paiva, Evandro de Farias, Antonio Silva
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 A contribuição dos educadores é essencial na divulgação das formas de controle social na comunidade escolar na qual atuam_ mostrando que essas 
possibilidades foram criadas para auxiliar na boa gestão dos recursos públicos. O educador pode medir o real alcance de uma ação de governo e contribuir 
para a correção de rumos. Exemplo: readequação de materiais para aquisição ou serviços_ a partir de reais necessidades da escola. Saiba mais com a 
cartilha da CGU _Olho Vivo - Controle Social_: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/CartilhaOlhoVivo/Arquivos/ControleSocial2012.pdf

2013-04-27T19:00:02+0000 558188650891872_1810313
32c5081ecbba5adf1b378994f1e01913326
82061 0

 Uma matéria muito boa , porque não pode ser aplicada na saúde?
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 A contribuição dos educadores é essencial na divulgação das formas de controle social na comunidade escolar na qual atuam_ mostrando que essas 
possibilidades foram criadas para auxiliar na boa gestão dos recursos públicos. O educador pode medir o real alcance de uma ação de governo e contribuir 
para a correção de rumos. Exemplo: readequação de materiais para aquisição ou serviços_ a partir de reais necessidades da escola. Saiba mais com a 
cartilha da CGU _Olho Vivo - Controle Social_: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/CartilhaOlhoVivo/Arquivos/ControleSocial2012.pdf

2013-04-27T19:00:02+0000 558188650891872_1810082
6ca41f3ad1d0bf997c5a7d2b2a8eaf2aa5ce
8285 0

 Olha isso ai Mario Mário Viana, Hudson Poceschi, Érik Dominik
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 A contribuição dos educadores é essencial na divulgação das formas de controle social na comunidade escolar na qual atuam_ mostrando que essas 
possibilidades foram criadas para auxiliar na boa gestão dos recursos públicos. O educador pode medir o real alcance de uma ação de governo e contribuir 
para a correção de rumos. Exemplo: readequação de materiais para aquisição ou serviços_ a partir de reais necessidades da escola. Saiba mais com a 
cartilha da CGU _Olho Vivo - Controle Social_: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/CartilhaOlhoVivo/Arquivos/ControleSocial2012.pdf

2013-04-27T19:00:02+0000 558188650891872_1810079
ba20e5ebe868abaa453d1af114b5e2967e1
b9658 0

 Viviane Figueiredo
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 A contribuição dos educadores é essencial na divulgação das formas de controle social na comunidade escolar na qual atuam_ mostrando que essas 
possibilidades foram criadas para auxiliar na boa gestão dos recursos públicos. O educador pode medir o real alcance de uma ação de governo e contribuir 
para a correção de rumos. Exemplo: readequação de materiais para aquisição ou serviços_ a partir de reais necessidades da escola. Saiba mais com a 
cartilha da CGU _Olho Vivo - Controle Social_: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/CartilhaOlhoVivo/Arquivos/ControleSocial2012.pdf

2013-04-27T19:00:02+0000 558188650891872_1813376
d5871e1ccd59ae89725adf1c9811989fd96
14955 0

 CONTROLE SOCIAL, VC PODE AJUDAR SEU MUNICÍPIO.Denuncie.
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 Confira o vídeo criado pelo Observatório Social do Brasil para a primeira campanha do Movimento Área Livre de Corrupção. Aproveite para assistir 
também outros vídeos sobre o combate à corrupção no canal da CGU no Youtube: www.youtube.com/user/CGUoficial

2013-04-26T17:00:01+0000 559214300789307_85436598
00114590ff16866dcb9103c708104ecbe08
cbbb1 0

 Queria ver pesquisas.
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 Confira o vídeo criado pelo Observatório Social do Brasil para a primeira campanha do Movimento Área Livre de Corrupção. Aproveite para assistir 
também outros vídeos sobre o combate à corrupção no canal da CGU no Youtube: www.youtube.com/user/CGUoficial

2013-04-26T17:00:01+0000 559214300789307_85432643
df874e27e91d48142cdb57e20c560eb068
99ccd5 0

 Vamos instalar um observatório desse aqui em URUCARÁ. Aqui a coisa tá feia com o dinheiro 
publico. Até o momento o prefeito não disponibilizou a merenda escolar e as licitações estão 
sendo direcionadas a empresas que patrocinaram a campanha do prefeito. Medicamentos da 
atenção básica não existe e estão sendo direcionadas tambem a empresas ligadas ao prefeito.
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 Confira o vídeo criado pelo Observatório Social do Brasil para a primeira campanha do Movimento Área Livre de Corrupção. Aproveite para assistir 
também outros vídeos sobre o combate à corrupção no canal da CGU no Youtube: www.youtube.com/user/CGUoficial

2013-04-26T17:00:01+0000 559214300789307_85432519
69a4bfc3da71995dca0140f159282bd9960
0c103 0

 Observatórios sociais, credibilidade, Controladoria geral da união recomenda vídeo do OSB e. 
Seu facebook oficial. Parabéns Ney Ribas.
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 NOTÍCIA: Falta de punição é a principal razão para desobedecer leis_ diz pesquisa Porém_ o estudo também mostra que a maioria dos brasileiros quer 
levar uma vida honesta A maior parte da população brasileira reconhece: é fácil desobedecer às leis no país. Essa é a percepção de 82% dos entrevistados 
em uma pesquisa da Fundação Getulio Vargas (FGV)_ divulgada ontem_ que avaliou_ pela primeira vez_ o comportamento do brasileiro em relação ao 
cumprimento das leis. A pesquisa revela_ também_ que para 79% dos entrevistados_ o cidadão apela_ quando há oportunidade_ para o famoso ?jeitinho?. 
Embora a maior parte dos entrevistados ache fácil burlar regras_ o Índice de Percepção do Cumprimento da Lei_ isto é_ a impressão geral sobre a 2013-04-25T19:00:01+0000 559224290788308_1808321

a24408dc2564025492a582e9d8dbef7775
dd2a69 0

 se o estado fizesse a sua parte, já iriamos resolver muitos problemas! agora vcs ficam só 
exigindo da população!
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-04-25T17:02:09+0000 559245950786142_85429479
cf27bbabef60241fedc75c53c5bdf4e4a121
d183 0

 E projeto para punir os corrompidos (no caso, eles próprios)?
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-04-25T12:00:00+0000 558934807483923_85429443
6869b167541572c0022c8133ddcdc30f97
af78e0 0

 Goiás aprovou ontem a regulamentação da Lei de Acesso, finalmente .
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-04-25T12:00:00+0000 558934807483923_85428757
2218a39585ae0a08d84b5292726a8a29c0f
f4f8e 0

 Falta transparência (ainda) em sites de muitas prefeituras Brasil afora! Não divulgam 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINACEIRO de projetos de construção por exemplo, e também de 
ATIVIDADES, os sites não se submetem à CERTIFICAÇÃO DE TRANSPARÊNCIA (não são 
certificados quanto à transparência). Informações financeiras ficam escondidas, etc.
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-04-25T12:00:00+0000 558934807483923_85434689
a48d2d82b51509619e0ae8491baefa5c2c6
013e9 0

 Um cidade centenário estar assim? Eu gostaria muito que melhorasem agora em 11 de julho 
Brejo-MA vai completar 143 anos de mancipação politica e está feia a coisa por aqui. E a 
população em geral quer entender porque Brejo-MA só regride é a cidade dos que já teve?
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-04-25T12:00:00+0000 558934807483923_85434645
a48d2d82b51509619e0ae8491baefa5c2c6
013e9 0

 Aqui em minha cidade falta explicação pra tudo? o prefeito sempre fala não tem dinheiro. 
http://foguinhomidia.blogspot.com.br/2013/04/com-dinheiro-nas-contas-prefeito-de.html
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-04-25T12:00:00+0000 558934807483923_85429116
d5871e1ccd59ae89725adf1c9811989fd96
14955 0

 Divulgar esse é o caminho,nas Igrejas, Clubes,Escolas,Sindicatos,fazer seminários,palestras.
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2013-04-24T19:19:30+0000 2933929442690_1122874
83df59405b0225202bf87e29888554815bc
221a3 0

 Quanto menos existir a Corrupção, maior poderá ser a Remuneração ao Trabalhador Brasileiro ! 
Experimente exercitar a Sua Cidadania, onde bem Você estiver, ao meio-dia do 1º de Maio, 
durante o Seu UM MINUTO DESILÊNCIO IMÓVEL, feito em Protesto Contra Corrupção !

2013-04-24T19:29:09+0000 1



17147777
2896297_
55808351
0902386

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-04-24T17:00:01+0000 558083510902386_85425993
2218a39585ae0a08d84b5292726a8a29c0f
f4f8e 0

 Pensem bem, não é falta de fiscalização não, É FALTA DE FERROVIAS QUE ENCARE 
TUDOOOOOO!
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 Inscrições abertas para evento em São Paulo sobre a LAI_ que contará com a presença do Ouvidor-Geral da União_ José Eduardo Romão.

2013-04-24T12:00:01+0000 558541987523205_85426041
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Rossylaine, a CGU não é organizadora deste evento. Pedimos que contacte os organizadores.
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 Inscrições abertas para evento em São Paulo sobre a LAI_ que contará com a presença do Ouvidor-Geral da União_ José Eduardo Romão.

2013-04-24T12:00:01+0000 558541987523205_85427252
6218b5a52ffdceabcd19c9807e0404201f0
2f5e3 0

 Obrigada!
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 Inscrições abertas para evento em São Paulo sobre a LAI_ que contará com a presença do Ouvidor-Geral da União_ José Eduardo Romão.

2013-04-24T12:00:01+0000 558541987523205_85425304
6218b5a52ffdceabcd19c9807e0404201f0
2f5e3 0

 Será transmitido pela internet?
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 Acesse o Portal da Transparência e confira esta e outras leis_ decretos e portarias relacionados ao incremento da transparência pública: 
http://www.portaldatransparencia.gov.br/sobre/Legislacao.asp

2013-04-23T14:00:01+0000 558167607560643_1802688
2218a39585ae0a08d84b5292726a8a29c0f
f4f8e 0

 E COM CRUZAMENTOS INTELIGENTES E ESTATÍSTICOS PARA EVIDENCIAR-SE 
BOAS E MÁS APLICAÇÕES DOS RECURSOS, POIS, TUDO O QUE SE APLICA SE 
APLICA EM REAIS E NÚMEROS PERFEITAMENTE COMPARÁVEIS E LÓGICOS!
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-04-22T20:00:01+0000 558065570904180_85421574
cf27bbabef60241fedc75c53c5bdf4e4a121
d183 0

 Prescreve a pena de acusados de desviar 2,4 Bi do Banestado 
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/04/1267100-justica-anula-punicao-a-reus-do-
escandalo-do-banestado.shtml
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-04-22T20:00:01+0000 558065570904180_85419505
a45fcdcd8395b1e067a8452fe19c936542b
1a4af 0

 Precisa ser aplicada a genoinos, malufs, felicianos

2013-04-22T20:38:07+0000 0
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-04-22T12:00:00+0000 556043604439710_85420174
608992bae7b4fdf10a13b2d42a18c0eb215
6342e 0

 JÁ SERIA UM BOM COMEÇO.
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-04-22T12:00:00+0000 556043604439710_85418735
1909ebc656dddf7577a529d6225f149c136
592d5 0

 SERA QUE O MEU PREF. VAI QUERER A TRANSPARENCIA....EU ACHO QUE 
NÃO....TEM MUITA SUJEIRA AQUI
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-04-21T23:00:00+0000 556872504356820_85416431
861de66818ade328bd3fd873f714c923095
e4db3 0

 JB é o novo líder do POVO BRASILEIRO !!!!!!
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 Confira entrevista completa com o ministro-chefe da CGU_ Jorge Hage_ na Carta Capital: http://goo.gl/WqPKX

2013-04-21T19:00:03+0000 556039177773486_1804866
a175951670b730c1582c102b9cdd97532f
49363e 1

 Mas como se geralmente é clube do Bolinha? ou melhor dizendo, é só para os "escolhidos".
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 Confira entrevista completa com o ministro-chefe da CGU_ Jorge Hage_ na Carta Capital: http://goo.gl/WqPKX

2013-04-21T19:00:03+0000 556039177773486_1798912
ade387b9d5220d59c1546df00b86db4aba
61af7e 0

 Mirtes Müller fazer parte de um Conselho Muncipal também é uma boa maneira
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 Confira entrevista completa com o ministro-chefe da CGU_ Jorge Hage_ na Carta Capital: http://goo.gl/WqPKX

2013-04-21T19:00:03+0000 556039177773486_1798753
afe596b061a90991b7b5ae09dac978b0bc1
6fe4b 0

 Lilia Segunda Divisão você já ouviu falar do Fundo de Participação Partidária...A tá...Fique 
agora chateada, pois é seu rico dinheirinho, e público...Aff! Só no ano passado foram 182 Mi...
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 Confira entrevista completa com o ministro-chefe da CGU_ Jorge Hage_ na Carta Capital: http://goo.gl/WqPKX

2013-04-21T19:00:03+0000 556039177773486_1798666
f148bac5004c3952a5b9c5c9c963c5e579a
5b5a4 0

 caros amigos sitem o sitio do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SOLEDADE PB, 
ipsol.pb.gov.br e fan page facebook/ipsolpb, bom domingos a todos, fiscalizar este é o caminho
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 Confira entrevista completa com o ministro-chefe da CGU_ Jorge Hage_ na Carta Capital: http://goo.gl/WqPKX

2013-04-21T19:00:03+0000 556039177773486_1798732
2472860a0b1a2eb446bf6e139f3134f877c
98cb2 0

 Incompatível com Democracia é financiamento de campanhas eleitorais com dinheiro público. 
Eu, por exemplo, não faço parte de partido político, não voto em idiotas e sou obrigada a dar 
meu dinheiro para esses infelizes serem eleitos e nos roubarem depois.
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 Confira entrevista completa com o ministro-chefe da CGU_ Jorge Hage_ na Carta Capital: http://goo.gl/WqPKX

2013-04-21T19:00:03+0000 556039177773486_1798846
307faec455b3d4c59199d7a352dbd29c12
2fb691 0

 Milton, como faço para fiscalizar????
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 Assista ao vídeo institucional da CGU e conheça nossas ações pelo bom uso dos recursos públicos e incremento da transparência governamental. Inscreva-
se no canal da Controladoria no youtube e receba nossas atualizações de vídeos anticorrupção: http://goo.gl/p8ZI3

2013-04-20T13:00:01+0000 556886377688766_1796623
d5871e1ccd59ae89725adf1c9811989fd96
14955 0

 Sugestão, curso para Conselheiros ,disponibilizar na internet.

2013-04-20T14:26:53+0000 0
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 Assista ao vídeo institucional da CGU e conheça nossas ações pelo bom uso dos recursos públicos e incremento da transparência governamental. Inscreva-
se no canal da Controladoria no youtube e receba nossas atualizações de vídeos anticorrupção: http://goo.gl/p8ZI3

2013-04-20T13:00:01+0000 556886377688766_1822737
7635a1c9f6b87009b6d6fb92d5bd99f445c
72d51 0

 rua ,rua, rua........
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-04-19T14:00:01+0000 556870884356982_85409481
1f970c53c699ff98236b7ed30c038b53ec1f
342d 0

 Quantas horas mais dos juizes e dos tribunais serão necessários? 
http://www.sul21.com.br/jornal/2013/04/tj-rs-tera-de-publicar-salarios-nominalmente-no-site-
decide-cnj/
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-04-18T12:00:00+0000 150650301773806_284967
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Mauricio Agnoletti Pereira e Jun Takahashi, de fato a prisão dos culpados é o resultado que 
toda a sociedade espera para os casos de corrupção. A recuperação dos bens e prisão dos 
responsáveis são essenciais ao processo de punição dos corruptos. O Brasil tem avançado muito 
por meio da atuação dos órgãos de controle do Estado nos últimos anos, mas precisamos buscar 
permanentemente maior agilidade quanto à punição judicial. É importante salientar, porém, que 2013-04-18T19:36:50+0000 3
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-04-18T12:00:00+0000 150650301773806_284561
0510626ba72884828ccadc2cbad625510d
d3e270 0

 Quantos foram presos mesmo???????? Ou devolveram a quantia surrupiada?????
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-04-18T12:00:00+0000 150650301773806_284576
eb1895b883c0a73010764ab269e5cbe801
48ac88 0

 a pergunta é... quantos foram presos e quanto foi devolvido à sociedade e incorporado ao 
orçamento?
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 Desculpem ocupar este espaço_ mas preciso fazer uma denúncia muito séria. Meu nome é Olney Vianna e sou Presidente do Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Cabo Frio. Temos feito frente ao Prefeito de Cabo Frio_ o senhor Alair Corrêa_ na luta pelo implantação e pagamento correto do 
nosso Plano de Carreiras e como retaliação por nossa luta sindical_ o Prefeito está se apropriando indevidamente de nossas Mensalidades Sindicais_ que 
são descontadas dos nossos filiados em folha de pagamento_ objetivando enfraquecer e desarticular o Sindicato_ para que não mais tenha nenhum 
questionamento. Estaremos também amanhã denunciando ao Ministério Público. Porém o Prefeito já declarou em alto e bom som para todos os 2013-04-15T23:47:44+0000 119071551622282_38713

68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Olney Viana, como a CGU possui competência para apurar denúncias relacionadas apenas aos 
recursos federais, sugerimos que encaminhe a denúncia para o Tribunal de Contas de seu estado, 
ao Ministério Público local ou, ainda, a Controladoria Geral do seu estado, caso exista.
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 O Observatório da Despesa Pública (ODP) é uma unidade permanente da CGU de produção de informações estratégicas voltadas às ações de prevenção 
da corrupção_ à tomada de decisão pela Controladoria e ao apoio à boa e regular gestão pública_ por meio do monitoramento dos gastos públicos. O ODP 
funciona como uma _malha fina_ das despesas públicas - mais uma maneira para garantir a correta aplicação do dinheiro do contribuinte. Conheça mais 
sobre o Observatório em www.cgu.gov.br/ODP

2013-04-07T13:00:01+0000 551301011580636_1772791
030bb78d507fe49e3000c10a321c8d58a4
b414e9 0

 Que ótimo! Irei participar!
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-04-05T17:00:00+0000 173348246151603_508780
88dd8ceb3e9a4bd00b4d3c4e5d1484ef705
72fe9 0

 Recebi um convite da prefeitura de Salvador que meus cálculos de proporção e fração ideal 
estavam errados. Onde 106,94 m2 tem que ser fracionado por oito condominos que seria 
106,94/8 = 13,37m2. Como apto tem mais a área privativa conforme planta assinada pelo 
arquiteto de 138,76m2 mais duas garagens medindo 26,35m2. Somando 138,76m2 + 26,35m2= 
165,11m2 de área privativa + área comum dividida por oito condominos que 13,37m2 = 2013-04-05T22:52:34+0000 0
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-04-04T19:00:00+0000 545956415425169_5977109
8e00ec97f8cfc7fbd24206e727b65b56947
c59e5 0

 Só na Paraíba? Essa operação deveria ser deflagrada em todo o Brasil.
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-04-04T19:00:00+0000 545956415425169_5974624
87bc192f729621eac5db14adf95e266c8d6
1b3e7 0

 E o roubo do Nióbio Brasileiro !!!???? http://rodrigoenok.blogspot.com.br/2011/06/wikileaks-
revela-que-araxa-e-vital-para.html?spref=fb http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/niobio-
faz-dos-moreira-salles-a-familia-mais-rica-do-brasil?page=1
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-04-04T19:00:00+0000 545956415425169_5974622
87bc192f729621eac5db14adf95e266c8d6
1b3e7 0

 Papa.... http://portrasmidiamundial.blogspot.com.br/2013/03/materia-especial-ordem-de-prisao-
para-o.html

2013-04-04T19:10:43+0000 0
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Conselho Nacional de Justiça (CNJ)_s photo.

2013-04-03T20:46:54+0000 124175057773230_61368
ba7dfda64f5486b36a43533ce381f1876e4
3b4c1 0

 Nas próximas eleições não venda seu VOTO.
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Conselho Nacional de Justiça (CNJ)_s photo.

2013-04-03T20:46:54+0000 124175057773230_61558
5ea4e0d56c1210edc2818105aa05eb06dd
2612f4 0

 realmente depende da honestidade do povo...então povo vamos começar dando o exemplo: na 
proxima eleição vamos ficar atentos nos canditatos p/ não votarmos em canditatos corrupitos
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Conselho Nacional de Justiça (CNJ)_s photo.

2013-04-03T20:46:54+0000 124175057773230_65730
52663d92b42c5e5019e8d095aae5f37230
14dfdb 0

 Pois é...
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Conselho Nacional de Justiça (CNJ)_s photo.

2013-04-03T20:46:54+0000 124175057773230_61587
59bec7baa7f07bdfe5121b5f54fad541593c
ce9d 0

 Eu acho que o nosso país tem mais corrúptos do que imaginamos .mesmo sabendo de 
determinadas leis e ,regulamentos, ela sempre quer ser mais beneficiada que outra pessoa 
querendo o tal geitinho brasileiro.
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Conselho Nacional de Justiça (CNJ)_s photo.

2013-04-03T20:46:54+0000 124175057773230_61375
765fd99cce6c9a8da5b956b84d91ec1227e
d16ae 0

 Um país sem corrupção depende da honestidade do seu povo Comece dando o exemplo.

2013-04-03T20:57:38+0000 1

17147777
2896297_
12417505
7773230

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Conselho Nacional de Justiça (CNJ)_s photo.

2013-04-03T20:46:54+0000 124175057773230_78546
ac803f5d7a07c28b0339123c4049037c7d
b803a8 0

 É verdade, aqui cada um quer ganha o seu, uma vergonha.
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Conselho Nacional de Justiça (CNJ)_s photo.

2013-04-03T20:46:54+0000 124175057773230_62649
c4b8df862b8d82806f40100a55e2c33e8e5
54675 0

 Acredito que não é somente o povo (eleitores) mas sim os partidos politicos que colocam como 
candidatos um bando de oportunistas com tendencia ja qualificadas de corrupção, como é o caso 
do DNIT quem é que colocou o DR. Marcelo como chefe do DP pois ja existiam processos 
anteriores...mas colocaram quem foi beneficiado com somente o proprio chefe e quem indicou.... 
vamos la povão..... 2013-04-04T14:02:46+0000 0
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Conselho Nacional de Justiça (CNJ)_s photo.

2013-04-03T20:46:54+0000 124175057773230_62551
70b34fccdc4f57514e4c9a813e69516d6dd
91cff 0

 E vamos mudar também as atitudes do dia a dia.
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Conselho Nacional de Justiça (CNJ)_s photo.

2013-04-03T20:46:54+0000 124175057773230_62547
70b34fccdc4f57514e4c9a813e69516d6dd
91cff 0

 E vamos também mudar as atitudes do dia a dia.
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Conselho Nacional de Justiça (CNJ)_s photo.

2013-04-03T20:46:54+0000 124175057773230_61539
e5158d366122392052cd742432d0a2bf20
59624c 0

 Concordo plenamente
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Conselho Nacional de Justiça (CNJ)_s photo.

2013-04-03T20:46:54+0000 124175057773230_61477
997fffc82f27f8936914adcdc3b6a3268899
bd7d 0

 é isso aí PEPE!!!
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Conselho Nacional de Justiça (CNJ)_s photo.

2013-04-03T20:46:54+0000 124175057773230_62306
0ed6b4553d2abf60e5c4816d8243161027
32a4c5 0

 Na verdade o povo é muito Honesto.. Políticos e fraldas devem ser trocados de tempos em 
tempos pelo mesmo motivo. Eça de Queiróz
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared Conselho Nacional de Justiça (CNJ)_s photo.

2013-04-03T20:46:54+0000 124175057773230_76871
2b4cabbda4059037bad7f251e39c2f2a441
86512 0

 ...COM CERTEZA!
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 EBC na Rede destaca publicação da AMARRIBO Brasil sobre combate à corrupção nas prefeituras brasileiras.

2013-04-03T17:00:01+0000 143255709187253_155228
59315e7ba9676071419417928c90b39bdd
ef1eb7 0

 merece ser compartilhado sempre!

2013-04-03T17:05:57+0000 1
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 EBC na Rede destaca publicação da AMARRIBO Brasil sobre combate à corrupção nas prefeituras brasileiras.

2013-04-03T17:00:01+0000 143255709187253_157498
a399e4153329ab41c55d46a68906238d10
251973 0

 será q os prefeitos já adquiriram?
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 _A _Operação Pão e Circo_ foi deflagrada no ano passado para desarticular um esquema criminoso destinado a fraudar licitações e desviar recursos 
públicos federais_ estaduais e municipais. Na ocasião_ três prefeitos foram presos__ destacou o site do MP da Paraíba.

2013-04-03T14:20:01+0000 582160738469386_6365002
8703502c8b671465388f15d3532711f9c61
ccc8d 0

 o nome da operação é muito pertinente, tem haver com o objetivo do nosso governo, calar o 
povo com o minimo para sobreviver e diversão... pão e circo.

2013-04-04T00:58:31+0000 0
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 ALGUMA NOTICIA SOBRE A INVESTIGAÇÃO DAS IRREGULARIDADES EM DOURADINA/MS? O POVO ESTÁ ANSIOSO PARA SABER 
DESSA INVESTIGAÇÃO...

2013-04-02T22:59:05+0000 550268751683862_85355793
3beeaccbac9b611417f91ac8581ad47c761
ad851 0

 Obrigado. Mas já foram feitos os trabalhos em campo. Já vieram aqui os técnicos do CGU. 
Estou perguntando, pq como sempre, ficam ironizando o povo, dizendo que podem, que nada os 
atingem, que compram todo mundo e tal. Não vimos ainda resultado nenhum. Por isso o povo 
está descrente... É estranho ler nessa página que os trabalhos de campo ainda não foram 
realizados... 2013-04-03T13:02:22+0000 0
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 ALGUMA NOTICIA SOBRE A INVESTIGAÇÃO DAS IRREGULARIDADES EM DOURADINA/MS? O POVO ESTÁ ANSIOSO PARA SABER 
DESSA INVESTIGAÇÃO...

2013-04-02T22:59:05+0000 550268751683862_85355836
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Jean, são 60 municípios. Os trabalhos ainda não foram finalizados em todos. As equipes ainda 
percorrem o país.

2013-04-03T13:15:00+0000 0
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 ALGUMA NOTICIA SOBRE A INVESTIGAÇÃO DAS IRREGULARIDADES EM DOURADINA/MS? O POVO ESTÁ ANSIOSO PARA SABER 
DESSA INVESTIGAÇÃO...

2013-04-02T22:59:05+0000 550268751683862_85355727
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Jean, parabéns pelo interesse no andamento das fiscalizações. A cidade de Douradina (MS) foi 
contemplada entre os 60 municípios sorteados na 38º edição do Programa de Fiscalização por 
Sorteios Públicos da CGU. Os trabalhos em campo ainda se encontram em andamento. Em 
seguida, os relatórios serão elaborados. Quando finalizados, os relatórios finais serão publicados 
no link a seguir 2013-04-03T12:45:24+0000 0
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 Bom dia _ gostaria de um esclarecimento: Estou elaborando uma pesquisa acadêmica para fins de Mestrado com ênfase na Lei de Acesso a Informações e 
Acessibilidade web dos sites governamentais_ e precisava saber as respostas abaixo para este trabalho: a) Como denunciar um site por falta de 
acessibilidade no Estado de São Paulo? Este processo funciona da mesma maneiras para as cidades do interior? b) Como acompanhar o processo à 
distância? c) Qual é o conteúdo da carta enviada para as empresas denunciadas e o que elas precisam fazer para tornarem seus sites acessíveis? d) Como o 
Ministério público valida a acessibilidade desses sites? e) O que acontece quando a empresa não cumpre o que foi determinado pelo juiz? f) O Ministério 2013-04-02T12:05:08+0000 550043025039768_85353288

249fb50b92b0ece9d885b6e5153fcbbd70e
44f39 0

 fato...........
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 Bom dia _ gostaria de um esclarecimento: Estou elaborando uma pesquisa acadêmica para fins de Mestrado com ênfase na Lei de Acesso a Informações e 
Acessibilidade web dos sites governamentais_ e precisava saber as respostas abaixo para este trabalho: a) Como denunciar um site por falta de 
acessibilidade no Estado de São Paulo? Este processo funciona da mesma maneiras para as cidades do interior? b) Como acompanhar o processo à 
distância? c) Qual é o conteúdo da carta enviada para as empresas denunciadas e o que elas precisam fazer para tornarem seus sites acessíveis? d) Como o 
Ministério público valida a acessibilidade desses sites? e) O que acontece quando a empresa não cumpre o que foi determinado pelo juiz? f) O Ministério 2013-04-02T12:05:08+0000 550043025039768_85353057

68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Hudson, inicialmente, parabéns pelo tema escolhido. Sobre acessibilidade e possíveis 
denúncias, você deve entrar em contato com o Ministério do Planejamento (MPOG) via 
http://www.governoeletronico.gov.br/ Sobre as informações que você precisa dos MPs, você 
precisará fazer a solicitação a cada órgão. Verifique nos respectivos sites a possibilidade de 
solicitação on-line. Se houver algum dúvida específica sobre a Lei de Acesso, pedimos que entre 2013-04-02T18:53:56+0000 1
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 Bom dia _ gostaria de um esclarecimento: Estou elaborando uma pesquisa acadêmica para fins de Mestrado com ênfase na Lei de Acesso a Informações e 
Acessibilidade web dos sites governamentais_ e precisava saber as respostas abaixo para este trabalho: a) Como denunciar um site por falta de 
acessibilidade no Estado de São Paulo? Este processo funciona da mesma maneiras para as cidades do interior? b) Como acompanhar o processo à 
distância? c) Qual é o conteúdo da carta enviada para as empresas denunciadas e o que elas precisam fazer para tornarem seus sites acessíveis? d) Como o 
Ministério público valida a acessibilidade desses sites? e) O que acontece quando a empresa não cumpre o que foi determinado pelo juiz? f) O Ministério 2013-04-02T12:05:08+0000 550043025039768_85353071

073c8a5a0684427105257f7e39c0a8b3d2c
52a5f 0

 Obrigado pela resposta, já enviei e recebi pedidos do Governo Eletrônico sobre acessibilidade 
de site, na verdade queria explicar para qualquer cidadão exercer o direito através do MP, mas os 
mesmos dizem que não podem responder estas questões, mas vamos insistindo...
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 _A maioria das prefeituras ainda precisa superar entraves técnicos para regulamentar o assunto em leis próprias_ divulgar dados na internet e 
disponibilizar ferramentas para receber demandas da população__ informou o portal Gazeta do Sul.

