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Fux deve acolher pedido que tira segredo sobre 
empréstimos bilionários do BNDES a Cuba e África

  Ministro relator 
do mandado de segurança que pede 
abertura dos empréstimos secretos 
feitos pelo Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico (do Socia-
lismo?) aos governos de Cuba e An-
gola, Luiz Fux tem tudo para tornar 
o fim do carnaval nada animado para 
o desgoverno Dilma Rousseff. Fux 
tem tudo para acolher o pedido do 
senador Alvaro Dias (PSDB-PR) ao 
presidente do STF, Joaquim Barbosa. 
Abrindo-se tal caixa preta, pelo Man-
dado de Segurança número 32812, 
“fux you, petralhas”. Indiretamente, o 
caso mexe com Luiz Inácio Lula da 
Silva. O presidentro é o padrinho de 

tais empréstimos bilionários – que be-
neficiam empresas brasileiras, dentre 
elas a Odebrecht. Diretamente, quem 
pode ter problemas é a Presidenta 
Dilma Rousseff. O senador pediu ao 
STF que ela, o ministro do Desen-
volvimento, Mauro Borges Lemos, 
e o presidente do BNDES, Luciano 
Coutinho, sejam notificados por “ato 
atentatório à moralidade e à trans-
parência pública”. O motivo alegado 
pelo senador, que pode ser facilmen-
te acolhido pelo legalista Luiz Fux, é 
que o governo afronta a Constituição, 
ao negar o direito de fiscalização 
parlamentar dos Atos do Executivo. 
Além disso, acordos internacionais 
precisam ser aprovados pelo Con-
gresso Nacional. Os acordos secre-
tos que Lula e Dilma fizeram não só 
com Cuba e Angola, mas também 
com Zimbabwe, Guiné Equatorial, 
Congo-Brazzaville, Gabão e Sudão. 
Os valores em segredo ultrapassam 
US$ 6 bilhões de dólares . O Alerta 
Total já informou que tais emprésti-
mos secretos foram alvo do pente 
fino da espionagem (ilegal ou não) 
norte-americana – amplamente divul-
gada pela imprensa. A maior suspeita 

dos EUA é que os recursos investidos 
nas ditaduras promovam uma forma 
refinada do "Mensalão". Suspeita-se 
que as transnacionais brasileiras, be-
neficiadas lá fora com a grana secre-
ta da corrupção, fazem o chamado 
"draw back", às escondidas, de uma 
polpuda comissão do dinheiro des-
viado para os esquemas petralhas. 
As comissões de corrupção são pa-
gas com um ativo de fácil negociação 
no mercado internacional: diaman-
tes. O risco que os corruptos correm 
é serem facilmente identificados na 
hora de vender as joias – geralmente 
negociadas em Amsterdã e Antuér-
pia, em operações rigidamente con-
troladas pelos judeus. A distribuição 

do dinheiro da corrupção também 
diretamente, em contas secretas 
mantidas pelos beneficiados diretos, 
por "laranjas" ou pelas empresas en-
volvidas em paraísos fiscais (o que é 
uma operação facilmente rastreável 
e de alto risco). Neste caso, a gra-
na volta ao Brasil, lavadinha, disfar-
çada de "investimentos estrangeiros 
diretos". Quando é internalizado no 
País, o "mensalão" é redistribuído 
aos esquemas de politicagem. O an-
damento do Mandado de Segurança 
número 32812 – que pode abrir as 
entranhas de um escândalo maior 
que o Mensalão. (Jorge Serrão. Edi-
ção do Blog Alerta Total de 5 de Mar-
ço de 2014).

MULHER, ESTILO DE VIDA
Por Faustino Vicente 

 A destinação do mês de 
março para a justa comemoração do 
Dia Internacional da Mulher, nos dá a 
oportunidade de destacar os avanços 
que as mulheres conquistaram em to-
das as atividades humanas. “Eu criei 
um estilo para o mundo inteiro. Vê-
-se em todas as lojas o “estilo Cha-
nel”. Não há nada que se assemelhe. 
Sou escrava do meu estilo. Um estilo 
não sai da moda; Chanel não sai da 
moda”. Não resta dúvida que, Ga-
brielle Bonheur “Coco” Chanel (1883-
1971), revolucionou a década de 20, 
libertando a mulher dos trajes descon-
fortáveis e rígidos do final do século 
19. Foi com ousadia, criatividade e 
empreendedorismo que esse verda-
deiro mito do mundo fashion legou à 
mulher contemporânea um novo estilo 
de vida. Ela viveu décadas à frente de 
seu tempo. Apesar das mulheres te-
rem quebrado barreiras, ultrapassado 
fronteiras e vencido limites nas car-
reiras, a novela ainda terá muitos ca-
pítulos. Os desafios do dia-a-dia são 
representados pelo machismo, assé-
dio sexual e moral, salários inferiores 
aos dos homens, dupla jornada de 
trabalho, constrangimento nos coleti-
vos urbanos e violência no lar, fatores 
inibidores ao desenvolvimento pesso-
al e à dignidade humana. A felicidade 
pode estar na “habilidade cirúrgica” 
em harmonizar o papel junto à família 
que a envolve, com o exercício da pro-
fissão que desenvolve. A mulher, mais 
do que o homem, tem investido em 
educação formal e informal. As pes-
quisas mercadológicas despertaram 
a percepção do mundo dos negócios 
para as necessidades mais prementes 
da mulher ampliando o espaço do pro-
duto que mais seduz a mulher contem-
porânea - a praticidade. A diversidade 
de ofertas nos shopping centers, os 
produtos alimentícios semipreparados 
nos supermercados, o delevery, as 
facilidades via Internet, e a maior dis-
ponibilidade de serviços domésticos, 
fazem parte da receita especial do 
“poupa tempo feminino.” Do glamour 
da celebridade à ternura da materni-
dade, é a comportamento da mulher 
a fonte inspiradora das tendências do 
mercado consumidor. O fantástico de-

senvolvimento, científico e tecnológico, 
tem provocado frequentes e radicais 
transformações reservando o sucesso 
sustentado aos que tiverem a capaci-
dade de adaptação à realidade. Algo 
análogo aos princípios da teoria evo-
lutiva do naturalista britânico, Charles 
Robert Darwin (1809-1882). Senso de 
organização, planejamento, controle 
do (escasso) orçamento do lar e a sim-
patia no relacionamento inter-pessoal, 
fazem parte da receita vitoriosa da mu-
lher, seja ela dona de casa ou astro-
nauta da NASA.  Entre as causas do 
avanço feminino no mundo dos negó-
cios destacamos o seu mérito pessoal, 
a escalada do desemprego que atingiu 
a massa trabalhadora masculina, o 
sonho da independência financeira e 
o desejo natural de assegurar melhor 
qualidade de vida à família. Foi funda-
mental a convicção de que poderiam 
desempenhar, com a mesma eficácia 
e dignidade, tantas outras atividades 
laborativas como as que sempre exe-
cutaram no lar - as quais nunca aban-
donaram. Todos esses sonhos, não 
foram suficientes para que perdessem 
a capacidade de se indignar, e agir, na 
busca incessante de metas comunitá-
rias: sociedade mais igualitária social-
mente, mais justa economicamente e 
mais fraterna. O essencial, para ho-
mens e mulheres, é a consciência de 
que somos da mesma natureza e que 
as nossas diferenças (não são diver-
gências) fazem parte da pluralidade de 
valores indispensáveis à edificação de 
uma sociedade sem preconceito, sem 
discriminação e sem violência – cha-
gas sociais – que delatam o desres-
peito a princípios sagrados de cidada-
nia. Um simples olhar na carreira de 
mulheres bem-sucedidas nos revela 
que, além da competência técnica, 
da conduta ética e da habilidade ec-
lética elas possuem determinação de 
alpinista, garra de lenhador e sensi-
bilidade de jardineiro, o que nos leva 
prazerosamente a concluir, que as be-
las estão se tornando cada vez mais 
“feras”. (Faustino Vicente - Advogado, 
Professor e Consultor de Empresas e 
de Órgãos Públicos – e-mail: faustino.
vicente@uol.com.br – Jundiaí (Terra 
da Uva) – São Paulo – Brasil).

