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CURTINHAS E RAPIDINHAS
ADEUS, AMIGO JOSÉ CARLOS 
1956-2014 - Prata reconhece seu 
exemplo de vida cidadã e dedicação 
sem igual. Até ontem, compartilhá-
vamos o trabalho em busca de uma 
vida melhor para todos. Hoje, levado 
pelo destino, você entra para a his-
tória. Em nome da cidade que tanto 
amamos, prometo continuar nosso 
trabalho, por você, pela nossa gente, 
por nossos sonhos. Aos seus familia-
res, amigos, nossos mais profundos 
sentimentos. (Dr. Anuar Arantes Amui 
e esposa Letícia Gardim Amui)
MORRE JOSÉ CARLOS CHAVES 
CUNHA – Os pratenses choram a 
partida do vice-prefeito, José Car-
los Chaves Cunha, falecido dia 09, 
vítima de um enfarto fulminante, no 
dia do seu aniversário. O corpo foi 
velado no salão Monsenhor Célio, 
por centenas de familiares, ami-
gos, simpatizantes. O sepultamento 
aconteceu no dia 10 com a celebra-
ção fúnebre na Igreja Matriz Nossa 
Senhora do Carmo, passando pela 
Câmara Municipal, onde foram pres-
tadas as últimas homenagens.  Uma 
multidão acompanhava na Praça XV 
de Novembro e em seguida condu-
zido ao cemitério. O prefeito decre-
tou luto por três dias, inclusive não 
houve expediente na prefeitura. José 
Carlos deixa como legado o exemplo 
de família, esposo dedicado, católico 
praticante, foi diretor e presidente da 
Cooprata, diretor do Sindicato Ru-
ral, líder ruralista, foi um diferencial 
na eleição municipal, pela sua lide-
rança, idoneidade moral e financei-
ra. A morte não é o fim, mas como 
cristão sabia do caminho para Casa 
do Pai, Pátria final de todos os remi-
dos, pois o próprio Cristo prometeu 
“Vou preparar-vos um lugar”. E, um 
dia, voltarei para tomar-vos comigo, 
para que, onde eu estou vós estejais 
também. Por mais que saibamos ser 
a morte uma consequência inevitá-
vel da vida, a morte será sempre um 
motivo de angústia, de pesar, de dor, 
e de desesperação para nosso sen-
timento. José Carlos parte para sua 
última morada, mais deixa para sua 
esposa, filhos, parentes, amigos e ir-
mãos o exemplo da família. Sua mor-
te representa para o Prata uma perca 
irreparável, difícil de ser remediada. 
José Carlos parte para junto do Pai, 
mas suas ideias seu trabalho e rea-
lizações permanecerão para sempre 
em nossas memórias, profetizando 
aquilo que o senhor disse: “aquele 
que crer em mim, ainda que morrer 
viverá”. Que a sua alma encontre a 
paz que merece. (Miguel Soares.)
PROPOSTA PARA SEGURANÇA 
PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PRA-
TA – Devido à onda de assalto, rou-
bo, arrombamentos e uma seriem de 
acontecimentos de traficantes, a Aci-
pra/CDL juntamente com os poderes 
constituídos, instituírem um fórum de 
debate envolvendo todos os segui-
mentos da sociedade para tratar de 
segurança pública. As reuniões são 
mensais, contando com a participa-
ção dos poderes, Executivo, Legis-
lativo, Judiciário, Sindicatos, ONGs, 
entidades filantrópicas, simpatizan-
tes. Para início dos trabalhos foi 