2013-04-01T17:17:44+0000 577509012268828_25352739
4bd6a9f05f70014332dc7eb70a2470d78c0
e2610 0

 Se o Prefeito não atende a um requerimento a respeito da lei de acesso, que providência tomar?
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 _A maioria das prefeituras ainda precisa superar entraves técnicos para regulamentar o assunto em leis próprias_ divulgar dados na internet e 
disponibilizar ferramentas para receber demandas da população__ informou o portal Gazeta do Sul.

2013-04-01T17:17:44+0000 577509012268828_25350429
7ceefe133dfd1a0a8ab31da6084cb643136
43046 0

 Com exceção da exigência "divulgar dados na internet", era perfeitamente possível em um ano 
ter materializado os demais quesitos a fim de cumprir a lei.
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 REVISTA ÉPOCA DIVULGA: CGU investiga 35 servidores por suspeita de corrupção em hospitais do Rio A Controladoria-Geral da União concluiu em 
novembro do ano passado uma auditoria nas contas de cinco hospitais federais. Constatou que pelo menos R$ 23_5 milhões foram desviados por meio de 
um esquema de fraude em licitações que incluía concorrência de cartas marcadas_ venda de mercadorias superfaturadas e serviços pagos mas não 
prestados. Confira a matéria na íntegra em http://goo.gl/0mCAS Imagem: Revista Época.

2013-04-01T13:50:00+0000 547781635265907_1762667
3ab2d6a48b5853f696c7ebc521de57bf08f
70228 0

 orque nao prendem esses caras??/
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 REVISTA ÉPOCA DIVULGA: CGU investiga 35 servidores por suspeita de corrupção em hospitais do Rio A Controladoria-Geral da União concluiu em 
novembro do ano passado uma auditoria nas contas de cinco hospitais federais. Constatou que pelo menos R$ 23_5 milhões foram desviados por meio de 
um esquema de fraude em licitações que incluía concorrência de cartas marcadas_ venda de mercadorias superfaturadas e serviços pagos mas não 
prestados. Confira a matéria na íntegra em http://goo.gl/0mCAS Imagem: Revista Época.

2013-04-01T13:50:00+0000 547781635265907_1761893
382378d870983af5b5f8251fe816b81d37c
9ab51 0

 Tá bem na fita essa Toesa Service, hein...
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 A Parceria para Governo Aberto ou OGP (Open Government Partnership)_ lançada em 2011_ é uma iniciativa internacional que pretende difundir e 
incentivar globalmente práticas governamentais relacionadas à transparência dos governos_ acesso à informação pública e participação social. O Brasil_ 
representado pela CGU_ foi um dos oito países fundadores da OGP e presidiu a iniciativa desde sua fundação_ primeiramente com os Estados Unidos ? 
até abril de 2012 - e posteriormente_ até setembro de 2012_ com o Reino Unido. As propostas dos países participantes devem ser elaboradas em torno de 
uma das 5 áreas de desafios. Saiba mais sobre a OGP em 2013-03-29T19:00:01+0000 547854041925333_1756900

6aac5cbfdbec2fad2aa4f3b634dfc7ae4203
58e3 0

 RIO DE JANEIRO, BRASIL EMPREENDEDORA INOVAÇAO PROFISSIONAL VOCE 
PROCURA UMA GRANDE E RARA OPORTUNIDADE DE TRABALHO QUE LHE 
PROPORCIONE RENDA, SUCESSO PROFISSIONAL, OCUPAÇÃO DIGNA, JUSTA, 
EMPREGO PARA VOCE E MUITAS OUTRAS PESSOAS IGUAIS A VOCE? Seja um(a) 
DELEGADO(a) LOCAL DO CONSUMIDOR ENTAO ACESSE O SITE: 2013-03-30T01:03:57+0000 1
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 A Parceria para Governo Aberto ou OGP (Open Government Partnership)_ lançada em 2011_ é uma iniciativa internacional que pretende difundir e 
incentivar globalmente práticas governamentais relacionadas à transparência dos governos_ acesso à informação pública e participação social. O Brasil_ 
representado pela CGU_ foi um dos oito países fundadores da OGP e presidiu a iniciativa desde sua fundação_ primeiramente com os Estados Unidos ? 
até abril de 2012 - e posteriormente_ até setembro de 2012_ com o Reino Unido. As propostas dos países participantes devem ser elaboradas em torno de 
uma das 5 áreas de desafios. Saiba mais sobre a OGP em 2013-03-29T19:00:01+0000 547854041925333_1758074

0510626ba72884828ccadc2cbad625510d
d3e270 0

 http://www.avaaz.org/po/petition/Voto_aberto_no_Congresso/?fUPyjeb&pv=0 Voto aberto no 
Congresso. www.avaaz.org O voto no congresso tem que ser PÚBLICO e não SECRETO E 
COVARDE, afinal, nós votamos e queremos saber como se comportam nossos representantes!

2013-03-30T16:25:06+0000 2
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 Parabéns_ Curitiba_ pelos seus 320 anos de história! Confira o contato da Regional da CGU no Paraná e de nossas regionais em todas as capitais 
brasileiras: http://www.cgu.gov.br/CGU/QuemEQuem/CGUsRegionais.asp

2013-03-29T12:00:01+0000 547831181927619_1758678
891528126e0f5c59bb08d11581d4b8169e
aab457 0

 parabêns pra nossa capital
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 Parabéns_ Curitiba_ pelos seus 320 anos de história! Confira o contato da Regional da CGU no Paraná e de nossas regionais em todas as capitais 
brasileiras: http://www.cgu.gov.br/CGU/QuemEQuem/CGUsRegionais.asp

2013-03-29T12:00:01+0000 547831181927619_1756092
1041941b6008ebe122c31a7332cc4f7da54
f5e15 0

 Uma capital das mais belas!
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 Parabéns_ Curitiba_ pelos seus 320 anos de história! Confira o contato da Regional da CGU no Paraná e de nossas regionais em todas as capitais 
brasileiras: http://www.cgu.gov.br/CGU/QuemEQuem/CGUsRegionais.asp

2013-03-29T12:00:01+0000 547831181927619_1755739
2ca86661c21fd3d57f7d74fe7f5e1a179780
094c 0

 yes lovely city
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 Parabéns_ Curitiba_ pelos seus 320 anos de história! Confira o contato da Regional da CGU no Paraná e de nossas regionais em todas as capitais 
brasileiras: http://www.cgu.gov.br/CGU/QuemEQuem/CGUsRegionais.asp

2013-03-29T12:00:01+0000 547831181927619_1755717
a88f53e828bfecf5504dbfa7a73a76822d56
c06b 0

 Cidade Encantadora!!!
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-03-27T17:00:01+0000 479410698779750_4571084
f2bc1b7a28716c535aca34556dda6218287
7993c 0

 SÓ O Amazonas que esta muito atrasado......
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 _Quem não cumprir a Lei da Transparência fica proibido de receber recursos provenientes de transferências voluntárias da União e do governo do Estado. 
Além disso está sujeito a uma tomada de contas.__ informou o Diário do Nordeste. Saiba mais sobre a Lei Complementar 131/2009 em: 
http://www.portaldatransparencia.gov.br/faleConosco/perguntas-tema-transparencia-lei-complementar.asp

2013-03-27T14:30:00+0000 144704935704901_201229
6a1923350ba70839c1cbc2cef16b78bdf7b
694cb 0

 Não é demagogia pq tem lei pra isso.....entretanto a cobrança da população é outra história pois 
as pessoas não participam e falam que tudo é falso...daí o gestor que desejar manipular os dados 
o faz, a sociedade nada fala e fica tudo lindo..
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 _Quem não cumprir a Lei da Transparência fica proibido de receber recursos provenientes de transferências voluntárias da União e do governo do Estado. 
Além disso está sujeito a uma tomada de contas.__ informou o Diário do Nordeste. Saiba mais sobre a Lei Complementar 131/2009 em: 
http://www.portaldatransparencia.gov.br/faleConosco/perguntas-tema-transparencia-lei-complementar.asp

2013-03-27T14:30:00+0000 144704935704901_202542
548d620f49cdd28325e5126c9cb0553479f
c69f9 1

 Parabéns, Luiz, é isso mesmo, se o povo soubesse o poder que tem e saísse do comodismo, tudo 
melhoraria!!!

2013-03-28T04:02:18+0000 1
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 _Quem não cumprir a Lei da Transparência fica proibido de receber recursos provenientes de transferências voluntárias da União e do governo do Estado. 
Além disso está sujeito a uma tomada de contas.__ informou o Diário do Nordeste. Saiba mais sobre a Lei Complementar 131/2009 em: 
http://www.portaldatransparencia.gov.br/faleConosco/perguntas-tema-transparencia-lei-complementar.asp

2013-03-27T14:30:00+0000 144704935704901_201300
b9103ba74ec71f8359929ce566a76352de9
f8523 0

 Kátia eu faço acompanhamento em meu município, não tenho como acompanhar tudo, mas 
aquilo que posso eu faço. Você está correta, infelizmente a falta de interesse da população 
contribui e muito para a corrupção. No que posso acompanhar o governo tem tido que explicar a 
população quando exponho algo... e isso conta... o importante é participar... essa é chave... 
abraço a todos 2013-03-27T14:59:45+0000 2
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 _Quem não cumprir a Lei da Transparência fica proibido de receber recursos provenientes de transferências voluntárias da União e do governo do Estado. 
Além disso está sujeito a uma tomada de contas.__ informou o Diário do Nordeste. Saiba mais sobre a Lei Complementar 131/2009 em: 
http://www.portaldatransparencia.gov.br/faleConosco/perguntas-tema-transparencia-lei-complementar.asp

2013-03-27T14:30:00+0000 144704935704901_201777
88dd8ceb3e9a4bd00b4d3c4e5d1484ef705
72fe9 0

 A rua Edna Conceição no Bairro do Joquei Clube em Lauro de Freitas, na Bahia ,consta que 
está asfaltada pelo exprefeito João Leão. O que não é verdade a verba foi desviada. A prefeita 
Moema Gramacho tentou asfaltar mas não conseguiu porque já está constando na prefeitura 
como asfaltada. ASSIM HOUVE DESVIO DE VERBA PÚBLICA.QUERO SABER ONDE 
FOI PARAR O DINHEIRO???? E QUANDO REALMENTE VÃO ASFALTAR A 2013-03-27T20:06:08+0000 2
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 _Quem não cumprir a Lei da Transparência fica proibido de receber recursos provenientes de transferências voluntárias da União e do governo do Estado. 
Além disso está sujeito a uma tomada de contas.__ informou o Diário do Nordeste. Saiba mais sobre a Lei Complementar 131/2009 em: 
http://www.portaldatransparencia.gov.br/faleConosco/perguntas-tema-transparencia-lei-complementar.asp

2013-03-27T14:30:00+0000 144704935704901_201584
086e7ba88dd1bc45a49b9b817f85e0cce0f
b9fde 0

 Tá na hora de moralizar o país, e tudo começa nas cidades.
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 _Quem não cumprir a Lei da Transparência fica proibido de receber recursos provenientes de transferências voluntárias da União e do governo do Estado. 
Além disso está sujeito a uma tomada de contas.__ informou o Diário do Nordeste. Saiba mais sobre a Lei Complementar 131/2009 em: 
http://www.portaldatransparencia.gov.br/faleConosco/perguntas-tema-transparencia-lei-complementar.asp

2013-03-27T14:30:00+0000 144704935704901_201592
e7240206f9d31254f17902412f31e161d9b
6e1f1 0

 Quantos municípios que estão descumprindo a Lei nº 131 tiveram seus repasses suspensos 
desde a vigência da Lei?
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 _Quem não cumprir a Lei da Transparência fica proibido de receber recursos provenientes de transferências voluntárias da União e do governo do Estado. 
Além disso está sujeito a uma tomada de contas.__ informou o Diário do Nordeste. Saiba mais sobre a Lei Complementar 131/2009 em: 
http://www.portaldatransparencia.gov.br/faleConosco/perguntas-tema-transparencia-lei-complementar.asp

2013-03-27T14:30:00+0000 144704935704901_201411
a399e4153329ab41c55d46a68906238d10
251973 0

 e agora prefeitos?
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 _Quem não cumprir a Lei da Transparência fica proibido de receber recursos provenientes de transferências voluntárias da União e do governo do Estado. 
Além disso está sujeito a uma tomada de contas.__ informou o Diário do Nordeste. Saiba mais sobre a Lei Complementar 131/2009 em: 
http://www.portaldatransparencia.gov.br/faleConosco/perguntas-tema-transparencia-lei-complementar.asp

2013-03-27T14:30:00+0000 144704935704901_215606
93d9a2db49fe5dee55dd03285890fdbac38
ae7cf 0

 o pior e que as pessos tem medo de cobrar o que e de direito aqui em alagoa ainda vivemos em 
municipio muito atrasado
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 _Quem não cumprir a Lei da Transparência fica proibido de receber recursos provenientes de transferências voluntárias da União e do governo do Estado. 
Além disso está sujeito a uma tomada de contas.__ informou o Diário do Nordeste. Saiba mais sobre a Lei Complementar 131/2009 em: 
http://www.portaldatransparencia.gov.br/faleConosco/perguntas-tema-transparencia-lei-complementar.asp

2013-03-27T14:30:00+0000 144704935704901_212215
04997b1435778fbc597f9f9812ab60d3c9c
4b4c2 0

 Sou professora a 24 anos , estou de licença premio e tive meu salario reduzido e o que é pior 
trabalhei o ano de 2012 por 40 horas , no final do ano fui receber meu décimo terceiro salario e o 
mesmo foi reduzido quase a metade, autor prefeitura municipal de Abadiânia go.

2013-04-02T03:52:54+0000 0
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 _Quem não cumprir a Lei da Transparência fica proibido de receber recursos provenientes de transferências voluntárias da União e do governo do Estado. 
Além disso está sujeito a uma tomada de contas.__ informou o Diário do Nordeste. Saiba mais sobre a Lei Complementar 131/2009 em: 
http://www.portaldatransparencia.gov.br/faleConosco/perguntas-tema-transparencia-lei-complementar.asp

2013-03-27T14:30:00+0000 144704935704901_201726
31f9edaa588831f59dc252fe29ccf23318b8
7020 0

 ...dinheiro do povo...
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 VÍDEO: Confira reportagem do Fantástico desta semana sobre as empresas que fraudavam licitações no Rio de Janeiro. _Fantástico: Por que órgãos 
públicos federais_ estaduais e municipais continuam contratando essas empresas? Jorge Hage: Federais seguramente não. Se houver_ você me traz_ que 
nós vamos atrás dele._

2013-03-27T12:45:00+0000 128041080716680_75722
88dd8ceb3e9a4bd00b4d3c4e5d1484ef705
72fe9 0

 A rua Edna Conceição no Bairro do Joquei Clube em Lauro de Freitas, na Bahia ,consta que 
está asfaltada pelo exprefeito João Leão. O que não é verdade a verba foi desviada. A prefeita 
Moema Gramacho tentou asfaltar mas não conseguiu porque já está constando na prefeitura 
como asfaltada. ASSIM HOUVE DESVIO DE VERBA PÚBLICA.QUERO SABER ONDE 
FOI PARAR O DINHEIRO???? E QUANDO REALMENTE VÃO ASFALTAR A 2013-03-27T20:10:49+0000 0
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 VÍDEO: Confira reportagem do Fantástico desta semana sobre as empresas que fraudavam licitações no Rio de Janeiro. _Fantástico: Por que órgãos 
públicos federais_ estaduais e municipais continuam contratando essas empresas? Jorge Hage: Federais seguramente não. Se houver_ você me traz_ que 
nós vamos atrás dele._

2013-03-27T12:45:00+0000 128041080716680_75264
8f75fc0e75acc56c178f36518f6e220fac21
9b8e 0

 Não para, mão para, não para não!!!
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 VÍDEO: Confira reportagem do Fantástico desta semana sobre as empresas que fraudavam licitações no Rio de Janeiro. _Fantástico: Por que órgãos 
públicos federais_ estaduais e municipais continuam contratando essas empresas? Jorge Hage: Federais seguramente não. Se houver_ você me traz_ que 
nós vamos atrás dele._

2013-03-27T12:45:00+0000 128041080716680_74898
2324152c8bd7eb58dbe093183ac45d3920
128367 0

 ladrão x ladrão.

2013-03-27T12:58:18+0000 0

17147777
2896297_
12804108
0716680

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 VÍDEO: Confira reportagem do Fantástico desta semana sobre as empresas que fraudavam licitações no Rio de Janeiro. _Fantástico: Por que órgãos 
públicos federais_ estaduais e municipais continuam contratando essas empresas? Jorge Hage: Federais seguramente não. Se houver_ você me traz_ que 
nós vamos atrás dele._

2013-03-27T12:45:00+0000 128041080716680_78651
cf27bbabef60241fedc75c53c5bdf4e4a121
d183 0

 Jorge, meu caro, a CGU precisa aumentar sua estrutura... Num pais serio, auditores descobrem 
as pilantragens antes da mídia. de qualquer forma antes a CGU do que nada.

2013-03-29T09:58:41+0000 1
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 Tudo o que o governo gasta vem dos impostos e taxas pagos pelos cidadãos. Com informação_ podemos fazer com que ele seja bem aplicado_ ajudando a 
melhorar a vida de todos. Por isso_ olho vivo! Confira a cartilha da CGU e saiba como acompanhar a utilização dos gastos públicos: http://goo.gl/jLcTH

2013-03-25T19:00:10+0000 546906792020058_1748620
d5871e1ccd59ae89725adf1c9811989fd96
14955 0

 ASSIM QUE OS MILITARES,APOSENTADOS, EMPRESÁRIOS,EMPREENDEDORES, 
IGREJAS,SINDICATOS,PESSOAS DO BEM,A SOCIEDADE QUE PAGA MUITO 
IMPOSTO E QUASE NADA RECEBE DE VOLTA, PERCEBEREM QUE ESSE É O 
CAMINHO(Movimento participativo,Controle Social), VAMOS ANDAR A PASSOS 
LARGOS,MOBILIZE-SE. 2013-03-25T19:07:43+0000 4
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 Tudo o que o governo gasta vem dos impostos e taxas pagos pelos cidadãos. Com informação_ podemos fazer com que ele seja bem aplicado_ ajudando a 
melhorar a vida de todos. Por isso_ olho vivo! Confira a cartilha da CGU e saiba como acompanhar a utilização dos gastos públicos: http://goo.gl/jLcTH

2013-03-25T19:00:10+0000 546906792020058_1748631
31f9edaa588831f59dc252fe29ccf23318b8
7020 0

 ...tudo por conta... (do cidadão!)...
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 Tudo o que o governo gasta vem dos impostos e taxas pagos pelos cidadãos. Com informação_ podemos fazer com que ele seja bem aplicado_ ajudando a 
melhorar a vida de todos. Por isso_ olho vivo! Confira a cartilha da CGU e saiba como acompanhar a utilização dos gastos públicos: http://goo.gl/jLcTH

2013-03-25T19:00:10+0000 546906792020058_1748889
66525b2fd930de465465d73af8402cc6775
a4fcb 0

 aqui no cascavel CE tá uma lambança só
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 Tudo o que o governo gasta vem dos impostos e taxas pagos pelos cidadãos. Com informação_ podemos fazer com que ele seja bem aplicado_ ajudando a 
melhorar a vida de todos. Por isso_ olho vivo! Confira a cartilha da CGU e saiba como acompanhar a utilização dos gastos públicos: http://goo.gl/jLcTH

2013-03-25T19:00:10+0000 546906792020058_1749173
925c5b964d29498f29deeac53f2080347e8
35cba 0

 Devem investigar como os municípios gastam o incentivo que é destinado aos agentes 
comunitários de saúde, se não recebemos, não temos nem mesmo protetor solar ou sapatos 
adequados, para onde vai esse dinheiro? estamos financiado o que? e para que?
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 Tudo o que o governo gasta vem dos impostos e taxas pagos pelos cidadãos. Com informação_ podemos fazer com que ele seja bem aplicado_ ajudando a 
melhorar a vida de todos. Por isso_ olho vivo! Confira a cartilha da CGU e saiba como acompanhar a utilização dos gastos públicos: http://goo.gl/jLcTH

2013-03-25T19:00:10+0000 546906792020058_1750024
0510626ba72884828ccadc2cbad625510d
d3e270 0

 http://www.avaaz.org/po/petition/Voto_aberto_no_Congresso/?fUPyjeb&pv=0 Voto aberto no 
Congresso. www.avaaz.org O voto no congresso tem que ser PÚBLICO e não SECRETO E 
COVARDE, afinal, nós votamos e queremos saber como se comportam nossos representantes!
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 Tudo o que o governo gasta vem dos impostos e taxas pagos pelos cidadãos. Com informação_ podemos fazer com que ele seja bem aplicado_ ajudando a 
melhorar a vida de todos. Por isso_ olho vivo! Confira a cartilha da CGU e saiba como acompanhar a utilização dos gastos públicos: http://goo.gl/jLcTH

2013-03-25T19:00:10+0000 546906792020058_895891680454899
f83124f3675a2c6a67a2524f5002c3633d3
907c9 0

 Temos o direito, de saber o que é feito, com as verbas que o prefeito por exemplo recebe.
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 VÍDEO: TV NBR conversa com o ouvidor-geral da União_ José Eduardo Romão_ sobre a 3ª Reunião Geral de Ouvidorias Públicas.

2013-03-25T17:00:00+0000 483469251706608_4543480
7cd18ab8134d9dc1dea177b812c4f33f524
1e6df 0

 Parabéns pelo Seminário. Os colegas que foram acharam excelente!
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-03-25T13:26:47+0000 396805037084316_2229632
0510626ba72884828ccadc2cbad625510d
d3e270 0

 É impressionante, não existe mesmo nos brasileiros atitude, são na maioria passivos, pois diante 
de tudo isso que acontece no nosso país, ficam calados. Isso é muito triste, estamos alimentando 
a geração mais corrupta e desonesta da história do nosso país sem fazermos nada, absolutamente 
nada...isso tem que mudar, mudar a atitude daqueles que foram eleitos para melhorar nossas 
vidas, o país em que vivemos, trabalhar para a população brasileira, nós não só temos o direito 2013-03-25T15:26:31+0000 0
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-03-25T13:26:47+0000 396805037084316_2229636
82b3c61d0da61d66ade31cf44ece0db56f9
693bc 0

 É HORA DESSES CORRUPTOS IREM A CADEIA . JUSTIÇA NELES! ROUBAR DE 
QUEM PASSA FOME E SEDE ´CRIME HEDIONDO!

2013-03-25T15:27:27+0000 0



17147777
2896297_
39680503
7084316

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-03-25T13:26:47+0000 396805037084316_2229638
82b3c61d0da61d66ade31cf44ece0db56f9
693bc 0

 PARABÉNS, CGU, DE OLHO E VIGILÂNCIA NOS CORRUPTOS DO BRASIL, QUE 
SÃO TANTOS. CADEIA NESSE PESSOAL E RECUPERAR OS VALORES ROUBADOS! 
ACORDA, BRASIL!
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) updated their cover photo.

2013-03-24T23:01:58+0000 546637242047013_1747193
3ccd3fbb0b545df78be92949e7a8b9d9045
fd3db 0

 Muito bem!
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) updated their cover photo.

2013-03-24T23:01:58+0000 546637242047013_1747197
0e3e4dca5ac5c03805ac7046431484b9b5
86495e 0

 uma Luta do novo mundo.
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) updated their cover photo.

2013-03-24T23:01:58+0000 546637242047013_1747306
80d9543f2b95ec3ec83bd457758b370799
efbd3f 0

 O povo fica sufocado e oprimido, falta saúde, educação, segurança ,casas do pac desabam, 
poupança é confiscada, salários dos aposentados diminuidos
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) updated their cover photo.

2013-03-24T23:01:58+0000 546637242047013_1747310
215ef7456caf27a6005f44beba2d99cd9e6
07bb2 0

 Tamo Juntos
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) updated their cover photo.

2013-03-24T23:01:58+0000 546637242047013_1747367
00114590ff16866dcb9103c708104ecbe08
cbbb1 0

 Se começar hoje pelas crianças, daqui uns cinquenta anos a corrupção estará combatida.

2013-03-25T01:29:21+0000 1

17147777
2896297_
54663726
5380344

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) updated their cover photo.

2013-03-24T23:01:58+0000 546637242047013_1747401
6126e522a264df0bf82f4a3c3da09d1324d
b4946 0

 Tamo juntos!
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) updated their cover photo.

2013-03-24T23:01:58+0000 546637242047013_1747824
a2abc6fb302316d4c05e61434afb5233671
75671 0

 Isso tem que fazer parte da nossa cultura já e por muito tempo ...
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) updated their cover photo.

2013-03-24T23:01:58+0000 546637242047013_1748422
1909ebc656dddf7577a529d6225f149c136
592d5 0

 EU TENHO LUTADO TANTO CONTRA A CORRUPÇÃO NA MINHA CIDADE....MAS 
ME SINTO UM DOM QUIXOTE....TA DIFICIL POIS POR MAIS QUE 
DENUNCIO....PARECE QUE AJ USTIÇA NÃO ENXERGA
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 SUGESTÃO DE LEITURA: Aproveite o domingo para conferir o artigo _Ferramentas de Controle Social da Administração Pública: o que a sociedade 
espera da informação pública?__ publicado na Biblioteca Virtual sobre Corrupção (BVC)_ e saber mais sobre as formas de controle da administração 
pública: http://goo.gl/3fmbV Confira também os outros títulos da BVC_ um projeto da CGU em parceria com a UNODC (Escritório das Nações Unidas 
Contra Drogas e Crimes): www.bvc.cgu.gov.br

2013-03-24T13:00:02+0000 545661642144573_1746128
cf27bbabef60241fedc75c53c5bdf4e4a121
d183 0

 Sugestão de Lazer num domingo para um trabalhador honesto pagador de imposto: fiscalizar 
político vagabundo lacaio.
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 SUGESTÃO DE LEITURA: Aproveite o domingo para conferir o artigo _Ferramentas de Controle Social da Administração Pública: o que a sociedade 
espera da informação pública?__ publicado na Biblioteca Virtual sobre Corrupção (BVC)_ e saber mais sobre as formas de controle da administração 
pública: http://goo.gl/3fmbV Confira também os outros títulos da BVC_ um projeto da CGU em parceria com a UNODC (Escritório das Nações Unidas 
Contra Drogas e Crimes): www.bvc.cgu.gov.br

2013-03-24T13:00:02+0000 545661642144573_1746149
a6780d48578239768431d904a81b4c6e1f
8afe10 0

 Temos que fiscalizar os bons como os maus políticos.

2013-03-24T13:41:14+0000 2

17147777
2896297_
54639615
8737788

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 SUGESTÃO DE LEITURA: Aproveite o domingo para conferir o artigo _Ferramentas de Controle Social da Administração Pública: o que a sociedade 
espera da informação pública?__ publicado na Biblioteca Virtual sobre Corrupção (BVC)_ e saber mais sobre as formas de controle da administração 
pública: http://goo.gl/3fmbV Confira também os outros títulos da BVC_ um projeto da CGU em parceria com a UNODC (Escritório das Nações Unidas 
Contra Drogas e Crimes): www.bvc.cgu.gov.br

2013-03-24T13:00:02+0000 545661642144573_1746232
bcb4c501651ca3579e8fbce141a0c9df056
14693 0

 O controle Social existe, para inibir a corrupção.
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 SUGESTÃO DE LEITURA: Aproveite o domingo para conferir o artigo _Ferramentas de Controle Social da Administração Pública: o que a sociedade 
espera da informação pública?__ publicado na Biblioteca Virtual sobre Corrupção (BVC)_ e saber mais sobre as formas de controle da administração 
pública: http://goo.gl/3fmbV Confira também os outros títulos da BVC_ um projeto da CGU em parceria com a UNODC (Escritório das Nações Unidas 
Contra Drogas e Crimes): www.bvc.cgu.gov.br

2013-03-24T13:00:02+0000 545661642144573_1746497
cb6c13fc16f64de076d06a4861b89b5394c
ccacb 0

 Fiscalização e Transparrência do Gasto/Investimento do Governo; Resultado das Políticas 
Públicas.
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 SUGESTÃO DE LEITURA: Aproveite o domingo para conferir o artigo _Ferramentas de Controle Social da Administração Pública: o que a sociedade 
espera da informação pública?__ publicado na Biblioteca Virtual sobre Corrupção (BVC)_ e saber mais sobre as formas de controle da administração 
pública: http://goo.gl/3fmbV Confira também os outros títulos da BVC_ um projeto da CGU em parceria com a UNODC (Escritório das Nações Unidas 
Contra Drogas e Crimes): www.bvc.cgu.gov.br

2013-03-24T13:00:02+0000 545661642144573_1747177
ade387b9d5220d59c1546df00b86db4aba
61af7e 0

 pois é, se cada um que chora no facebook contra a corrupção dedicasse um pouquinho do seu 
tempo para fazer a sua parte nesta luta certamente estariamos muito mais evoluidos nos 
controles e no combate a corrupção.