Por Jorge Serrão - serrao@alertatotal.net
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
CARNAPRATA 2014 FOI UM SUCES-
SO - O Carnaprata 2014 foi um suces-
so enorme e aprovado pela população 
devido à organização conduzida pela 
primeira dama Letícia Gardim Monteiro 
Amui, comissão e colaboradores que 
atraiu todos os foliões das cidades da 
região pelos shows com bandas re-
nomadas e todos que participaram do 
carnaval do Prata já elegeram o maior 
carnaval do Triângulo Mineiro, sem ne-
nhum incidente de consequência gra-
ve. O prefeito Dr. Anuar Arantes Amui 
e a primeira dama Letícia, agradecem 
a presença de todos os visitantes e os 
convidam para estarem novamente no 
Carnaprata 2015, em especial a todos 
os foliões pratenses que marcaram pre-
sença maciça no Carnaprata 2014 com 
recorde de público. (Assessoria de Mu-
nicipal Imprensa)
CHEGOU A HORA DA VOLTAR – 
Como o tempo passa, até parece que 
foi ontem! Chegou a hora de arrumar as 
malas de volta! Os filhos crescem, cada 
um escolhe o seu destino, os pais pas-
sam a viver em função dos mesmos, 
foi o que nos levaram a conhecer os 
EUA. De repente um trecho da música 
de (Ronaldo Fagundes) “De que valeu 
o seu esforço? tudo se foi em vão, e ao 
lutar você se sente sem lar, sem dire-
ção, esqueceu que o seu lugar, era ao 
lado de Jesus, tentou se afastar, mas 
ele soube te encontrar”. É uma expe-
riência única, diferente, mais seletiva 
no julgamento dos nossos irmãos de 
língua latino americano. Da impressão 
que parte dos brasileiros mudou de en-
dereço, são milhares que vieram para 
não mais voltar, outros para construí-
rem sua dependência com a esperança 
de um dia retornar, outros tentaram e 
não deu certo.  Outro fato interessan-
te, centenas de brasileiros ganhando a 
vida explorando o consumo de produtos 
vendidos para os próprios. Em outras 
palavras em grande parte dos EUA, 
vivem migrantes de todos os países, 
como Argentina, Bolívia, Paraguaio, e 
também Europeu, todos em busca da 
sobrevivência.  Dizia um proverbio, que 
o melhor lugar para morar e no acon-
chego dos filhos, porque essa é uma 
intuição natural, razão maior da nossa 
subsistência. (Miguel Soares)
EXCELENTÍSSIMA SRA. PRESIDEN-
TA DA REPÚBLICA DILMA ROUS-
SEFF - Permita-me a apresentação: 
na minha opinião, eu sou um médico, 
na tua, um “trabalhador da saúde”. Na 
minha opinião, medicina é cuidar de 
pessoas doentes, na tua, é fazer “trans-
formação social”.Eu penso em salvar 
vidas, a senhora pensa em ganhar 
votos. Como podemos ver, a senhora 
e eu, não temos muito em comum à 
primeira vista, mas existem na minha 
vida alguns fatos que a senhora desco-
nhece. Assim como a senhora, eu já fui 
marxista – e dos fanáticos! Brigava com 
colegas da faculdade no final dos 80 e 
início dos anos 90 para ver seu projeto 
de poder realizado. Caminhei ao lado 
daquele seu amigo que gosta de uma 
cachacinha e costuma ser fotografado 
com livros de cabeça para baixo. Con-
versei pessoalmente com o “poeta do 
sêmen derramado” que agora governa 
o Rio Grande do Sul. Não tinha ideia 
correta daquilo que havia acontecido 
no Brasil entre 1964 e 1985. Imagina-
va, como a senhora quer fazer parecer 
até hoje, que tudo estava indo bem até 
que militares malvados que não tinham 
nada para fazer decidiram, com ajuda 
dos americanos, derrubar o governo 
brasileiro. Eu só me dei conta, presi-
dente, de quem Lula, a senhora e seu 
partido-religião representavam quando 
comecei a trabalhar com a gente de vo-

