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ANUNCIE NO

Após time de ministros, Câmara agora chama Tuma Jr.
“Ex-secretário Nacional de Justiça deverá ser ouvido pelos deputados. 
Crise na base governista na Câmara já traz consequências ao Planalto”

 A profusão de más 
notícias para o governo Dilma 
Rousseff continua: na tarde des-
ta quarta-feira, a Comissão de 
Segurança da Câmara aprovou 
o pedido de audiência com o ex-
-secretário nacional de Justiça 
Romeu Tuma Junior. Desde o 
ano passado, a oposição tentava 
levar Tuma Jr. para falar sobre 
seu livro Assassinato de Reputa-
ções – Um Crime de Estado no 

Congresso, mas a base gover-
nista resistia. Conforme revelou 
VEJA, Tuma Jr. afirma em seu li-
vro que recebeu ordens enquan-
to esteve no cargo para “produzir 
e esquentar” dossiês contra ad-
versários do governo Lula. Du-
rante três anos, ele comandou a 
Secretaria Nacional de Justiça, 
cuja mais delicada tarefa era co-
ordenar as equipes para rastrear 
e recuperar no exterior dinheiro 

desviado por políticos e empre-
sários corruptos. Pela natureza 
de suas atividades, Tuma ouviu 
confidências e teve contato com 
alguns dos segredos mais bem 
guardados do país, mas também 
experimentou um outro lado do 
poder — um lado sem escrúpu-
los, sem lei, no qual o governo é 
usado para proteger os amigos 
e triturar aqueles que são consi-
derados inimigos. Entre 2007 e 
2010, período em que coman-
dou a secretaria, o delegado 
testemunhou o funcionamento 
desse aparelho clandestino que 
usava as engrenagens oficiais 
do Estado para fustigar os ad-
versários. “O livro é apenas a 
letra fria. Nós queremos que ele 
explique com detalhamento as 
questões e complete algumas 
páginas em branco que não fo-
ram escritas”, disse o deputado 
Efraim Filho (DEM-PB), autor 
do requerimento. “Temos a evi-
dência de um crime organizado 

instalado dentro da Presidên-
cia da República. São denún-
cias qualificadas feitas por uma 
pessoa que serviu ao governo."  
Minutos antes, com o apoio de 
deputados da base governista, a 
comissão aprovou também duas 
novas convocações ao ministro 
Gilberto Carvalho (Presidência 
da República). Ele terá de dar 
explicações sobre seu envol-
vimento na fábrica de dossiês, 
relatada por Tuma Jr. no livro, 
e sobre ações criminosas co-
mandadas pelo Movimento dos 
Sem Terra (MST). Pela manhã, 
em movimento articulado pelo 
“blocão”, dez ministros do go-
verno Dilma Rousseff, além da 
presidente da Petrobras, Graça 
Foster, foram chamados para 
prestar esclarecimentos na Câ-
mara dos Deputados. O PMDB, 
porém, pretende anular o convi-
te ao ministro Edison Lobão (Mi-
nas e Energia), filiado ao parti-
do.

Câmara convoca 4 ministros e convida 
mais 6 para prestar esclarecimentos

 Em novas derrotas im-
postas ao governo federal, os de-
putados federais aprovaram na 
manhã desta quarta-feira (12) con-
vocação para quatro ministros do 
governo Dilma prestarem esclare-
cimentos em diversas comissões 
da Casa. Outros seis ministros 
foram convidados a também pres-
tar esclarecimentos , assim como 
a presidente da Petrobras, Graça 
Foster. As convocações, ao con-
trário dos convites, requerem pre-
sença obrigatória das autoridades. 
Foram aprovadas as convocações 
dos ministros Aguinaldo Ribeiro 
(Cidades); Manoel Dias (Traba-
lho); Gilberto Carvalho (Secretaria 
Geral da Presidência da Repú-
blica) e Jorge Hage (Controlado-
ria Geral da União). Os ministros 
convidados foram: Arthur Chioro 
(Saúde), Marco Antônio Raupp 
(Ciência e Tecnologia); Paulo Ber-
nardo (Comunicações); Francisco 
José Coelho Teixeira (Integração 
Nacional); Edison Lobão (Minas e 
Energia), e Moreira Franco (Secre-
taria de Aviação Civil). Também foi 
aprovado um convite à presidente 
da Petrobras, Graça Foster, para 
prestar esclarecimentos sobre 
contratos firmados entre a empre-
sa e a holandesa SBM Offshore. 
Os convites para os esclarecimen-
tos correm horas depois da derrota 
do governo no plenário da Casa. 

Apesar dos esforços do Planalto, 
os deputados aprovaram ontem 
a criação de uma comissão para 
investigar supostas denúncias de 
fraudes na Petrobras. Os primeiros 
convites aprovados nesta quarta 
foram a Chioro e Foster, ambos 
pela Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira e Controle. O chamado a 
Chioro atende a um requerimento 
do líder do DEM na Câmara, depu-
tado Mendonça Filho (PE). Inicial-
mente, a proposta era que Chioro 
fosse convocado, mas após mano-
bra do PT facilitar o acordo, virou 
apenas um convite. Mendonça Fi-
lho explicou que o objetivo é ouvir 
o ministro sobre a possível prática 
de trabalho escravo envolvendo 
os médicos cubanos no Brasil. 
"Países que mantiveram parceria 
similar com o programa, além de 
não terem firmado contratos cole-
tivos, não havia diferença entre o 
valor dos salários pagos aos mé-
dicos participantes, diferentemente 
do que está ocorrendo no Brasil", 
disse. Mais cedo, a comissão ha-
via aprovado um requerimento do 
PSDB para chamar a presidente 
da Petrobras para prestar escla-
recimentos sobre as denúncias 
de irregularidades envolvendo a 
empresa na Holanda. Segundo o 
autor do pedido, deputado Van-
derlei Macris (PSDB-SP), o con-
vite à presidente da estatal tem o 

objetivo de apurar denúncias de 
um ex-funcionário da SBM dando 
conta do suposto pagamento, en-
tre 2005 e 2011, de US$ 139 mi-
lhões em propina a funcionários da 
Petrobras em troca de contratos de 
aluguel de plataformas móveis ou 
sistemas flutuantes de produção 
de petróleo. Os demais convites 
ocorreram em outras comissões 
da Casa. A Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e In-
formática convidou os ministros da 
Ciência e Tecnologia, Marco Antô-
nio Raupp; e das Comunicações, 
Paulo Bernardo, para falar sobre 
as ações realizadas em 2013 e 
planejadas para 2014. As duas 
audiências foram solicitadas pelo 
deputado Sandro Alex (PPS-PR). 
A Comissão de Integração Nacio-
nal, Desenvolvimento Regional e 
da Amazônia convidou o ministro 
da Integração Nacional, Francisco 
José Coelho Teixeira, para falar 
sobre os programas da sua pasta. 
O convite foi proposto pelo depu-
tado Domingos Neto (Pros-CE). 
A Comissão de Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio fez o convi-
te ao ministro de Minas e Energia, 
Edison Lobão, para prestar escla-
recimentos sobre a crise no siste-
ma elétrico brasileiro. O convite foi 
proposto pelo deputado Mandetta 