2013-03-24T22:50:24+0000 2
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 SUGESTÃO DE LEITURA: Aproveite o domingo para conferir o artigo _Ferramentas de Controle Social da Administração Pública: o que a sociedade 
espera da informação pública?__ publicado na Biblioteca Virtual sobre Corrupção (BVC)_ e saber mais sobre as formas de controle da administração 
pública: http://goo.gl/3fmbV Confira também os outros títulos da BVC_ um projeto da CGU em parceria com a UNODC (Escritório das Nações Unidas 
Contra Drogas e Crimes): www.bvc.cgu.gov.br

2013-03-24T13:00:02+0000 545661642144573_1748258
be95d254b8403de8db604232c4808b8f96
2b082f 0

 políticas públicas
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 Em instantes_ às 20h30_ começa a Hora do Planeta 2013_ iniciativa da WWF contra o aquecimento global. Apague as luzes por 60 minutos você 
também e faça parte desta causa! Saiba mais: http://www.cgu.gov.br/Imprensa/Noticias/2013/noticia03813.asp

2013-03-23T23:20:00+0000 545727562137981_1745229
ed7f5d91838e576a85dfb312f3caa9ea9fe9
7749 0

 Boa ideia.
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 Em instantes_ às 20h30_ começa a Hora do Planeta 2013_ iniciativa da WWF contra o aquecimento global. Apague as luzes por 60 minutos você 
também e faça parte desta causa! Saiba mais: http://www.cgu.gov.br/Imprensa/Noticias/2013/noticia03813.asp

2013-03-23T23:20:00+0000 545727562137981_1745244
fae4feabcd2250665f79517298f28e2d62a0
bfd2 0

 ACABOU A DITADURA , ENTAO PORQUE PARA SEGURANÇA DE AMBOS. PARA 
NAO ACONTECER NJUSTIÇA. NAO EXISTE CAMERAS E SISTEMA DE RAIO X PARA 
PESSOAS NAO ENTRA ARMADA EM DELEGACIAS E FORUM. E PARA CIDADAO 
BRASILEIRO NAO SER VITIMA NAO GENERALIZANDO SE FOR ATIVISTA POITICO 
E ETC. E PEGAR UM MAL PROFISISONAL E FORJA UM DESACATO A AUTORIDADE 2013-03-23T23:32:00+0000 0
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 Em instantes_ às 20h30_ começa a Hora do Planeta 2013_ iniciativa da WWF contra o aquecimento global. Apague as luzes por 60 minutos você 
também e faça parte desta causa! Saiba mais: http://www.cgu.gov.br/Imprensa/Noticias/2013/noticia03813.asp

2013-03-23T23:20:00+0000 545727562137981_1745248
fae4feabcd2250665f79517298f28e2d62a0
bfd2 0

 SUGESTAO ENTRA A POLICIA FEDERAL , NO LUGAR DA POLICIA CIVIL DE 
TODOS ESTADOS. PARA EMITIR ALVARA DE LOJAS DE FOGOS REGULARIZADA. 
SUGESTAO ENTRE NA MINHA PAGINA TENHO MUITO TEXTOS COM IDEIAS 
MINHAS ATE PARA A PASTA DO GOVERNO DO PARANA DAMA DO ESTADO DO 
PARANA E ETC 2013-03-23T23:33:33+0000 0
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 Em instantes_ às 20h30_ começa a Hora do Planeta 2013_ iniciativa da WWF contra o aquecimento global. Apague as luzes por 60 minutos você 
também e faça parte desta causa! Saiba mais: http://www.cgu.gov.br/Imprensa/Noticias/2013/noticia03813.asp

2013-03-23T23:20:00+0000 545727562137981_1745324
47c19638fcf72fad214b7fda49872c39c246
f737 0

 Faltou tratar com os síndicos velhos dos prédios.
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 Gostaria antes de tudo_ parabenizar os técnico do CGU_ que incorruptíveis_ fazem o trabalho de devassa nas fiscalizações_ e mais recente_ pelo 
desvendamento dos desvios em relação aos hospitais do Ms. Gostaria_ eu e o povo de Douradina_ de saber sobre as notícias sobre a recente investigação 
realizada. Muitas foram as denúncias dos moradores contra os desmandos e corrupção_ mas que as autoridades locais sempre com vista grossa_ nunca 
apurando. Mas tenho plena certeza que após essa investigação_ comprovado estará; prova disso é o temor que está nos que acham que mandavam na 
cidade. Aproveitando o ensejo_ envio os meus protestos de elevada manifestação de respeito_ estima e consideração. 2013-03-23T16:04:21+0000 546035388773865_85326838

68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Jean, obrigada pelo apoio. A CGU divulgou informações sobre a Operação Sague Frio no link a 
seguir http://www.cgu.gov.br/Imprensa/Noticias/2013/noticia03513.asp
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 Gostaria antes de tudo_ parabenizar os técnico do CGU_ que incorruptíveis_ fazem o trabalho de devassa nas fiscalizações_ e mais recente_ pelo 
desvendamento dos desvios em relação aos hospitais do Ms. Gostaria_ eu e o povo de Douradina_ de saber sobre as notícias sobre a recente investigação 
realizada. Muitas foram as denúncias dos moradores contra os desmandos e corrupção_ mas que as autoridades locais sempre com vista grossa_ nunca 
apurando. Mas tenho plena certeza que após essa investigação_ comprovado estará; prova disso é o temor que está nos que acham que mandavam na 
cidade. Aproveitando o ensejo_ envio os meus protestos de elevada manifestação de respeito_ estima e consideração. 2013-03-23T16:04:21+0000 546035388773865_85326841

3beeaccbac9b611417f91ac8581ad47c761
ad851 0

 Obrigado. Isso tenho acompanhado. Mas gostaria de saber mais sobre as investigações em 
Douradina/MS
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 VÍDEO: TV Record destaca atuação da CGU na Operação Sangue Frio. Confira também notícia da Controladoria sobre o assunto: 
http://www.cgu.gov.br/Imprensa/Noticias/2013/noticia03513.asp

2013-03-22T20:21:43+0000 491645704215943_4911812
df874e27e91d48142cdb57e20c560eb068
99ccd5 0

 Urucará precisa da fiscalização da CGU, prefeito contrata para área da saúde (Saúde da 
Familia) pessoal sem qualificação profissional. O Conselho de Odotologia ja esteve no 
municipio fiscalizando, constatou as irregularidades, mas os "profissionais" continuam atuando 
sem registro devidamente no órgão.
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 VÍDEO: TV Record destaca atuação da CGU na Operação Sangue Frio. Confira também notícia da Controladoria sobre o assunto: 
http://www.cgu.gov.br/Imprensa/Noticias/2013/noticia03513.asp

2013-03-22T20:21:43+0000 491645704215943_4912275
d1dd224c9b6e9b0ce593e884c006526a98
e02816 0

 haja verba e pegue ordenador de despesas
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 VÍDEO: TV Record destaca atuação da CGU na Operação Sangue Frio. Confira também notícia da Controladoria sobre o assunto: 
http://www.cgu.gov.br/Imprensa/Noticias/2013/noticia03513.asp

2013-03-22T20:21:43+0000 491645704215943_4912276
d1dd224c9b6e9b0ce593e884c006526a98
e02816 0

 cadei gente cadeia
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 VÍDEO: TV Record destaca atuação da CGU na Operação Sangue Frio. Confira também notícia da Controladoria sobre o assunto: 
http://www.cgu.gov.br/Imprensa/Noticias/2013/noticia03513.asp

2013-03-22T20:21:43+0000 491645704215943_4912278
d1dd224c9b6e9b0ce593e884c006526a98
e02816 0

 e trabalho para devolver o dinheiro
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 VÍDEO: TV Record destaca atuação da CGU na Operação Sangue Frio. Confira também notícia da Controladoria sobre o assunto: 
http://www.cgu.gov.br/Imprensa/Noticias/2013/noticia03513.asp

2013-03-22T20:21:43+0000 491645704215943_4912388
215ef7456caf27a6005f44beba2d99cd9e6
07bb2 0

 Vamos ficar de Olho ...tamos juntos
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 NOTÍCIA: CGU e PF desarticulam quadrilha que atuava em municípios cearenses A CGU participa_ na manhã desta quinta-feira (21/03)_ da Operação 
Cactus_ deflagrada pela Polícia Federal para investigar organização criminosa que atua no estado do Ceará desde 2004 desviando recursos públicos 
transferidos pela União a diversos municípios cearenses mediante convênios e contratos de repasse. Investigações preliminares demonstraram que um ex-
prefeito do município de Itatira/CE_ atuando como lobista_ lidera uma associação criminosa_ cuja atuação junto a prefeituras do estado do Ceará e de 
outras unidades da federação visava a facilitar a obtenção de recursos federais_ na forma de convênios ou contratos de repasse_ inclusive mediante 2013-03-21T15:30:00+0000 545148528862551_85313643

3b80b36e7063963b4c1c3b46e1cf242e65
173f39 0

 Não houve nenhum mandado da prisão?
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 NOTÍCIA: CGU e PF desarticulam quadrilha que atuava em municípios cearenses A CGU participa_ na manhã desta quinta-feira (21/03)_ da Operação 
Cactus_ deflagrada pela Polícia Federal para investigar organização criminosa que atua no estado do Ceará desde 2004 desviando recursos públicos 
transferidos pela União a diversos municípios cearenses mediante convênios e contratos de repasse. Investigações preliminares demonstraram que um ex-
prefeito do município de Itatira/CE_ atuando como lobista_ lidera uma associação criminosa_ cuja atuação junto a prefeituras do estado do Ceará e de 
outras unidades da federação visava a facilitar a obtenção de recursos federais_ na forma de convênios ou contratos de repasse_ inclusive mediante 2013-03-21T15:30:00+0000 545148528862551_85313733

25cffe14af4017c710958b79ced83fda600d
26cc 0

 Somente busca e apreensão de documentos.
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 NOTÍCIA: CGU e PF desarticulam quadrilha que atuava em municípios cearenses A CGU participa_ na manhã desta quinta-feira (21/03)_ da Operação 
Cactus_ deflagrada pela Polícia Federal para investigar organização criminosa que atua no estado do Ceará desde 2004 desviando recursos públicos 
transferidos pela União a diversos municípios cearenses mediante convênios e contratos de repasse. Investigações preliminares demonstraram que um ex-
prefeito do município de Itatira/CE_ atuando como lobista_ lidera uma associação criminosa_ cuja atuação junto a prefeituras do estado do Ceará e de 
outras unidades da federação visava a facilitar a obtenção de recursos federais_ na forma de convênios ou contratos de repasse_ inclusive mediante 2013-03-21T15:30:00+0000 545148528862551_85314592

0146bfc8421a0876b96ff38e08b2c58e222
aa705 0

 Será que eles esqueceram do Sul...

2013-03-21T22:46:22+0000 0

17147777
2896297_
54514852
8862551

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 NOTÍCIA: CGU e PF desarticulam quadrilha que atuava em municípios cearenses A CGU participa_ na manhã desta quinta-feira (21/03)_ da Operação 
Cactus_ deflagrada pela Polícia Federal para investigar organização criminosa que atua no estado do Ceará desde 2004 desviando recursos públicos 
transferidos pela União a diversos municípios cearenses mediante convênios e contratos de repasse. Investigações preliminares demonstraram que um ex-
prefeito do município de Itatira/CE_ atuando como lobista_ lidera uma associação criminosa_ cuja atuação junto a prefeituras do estado do Ceará e de 
outras unidades da federação visava a facilitar a obtenção de recursos federais_ na forma de convênios ou contratos de repasse_ inclusive mediante 2013-03-21T15:30:00+0000 545148528862551_85320637

07bea54f6540a46d080fb32546b3f6a3943
2667e 0

 Bom dia!!
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 NOTÍCIA: CGU e PF desarticulam quadrilha que atuava em municípios cearenses A CGU participa_ na manhã desta quinta-feira (21/03)_ da Operação 
Cactus_ deflagrada pela Polícia Federal para investigar organização criminosa que atua no estado do Ceará desde 2004 desviando recursos públicos 
transferidos pela União a diversos municípios cearenses mediante convênios e contratos de repasse. Investigações preliminares demonstraram que um ex-
prefeito do município de Itatira/CE_ atuando como lobista_ lidera uma associação criminosa_ cuja atuação junto a prefeituras do estado do Ceará e de 
outras unidades da federação visava a facilitar a obtenção de recursos federais_ na forma de convênios ou contratos de repasse_ inclusive mediante 2013-03-21T15:30:00+0000 545148528862551_85321755

b14835c9b9a62250e00e5bccf599d3509d
805c82 0

 É isso. Temos que ter mais ações nesse sentido.
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 NOTÍCIA: CGU e PF desarticulam quadrilha que atuava em municípios cearenses A CGU participa_ na manhã desta quinta-feira (21/03)_ da Operação 
Cactus_ deflagrada pela Polícia Federal para investigar organização criminosa que atua no estado do Ceará desde 2004 desviando recursos públicos 
transferidos pela União a diversos municípios cearenses mediante convênios e contratos de repasse. Investigações preliminares demonstraram que um ex-
prefeito do município de Itatira/CE_ atuando como lobista_ lidera uma associação criminosa_ cuja atuação junto a prefeituras do estado do Ceará e de 
outras unidades da federação visava a facilitar a obtenção de recursos federais_ na forma de convênios ou contratos de repasse_ inclusive mediante 2013-03-21T15:30:00+0000 545148528862551_85328935

a2abc6fb302316d4c05e61434afb5233671
75671 0

 Gostaria de ver essas fiscalizações aqui nos municípios da bahia ...
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 Gostaria que a CGU ao visitar Iguaba Grande/RJ prestassem atenção na prestação de contas do convênio para implantação da escola de padeiros e 
confeiteiros tendo em vista que o prédio que eles prestaram contas que construiram é mentira o prédio ja existia e funcionava a cozinha comunitária. Os 
atos oficiais como extratos de contratos e edital de licitação deste ano ainda não foi publicado. A maior mutreta está no Boletim informativo_ pois eles 
publicam quando querem e quando interessa republicam página do meio para apresentar aos órgão oficiais com data antiga. Acumulação de cargos eles 
não fiscalizam. 2013-03-21T12:29:20+0000 545109092199828_85314331

68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Carlos, caso o convênio em questão utilize recursos públicos federais, pedimos que você faça 
sua denúncia à CGU para que seja analisada e, possivelmente, incorporada ao escopo dos 
trabalhos do Programa de Fiscalização por Sorteios Públicos. Observe as informações 
necessárias no link http://www.cgu.gov.br/Denuncias/ Continue exercendo sua cidadania!

2013-03-21T20:47:44+0000 0
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0e3e4dca
5ac5c038
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431484b9
b586495e

 por que a CGU não pode investigar os repasse de verbas federais aos municípios com menos de 50 mil habitantes? existe algum orgão que se ocupa 
disso?

2013-03-18T17:35:57+0000 543929165651154_85303977
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Esdras, a CGU fiscaliza sim as verbas federais repassadas aos municípios com menos de 50 mil 
habitantes, seja no âmbito do Programa de Fiscalização dos Municípios pos Sorteios Públicos 
(http://www.cgu.gov.br/ControleInterno/AvaliacaoExecucaoProgramasGoverno/Sorteios/leiamai
s.asp) ou em outras ações de controle interno (vide: 
http://www.cgu.gov.br/ControleInterno/AcoesInvestigativas/index.asp). 2013-03-18T17:47:18+0000 2
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 por que a CGU não pode investigar os repasse de verbas federais aos municípios com menos de 50 mil habitantes? existe algum orgão que se ocupa 
disso?

2013-03-18T17:35:57+0000 543929165651154_85303981
0e3e4dca5ac5c03805ac7046431484b9b5
86495e 0

 obg pelas informações (y)
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2013-03-14T09:34:05+0000 433312033421496_1074288
94170ddbb225cee5aabfff26135b4ddbef82
fef9 0

 - Este é Welliton Resende sempre à frente combatendo a corrupção no Maranhão...
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-03-11T19:00:00+0000 500081783382602_85321555
e0ff96fbefc3254177460336eddd2555c485
a722 0

 E AÍ GIRL????????????
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 o CGU vai se pronunciar sobre esta atitude do TCU? http://estadao.br.msn.com/ultimas-noticias/ministros-do-tcu-ganham-rdollar-53-mil-para-viagens-e-
escondem-os-roteiros

2013-03-11T18:42:43+0000 354456478005341_1817218
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Jun, a CGU é o órgão de monitoramento da implementação da LAI no âmbito do Poder 
Executivo Federal. Não nos cabe comentar assuntos relacionados a esse processo em órgãos de 
outros poderes ou de outras esferas de governo.
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 NOTÍCIA: Operação Premier apura desvio de verbas federais na Paraíba A unidade regional da CGU na Paraíba participa hoje (08)_ na cidade de 
Conceição_ da Operação Premier_ deflagrada pela Polícia Federal (PF) para apreender documentos relacionados a várias irregularidades em licitações_ 
contratos e obras custeadas com recursos federais repassados à prefeitura do município. Segundo as investigações_ parte do dinheiro (R$ 1_8 milhão) foi 
desviada pelo filho de uma ex-prefeita da cidade que_ mesmo sem vínculo formal com a prefeitura_ atuava como se prefeito fosse_ conduzindo a 
contratação das empresas responsáveis pelas obras. Confira a notícia completa no site da CGU: 2013-03-08T17:00:03+0000 539516322759105_1716580

21362617f82c40923b9833886b975b8df9ff
9aec 0

 ? O trabalho continua! Parabéns
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 NOTÍCIA: Operação Premier apura desvio de verbas federais na Paraíba A unidade regional da CGU na Paraíba participa hoje (08)_ na cidade de 
Conceição_ da Operação Premier_ deflagrada pela Polícia Federal (PF) para apreender documentos relacionados a várias irregularidades em licitações_ 
contratos e obras custeadas com recursos federais repassados à prefeitura do município. Segundo as investigações_ parte do dinheiro (R$ 1_8 milhão) foi 
desviada pelo filho de uma ex-prefeita da cidade que_ mesmo sem vínculo formal com a prefeitura_ atuava como se prefeito fosse_ conduzindo a 
contratação das empresas responsáveis pelas obras. Confira a notícia completa no site da CGU: 2013-03-08T17:00:03+0000 539516322759105_1716607

d087d71efebb69654c37c1bf6d2ab6237c1
a2bac 0

 Muito bom, é a casa caindo pelo país todo.
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 NOTÍCIA: Operação Premier apura desvio de verbas federais na Paraíba A unidade regional da CGU na Paraíba participa hoje (08)_ na cidade de 
Conceição_ da Operação Premier_ deflagrada pela Polícia Federal (PF) para apreender documentos relacionados a várias irregularidades em licitações_ 
contratos e obras custeadas com recursos federais repassados à prefeitura do município. Segundo as investigações_ parte do dinheiro (R$ 1_8 milhão) foi 
desviada pelo filho de uma ex-prefeita da cidade que_ mesmo sem vínculo formal com a prefeitura_ atuava como se prefeito fosse_ conduzindo a 
contratação das empresas responsáveis pelas obras. Confira a notícia completa no site da CGU: 2013-03-08T17:00:03+0000 539516322759105_1716925

c9ba1ec1639e618e59d2d44ab87a2af07ab
1ffc2 0

 Parabens Equipe da CGU pela participacao da Operacao Premier...
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 NOTÍCIA: Operação Premier apura desvio de verbas federais na Paraíba A unidade regional da CGU na Paraíba participa hoje (08)_ na cidade de 
Conceição_ da Operação Premier_ deflagrada pela Polícia Federal (PF) para apreender documentos relacionados a várias irregularidades em licitações_ 
contratos e obras custeadas com recursos federais repassados à prefeitura do município. Segundo as investigações_ parte do dinheiro (R$ 1_8 milhão) foi 
desviada pelo filho de uma ex-prefeita da cidade que_ mesmo sem vínculo formal com a prefeitura_ atuava como se prefeito fosse_ conduzindo a 
contratação das empresas responsáveis pelas obras. Confira a notícia completa no site da CGU: 2013-03-08T17:00:03+0000 539516322759105_1717870

f3e8458145518262c91782de150ac675b0
b0e155 0

 QUANDO TEREMOS A MAGNIFICA POLICIA FEDERAL EM JANDAÍRA-
BAHIA??????? (OPERAÇÃO "TIETA DO AGRESTE), SONHO COM ESSE DIA!

2013-03-09T13:45:25+0000 0
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 NOTÍCIA: Operação Premier apura desvio de verbas federais na Paraíba A unidade regional da CGU na Paraíba participa hoje (08)_ na cidade de 
Conceição_ da Operação Premier_ deflagrada pela Polícia Federal (PF) para apreender documentos relacionados a várias irregularidades em licitações_ 
contratos e obras custeadas com recursos federais repassados à prefeitura do município. Segundo as investigações_ parte do dinheiro (R$ 1_8 milhão) foi 
desviada pelo filho de uma ex-prefeita da cidade que_ mesmo sem vínculo formal com a prefeitura_ atuava como se prefeito fosse_ conduzindo a 
contratação das empresas responsáveis pelas obras. Confira a notícia completa no site da CGU: 2013-03-08T17:00:03+0000 539516322759105_1718137

9475837030d0359ac860b235d244acf9c0
897cbd 0

 Parabéns pelo trabalho. São essas ações que nos animam e mantém nossa confiança na Justiça. 
Pois não há nada mais revoltante que a impunidade.
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 NOTÍCIA: Operação Premier apura desvio de verbas federais na Paraíba A unidade regional da CGU na Paraíba participa hoje (08)_ na cidade de 
Conceição_ da Operação Premier_ deflagrada pela Polícia Federal (PF) para apreender documentos relacionados a várias irregularidades em licitações_ 
contratos e obras custeadas com recursos federais repassados à prefeitura do município. Segundo as investigações_ parte do dinheiro (R$ 1_8 milhão) foi 
desviada pelo filho de uma ex-prefeita da cidade que_ mesmo sem vínculo formal com a prefeitura_ atuava como se prefeito fosse_ conduzindo a 
contratação das empresas responsáveis pelas obras. Confira a notícia completa no site da CGU: 2013-03-08T17:00:03+0000 539516322759105_1718763

fc384125b30e40a74d1ca4b469a0faad4bfc
aab4 0

 Ações como essa devem ser prestigiadas pelo povo brasileiro e valorizados os PMs.que 
participam de tais projetos.Parabéns pela atividade!
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 O Fórum de Direito de Acesso a Informações Públicas destacou projeto de lei que obriga a exposição da LAI em órgãos públicos e autarquias. Qual sua 
opinião sobre esta proposta?

2013-03-08T14:00:01+0000 219689444837214_856699
0897293c28a132815d5b6fb3adfc88c65e4
36b1e 0

 Em Betim-MG estão restringindo o acesso até o "portal transparência" da prefeitura foi 
bloqueado o acesso ao item receitas. http://www.betim.mg.gov.br/transparencia/ Item: Receitas 
(bloqueado pelo administrador Erro 324)
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 O Fórum de Direito de Acesso a Informações Públicas destacou projeto de lei que obriga a exposição da LAI em órgãos públicos e autarquias. Qual sua 
opinião sobre esta proposta?

2013-03-08T14:00:01+0000 219689444837214_857224
1a70a0132fbbf8358ab460e53ce79b42bc4
c361b 0

 É uma pena que a administração pública precise ser obrigada por lei a tornar suas atividades 
transparentes. Na verdade, se abstrairmos muitos dos detalhes sórdidos que envolvem essa 
dificuldade em mostrar abertamente suas práticas, descobriremos que se trata de um reflexo do 
comportamento geral da nossa querida Nação. Acredito que a cultura brasileira é favorável aos 
segredos e sigilos que beneficiam a alguns, em detrimento do direito de todos. 2013-03-08T17:48:34+0000 0

17147777
2896297_
21968944
4837214

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 O Fórum de Direito de Acesso a Informações Públicas destacou projeto de lei que obriga a exposição da LAI em órgãos públicos e autarquias. Qual sua 
opinião sobre esta proposta?

2013-03-08T14:00:01+0000 219689444837214_861500
9d9beebaae7dac063bf8c92acd43cc4fc9a
df708 0

 Transparência inibe a Corrupção, e voto aberto revela os inimigos do Povo!!
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 Homenagem da Controladoria-Geral da União a todas as cidadãs brasileiras. Em nosso perfil_ são mais de 5.000 mulheres (46_7% do total) unidas pela 
ética e eficiência na administração pública. Um parabéns especial a cada uma de vocês!

2013-03-08T12:00:01+0000 539120239465380_1716789
039f9d8e30a159ca2da993dd6f7fe51e3e8
2c86a 0

 Muito bem meninas!!!
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 Homenagem da Controladoria-Geral da União a todas as cidadãs brasileiras. Em nosso perfil_ são mais de 5.000 mulheres (46_7% do total) unidas pela 
ética e eficiência na administração pública. Um parabéns especial a cada uma de vocês!

2013-03-08T12:00:01+0000 539120239465380_1717217
e715fd2d3da18db10b1a13a7ef86fb93257
87f06 0

 Obrigada!
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 Homenagem da Controladoria-Geral da União a todas as cidadãs brasileiras. Em nosso perfil_ são mais de 5.000 mulheres (46_7% do total) unidas pela 
ética e eficiência na administração pública. Um parabéns especial a cada uma de vocês!

2013-03-08T12:00:01+0000 539120239465380_1719128
9d9beebaae7dac063bf8c92acd43cc4fc9a
df708 0

 Beijos CGU....Obrigada!!!
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 Homenagem da Controladoria-Geral da União a todas as cidadãs brasileiras. Em nosso perfil_ são mais de 5.000 mulheres (46_7% do total) unidas pela 
ética e eficiência na administração pública. Um parabéns especial a cada uma de vocês!

2013-03-08T12:00:01+0000 539120239465380_1764736
08423d9a9ecfcd3e3d0f53c569d45ab37b4
b0406 0

 Parabéns às mulheres, pq. alem de ser geradoras de idéias, são também geradoras de vidas
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-03-06T14:00:01+0000 273796136087622_1225178
6b54d2020f96f7591a23f00329b4ea2a578
571d4 0

 Eu sempre fico na torcida... passou perto, mas não foi ainda desta vez.

2013-03-06T14:02:59+0000 2

17147777
2896297_
27379613
6087622

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-03-06T14:00:01+0000 273796136087622_1225460
cb87febf2698761308e5407b885c2c1211f
54434 0

 tomara que vcs venha para alagoas
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-03-06T14:00:01+0000 273796136087622_1225462
fe2df7b6450ccf825c1e7163ca97aaf5d40b
a89f 0

 Como eu gostaria que Santa Rita do Sapucaí, estivesse entre as cidades que serão fiscalizadas.
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-03-06T14:00:01+0000 273796136087622_1226694
ac83539f4980444ec0395d2dcab9eb74bc2
80f78 0

 estamos lá!
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-03-06T14:00:01+0000 273796136087622_1252649
405177b71babe2fe5da8a366f40b72eaa7b
282b9 0

 Fiquei muito feliz por Iguaba Grande - RJ ter sido sorteada!

2013-03-14T15:29:52+0000 1
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 http://www.cgu.gov.br/Imprensa/Noticias/2013/noticia02613.asp

2013-03-05T22:34:22+0000 437744806304542_2861208
a0b790dc3bc504e87c2f665dfe0bf03bad5
52b07 0

 Bom, mas nao eh so 1 nao. Hora da caca as bruxas (ou morte para os traidores da Patria).
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 http://www.cgu.gov.br/Imprensa/Noticias/2013/noticia02613.asp

2013-03-05T22:34:22+0000 437744806304542_2861341
41c11640c5ca8b425afa4b35cd3e57d6a95
594ad 0

 É, mas a demissão é só o resultado da medida administrativa.
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 MATÉRIA: CGU realiza 38º sorteio e define 60 municípios a serem fiscalizados A CGU sorteou_ nesta segunda-feira_ em Brasília (DF)_ os 60 
municípios que serão fiscalizados_ nas próximas semanas_ no âmbito do Programa de Fiscalização a partir de Sorteios Públicos. Serão alvo de 
fiscalizações os recursos federais destinados à execução de programas do governo nas áreas de Saúde_ Educação e Desenvolvimento Social_ bem como as 
eventuais denúncias e representações enviadas à CGU relativas às cidades sorteadas.

2013-03-05T12:26:53+0000 476674192387079_4838200
9d9beebaae7dac063bf8c92acd43cc4fc9a
df708 0

 Cubatão, São Vicente e outros municipios da baixada santista precisam deste pente fino....
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 MATÉRIA: CGU realiza 38º sorteio e define 60 municípios a serem fiscalizados A CGU sorteou_ nesta segunda-feira_ em Brasília (DF)_ os 60 
municípios que serão fiscalizados_ nas próximas semanas_ no âmbito do Programa de Fiscalização a partir de Sorteios Públicos. Serão alvo de 
fiscalizações os recursos federais destinados à execução de programas do governo nas áreas de Saúde_ Educação e Desenvolvimento Social_ bem como as 
eventuais denúncias e representações enviadas à CGU relativas às cidades sorteadas.

2013-03-05T12:26:53+0000 476674192387079_4838299
5c6bff49bcd2a958964eb948b01e3741dd2
13c04 0

 Queimados,Nova Iguaçú,Japeri,Duque de Caxias,e muitos da Baixada Fluminense,RJ, 
precisam desse pente finissimo...
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 MATÉRIA: CGU realiza 38º sorteio e define 60 municípios a serem fiscalizados A CGU sorteou_ nesta segunda-feira_ em Brasília (DF)_ os 60 
municípios que serão fiscalizados_ nas próximas semanas_ no âmbito do Programa de Fiscalização a partir de Sorteios Públicos. Serão alvo de 
fiscalizações os recursos federais destinados à execução de programas do governo nas áreas de Saúde_ Educação e Desenvolvimento Social_ bem como as 
eventuais denúncias e representações enviadas à CGU relativas às cidades sorteadas.

2013-03-05T12:26:53+0000 476674192387079_4838380
e032e0a938299fe53911609389a0928809
b1db86 0

 Esta CGU é uma palhaçada em Coelho Neto-MA com tantas suspeitas de irregularidades em 
verbas federais. Não consta no tal relatório de sorteio da CGU..
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 MATÉRIA: CGU realiza 38º sorteio e define 60 municípios a serem fiscalizados A CGU sorteou_ nesta segunda-feira_ em Brasília (DF)_ os 60 
municípios que serão fiscalizados_ nas próximas semanas_ no âmbito do Programa de Fiscalização a partir de Sorteios Públicos. Serão alvo de 
fiscalizações os recursos federais destinados à execução de programas do governo nas áreas de Saúde_ Educação e Desenvolvimento Social_ bem como as 
eventuais denúncias e representações enviadas à CGU relativas às cidades sorteadas.

2013-03-05T12:26:53+0000 476674192387079_4838395
7d2a373e50bac0bb466af3752e31079b09
12d57c 0

 belo sorteio em... rsrss
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 MATÉRIA: CGU realiza 38º sorteio e define 60 municípios a serem fiscalizados A CGU sorteou_ nesta segunda-feira_ em Brasília (DF)_ os 60 
municípios que serão fiscalizados_ nas próximas semanas_ no âmbito do Programa de Fiscalização a partir de Sorteios Públicos. Serão alvo de 
fiscalizações os recursos federais destinados à execução de programas do governo nas áreas de Saúde_ Educação e Desenvolvimento Social_ bem como as 
eventuais denúncias e representações enviadas à CGU relativas às cidades sorteadas.

2013-03-05T12:26:53+0000 476674192387079_4840301
8ff6cb7f87b7952724a9bce54de802b87f55
dddd 0

 De que adianta a CGU esteve na minha cidade em 2010 encontrou um monte de irregularidades 
e não aconteceu nada. Pelo contrário isso só serviu de exemplo para o próximo prefeito fazer a 
mesma coisa.

2013-03-05T23:12:17+0000 1

17147777
2896297_
13399857
3444006

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-03-04T14:13:41+0000 133998573444006_130843
cb5427976da0504230a7bbf4787414aa09
d3e594 0

 muito bom
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-03-04T14:13:41+0000 133998573444006_130850
103aad5139e7307ef4a312072eb82b5830
d84cdf 0

 Hum ki legal! Quem sabe elas mudam o CNPJ.