cês aqui em Porto Alegre a partir de 98. 
(Milton Simem Pires – Médico CRM-
20.957)
EU BEBI TODAS NESTE CARNA-
VAL - E como é gostoso, para quem 
mora fora, rever gente amiga! De re-
pente, surge, à distância, um vulto de 
homem que parecia estar bêbado. Foi 
chegando perto de nós, com aparência 
de ser um homem muito velho, mal-
trapilho,  alquebrado e irado.  Puxou 
conversa comigo, chamando-me pelo 
nome. Um horroroso cheiro de álcool 
exalava de todo o seu corpo, com os 
olhos injetados por vermelho intenso. 
Com palavras titubeantes, disse-me 
que era o fulano de tal, e se eu não o 
estava reconhecendo. Nossa! pensei, 
será? E era. O homem transformara-se 
num fantasma. Uma mágica satânica. 
Foi um choque para mim, que, puxan-
do a memória, reví este conterraneo 
no auge dos 20 anos de idade: porte 
atlético, bonitão, simpático, forte e bem 
humorado. 40 anos depois, transfor-
mara-se naquele fantasma de gente, 
um milagre inverso, e tão perverso. E 
ei-lo totalmente dominado pelo vício, 
e todo desestruturado na aparência 
e nos modos.  Mais uma vida perdida 
para a garrafa de álcool. Conversamos 
uns 20 minutos  e ele foi embora, meio 
que cambaleando e levando o nause-
ante cheiro etílico impregnado. Um au-
têntico farrapo humano. Como médico, 
sei que viverá muito pouco doravante. 
Uma vida de humilhações e derrotas. E 
isto dói, lancinantemente,  no coração 
da gente. E dói por que trata-se de um 
destino que poderia ter sido mudado 
para melhor, se houvesse o necessá-
rio/imperativo  acolhimento/recolhimen-
to daquele ser humano. Mas a força do 
álcool é demoníaca e traiçoeira. À se-
melhança da sucurí, as garras do álcool 
abraça o ser humano, e não o deixa ja-
mais. A não ser que forças maiores en-
trem em ação. E entre estas forças está 
a família, DEUS e o Alcoólicos Anôni-
mos. O que o jovens precisam saber é 
que, para se tornar viciado, o primeiro 
passo é começar a beber. No Brasil te-
mos, APENASMENTE, 18.000.000 de 
alcoólatras, que passarão pelo calvário 
da prisão, hospital e cemitério.  (Renzo 
Sansoni)
CULTURA E TRADIÇÃO DE UM PAÍS 
CAPITALISTA –  O que é a cultura de 
cada lugar, nos Estados Unidos suas 
tradições podem ser bem estranhas 
para nós. Vou lhes citar um exemplo 
que me causou certa estranheza; os 
arranjos funebres de um senhor pa-
rente da minha família. Constatado o 
óbito pela enfermeira, poucos minutos 
depois uma ambulância veio e recolheu 
seu corpo o embrulhando em recipiente 
plástico de cor preta e o retirando do lo-
cal. Sua família continuou sua vida e só 
retornariam a ver o corpo do seu ente 
querido três dias depois, onde uma ce-
rimônia de velório aconteceria. Neste 
local, havia hora marcada para a famí-
lia e tambem horários para os amigos e 
visitantes.  Depois o mesmo é recolhido 
e volta para uma espécie de friezer. No 
outro dia o corpo foi conduzido para 
uma celebração numa igreja, de acordo 
com a fé da família, e de lá conduzido 
para um local onde a família adquiriu 
um espaço no cemítério onde mais tar-
de será colocada por cima uma pedra, 
com as inscrições do falecido, o corpo 
foi sepultado em uma curta cerimônia 
de despedida. O cemitério é como um 
campo de futebol, plano e gramado, 
diferente apenas pelas pedras enfileira-
das do mesmo tamanho. Os familiares 
e amigos e visitantes vestem se de pre-
to para demonstrar respeito ao faleci-
do, mas as vestimentas lembram uma 
festa de gala. Já pensou, para nossos 
costumes, ficar durante três dias aguar-
dando a apresentação do corpo daque-
la pessoa que sempre esteve viva ao 
nosso lado! Para mim pessoalmente 
foi um choque imenso, mas  de valia 
para conhecer outras tradições. Há, 
outra coisa, não é fácil morrer por aqui 
não, o custo fica em torne de 7 à 35 mil 
dolares. As famílias pobres geralmente 
tem seus corpo cremados, pela quantia 
de 5 à 7 mil dolares, já um bom caixão, 
burraco e pedra não saem menos de 
20 mil dolares! É amigos, em país de 
primeiro mundo não tem nada de gra-
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ça, ou barato não, tudo é pago. Aqui se 
ganha bem, mais gasta muito também. 
Sou testemunho vivo deste fato, escre-
vo para mostrar que não sabemos va-
lorizar aquilo que temos, como saúde, 
educação, serviço social, etc. (Miguel 
Soares)
FUGA DOS “ALIADOS” - O líder do 
PMDB na Câmara dos Deputados, 
Eduardo Cunha, ameaça convocar uma 
convenção extraordinária do PMDB na-
cional para tirar o apoio à reeleição de 

Dilma Rousseff – com quem rompeu, 
politicamente, há muito tempo: “A cada 
dia que passo me convenço mais que 
temos de repensar está aliança, por-
que não somos respeitados pelo PT”. 
A bronca de Cunha ficou ainda maior 
porque o presidente do PT, Rui Falcão, 
no sambódromo do Rio de Janeiro, an-
dou falando mal de Jorge Picciani, pre-
sidente regional do PMDB, que ameaça 
apoiar a candidatura presidencial do tu-
cano Aécio Neves.

C l a s s i f i c a d o s
VENDO ÁGIO DE UMA CASA - No Bairro Belo Vista, desocupada. Tratar (34) 9136-0096 
ou 9999-8767.
VENDO UMA CASA -  No Bairro Parque do Jacarandá com garagem, cerca elétrica, 
portão eletrônico, sala, cozinha, 03 quartos, banheiro com armário e Box, fundos com varanda, 
lavanderia, quarto de despejo e banheiro. Motivo mudança. Interessados falar com Marco Aurélio 
(34) 99971709.
VENDO TERRENO DE ESQUINA – No Bairro Residencial Parque do Jacarandá. Tratar 
9136-0096 ou 9999-8767.
VENDO UM TERRENO- No Bairro Colina Park Boulevard.  Com água, luz e esgoto, menos 
asfalto. Tratar (34) 9999-8767 e 3431-2447.

Panificadora Serve Bem, Atakadim, Empório Augusto, Panificadora Doçura, Armazém 
Santa Rita, Casa de Carne Gaucho do Fite, Casa dos Pães, Panificadora Jardim Brasil, 
Mercearia do Japão, Supermercado Bom Vizinho, Venture Veículos, Cancella Veículos, 
Supermercado Lucas, Loja Agropecuária Cooprata, Franguinho Auto Center, Casa Mil 
Variedades, Tutá Construcenter, Disk Gás e Bebidas do Renito, Casa do Fazendeiro, 
Agrococal, Construmoura, Sindicato, Rural de Prata, Caixa Econômica, Banco do Brasil, 
Bradesco, Ceditril, Barbearia do Carlinhos, Casa de Carnes Moreira, Pastelaria do Mané, 
Lucas Prático, Cooprata, Supermercado Cooprata, Panificadora e Confeitaria 7 Irmãos , 
Supermercado Sheyla, Refrilar, ElétroPrata, Casa de Carnes Zé Carlos, Supermercado 
Bom Vizinho, Supermercado Brasilão, Supermercado Kollosso, Pirâmide Materiais para 
Construção.

Locais onde você encontra o Jornal de Negócios

Filhos podem ser pensionistas até 21 anos
Exceção é para maiores inválidos

 Os filhos de um segu-
rado do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) podem re-
ceber o benefício da pensão por 
morte até os 21 anos. “Mesmo 
que esteja estudando, o depen-
dente que completa 21 anos tem 
o benefício de pensão por morte 
cessado”, informa a servidora da 
Equipe de Benefício da Supe-
rintendência Regional do INSS 
Sudeste II, Cássia Tolentino. Ela 
explica que a exceção é para os 
filhos maiores inválidos, condi-
ção que deve ser comprovada 
pela Perícia Médica do INSS. 
O sistema do Instituto já é pro-
gramado para cancelar o bene-
fício dos dependentes assim que 
completarem a idade de 21 anos. 
“A parte na pensão dos que com-
pletaram 21 anos é transferida 
para os outros dependentes. Se 
esses não existirem, o benefício 
é cessado”, ressalta a servidora. 
Outra condição que implica na 
cessação da pensão por morte é 
a emancipação do menor, entre 
16 e 18 anos de idade. A servido-
ra da Equipe de Benefício, Dora 
Araújo, lembra que o menor que 
contrai matrimônio também per-
de o direito ao benefício. “O ca-
samento civil é considerado um 
tipo de emancipação, impedindo 
o menor de receber a pensão 
por morte”, informa. Também os 
dependentes na faixa etária en-
tre 18 e 21 anos perdem o direito 
ao benefício de pensão por mor-
te, no caso de casamento civil 
ou de ingresso no serviço públi-
co, exemplifica a especialista em 
Normas e Gestão de Benefícios 