(DEM-MS). E a Comissão de Via-
ção e Transportes quer ouvir o 
ministro da Secretaria de Aviação 
Civil, Moreira Franco, sobre a si-
tuação atual da secretaria e os 
projetos futuros para promover a 
modernização do setor aéreo. O 
convite foi proposto pelo deputa-
do Washington Reis (PMDB-RJ). 
Além da Comissão de Fiscaliza-
ção, a Comissão de Seguridade 
Social e Família também convidou 
Chioro para apresentar as diretri-
zes e programas prioritários do mi-
nistério. O convite foi proposto pela 
deputada Érika Kokay (PT-DF). As 
convocações, com presença obri-
gatória, foram aprovadas também 
na Comissão de Fiscalização e 
Controle. Aguinaldo Ribeiro deve-
rá ser ouvido sobre o andamento 
das obras de mobilidade urbana, a 
resolução do Contran que obriga 
as autoescolas a utilizarem simu-
ladores de direção, além da sis-
temática utilizada pela pasta para 
os empenhos de emendas parla-
mentares. Os demais três minis-
tros convocados (Hage, Carvalho 
e Dias) vão prestar informações 
sobre denúncias de envolvimento 
em irregularidades de ONGs (or-
ganizações não governamentais) 
que mantêm relação com os minis-
térios. (Agência Câmara)
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
PRATA EM 2014 CONTINUARÁ UM 
CANTEIRO DE OBRAS - O prefeito Dr. 
Anuar, esta fazendo da cidade de Prata, 
um grande canteiro de obras, levando 
qualidade de vida aos pratenses. Con-
siderando que já está em andamento 
diversas obras, outras terão início este 
ano com recursos que se encontram li-
berados. Os investimentos são do valor 
aproximado de 9 milhões de reais, que 
serão investidos em obras no Município 
do Prata. A Administração Ação e Tra-
balho por Você, está cumprindo o plano 
de governo. Prata está vivendo uma 
grande transformação com obras, gera-
ção de empregos, melhor Saúde e está 
fazendo a grande diferença que a popu-
lação esperava. Vejam algumas obras 
que serão realizadas em 2014: Infraes-
trutura, pavimentação asfáltica e reca-
peamento de diversas ruas dos bairros: 
Colina Park Boulevard, Dona Regina, 
Cruzeiro do Sul, Bela Vista, Primavera, 
Mutirão. Valor R$ 600.000,00. Cons-
trução da Ponte sobre o Córrego dos 
Moreiras, com pavimentação asfáltica 
no prolongamento da Rua Raul Soares 
ligando a Rua Talma Campos de Abreu 
até a Av. Brasil. Valor R$ 3.300.000,00. 
Moradia - "Habitação": Programa Minha 
Casa Minha Vida, Construção de 60 
casas no Bairro Primavera III. Valor. R$ 
2.200.000,00. Condomínio Buritis (Ex-
-Propriedade da Empresa Zanin) Valor. 
R$ 450.000,00. Mobiliário para o PAM. 
Valor. R$ 160.000,00. Novo Raios-X 
Para o PAM - Valor. R$ 105.000. Jar-
dinagens. Valor R$ 40.000,00. Segu-
rança Pública - Câmeras de Monitora-
mento. Valor. R$ 50.000,00. Iluminação 
Pública - Instalação de Postes de ener-
gia em diversas Ruas da Cidade - Valor 
R$ 300.000,00.  Liberação de Verbas 
do Estado, Valor R$ 800.000,00, desti-
nado ao Esporte. Aquisição de veículos 
leves, Ambulância UTI-VAN - Mata-
-Burros 622 - vacinas contra HPV - va-
lor unitário R$ 600,00. Construção de 
dois Ginásios Poliesportivos - Bairros: 
Bela Vista e Vila de Fátima - Valor. R$ 
1.300.000,00. A Administração Ação e 
Trabalho por Você informa que tem ou-
tros projetos que estão em andamento 
para liberação de recursos, ainda para 
este, para beneficiar a população. 
TRANSITO NO PRATA – Há um ano, 
servi-me desta coluna, para expressar 
minha insatisfação com o transito em 
nossa amada cidade. Inflamada pela 
dor, da perda de uma pessoa querida 
da Paróquia N. Sra. do Carmo expus 
algumas deficiências que o transito 
apresentava na época. De pedestres a 
motoristas, ninguém sentia-se seguro 
em nossas ruas. Fiquei muito feliz ao 
perceber, meses depois que estavam 
ocorrendo mudanças no transito. As 
rotas já não eram mais as mesmas... 
Foram instalados semáforos em dois 
pontos críticos de nosso transito. Mas 
comecei a me sentir como idiota toda 
vez que tentava atravessar um via no 
semáforo... Foi ai que observando per-
cebi que apesar de possuir faixas para 
pedestres o semáforo só funciona cor-
retamente para quem está motorizado. 
(Eliene Mendes)
SEMAFORO DA XV DE NOVEMBRO 
– Tem um fluxo grande de crianças, 
devido a escola Noraldino Lima, devia 
ser um lugar seguro para as crianças 
atravessarem. É um cruzamento mo-
vimentado, que não oferece nenhuma 
segurança aos pedestres, os pedestres 
têm que atravessar correndo na frente 
dos carros ou ir até outro ponto para 