2013-03-04T14:19:58+0000 0

17147777
2896297_
13399857
3444006

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-03-04T14:13:41+0000 133998573444006_130856
0510626ba72884828ccadc2cbad625510d
d3e270 0

 http://www.avaaz.org/po/petition/Voto_aberto_no_Congresso/?fUPyjeb&pv=0 Voto aberto no 
Congresso. www.avaaz.org O voto no congresso tem que ser PÚBLICO e não SECRETO E 
COVARDE, afinal, nós votamos e queremos saber como se comportam nossos representantes!
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-03-04T14:13:41+0000 133998573444006_130907
59315e7ba9676071419417928c90b39bdd
ef1eb7 0

 Muito bem. Vamos acabar com essas farras com os recursos públicos.
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-03-04T14:13:41+0000 133998573444006_131033
54fb58998f72587ddff0f566045635c73c15
c86a 0

 S.O.S do cancêr aqui em Divinópolis é meio esquisito, pra começar o nome num tem nada a ver 
com o serviço que dizem prestar, nem sei na realidade se ainda estão em funcionamento...é uma 
pidança de dinheiro ...

2013-03-04T14:59:50+0000 1

17147777
2896297_
13399857
3444006

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-03-04T14:13:41+0000 133998573444006_131208
50a9b5bd3a5d781adf319425f276ad576ab
4c146 0

 E ainda é pouco!
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 Confira a cartilha da CGU que traz orientações aos cidadãos para participação na gestão pública e exercício do controle social Participação popular_ 
controle das ações governamentais e encaminhamento de denúncias aos órgãos responsáveis são alguns dos temas encontrados na publicação. 
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/CartilhaOlhoVivo/Arquivos/ControleSocial.pdf

2013-03-03T13:00:01+0000 535529569824447_1706374
150dedb78b660649177ea1e3a420140787
30b500 0

 como faço para conseguir exemplar?[

2013-03-03T13:05:40+0000 0
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 Confira a cartilha da CGU que traz orientações aos cidadãos para participação na gestão pública e exercício do controle social Participação popular_ 
controle das ações governamentais e encaminhamento de denúncias aos órgãos responsáveis são alguns dos temas encontrados na publicação. 
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/CartilhaOlhoVivo/Arquivos/ControleSocial.pdf

2013-03-03T13:00:01+0000 535529569824447_1706375
6aac5cbfdbec2fad2aa4f3b634dfc7ae4203
58e3 0

 RIO DE JANEIRO, BRASIL EMPREENDEDORA INOVAÇAO PROFISSIONAL VOCE 
PROCURA UMA GRANDE E RARA OPORTUNIDADE DE TRABALHO QUE LHE 
PROPORCIONE RENDA, SUCESSO PROFISSIONAL, OCUPAÇÃO DIGNA, JUSTA, 
EMPREGO PARA VOCE E MUITAS OUTRAS PESSOAS IGUAIS A VOCE? Seja um(a) 
DELEGADO(a) LOCAL DO CONSUMIDOR ENTAO ACESSE O SITE: 2013-03-03T13:08:07+0000 0
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 Confira a cartilha da CGU que traz orientações aos cidadãos para participação na gestão pública e exercício do controle social Participação popular_ 
controle das ações governamentais e encaminhamento de denúncias aos órgãos responsáveis são alguns dos temas encontrados na publicação. 
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/CartilhaOlhoVivo/Arquivos/ControleSocial.pdf

2013-03-03T13:00:01+0000 535529569824447_1706385
59315e7ba9676071419417928c90b39bdd
ef1eb7 0

 Eu adquiri a coleção toda. Recomendo à todos que busquem saber como é gasto e como deve 
ser gasto os recursos públicos. Exercitar a democracia é um dever de todos.
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 Confira a cartilha da CGU que traz orientações aos cidadãos para participação na gestão pública e exercício do controle social Participação popular_ 
controle das ações governamentais e encaminhamento de denúncias aos órgãos responsáveis são alguns dos temas encontrados na publicação. 
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/CartilhaOlhoVivo/Arquivos/ControleSocial.pdf

2013-03-03T13:00:01+0000 535529569824447_1706387
06e3698e70084b9788109c0b990285f91c
32461d 0

 Faltou o link: 
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/CartilhaOlhoVivo/Arquivos/ControleSocial.pdf.
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 Confira a cartilha da CGU que traz orientações aos cidadãos para participação na gestão pública e exercício do controle social Participação popular_ 
controle das ações governamentais e encaminhamento de denúncias aos órgãos responsáveis são alguns dos temas encontrados na publicação. 
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/CartilhaOlhoVivo/Arquivos/ControleSocial.pdf

2013-03-03T13:00:01+0000 535529569824447_1706393
59315e7ba9676071419417928c90b39bdd
ef1eb7 0

 Eu consegui falando com a CGU pelo twitter. Mas mandando email pro 
publicacoescgu@cgu.gov.br também dá. É só solicitar e aguardar o contato.

2013-03-03T13:21:25+0000 0

17147777
2896297_
53658791
6385279

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 Confira a cartilha da CGU que traz orientações aos cidadãos para participação na gestão pública e exercício do controle social Participação popular_ 
controle das ações governamentais e encaminhamento de denúncias aos órgãos responsáveis são alguns dos temas encontrados na publicação. 
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/CartilhaOlhoVivo/Arquivos/ControleSocial.pdf

2013-03-03T13:00:01+0000 535529569824447_1706405
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Acrescentamos o link ao post. Obrigada, Daniel Pereira da Silva
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 Confira a cartilha da CGU que traz orientações aos cidadãos para participação na gestão pública e exercício do controle social Participação popular_ 
controle das ações governamentais e encaminhamento de denúncias aos órgãos responsáveis são alguns dos temas encontrados na publicação. 
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/CartilhaOlhoVivo/Arquivos/ControleSocial.pdf

2013-03-03T13:00:01+0000 535529569824447_1706489
e894f65beb70770e6cc91a80e0bb33710f1
1449f 0

 Parabéns a todos!
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 Confira a cartilha da CGU que traz orientações aos cidadãos para participação na gestão pública e exercício do controle social Participação popular_ 
controle das ações governamentais e encaminhamento de denúncias aos órgãos responsáveis são alguns dos temas encontrados na publicação. 
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/CartilhaOlhoVivo/Arquivos/ControleSocial.pdf

2013-03-03T13:00:01+0000 535529569824447_1706620
4394f39d12bde30798ffb3b4e38e014a5cf4
90a1 0

 ESpero que todos acompanhe e fiscalise a gestão pública em nosso país.
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 Confira a cartilha da CGU que traz orientações aos cidadãos para participação na gestão pública e exercício do controle social Participação popular_ 
controle das ações governamentais e encaminhamento de denúncias aos órgãos responsáveis são alguns dos temas encontrados na publicação. 
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/CartilhaOlhoVivo/Arquivos/ControleSocial.pdf

2013-03-03T13:00:01+0000 535529569824447_1707416
e11c7a2ebe57aeb58308e0134ddbe18340
3e49b1 0

 muito bom!
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 Confira a cartilha da CGU que traz orientações aos cidadãos para participação na gestão pública e exercício do controle social Participação popular_ 
controle das ações governamentais e encaminhamento de denúncias aos órgãos responsáveis são alguns dos temas encontrados na publicação. 
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/CartilhaOlhoVivo/Arquivos/ControleSocial.pdf

2013-03-03T13:00:01+0000 535529569824447_1710823
0897293c28a132815d5b6fb3adfc88c65e4
36b1e 0

 Pena que na cidade de Betim o controle social é apenas de fachada, tudo mantido com rédea 
firme, e muita exclusão
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 MATÉRIA: CGU e Governo do Estado da Bahia finalizam implantação do ODP.nano O ODP.nano_ produto do Acordo de Cooperação Técnica 
celebrado entre a CGU e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)_ foi criado para reproduzir_ em nível estadual_ o modelo de atuação do 
Observatório da Despesa Pública (ODP)_ unidade da CGU_ no acompanhamento e controle dos gastos públicos_ com utilização de ferramentas 
tecnológicas e recursos humanos capacitados.

2013-03-01T12:00:01+0000 540369212674190_5840824
e893668544e2406e773191a50e5070a53b
f826ba 0

 https://www.facebook.com/#!/photo.php?fbid=615719035110906&set=pb.336599113022901.-
2207520000.1362156970&type=3&theater
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 MATÉRIA: CGU e Governo do Estado da Bahia finalizam implantação do ODP.nano O ODP.nano_ produto do Acordo de Cooperação Técnica 
celebrado entre a CGU e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)_ foi criado para reproduzir_ em nível estadual_ o modelo de atuação do 
Observatório da Despesa Pública (ODP)_ unidade da CGU_ no acompanhamento e controle dos gastos públicos_ com utilização de ferramentas 
tecnológicas e recursos humanos capacitados.

2013-03-01T12:00:01+0000 540369212674190_5840830
e893668544e2406e773191a50e5070a53b
f826ba 0

 E isso aqui, quando vão investigar????? 
https://www.facebook.com/#!/photo.php?fbid=4299751372711&set=o.336599113022901&type
=3&theater
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 MATÉRIA: CGU e Governo do Estado da Bahia finalizam implantação do ODP.nano O ODP.nano_ produto do Acordo de Cooperação Técnica 
celebrado entre a CGU e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)_ foi criado para reproduzir_ em nível estadual_ o modelo de atuação do 
Observatório da Despesa Pública (ODP)_ unidade da CGU_ no acompanhamento e controle dos gastos públicos_ com utilização de ferramentas 
tecnológicas e recursos humanos capacitados.

2013-03-01T12:00:01+0000 540369212674190_5844545
5c3b3368cbbd7671ccc744e06de178f5af7
c828b 0

 This product is phenomenal, I travel a lot and it is really hard to keep a regimen. This product is 
good science.. you will lose weight. I have lost 20 lbs in 19 days. Could not be more happier. 
thankss a lot.62 
https://www.facebook.com/pages/wvqrlb/377180665723415?sk=app_208195102528120
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 MATÉRIA: CGU e Governo do Estado da Bahia finalizam implantação do ODP.nano O ODP.nano_ produto do Acordo de Cooperação Técnica 
celebrado entre a CGU e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)_ foi criado para reproduzir_ em nível estadual_ o modelo de atuação do 
Observatório da Despesa Pública (ODP)_ unidade da CGU_ no acompanhamento e controle dos gastos públicos_ com utilização de ferramentas 
tecnológicas e recursos humanos capacitados.

2013-03-01T12:00:01+0000 540369212674190_5845316
60f2e1e0c1d96d9d25924a889f75fb4d70c
51ef3 0

 This product is phenomenal, I travel a lot and it is really hard to keep a regimen. This product is 
good science.. you will lose weight. I have lost 20 lbs in 19 days. Could not be more happier. 
thankss a lot.01 
https://www.facebook.com/pages/jyannfqx/485868748138822?sk=app_208195102528120
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 MATÉRIA: CGU e Governo do Estado da Bahia finalizam implantação do ODP.nano O ODP.nano_ produto do Acordo de Cooperação Técnica 
celebrado entre a CGU e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)_ foi criado para reproduzir_ em nível estadual_ o modelo de atuação do 
Observatório da Despesa Pública (ODP)_ unidade da CGU_ no acompanhamento e controle dos gastos públicos_ com utilização de ferramentas 
tecnológicas e recursos humanos capacitados.

2013-03-01T12:00:01+0000 540369212674190_5846411
9f7e87fc6f34cade8c20caebd25e44ba375c
61c2 0

 This product is phenomenal, I travel a lot and it is really hard to keep a regimen. This product is 
good science.. you will lose weight. I have lost 20 lbs in 19 days. Could not be more happier. 
thankss a lot.06 
https://www.facebook.com/pages/znvafrw/613914778624401?sk=app_208195102528120

2013-03-03T07:26:56+0000 0
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 VÍDEO: Confira matéria do Jornal Nacional sobre irregularidades encontradas por auditoria da CGU em órgãos públicos federais no Rio de Janeiro.

2013-02-26T17:00:01+0000 405134452916507_2388578
b14835c9b9a62250e00e5bccf599d3509d
805c82 0

 Só não posso é concordar quando diz que a Auditoria começou com a denúncia do Fantástico. O 
trabalho já tinha iniciado meses antes.
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 VÍDEO: Confira matéria do Jornal Nacional sobre irregularidades encontradas por auditoria da CGU em órgãos públicos federais no Rio de Janeiro.

2013-02-26T17:00:01+0000 405134452916507_2388681
9c36171ebced1c29d0b1a19f492c07de4a2
b8626 0

 I've been struggling my whole life with my weight. After i saw that fat burner on TV, I decided 
to give it a chance. The results are amazing. I have lost 20 lbs in 19 days. It is not a hollywood 
secret anymore :) 73 
https://www.facebook.com/pages/zgtpgwhrp/433397066734524?sk=app_208195102528120
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 MATÉRIA: Auditoria detecta desvios de R$ 23_5 milhões em cinco hospitais do Rio _De acordo com uma nova auditoria da Controladoria-Geral da 
União concluída em novembro_ a que ÉPOCA teve acesso com exclusividade_ cinco hospitais e órgãos federais ligados à saúde no Rio de Janeiro foram 
lesados em pelo menos R$ 23_5 milhões entre 2005 e o ano passado._ Fonte: Revista Época - www.epoca.com.br

2013-02-25T19:35:23+0000 467450623309350_4482689
aaf5aa1594b9f964ee93a2bf9b942e21491e
65a0 0

 Que bom seria se só os politicos fossem corruptos!
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 MATÉRIA: Auditoria detecta desvios de R$ 23_5 milhões em cinco hospitais do Rio _De acordo com uma nova auditoria da Controladoria-Geral da 
União concluída em novembro_ a que ÉPOCA teve acesso com exclusividade_ cinco hospitais e órgãos federais ligados à saúde no Rio de Janeiro foram 
lesados em pelo menos R$ 23_5 milhões entre 2005 e o ano passado._ Fonte: Revista Época - www.epoca.com.br

2013-02-25T19:35:23+0000 467450623309350_4482698
a0b790dc3bc504e87c2f665dfe0bf03bad5
52b07 0

 E quantas vidas se perderam. E eu quero dizer VIDAS !!!

2013-02-25T19:41:45+0000 1
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 MATÉRIA: Auditoria detecta desvios de R$ 23_5 milhões em cinco hospitais do Rio _De acordo com uma nova auditoria da Controladoria-Geral da 
União concluída em novembro_ a que ÉPOCA teve acesso com exclusividade_ cinco hospitais e órgãos federais ligados à saúde no Rio de Janeiro foram 
lesados em pelo menos R$ 23_5 milhões entre 2005 e o ano passado._ Fonte: Revista Época - www.epoca.com.br

2013-02-25T19:35:23+0000 467450623309350_4482710
a0772a45d8b8c799a991ee2c03754446db
43f6d9 0

 Não tem os royalties, precisa disto também?

2013-02-25T19:45:40+0000 1
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 MATÉRIA: Auditoria detecta desvios de R$ 23_5 milhões em cinco hospitais do Rio _De acordo com uma nova auditoria da Controladoria-Geral da 
União concluída em novembro_ a que ÉPOCA teve acesso com exclusividade_ cinco hospitais e órgãos federais ligados à saúde no Rio de Janeiro foram 
lesados em pelo menos R$ 23_5 milhões entre 2005 e o ano passado._ Fonte: Revista Época - www.epoca.com.br

2013-02-25T19:35:23+0000 467450623309350_4482713
6c951e8815352a69742047cc41db8b1f13
d1f9e6 0

 MP, Pf, esta passando hora desses politícos corruptos ganharem cadeia, VERGONHA...

2013-02-25T19:46:58+0000 1
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 MATÉRIA: Auditoria detecta desvios de R$ 23_5 milhões em cinco hospitais do Rio _De acordo com uma nova auditoria da Controladoria-Geral da 
União concluída em novembro_ a que ÉPOCA teve acesso com exclusividade_ cinco hospitais e órgãos federais ligados à saúde no Rio de Janeiro foram 
lesados em pelo menos R$ 23_5 milhões entre 2005 e o ano passado._ Fonte: Revista Época - www.epoca.com.br

2013-02-25T19:35:23+0000 467450623309350_4482715
82dbe97a192063ed9f6d11810f92d5b5ca9
efe37 0

 Concordo Nadia! Não entendo tambem a diferença entre desviar e roubar..

2013-02-25T19:47:43+0000 1
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 MATÉRIA: Auditoria detecta desvios de R$ 23_5 milhões em cinco hospitais do Rio _De acordo com uma nova auditoria da Controladoria-Geral da 
União concluída em novembro_ a que ÉPOCA teve acesso com exclusividade_ cinco hospitais e órgãos federais ligados à saúde no Rio de Janeiro foram 
lesados em pelo menos R$ 23_5 milhões entre 2005 e o ano passado._ Fonte: Revista Época - www.epoca.com.br

2013-02-25T19:35:23+0000 467450623309350_4482878
80d9543f2b95ec3ec83bd457758b370799
efbd3f 0

 Certamente ainda vai ganhar medalha de honra. Vergonha .

2013-02-25T20:52:59+0000 0
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 MATÉRIA: Auditoria detecta desvios de R$ 23_5 milhões em cinco hospitais do Rio _De acordo com uma nova auditoria da Controladoria-Geral da 
União concluída em novembro_ a que ÉPOCA teve acesso com exclusividade_ cinco hospitais e órgãos federais ligados à saúde no Rio de Janeiro foram 
lesados em pelo menos R$ 23_5 milhões entre 2005 e o ano passado._ Fonte: Revista Época - www.epoca.com.br

2013-02-25T19:35:23+0000 467450623309350_4483202
15a0e4b170d84f15642d311e1545f9ec6c4
36890 0

 Creio que a industria do dano moral promovido por veículos panfleteiros da direita, conseguiu 
criar uma cultura entre o empresariado, com uma lógica mais ou menos assim: "SE TÁ FÁCIL 
DE LEVAR MAIS ALGUM, TÔ DENTRO, AFINAL TODO MUNDO É CORRUPTO, NÃO 
É ?" parabéns à CGU.
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 MATÉRIA: Auditoria detecta desvios de R$ 23_5 milhões em cinco hospitais do Rio _De acordo com uma nova auditoria da Controladoria-Geral da 
União concluída em novembro_ a que ÉPOCA teve acesso com exclusividade_ cinco hospitais e órgãos federais ligados à saúde no Rio de Janeiro foram 
lesados em pelo menos R$ 23_5 milhões entre 2005 e o ano passado._ Fonte: Revista Época - www.epoca.com.br

2013-02-25T19:35:23+0000 467450623309350_4486805
9d9beebaae7dac063bf8c92acd43cc4fc9a
df708 0

 CGU venham auditar a Cidade de Santos....beijos

2013-02-27T03:36:53+0000 0
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 MATÉRIA: Auditoria detecta desvios de R$ 23_5 milhões em cinco hospitais do Rio _De acordo com uma nova auditoria da Controladoria-Geral da 
União concluída em novembro_ a que ÉPOCA teve acesso com exclusividade_ cinco hospitais e órgãos federais ligados à saúde no Rio de Janeiro foram 
lesados em pelo menos R$ 23_5 milhões entre 2005 e o ano passado._ Fonte: Revista Época - www.epoca.com.br

2013-02-25T19:35:23+0000 467450623309350_4520734
8ff6cb7f87b7952724a9bce54de802b87f55
dddd 0

 Cristais Paulista venham auditar pelo amor de Deus.

2013-03-12T01:30:52+0000 0
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 DINHEIRO DA SAÚDE ESTA SENDO GASTO ERRADAMENTE_ INCLUSIVE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR RPA

2013-02-24T20:57:45+0000 533822679995136_85230417
55d7b3e01247d0dc2ba6ff893865a36c89c
48e80 0

 DUAS BARRAS RJ
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57fbfb6a

 cadastar

2013-02-23T23:59:40+0000 533460513364686_85229587
fdbb7bc05572bc6fc70537d602e388b137b
a126b 0

 I saw this product on the Dr. Oz show a few days ago and was amazed at the results. Today is 
my 8th day being on the program and I am 11lbs down!!:) I just want others to know when 
something works. Good luck to you all! 24 
https://www.facebook.com/pages/fnliykh/157387354418857?sk=app_208195102528120

2013-02-24T15:21:48+0000 0
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76149d78

 é certo torcedores presos na Bolívia_ estarem sendo assistidos c/ colchões e advogados c/ dinheiro público. cabe fiscalizar? não vejo bem para o 
contribuinte essa ação da embaixada brasileira na Bolívia

2013-02-22T23:01:58+0000 532992613411476_85237511
e87856cb5191a76140432b4b6cd3295c21
9e92f2 0

 E olha que eles cobram caro...pensam que somos do primeiro mundo...digo, de outro mundo

2013-02-26T19:45:03+0000 0
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 VÍDEO: TV NBR conversa com o Corregedor-geral da União_ Waldir João Ferreira_ sobre o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
(CEIS).

2013-02-22T17:00:01+0000 428056493940309_2965323
d96fa5d7c1901d6baabb2a5db1cfc870579
f93de 0

 A Caixa Econômica Federal Incentiva o Genocídio do Povo Brasileiro quando usa dinheiro 
Publico para Patrocinar Time de Futebol. Não seria Melhor investir primeiramente na Saúde, 
Educação e Segurança do Ser Humano Torcedor? O Clube vai muito bem, obrigado! Os 
jogadores têm seus salários MILIONÁRIOS pagos em dia. Já o Ser Humano torcedor esta em 
um Presidio por ter Assassinado um Ser Humano de apenas 14 anos de idade. Esta sendo 2013-02-24T12:53:53+0000 0
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 VÍDEO: TV NBR conversa com o Secretário-executivo da CGU_ Carlos Higino_ sobre o Cadastro Empresa Pró-Ética.

2013-02-20T19:00:01+0000 228946640563679_776101
d96fa5d7c1901d6baabb2a5db1cfc870579
f93de 0

 A Caixa Econômica Federal Incentiva o Genocídio do Povo Brasileiro quando usa dinheiro 
Publico para Patrocinar Time de Futebol. Não seria Melhor investir primeiramente na Saúde, 
Educação e Segurança do Ser Humano Torcedor? O Clube vai muito bem, obrigado! Os 
jogadores têm seus salários MILIONÁRIOS pagos em dia. Já o Ser Humano torcedor esta em 
um Presidio por ter Assassinado um Ser Humano de apenas 14 anos de idade. Esta sendo 2013-02-24T12:55:23+0000 0
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 Quer saber mais sobre o combate à corrupção? Acesse a Biblioteca Virtual sobre Corrupção (BVC)_ projeto da CGU em parceria com a UNODC 
(Escritório das Nações Unidas Contra Drogas e Crimes). Na BVC você encontra mais de mil registros sobre defesa do patrimônio público_ transparência_ 
prevenção e combate à corrupção_ entre outros. https://bvc.cgu.gov.br/

2013-02-19T13:27:32+0000 531622136881857_1683175
a0b790dc3bc504e87c2f665dfe0bf03bad5
52b07 0

 Eu so gostaria muitissimo que as Nacoes Unidas ficassem FORA e nossa instituicoes 
constituidas fossem capaz de cuidar de nossos problemas internamente, haja vista que a ONU 
tem sempre uma "hidden agenda" para beneficiar pequenos grupos estrangeiros e isso eh um 
fato!
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 Quer saber mais sobre o combate à corrupção? Acesse a Biblioteca Virtual sobre Corrupção (BVC)_ projeto da CGU em parceria com a UNODC 
(Escritório das Nações Unidas Contra Drogas e Crimes). Na BVC você encontra mais de mil registros sobre defesa do patrimônio público_ transparência_ 
prevenção e combate à corrupção_ entre outros. https://bvc.cgu.gov.br/

2013-02-19T13:27:32+0000 531622136881857_1683371
b7351aa14961038b3e11cf141db25e6cfcc
56cc6 0

 Vi na CNN este fim de semana, 15 OU 16/02/13 que a China envIou um grupo de membros do 
partido à HONG KONG. Diz-se que em Hong Kong a corrupção acabou A MAIS DE 20 anos 
atrás, com medidas diferenciadas! Há alguém que possa pesquisar sobre isto na CGU ??
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 Quer saber mais sobre o combate à corrupção? Acesse a Biblioteca Virtual sobre Corrupção (BVC)_ projeto da CGU em parceria com a UNODC 
(Escritório das Nações Unidas Contra Drogas e Crimes). Na BVC você encontra mais de mil registros sobre defesa do patrimônio público_ transparência_ 
prevenção e combate à corrupção_ entre outros. https://bvc.cgu.gov.br/

2013-02-19T13:27:32+0000 531622136881857_1683695
45fc152c31a5f1b27768f6dda65e55a8b3f7
f264 0

 DA HORA!!!
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 _Abolir o voto secreto no poder legislativo das três esferas de governo_ nas sessões ordinárias e extraordinárias_ inclusive para cassação de mandato_ é 
uma das 80 propostas priorizadas na 1ª Consocial. Conheça o relatório final da Conferência e saiba como contribuir para a concretização das propostas: 
www.consocial.cgu.gov.br/noticias/cgu-publica-relatorio-final-da-1-consocial/

2013-02-18T17:00:50+0000 529394633771274_1681306
80d9543f2b95ec3ec83bd457758b370799
efbd3f 0

 Precisamos de transparência.
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 _Abolir o voto secreto no poder legislativo das três esferas de governo_ nas sessões ordinárias e extraordinárias_ inclusive para cassação de mandato_ é 
uma das 80 propostas priorizadas na 1ª Consocial. Conheça o relatório final da Conferência e saiba como contribuir para a concretização das propostas: 
www.consocial.cgu.gov.br/noticias/cgu-publica-relatorio-final-da-1-consocial/

2013-02-18T17:00:50+0000 529394633771274_1681308
307faec455b3d4c59199d7a352dbd29c12
2fb691 0

 Nós elegemos nossos representantes, portanto temos o direito de saber em quem votam e o quê 
votam. Um elo da ditadura manter sigilo.
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 _Abolir o voto secreto no poder legislativo das três esferas de governo_ nas sessões ordinárias e extraordinárias_ inclusive para cassação de mandato_ é 
uma das 80 propostas priorizadas na 1ª Consocial. Conheça o relatório final da Conferência e saiba como contribuir para a concretização das propostas: 
www.consocial.cgu.gov.br/noticias/cgu-publica-relatorio-final-da-1-consocial/

2013-02-18T17:00:50+0000 529394633771274_1681357
0ff7fe62a885967f1b92abf896877290ccfc6
f0f 0

 É preciso conhecer melhor os prós e contras dessa proposta, para não se tornar uma discussão 
enviesada. Queremos muito a transparência político-administrativa, mas creio que nesse caso 
abolição do voto secreto pode causar grandes impasses, que pode tirar a liberdade de vontante de 
fazer sua própria escolha, pois ele passa fica a mercê daqueles que tiverem mais 
poder/influência. 2013-02-18T17:38:56+0000 2
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 _Abolir o voto secreto no poder legislativo das três esferas de governo_ nas sessões ordinárias e extraordinárias_ inclusive para cassação de mandato_ é 
uma das 80 propostas priorizadas na 1ª Consocial. Conheça o relatório final da Conferência e saiba como contribuir para a concretização das propostas: 
www.consocial.cgu.gov.br/noticias/cgu-publica-relatorio-final-da-1-consocial/

2013-02-18T17:00:50+0000 529394633771274_1681489
d8c33e664299c2aad6cd0470f1454da9bab
eaed4 0

 A história não reflete a sua preocupação Mariah Cruz!
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 _Abolir o voto secreto no poder legislativo das três esferas de governo_ nas sessões ordinárias e extraordinárias_ inclusive para cassação de mandato_ é 
uma das 80 propostas priorizadas na 1ª Consocial. Conheça o relatório final da Conferência e saiba como contribuir para a concretização das propostas: 
www.consocial.cgu.gov.br/noticias/cgu-publica-relatorio-final-da-1-consocial/

2013-02-18T17:00:50+0000 529394633771274_1681945
6e3f0f2dbc51647e108f6c206d098d78c15
81241 0

 Não é para ter transparência??? EU APOIO!!!! Quero transparência para saber quais são os 
representantes eleitos que realmente defendem os interesses legítimos do Povo Brasileiro!!!!!!
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 _Abolir o voto secreto no poder legislativo das três esferas de governo_ nas sessões ordinárias e extraordinárias_ inclusive para cassação de mandato_ é 
uma das 80 propostas priorizadas na 1ª Consocial. Conheça o relatório final da Conferência e saiba como contribuir para a concretização das propostas: 
www.consocial.cgu.gov.br/noticias/cgu-publica-relatorio-final-da-1-consocial/

2013-02-18T17:00:50+0000 529394633771274_1682226
3d0635a758831e785de596d19310b4194f
24c4b5 0

 Vivêmos em uma democracia, então para que o voto secreto, se é do interesse da população que 
vota saber se realmente está sendo representada...Chega de hipocrisia e mentiras o Brasil quer 
transparência total de seus representantes.
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 _Abolir o voto secreto no poder legislativo das três esferas de governo_ nas sessões ordinárias e extraordinárias_ inclusive para cassação de mandato_ é 
uma das 80 propostas priorizadas na 1ª Consocial. Conheça o relatório final da Conferência e saiba como contribuir para a concretização das propostas: 
www.consocial.cgu.gov.br/noticias/cgu-publica-relatorio-final-da-1-consocial/

2013-02-18T17:00:50+0000 529394633771274_1683293
1cf9aa0e3a94bc3a0903633a8c4dc758623
9d381 0

 É isso mesmo queremos claresa, nos fatos...
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 _Abolir o voto secreto no poder legislativo das três esferas de governo_ nas sessões ordinárias e extraordinárias_ inclusive para cassação de mandato_ é 
uma das 80 propostas priorizadas na 1ª Consocial. Conheça o relatório final da Conferência e saiba como contribuir para a concretização das propostas: 
www.consocial.cgu.gov.br/noticias/cgu-publica-relatorio-final-da-1-consocial/

2013-02-18T17:00:50+0000 529394633771274_1683529
bad64c9dd14085c4d27f81702db1ec580ac
68407 0

 e acabar com a indicação no Judiciário!
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 _Abolir o voto secreto no poder legislativo das três esferas de governo_ nas sessões ordinárias e extraordinárias_ inclusive para cassação de mandato_ é 
uma das 80 propostas priorizadas na 1ª Consocial. Conheça o relatório final da Conferência e saiba como contribuir para a concretização das propostas: 
www.consocial.cgu.gov.br/noticias/cgu-publica-relatorio-final-da-1-consocial/

2013-02-18T17:00:50+0000 529394633771274_1686088
cf1cd80d6300ef4f460199e46a3c1c373fea
8665 0

 O voto secreto é uma maneira de trair os eleitores...
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 _Abolir o voto secreto no poder legislativo das três esferas de governo_ nas sessões ordinárias e extraordinárias_ inclusive para cassação de mandato_ é 
uma das 80 propostas priorizadas na 1ª Consocial. Conheça o relatório final da Conferência e saiba como contribuir para a concretização das propostas: 
www.consocial.cgu.gov.br/noticias/cgu-publica-relatorio-final-da-1-consocial/

2013-02-18T17:00:50+0000 529394633771274_1688167
769077f0560c9b704dd8898825554e32a8
82c8c1 0

 mais um movimento de facebook que nao vai a lugar algum? quem deve votar para que o voto 
secreto seja abolido? nao sei...
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 _Abolir o voto secreto no poder legislativo das três esferas de governo_ nas sessões ordinárias e extraordinárias_ inclusive para cassação de mandato_ é 
uma das 80 propostas priorizadas na 1ª Consocial. Conheça o relatório final da Conferência e saiba como contribuir para a concretização das propostas: 
www.consocial.cgu.gov.br/noticias/cgu-publica-relatorio-final-da-1-consocial/

2013-02-18T17:00:50+0000 529394633771274_1694768
184f55e1edd81f3c31007fb811727bca037
b383e 0

 gozação invocada esssa, coisas de gente que não faz nadica de nada.
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 CGU - Controladoria-Geral da União (oficial) shared a link.