da Regional Sudeste II, Elizete 
de Oliveira. A pensão por morte 
é um dos mais importantes be-
nefícios do INSS, sendo paga à 
família do trabalhador quando do 
seu falecimento. Para sua con-
cessão, não há tempo mínimo 
de contribuição, mas é neces-
sário que o óbito tenha ocorrido 
enquanto o trabalhador tinha 
qualidade de segurado. Mais de 
866 mil pensões foram pagas 
em Minas Gerais, em janeiro 
passado, o que representou um 
repasse de R$ 715,5 milhões. 
Existem três classes de depen-
dentes: 1) cônjuge, companheiro 
(a) e filhos menores de 21 anos 
ou inválidos, não-emancipados 
de qualquer condição; 2) pais; 
3) irmãos não emancipados, me-
nores de 21 anos ou inválidos. É 
importante dizer que, havendo 
dependentes de uma classe, os 
integrantes da classe seguinte 
perdem o direito ao benefício. 
Ou seja, a classe 1 é a primeira 
levada em consideração no mo-
mento da concessão do benefí-
cio. Não havendo dependentes 
dessa classe, passa-se para a 
classe 2 e, em última instância, 
para a classe 3. O benefício de 
pensão por morte pode ser so-
licitado pelo telefone 135 ou 
pelo portal da Previdência So-
cial (www.previdencia.gov.br). A 
Central 135 funciona de segunda 
a sábado, de 7h às 22h. Outros 
serviços, como agendamento 
para atendimento nas Agências 
da Previdência, também podem 
ser realizados nesses dois ca-
nais. 
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O RETORNO É GARANTIDO. LIGUE: (34) 3431-2447

ANUNCIE NO

Vendo excelente térreo na parte alta do Bairro Colina 
Park Boulevard com agua, luz esgoto e asfalto. 

Tratar 9136-0096 
ou 9999-8767

Leia semanalmente o Jornal 
de Negócios pela Internet

Acesse o site: 
jornalnegocios.wordpress.com

O País Humanitário
Artigo no Alerta Total – www.alertatotal.net

Por Luis Sérgio Silveira Costa
 O ministro Marco Aurélio, 
do STF, em entrevista  na TV, co-
mentando sobre as regalias aos 
mensaleiros presos, chamou os 
presidiários de “reeducandos”!!!! 
Já não bastassem os menores que 
não cometem crimes, são apenas 
“infratores”, e não são presos, ou 
capturados, mas “apreendidos”, 
agora temos os reeducandos. E 
formação de quadrilha, agora, é 
coisa de São João!!! Por que esse 
tratamento respeitoso, piedoso e 
humano, se não há piedade com 
a Educação de baixa qualidade, 
se a Saúde é absurdamente de-
sumana, se não há respeito com 
o dinheiro público, no país líder 

dos impostos? Com essa falta de 
atitudes firmes contra as malfei-
torias, a Segurança Pública está 
em chamas, com as pessoas co-
meçando a fazer Justiça com as 
próprias mãos. Assim como os 
menores, mensaleiro agora é re-
educando, e deve ser tratado com 
humanidade: “Meu reeducando 
querido, roubar é feio, faça a sua 
barba, estacione o carro lá fora, 
feijoada pode fazer mal....” Lem-
brando  outro piedoso ministro do 
STF, o Brasil não tem só alguns, 
mas uma constelação de pontos 
fora da curva! Pobre País!! (Luiz 
Sérgio Silveira Costa é Almirante, 
reformado).

Vendo Ágio desta casa 
No Bairro Bela Vista, desocupada, reformada – 
com 2 quartos, toda murada, garagem coberta, 

varanda na área de serviços. 
Tratar 9136-0096 (TIM) ou 9999-8767 (CTBC)

A Cumplicidade
Artigo no Alerta Total – www.alertatotal.net

Por Geraldo Almemdra
 Somente um poder po-
deria ter evitado a Fraude da 
Abertura Democrática e a trans-
formação do Brasil em uma Cuba 
Continental: as FFAA que, contra-
riamente às suas responsabilida-
des constitucionais, se omitiram, 
se acovardaram, e se transfor-
maram em cúmplices-lacaios da 
comunização do país. O pronun-
ciamento do Presidente do STF, 
Ministro Joaquim Barbosa, de 
que foram argumentos pífios que 
levaram à absolvição dos conde-
nados do mensalão do crime de 
formação de quadrilha, compro-
va a mais sórdida e vergonhosa 
passagem do STF na história ju-
rídica do país. Fica mais uma vez 
evidente o apodrecimento legal, 
moral e ético do Poder Judiciá-
rio, claramente cúmplice da Cor-
ruptocracia Fascista do PT que 
toma conta do Estado, a partir da 
transformação do poder público 
em um Covil de Bandidos, desde 
o ladrão de galinhas, daqueles 
que colocam a garantia de um 
emprego público de cabo eleitoral 
às custas da moral, da dignidade 
e da honra, dos milionários ou 
bilionários canalhas esclarecidos 
públicos e privados, assim como 
seus cúmplices no desvio de bi-
lhões dos contribuintes todos os 
anos. Todos já sabem o próxi-
mos passo do STF: com a saída 
de Joaquim Barbosa que será 
substituído por Lewandowski, 
toda a quadrilha será absolvida 
dos crimes do Mensalão em um 
novo julgamento. É de conheci-
mento de todos que o Parlamen-
to é uma casa de bandidos, mas 
nos surpreende, todos os dias, a 
postura vergonhosa, covarde e 
apátrida assumida pelo Ministé-
rio Público e pela Polícia Federal, 
que têm todas as informações e 
provas possíveis para colocar na 
cadeia o maior responsável pela 
desgraça jurídico-social que toma 
conta do Brasil: o ex-presidente 
de direito e atual de fato Luís Iná-
cio Lula da Silva, o mais sórdido 
político de nossa história, um ver-
dadeiro gangster que conseguiu 
através do ambiente criado pela 
Fraude da Abertura Democrática, 
provocada pelos desgovernos ci-
vis, subornar milhares de esclare-
cidos canalhas públicos e priva-
dos. A falta de caráter de nossa 
sociedade, que continua aceitan-
do passivamente a confirmação 
do relativismo e do corporativis-
mo dos Tribunais em todas as 
instâncias, no que diz respeito a 
defender de todas as formas mais 
sub-reptícias possíveis os chefes 
das gangs que tomaram conta do 
poder público e seus cúmplices, 
impressiona o mundo civilizado. 
O Brasil não tem mais um Poder 
Judiciário, mas cada vez mais 
um cúmplice-lacaio  descarado 
de um projeto de poder perpétuo 
do PT. Algumas dezenas de ad-
vogados criminalistas estão sen-
do promovidos a ficarem na elite 
dos mais ricos, tudo pago com o 