atravessar. Ai eu pergunto: Para que 
as faixas de pedestre se o pedestre 
não pode usá-las? Responsáveis pelo 
semáforo observem o instrumento, pre-
cisamos dele. Mas funcionando corre-
tamente. (Eliene Mendes.)
NA TERRA DO TIO SAM – Num pas-
sado não muito distante, ser informado 
das notícias globais poderia demorar 
meses. Hoje a globalização transfor-
mou e agilizou todos os setores da so-
ciedade dependendo do nível de desen-
volvimento e integração de cada pais. 
Talvez o setor mais visivelmente inter-
ligado seja o das comunicações, onde 
presenciamos guerras e atentados ao 
vivo como foi o do ataque as torres gê-
meas. Quando da minha vinda para os 
EUA, em conversa com o proprietário 
do Jornal de Negócios, sobre a coluna 
(Curtinhas e Rapidinhas), o mesmo dis-
se: você pode fazer sua coluna de lá, 
mesmo porque, quando estou nos EUA 
eu faço lá o jornal; realmente aqui está! 
Durante esse período ao qual encerro 
nesta edição, pude conhecer e refletir 
sobre os mais variados aspectos dessa 
globalização, atualmente chamado de 
Era da Informação, e como tem mu-
dado e irá mudar ainda nossos costu-
mes. Presenciei uma econômia extre-
mamente voraz, com setor comercial 
forte, quando conversando com um 
comerciante o mesmo confessou que o 
dia que mais vende é o domingo, fato 
facilmente percebido, pois lojas, super-
mercados, farmácias, funcionam todos 
os dias, alguns 24 horas.  O monetá-
rio é quase que instântaneo, com giro 
semanal, visto que todos recebem seus 
salários semanalmente ou por muito, 
quinzenalmente. Vi em todos locais do 
comércio, anúncios de emprego e mui-
to dinâmismo para admitir empregados 
ao qual apresentam currículo, que após 
apreciado o mesmo é entrevistado por 
telefone, após uma análise pelos ante-
cedentes e pela qualificação do empre-
gado desejado. A segurança também é 
algo que me chamou a atenção, como 
a mesma faz a diferença no bem es-
tar de toda a comunidade. O sistema 
de engenharia de trafêgo interligando 
dinamicamente centenas de cidades 
e zonas rurais, rodovias com até oito 
pistas que se interligam em cadeias e 
faz mais fácil e rápido a locomoção em 
Nova York e cidades vizinhas. (MIGUEL 
SOARES)
MENORES QUE PLANEJAVAM AS-
SALTOS DURANTE O CARNAVAL 
SÃO APREENDIDOS PELA POLÍCIA 
MILITAR - Na noite de segunda para 
terça-feira de Carnaval, durante patru-
lhamento pela Rua professor Valentim, 
os policiais militares de serviço apre-
enderam dois menores e uma arma 
de fogo que estava com um deles. Ao 
depararem com dois indivíduos em 
atitude suspeita próximo aos veículos 
estacionados em um local sem ilumina-
ção, os policiais se aproximaram para 
abordá-los, momento em que um deles, 
conseguiu evadir, abandonando uma 
arma de fogo, sendo um revólver muni-
ciado com seis munições. O menor que 
evadiu saiu correndo a pé até transpor 
o muro da Escola Estadual do Prata e 
adentrar nas dependências daquele es-
tabelecimento. O menor apreendido, de 
17 anos de idade, foi conduzido, junta-
mente com a arma de fogo. Esse menor 
infrator informou aos policiais que ele e 
seu comparsa estariam naquele local 
com a intenção de praticarem assaltos 
a transeuntes. Os policiais deslocaram 
até a residência dos menores, onde 
encontraram alguns telefones celulares 
e outros objetos de origem não com-
provada. Os policiais militares, dando 
continuidade às buscas e ao rastrea-
mento, localizaram o menor que havia 
evadido, sendo ele um adolescente de 
17 anos, o qual portava consigo, em 
um dos bolsos de sua bermuda, um 
papelote de substância semelhante à 
cocaína. Os menores e a arma apreen-
dida foram entregues na Delegacia de 
Polícia Civil para providências cabíveis. 
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Nenhum dos menores possui familiar 
ou responsável na cidade de Prata e 
não portavam documentos de identi-
ficação, sendo que um deles já havia 
sido preso anteriormente, como sendo 
maior de idade, ocasião em que utilizou 
nome falso.
POLÍCIA MILITAR PRENDE AUTOR 
DE ROUBO A TRANSEUNTE E RECU-
PERA OS OBJETOS ROUBADOS - Na 
quarta-feira, dia 05, durante o Carnaval, 
a Polícia Militar foi solicitada por um 
cidadão de 19 anos de idade que teria 
sido vítima de roubo quando andava a 
pé pela Rua Major Carvalho.  Segundo a 
vítima, dois autores em uma motocicleta 
se aproximaram dela, fizeram ameaças 
fazendo movimentos como se estives-
sem armados e anunciaram o assalto. 
Foram roubados os materiais pessoais 
da vítima, entre eles celular e dinhei-
ro. De imediato a Polícia Militar iniciou 
rastreamentos e, na Rua Tenente Reis, 
próximo do supermercado da Cooprata, 
depararam com uma motocicleta de cor 
vermelha com dois cidadãos, sendo um 
de 22 anos de idade e um menor de 16 
anos de idade. Ao procederem busca 
pessoal nos indivíduos os policiais en-
contraram com eles os objetos rouba-
dos. Além disso, o menor conduzia a 
motocicleta que teria sido utilizada para 
praticar o crime, a qual foi apreendida 
e recolhida ficando a disposição da au-
toridade policial. Os cidadãos infratores 
foram encaminhados à Delegacia de 
Polícia Civil da cidade de Ituiutaba para 

as providências de praxe. No dia se-
guinte, durante a madrugada, o menor 
envolvido nesse crime foi apreendido 
novamente pela Polícia Militar, no Bair-
ro Cruzeiro do Sul, após quebrar a porta 
de uma casa e ameaçar o morador, um 
senhor de 50 anos de idade. 
REUNIÃO DO CONSELHO DE SEGU-
RANÇA PÚBLICA SERÁ NO BAIRRO 
PRIMAVERA – Para inteirar das neces-
sidades dos Bairros, o CONSEP, volta 
a fazer as reuniões mensais nos Bair-
ros, começando pelo Bairro Primavera, 
ficam convidado todos os moradores 
e simpatizantes para participarem da 
reunião, principalmente o presidente do 
Bairro Primavera, para fazer o uso da 
palavra em nome dos moradores. A reu-
nião será no dia, 19/03/14 (Quarta-feira) 
Horário: 19:30 horas Local: Na Escola 
Municipal Dr. Severiano Vilela Junquei-
ra Bairro: Primavera – Fone: 3431-1177. 
Contamos com a presença de vocês. 
(Direção escolar)
AVISO - A Direção do Lar São Vicen-
te de Paulo comunica a população em 
geral que uma equipe de voluntários e 
funcionários estarão distribuindo porta 
a porta, o Guia Comercial e telefônico 
2014, e solicitando sua colaboração que 
poderá ser feita em dinheiro ou alimen-
tos não perecíveis. A arrecadação das 
doações serão revertidas em benefícios 
aos internos do Lar São Vicente de Pau-
lo. Lembrando que: Sempre fica o perfu-
me de rosas nas mãos de quem pratica 
a caridade.

C l a s s i f i c a d o s
VENDO VAN ESCOLAR- Com a Linha de aproximadamente 400Km/dia. Contato: 9972-3371.
VENDO PÁLIO ADVENTURE LOOKER 1.8- Completa 2010, único dono. Contato: 
9972-3371. 
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, lavan-
deria, quarto de despejo e banheiro. Motivo mudança. Interessados falar com Marco Aurélio 
(34) 9997-1709.
VENDO ÁGIO DE UMA CASA - No Bairro Belo Vista, desocupada. Tratar (34) 9136-0096 
ou 9999-8767.
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
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Vendo excelente térreo na parte alta do Bairro Colina 
Park Boulevard com agua, luz esgoto e asfalto. 