2013-02-18T11:00:01+0000 306629546106044_1403088
307faec455b3d4c59199d7a352dbd29c12
2fb691 0

 Mais rigor na fiscalização na área da saúde.
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 É de fundamental importância que cada cidadão assuma a tarefa de participar da gestão pública e de exercer o controle social do gasto do dinheiro 
público. Com a ajuda da sociedade_ será mais fácil controlar os gastos do Governo Federal em todo Brasil e garantir_ assim_ a correta aplicação dos 
recursos públicos. O cidadão pode participar das discussões sobre o dinheiro público e controlar sua aplicação de diversas formas_ entre elas: conselhos 
municipais_ orçamento participativo_ portal da transparência e denúncias de irregularidades. Saiba mais sobre controle social em 
http://www.portaldatransparencia.gov.br/controlesocial/ 2013-02-17T12:00:01+0000 529852470392157_1678671

0212b577ee12cd1d1e87398470277ed31b
0048f2 0

 Verinha Vera Lucia Deimiquei aqui está o site da CGU - Portal da Transparência.
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 É de fundamental importância que cada cidadão assuma a tarefa de participar da gestão pública e de exercer o controle social do gasto do dinheiro 
público. Com a ajuda da sociedade_ será mais fácil controlar os gastos do Governo Federal em todo Brasil e garantir_ assim_ a correta aplicação dos 
recursos públicos. O cidadão pode participar das discussões sobre o dinheiro público e controlar sua aplicação de diversas formas_ entre elas: conselhos 
municipais_ orçamento participativo_ portal da transparência e denúncias de irregularidades. Saiba mais sobre controle social em 
http://www.portaldatransparencia.gov.br/controlesocial/ 2013-02-17T12:00:01+0000 529852470392157_1678677

453c42e618336682a2e61a3d13df05c432
8ec23c 0

 Parece que a cgu n da muita atencao para o q denunciamos pelo site. Ano passado denunciamos 
que um convenio nao tava sendo executado, corretamente. Nunca recebi uma rsp. Hj o municipio 
esta com dificuldade de continuar com o convenio e o prefeito q saiu ta sorrindo a toa. Falta 
agilidade para processar estas denuncias, pois quando a fazemos o fato ta acontecendo e a 
demora faz tudo ser maquiado. Venham na minha cidade e facam uma fiscalizacao nos 2013-02-17T12:20:44+0000 11
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 É de fundamental importância que cada cidadão assuma a tarefa de participar da gestão pública e de exercer o controle social do gasto do dinheiro 
público. Com a ajuda da sociedade_ será mais fácil controlar os gastos do Governo Federal em todo Brasil e garantir_ assim_ a correta aplicação dos 
recursos públicos. O cidadão pode participar das discussões sobre o dinheiro público e controlar sua aplicação de diversas formas_ entre elas: conselhos 
municipais_ orçamento participativo_ portal da transparência e denúncias de irregularidades. Saiba mais sobre controle social em 
http://www.portaldatransparencia.gov.br/controlesocial/ 2013-02-17T12:00:01+0000 529852470392157_1678686

0212b577ee12cd1d1e87398470277ed31b
0048f2 0

 Jonilson dê mais informações nesta página...tua cidade por exemplo. Abraço
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 É de fundamental importância que cada cidadão assuma a tarefa de participar da gestão pública e de exercer o controle social do gasto do dinheiro 
público. Com a ajuda da sociedade_ será mais fácil controlar os gastos do Governo Federal em todo Brasil e garantir_ assim_ a correta aplicação dos 
recursos públicos. O cidadão pode participar das discussões sobre o dinheiro público e controlar sua aplicação de diversas formas_ entre elas: conselhos 
municipais_ orçamento participativo_ portal da transparência e denúncias de irregularidades. Saiba mais sobre controle social em 
http://www.portaldatransparencia.gov.br/controlesocial/ 2013-02-17T12:00:01+0000 529852470392157_1678803

d8c33e664299c2aad6cd0470f1454da9bab
eaed4 0

 Jonilson Oliveira, sua indignação é a mesma de muitos cidadãos! Realmente precisa-se de 
RESOLUTIVIDADE.
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 É de fundamental importância que cada cidadão assuma a tarefa de participar da gestão pública e de exercer o controle social do gasto do dinheiro 
público. Com a ajuda da sociedade_ será mais fácil controlar os gastos do Governo Federal em todo Brasil e garantir_ assim_ a correta aplicação dos 
recursos públicos. O cidadão pode participar das discussões sobre o dinheiro público e controlar sua aplicação de diversas formas_ entre elas: conselhos 
municipais_ orçamento participativo_ portal da transparência e denúncias de irregularidades. Saiba mais sobre controle social em 
http://www.portaldatransparencia.gov.br/controlesocial/ 2013-02-17T12:00:01+0000 529852470392157_1678910

105d11b93326f85092d099d559058460e4f
16311 0

 Assim que assumi como secretária de saúde fui a Cgu e lá relatei alguns problemas que iríamos 
enfrentar na nossa gestão, fui informada que há muita demanda pra pouco servidor, mas penso 
que a justiça e os demais órgãos de controle falham demais em, mesmo sabendo como a grande 
maioria dos gestores deixariam os municípios, não tomar uma medida preventiva 
proporcionando aos novos gestores a possibilidade de fazer uma gestão plena enfrentamos 2013-02-17T14:29:09+0000 1
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 É de fundamental importância que cada cidadão assuma a tarefa de participar da gestão pública e de exercer o controle social do gasto do dinheiro 
público. Com a ajuda da sociedade_ será mais fácil controlar os gastos do Governo Federal em todo Brasil e garantir_ assim_ a correta aplicação dos 
recursos públicos. O cidadão pode participar das discussões sobre o dinheiro público e controlar sua aplicação de diversas formas_ entre elas: conselhos 
municipais_ orçamento participativo_ portal da transparência e denúncias de irregularidades. Saiba mais sobre controle social em 
http://www.portaldatransparencia.gov.br/controlesocial/ 2013-02-17T12:00:01+0000 529852470392157_1679072

80d9543f2b95ec3ec83bd457758b370799
efbd3f 0

 Jornal extra de 7.2.203,Funcionários do Rio são acusados de fraudar a saúde, como pode? 
Desviado o dinheiro do aluguel social? Sinal evidente que os gestores,não estão controlando 
nada!
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 É de fundamental importância que cada cidadão assuma a tarefa de participar da gestão pública e de exercer o controle social do gasto do dinheiro 
público. Com a ajuda da sociedade_ será mais fácil controlar os gastos do Governo Federal em todo Brasil e garantir_ assim_ a correta aplicação dos 
recursos públicos. O cidadão pode participar das discussões sobre o dinheiro público e controlar sua aplicação de diversas formas_ entre elas: conselhos 
municipais_ orçamento participativo_ portal da transparência e denúncias de irregularidades. Saiba mais sobre controle social em 
http://www.portaldatransparencia.gov.br/controlesocial/ 2013-02-17T12:00:01+0000 529852470392157_1679413

3fc95a0a3f3fb468c468286af7d7d7ac3ad2
b584 0

 As estatísticas dizem: somente 20% dos cidadãos em geral, estão interessados nisto. 
Infelizmente.
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 É de fundamental importância que cada cidadão assuma a tarefa de participar da gestão pública e de exercer o controle social do gasto do dinheiro 
público. Com a ajuda da sociedade_ será mais fácil controlar os gastos do Governo Federal em todo Brasil e garantir_ assim_ a correta aplicação dos 
recursos públicos. O cidadão pode participar das discussões sobre o dinheiro público e controlar sua aplicação de diversas formas_ entre elas: conselhos 
municipais_ orçamento participativo_ portal da transparência e denúncias de irregularidades. Saiba mais sobre controle social em 
http://www.portaldatransparencia.gov.br/controlesocial/ 2013-02-17T12:00:01+0000 529852470392157_1679515

30686d6eeed5079ee94c21addcd57e03f0c
26842 0

 Só um site bonito e muitas funcionalidades, agir que é bom nada ... estão igual a politicos, não 
generalizando, mas uma promessa que não é cumprida ... INDIGNAÇÃO.
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 É de fundamental importância que cada cidadão assuma a tarefa de participar da gestão pública e de exercer o controle social do gasto do dinheiro 
público. Com a ajuda da sociedade_ será mais fácil controlar os gastos do Governo Federal em todo Brasil e garantir_ assim_ a correta aplicação dos 
recursos públicos. O cidadão pode participar das discussões sobre o dinheiro público e controlar sua aplicação de diversas formas_ entre elas: conselhos 
municipais_ orçamento participativo_ portal da transparência e denúncias de irregularidades. Saiba mais sobre controle social em 
http://www.portaldatransparencia.gov.br/controlesocial/ 2013-02-17T12:00:01+0000 529852470392157_1679937

62e814e1d64d41789b664b70be8df23cb7
479341 0

 isso é só no papel, não funciona. Pergunta ao Pres. da Camara Municipal de São Paulo, se lá 
podem essas reuniões serem realizadas. Sabem a que partido ele pertence? PT.
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 É de fundamental importância que cada cidadão assuma a tarefa de participar da gestão pública e de exercer o controle social do gasto do dinheiro 
público. Com a ajuda da sociedade_ será mais fácil controlar os gastos do Governo Federal em todo Brasil e garantir_ assim_ a correta aplicação dos 
recursos públicos. O cidadão pode participar das discussões sobre o dinheiro público e controlar sua aplicação de diversas formas_ entre elas: conselhos 
municipais_ orçamento participativo_ portal da transparência e denúncias de irregularidades. Saiba mais sobre controle social em 
http://www.portaldatransparencia.gov.br/controlesocial/ 2013-02-17T12:00:01+0000 529852470392157_1679953

1b49d774460ab1f6d31395f16ce1184541e
7876c 0

 Agente denuncia, so q nao acontece nada, ha nao ser sermos peseguidos. Porq o q esta 
acontecendo em Floresta do Araguaia é um absurdo. Esse mes de janeiro cortaram os salario dos 
professores em 75%. Sendo q o governo federal repassa 100% do valor do FUNDEB. Estamos 
passando fome. Nada acontece c esses gestores. Nem vale a pena denunciar. Infelizmente!
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 É de fundamental importância que cada cidadão assuma a tarefa de participar da gestão pública e de exercer o controle social do gasto do dinheiro 
público. Com a ajuda da sociedade_ será mais fácil controlar os gastos do Governo Federal em todo Brasil e garantir_ assim_ a correta aplicação dos 
recursos públicos. O cidadão pode participar das discussões sobre o dinheiro público e controlar sua aplicação de diversas formas_ entre elas: conselhos 
municipais_ orçamento participativo_ portal da transparência e denúncias de irregularidades. Saiba mais sobre controle social em 
http://www.portaldatransparencia.gov.br/controlesocial/ 2013-02-17T12:00:01+0000 529852470392157_1682184

57ef24708294599797be708c1a7150c1ae9
34873 0

 com certeza o brasil vai para frente...

2013-02-19T01:28:15+0000 1
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 É de fundamental importância que cada cidadão assuma a tarefa de participar da gestão pública e de exercer o controle social do gasto do dinheiro 
público. Com a ajuda da sociedade_ será mais fácil controlar os gastos do Governo Federal em todo Brasil e garantir_ assim_ a correta aplicação dos 
recursos públicos. O cidadão pode participar das discussões sobre o dinheiro público e controlar sua aplicação de diversas formas_ entre elas: conselhos 
municipais_ orçamento participativo_ portal da transparência e denúncias de irregularidades. Saiba mais sobre controle social em 
http://www.portaldatransparencia.gov.br/controlesocial/ 2013-02-17T12:00:01+0000 529852470392157_1737244

68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Jonilson Oliveira e demais colegas, segue manifestação da área de denúncias da CGU: "As 
denúncias apresentadas à CGU são tratadas de acordo com suas especificidades e observando-se 
a capacidade operacional do órgão. A CGU tem recebido uma grande quantidade de 
manifestações, de todas as regiões do Brasil, e, para desempenhar o seu papel com o zelo e o 
respeito que o cidadão merece, tem estabelecido estratégias de trabalho para apurar as 2013-03-19T20:06:10+0000 0
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 É de fundamental importância que cada cidadão assuma a tarefa de participar da gestão pública e de exercer o controle social do gasto do dinheiro 
público. Com a ajuda da sociedade_ será mais fácil controlar os gastos do Governo Federal em todo Brasil e garantir_ assim_ a correta aplicação dos 
recursos públicos. O cidadão pode participar das discussões sobre o dinheiro público e controlar sua aplicação de diversas formas_ entre elas: conselhos 
municipais_ orçamento participativo_ portal da transparência e denúncias de irregularidades. Saiba mais sobre controle social em 
http://www.portaldatransparencia.gov.br/controlesocial/ 2013-02-17T12:00:01+0000 529852470392157_1737334

1b49d774460ab1f6d31395f16ce1184541e
7876c 0

 Sabe aquela denúncia q postei sobre a redução dos salários dos professores?!! Pois é , agora 
ficou pior, o prefeito Alserio Kazimirski enviou um projeto nesta segunda p a câmara iide 
vereadores em q reduz o salario dos professores em mais de 50%. O municipio se encontra 
inadimplente c o INSS, agora cortaram os convênios, e sabe quem vai pagar o pato?!!! Os 
professores, por irresponsabilidade, falta de adm e fiscalização. Vou passar fome, Porq o 2013-03-19T21:29:36+0000 0
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 É de fundamental importância que cada cidadão assuma a tarefa de participar da gestão pública e de exercer o controle social do gasto do dinheiro 
público. Com a ajuda da sociedade_ será mais fácil controlar os gastos do Governo Federal em todo Brasil e garantir_ assim_ a correta aplicação dos 
recursos públicos. O cidadão pode participar das discussões sobre o dinheiro público e controlar sua aplicação de diversas formas_ entre elas: conselhos 
municipais_ orçamento participativo_ portal da transparência e denúncias de irregularidades. Saiba mais sobre controle social em 
http://www.portaldatransparencia.gov.br/controlesocial/ 2013-02-17T12:00:01+0000 529852470392157_1737335

1b49d774460ab1f6d31395f16ce1184541e
7876c 0

 Sabe aquela denúncia q postei sobre a redução dos salários dos professores?!! Pois é , agora 
ficou pior, o prefeito Alserio Kazimirski enviou um projeto nesta segunda p a câmara de 
vereadores em q reduz o salario dos professores em mais de 50%. O municipio se encontra 
inadimplente c o INSS, agora cortaram os convênios, e sabe quem vai pagar o pato?!!! Os 
professores, por irresponsabilidade, falta de adm e fiscalização. Vou passar fome, Porq o 2013-03-19T21:29:51+0000 0
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 É de fundamental importância que cada cidadão assuma a tarefa de participar da gestão pública e de exercer o controle social do gasto do dinheiro 
público. Com a ajuda da sociedade_ será mais fácil controlar os gastos do Governo Federal em todo Brasil e garantir_ assim_ a correta aplicação dos 
recursos públicos. O cidadão pode participar das discussões sobre o dinheiro público e controlar sua aplicação de diversas formas_ entre elas: conselhos 
municipais_ orçamento participativo_ portal da transparência e denúncias de irregularidades. Saiba mais sobre controle social em 
http://www.portaldatransparencia.gov.br/controlesocial/ 2013-02-17T12:00:01+0000 529852470392157_1737342

1b49d774460ab1f6d31395f16ce1184541e
7876c 0

 Tou indignada!!!!!
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 No setor privado_ a corrupção distorce a competitividade_ estabelecendo formas de concorrência desleal_ e deteriora os mecanismos de livre mercado_ o 
que gera insegurança no meio empresarial_ afugenta novos investimentos_ encarece produtos e serviços e destrói a ética nos negócios. Confira a cartilha 
da CGU e descubra como as empresas devem agir para construir um ambiente íntegro e livre da corrupção: 
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/ManualRespSocial/index.asp

2013-02-15T16:06:43+0000 529520837091987_1675283
0c73e8a2d9c6131389dcdcbf2a4712e1703
dad6e 0

 Tem para o Setor Publico tb? Quem será que rouba mais: o publico ou o privado?
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 No setor privado_ a corrupção distorce a competitividade_ estabelecendo formas de concorrência desleal_ e deteriora os mecanismos de livre mercado_ o 
que gera insegurança no meio empresarial_ afugenta novos investimentos_ encarece produtos e serviços e destrói a ética nos negócios. Confira a cartilha 
da CGU e descubra como as empresas devem agir para construir um ambiente íntegro e livre da corrupção: 
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/ManualRespSocial/index.asp

2013-02-15T16:06:43+0000 529520837091987_1675333
c81dbaeb52004d7d46564b53a34bba87f5
8ca791 0

 Para José Alves Piedade Piedade e Cdl Barra Do Cdl Barra Do Garças
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 Os conselhos são instâncias de exercício da cidadania_ que abrem espaço para a participação popular na gestão pública. Esses conselhos podem 
desempenhar_ conforme o caso_ funções de fiscalização_ de mobilização_ de deliberação ou de consultoria. Saiba mais sobre conselhos e controle social 
com a cartilha da CGU: http://goo.gl/bFO2S

2013-02-14T18:00:01+0000 526382010739203_1673271
7db71c8fc72428e5972f8c3876fc31819c9
e465b 0

 Carlos Soares ver ai por favor. obg , é muito importante
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 Os conselhos são instâncias de exercício da cidadania_ que abrem espaço para a participação popular na gestão pública. Esses conselhos podem 
desempenhar_ conforme o caso_ funções de fiscalização_ de mobilização_ de deliberação ou de consultoria. Saiba mais sobre conselhos e controle social 
com a cartilha da CGU: http://goo.gl/bFO2S

2013-02-14T18:00:01+0000 526382010739203_1673307
ecaa23f6f21811822d54b866b42ffcb1f73df
422 0

 Quando funcionam, são bastante importantes..
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 Os conselhos são instâncias de exercício da cidadania_ que abrem espaço para a participação popular na gestão pública. Esses conselhos podem 
desempenhar_ conforme o caso_ funções de fiscalização_ de mobilização_ de deliberação ou de consultoria. Saiba mais sobre conselhos e controle social 
com a cartilha da CGU: http://goo.gl/bFO2S

2013-02-14T18:00:01+0000 526382010739203_1673339
c81dbaeb52004d7d46564b53a34bba87f5
8ca791 0

 Para José Alves Piedade Piedade
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 Os conselhos são instâncias de exercício da cidadania_ que abrem espaço para a participação popular na gestão pública. Esses conselhos podem 
desempenhar_ conforme o caso_ funções de fiscalização_ de mobilização_ de deliberação ou de consultoria. Saiba mais sobre conselhos e controle social 
com a cartilha da CGU: http://goo.gl/bFO2S

2013-02-14T18:00:01+0000 526382010739203_1673544
9b206798cb2dec4125f4136675005d52aaf
bd4f3 0

 Este artigo complementa a importância do Controle Social. Parabéns CGU pelo material e 
capacitação. http://elisiopeixoto.blogspot.com.br/2013/01/controle-social-nas-prefeituras.html
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 Os conselhos são instâncias de exercício da cidadania_ que abrem espaço para a participação popular na gestão pública. Esses conselhos podem 
desempenhar_ conforme o caso_ funções de fiscalização_ de mobilização_ de deliberação ou de consultoria. Saiba mais sobre conselhos e controle social 
com a cartilha da CGU: http://goo.gl/bFO2S

2013-02-14T18:00:01+0000 526382010739203_1674991
387d9cb9be2f2958eb8147932f78b2c427c
93865 0

 pois é Ricardo Amaral, conselhos atuantes são importantes.
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 Os conselhos são instâncias de exercício da cidadania_ que abrem espaço para a participação popular na gestão pública. Esses conselhos podem 
desempenhar_ conforme o caso_ funções de fiscalização_ de mobilização_ de deliberação ou de consultoria. Saiba mais sobre conselhos e controle social 
com a cartilha da CGU: http://goo.gl/bFO2S

2013-02-14T18:00:01+0000 526382010739203_1675075
0729b2bc1b791605c21cb2ff7e05cb337c7
d486e 0

 Se eles passarem a ser ouvidos e respeitados, reconheço o inteiro teor desta postagem. Por 
enquanto são pequenos grupos de idealistas lutando arduamente contra a máquina 
administrativa municipal que não está nem aí para o que se decide nas reuniões que acontecem, 
pelo menos era assim que acontecia na adnibistração VG. Vale lembrar que existe um ante 
projeto de lei na Prefeitura, encaminhado pelo Vereador Zan, propondo a criação nos distritos, 2013-02-15T14:29:20+0000 2
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 Os conselhos são instâncias de exercício da cidadania_ que abrem espaço para a participação popular na gestão pública. Esses conselhos podem 
desempenhar_ conforme o caso_ funções de fiscalização_ de mobilização_ de deliberação ou de consultoria. Saiba mais sobre conselhos e controle social 
com a cartilha da CGU: http://goo.gl/bFO2S

2013-02-14T18:00:01+0000 526382010739203_1678266
82f458b8e061202a3f76bf0ba62aa0ec1e7
9d8bc 0

 Entendo que o Governo Federal deveria realizar maiores campanhas publicitárias em rede 
nacional (de preferência no meio do BBB) ressaltando a importância dos conselhos e o q cada 
um deles faz......as pessoas nem sabem q existe os Conselhos....por experiência própria...vc tem 
q batalhar muito para encontrar pessoas dispostas a compor os Conselhos Municipais, 
principalmente pq não são remunerados! 2013-02-17T06:39:46+0000 2
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 Os conselhos são instâncias de exercício da cidadania_ que abrem espaço para a participação popular na gestão pública. Esses conselhos podem 
desempenhar_ conforme o caso_ funções de fiscalização_ de mobilização_ de deliberação ou de consultoria. Saiba mais sobre conselhos e controle social 
com a cartilha da CGU: http://goo.gl/bFO2S

2013-02-14T18:00:01+0000 526382010739203_1756249
30d773b0305cbff29461a14b12dff0de7dbd
fa9e 0

 o conselho aqui de de sg foram feito para sacaniar o povo eos funcionarios principallmente os 
acs que eles dizem que nao somos nada .

2013-03-29T17:34:46+0000 0
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 As empresas também podem contribuir com o combate à corrupção ao se posicionarem afirmativamente contra esse mal_ por meio da implementação de 
práticas de integridade_ que criem referências para as relações socialmente responsáveis com o governo_ com a sociedade e com os diferentes níveis de 
governo e esferas do Estado. Descubra o que significa ser uma empresa íntegra_ como implementar medidas de integridade e quais são as boas práticas de 
integridade no setor privado.

2013-02-14T11:00:00+0000 122651617914376_56520
307faec455b3d4c59199d7a352dbd29c12
2fb691 0

 Improvável, as grandes empresas financiam as campanhas políticas. Na cidade onde resido, só 
que se filia ao partido que governa há quase trinta anos cresce, existe uma espécie de cartel. 
Temos empresas no ramo calçadista, quem emprega dita o poder.

2013-02-14T11:55:00+0000 2
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 As empresas também podem contribuir com o combate à corrupção ao se posicionarem afirmativamente contra esse mal_ por meio da implementação de 
práticas de integridade_ que criem referências para as relações socialmente responsáveis com o governo_ com a sociedade e com os diferentes níveis de 
governo e esferas do Estado. Descubra o que significa ser uma empresa íntegra_ como implementar medidas de integridade e quais são as boas práticas de 
integridade no setor privado.

2013-02-14T11:00:00+0000 122651617914376_60159
19395c8e3acdf94aef9216adc7e798d0a83
5c6be 0

 Well, I posted earlier in this comments thread and came back because I wanted you all to know 
how I did! I lost 45 lbs in 5 weeks and am keeping it off. The results speak for themselves. This 
product is life-changing - thank you,42 
https://www.facebook.com/pages/cshwqmmvae/399892696773667?sk=app_208195102528120
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 As empresas também podem contribuir com o combate à corrupção ao se posicionarem afirmativamente contra esse mal_ por meio da implementação de 
práticas de integridade_ que criem referências para as relações socialmente responsáveis com o governo_ com a sociedade e com os diferentes níveis de 
governo e esferas do Estado. Descubra o que significa ser uma empresa íntegra_ como implementar medidas de integridade e quais são as boas práticas de 
integridade no setor privado.

2013-02-14T11:00:00+0000 122651617914376_65449
3590ace53d50ab93d97d0a8dce77cf03b4d
c82b4 0

 I saw this product on the Dr. Oz show a few days ago and was amazed at the results. Today is 
my 8th day being on the program and I am 11lbs down!!:) I just want others to know when 
something works. Good luck to you all! 45 
https://www.facebook.com/pages/lyoefseikz/597652190249151?sk=app_208195102528120

2013-02-19T07:53:24+0000 0
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fbb5182b
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174ed00e
7b722c26
17fb45d6

 EAI? TEM MESMO VONTADE DE ACABAR COM A CORRUPÇÃO? VAI LEVAR EM CONTA VIDA E MORTE NADA A 
PERDER?SOMENTE ESTE ESTADO DE ESPIRITO SALVA MUITOS....

2013-02-10T02:53:21+0000 527230610654343_85180906
48ffce21a7ca74fe50a5067f2bf21fd761770
ad8 0

 Want to find online singles in your area right now? Want to chat with them? If yes, then check 
this hot website now. I found mine a few mins ago. It is amazing...57 
https://www.facebook.com/pages/jasas/349206835194331?sk=app_208195102528120

2013-02-10T14:17:30+0000 0
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 Caros companheiros de luta na construção desse país_ está na hora da CGU promover um encontro nacional com as pessoas eleitas pelos estados na 
conferência nacional para compor um conselho nacional de delegados_ para podermos arregimentar com base nossos territórios. Na região da Bahia fui 
eleita_ e o companheiro João de Feira de Santana. São dois delegados por estado_ fica fácil essa articulação. E a Cgu tem nossos dados. Os companheiros 
de São Paulo têem a relação. Cleide Avelino_ Salvador-Ba

2013-02-07T11:12:23+0000 525862387457832_85170876
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Cleide, solicitaremos que o próprio perfil da Consocial Cgu te dê um retorno sobre a sugestão. 
Pedimos que aguarde. Obrigada!
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 Caros companheiros de luta na construção desse país_ está na hora da CGU promover um encontro nacional com as pessoas eleitas pelos estados na 
conferência nacional para compor um conselho nacional de delegados_ para podermos arregimentar com base nossos territórios. Na região da Bahia fui 
eleita_ e o companheiro João de Feira de Santana. São dois delegados por estado_ fica fácil essa articulação. E a Cgu tem nossos dados. Os companheiros 
de São Paulo têem a relação. Cleide Avelino_ Salvador-Ba

2013-02-07T11:12:23+0000 525862387457832_85195670
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Cleide, é sempre uma grande satisfação constatar que essa articulação continua sendo feita e 
que os delegados e delegadas da @Consocial continuam mobilizados e animados para 
consolidar o trabalho desenvolvido antes da conferência e ao longo dela. Nesse momento, 
estamos nos empenhando para que essa articulação possa se desenvolver com mais intensidade 
nas bases, a partir da organização que se faz nos municípios. Uma das ferramentas de que 2013-02-14T17:54:23+0000 0
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 Confira entrevista do secretário-executivo da CGU_ Carlos Higino_ sobre o Programa Brasil Transparente.

2013-02-06T16:00:00+0000 422736041137326_3054681
562e3e952f79e80db9631f8aa898bca35d4
8df8c 0

 Julio Cesar Coan
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 Você sabe o que significa adjudicação? E mandatário? Confira o Glossário do Portal da Transparência_ seção que traz conceitos básicos sobre diversos 
temas correlatos ao portal para facilitar a compreensão dos assuntos abordados e garantir ao cidadão e agente público condições reais de exercer o controle 
social e fiscalizar o correto uso dos recursos federais.

2013-02-05T16:00:02+0000 327794250666342_1637039
77b62787610dcb6ec581d07f37048df110a
0fde8 0

 Oi! Não estou conseguindo acessar... Mais alguém está tendo este problema?
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17147777
2896297_
32779425
0666342

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 Você sabe o que significa adjudicação? E mandatário? Confira o Glossário do Portal da Transparência_ seção que traz conceitos básicos sobre diversos 
temas correlatos ao portal para facilitar a compreensão dos assuntos abordados e garantir ao cidadão e agente público condições reais de exercer o controle 
social e fiscalizar o correto uso dos recursos federais.

2013-02-05T16:00:02+0000 327794250666342_1637082
f936cba38ecc1fbb3c76c3b3e7684ff81aa2
659b 0

 Também não consegui.
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 Você sabe o que significa adjudicação? E mandatário? Confira o Glossário do Portal da Transparência_ seção que traz conceitos básicos sobre diversos 
temas correlatos ao portal para facilitar a compreensão dos assuntos abordados e garantir ao cidadão e agente público condições reais de exercer o controle 
social e fiscalizar o correto uso dos recursos federais.