dinheiro do contribuinte para de-
fender comprovados bandidos 
e traidores do país através dos 
mais sujos instrumentos de adul-
teração dos princípios de justiça. 
O cenário está preparado para 
que, com a reeleição provável da 
atual presidente, o peso de uma 
ditadura fascista sanguinária caia 
sobre nossas cabeças. Diante da 
covardia da caserna não há mais 
nada o que fazer, a não ser tentar 
sobreviver em um Regime Ditato-
rial Fascista ou sair do país. Na 
quase improvável derrota da atual 
presidente nas próximas eleições 
o Brasil seria tomado por uma 
guerra civil devidamente plane-
jada pelo Covil de Bandidos para 
que o PT não saia mais do poder. 
É claro que já entendemos o fato 
de que mesmo nesse extremo as 
FFAA continuariam hibernando 
nas caserna vendo o Circo Brasil 
pegar fogo. Mas quem está preo-
cupado com tudo isso às véspe-
ras do carnaval que transforma o 
país em um grande puteiro quase 
explícito com milhões de idiotas 
imbecis e palhaços do Circo do 
Retirante Pinóquio sambado nas 
ruas ao som de bandas regia-
mente pagas com o dinheiro do 
contribuinte enquanto o Brasil já 
está moralmente em frangalhos? 
Para quem fica em casa ainda 
resta a opção de ver pela TV o 
bacanal dos costumes nas ruas e 
nos palcos dos desfiles, ou a pu-
taria explícita do BBB que agrada 
adolescentes e adultos, sendo ou 
foram formados em um covarde 
cenário de destruição de princí-
pios e valores familiares, onde o 
fundamentalismo do desvio de 
conduta e da prática do ilícito vi-
rou um “costume” já estabelecido, 
que está jogando a sociedade no 
fosso da degeneração moral em 
todos os sentidos que se possa 
avaliar. Depois do carnaval vem a 
copa que ficará com os estádios 
lotados de gente absolutamente 
descomprometida com a revolta 
pelo gastos de bilhões em detri-
mento da saúde, da segurança, 
da educação e demais serviços 
sociais que não sejam o paga-
mento de bolsas qualquer coisa 
para gente majoritariamente va-
gabunda, preguiçosa ou incapaz 
de lutar pelo seu desenvolvimen-
to através de seus próprios esfor-
ços. O que todos não conseguem 
enxergar é que, enquanto isso, 
mais de 80 milhões de cidadãos 
de todas as idades são assassi-
nados todos os anos pela exclu-
siva responsabilidade de uma 
sociedade majoritariamente de 
merda, que parece merecer pas-
sar algumas décadas sob o con-
trole de uma Cuba Continental 
para aprender o preço coletivo 
de uma sórdida traição à nossa 
pátria que está sendo sujeitada 
à pior deformação moral de um 
país que o mundo já conheceu. 
(Geraldo Almendra é Economista. 
Postado por Jorge Serrão - se-
gunda-feira, 3 de março de 2014).
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Leia semanalmente o Jornal 
de Negócios pela Internet

Acesse o site: 
jornalnegocios.wordpress.com

 O setor agropecuário bra-
sileiro cresceu 7% no ano passado 
em relação a 2012, percentual su-
perior ao de serviços (2%) e da in-
dústria (1,3%). Ao todo, a economia 
brasileira cresceu 2,3%, alcançan-
do R$ 4,84 trilhões, segundo dados 
do IBGE. “Isto é reflexo do quanto 
o agronegócio brasileiro anda bem. 
Acredito que se não fossem as 
chuvas fortes em algumas regiões 
e a seca em outras, poderíamos 
chegar a 10% de crescimento. Esta 
excelente taxa de crescimento de-

ve-se ao resultado da safra no ano 
de 2013, que atingiu 186,9 milhões 
de toneladas, impulsionada prin-
cipalmente por arroz, milho, soja 
e trigo. Além destes, contribuíram 
fortemente para o resultado obtido, 
a pecuária e a cana-de-açúcar”, co-
memorou o ministro da Agricultura, 
Antônio Andrade. Em 2013, o PIB 
agropecuário representou 4,85% 
do PIB total da economia, maior 
taxa de crescimento desde 1995, 
somando R$ 234,6 bilhões. (Fonte: 
Ministério da Agricultura)

Agropecuária é destaque do 
PIB brasileiro 

 Senti dor no coração por 
um fato totalmente inesperado. 
Um grande contingente do MST, 
na semana passada, praticou um 
“assalto”, sumamente bem treina-
do, ao Palácio do Planalto.  Não 
compareceram para fazer mimos. 
A violência foi a tônica. É eviden-
te que as forças de segurança 
intervieram. Apesar do uso de ar-
mas bastante benignas, de lado a 
lado, houve muitos feridos, espe-
cialmente entre os seguranças do 
espaço público. Foi um choque in-
vernal na fama do movimento. En-
tre os muitos admiradores dessa 
organização, que tem finalidades 
pacíficas – entre os quais sempre 
me incluí – houve um arrefecimen-
to colossal.  Então é isso que eles 
querem?  Não ficou evidente que 
o objetivo de face (a reforma agrá-
ria), era o foco do desencontro. 
Parecia que estavam envolvidos 
mais valores, sem descartar um 
sonho socialista de governo. A si-
tuação agrária no Brasil merece 
muitos reparos. Desconheço um 
país que tenha tido uma inversão 
tão chocante entre habitantes do 
campo e da cidade. As cidades já 
contam com 90% da população. A 
maioria veio do meio rural, por não 
terem chances de desenvolvimen-
to nas paisagens imensas do inte-
rior. E tudo indica que nunca mais 
vão retornar. E mesmo os que ain-

da continuam morando, diante das 
chances oferecidas pela cidade, 
já estão programados para evadir 
das dificuldades permanentes da 
lavoura: secas, enchentes, ventos, 
granizo, pragas, falta de crédito, 
maus preços, calor abrasante... 
Num próspero município do in-
terior do Rio Grande do Sul, um 
sociólogo fez uma pesquisa entre 
os milhares de pequenos proprie-
tários. A conclusão a que se che-
gou é que 83% dos proprietários 
não vão ter sucessor. Os filhos 
dessas famílias preferem ir à cida-
de, onde terão emprego e estudos, 
sem precisar suportar as incle-
mências da lavoura. Assim mes-
mo queremos ajudar a questão da 
terra. Não queremos combater o 
sucesso do agronegócio, que tem 
uma importância enorme para o 
Brasil. No entanto, nossos olhos 
se voltam especialmente para os 
pequenos produtores, para que 
eles tenham a proteção do poder 
público, e possam gerar alimentos 
para suas famílias e para o mundo. 
Ainda existem muitos agricultores 
que tem gosto e vocação para o 
amanho da terra. “Comerás à sa-
ciedade e bendirás o Senhor pela 
boa terra que te deu” (Deut 8, 10). 
(Dom Aloísio Roque Oppermann 
scj – Arcebispo Emérito de Ube-
raba, MG - Endereço eletrônico: 
domroqueopp@terra.com.br)

AINDA NOS PREOCUPAMOS 
COM REFORMA AGRÁRIA?  As escalas curtas e a di-

ficuldade para comprar boiadas 
retratam o cenário vigente em prati-
camente todas as praças pecuárias 
do País. Na quarta-feira (26/2), em 
todas as regiões do Brasil houve 
pelo menos um estado com reajus-
te nos preços. Em São Paulo, no 
entanto, a pressão de alta é maior. 
O diferencial de base vem se alon-
gando em relação aos estados vi-
zinhos. A diferença entre o preço 
das praças paulistas em relação ao 
Triângulo Mineiro e ao Sul de Goiás 

está em 8,7%. No início do ano era 
6% e 6,8%, respectivamente. Os 
negócios de R$ 121,00/@, à vista, 
em São Paulo, seguem ocorrendo, 
embora de forma pontual. Por R$ 
120,00/@, à vista, a compra de 
boiadas está se tornando cada vez 
mais comum. No Mato Grosso do 
Sul, em Dourados e Campo Gran-
de, existem negócios ocorrendo por 
R$ 113,00/@, à vista. As indústrias 
paulistas têm buscado com bastan-
te frequência boiadas de praças vi-
zinhas. (Fonte: Scot Consultoria)