Tratar 9136-0096 
ou 9999-8767

Giro de Noticias
GESTÃO FISCAL DIFÍCIL - A maioria 
das cidades brasileiras não administra 
seus recursos de forma satisfatória. É 
o caso de 3.4l8 municípios, 66,2% do 
país, que foram avaliados em situação 
fiscal difícil ou critica. Apenas 84 mu-
nicípios do Brasil (1,6%) apresentam 
alto grau de eficiência na gestão fiscal. 
A região Sul sustenta o melhor desem-
penho, com 47,8% de seus municípios 
entre as 500 melhores gestões brasi-
leiras, enquanto 72,2% dos 500 piores 
resultados pertencem ao Nordeste. Os 
dados são do IFGF 2013 (Índice Firjan 
de Gestão Fiscal), estudo desenvolvi-
do pelo Sistema FIRJAN (Federação 
das Indústrias do Estado do Rio de 
Janeiro) para avaliar a qualidade de 
gestão fiscal dos municípios brasilei-
ros. Foram analisados 5.164 cidades 
do país, onde vive 96% da população. 
No caso de Minas Gerais, o IFGF ana-
lisou a situação fiscal de 792 dos 853 
municípios do estado, o que repre-
senta 97% da população mineira. Os 
dados revelam dificuldades na gestão 
fiscal: 558 cidades (70,4%) foram ava-
liadas com gestão fiscal difícil ou críti-
ca. Nos extremos do ranking nacional, 
a proporção de municípios do estado 
é quase a mesma entre os melhores e 
piores resultados: 40 (5,1%) cidades 
mineiras integram a lista os 500 maio-
res, enquanto 43 (5,4%) ocupam a lista 
dos 500 menores. (Em sua 2a. edição, 
Índice Firjan de Gestão Fiscal revela 
que a cidade mineira de Jeceaba tem 
a 2a. melhor administração do país). 
(Revista Mercado Comum - Belo Ho-
rizonte - MG)
ADMINISTRANDO MISÉRIA - Admi-
nistrar miséria não é para qualquer um. 
Isso é palavra de 10 entre 10 prefeitos 
da região. E se for olhar, 9 entre 10 
prefeitos do país. Em pleno ano elei-
toral, há uma romaria de administrado-
res municipais indo a Brasília protestar 
contra o descaso do Governo Federal 
para com as pequenas cidades. E isso 
fica mais visível quando o assunto é 
Saúde e saneamento básico. Todos 
sabem que é o prefeito quem recebe 
a crítica direta, porque é ele quem está 
cara a cara com o povo todos os dias. 
Presidente, Governador e Deputados 
não passam esse "carão". Essa é uma 
verdade incontestável. O máximo que 
pode acontecer é um e-mail, uma re-
portagem mais quente na tevê ou lá no 
jornal da capital - que aqui ninguém lê 

direito, apenas os mais letrados e que 
assinam pagando a peso de ouro. O 
povão mesmo, vai é na porta da pre-
feitura e da Câmara. É ou não é? A 
maioria dos prefeitos, praticamente 
todos, com raras exceções, em nossa 
região, herdaram dívida. Muita dívida. 
Uma coisa se pode dizer: do Governo 
de Minas tem-se pouco ou quase nada 
a reclamar porque está sempre sain-
do alguma coisa para os municípios 
e o apoio cresceu muito nos últimos 
anos. Mas o Estado não pode ajudar 
tanto porque afinal a maior parte do 
bolo tributário (o dindim do povo) fica 
lá em Brasília, presa nos cofres da 
Dilma. Como disse outro dia um certo 
prefeito, indignado, "com o Governo 
federal é assim: se o prefeito não tiver 
um chegado deles lá, fica com pires na 
mão". Sabe-se que ultimamente nem 
para os chegados está sobrando ver-
ba. Os deputados federais que ajudam 
alguns prefeitos na região são tão pou-
cos que podem ser citados: Bernardo 
Santana, Rodrigo de Castro e Gabriel 
Guimarães. Se não fossem esses, do 
jeito que esse governo está aí, seria 
um caos. Se por um lado isso é ruim, 
por outro fica a oportunidade de mu-
dança para melhor. Depois da Copa, 
vem a tão esperada eleição e aí será 
a hora da onça beber água, ou melhor, 
do povo mostrar o que pode. E o que 
"eles" - os deputados e governantes 
que ficam lá em cima - NÃO podem, 
que é prometer e não cumprir, que é 
enganar, abandonar o podo e o país à 
própria sorte, deixando municípios de 
pires (e calças) nas mãos, sem recur-
sos para a Saúde, exemplo maior da 
miséria do povo brasileiro. Construir 
UPAs é muito bonito. Mas não adian-
ta, sem dinheiro para administrá-las e 
equipá-las. Doar ambulâncias é muito 
bacana, mas vira um grande problema 
a partir do momento em que não há di-
nheiro para mantê-las. Contratar "mais 
médicos" é bom, desde que eles sejam 
competentes e que nas farmácias bási-
cas dos municípios haja remédios para 
atender às receitas que eles passam 
aos seus pacientes. Aproveitamos essa 
oportunidade para que a região possa 
parar de administrar miséria e passe a 
administrar os próprios sonhos e torná-
-los realidade. A realidade que tantos 
querem, pela qual muitos trabalham 
e poucos conseguem atingir. (Jornal 
Centro de Minas - Curvelo/MG)

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)

Quadrilha usava mulheres como isca para 
atrair caminhoneiros no Triângulo Mineiro

 A Polícia Civil de Uberlân-
dia apresentou nesta terça-feira 11 
dos 15 presos ontem na Operação 
Canto da Sereia, contra o roubo de 
cargas e veículos de grande porte 
nas rodovias do Triângulo Mineiro. 
As investigações começaram há 
aproximadamente seis meses. Entre 
os presos está um homem suspeito 
de integrar o Primeiro Comando da 
Capital (PCC). O nome da operação 
faz referência às criaturas mitológi-
cas que atraíam as embarcações 
para naufragarem. De acordo com o 
delegado Eduardo Leal, responsável 
pelas investigações, os criminosos 
mandavam mulheres de boa aparên-
cia para alguns pontos da rodovia. 
Elas pediam carona para os moto-
ristas, que paravam os caminhões 
e deixavam que elas embarcassem, 
facilitando a abordagem da vítima 
pelos homens armados. Logo em 
seguida, os assaltantes levavam os 
motoristas para um cativeiro às mar-
gens da rodovia e o mantinham re-
fém durante horas, enquanto um dos 
criminosos ligava um aparelho que 
inibe sinais de rastreadores de cami-
nhão. Os veículos eram levados para 
Araçatuba, em São Paulo. Lá, quatro 
homens encomendavam os modelos 
dos caminhões que seriam roubados 
e desmanchados para que as peças 
fossem vendidas. Conforme o dele-
gado, durante as investigações, que 
correram em sigilo, foram apurados 
três crimes deste tipo. Dois veículos 
foram recuperados e um havia sido 

encomendado pelo dono de um pos-
to de gasolina interessado na carga 
do veículo, que levava combustível. 
Conforme o delegado, o homem já 
tinha passagem pela polícia por re-
ceptação de um caminhão roubado. 
Foram expedidos 20 mandados de 
prisão e 18 de busca e apreensão 
contra 15 pessoas. Os mandados fo-
ram cumpridos na segunda-feira em 
uma operação nas cidades de Araça-
tuba e Uberlândia. A ação culminou 
na prisão do empresário de 49 anos, 
dono de dois postos de combustí-
veis em Uberlândia e de um homem 
de 36 anos apontado como líder do 
PCC na região de Araçatuba. Outro 
empresário também foi detido. “Um 
dono de uma loja de autopeças de 
caminhão lá em Araçatuba, uma das 
maiores lojas de lá. Ele encomenda-
va as peças (dos criminosos) ao in-
vés de adquirir por meios lícitos. Ele 
tinha clientes para certas peças es-
pecíficas”, explica o delegado Leal.  
Dos 15 presos, 11 foram apresenta-
dos hoje. Os outros estão detidos em 
outros presídios do Triângulo e em 
São Paulo. Dos envolvidos, oito são 
da cidade de Uberlândia. Entre os 
presos estão as quatro mulheres que 
abordavam os caminhoneiros. Ago-
ra, a Polícia Civil vai realizar alguns 
laudos, perícias e o inquérito deve 
ser encaminhado à Justiça em 10 
dias. As investigações vão continuar 
no sentido de localizar outras pesso-
as que possam estar envolvidas no 
esquema.
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O RETORNO É GARANTIDO. LIGUE: (34) 3431-2447