2013-02-05T16:00:02+0000 327794250666342_1637128
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Maurice Lazzaretti e Glauber Lima, o portal realmente ficou alguns minutos indisponível, mas 
já está novamente no ar.
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 Na volta às aulas_ a dica é conhecer o projeto ?Um por todos e todos por um! Pela ética e cidadania!?_ da CGU com o apoio do Unodc (Escritório das 
Nações Unidas sobre Drogas e Crime). Estrelado pelos personagens da Turma da Mônica_ o trabalho busca incentivar_ por meio de atividades artísticas_ 
científicas e lúdicas_ bem como da interação entre escola e comunidade_ o desenvolvimento de uma cultura ética entre crianças e jovens. Acesse o site da 
CGU e saiba como a sua escola pode participar dessa iniciativa! http://www.cgu.gov.br/AreaPrevencaoCorrupcao/TurmaMonica/index.asp

2013-02-04T13:00:02+0000 519955071381897_1651865
dc0f927464a199bdd9e33e738c9ff3a4158
6ec78 0

 Em um encontro regional dos CONSEGs, Conselho Comunitário de Segurança, em Itanhaém-
SP, ano passado, solicitei a obrigatoriedade dos uniformes nas escolas. Não sei se foi 
considerado meu pedido.
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 Na volta às aulas_ a dica é conhecer o projeto ?Um por todos e todos por um! Pela ética e cidadania!?_ da CGU com o apoio do Unodc (Escritório das 
Nações Unidas sobre Drogas e Crime). Estrelado pelos personagens da Turma da Mônica_ o trabalho busca incentivar_ por meio de atividades artísticas_ 
científicas e lúdicas_ bem como da interação entre escola e comunidade_ o desenvolvimento de uma cultura ética entre crianças e jovens. Acesse o site da 
CGU e saiba como a sua escola pode participar dessa iniciativa! http://www.cgu.gov.br/AreaPrevencaoCorrupcao/TurmaMonica/index.asp

2013-02-04T13:00:02+0000 519955071381897_1653451
6ca41f3ad1d0bf997c5a7d2b2a8eaf2aa5ce
8285 0

 Olha isso ai Ricardo Victor
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 Na volta às aulas_ a dica é conhecer o projeto ?Um por todos e todos por um! Pela ética e cidadania!?_ da CGU com o apoio do Unodc (Escritório das 
Nações Unidas sobre Drogas e Crime). Estrelado pelos personagens da Turma da Mônica_ o trabalho busca incentivar_ por meio de atividades artísticas_ 
científicas e lúdicas_ bem como da interação entre escola e comunidade_ o desenvolvimento de uma cultura ética entre crianças e jovens. Acesse o site da 
CGU e saiba como a sua escola pode participar dessa iniciativa! http://www.cgu.gov.br/AreaPrevencaoCorrupcao/TurmaMonica/index.asp

2013-02-04T13:00:02+0000 519955071381897_1653615
dbfdee2bba825494422cb9f9a4a7f1e0b77
15c1f 0

 Talvez interesse vocês, Margareth Nogueira e Marcia Fernandes.
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 Grupo de Trabalho de Integridade prepara campanha pela aprovação da Lei contra Corrupção Projeto de lei que responsabiliza pessoas jurídicas por atos 
de corrupção está sendo debatido em comissão especial na Câmara dos Deputados. http://goo.gl/kBx72 Fonte e foto: Instituto Ethos

2013-02-04T11:00:01+0000 519900128054058_1651925
0f6ac93657d1bf4f13d1c5539219afffe6bc0
765 0

 http://www.facebook.com/pages/947/365916146848542?sk=app_208195102528120
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 Um dado a ressaltar refere-se à relação entre a despesa total com pessoal e a receita corrente líquida_ no âmbito do Poder Executivo Federal_ que ficou em 
torno de 21_68%_ ou seja_ abaixo do patamar observado quando da publicação do RGF do 2º Quadrimestre/2012 (22_52%)_ e abaixo do limite fixado 
para a União_ pela Lei de Responsabilidade Fiscal (37_9%).

2013-02-03T18:00:01+0000 343710909075075_1818545
a43347738ca974465ce0629868962632d1
9b045e 0

 Muito lindo então. Diminuem as despesas com pessoal para fazer a adequação à Lei de 
Responsabilidade Fiscal, enquanto há prejuízos à qualidade dos serviços prestados à população, 
pois não há servidores em número suficiente.
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 Um dado a ressaltar refere-se à relação entre a despesa total com pessoal e a receita corrente líquida_ no âmbito do Poder Executivo Federal_ que ficou em 
torno de 21_68%_ ou seja_ abaixo do patamar observado quando da publicação do RGF do 2º Quadrimestre/2012 (22_52%)_ e abaixo do limite fixado 
para a União_ pela Lei de Responsabilidade Fiscal (37_9%).

2013-02-03T18:00:01+0000 343710909075075_1818976
f89670420ee00dc74f1ad2a8af9b6aa578f3
f9e8 0

 https://www.facebook.com/photo.php?v=520472721311045
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 Página oficial da Controladoria-Geral da União no facebook! Aqui você encontra notícias_ fotos e informações sobre a CGU. Curta e ajude-nos no 
combate à corrupção e na defesa do patrimônio público! www.facebook.com/cguonline

2013-02-01T13:52:45+0000 408156099228462_1141016
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Boa sorte, Denis Roger Roger!
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 Página oficial da Controladoria-Geral da União no facebook! Aqui você encontra notícias_ fotos e informações sobre a CGU. Curta e ajude-nos no 
combate à corrupção e na defesa do patrimônio público! www.facebook.com/cguonline

2013-02-01T13:52:45+0000 408156099228462_1654242
b11177d1469aac2447e23145ccb1ef6e064
667f0 0

 cidadanai se exerce tbem fiscalizando o dinheiro publico q eh d nossos impostos
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 Página oficial da Controladoria-Geral da União no facebook! Aqui você encontra notícias_ fotos e informações sobre a CGU. Curta e ajude-nos no 
combate à corrupção e na defesa do patrimônio público! www.facebook.com/cguonline

2013-02-01T13:52:45+0000 408156099228462_1662908
fbb5182b4df75250174ed00e7b722c2617f
b45d6 0

 ????
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 Página oficial da Controladoria-Geral da União no facebook! Aqui você encontra notícias_ fotos e informações sobre a CGU. Curta e ajude-nos no 
combate à corrupção e na defesa do patrimônio público! www.facebook.com/cguonline

2013-02-01T13:52:45+0000 408156099228462_1696892
d96fa5d7c1901d6baabb2a5db1cfc870579
f93de 0

 A Caixa Econômica Federal Incentiva o Genocídio do Povo Brasileiro quando usa dinheiro 
Publico para Patrocinar Qualquer Time de Futebol. Não seria Melhor investir primeiramente na 
Saúde, Educação e Segurança do Ser Humano Torcedor? O Clube vai muito bem, obrigado! Os 
jogadores têm seus salários MILIONÁRIOS pagos em dia. A Caixa Econômica Federal 
aumentou a sua Rentabilidade e Lucratividade. Já o Ser Humano torcedor esta em um Presidio 2013-02-26T04:26:47+0000 0
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 Página oficial da Controladoria-Geral da União no facebook! Aqui você encontra notícias_ fotos e informações sobre a CGU. Curta e ajude-nos no 
combate à corrupção e na defesa do patrimônio público! www.facebook.com/cguonline

2013-02-01T13:52:45+0000 408156099228462_1730753
d96fa5d7c1901d6baabb2a5db1cfc870579
f93de 0

 Ministro da Defesa, Celso Amorim, para que nos serve as nossas Forcas Armadas(Exercito, 
Marinha e Aeronáutica) se não for para Garantir os Direitos Constitucionais do Povo Brasileiro? 
MINISTRO, Os Políticos e Partidos Políticos Brasileiros em sua Maioria Corruptos e 
Gananciosos estão ESTUPRANDO os Direitos Constitucionais do Ser Humano Brasileiro. No 
Brasil estamos assim Ministro, Educação Publica FALIDA, Segurança Publica FALIDA, Saúde 2013-03-16T12:56:18+0000 1
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 ?É o momento de concretizar as propostas feitas durante as eleições e mostrar os resultados para a população que confiou em vocês e depositou a 
esperança de uma vida melhor_. (presidente Dilma Rousseff_ no Encontro Nacional com Novos Prefeitos e Prefeitas)

2013-01-31T13:00:00+0000 106085972895304_46969
6a682b16e7a16245de465669da2c042a12
b34e16 0

 Locais Públicos como Casas Noturnas e outras, deveriam ter seus ALVARAS DE 
FUNCIONAMENTO no SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL para ACESSO Á 
INFORMAÇÃO ! Assim poderemos saber onde existe e onde não existe fiscallização ! Antes de 
ir á uma Casa de Shows ! Verifique junto á sua prefeitura pedindo via LEI DE ACESSO Á 
INFORMAÇÃO acesso ao Alvara de funcionamento ! Devemos exigir que seja digitalizado e 2013-02-01T00:40:51+0000 0
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 ?É o momento de concretizar as propostas feitas durante as eleições e mostrar os resultados para a população que confiou em vocês e depositou a 
esperança de uma vida melhor_. (presidente Dilma Rousseff_ no Encontro Nacional com Novos Prefeitos e Prefeitas)

2013-01-31T13:00:00+0000 106085972895304_47925
9b3fad7138f9733857d48a5693f201c6c37
dd1a3 0

 Pq quando você entra na página ela não existe??????????? não é para existir??

2013-02-02T01:51:04+0000 0
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 Prefeituras das cinco maiores cidades catarinenses prometem melhorias em portais da Transparência http://goo.gl/5QdCB Fonte: Diário Catarinense

2013-01-29T18:31:05+0000 518421041535300_1640681
c9c3cced058fd173bf05fa3e21088a81c8bc
2d46 0

 Em Blumenau a transparência da remuneração dos servidores é apenas informado o salario base 
para concurso do cargo e não a remuneração que cada servidor efetivamente recebe.
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 Prefeituras das cinco maiores cidades catarinenses prometem melhorias em portais da Transparência http://goo.gl/5QdCB Fonte: Diário Catarinense

2013-01-29T18:31:05+0000 518421041535300_1640844
6a682b16e7a16245de465669da2c042a12
b34e16 0

 Busque conhecer a LAI
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 Prefeituras das cinco maiores cidades catarinenses prometem melhorias em portais da Transparência http://goo.gl/5QdCB Fonte: Diário Catarinense

2013-01-29T18:31:05+0000 518421041535300_1640845
6a682b16e7a16245de465669da2c042a12
b34e16 0

 www.atmtec.org.br
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 Prefeituras das cinco maiores cidades catarinenses prometem melhorias em portais da Transparência http://goo.gl/5QdCB Fonte: Diário Catarinense

2013-01-29T18:31:05+0000 518421041535300_1640846
6a682b16e7a16245de465669da2c042a12
b34e16 0

 Ouça entrevista no ícone RÁDIO CBN - Lei de acesso á informação.
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 Prefeituras das cinco maiores cidades catarinenses prometem melhorias em portais da Transparência http://goo.gl/5QdCB Fonte: Diário Catarinense

2013-01-29T18:31:05+0000 518421041535300_1641232
f89670420ee00dc74f1ad2a8af9b6aa578f3
f9e8 0

 Todos deste vídeo tem serem presos 
https://www.facebook.com/photo.php?v=254418784690751

2013-01-30T03:53:02+0000 0
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 Prefeituras das cinco maiores cidades catarinenses prometem melhorias em portais da Transparência http://goo.gl/5QdCB Fonte: Diário Catarinense

2013-01-29T18:31:05+0000 518421041535300_1641951
a3bc9fcfbeb2075a8561d82c9641c96df63f
f66f 0

 não tem que prometer,tem que ter transparencia sim,..

2013-01-30T11:44:12+0000 1
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 A CGU apontou pelo menos 2_8 mil irregularidades no programa Bolsa Família em 24 municípios_ sorteados para receber fiscalização do órgão. 
Segundo o site Contas Abertas_ o principal problema verificado é de beneficiários com renda per capita superior à estabelecida na legislação do programa. 
Fonte: Jornal O Globo

2013-01-29T16:00:01+0000 401972986561153_2491956
eb1895b883c0a73010764ab269e5cbe801
48ac88 0

 e aí? vão processar essas famílias para ressarcirem o herário público??

2013-01-29T16:00:47+0000 0
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 A CGU apontou pelo menos 2_8 mil irregularidades no programa Bolsa Família em 24 municípios_ sorteados para receber fiscalização do órgão. 
Segundo o site Contas Abertas_ o principal problema verificado é de beneficiários com renda per capita superior à estabelecida na legislação do programa. 
Fonte: Jornal O Globo

2013-01-29T16:00:01+0000 401972986561153_2491968
fe3292444afbdc6682d3119f5318cac21be
99eac 0

 Isso e o mas ocorrer, pessoas que não precisa recebendo e quem precisa não sabe porque não foi 
aprovada...

2013-01-29T16:11:21+0000 0
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 A CGU apontou pelo menos 2_8 mil irregularidades no programa Bolsa Família em 24 municípios_ sorteados para receber fiscalização do órgão. 
Segundo o site Contas Abertas_ o principal problema verificado é de beneficiários com renda per capita superior à estabelecida na legislação do programa. 
Fonte: Jornal O Globo

2013-01-29T16:00:01+0000 401972986561153_2491982
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Jun Takahashi, a CGU realizou as fiscalizações e elaborou os relatórios. Cabe a cada ministério 
tomar as medidas corretivas e punitivas em sua área, bem como à Polícia Federal a instauração 
de inquéritos policiais. Fica a cargo da Advocacia-Geral da União o ajuizamento das ações 
judiciais para ressarcimento dos prejuízos.

2013-01-29T16:17:39+0000 2
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 A CGU apontou pelo menos 2_8 mil irregularidades no programa Bolsa Família em 24 municípios_ sorteados para receber fiscalização do órgão. 
Segundo o site Contas Abertas_ o principal problema verificado é de beneficiários com renda per capita superior à estabelecida na legislação do programa. 
Fonte: Jornal O Globo

2013-01-29T16:00:01+0000 401972986561153_2491989
fe3292444afbdc6682d3119f5318cac21be
99eac 0

 Não ocorrer ressarcimento pois até este processo ser finalizado que recebeu já conseguiu prova 
que não tem bens em seu nome..
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 A CGU apontou pelo menos 2_8 mil irregularidades no programa Bolsa Família em 24 municípios_ sorteados para receber fiscalização do órgão. 
Segundo o site Contas Abertas_ o principal problema verificado é de beneficiários com renda per capita superior à estabelecida na legislação do programa. 
Fonte: Jornal O Globo

2013-01-29T16:00:01+0000 401972986561153_2492029
c9c3cced058fd173bf05fa3e21088a81c8bc
2d46 0

 Bem que o CGU poderia conferir as irreguladirades nos convenios de repasse..
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 A CGU apontou pelo menos 2_8 mil irregularidades no programa Bolsa Família em 24 municípios_ sorteados para receber fiscalização do órgão. 
Segundo o site Contas Abertas_ o principal problema verificado é de beneficiários com renda per capita superior à estabelecida na legislação do programa. 
Fonte: Jornal O Globo

2013-01-29T16:00:01+0000 401972986561153_2494304
aaf5aa1594b9f964ee93a2bf9b942e21491e
65a0 0

 Onde encontramos a lista com todas as cidades onde ocorreram os ilícitos?

2013-01-30T10:45:31+0000 0
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 A CGU apontou pelo menos 2_8 mil irregularidades no programa Bolsa Família em 24 municípios_ sorteados para receber fiscalização do órgão. 
Segundo o site Contas Abertas_ o principal problema verificado é de beneficiários com renda per capita superior à estabelecida na legislação do programa. 
Fonte: Jornal O Globo

2013-01-29T16:00:01+0000 401972986561153_2494453
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Nadia Freire, a lista dos municípios do 36º sorteio deste programa, e os respectivos relatórios, 
estão disponíveis no site da CGU 
http://www.cgu.gov.br/ControleInterno/AvaliacaoExecucaoProgramasGoverno/Sorteios/index.as
p
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 A CGU apontou pelo menos 2_8 mil irregularidades no programa Bolsa Família em 24 municípios_ sorteados para receber fiscalização do órgão. 
Segundo o site Contas Abertas_ o principal problema verificado é de beneficiários com renda per capita superior à estabelecida na legislação do programa. 
Fonte: Jornal O Globo

2013-01-29T16:00:01+0000 401972986561153_2494467
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Ivan Day, a CGU fiscaliza os recursos públicos federais dos convênios. Caso queira 
acompanhar o recebimento destes recursos do seu município, saiba como no link a seguir: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=510121942365210&set=pb.171477772896297.-
2207520000.1359547584&type=3&theater

2013-01-30T12:08:29+0000 3
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 O Brasil é reconhecido internacionalmente como referência em matéria de divulgação espontânea de informações governamentais à sociedade_ 
especialmente no que diz respeito à aplicação dos recursos orçamentários. Essa divulgação espontânea recebe o nome de transparência ativa. Entre as 
principais iniciativas brasileiras na área da transparência ativa estão o Portal da Transparência do Governo Federal_ a Página de Transparência Pública_ a 
Parceria para o Governo Aberto (Open Government Partnership) e a Rede de Transparência. Saiba mais sobre essas iniciativas brasileiras acessando o 
portal de acesso à informação. 2013-01-29T11:00:01+0000 516915201685900_5819042

eb1895b883c0a73010764ab269e5cbe801
48ac88 0

 tá na hora de abrir a caixa preta do orçamento de prevenção de catástrofes naturais NÃO 
utilizado e os gastos secretos dos cartões de crédito corporativos da presidência das últimas 3 
gestões.
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 O Brasil é reconhecido internacionalmente como referência em matéria de divulgação espontânea de informações governamentais à sociedade_ 
especialmente no que diz respeito à aplicação dos recursos orçamentários. Essa divulgação espontânea recebe o nome de transparência ativa. Entre as 
principais iniciativas brasileiras na área da transparência ativa estão o Portal da Transparência do Governo Federal_ a Página de Transparência Pública_ a 
Parceria para o Governo Aberto (Open Government Partnership) e a Rede de Transparência. Saiba mais sobre essas iniciativas brasileiras acessando o 
portal de acesso à informação. 2013-01-29T11:00:01+0000 516915201685900_5819108

efa1866006682536fc02e47a20ee922699e
6f157 0

 A busca por informações de tal natureza é um indicativo claro de que a população está 
preocupada, num primeiro momento, em informar-se sobre o que se realiza com o dinheiro dos 
impostos que paga. Mas, a meu ver, o principal objetivo é verificar, muitas vezes com revolta e 
consternação, o que realmente acontece na saída dos cofres públicos, em gastos diretos ou em 
repasses - porque a população mais educada e crítica sabe que, atrás de cada escândalo, existe 2013-01-29T11:47:08+0000 0
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 O Brasil é reconhecido internacionalmente como referência em matéria de divulgação espontânea de informações governamentais à sociedade_ 
especialmente no que diz respeito à aplicação dos recursos orçamentários. Essa divulgação espontânea recebe o nome de transparência ativa. Entre as 
principais iniciativas brasileiras na área da transparência ativa estão o Portal da Transparência do Governo Federal_ a Página de Transparência Pública_ a 
Parceria para o Governo Aberto (Open Government Partnership) e a Rede de Transparência. Saiba mais sobre essas iniciativas brasileiras acessando o 
portal de acesso à informação. 2013-01-29T11:00:01+0000 516915201685900_5819395

aaf5aa1594b9f964ee93a2bf9b942e21491e
65a0 0

 Lá vem bobagem!
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 O Brasil é reconhecido internacionalmente como referência em matéria de divulgação espontânea de informações governamentais à sociedade_ 
especialmente no que diz respeito à aplicação dos recursos orçamentários. Essa divulgação espontânea recebe o nome de transparência ativa. Entre as 
principais iniciativas brasileiras na área da transparência ativa estão o Portal da Transparência do Governo Federal_ a Página de Transparência Pública_ a 
Parceria para o Governo Aberto (Open Government Partnership) e a Rede de Transparência. Saiba mais sobre essas iniciativas brasileiras acessando o 
portal de acesso à informação. 2013-01-29T11:00:01+0000 516915201685900_5866382

234debd6adea7bd9caf9791c86d21b4ed87
0fe53 0

 that is a wonderful fb game.wow.09 
https://www.facebook.com/pages/meohsigq/151309651693233?sk=app_208195102528120
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 A ouvidoria é hoje um poderoso canal por meio do qual o cidadão pode participar de forma efetiva do controle social_ promovendo também uma 
mediação eficaz na busca de soluções de conflitos extrajudiciais. Confira a ?Coleção OGU? e saiba mais sobre ouvidorias públicas_ atuação das 
ouvidorias na implementação da Lei de Acesso à Informação_ além de outros aspectos importantes sobre o tema. 
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/ColecaoOGU/index.asp

2013-01-26T12:00:05+0000 516386711738733_1633736
7b9020c0f670077398118796568eb25faf5
0c77f 0

 Ouvidoria não resolve nada, tem muito o que aperfeiçoar!

2013-01-26T15:20:24+0000 1
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 A ouvidoria é hoje um poderoso canal por meio do qual o cidadão pode participar de forma efetiva do controle social_ promovendo também uma 
mediação eficaz na busca de soluções de conflitos extrajudiciais. Confira a ?Coleção OGU? e saiba mais sobre ouvidorias públicas_ atuação das 
ouvidorias na implementação da Lei de Acesso à Informação_ além de outros aspectos importantes sobre o tema. 
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/ColecaoOGU/index.asp

2013-01-26T12:00:05+0000 516386711738733_1634022
6893d9a8fb38fe757eeff7ac1451c48d6c3b
f768 0

 Por favor, senhores fiscais busquem e exijam informações da CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL sobre o processo/operação das Loterias de sua responsabilidade...é crescente as 
dúvidas/desconfianças dos contribuintes apostadores...algo está ocorrendo...nunca tinha visto 
uma onda tão grande de supostas denuncias...que há de verdade nisso??

2013-01-26T17:45:45+0000 1

17147777
2896297_
51685909
1691495

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 A ouvidoria é hoje um poderoso canal por meio do qual o cidadão pode participar de forma efetiva do controle social_ promovendo também uma 
mediação eficaz na busca de soluções de conflitos extrajudiciais. Confira a ?Coleção OGU? e saiba mais sobre ouvidorias públicas_ atuação das 
ouvidorias na implementação da Lei de Acesso à Informação_ além de outros aspectos importantes sobre o tema. 
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/ColecaoOGU/index.asp

2013-01-26T12:00:05+0000 516386711738733_1635257
1bd6f72c8d9f960b9e7d2df1ec9e4741125
42c5d 0

 Concordo com você Carlos Alberto Mitter, mas acho que estamos trilhando um bom caminho. 
O sucesso ou o fracasso das Ouvidorias dependem da atuação do cidadão(a). Se não funciona o 
jeito é denunciar à CGU e ao MP. O facebook também é um bom aliado, pois torna público o 
gerenciemento eficiente ou negligente dos governos!
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 Há dois anos_ a CGU aderia às redes sociais_ com perfis oficiais no Twitter e Facebook_ ampliando ainda mais a forma de interação do órgão com a 
sociedade. Hoje já temos mais de 14 mil seguidores no Twitter e 8 mil curtições no Facebook. A CGU agradece a participação diária de todos os 
internautas engajados na luta #contracorrupção.

2013-01-25T18:19:25+0000 516525501724854_1632298
b961d64651d31b0079f0e7108319619b41
e83c9a 0

 Parabéns!
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 O diagnóstico demonstrará o desempenho das administrações municipais também em relação ao Aplic_ sistema implantado nas prefeituras que permite 
acompanhamento do TCE. Prometendo uma fiscalização rigorosa_ o TCE avisa que quem deixar de cumprir a legislação será penalizado_ a começar com 
multas. Fonte: site O Documento

2013-01-23T16:00:01+0000 394815920611110_66402443
a222eefaa44c8178a9c6ce1def38c95504b
1d1d6 0

 Paula Chies Schommer Jeferson Dahmer
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 A CGU lançará um plano para auxiliar estados e principalmente municípios a cumprir a Lei de Acesso à Informação - em vigor desde maio de 2012_ mas 
que segue amplamente desrespeitada. O ministro-chefe da CGU_ Jorge Hage_ diz que_ apesar de ser oferecido também aos Estados_ os principais alvos 
do programa serão as cidades. _Algumas nem sequer têm estrutura para criar sistemas de transparência._ Fonte: Gazeta do Povo

2013-01-22T18:00:02+0000 135406889956743_215248
7d04f7a14acd4524bbd5a4f4c99b9495827
86453 0

 O maior problema dessa Lei, é o decreto da presidente, na noite posterior.Participei de um 
curso, onde relataram, que só repassa informação se quiser, que cada ''Poder'',poderá fazer um 
decreto, estipulando, o período que tal informação, ficará sem ser pública, até 25 anos, eu vi 
poder ser colocado.
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 A CGU lançará um plano para auxiliar estados e principalmente municípios a cumprir a Lei de Acesso à Informação - em vigor desde maio de 2012_ mas 
que segue amplamente desrespeitada. O ministro-chefe da CGU_ Jorge Hage_ diz que_ apesar de ser oferecido também aos Estados_ os principais alvos 
do programa serão as cidades. _Algumas nem sequer têm estrutura para criar sistemas de transparência._ Fonte: Gazeta do Povo

2013-01-22T18:00:02+0000 135406889956743_215540
6a682b16e7a16245de465669da2c042a12
b34e16 0

 Soluções para LAI: www.atmtec.org.br
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 A CGU lançará um plano para auxiliar estados e principalmente municípios a cumprir a Lei de Acesso à Informação - em vigor desde maio de 2012_ mas 
que segue amplamente desrespeitada. O ministro-chefe da CGU_ Jorge Hage_ diz que_ apesar de ser oferecido também aos Estados_ os principais alvos 
do programa serão as cidades. _Algumas nem sequer têm estrutura para criar sistemas de transparência._ Fonte: Gazeta do Povo

2013-01-22T18:00:02+0000 135406889956743_215665
e7240206f9d31254f17902412f31e161d9b
6e1f1 0

 Sugiro que disponibilizem vagas no curso para organizações da sociedade civil que queiram 
monitorar o processo de implementação da LAI :)
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 A CGU lançará um plano para auxiliar estados e principalmente municípios a cumprir a Lei de Acesso à Informação - em vigor desde maio de 2012_ mas 
que segue amplamente desrespeitada. O ministro-chefe da CGU_ Jorge Hage_ diz que_ apesar de ser oferecido também aos Estados_ os principais alvos 
do programa serão as cidades. _Algumas nem sequer têm estrutura para criar sistemas de transparência._ Fonte: Gazeta do Povo

2013-01-22T18:00:02+0000 135406889956743_215676
d07bf282329a819eeec11fc939936c1d09d
e1cc3 0

 Marcelo Galvão, divulga aí!
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 As entidades do Sistema ?S? estão obrigadas à apresentação de Prestação de Contas Anual? Confira cartilha da CGU e tire suas dúvidas sobre pontos 
recorrentes na gestão de recursos das entidades do Sistema _S_: www.cgu.gov.br/Publicacoes/CartillhaEntendimentosCISistemaS/index.asp

2013-01-22T16:00:02+0000 512700325440705_1625575
8e0d8bcfd7c6bd9dd8ca1e749857cafa4a0
eb37f 0

 Karina Bazuchi!
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 As entidades do Sistema ?S? estão obrigadas à apresentação de Prestação de Contas Anual? Confira cartilha da CGU e tire suas dúvidas sobre pontos 
recorrentes na gestão de recursos das entidades do Sistema _S_: www.cgu.gov.br/Publicacoes/CartillhaEntendimentosCISistemaS/index.asp

2013-01-22T16:00:02+0000 512700325440705_1625605
9c90ff624d119c217f4388e5bec44d982fbf
eda2 0

 TRANSPARÊNCIA PERMITE A FISCALIZAÇÃO!
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 As entidades do Sistema ?S? estão obrigadas à apresentação de Prestação de Contas Anual? Confira cartilha da CGU e tire suas dúvidas sobre pontos 
recorrentes na gestão de recursos das entidades do Sistema _S_: www.cgu.gov.br/Publicacoes/CartillhaEntendimentosCISistemaS/index.asp

2013-01-22T16:00:02+0000 512700325440705_1625684
e9cca77209ce2826eaaee0b642b7c49cd2
576a47 0

 David Montelo, Thiago Batista Amorim, Ton Lú Thiago Córdova, Fabíola Nunes Dos Santos, 
Marcia Bomfanti, Adilaine de Sousa
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 As entidades do Sistema ?S? estão obrigadas à apresentação de Prestação de Contas Anual? Confira cartilha da CGU e tire suas dúvidas sobre pontos 
recorrentes na gestão de recursos das entidades do Sistema _S_: www.cgu.gov.br/Publicacoes/CartillhaEntendimentosCISistemaS/index.asp

2013-01-22T16:00:02+0000 512700325440705_1625686
e9cca77209ce2826eaaee0b642b7c49cd2
576a47 0

 Júnior Parriul
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 As entidades do Sistema ?S? estão obrigadas à apresentação de Prestação de Contas Anual? Confira cartilha da CGU e tire suas dúvidas sobre pontos 
recorrentes na gestão de recursos das entidades do Sistema _S_: www.cgu.gov.br/Publicacoes/CartillhaEntendimentosCISistemaS/index.asp

2013-01-22T16:00:02+0000 512700325440705_1626064
06f9dd7c1e33c521f7ab3fe653095c23c00
76ee4 0

 E a CGU começou 2013 a todo vapor! Feliz ano novo!
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e1ad5349
29c9cac0

 Como ecesso ao simulador de aposentadoria?