Escalas curtas e oferta restrita têm 
dado firmeza ao mercado do boi gordo
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O RETORNO É GARANTIDO. LIGUE: (34) 3431-2447

ANUNCIE NO

Lula já sofre restrições para entrada 
nos EUA por causa da proximidade 

com Cuba no Foro de São Paulo
Por Jorge Serrão - serrao@alertatotal.net

 Vivemos um dos momen-
tos mais difíceis de nossa história. 
O povo está sendo mantido na ig-
norância e sustentado por um es-
quema que alimenta com migalhas 
a miséria gerada por essa mesma 
ignorância. A tirania mudou sua 
face. Já não encontramos os tira-
nos do passado que com sua bru-
talidade aniquilavam as cabeças 
pensantes, cortando o pescoço. 
Os tiranos de hoje saqueiam a Pá-
tria e degolam as cabeças de ou-
tra forma. A tirania se mostra pela 
corrupção que impera em todos 
os níveis. Encontramos mais viva 
do que nunca as palavras do Im-
perador Romano Vespasiano que 
na construção do Grande Coliseu 
disse: "DAI PÃO E CIRCO PARA O 
POVO". Esse grande circo aconte-
ce todos os dias diante de nossos 
olhos, especialmente sob a influ-
ência da televisão, que dá ao povo 
essa fartura de "pão" e de "circo". 
Quando pensamos que a fartura 
acaba, surgem mais opções. Ago-
ra vemos a Pátria sendo saqueada 
para a construção de monumen-
tais estádios de futebol, Atual-
mente chamados de arenas, nos 
moldes do que era o Coliseu, uma 
arena. Enquanto isso os hospitais 
estão falidos, arruinados, caindo 
aos pedaços. Brasileiros morrem 
nas filas e nos corredores desses 
hospitais; já outros filhos da Pátria 
morrem pelas mãos de bandidos 
inescrupulosos que se sentem im-
punes diante de um Estado inope-
rante, ineficiente e absolutamente 
corrompido. Saúde não existe, 
educação não há, segurança, mui-
to menos. Porém, a construção 
dos "circos" continua! Mas o pão 
e o circo também vêm dos "Big 
Brothers" das "Fazendas", das 
novelas que de tudo mostram, me-
nos verdadeiros valores e virtudes 
pessoais. Quanto mais circo, mais 
pão ao povo.  E o mais triste é que 
o povo, mantido na ignorância, é 
disso que mais gosta. Nas tardes, 
manhãs e noites, não faltam es-
sas opções de "lazer". O Coliseu 
está entre nós. O circo está entre 
nós. Já o pão, esse vem do bolsa 
isto, do bolsa aquilo, mantendo o 
povo dependente do esquema, 
subtraindo-lhe a dignidade e a ca-
pacidade de conquistar melhores 
condições de vida com base em 
suas qualidades, em seus méri-
tos, em suas virtudes. Agora, o 
circo se arma em torno do absur-
do que se coloca à população de 
que o problema de saúde é culpa 
dos médicos.  Iludem e enganam o 
povo, pois fazem cair no esqueci-
mento o fato de que o problema de 
saúde no Brasil é estrutural, pois 
o cidadão peregrina sem encontrar 
um lugar digno, nem mesmo para 
morrer. Então, absurdamente, em 
desrespeito aos filhos da Pátria, 
são capazes de abrir as portas 
para profissionais estrangeiros, 
alguns poucos não cubanos. Os 
tiranos têm a audácia de repassar 
R$ 40.000.000,00 mensais que 

são sangrados dos cofres públicos 
para sustentar um outro governo 
falido e também tirano, o cubano; 
um dinheiro sem controle e sem 
fiscalização. Os pobres profissio-
nais que de lá vêm, não têm cul-
pa. É um povo sem liberdade, sem 
direito de expressão, escravo da 
tirania. Esses médicos recebem 
migalhas daquele governo.  Mal 
conseguem sustentar a si e a seus 
familiares.  Os R$ 40.000.000,00 
que serão mensalmente envia-
dos para Cuba solucionariam o 
problema de inúmeros pequenos 
hospitais pelo interior deste País. 
Mas não é a isto que ele servirá. 
Nós estamos a financiar um tra-
balho explorado, escravizado, de 
profissionais que não têm asse-
guradas as mínimas condições 
de dignidade de pessoa humana, 
porque simplesmente não são 
homens livres. E nós, brasileiros, 
devemos nos envergonhar de tudo 
isto, porque estamos sendo res-
ponsáveis e coniventes por sus-
tentar todo esse esquema, todos 
esses vícios, comportando-nos 
de maneira absolutamente inerte. 
Esses governantes, que tanto cri-
ticam o trabalho escravo, também 
não esclarecem à população o fato 
de um médico brasileiro receber o 
mísero valor de R$ 2,00 por uma 
consulta pelo SUS. Do valor glo-
bal anual que recebem, ainda é 
descontado o Imposto de Renda, 
através de uma escorchante tri-
butação sobre o serviço prestado, 
que pode chegar ao percentual de 
27,5%. Em atitude oposta, remu-
neram aqueles que não são filhos 
da Pátria, os estrangeiros, com o 
valor de R$ 10.000,00 mensais 
por profissional, cabos eleitorais 
desses governantes. Profissionais 
da saúde no Brasil, servidores 
públicos de carreira, à beira da 
aposentadoria, com dedicação de 
uma vida inteira, receberão quan-
do da aposentadoria metade do 
valor pago ao estrangeiro. Não 
podemos aceitar a armação des-
se circo, em cujo picadeiro o povo 
brasileiro é o palhaço! A Maçonaria 
foi a grande responsável por mo-
vimentos históricos e por gritos de 
liberdade em defesa da dignidade 
do homem. Foi por Maçons que se 
deu o grito de Independência do 
Brasil, da Proclamação da Repú-
blica, da Abolição da Escravatura. 
Foi por Maçons que se deu o bra-
do da Revolução Farroupilha. E o 
que está fazendo a Maçonaria de 
hoje ao ver o circo armado, com a 
distribuição de um pão arruinado 
pelo vício que sustenta essa misé-
ria intelectual? Não podemos ficar 
calados e inertes! A Maçonaria, 
guardiã da liberdade, da igualdade 
e da fraternidade, valores que de-
vem imperar entre todos os povos, 
precisa reagir, precisa revitalizar 
seu grito, seu brado para a liber-
tação do povo. Esse é o nosso de-
ver, pois do contrário não passare-
mos de semente estéril, jogada na 
terra apenas para apodrecer e não 