ANUNCIE NO

 No pagamento de feve-
reiro, referente ao leite entregue 
em janeiro, o preço ao produtor 
caiu 1,6%, considerando a média 
nacional ponderada dos dezoito 
estados pesquisados pela Scot 
Consultoria. O produtor recebeu, 
em média, R$ 0,936 por litro de lei-
te. A produção caiu nas principais 
bacias leiteiras em janeiro e feve-
reiro (parcial), mas ainda assim a 
oferta está relativamente elevada, 
considerando a demanda mais de-
vagar até então. Desde o pico de 
preço, em setembro do ano pas-
sado, o leite caiu em média, 7,6%. 
Em relação ao mesmo período do 
ano passado, o produtor está re-
cebendo 11,3% mais por litro de 

leite. Do lado da captação, o clima 
quente e seco em janeiro e feve-
reiro afetou as pastagens e a pro-
dução em importantes regiões ao 
Sul e Sudeste do país. O pico de 
produção foi registrado em dezem-
bro de 2013. Este fato deverá dar 
sustentação ao mercado no curto 
e médio prazos. O volume captado 
caiu 2% em janeiro. (Fonte: Scot 
Consultoria)

Preço do leite caiu no 
pagamento de fevereiro 

 “Segundo levantamen-
to encomendado pelo governo 
federal, índice de confiabilidade 
da informação é maior na publi-
cação impressa quando com-
parada ao rádio, TV e internet”. 
Os jornais impressos do Brasil 
apresentam as informações com 
maior nível de confiança, quando 
comparados a outros meios de 
comunicação, como TV, internet, 
rádio e revistas, aponta pesquisa 
encomendada pela Secretaria 
de Comunicação Social da Pre-
sidência da República (Secom), 
divulgada nesta sexta-feira, 7. 
De acordo com o levantamen-
to, 53% dos entrevistados que 
usam jornal impresso afirmaram 
confiar sempre ou muitas vezes 
nas notícias veiculadas. A por-
centagem cai para 50% quando 
o universo em questão são as 
notícias exibidas no rádio, 49% 
no caso da televisão e chega a 
40% entre os leitores de revistas. 
Contratado por meio de licitação, 
o Ibope ouviu 18.312 pessoas 
em 848 municípios entre os dias 
12 de outubro e 6 de novembro 
de 2013, para coletar os dados 
que compõem a "Pesquisa brasi-
leira de mídia 2014 - Hábitos de 
consumo de mídia pela popula-
ção brasileira". De acordo com o 
governo, o objetivo é subsidiar a 
elaboração da política de comu-
nicação do Executivo federal. O 

índice de confiança é baixo en-
tre os entrevistados que usam a 
internet: apenas 28% dos usuá-
rios afirmaram confiar sempre ou 
muitas vezes nas informações 
veiculadas em sites. A confiança 
nas notícias veiculadas em redes 
sociais é de 24% e ainda menor 
entre os blogs, com 22%. O Ibo-
pe também questionou as pesso-
as sobre a confiança nas propa-
gandas veiculadas em diferentes 
meios de comunicação. De novo, 
os jornais impressos lideraram 
os resultados: 47% dos entrevis-
tados que usam esse meio afir-
maram confiar sempre ou muitas 
vezes em anúncios de publici-
dade publicados nesse veículo, 
índice superior ao constatado 
entre os anúncios de TV (42%), 
rádio (42%), revistas (36%), sites 
(23%), redes sociais (22%) e blo-
gs (19%). Frequência. De acordo 
com a "Pesquisa brasileira de 
mídia 2014 - Hábitos de con-
sumo de mídia pela população 
brasileira", 75% dos brasileiros 
não têm o hábito de ler jornais. 
Cerca de 85% dos entrevistados 
afirmaram não ler as revistas e 
53% não usam a internet. Entre 
os que afirmaram ler jornais im-
pressos, a média diária de leitura 
é de uma hora e cinco minutos 
- em Goiás, chega a duas horas 
e doze. Em São Paulo, a média é 
de uma hora e um minuto.

Brasileiro confia mais no jornal 
impresso, aponta pesquisa

 A exportação de carne 
bovina do Brasil em fevereiro so-
mou 113,7 mil toneladas, alta de 
50 por cento ante as 75,8 mil t 
do mesmo mês do ano passado, 
informou a Secretaria de Comér-
cio Exterior (Secex). O número 
segue tendência antecipada pela 
indústria de carne bovina que 
prevê recordes de embarques e 
receita em 2014 com a forte de-
manda externa pela carne bovina 
brasileira, mais competitiva ante 
seus concorrentes. Em janeiro, 
os embarques de carne bovina 

somaram 105,1 mil toneladas. O 
volume maior compensou o de-
clínio de 4,5 por cento no preço 
médio da tonelada embarcada em 
igual período do ano passado. A 
Secex informou que o valor médio 
no mês passado ficou em 4.412 
dólares por tonelada. O preço, no 
entanto, teve ligeira melhora de 
1,1 por cento ante o mês anterior. 
A receita total com os embarques 
no mês passado somou 501 mi-
lhões de dólares, superando tanto 
o mês anterior quanto fevereiro de 
2013. (Fonte: Reuters)

Embarque de carne bovina do Brasil 
sobe 50% em fevereiro ante 2013 
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Um País sendo lesado por sua Presidenta
“Se for escancarada a caixa preta dos empréstimos do BNDES aos cubanos e africanos, que usa 
grandes empreiteiras transnacionais brasileiras como intermediárias, pode ser revelada uma das 

maiores fontes de desvio do dinheiro público – muito maior e mais escandalosa que o Mensalão da 
Ação Penal 470”. (Jorge Serrão) - Artigo no Alerta Total – www.alertatotal.net - Por Geraldo Almendra

 Dilma Rousseff será res-
ponsabilizada, política e judicial-
mente, por decisões gerenciais 
tomadas que causaram prejuízos 
milionários causados aos investi-
dores das estatais do setor energé-
tico. Além de ser questionada pela 
“oposição” na campanha reelei-
toral, a presidenta e os dirigentes 
da Petrobras e Eletrobras têm tudo 
para ser alvo de ações, em tribu-
nais de Nova York, cobrando suas 
responsabilidades diretas pela 
perda de valor de mercado das 

ações das companhias, por atos 
de incompetência estratégica, má 
gestão comprovada e até indícios 
concretos de corrupção. Ontem, 
o chamado “Blocão” impôs uma 
super derrota do governo. Aliados 
descontentes e a oposição apro-
varam a criação de uma CPI para 
investigar denúncias de corrupção 
da Petrobras na Holanda. Por 267 
voos a favor, 28 contra e 15 abs-
tenções, a Câmara vai verificar se 
é real a suspeita de que a SBM 
Offshore, transnacional holande-
sa, tenha pago propina a dirigen-
tes estatal brasileira, para facilitar 
o negócio milionário do aluguel de 
plataformas flutuantes de petróleo. 
O caso é alvo de ações na Justiça 
dos EUA, Holanda e Reino Unido 
– o que pode ser fatal para o PT 
em plena campanha reeleitoral. O 
PT espera aparelhar a comissão, 
para que ela nada investigue... 
O elevado custo na utilização de 