2013-01-21T22:33:54+0000 514668278577243_85111305
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Olá Paulo! Você pode acessar o simulador através do site da CGU, neste endereço: 
http://www.cgu.gov.br/Simulador/Index.asp

2013-01-22T12:34:22+0000 0
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 _Criação e fortalecimento dos órgãos de controle interno em todas as esferas governamentais_ é um dos temas das 80 propostas priorizadas na 1ª 
Consocial. Conheça o relatório final da Conferência e colabore para a concretização das propostas: www.consocial.cgu.gov.br/noticias/cgu-publica-
relatorio-final-da-1-consocial/

2013-01-21T13:00:01+0000 511750458869025_1623183
6dd8d26a04f91e0d92c55ce33d2330350b
851870 0

 Para que se possa buscar a eficiência, a eficácia e a efetividade na aplicação dos recursos 
públicos e na prestação dos serviços à coletividade.
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 _Criação e fortalecimento dos órgãos de controle interno em todas as esferas governamentais_ é um dos temas das 80 propostas priorizadas na 1ª 
Consocial. Conheça o relatório final da Conferência e colabore para a concretização das propostas: www.consocial.cgu.gov.br/noticias/cgu-publica-
relatorio-final-da-1-consocial/

2013-01-21T13:00:01+0000 511750458869025_1623380
ddf82ff7ff3614b9382a838af01615c0dee82
586 0

 Parabéns a todos deste projeto de grandeza para o controle do dinheiro publico. Em Especial ao 
Ministro Jorge Hage.
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 Como contribuir para uma educação de qualidade em nosso País? Confira a cartilha da CGU _Olho Vivo no Dinheiro Público - Fundeb_ e saiba como 
exercer seu papel de cidadão_ acompanhando e fiscalizando a execução do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Acesse a cartilha em 
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/CartilhaOlhoVivo/Arquivos/Fundeb2012.pdf

2013-01-19T18:00:02+0000 513027235408014_1619783
4930fff604a63383f40d0112e3a3dee86163
6ea5 0

 Daniela Cristina, nossa cara!!!
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 Como contribuir para uma educação de qualidade em nosso País? Confira a cartilha da CGU _Olho Vivo no Dinheiro Público - Fundeb_ e saiba como 
exercer seu papel de cidadão_ acompanhando e fiscalizando a execução do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Acesse a cartilha em 
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/CartilhaOlhoVivo/Arquivos/Fundeb2012.pdf

2013-01-19T18:00:02+0000 513027235408014_1619915
030bb78d507fe49e3000c10a321c8d58a4
b414e9 0

 João Arilson!!!
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 Como contribuir para uma educação de qualidade em nosso País? Confira a cartilha da CGU _Olho Vivo no Dinheiro Público - Fundeb_ e saiba como 
exercer seu papel de cidadão_ acompanhando e fiscalizando a execução do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Acesse a cartilha em 
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/CartilhaOlhoVivo/Arquivos/Fundeb2012.pdf

2013-01-19T18:00:02+0000 513027235408014_1619955
d26dbd6452b44258953b3bd1ec386aed19
72bfd7 0

 PROJETO SEMENTE CIDADÃ DA GUARDA MUNICIPAL DO NATAL.Nosso facebook: 
Semente Cidadã
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 Como contribuir para uma educação de qualidade em nosso País? Confira a cartilha da CGU _Olho Vivo no Dinheiro Público - Fundeb_ e saiba como 
exercer seu papel de cidadão_ acompanhando e fiscalizando a execução do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Acesse a cartilha em 
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/CartilhaOlhoVivo/Arquivos/Fundeb2012.pdf

2013-01-19T18:00:02+0000 513027235408014_1620233
02622d17b983479b7b8c3408bdf20cf0ccd
d2c07 0

 Simted Rio Verde,Simted Coxim Sindicato,Simted Aquidauana,Simted Navirai,Simted 
Amambai,Antonio Carlos Biffi,Simted
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 Como contribuir para uma educação de qualidade em nosso País? Confira a cartilha da CGU _Olho Vivo no Dinheiro Público - Fundeb_ e saiba como 
exercer seu papel de cidadão_ acompanhando e fiscalizando a execução do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Acesse a cartilha em 
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/CartilhaOlhoVivo/Arquivos/Fundeb2012.pdf

2013-01-19T18:00:02+0000 513027235408014_1620235
02622d17b983479b7b8c3408bdf20cf0ccd
d2c07 0

 Simted Coxim Sindicato
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 Como contribuir para uma educação de qualidade em nosso País? Confira a cartilha da CGU _Olho Vivo no Dinheiro Público - Fundeb_ e saiba como 
exercer seu papel de cidadão_ acompanhando e fiscalizando a execução do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Acesse a cartilha em 
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/CartilhaOlhoVivo/Arquivos/Fundeb2012.pdf

2013-01-19T18:00:02+0000 513027235408014_1620236
02622d17b983479b7b8c3408bdf20cf0ccd
d2c07 0

 Simted Coxim Sindicato Servidores Municipais Eu Amo Coxim Mato Grosso Do Sul.
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 O perfil da CGU no facebook chegou à marca de 8.000 cidadãos brasileiros unidos na prevenção e no combate à corrupção. Agradecemos a você que 
acompanha as ações de fiscalização da Controloladoria e faz a sua parte pela defesa do patrimônio público! Junte-se também aos nossos mais de 14 mil 
seguidores no twitter: https://twitter.com/cguonline

2013-01-18T18:00:00+0000 513097628734308_1617777
31f9edaa588831f59dc252fe29ccf23318b8
7020 0

 ...pode contar... SEMPRE!... comigo...
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 O perfil da CGU no facebook chegou à marca de 8.000 cidadãos brasileiros unidos na prevenção e no combate à corrupção. Agradecemos a você que 
acompanha as ações de fiscalização da Controloladoria e faz a sua parte pela defesa do patrimônio público! Junte-se também aos nossos mais de 14 mil 
seguidores no twitter: https://twitter.com/cguonline

2013-01-18T18:00:00+0000 513097628734308_1617865
58bb9b1a8c6288bb0d0506c22cf7569375
46a00a 0

 Sempre!!!
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 O perfil da CGU no facebook chegou à marca de 8.000 cidadãos brasileiros unidos na prevenção e no combate à corrupção. Agradecemos a você que 
acompanha as ações de fiscalização da Controloladoria e faz a sua parte pela defesa do patrimônio público! Junte-se também aos nossos mais de 14 mil 
seguidores no twitter: https://twitter.com/cguonline

2013-01-18T18:00:00+0000 513097628734308_1617869
a3bc9fcfbeb2075a8561d82c9641c96df63f
f66f 0

 sempre......
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 O perfil da CGU no facebook chegou à marca de 8.000 cidadãos brasileiros unidos na prevenção e no combate à corrupção. Agradecemos a você que 
acompanha as ações de fiscalização da Controloladoria e faz a sua parte pela defesa do patrimônio público! Junte-se também aos nossos mais de 14 mil 
seguidores no twitter: https://twitter.com/cguonline

2013-01-18T18:00:00+0000 513097628734308_1618188
9d9beebaae7dac063bf8c92acd43cc4fc9a
df708 0

 mais e mais , juntos trabalhando para o bem de todos...a Corrupção está a serviços dos inimigos 
do POVO...beijos
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 Legislativo de Natal e RN vão divulgar salários de servidores http://goo.gl/AW6Wm Imagem: UNESCO na rede e ARTICLE 19.

2013-01-18T13:00:01+0000 512564198787651_1618611
6a682b16e7a16245de465669da2c042a12
b34e16 0

 Saiba como usar a 12.527 /11 - LAI: www.atmtec.org.br
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 Legislativo de Natal e RN vão divulgar salários de servidores http://goo.gl/AW6Wm Imagem: UNESCO na rede e ARTICLE 19.

2013-01-18T13:00:01+0000 512564198787651_1643335
4e41ff84f9c35183e013b91313f70e77fa9fb
d62 0

 Acho que é mais que um direito é um dever de cada cidadão, ter acesso a essa informação 
acessar que é o mais importante

2013-01-31T03:02:46+0000 0
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 Como identificar quando uma atividade do projeto pode ser suprida com a consultoria por produto? Como definir se o serviço de consultoria deverá ser 
realizado por Pessoa Física ou Pessoa Jurídica? Confira as respostas para estas e outras perguntas sobre Projetos de Cooperação Técnica Internacional 
(PNUD e UNODC_ por exemplo)_ nesta publicação da CGU: www.cgu.gov.br/Publicacoes/ContratacaoConsultoria/index.asp

2013-01-18T11:00:00+0000 512548205455917_1617003
8e0d8bcfd7c6bd9dd8ca1e749857cafa4a0
eb37f 0

 Aline Cunha!
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 Como identificar quando uma atividade do projeto pode ser suprida com a consultoria por produto? Como definir se o serviço de consultoria deverá ser 
realizado por Pessoa Física ou Pessoa Jurídica? Confira as respostas para estas e outras perguntas sobre Projetos de Cooperação Técnica Internacional 
(PNUD e UNODC_ por exemplo)_ nesta publicação da CGU: www.cgu.gov.br/Publicacoes/ContratacaoConsultoria/index.asp

2013-01-18T11:00:00+0000 512548205455917_1617019
b5efd46957db52adccd00efbdf2d167d35c
a479d 0

 Obrigada, honeydri!!!

2013-01-18T11:51:49+0000 0
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76c74700

 Olá_ boa tarde. Gostaria de saber se a CGU pode analisar essa nova leva de passaportes diplomáticos liberados em _função do interesse do País_?

2013-01-16T14:54:01+0000 512109708833100_85090722
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Boa tarde, Isaac. O mérito sobre a concessão de passaportes diplomáticos não é de 
responsabilidade da Controladoria-Geral da União. Pedimos a gentileza de procurar o Ministério 
das Relações Exteriores. Talvez, a própria ouvidoria do MRE te ajude 
ouvidoria.consular@itamaraty.gov.br Caso você tenha alguma informação sobre irregularidades 
envolvendo agentes públicos federais no processo de concessão, aí a CGU tem responsabilidade 2013-01-16T16:28:26+0000 0
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733262af
b680c43f
d2a821a9
e8d1a139
c1bb62e5

 boa tarde meus nobres quero parabenizar por esse sayt

2013-01-15T16:10:29+0000 511687612208643_85087099
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Obrigada, Jadir! A CGU quer levar mensagens anticorrupção e de defesa do patrimônio público 
a todos os cidadãos brasileiros.

2013-01-15T16:19:51+0000 0
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7bdc7210
94a4ee9

 

2013-01-14T22:14:45+0000 511665192188601_1439295
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Debora, esperamos, em breve, alvançar o 5º dígito nestes números! Levando, assim, a 
mensagem anticorrupção a mais brasileiros.

2013-01-15T11:59:40+0000 1
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3b309a12
447ed9f5
4e4dd933
ce80f6c4
abc2a728

 Por que o Portal da Transparência_ na parte sobre a remuneração dos servidores_ está desatualizado? A última atualização foi em 30/11/12... Obrigado.

2013-01-11T12:13:46+0000 509973592380045_85073455
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Frank, os dados do Portal da Transparência são recebidos de outros órgãos, e depois, 
processados e disponibilizados para consulta. As remunerações de servidores públicos são 
oriundas do Banco Central do Brasil, dos Comandos Militares e do Sistema Integrado de 
Administração de Recursos Humanos (SIAPE) do Ministério do Planejamento. Ainda em 
janeiro, os dados atualizados de dezembro estarão disponíveis. 2013-01-11T13:38:55+0000 1
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 Guia de PAD Confira o material da CGU sobre Processo Administrativo Disciplinar (PAD) com três apostilas que trazem o material utilizado pela 
Controladoria em seus cursos sobre o tema. A coletânea é um importante instrumento ao aperfeiçoamento do serviço público federal_ possibilitando o 
trabalho eficiente e célere de qualquer comissão incumbida de apurar irregularidades na esfera administrativa. Acesse o material em 
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/GuiaPAD/index.asp

2013-01-11T11:00:00+0000 509667632410641_85073115
6ca41f3ad1d0bf997c5a7d2b2a8eaf2aa5ce
8285 0

 Mario Mário Viana, Érik Dominik, Hudson Poceschi

2013-01-11T11:30:04+0000 1

17147777
2896297_
50966763
2410641

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 Guia de PAD Confira o material da CGU sobre Processo Administrativo Disciplinar (PAD) com três apostilas que trazem o material utilizado pela 
Controladoria em seus cursos sobre o tema. A coletânea é um importante instrumento ao aperfeiçoamento do serviço público federal_ possibilitando o 
trabalho eficiente e célere de qualquer comissão incumbida de apurar irregularidades na esfera administrativa. Acesse o material em 
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/GuiaPAD/index.asp

2013-01-11T11:00:00+0000 509667632410641_85074272
a0772a45d8b8c799a991ee2c03754446db
43f6d9 0

 Vai ser útil!
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 Guia de PAD Confira o material da CGU sobre Processo Administrativo Disciplinar (PAD) com três apostilas que trazem o material utilizado pela 
Controladoria em seus cursos sobre o tema. A coletânea é um importante instrumento ao aperfeiçoamento do serviço público federal_ possibilitando o 
trabalho eficiente e célere de qualquer comissão incumbida de apurar irregularidades na esfera administrativa. Acesse o material em 
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/GuiaPAD/index.asp

2013-01-11T11:00:00+0000 509667632410641_85075347
9d9beebaae7dac063bf8c92acd43cc4fc9a
df708 0

 Por favor, olhem o que está acontecend no município de S. Vicente, o novo prefeito não merece 
receber a cidade e os problemas que lá deixaram....começando pela falta de pagamento do 
funcionalismo, e dos terceirizados da coleta de lixo....a cidade enfrentou um fim de ano nojeto 
com muralhas de lixo para todo lado....por que terceirizar o setor publico se isso apenas serve de 
aval a mais CORRUPÇÃO>>>>sou contra as terceirizações....beijos 2013-01-12T03:38:19+0000 0
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 Guia de PAD Confira o material da CGU sobre Processo Administrativo Disciplinar (PAD) com três apostilas que trazem o material utilizado pela 
Controladoria em seus cursos sobre o tema. A coletânea é um importante instrumento ao aperfeiçoamento do serviço público federal_ possibilitando o 
trabalho eficiente e célere de qualquer comissão incumbida de apurar irregularidades na esfera administrativa. Acesse o material em 
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/GuiaPAD/index.asp

2013-01-11T11:00:00+0000 509667632410641_85075497
6dc7e9c4a6558cb418236f7a28df7228134
3da49 0

 Lis faça uma denuncia no site da CGU para que eles abrem uma Ordem de Serviço para apurar 
isso ok

2013-01-12T04:48:53+0000 1
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 Guia de PAD Confira o material da CGU sobre Processo Administrativo Disciplinar (PAD) com três apostilas que trazem o material utilizado pela 
Controladoria em seus cursos sobre o tema. A coletânea é um importante instrumento ao aperfeiçoamento do serviço público federal_ possibilitando o 
trabalho eficiente e célere de qualquer comissão incumbida de apurar irregularidades na esfera administrativa. Acesse o material em 
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/GuiaPAD/index.asp

2013-01-11T11:00:00+0000 509667632410641_85088897
a2abc6fb302316d4c05e61434afb5233671
75671 0

 Será que vcs fiscalizam e pune o excesso de REDA no serviço estadual da bahia é demais já a 
muito tempo não fazem concursos.

2013-01-16T04:10:44+0000 1
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 _Desde 2003_ quando os casos começaram a ser contabilizados_ 4.064 servidores foram expulsos_ do Poder Executivo Federal_ informou o Jornal O 
Globo.

2013-01-10T18:00:01+0000 332169890229629_1639947
f89670420ee00dc74f1ad2a8af9b6aa578f3
f9e8 0

 Parabéns!

2013-01-10T18:09:10+0000 1
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 _Desde 2003_ quando os casos começaram a ser contabilizados_ 4.064 servidores foram expulsos_ do Poder Executivo Federal_ informou o Jornal O 
Globo.

2013-01-10T18:00:01+0000 332169890229629_1640001
12e7b5050f101411869034d55bbc6cb2af8
0ca98 0

 parabéns pena que isso não chega um % são muitos mais essa lei protege eles deverião mudar 
as leis que apoia esses merdas
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 _Desde 2003_ quando os casos começaram a ser contabilizados_ 4.064 servidores foram expulsos_ do Poder Executivo Federal_ informou o Jornal O 
Globo.

2013-01-10T18:00:01+0000 332169890229629_1640024
9b09b100a86af871224a87ed978daf2fd46
b3557 0

 Isso é comum mesmo. Aqui na minha cidade são convocados via concurso desde 2009 e não 
têm termo de posse. Cadê o Direito do Cidadão.

2013-01-10T18:31:41+0000 0



17147777
2896297_
33216989
0229629

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 _Desde 2003_ quando os casos começaram a ser contabilizados_ 4.064 servidores foram expulsos_ do Poder Executivo Federal_ informou o Jornal O 
Globo.

2013-01-10T18:00:01+0000 332169890229629_1640045
d087d71efebb69654c37c1bf6d2ab6237c1
a2bac 0

 Tem muuuito mais pra expulsar.
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 _Desde 2003_ quando os casos começaram a ser contabilizados_ 4.064 servidores foram expulsos_ do Poder Executivo Federal_ informou o Jornal O 
Globo.

2013-01-10T18:00:01+0000 332169890229629_1640336
12e7b5050f101411869034d55bbc6cb2af8
0ca98 0

 esperamos muito mais aqui na minha cidade em friburgo tem alguns aqui pode começar aqui 
que eu agradesço

2013-01-10T20:27:24+0000 0
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 _Desde 2003_ quando os casos começaram a ser contabilizados_ 4.064 servidores foram expulsos_ do Poder Executivo Federal_ informou o Jornal O 
Globo.

2013-01-10T18:00:01+0000 332169890229629_1656655
85f27ce0fa6df3ca91f3d70027bdc721094a
4ee9 0

 Que sejam justos e consigam identificar o assédio moral envolvido em alguns casos.

2013-01-15T20:41:29+0000 0
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 Palavra Aberta - Acessibilidade A informação pública deve estar acessível a todos_ inclusive aqueles portadores de deficiências. Do ponto de vista legal_ 
disposições e normas gerais sobre acessibilidade podem ser encontradas no Decreto 5296 de 2 de dezembro de 2004. Em termos de comunicação_ nem 
sempre será possível garantir 100% de acesso_ mas cabe ao administrador desenvolver esforços neste sentido. Na internet_ isto pode ser feito_ por 
exemplo_ através de variados recursos_ como a associação do texto a imagens_ animações e gráficos. Sítios eletrônicos governamentais que tomam essas 
medidas podem vir a receber um selo de acessibilidade_ o selo _Acessibilidade Brasil_. Saiba mais sobre acesso à informação pública em: 2013-01-10T16:00:01+0000 509527309091340_1602936

80d9543f2b95ec3ec83bd457758b370799
efbd3f 0

 Infelizmente procuram ocultar tudo do cidadão.

2013-01-10T16:48:13+0000 0
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 Para a CGU_ a divulgação proativa das informações públicas é uma grande prioridade. _Melhor que milhares de pedidos serem atendidos_ é ver os 
órgãos se mobilizarem proativamente para expor os dados na internet. Nosso sonho aqui na Controladoria é ver o que for de interesse da população 
divulgado na internet com fácil acesso para todos__ afirmou Vânia Vieira_ diretora de prevenção da corrupção.

2013-01-10T13:00:00+0000 402586393163772_2587159
93618f356ce34f06302debc9027bceebc80
0ea5e 0

 A ideia é maravilhosa. Mas há excessos na execução. Pensão alimentícia e consignação em 
folha não deveriam ser objeto de apreciação pública.

2013-01-10T13:29:52+0000 1
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595d0d47
ffdbde405
13fbfbcb0
928eff9b0
efec8

 GOSTARIA DE ESTÁ INFORMADO SOBRE ALGUMA CAPACITAÇÃO OU PALESTA DA CGU

2013-01-10T12:01:11+0000 509510029093068_85069783
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Vieira, você pode saber de nossas capacitações pelo site da Escola Virtual da CGU e participar 
dos cursos à distância! https://escolavirtual.cgu.gov.br/ead/course/view.php?id=6 Continue 
também acompanhando nossas redes sociais que sempre divulgamos o início das inscrições! 
Caso queira algum curso presencial, entre em contato com a regional da CGU em seu estado. 
Obrigada e continue em contato! 2013-01-10T12:50:43+0000 0
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 O Observatório da Despesa Pública (ODP) é uma unidade permanente da CGU de produção de informações estratégicas voltadas às ações de prevenção 
da corrupção_ à tomada de decisão pela Controladoria e ao apoio à boa e regular gestão pública_ por meio do monitoramento dos gastos públicos. O ODP 
funciona como uma _malha fina_ das despesas públicas - mais uma maneira para garantir a correta aplicação do dinheiro do contribuinte. Conheça mais 
sobre o Observatório em www.cgu.gov.br/ODP

2013-01-10T11:00:00+0000 509192655791472_1602439
aaf5aa1594b9f964ee93a2bf9b942e21491e
65a0 0

 Combate à corrupção é assim: ferramentas adequadas para inibir.
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 O Observatório da Despesa Pública (ODP) é uma unidade permanente da CGU de produção de informações estratégicas voltadas às ações de prevenção 
da corrupção_ à tomada de decisão pela Controladoria e ao apoio à boa e regular gestão pública_ por meio do monitoramento dos gastos públicos. O ODP 
funciona como uma _malha fina_ das despesas públicas - mais uma maneira para garantir a correta aplicação do dinheiro do contribuinte. Conheça mais 
sobre o Observatório em www.cgu.gov.br/ODP

2013-01-10T11:00:00+0000 509192655791472_1602468
a7fd327ebf481d19168798fbc40043dcd58
6259c 0

 E os cartões corporativos? R$ 21 milhões gastou a PresidentA. Depois vem dizer que somos 
sangue azul e por isso não nos daria reajuste. Se eu tivesse um cartão corporativo como ela, não 
ia nem precisar de salário. Por que ela não doa o salário dela como faz o Mojica no Uruguai?

2013-01-10T11:47:27+0000 1
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 O Observatório da Despesa Pública (ODP) é uma unidade permanente da CGU de produção de informações estratégicas voltadas às ações de prevenção 
da corrupção_ à tomada de decisão pela Controladoria e ao apoio à boa e regular gestão pública_ por meio do monitoramento dos gastos públicos. O ODP 
funciona como uma _malha fina_ das despesas públicas - mais uma maneira para garantir a correta aplicação do dinheiro do contribuinte. Conheça mais 
sobre o Observatório em www.cgu.gov.br/ODP

2013-01-10T11:00:00+0000 509192655791472_1613725
2b83b9698b8119511fcaf665aee24c669fd
873f3 0

 Por mais que monitore, todos gestores continuam gastando em excesso, por conta do 
superfaturamento. Pior, quando são punidos, na grande maioria, quem paga é o Município, o 
Estado e a União, ou seja, nós, nunca os gestores. Corruptos tem que devolver tudo, triplicado, 
aos órgão públicos, ou perde todos os bens familiares.

2013-01-16T15:00:33+0000 0
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 O Observatório da Despesa Pública (ODP) é uma unidade permanente da CGU de produção de informações estratégicas voltadas às ações de prevenção 
da corrupção_ à tomada de decisão pela Controladoria e ao apoio à boa e regular gestão pública_ por meio do monitoramento dos gastos públicos. O ODP 
funciona como uma _malha fina_ das despesas públicas - mais uma maneira para garantir a correta aplicação do dinheiro do contribuinte. Conheça mais 
sobre o Observatório em www.cgu.gov.br/ODP

2013-01-10T11:00:00+0000 509192655791472_1625880
49aba3c9380aec6a72176a1f20cc7dd8627
acf02 0

 Difícil acreditar em algo. Sempre falam que vistoriam e até o fazem más a grande verdade e que 
nada acontece com os bacanas ... só quem se ferra e o povo mesmo

2013-01-22T19:46:03+0000 0
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 Fique por dentro do relatório final da 1ª Consocial e colabore para a concretização das 80 propostas priorizadas. 
http://www.consocial.cgu.gov.br/noticias/cgu-publica-relatorio-final-da-1-consocial/

2013-01-09T19:13:40+0000 509204162456988_1602546
a7fd327ebf481d19168798fbc40043dcd58
6259c 0

 E os cartões corporativos? R$ 21 milhões gastou a PresidentA. Depois vem dizer que somos 
sangue azul e por isso não nos daria reajuste. Se eu tivesse um cartão corporativo como ela, não 
ia nem precisar de salário. Por que ela não doa o salário dela como faz o Mojica no Uruguai?
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 VÍDEO: O Filme ?Constituição?_ de Frederico Cardoso Oliva_ foi o segundo colocado do 3º Concurso do Minuto da CGU_ com o tema _Informação 
Pública: direito de todos. Sem desculpas_ sem segredos_. Confira todos os vídeos premiados em nosso canal no youtube: http://goo.gl/Xgs2Z

2013-01-09T16:00:01+0000 564564190238561_6788595
d087d71efebb69654c37c1bf6d2ab6237c1
a2bac 0

 O propósito é louvável mas é bom lembrar que na maioria das cidades é proibido colar cartazes 
nos postes e muros. No caso, as prefeituras poderiam notificar a CGU?
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 VÍDEO: O Filme ?Constituição?_ de Frederico Cardoso Oliva_ foi o segundo colocado do 3º Concurso do Minuto da CGU_ com o tema _Informação 
Pública: direito de todos. Sem desculpas_ sem segredos_. Confira todos os vídeos premiados em nosso canal no youtube: http://goo.gl/Xgs2Z

2013-01-09T16:00:01+0000 564564190238561_6788616
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Yara Cavini, bem lembrado! Mas ressaltamos que os vídeos do concurso de curtas são 
idealizados e produzidos pelos candidatos do evento. A CGU é a organizadora do prêmio.

2013-01-09T16:37:59+0000 1

17147777
2896297_
50906902
2470502

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 Programa de Fiscalização por Sorteios Públicos A fiscalização de municípios por sorteios é uma iniciativa do Governo Federal que visa inibir a corrupção 
entre gestores de qualquer esfera da administração pública. A cada sorteio são definidos 60 municípios com até 500 mil habitantes_ exceto capitais 
estaduais. Em 2012_ a CGU deu continuidade ao Programa de Fiscalização por Sorteios Públicos_ o qual se encontra na 36ª edição_ chegando a 1.965 
municípios fiscalizados_ o que corresponde a 35_32% do total de municípios brasileiros_ e englobando recursos públicos federais superiores ao montante 
de R$ 18_4 bilhões. Saiba mais sobre este programa da Controladoria em http://goo.gl/TJQ1M Foto: Roosewelt Pinheiro / ABR/ JC 2013-01-09T13:00:00+0000 509065412470863_1600800

acd96388836a514f5454cdaca1082480b8b
f7d86 0

 POR FAVOR QUANDO SORTEIAR PRAIA GRANDE SP ,AVISE....
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 Programa de Fiscalização por Sorteios Públicos A fiscalização de municípios por sorteios é uma iniciativa do Governo Federal que visa inibir a corrupção 
entre gestores de qualquer esfera da administração pública. A cada sorteio são definidos 60 municípios com até 500 mil habitantes_ exceto capitais 
estaduais. Em 2012_ a CGU deu continuidade ao Programa de Fiscalização por Sorteios Públicos_ o qual se encontra na 36ª edição_ chegando a 1.965 
municípios fiscalizados_ o que corresponde a 35_32% do total de municípios brasileiros_ e englobando recursos públicos federais superiores ao montante 
de R$ 18_4 bilhões. Saiba mais sobre este programa da Controladoria em http://goo.gl/TJQ1M Foto: Roosewelt Pinheiro / ABR/ JC 2013-01-09T13:00:00+0000 509065412470863_1600873

e812fe1ec5f9d6a21bf8e1ec45a313f4cbc0
8180 0

 Minha curiosidade é saber quando a CGU irá fiscalizar os sorteios da Caixa Econômica 
Federal.
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 Programa de Fiscalização por Sorteios Públicos A fiscalização de municípios por sorteios é uma iniciativa do Governo Federal que visa inibir a corrupção 
entre gestores de qualquer esfera da administração pública. A cada sorteio são definidos 60 municípios com até 500 mil habitantes_ exceto capitais 
estaduais. Em 2012_ a CGU deu continuidade ao Programa de Fiscalização por Sorteios Públicos_ o qual se encontra na 36ª edição_ chegando a 1.965 
municípios fiscalizados_ o que corresponde a 35_32% do total de municípios brasileiros_ e englobando recursos públicos federais superiores ao montante 
de R$ 18_4 bilhões. Saiba mais sobre este programa da Controladoria em http://goo.gl/TJQ1M Foto: Roosewelt Pinheiro / ABR/ JC 2013-01-09T13:00:00+0000 509065412470863_1600904

a29fdae0e0e283a92e241294697e2238c16
f65b0 0

 o que adianta fiscalizar se nem uma decisão é tomada pela CGU,o meu municipio foi 
fiscalizado,levaram provas e nada foi feito!!!!!!!!
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 Programa de Fiscalização por Sorteios Públicos A fiscalização de municípios por sorteios é uma iniciativa do Governo Federal que visa inibir a corrupção 
entre gestores de qualquer esfera da administração pública. A cada sorteio são definidos 60 municípios com até 500 mil habitantes_ exceto capitais 
estaduais. Em 2012_ a CGU deu continuidade ao Programa de Fiscalização por Sorteios Públicos_ o qual se encontra na 36ª edição_ chegando a 1.965 
municípios fiscalizados_ o que corresponde a 35_32% do total de municípios brasileiros_ e englobando recursos públicos federais superiores ao montante 
de R$ 18_4 bilhões. Saiba mais sobre este programa da Controladoria em http://goo.gl/TJQ1M Foto: Roosewelt Pinheiro / ABR/ JC 2013-01-09T13:00:00+0000 509065412470863_1600909

5cd4ffbadf4cb07d7fff4b358278cdca2e7d5
80c 0

 PODERIAM PUBLICAMENTE PESAR E VERIFICAR AS BOLINHAS ANTES...???
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 Programa de Fiscalização por Sorteios Públicos A fiscalização de municípios por sorteios é uma iniciativa do Governo Federal que visa inibir a corrupção 
entre gestores de qualquer esfera da administração pública. A cada sorteio são definidos 60 municípios com até 500 mil habitantes_ exceto capitais 
estaduais. Em 2012_ a CGU deu continuidade ao Programa de Fiscalização por Sorteios Públicos_ o qual se encontra na 36ª edição_ chegando a 1.965 
municípios fiscalizados_ o que corresponde a 35_32% do total de municípios brasileiros_ e englobando recursos públicos federais superiores ao montante 
de R$ 18_4 bilhões. Saiba mais sobre este programa da Controladoria em http://goo.gl/TJQ1M Foto: Roosewelt Pinheiro / ABR/ JC 2013-01-09T13:00:00+0000 509065412470863_1600957

68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Marcia Nogueira, a CGU realiza a fiscalização no município sorteado e encaminha o relatório 
final com as constatações para os órgãos competentes (Polícia Federal, Ministério Público, TCU, 
Ministérios responsáveis..) para que sejam tomadas as providencias cabíveis. Veja o documento 
da fiscalização em Curralinho (PA): http://sistemas.cgu.gov.br/relats/uploads/32-PA-
Curralinho.pdf 2013-01-09T15:56:47+0000 2
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 Programa de Fiscalização por Sorteios Públicos A fiscalização de municípios por sorteios é uma iniciativa do Governo Federal que visa inibir a corrupção 
entre gestores de qualquer esfera da administração pública. A cada sorteio são definidos 60 municípios com até 500 mil habitantes_ exceto capitais 
estaduais. Em 2012_ a CGU deu continuidade ao Programa de Fiscalização por Sorteios Públicos_ o qual se encontra na 36ª edição_ chegando a 1.965 
municípios fiscalizados_ o que corresponde a 35_32% do total de municípios brasileiros_ e englobando recursos públicos federais superiores ao montante 
de R$ 18_4 bilhões. Saiba mais sobre este programa da Controladoria em http://goo.gl/TJQ1M Foto: Roosewelt Pinheiro / ABR/ JC 2013-01-09T13:00:00+0000 509065412470863_1600968

68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 João Carlos Azevedo, o Programa de Fiscalização por Sorteios Públicos usa o mesmo sistema 
de sorteio das loterias da Caixa Econômica Federal para definir, de forma isenta, as áreas 
municipais e estaduais a serem fiscalizadas quanto ao correto uso dos recursos públicos federais.
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 Programa de Fiscalização por Sorteios Públicos A fiscalização de municípios por sorteios é uma iniciativa do Governo Federal que visa inibir a corrupção 
entre gestores de qualquer esfera da administração pública. A cada sorteio são definidos 60 municípios com até 500 mil habitantes_ exceto capitais 
estaduais. Em 2012_ a CGU deu continuidade ao Programa de Fiscalização por Sorteios Públicos_ o qual se encontra na 36ª edição_ chegando a 1.965 
municípios fiscalizados_ o que corresponde a 35_32% do total de municípios brasileiros_ e englobando recursos públicos federais superiores ao montante 
de R$ 18_4 bilhões. Saiba mais sobre este programa da Controladoria em http://goo.gl/TJQ1M Foto: Roosewelt Pinheiro / ABR/ JC 2013-01-09T13:00:00+0000 509065412470863_1601619

a7fd327ebf481d19168798fbc40043dcd58
6259c 0

 Isso não quer dizer absolutamente nada, uma vez que quem pode garantir que são as mesmas 
bolinhas usadas nos sorteios das loterias?
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 Programa de Fiscalização por Sorteios Públicos A fiscalização de municípios por sorteios é uma iniciativa do Governo Federal que visa inibir a corrupção 
entre gestores de qualquer esfera da administração pública. A cada sorteio são definidos 60 municípios com até 500 mil habitantes_ exceto capitais 
estaduais. Em 2012_ a CGU deu continuidade ao Programa de Fiscalização por Sorteios Públicos_ o qual se encontra na 36ª edição_ chegando a 1.965 
municípios fiscalizados_ o que corresponde a 35_32% do total de municípios brasileiros_ e englobando recursos públicos federais superiores ao montante 
de R$ 18_4 bilhões. Saiba mais sobre este programa da Controladoria em http://goo.gl/TJQ1M Foto: Roosewelt Pinheiro / ABR/ JC 2013-01-09T13:00:00+0000 509065412470863_1602366

ab91cfac585bae0661aadc0c524a77b8b0e
fcc00 0

 OS SORTEIOS PARTICULARES, FEITOS POR LOJAS, TAMBÉM DEVERIAM SER 
FISCALIZADOS, POIS O QUEM TEM EM NOSSA REGIÃO DE COMERCIANTES 
PICARETAS FORJANDO PRÊMIOS E INVENTANDO GANHADORES SUPER 
SUSPEITOS, ABUSANDO DA INTELIGÊNCIAS DE SEUS CLIENTES; É UMA 
VERGONHA, ESTES SANTOS TEM QUE SER DESMASCARADOS... 2013-01-10T10:08:38+0000 1
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 Programa de Fiscalização por Sorteios Públicos A fiscalização de municípios por sorteios é uma iniciativa do Governo Federal que visa inibir a corrupção 
entre gestores de qualquer esfera da administração pública. A cada sorteio são definidos 60 municípios com até 500 mil habitantes_ exceto capitais 
estaduais. Em 2012_ a CGU deu continuidade ao Programa de Fiscalização por Sorteios Públicos_ o qual se encontra na 36ª edição_ chegando a 1.965 
municípios fiscalizados_ o que corresponde a 35_32% do total de municípios brasileiros_ e englobando recursos públicos federais superiores ao montante 
de R$ 18_4 bilhões. Saiba mais sobre este programa da Controladoria em http://goo.gl/TJQ1M Foto: Roosewelt Pinheiro / ABR/ JC 2013-01-09T13:00:00+0000 509065412470863_1613368

095d3feaa9a155365ea3a8efa5e22e5a182
c5be9 0

 Nós apostamos, porque acreditamos que um dia os órgãos públicos, vão entender que, quem é 
importante em todo processo, somos nós apostadores, e merecemos respeito pelo nosso 
investimento. Afinal, a chance de ganhar, deve ser igual para todos. Deus os ilumine!