MANIFESTO DA MAÇONARIA
CARTA DA LOJA MAÇÔNICA ACÁCIA DAS NEVES Nº 22 - ORIENTE DE SÃO JOAQUIM - FILIADA AO GOSC

 O presidentro Luiz Inácio 
Lula da Silva corre o risco de sofrer 
restrições para entrada nos Esta-
dos Unidos da América, por causa 
de sua proximidade com os irmãos 
Fidel e Raul Castro – ditadores de 
Cuba. Os norte-americanos des-
cobriram, finalmente, que daquela 
ilha perdida pelo comunismo par-
tem as ordens de comando do Foro 
de São Paulo – organização que 
Lula ajudou a fundar em 1990, para 
coordenar o projeto de hegemonia 
da revolução de esquerda na Amé-
rica Latina e Caribe. A Agência Bra-
sileira de Inteligência já tem esta 
informação preocupante para Lula. 
O Departamento de Estado norte-
-americano tem clareza de que 
Lula é um dos líderes mais ativos 
do Foro de São Paulo, no comando 
das ações de radicalização na Ve-
nezuela. Os EUA tiveram a prova 
disso com a letargia do Governo do 
Brasil em emitir qualquer protesto 
mais contundente sobre o clima de 
guerra civil sob a gestão de Nicolas 
Maduro – sucessor do embalsama-
do Hugo Chávez. As constantes 
viagens de Lula a Cuba, e o inves-

timento do BNDES brasileiro no 
Porto de Mariel deixaram os norte-
-americanos alarmados. Agora, a 
ilha pode receber navios russos e 
chineses – o que neutralizará o ve-
lho e caquético embargo comercial. 
Alimentos, armas e tudo que for 
necessário pode chegar lá, sem di-
ficuldades. O regime cubano tende 
a ganhar uma sobrevida, graças ao 
apoio brasileiro. Os EUA nunca ti-
veram tão atentos aos movimentos 
de Lula como agora... O carnaval 
do Foro de São Paulo finalmente 
chama a atenção de quem não é 
folião de esquerda... Os radicalói-
des petralhas acham que estão no 
rumo certo... Mas seus apoiadores 
da Oligarquia Financeira transna-
cional já não têm a mesma certe-
za... Os 50 anos do movimento 
civil-militar de 1964 deveriam servir 
para lembrar aos petralhas que a 
araruta sempre tem seu dia de min-
gau – quando os EUA pressentem 
que seus interesses estratégicos 
podem ser contrariados ou preju-
dicados na América Latina... (Jorge 
Serrão. Edição do Blog Alerta Total 
de 3 de Março de 2014).

para germinar. A Loja Maçônica 
Acácia das Neves incita a todos os 
Irmãos: para que desencadeemos 
um movimento de mudança, de 
inconformismo, fazendo ecoar de 
forma organizada, a todas as Lojas 
e os Maçons desta Pátria, o nosso 
dever de cumprir e fazer cumprir a 
nossa missão de levantar Templos 
à virtude e de cavar masmorras 
aos vícios! Fraternalmente, Alaor 

Francisco Tissot - Grão-Mestre – 
GOSC  - Para quem não conhe-
ce a estrutura administrativa da 
maçonaria, o título Grão Mestre é 
dado ao Mestre Maçom eleito por 
sufrágio dos irmãos regulares que 
habitam um dado estado do país.  
Portanto, o título de Grão Mestre 
Estadual é equivalente ao de Go-
vernador de Estado da Federação, 
no mundo profano.
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MST: Um pequeno enfoque
Artigo no Alerta Total – www.alertatotal.net Por Carlos Ilich Santos Azambuja

 Revista “VEJA” em 26/2/2014: “Pe-
trobras também ajudou a bancar evento do 
MST, com R$ 650.000. Assim como BNDES e 
Caixa Econômica, a estatal contratou sem lici-
tação contrato de patrocínio para associação 
ligada ao movimento”. O "Movimento dos Tra-
balhadores Sem-Terra" é definido por alguns 
cientistas sociais como "uma escola itineran-
te, em face da importância dada pelo principal 
movimento social do continente à formação, 
tanto de seus militantes como do conjunto de 
seus milhões de seguidores". Edgard Kolling, 
pedagogo e educador, pertencente à Coorde-
nação Nacional do MST, por sua vez, diz estar 
convencido que os Sem-Terra devem ser pos-
tos ombro a ombro, junto com os operários e 
outros setores sociais para a "construção de 
uma nova sociedade”. Socialista, evidente-
mente. Prossegue Kolling: "A História nos 
mostra que os camponeses foram peças im-
portantes nos processos revolucionários, des-
de a Rússia e China, até Cuba e Nicarágua. 
Coincidimos também na idéia de que o traba-
lho coletivo supera o individual e por isso in-
centivamos a formação de cooperativas, pois 
assim as famílias alcançam um maior desen-
volvimento de consciência política". O MST 
integra uma rede mundial de organizações 
camponesas coordenada pela "Via Campesi-
na", com atuação em todos os continentes, 
bem como uma rede latino-americana deno-
minada "Coordenadora Latino-Americana de 
Organizações Camponesas (CLOC)". A maio-
ria dos atuais dirigentes chegou ao MST atra-
vés de um trabalho prévio junto à Igreja, na 
Pastoral da Terra e em Comunidades Ecle-
siais de Base, e uma boa parte desses diri-
gentes tem experiência pessoal como profes-
sor. Cerca de 200 mil jovens, filhos de pais 
ligados ao Movimento, estão recebendo edu-
cação em todos os níveis (escolar básico, su-
perior e formação política) em escolas organi-
zadas pelo MST que funcionam com o apoio 
de prefeituras e do Estado, e também em 
Cuba. Essas escolas estão localizadas em 
assentamentos e nos acampamentos do MST, 
de acordo com o conceito de "escola itineran-
te". Tão logo se constitui um acampamento, 
estabelece-se automaticamente uma escola, 
logo reconhecida pelo Estado. Cerca de 500 
militantes cursam, atualmente, Pedagogia e 
Magistério. O MST tem cerca de seis mil pes-
soas dedicadas ao trabalho de Educação. 
Mas que tipo de Educação? Segundo uma 
longa reportagem publicada pela revista "Isto 
É", de 17 de agosto de 1998, relatando o que 
foi visto na Escola Agrícola de Primeiro Grau 
15 de Maio, próxima aos assentamentos ru-
rais de Faxinal dos Domingues e União da Vi-
tória, no interior de Santa Catarina, "embala-
dos pela música engajada da cantora 
argentina Mercedes Sosa, um grupo de crian-
ças aprende a traduzir do espanhol frases 
aguerridas de ícones da Revolução Cubana, 
como Che Guevara e José Martí, numa cena 
que parece saída da década de 60. Mas não é 
só. As aulas na língua falada na pátria de Fi-