Dilma será responsabilizada judicialmente por má gestão no 
setor energético que afeta Petrobras e Eletrobras

Por Jorge Serrão - serrao@alertatotal.net

 A presidenta Dilma preci-
sa ser destituída do governo por 
um impeachment por diversas ra-
zões e agora, também, como resul-
tado das absurdas transferências 
do dinheiro público para países 
controlados por regimes ditatoriais, 
enquanto o Brasil enfrenta uma 
falência na saúde e na segurança 
pública, no saneamento, na educa-
ção, no sistema de transporte, na 
sua estrutura produtiva e em mui-
tas outras áreas sociais e econômi-
cas não atendidas devido  à má fé 
do desgoverno petista, que pouco 
faz além das fronteiras assistencia-
listas compradoras de votos e da 
omissão da sociedade menos fa-
vorecida, mas investe pesadamen-
te em todos os instrumentos pos-
síveis e ilícitos para garantir sua 
perpetuação no poder. Vamos fa-
zer algumas ponderações sobre as 
criminosas atitudes tomadas pelo 
desgoverno petista nesse caso dos 
empréstimos internacionais: - Le-
galmente a sociedade precisa ser 
compulsoriamente informada, com 
uma exposição de motivos e fontes 
de recursos, sobre os empréstimos 
feitos pelo BNDES a outros países, 
o que não está acontecendo pois, 
por ordem do Poder Executivo, es-
sas negociatas lesa pátria estão 
sendo tratadas como confidenciais 
por esse poder público Covil de 
Bandidos. - Durante os desgover-
nos petistas os empréstimos inter-
nacionais não passaram pelo crivo 
do poder Legislativo independente-
mente de ser um lacaio do Poder 
Executivo. - Evidencia-se cada vez 
mais pela mídia a participação do 
ex- presidente Lula na interme-

diação desses empréstimos, mais 
uma vez o configurando como o 
presidente de fato do país. - A Ode-
brecht uma das maiores doadores, 
senão a maior, para as campanhas 
do PT aparece em quase todos 
os empreendimentos estrangeiros 
que recebem empréstimos do Bra-
sil. - Este processo de ausência do 
Poder Legislativo na apreciação e 
aprovação dessas operações de 
empréstimos é absolutamente cri-
minoso pois a Constituição deter-
mina que todos os empréstimos 
internacionais devem ter a prévia 
aprovação do Congresso Nacional. 
- Os acordos feitos entre governos 
estrangeiros e o governo brasileiro 
sem a aprovação do Parlamento 
são ilegais, inconstitucionais e não 
têm eficácia jurídica. Os acordos 
feitos nessa condição são todos 
juridicamente nulos e não servem 
para defender o país da falta de 
pagamento dessas dívidas. - Os 
contratos de empréstimos não po-
dem ser secretos pois, como deter-
mina a Constituição, sua compul-
sória passagem pelo Parlamento 
os colocaria no domínio público, o 
que não tem acontecido durante os 
desgovernos petistas - As ações 
diretas de inconstitucionalidade 
que não são tomadas por quem 
de direito demonstram o grau do 
sórdido corporativismo jurídico que 
protege os que cometem graves 
crimes de lesa pátria, ou seja, o 
Procurador Geral da República e a 
OAB, principalmente, por omissão 
ou cumplicidade, que se apresen-
tam à sociedade como também 
responsáveis pelos crimes come-
tidos pelo Poder Executivo. - O 

usinas termoelétricas, movidas a 
combustível fóssil, altamente po-
luente e caro, sob a desculpa de 
gerar energia durante a escassez 
de chuvas nos reservatórios já le-
vanta suspeitas de ser uma ação 
proposital para beneficiar aliados 
do governo que controlam as tér-
micas. Quem garante que o valor 
a alto pago pelo governo não re-
torna, politicamente, na forma de 
“mensalões”? Na pior hipótese, a 
conta cara da operação errada é 
paga pela sociedade, via Tesouro 
Nacional. Mas é o consumidor, que 
fica com energia mais cara, e com 
risco de racionamento, quem sofre 
no final. A maior burrada de todo o 
processo é a incompetência como 
é propositalmente gerenciado o 
potencial hidroelétrico. O governo 
permitiu a criminosa construção 
de 32 usinas pelo esquema de 
“fio d´água”, entre os anos 2000 e 
2012. Apenas 10 foram feitas com 

reservatórios. O culpado indireto 
por isso é a enganadora militância 
ambiental e jurídica – que impedem 
que se aproveite o potencial hídri-
co corretamente. O esquema de fio 
d´água, em vez de reservatórios, 
impede que se faça uma mais cor-
reta gestão da água, em tempos de 
pouca chuva, como agora. Embora 
tenha potencial energético e hídri-
co, o Brasil fica sem explorar cor-
retamente essas duas qualidades, 
seja por burrice ou canalhice dos 
seus dirigentes políticos. No caso 
do setor energético, Dilma é pro-
pagandeada como a “gerentona” 
(desde a gestão oficial de Lula). 
Portanto, a presidenta é a principal 
culpada por todos os erros. Toma-
ra que, pelo menos, as urnas lhe 
façam a cobrança do prejuízo. Se 
não fizerem, a Justiça, certamente 
fora do Brasil, pode fazer. (Jorge 
Serrão. Edição do Blog Alerta Total 
de 12 de Março de 2014).

BNDES, criminosamente, subtrai 
do seu site as informações sobre 
os empréstimos internacionais fei-
tos pelos desgovernos petistas, 
agredindo frontalmente o princípio 
da transparência do uso do dinhei-
ro do contribuinte para operações 
lesivas ao interesse nacional. - As 
fontes de recursos para esses 
empréstimos não são também in-
formadas para que a sociedade 
possa avaliar como o desgoverno 
petista usa o dinheiro público para 
fazer empréstimos a governos 
estrangeiros. - Em princípio o ab-
surdo grau de endividamento do 
governo depõe contra a existência 
de superávits em qualquer rubrica 
orçamentária que pudessem justi-
ficar a utilização desses recursos, 
na verdade utilização absoluta-
mente injustificável diante das ne-
cessidades internas do país que 
se encontra na estrada da falência 
econômica e social. O país aguar-
da as consequências jurídicas do 
pedido do senador Álvaro Dias de 
uma ação direta contra a presiden-
ta Dilma, contra o ministro Mauro 
Borges e contra o presidente do 
BNDES Luciano Coutinho. A acei-
tação do pedido pelo presidente 
do STF Ministro Joaquim Barbosa, 
pelos graves crimes de lesa pátria 
que estão sendo cometidos pelo 
desgoverno petista é compulsória, 
para que a Justiça do nosso país 
não se transforme, definitivamen-
te, em um departamento jurídico 
lacaio do PT no seu projeto de 
comunização do país. Conforme 
o pedido do senador Álvaro, são 
colocados objetivos argumentos 
contra o desgoverno petista: “Está 