2013-01-16T10:52:41+0000 0

17147777
2896297_
50906902
2470502

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 Programa de Fiscalização por Sorteios Públicos A fiscalização de municípios por sorteios é uma iniciativa do Governo Federal que visa inibir a corrupção 
entre gestores de qualquer esfera da administração pública. A cada sorteio são definidos 60 municípios com até 500 mil habitantes_ exceto capitais 
estaduais. Em 2012_ a CGU deu continuidade ao Programa de Fiscalização por Sorteios Públicos_ o qual se encontra na 36ª edição_ chegando a 1.965 
municípios fiscalizados_ o que corresponde a 35_32% do total de municípios brasileiros_ e englobando recursos públicos federais superiores ao montante 
de R$ 18_4 bilhões. Saiba mais sobre este programa da Controladoria em http://goo.gl/TJQ1M Foto: Roosewelt Pinheiro / ABR/ JC 2013-01-09T13:00:00+0000 509065412470863_1646923

aa60089d4bdcb7e9051db5cf6e7d27dea84
2846b 0

 Isso não quer dizer absolutamente nada, uma vez que quem pode garantir que são as mesmas 
bolinhas usadas nos sorteios das loterias?
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 Lei de Acesso à Informação entra em vigor em Pernambuco Portal da Transparência Estadual existe; dos 85 órgãos de PE_ 63 têm ouvidoria. Prefeitura 
do Recife ainda não tem regulamentação específica para LAI. Fonte: G1 http://goo.gl/F2ufe

2013-01-08T18:06:51+0000 508623795848358_1598961
215ef7456caf27a6005f44beba2d99cd9e6
07bb2 0

 Essa Lei aqui no Mato Grosso do Sul urgente...pedimos CGU
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 Lei de Acesso à Informação entra em vigor em Pernambuco Portal da Transparência Estadual existe; dos 85 órgãos de PE_ 63 têm ouvidoria. Prefeitura 
do Recife ainda não tem regulamentação específica para LAI. Fonte: G1 http://goo.gl/F2ufe

2013-01-08T18:06:51+0000 508623795848358_1598969
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Elisa Magaly Nantes Vieira, cada estado (e município) tem autonomia constitucional para 
regulamentar os seus procedimentos específicos para garantir o direito de acesso à sociedade, 
seguindo os preceitos gerais da Lei de Acesso à Informação. Nossa sugestão é que você entre em 
contato com a ouvidoria do Ministério Público do seu estado, para saber se existe possibilidade 
de atuação nesse sentido e, em caso positivo, como a sociedade poderia colaborar com o 2013-01-08T18:13:18+0000 1
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 Lei de Acesso à Informação entra em vigor em Pernambuco Portal da Transparência Estadual existe; dos 85 órgãos de PE_ 63 têm ouvidoria. Prefeitura 
do Recife ainda não tem regulamentação específica para LAI. Fonte: G1 http://goo.gl/F2ufe

2013-01-08T18:06:51+0000 508623795848358_1599932
cc395326b01e21c318141459f12e41ed5fa
12253 0

 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=467844009919745&set=a.273648239339324.5736
6.100000824493986&type=1¬if_t=like
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 _Financiamento exclusivamente público para campanhas eleitorais_ é um dos temas das 80 propostas priorizadas na 1ª Consocial. Conheça o relatório 
final da Conferência e colabore para a concretização das propostas: http://www.consocial.cgu.gov.br/noticias/cgu-publica-relatorio-final-da-1-consocial/

2013-01-08T13:00:00+0000 508316119212459_1599276
00114590ff16866dcb9103c708104ecbe08
cbbb1 0

 Eu penso que isso não vai mudar muita coisa não!

2013-01-08T20:51:22+0000 0

17147777
2896297_
50861660
9182410

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 _Financiamento exclusivamente público para campanhas eleitorais_ é um dos temas das 80 propostas priorizadas na 1ª Consocial. Conheça o relatório 
final da Conferência e colabore para a concretização das propostas: http://www.consocial.cgu.gov.br/noticias/cgu-publica-relatorio-final-da-1-consocial/

2013-01-08T13:00:00+0000 508316119212459_1599747
4dd37a297773adafa737530585383b560e
283b92 0

 
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=368067299949169&set=a.318110578278175.72084.
318086434947256&type=1&theater

2013-01-09T02:29:22+0000 1
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 _Financiamento exclusivamente público para campanhas eleitorais_ é um dos temas das 80 propostas priorizadas na 1ª Consocial. Conheça o relatório 
final da Conferência e colabore para a concretização das propostas: http://www.consocial.cgu.gov.br/noticias/cgu-publica-relatorio-final-da-1-consocial/

2013-01-08T13:00:00+0000 508316119212459_1600369
29b226db30b6c19e5d484a1a0f9a4a4c7f7
a3f80 0

 Acho isso fundamental!!!!!
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 _Financiamento exclusivamente público para campanhas eleitorais_ é um dos temas das 80 propostas priorizadas na 1ª Consocial. Conheça o relatório 
final da Conferência e colabore para a concretização das propostas: http://www.consocial.cgu.gov.br/noticias/cgu-publica-relatorio-final-da-1-consocial/

2013-01-08T13:00:00+0000 508316119212459_1600709
d27da98096b463c9618719e50b245b7a6a
9daa1e 0

 Participei intensamente desta CONSOCIAL! Realmente é fundamental e vital para o verdadeiro 
desenvolvmento do País!
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 _Financiamento exclusivamente público para campanhas eleitorais_ é um dos temas das 80 propostas priorizadas na 1ª Consocial. Conheça o relatório 
final da Conferência e colabore para a concretização das propostas: http://www.consocial.cgu.gov.br/noticias/cgu-publica-relatorio-final-da-1-consocial/

2013-01-08T13:00:00+0000 508316119212459_1601519
cf27bbabef60241fedc75c53c5bdf4e4a121
d183 0

 Tem que ser assim, porque se não for olha a consquência do lobby de construtoras e dos 
políticos lacaios: http://www.youtube.com/watch?v=8NAHVrBlK0U
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 _Financiamento exclusivamente público para campanhas eleitorais_ é um dos temas das 80 propostas priorizadas na 1ª Consocial. Conheça o relatório 
final da Conferência e colabore para a concretização das propostas: http://www.consocial.cgu.gov.br/noticias/cgu-publica-relatorio-final-da-1-consocial/

2013-01-08T13:00:00+0000 508316119212459_1601541
1fbda4c208f098c8423818cb93a3c042a4e
86e61 0

 RESOVE PARCIALMENTE POIS A MAIORIA DAS DOAÇOES SO CAIXA DOIS E AS 
PRESTAÇOES DE CONTAS SÃO MONTADAS DE ACORDO COM A NESCESSIDADE 
DE CADA CANDIDATO
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 _Financiamento exclusivamente público para campanhas eleitorais_ é um dos temas das 80 propostas priorizadas na 1ª Consocial. Conheça o relatório 
final da Conferência e colabore para a concretização das propostas: http://www.consocial.cgu.gov.br/noticias/cgu-publica-relatorio-final-da-1-consocial/

2013-01-08T13:00:00+0000 508316119212459_1601542
cf27bbabef60241fedc75c53c5bdf4e4a121
d183 0

 
http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_847420&feature=iv&src_vid=8NAH
VrBlK0U&v=MZORQQjDBXo#t=17s

2013-01-09T22:17:22+0000 3

17147777
2896297_
50861660
9182410

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 _Financiamento exclusivamente público para campanhas eleitorais_ é um dos temas das 80 propostas priorizadas na 1ª Consocial. Conheça o relatório 
final da Conferência e colabore para a concretização das propostas: http://www.consocial.cgu.gov.br/noticias/cgu-publica-relatorio-final-da-1-consocial/

2013-01-08T13:00:00+0000 508316119212459_1615408
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Obrigatoriedade de orçamento participativo 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=509665922410812&set=pb.171477772896297.-
2207520000.1358434791&type=3&theater
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 Controladoria-Geral da União no face_ uma ótima ideia; uma maneira simples e eficaz de divulgar os avanços que temos tido na CGU_ parabéns! É 
importante divulgar e acompanhar seus trabalhos contra corrupção.

2013-01-06T23:32:48+0000 507917432585661_85058147
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Muito obrigada, Andre! A CGU conta com o apoio e participação da sociedade civil na luta 
contra a corrupção e na defesa o patrimônio público. Continuemos firmes!
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 Faça a sua parte na luta contra a corrupção e no incremento do controle social. Acesse o Portal da Transparência e acompanhe a aplicação dos recursos 
públicos. http://www.portaldatransparencia.gov.br

2013-01-06T12:00:01+0000 506856986025039_1594238
fa45c3b99d89a286c06e6ca8a693808adf9
64e8c 0

 Então porque eu não recebi o mês de novembro e dezembro de 2012, sou funcionário publico! É 
preciso dos meus vencimentos, e a tal justiça nada faz!
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 Faça a sua parte na luta contra a corrupção e no incremento do controle social. Acesse o Portal da Transparência e acompanhe a aplicação dos recursos 
públicos. http://www.portaldatransparencia.gov.br

2013-01-06T12:00:01+0000 506856986025039_1594781
6d8859e15ee476dc12a9de8878006c13baf
fea89 0

 José Aícaro de Morais, vc não recebeu o pagamento do mês 11 e 12 /2012? Se for isso é muito 
estranho até porque não existe comentarios algum sobre qualquer atraso de pagamento aos 
servidores públicos.
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 Faça a sua parte na luta contra a corrupção e no incremento do controle social. Acesse o Portal da Transparência e acompanhe a aplicação dos recursos 
públicos. http://www.portaldatransparencia.gov.br

2013-01-06T12:00:01+0000 506856986025039_1595430
e28fd16a6f9a0cadc334af7df46c71c9bf7e
402a 0

 Tô de olho....bem lembrado!
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 Faça a sua parte na luta contra a corrupção e no incremento do controle social. Acesse o Portal da Transparência e acompanhe a aplicação dos recursos 
públicos. http://www.portaldatransparencia.gov.br

2013-01-06T12:00:01+0000 506856986025039_1596651
e893668544e2406e773191a50e5070a53b
f826ba 0

 E o que o Engavetador-Geral da República Geraldo Brindeiro engavetou, está transparente 
também? Quero saber o que havia dentro daquela gaveta...
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 Faça a sua parte na luta contra a corrupção e no incremento do controle social. Acesse o Portal da Transparência e acompanhe a aplicação dos recursos 
públicos. http://www.portaldatransparencia.gov.br

2013-01-06T12:00:01+0000 506856986025039_1596849
184f55e1edd81f3c31007fb811727bca037
b383e 0

 Fundamental, num país chamado de França.
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 Faça a sua parte na luta contra a corrupção e no incremento do controle social. Acesse o Portal da Transparência e acompanhe a aplicação dos recursos 
públicos. http://www.portaldatransparencia.gov.br

2013-01-06T12:00:01+0000 506856986025039_1597289
f89670420ee00dc74f1ad2a8af9b6aa578f3
f9e8 0

 Denuncia grave Brasileiros são enganados, extorquidos??? 39,90 vamos redondando R$40,00 
4,5 ml Vamos colocar 5,0 ML 10 ML R$ 80,00 100 ML R$ 800,00 1000 ML= 1 Litro de Tinta 
R$ 8.000,00 reais http://suprimentos.lojahp.com.br/Cartucho-de-Tinta-HP-60-Preto-CC640WB-
6658.html?utm_source=Googlepatrocinado&utm_medium=cpc&utm_campaign=GoogleShoppi
ngBeta_PLA&adtype=pla&gclid=CNXn9-TE17QCFQu0nQodRmgAhA 2013-01-08T01:14:42+0000 0
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 Faça a sua parte na luta contra a corrupção e no incremento do controle social. Acesse o Portal da Transparência e acompanhe a aplicação dos recursos 
públicos. http://www.portaldatransparencia.gov.br

2013-01-06T12:00:01+0000 506856986025039_1597331
f89670420ee00dc74f1ad2a8af9b6aa578f3
f9e8 0

 Observem bem que propaganda enganosa, maliciosa. Na frente da caixa do Cartucho vem 60 
grande. E 4,5 Ml vem no final da caixa do lado esquerdo. Cérebro entende que quantidade é 60 
ml. De propósito colocaram 4,5 no final e do lado esquerdo da caixa.

2013-01-08T01:32:33+0000 0
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 Faça a sua parte na luta contra a corrupção e no incremento do controle social. Acesse o Portal da Transparência e acompanhe a aplicação dos recursos 
públicos. http://www.portaldatransparencia.gov.br

2013-01-06T12:00:01+0000 506856986025039_1599576
f89670420ee00dc74f1ad2a8af9b6aa578f3
f9e8 0

 Islamismo Religião mais violenta, desobedece Direitos Humanos Universais de Todo Mundo, 
Religião da Guerra, Assassina, do Diabo, será ??? ISLAMISMO, UMA "RELIGIÃO DA PAZ"? 
http://perrotti1.blogspot.com.br/2013/01/islamismo-mais-violenta-desobedece.html Essa 
Religião mata quem crer em Jesus Cristo deveria ser proibido no Brasil essa Seita da morte ??? 
Eles já tem milhares de seguidores no Brasil, daqui tempo irão fazer o que fazem nos Países 2013-01-08T23:46:47+0000 0
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 Faça a sua parte na luta contra a corrupção e no incremento do controle social. Acesse o Portal da Transparência e acompanhe a aplicação dos recursos 
públicos. http://www.portaldatransparencia.gov.br

2013-01-06T12:00:01+0000 506856986025039_1599749
4dd37a297773adafa737530585383b560e
283b92 0

 
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=368067299949169&set=a.318110578278175.72084.
318086434947256&type=1&theater
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 Faça a sua parte na luta contra a corrupção e no incremento do controle social. Acesse o Portal da Transparência e acompanhe a aplicação dos recursos 
públicos. http://www.portaldatransparencia.gov.br

2013-01-06T12:00:01+0000 506856986025039_1599933
cc395326b01e21c318141459f12e41ed5fa
12253 0

 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=467844009919745&set=a.273648239339324.5736
6.100000824493986&type=1¬if_t=like
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 Faça a sua parte na luta contra a corrupção e no incremento do controle social. Acesse o Portal da Transparência e acompanhe a aplicação dos recursos 
públicos. http://www.portaldatransparencia.gov.br

2013-01-06T12:00:01+0000 506856986025039_1601183
79ed1e294373e8c1dce1f690aace823ee95
c6610 0

 Maravilhosa iniciativa!
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 Faça a sua parte na luta contra a corrupção e no incremento do controle social. Acesse o Portal da Transparência e acompanhe a aplicação dos recursos 
públicos. http://www.portaldatransparencia.gov.br

2013-01-06T12:00:01+0000 506856986025039_1602545
a7fd327ebf481d19168798fbc40043dcd58
6259c 0

 E os cartões corporativos? R$ 21 milhões gastou a PresidentA. Depois vem dizer que somos 
sangue azul e por isso não nos daria reajuste. Se eu tivesse um cartão corporativo como ela, não 
ia nem precisar de salário. Por que ela não doa o salário dela como faz o Mojica no Uruguai?

2013-01-10T12:52:13+0000 2

17147777
2896297_
50765176
5945561

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 Faça a sua parte na luta contra a corrupção e no incremento do controle social. Acesse o Portal da Transparência e acompanhe a aplicação dos recursos 
públicos. http://www.portaldatransparencia.gov.br

2013-01-06T12:00:01+0000 506856986025039_1602684
320bb2c0ab7043d7fef583e763965f6af39b
0875 0

 http://www.facebook.com/pages/Mente-de-um-Pensador/463079080409203?ref=ts&fref=ts 
Muito legal gente, curte ai :D
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 Faça a sua parte na luta contra a corrupção e no incremento do controle social. Acesse o Portal da Transparência e acompanhe a aplicação dos recursos 
públicos. http://www.portaldatransparencia.gov.br

2013-01-06T12:00:01+0000 506856986025039_1603830
f89670420ee00dc74f1ad2a8af9b6aa578f3
f9e8 0

 Juiz um dos mais Honesto e Honrado do Brasil Esta Toga é merecida de Honra, Privilégios 
Existem Autoridades Honestas, Íntegras, Justas no Brasil só precisamos reuni-las e divulgar 
para população voltar acreditar na Justiça e no País que vive. 
http://perrotti1.blogspot.com.br/2013/01/juiz-mais-honesto-e-honrado-do-brasil.html
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 Faça a sua parte na luta contra a corrupção e no incremento do controle social. Acesse o Portal da Transparência e acompanhe a aplicação dos recursos 
públicos. http://www.portaldatransparencia.gov.br

2013-01-06T12:00:01+0000 506856986025039_1613529
41c11640c5ca8b425afa4b35cd3e57d6a95
594ad 0

 Complementando: DINHEIRO PÚBLICO É DA SUA CONTA, E DA SUA CONTA.
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 Faça a sua parte na luta contra a corrupção e no incremento do controle social. Acesse o Portal da Transparência e acompanhe a aplicação dos recursos 
públicos. http://www.portaldatransparencia.gov.br

2013-01-06T12:00:01+0000 506856986025039_1615117
a08307ba33ac076ffc2be7839d568f44765
01001 0

 EM MATO GROSSO ESSA LEI NÃO É CUMPRIDA HOJE E NÃO SERÁ TÃO CEDO...SÓ 
TEM LADRÃO...!
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 Faça a sua parte na luta contra a corrupção e no incremento do controle social. Acesse o Portal da Transparência e acompanhe a aplicação dos recursos 
públicos. http://www.portaldatransparencia.gov.br

2013-01-06T12:00:01+0000 506856986025039_1649431
761a8762aeac6315c9867f59ba21969d3d6
79a39 0

 Discutir é bom. Fazer é melhor. Hora de saber quem é quem. 
http://adonaisantanna.blogspot.com.br/2013/02/quantos-polacos-sao-necessarios-para.html

2013-02-03T04:12:38+0000 0

17147777
2896297_
50765176
5945561

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 Faça a sua parte na luta contra a corrupção e no incremento do controle social. Acesse o Portal da Transparência e acompanhe a aplicação dos recursos 
públicos. http://www.portaldatransparencia.gov.br

2013-01-06T12:00:01+0000 506856986025039_2002858
00a756e3ac084ca8085405dcf2523a6285f
940e5 0

 Um dia vamos chegar a esse nível....
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 Faça a sua parte na luta contra a corrupção e no incremento do controle social. Acesse o Portal da Transparência e acompanhe a aplicação dos recursos 
públicos. http://www.portaldatransparencia.gov.br

2013-01-06T12:00:01+0000 506856986025039_2232922
b22087d3e4d1337bb6a150e5981742b7c9
a07752 0

 Quero saber dos gastos pessoais do Ex-Presidente FHC e Ruth Cardoso
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 ?Os Estados Partes se comprometem a adotar políticas públicas contra a corrupção_ de forma a promover a participação da sociedade e_ 
concomitantemente_ refletir os princípios do Estado de Direito_ a devida gestão dos assuntos e bens públicos_ a integridade_ a transparência e a 
obrigação de prestar contas?. Maior e mais completo instrumento global e juridicamente vinculante contra a corrupção_ a Convenção das Nações Unidas 
contra a Corrupção trata de diversos aspectos do tema_ tendo sido fundamentada em quatro tópicos especiais: medidas preventivas; criminalização e 
aplicação da lei; cooperação internacional; e recuperação de ativos. Saiba mais sobre a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção_ seus objetivos 2013-01-04T12:16:40+0000 506674902709914_1590511

b2b2ea9fadd98344cdf16cc9ae884b3d58c
ec1b7 0

 Muito Importante!
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 ?Os Estados Partes se comprometem a adotar políticas públicas contra a corrupção_ de forma a promover a participação da sociedade e_ 
concomitantemente_ refletir os princípios do Estado de Direito_ a devida gestão dos assuntos e bens públicos_ a integridade_ a transparência e a 
obrigação de prestar contas?. Maior e mais completo instrumento global e juridicamente vinculante contra a corrupção_ a Convenção das Nações Unidas 
contra a Corrupção trata de diversos aspectos do tema_ tendo sido fundamentada em quatro tópicos especiais: medidas preventivas; criminalização e 
aplicação da lei; cooperação internacional; e recuperação de ativos. Saiba mais sobre a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção_ seus objetivos 2013-01-04T12:16:40+0000 506674902709914_1590619

83020f08a6bfcd0d54ce885e11cbd7aac7f1
bdb1 0

 Super importante, cidadãos, não deixem de ler, faça sua parte no controle social contra essa 
mazela social !!!!!!!!!!!!

2013-01-04T14:22:24+0000 1
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 _A Constituição de 1988_ chamada Constituição Cidadã_ garante ao cidadão participar da vida de sua cidade_ ter acesso às contas públicas e exercer 
esse direito._ Fonte: AMARRIBO Brasil

2013-01-03T18:15:48+0000 538518799492412_109861424
d087d71efebb69654c37c1bf6d2ab6237c1
a2bac 0

 http://falagente.com/a-importancia-do-controle-social/
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 PEÇO A AJUDA DE TODOS PRA FECAR ESSA FIRMA!!! NAO TEM DOCUMENTAÇÃO_NEM NOTA FISCAL_O LIXO TOMA CANTA_JA 
FIZ VARIAS DENUNCIA PRA PREFEITURA DE COLOMBO E ATE AGORA NADA. ME DEREM ESSE NUMERO DO FISCCAL CHAMADO 
AMADO 36568015 ME PASSOU QUE A FIRMA TEM MUITAS CONTA EM NOME DO BILHAR SOLAR!!!AGORA ELES ESTÃO COM ESSE 
NOME BILHAR CERRO AZUL. AJUDE.

2013-01-03T11:48:09+0000 114871502019226_29229
68d7d3651d7f8c04aef30d16f00e8b9a737
e0f82 0

 Olá Carmem,a CGU possui competência para atuar apenas quando há uso de verbas federais, o 
que não parece ser a situação relatada. Caso você tenha elementos concretos de má utilização 
das verbas públicas em sua cidade, sugerimos que você procure o Ministério Público local, a 
Assembleia Legislativa e o órgão de controle interno local, se houver, para formalizar uma 
denúncia. 2013-01-03T13:30:05+0000 0
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 ?Para garantir que a aplicação da norma seja ampliada e atinja todos os municípios e Estados_ inclusive os mais remotos_ a CGU oferecerá cursos e 
cederá o sistema de atendimento online em vigor na esfera federal?. Confira a entrevista com o secretário de Prevenção da Corrupção da CGU_ Mário 
Vinícius Spinelli_ no Jornal Zero Hora: http://goo.gl/TGUUk

2013-01-02T19:14:48+0000 505845219459549_1596466
a3ca059c017b828a215394d971df474474
2fea42 0

 Muito bom!
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2013-01-02T00:52:46+0000 382333161857651_929417
4ebc1b07891cecde58e74802cabdba09dc
536f0f 0

 Olha aí Rosa Do Futuro!

2013-02-16T16:22:45+0000 0

17147777
2896297_
50534537
6176200

68d7d365
1d7f8c04
aef30d16f
00e8b9a7
37e0f82

 No 1º dia do ano... Chegamos a 7.000 fãs em nosso perfil! Segundo estatísticas do facebook_ agora são 3.489.948 amigos de fãs que estão potencialmente 
expostos a nossas mensagens anticorrupção e de defesa do patrimônio público. Agradecemos a você_ cidadão brasileiro_ que ajuda a CGU na 
disseminação e compartilhamento dessas causas: muito obrigada! Junte-se também aos nossos mais de 13.500 seguidores no twitter 
https://twitter.com/cguonline

2013-01-01T19:08:24+0000 505345376176200_85037447
80d9543f2b95ec3ec83bd457758b370799
efbd3f 0

 Enquanto alguns ganham, o povo perde e morre nos hospitais, falta educação( a criança deveria 
ficar o dia na escola), e não a merce de pessoas inescrupulosas. A final a criança é o futuro. O 
povo sofre...
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 No 1º dia do ano... Chegamos a 7.000 fãs em nosso perfil! Segundo estatísticas do facebook_ agora são 3.489.948 amigos de fãs que estão potencialmente 
expostos a nossas mensagens anticorrupção e de defesa do patrimônio público. Agradecemos a você_ cidadão brasileiro_ que ajuda a CGU na 
disseminação e compartilhamento dessas causas: muito obrigada! Junte-se também aos nossos mais de 13.500 seguidores no twitter 
https://twitter.com/cguonline

2013-01-01T19:08:24+0000 505345376176200_85039017
fa45c3b99d89a286c06e6ca8a693808adf9
64e8c 0

 kkkkkk, fãs, quero ver a CGU, trabalhando, e não fazendo vista grossa p/ o municipio de Tibau-
rn
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 No 1º dia do ano... Chegamos a 7.000 fãs em nosso perfil! Segundo estatísticas do facebook_ agora são 3.489.948 amigos de fãs que estão potencialmente 
expostos a nossas mensagens anticorrupção e de defesa do patrimônio público. Agradecemos a você_ cidadão brasileiro_ que ajuda a CGU na 
disseminação e compartilhamento dessas causas: muito obrigada! Junte-se também aos nossos mais de 13.500 seguidores no twitter 
https://twitter.com/cguonline

2013-01-01T19:08:24+0000 505345376176200_85040064
2461167e73d70a125872d5ee0335784704
a981b6 0

 JOSÉ,VOCÊ É UM CHATO.
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 Feliz ano novo!! Desejamos que o Brasil tenha um próspero 2013 com mais integridade e ética_ tanto no setor público quanto no privado. A CGU 
agradece a você_ que apoiou e divulgou_ em 2012_ nossas atividades anticorrupção e de defesa do patrimônio público: muito obrigada!
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 Feliz ano novo :)
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 Feliz ano novo!! Desejamos que o Brasil tenha um próspero 2013 com mais integridade e ética_ tanto no setor público quanto no privado. A CGU 
agradece a você_ que apoiou e divulgou_ em 2012_ nossas atividades anticorrupção e de defesa do patrimônio público: muito obrigada!
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 FELIZ ANO NOVO !!!
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 Feliz ano novo!! Desejamos que o Brasil tenha um próspero 2013 com mais integridade e ética_ tanto no setor público quanto no privado. A CGU 
agradece a você_ que apoiou e divulgou_ em 2012_ nossas atividades anticorrupção e de defesa do patrimônio público: muito obrigada!
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 Pra vcs tb
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 Feliz ano novo!! Desejamos que o Brasil tenha um próspero 2013 com mais integridade e ética_ tanto no setor público quanto no privado. A CGU 
agradece a você_ que apoiou e divulgou_ em 2012_ nossas atividades anticorrupção e de defesa do patrimônio público: muito obrigada!
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 Chama eu, CGU!...
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 Feliz ano novo!! Desejamos que o Brasil tenha um próspero 2013 com mais integridade e ética_ tanto no setor público quanto no privado. A CGU 
agradece a você_ que apoiou e divulgou_ em 2012_ nossas atividades anticorrupção e de defesa do patrimônio público: muito obrigada!
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 como poderemos ter um feliz ano novo se nem nosso mes recebemos!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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 Feliz ano novo!! Desejamos que o Brasil tenha um próspero 2013 com mais integridade e ética_ tanto no setor público quanto no privado. A CGU 
agradece a você_ que apoiou e divulgou_ em 2012_ nossas atividades anticorrupção e de defesa do patrimônio público: muito obrigada!
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 parabêns a cgu pelas realzações de 2012, e que 2013 continue com esse sucesso, que foi a busca 
por mais transparência no poder público.
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