del Castro vão além de simples traduções. Os 
alunos também aprendem a discutir conceitos 
complicados como luta de classes, reforma 
agrária e exclusão social". Prossegue a repor-
tagem: "Essas crianças são formadas pela 
pedagogia linha-dura do MST, desenvolvida 
pelo seu setor de Educação, que hoje faz a 
cabeça de um exército de 40 mil crianças em 
cerca de mil escolas de Primeiro Grau em 
acampamentos e assentamentos. O projeto 
de Educação do MST nasceu há 10 anos e 
amplia-se a cada dia. A pedagogia dos profes-
sores vai das idéias do educador pernambu-
cano Paulo Freire às de Che Guevara, e inclui 
ainda clássicos da filosofia comunista como 
Karl Marx, Friedrich Engels, Mao Tsetung e 
Antonio Gramsci. Alunos e professores can-
tam músicas que evocam ideais revolucioná-
rios. As letras defendem a famigerada união 
operária e camponesa e de quebra ainda criti-
cam a burguesia e o latifúndio. O ritmo é mar-
cado pelos braços erguidos e os punhos fe-
chados". Raul Jungman, que foi Ministro da 
Reforma Agrária, nessa mesma reportagem 
assinalou: "A fixação de modelos como estes 
no fundo está voltada para a formação de 
quadros para um projeto político, para a conti-
nuidade do movimento e não para a formação 
de cidadãos. A cabeça do povo não é lata. 
Esse é um modelo fracassado, como o usado 
na antiga União Soviética e em Cuba, país 
que leva zero em matéria de democracia. Falo 
isso como socialista que sempre fui e conti-
nuo sendo". Essa rede de escolas do MST, as 
quais constituem verdadeiros "sovietes", fo-
ram montadas com dinheiro dos contribuintes, 
de ONGs internacionais e de certas ordens 
religiosas estrangeiras. E as aulas são minis-
tradas em espanhol. Objetivam transcrever li-
teralmente o pensamento de Che Guevara. 
Todavia, em todo esse trabalho existe um 
enorme abismo entre os "Acampamentos" e 
os "Assentamentos" no que diz respeito à for-
mação do "homem novo", pois nos "Acampa-
mentos" o MST busca engendrar "o novo". 
Entretanto, quando o homem passa a ter 
acesso à terra, o germe do "novo" evapora-se, 
dissolvendo-se, pois a luta pela sobrevivência 
e a busca pelo trabalho passam a ocupar to-
dos os espaços, sufocando "o novo", e a luta 
cotidiana para produzir melhores condições 
de vida é a luta de todos em qualquer tempo e 
espaço. Como não há nada de novo em todo 
esse processo, alguns cientistas sociais já as-
sinalaram que o MST pode estar reproduzindo 
relações sociais que engendram homens bur-
gueses. No início de maio de 2000 o MST con-
cretizou uma de suas ações mais espetacula-
res desde que foi criado. Cerca de cinco mil 
militantes ocuparam prédios públicos em 14 
capitais. Outros 25 mil realizaram invasões 
pelo interior e passeatas. Em três localidades 
foram atacadas sedes regionais do INCRA. 
Em outras onze, o MST invadiu escritórios do 
Ministério da Fazenda. "Agora vamos pegar o 
Malan. A vontade de nosso povo é pegar a foi-
ce e descer o cacete", disse Gilmar Mauro, um 
dos dirigentes do Movimento (revista "Veja", 
de 10 de maio de 2000). Em uma palavra, o 
MST não quer mais terra. Ele quer "toda a ter-
ra". Quer tomar o poder por meio de uma revo-
lução e, feito isso, implantar um socialismo 
tipo aquele que foi derrubado a partir de no-
vembro de 1989, após a queda do Muro de 
Berlim. Quem diz isso são os próprios líderes 
do MST. Num primeiro momento o inimigo do 
MST era o latifúndio improdutivo. Com o tem-
po, os latifúndios produtivos passaram a ser 
também atacados. Nessas invasões regis-

tram-se sempre ocorrências de roubo de gado 
e de grãos estocados, depredação de tratores 
e houve, até mesmo, um caso em que uma 
fazenda foi incendiada. Em uma fase seguinte, 
o MST deixou a área rural mas permaneceu 
nas pequenas cidades do interior, organizando 
saques a supermercados, invadindo delega-
cias de polícia para libertar companheiros pre-
sos e ocupando agências bancárias como for-
ma de protesto. Tal é o empenho do MST em 
enfatizar suas reivindicações que seus inte-
grantes não hesitam em violar o Código Penal 
em vários artigos, invadindo repartições públi-
cas e impedindo-as de funcionar, mantendo 
servidores do Estado em cárcere privado, da-
nificando bens públicos e propriedades parti-
culares. Como considera ilegítimo o Estado, o 
MST desconsidera suas leis. Eis alguns pon-
tos extraídos de uma cartilha do MST que 
orienta a formação política de seus militantes: 
"devemos lutar pela tomada dos bens de pro-
dução; os caminhos a trilhar para a libertação 
do proletariado são a reforma agrária e o so-
cialismo, e para isso são válidas todas as for-
mas de luta ; a luta pela terra passou do plano 
da conquista econômica para o da luta política 
contra o Estado; apenas ocupar a terra para 
trabalhar é uma posição já superada; o nosso 
sonho revolucionário é construir sobre os es-
combros do capitalismo uma sociedade socia-
lista; é preciso desenvolver um trabalho ideo-
lógico para que as aspirações das massas 
adquiram um caráter político e revolucionário". 
Após receber 22 milhões de hectares de terra, 
área equivalente a cinco Dinamarcas, o MST 
acrescentou um novo item ao seu tradicional 
discurso. Agora, a tônica de reivindicações do 
Movimento deixou de ser a distribuição de ter-
ras e passou a ser a distribuição do dinheiro 
público. Nesse sentido, a pauta completa de 
pedidos feita pelo MST ao governo tem 50 
itens, entre os quais a diminuição da taxa de 
juros, concessão de créditos especiais e finan-
ciamentos para a construção de casas. Exis-
tem duas interpretações conflitantes para as 
novas práticas do MST. Uma é a do Grande-
-Timoneiro, João Pedro Stédile: "Nossas 
ações são a única forma de chamar a atenção 
para a política social que empobrece o país". 
Stédile é pós-graduado em Economia, no Mé-
xico, aprecia os textos de Lenin, Marx e Mao 
Tsetung e, em sua opinião, as ações radicais e 
a indisposição ao diálogo são a forma adequa-
da de apresentar à sociedade as mazelas do 
atual sistema de governo. Em suma, os gover-
nos todos são um Mal e o MST é um Bem. Os 
pobres, que, na ausência de alternativas, se-
guem a bandeira do MST, querem um pedaço 
de chão, todavia as lideranças encaram a luta 
pela terra apenas como um instrumento políti-
co para atingir uma sociedade socialista. Em 
março de 2002, após a invasão, roubo e de-
predação da fazenda dos filhos do Presidente 
da República, em Buritis, vemos, em abril, um 
dirigente do MST, financiado com dinheiro da 
"Via Campesina", dentro do "bunker" de Iasser 
Arafat, apresentando "a solidariedade" do 
MST à luta dos palestinos. Ao mesmo tempo, 
no dia 3 de abril, em Brasília, após uma passe-
ata do MST à Embaixada de Israel, o líder 
José Rainha, que há muito tempo não é mais 
sem-terra, declara apoio aos atentados contra 
alvos civis israelenses: "Os atentados contra 
Israel são a arma de defesa dos palestinos. 
Muitas vezes as vítimas são civis, mas não há 
outra saída". Pergunta-se: o que mais devere-
mos esperar de um movimento como o do 
MST? (Carlos Ilich Santos Azambuja é Histo-
riador).