clara a obscuridade que o Poder 
Executivo, representado na figura 
de sua presidente, lança sobre os 
princípios constitucionais da Admi-
nistração Pública”. Frisa também o 
senador que o artigo 49 da Consti-
tuição Federal deixa bem claro que 
é de competência do Congresso 
nacional chancelar os acordos in-
ternacionais de empréstimo. A Oli-
garquia Financeira Transnacional 
está babando de felicidade com a 
destruição do Brasil pelo projeto 
de poder do PT. Dos escombros do 
nosso país sairá a exploração defi-
nitiva de todas as nossas riquezas 
pelos que já ocupam mais da meta-
de da Amazônia com títulos de di-
reito de propriedade. Para que ser-
ve ao mundo um país rico como o 
nosso nas mãos de gente honesta, 
honrada, inteligente, competente e 
patriota? Nada melhor do que uma 
sociedade transformada em um 
Paraíso de Patifes dominado por 
um Covil de Bandidos para atender 
as ambições de uma geopolítica 
hipócrita e genocida que já colo-
cou o Brasil na margem de qual-
quer projeto que possa torna-lo 
uma potência social e econômica. 
A impunidade e posterior reeleição 
da presidenta, mesmo diante de 
tantos e graves crimes cometidos 
contra o nosso país, será o apagar 
da luz no final do túnel de nossas 
esperanças de viver em uma socie-
dade que não seja dominada por 
vagabundos, canalhas, corruptos e 
subornadores, uma sociedade do-
minada por um Covil de Bandidos, 
o poder público em todas as suas 
instâncias. (Geraldo Almendra é 
Economista).
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Legitimidade contra o inimigo do Brasil
"O sistema de governo mais perfeito é aquele que produz a maior quantidade 
de felicidade possível, maior quantidade de segurança social e maior quan-

tidade de estabilidade política." (Simon Bolívar, em 1830).
Edição do Alerta Total – www.alertatotal.net  -  Por Jorge Serrão - serrao@alertatotal.net

 Quem manda no Brasil? Lá fora, o 
consenso é que o poderoso chefão do Brazil se 
chama Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é o presi-
dentro. Dilma Rousseff, que se proclamou “Pre-
sidenta”, embora se comporte como uma “presi-
danta”, não passa de uma “matrioshka”. Dilma é 
fofa como aquela bonequinha russa. Disfarce 
perfeito para uma marionete comunista arre-
pendida, convertida a um socialismo moreno, 
bolivariano, neobrizolista, refém dos camaradas 
do Foro de São Paulo. Lula manda, Dilma obe-
dece, mas ambos são agentes parceiros da Oli-
garquia Financeira Transnacional que coloniza 
o Brasil. “O Brasil que se deseja para o futuro 
está sendo construído no presente”. Este slo-
gan, adotado pelo “Fórum Brasil Diálogos Capi-
tais”, promovido pela revista Carta Capital, é o 
nosso atestado de óbito nacional antecipado. O 
evento reunirá a nata do Socialismo Fabiano, 
nos dias 18 e 19 de março, no Hotel Tivoli Mo-
farrej, em São Paulo. Se aquilo que o Brasil 
constrói agora será o nosso futuro, com certeza, 
a perspectiva é tenebrosa. O futuro será uma 
merda. Nossa história se repetirá como a velha 
farsa de sempre. E o Capimunismo Tupiniquim 
segue adiante... Precisamos mudar! Por isso, 
vale a pena dar uma relida atenta no artigo “Li-
mitações de visão estratégica”, escrito pelo ad-
ministrador de empresas Luiz Antônio P. Valle, 
publicado neste Alerta Total em 6 de março. O 
autor chama atenção de que o Brasil está jo-
gando errado e ficando de fora do grande jogo 
mundial. Valle lembrou que, no final da década 
de 60, e inicio de 70, dos países do BIRC, o 
Brasil era o que apresentava, junto com a URSS 
na época (em versão menor a atual Rússia), a 
melhor situação: “Crescia economicamente a 
taxas elevadas, possuía um parque fabril bem 
instalado, desenvolvia tecnologia, detinha con-
trole sobre os ativos estratégicos (telecomuni-
cações, petróleo, mineração, energia, bancos, 
etc), tinha uma pujante indústria bélica em de-
senvolvimento e Forças Armadas respeitadas 
em todo o continente. Não se vislumbrava no 
hemisfério sul rival a altura”. Valle provoca, com 
uma pergunta autorespondível: “Qual o quadro 
atual? Todos sabem. Pelos frutos se conhece a 
árvore. China, Rússia e Índia tem hoje uma eco-
nomia forte, mas o mais importante, capacidade 
bélica de dissuasão às pretensões contrárias, 
capazes de defender seus interesses estratégi-
cos e ter sua opinião ouvida e respeitada nos 
fóruns internacionais. Não estão de joelhos, 
submissos. E o Brasil, como está?”. A resposta 
é o princípio do nosso fim como País soberano 
– que a cada dia fica difícil de chamar de “Na-
ção”. Qualquer um constata que a “Nação Ru-
bronegra” ou a “Nação Corinthiana” têm mais 
unidade que o Brasil – lugar desgovernado, 
cada vez mais perdido em seus conceitos, prin-
cípios e fins. Assim, no jogo globalitário, o Brasil 
vai se consolidando como a colônia de explora-
ção mantida artificialmente na miséria pela Oli-
garquia Financeira Transnacional, embora seja 
uma terra rica em recursos naturais, alimenta-
res e até humanos. Desenvolvem-se países 
que fizeram uma opção pela soberania, segu-
rança, educação e produtividade, com geração 
de renda e consequente bem estar e consumo, 
que indicam crescimento real. O Brasil não se 

