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O 
negócio que poderia significar 
a redenção econômica e finan-
ceira da CEB Distribuição e da  
grande alavanca para o cum-

primento da agenda de investimentos até 
2012, ano em que a Companhia pleitea-
rá junto à Aneel a renovação da conces-
são,  pode se transformar em mais um 
golpe imobiliário no Distrito Federal, pa-
ra regozijo e farra de empresários que há 
anos lucram com a especulação e a mu-
dança de destinação de terras públicas.

Foi tudo muito rápido. A abertura das 
propostas de compra estava marcada pa-
ra o dia 2/12/2010. No dia 13/11, a direto-
ria da CEB recebeu carta do governador 
em exercício, Paulo Octávio, informando 
que a Terracap, pela “sua responsabilida-
de na gestão do desenvolvimento” da ca-

pital, deveria adquirir o referido terreno. 
Paulo Octávio utilizou ainda o falso argu-
mento de que a Terracap é proprietária 
de outro terreno, contíguo ao da CEB, de 
aproximadamente 150.000 m2, o que, na 
sua avaliação, imporia a necessidade de 
planejamento integrado da ocupação de 
toda a área. Na verdade, o citado terreno 
não pertence à Terracap, mas ao GDF, e 
é destinado a futuras instalações da Po-
lícia Militar. 

No dia 19/11, pressionada pelo vi-
ce-governador, a Companhia Imobili-
ária encaminhou à CEB proposta de 
compra direta do imóvel, oferecendo 
o valor mínimo de R$ 274,4 milhões, 
em quatro parcelas. Por fim, em 24/11, 
a CEB baixou a Resolução de Direto-
ria n.º 271/2009, suspendendo a licita-

ção. Registra-se que cinco empresas 
já haviam adquirido o edital. 

Essa temerária decisão da direto-
ria da CEB aguarda ainda o gesto final 
– a aceitação da proposta apresenta-
da pela Terracap. Se isso ocorrer, po-
derá se materializar um dos maiores 
prejuízos já sofridos pela CEB, pois, 
com a interferência mentirosa de Pau-
lo Octávio no processo,  ficou claro o 
interesse político e de especuladores 
pela área, que pode simplesmente do-
brar de preço se houver mudança na 
sua destinação.

O Sindicato e a categoria estão de 
olho e não aceitarão, em hipótese algu-
ma, que se concretize mais esse golpe 
contra a nossa empresa e contra a po-
pulação do DF.

LICITAÇÃO FOI SUSPENSA SOB 
ARGUMENTO FALSO DE PAULO OCTÁVIO

TERRENO Da CEB NO SETOR NOROESTE

SINDICaTO COBRa REuNIãO 
SOBRE O PCCS

O STIU-DF encaminhou carta à CEB solici-
tando reunião com o presidente para tratar do 
PCCS. A cláusula 6.ª do ACT vigente estabe-
lece que a empresa deve implementar no pa-
gamento de março de 2010 o enquadramento 
salarial, garantindo, no mínimo, 2% para ca-
da trabalhador. Ocorre que o STIU-DF e a ca-
tegoria querem saber como isso será feito e 
como se dará a progressão salarial a partir 
dessa medida. 

O Sindicato estará dando os informes sobre 
as discussões. Se necessário, convocará as-
sembleia geral para que a categoria avalie os 
encaminhamentos e delibere sobre o assunto.

TENTaTIva DE SuBORNO, 
BIlHETE E gRamPO TORNam 

INSuSTENTávEl a PERmaNêNCIa 
DE aRRuDa NO gDF

Os últimos acontecimentos envolvendo  o governa-
dor José Roberto Arruda não deixam dúvidas de que a 
sua permanência no GDF é absolutamente insustentá-
vel. A teimosia de Arruda em não renunciar ao mandato 
aumenta a agonia da população, que a cada momento 
é tomada de perplexidade com novos escândalos e ví-
deos imorais. 

O que se espera é que o Ministério Público peça ur-
gentemente o afastamento e a prisão do governador, e 
que a Justiça conceda os pedidos. Só essas medidas po-
deriam minimizar os efeitos da intranquilidade e da extre-
ma indignação vividas pelos cidadãos do Distrito Federal.