desenvolve e nem cresce com os outros. O mo-
tivo é simples. Aceitamos fazer a opção política 
e estratégica equivocada. Os discursos acadê-
micos, tecnocratas e dos corruptos políticos 
prometem o “País do futuro”. Nossa prática nos 
coloca na vanguarda do atraso. Matamos o 
tempo, e o tempo nos enterra, n o País das Mar-
motas... O Brasil das Marmotas sofre da cha-
mada “doença do amanhã”. O mal consiste na 
crença prometida, no discurso vazio, de que, no 
futuro, vamos resolver tudo, enquanto, no pre-
sente, nada fazemos para solucionar problemas 
surgidos há um longo passado. Psicossocial-
mente, temos dificuldade em viver o momento 
presente, da melhor, mais correta e verdadeira 
forma possível. Nosso jogo se baseia em apos-
tas inseguras, ilógicas e fanáticas – e não em 
resultados concretos, palpáveis, obtidos passo 
a passo, dia a dia. O Brasil é um País de menti-
ra. Juramos e perjuramos com a mesma facili-
dade lúdica. Odiamos assumir compromissos e 
cumpri-los, fielmente. Objetivos reais? Metas 
verdadeiras? Planejamento Estratégico? Orga-
nograma? Cronograma? Somos péssimos nes-
tes quesitos básicos para a atividade Política – 
que consiste na definição do que se deseja 
fazer. Talvez seja por tal deficiência que, em 
pouco mais de 500 anos de História, ainda não 
formulamos, claramente, um “Projeto de Na-
ção”. O vírus nos sacaneia: “Amanhã seremos, 
estaremos, faremos”... Sobrevivemos em per-
manente clima de fanáticos torcedores, por al-
guma coisa ou alguém... Assim, entramos de 
gaiato no jogo dos derrotados. O carnaval está 
acabando... Se nossa escola de samba venceu 
ou não pouca diferença faz... O negócio foi polir 
a máscara da mentira e rasgar a fantasia. Daqui 
a pouco vem a Copa da Fifa. Vamos torcer por 
um “Brasil”. A tal Pátria de Chuteiras. Isto nos dá 
ilusão de ser “Campeão do Mundo”. Ganhando 
ou perdendo, “praianinha vou bebendo”... Porre 
de felicidade se vencer. Ressaca de tristeza se 
perder. E deixamos a vida nos levar – como de-
finido no Primeiro Teorema de Zeca Pagodinho. 
Depois vem a eleição. A torcida vai à loucura. 
Transforma os partidos em times de futebol. Os 
políticos entram em campo. Uns, como craques, 
a maioria, como pernas-de-pau. Ruins de bola 
mesmo são as ideologias. Seus radicalismos 
tomam conta das arquibancadas imaginárias. O 
pau vai quebrar no teatro virtual. Galeras orga-
nizadas e bem pagas partirão para destruir seus 
inimigos. Enquanto os programas nada gratui-
tos de rádio e tevê venderão promessas enga-
nosas, os artistas da politicagem sairão às ruas 
ou invadirão nossos lares, computadores e 
smartphones com o pedido de voto – obrigató-
rio, em nossa ilegítima ditadura. O resultado fi-
nal será o de sempre. Não importa quem ganhe. 
Se for a atual quadrilha que promove a festança 
nada santa o ano inteiro, a cada mandado que 
os otários lhes dão de presente compulsoria-
mente, a situação de atraso do Brasil tende a 
avançar ainda mais. Se entrar um novo grupo, 
que mantenha praticamente a mesma filosofia 
antiprodutiva e a política econômica que sem-
pre tivemos ao longo da história, pouco vai se 
alterar. O Brasil parece condenado a seguir na 
mesma escatologia. Não é à toa que somos es-
pecialistas no cultivo e estudo aprofundado da 
mesma merda de sempre... Para sair dessa si-
tuação, não basta apertar o botão da descarga. 
Como pecamos na infraestrutura, a merda vai 
se espalhar e infectar ainda mais o ambiente. A 
limpeza precisa ultrapassar a mera estética e 
atingir as raias da estrutura. O modelo mental 
do brasileiro precisa ganhar foco em resultados 
reais e compensadores. As pessoas de bem, 
que querem sinceramente o bem comum, inde-
pendentemente de ideologias de torcidas orga-
nizadas, precisam se unir a grupos abertos a se 
juntar a outros com os mesmos propósitos de 

melhorar um lar, um condomínio, um bairro, 
uma cidade, uma região, um estado, para, en-
fim, chegar a construir e melhorar uma Nação. 
Novamente, esbarramos em uma deficiência da 
nossa “torcida”. A maioria esmagadora acha 
que as coisas só vão para frente se houver um 
líder para conduzir a grande massa... O proble-
ma democrático brasileiro sempre residiu nesta 
ilusão institucional... Delegamos a algum líder, o 
“Salvador da Pátria”, aquilo que deveria ser a 
tarefa de cada um, capaz de formar uma corren-
te de união... O tal “liderança de araque”, quan-
do chega ao poder, cuida dos interesses dele e 
de seu grupo próximo. Logo se esquece do bem 
comum. E luta, com todas as armas e recursos, 
para permanecer onde está. Assim, repetimos o 
ciclo do cachorro que corre atrás do próprio 
rabo, até cansar ou morrer... Temos cura? Do 
jeito que a coisa vai, parece que temos curra... 
O remédio é complicado... De imediato, o pa-
ciente precisa perder a paciência e provar que 
deseja mudar... Tomando uma dose cavalar de 
vontade política, e unindo-se a outros com a 
mesma disposição, até formar uma grande cor-
rente de união, vamos partir para as soluções 
fundamentais: Legitimidade, Ordem Pública, 
Segurança, Educação, Produtividade, Infraes-
trutura e Renda, para que possamos atingir os 
objetivos fundamentais: soberania, progresso, 
paz social, democracia, integridade do patrimô-
nio e integração nacional. Um país só se torna 
potência mundial se seu povo entender que é 
preciso seguir tal receita. O Brasil tem tudo para 
ser uma potência. Basta ter vontade política 
para tal. Temos recursos naturais (principalmen-
te água, minerais estratégicos e potencial ener-
gético). Temos a maior capacidade mundial de 
produzir alimentos. Temos um povo euroafroa-
meríndio com capacidade criativa e potencial de 
estudo e trabalho (se superarmos a narcode-
pendência das bolsas vagabundagem). Para 
sermos potência, além da vontade, só precisa-
mos de Forças Armadas com real e efetiva ca-
pacidade bélica de dissuasão. Infelizmente, es-
tamos reprovados no quesito. Tudo graças à 
sabotagem ideológica e orçamentária promovi-
da pelos agentes conscientes dos verdadeiros 
inimigos do Brasil. A oligarquia financeira trans-
nacional, que controla a economia mundial, só 
nos quer como colônia de exploração, e não 
como parceiro de decisões no jogo de poder 
global. Nossos militares já conhecem o inimigo 
real. Mas estão aparentemente neutralizados 
por ele e seus marionetes políticos internos. Re-
mover a quadrilha do crime organizado do po-
der é uma tarefa urgente. Os bandidos farão o 
diabo para permanecer onde estão. O jogo ree-
leitoreiro vai ser imundo. Mas quem tem a inten-
ção de promover a limpeza institucional jamais 
pode se portar como freira no interior do prostí-
bulo. Não basta discurso moralista para retirar 
os elementos criminosos do poder, substituindo 
por outros que farão a mesma coisa. A petralha-
da não é o inimigo. Os petralhas são meros 
agentes do inimigo real. A arma mais imediata 
contra o inimigo e seus agentes é a Legitimida-
de. Legítimo é aquilo que favorece, ao mesmo 
tempo, o interesse público, respeitando os direi-
tos individuais. Tudo que fugir desta regra bási-
ca tem de ser combatido. Não pode ser aceito! 
Só uma “Cadeia da Legitimidade” pode implan-
tar a República no Brasil. A Legitimidade é a 
base para permitir um equilíbrio constitucional 
que conseguirá aprimorar os poderes Judiciá-
rio, Executivo e Legislativo. A Legitimidade puni-
rá o crime, combatendo o crime na raiz. Em re-
sumo, o Brasil tem de ser reinventado, 
urgentemente. Legitimidade, já! O resto aconte-
ce como consequência, com a ajuda de Deus, e 
o trabalho de cada brasileiro de bem. (Por Jorge 
Serrão. Edição do Blog Alerta Total de 9 de Mar-
ço de 2014).