criado seis comissões para estudar 
as prioridades, apresentar nas reuni-
ões e por em pratica, que é o mais 
importante. Ficaram assim formadas 
as comissões: Guarda Municipal: 
Câmara de Vereadores, Prefeitura, 
Cooprata, Policia Civil, Militar. Distrito 
de Jardinésia: Responsável vereador 
Marcel Rodrigues da Cunha, Polícia 
Militar, Civil, Consep e Prefeitura. Rio 
do Peixe: Responsável Sidney Apa-
recido Lemes da ONG Nascente das 
Àguas, mais Polícia Militar, Polícia Ci-
vil e Consep. Câmaras de Vigilância: 
Responsável, Prefeitura Municipal, 
Acipra/CDL, Polícia Militar, Civil, SU-
APE e Consep. Comunicação Solidá-
ria: Responsável Acipra/CDL, Polícia 
Militar, Consep, ONGs e Associações 
de Moradores. Construção do Presi-
dio: Responsável SUAPE, Polícia Mi-
litar, Civil e Consep, Câmara Munici-
pal e Prefeitura. Abrigo de Menores: 
Conselho Tutelar, Ministério Público, 
Dr. Philipe Augusto. As reuniões vão 
acontecer todos os meses, visando 
atingir o objetivo da sociedade que é 
a segurança. (Miguel Soares)
NO MEU PONTO DE VISTA – Tanto 
nas reuniões do Conselho de Segu-
rança Pública, quanto às reuniões 
promovidas pela Acipra/CDL, com 
os seguimentos da sociedade, es-
barra na omissão do Estado que 
não cumpre com suas obrigações! 
Prata é classificada como Compa-
nhia, deveria ter um efetivo de mais 
de 100 efetivos, hoje temos apenas 
32 efetivos para a cidade e distritos, 
tornando vulnerável a segurança. 
Quando estávamos subordinados ao 
Batalhão, Prata contava com muito 
mais efetivos! O Estado por sua vez, 
alega que não tem disponibilidade 
para atender a demanda! Entendo 
que isso não é justificativa, tira de lu-
gares que não tem tanta prioridade! 
Entendo que a sociedade tem que 
fazer um manifesto envolvendo de-
putados, senadores, poderes cons-
tituídos, envolvendo a imprensa, até 
mesmo um ato público de preferen-
cia no “Fantástico”, para sensibilizar 
da nossa necessidade. Só para ter 
uma ideia, foi noticiado na reunião 
de 18/03/14, que o POERD, não vai 
atuar mais nas escolas por falta de 
um militar qualificado para tal função. 
Nesta mesa reunião contamos com 
a presença de diretores de escolas, 
narrando fatos alarmantes que vem 
acontecendo, que oferece risco de 
vida, tudo por falta de militares, ou 
seja, efetivos. Entendo que esse ar-
gumento do governo não é justifica 
diante das nossas necessidades, por 
estarmos legalizados numa região 
estratégica que interliga todo Brasil, 
margeada pelas rodovias de mais 
fluxo. Os bandidos são organizados, 
conhecem as nossas deficiências, 
razão pela qual têm acontecido as 
constantes explosões de caixas ele-
trônicos, inclusive ataque a caixa for-
te, que culminou com a morte de um 
segurança e colocou em risco a vida 
dos funcionários do Banco do Brasil. 
No meu ponto de visto, essa deve 
ser a primeira ação, um movimento 
organizado, exigindo o cumprimento 
do número de efetivos do qual temos 
direito por sermos uma Companhia. 
(Miguel Soares) 
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C l a s s i f i c a d o s
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) 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

O RETORNO É GARANTIDO. LIGUE: (34) 3431-2447

ANUNCIE NO

Governador lamenta, em nota, 
morte do vice-prefeito de Prata, 

José Carlos Chaves Cunha

 Nesta segunda-feira (17), 
o governador Antonio Anastasia 
lamentou, em nota, a morte do vi-
ce-prefeito de Prata, José Carlos 
Chaves Cunha (PDT). O político 
era natural de Uberaba e morreu 
aos 58 anos. Confira a nota do 
governador na íntegra: “Em nome 
de todos os mineiros, transmito 
meus mais sinceros sentimentos 

aos familiares, amigos e colegas 
do vice-prefeito de Prata, José 
Carlos Chaves Cunha. Com essa 
fatalidade, a região do Triângulo 
Mineiro perde um político de ex-
pressão, cuja trajetória demons-
tra seu comprometimento com o 
desenvolvimento e o bem estar 
da população pratense”. Antonio 
Anastasia.
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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

ME ENGANA QUE EU GOSTO
 Muitos de vocês, como eu 
também, hão de se perguntar por 
que, depois de tantos escândalos en-
volvendo os dois governos petistas, 
a popularidade de Dilma e Lula se 
mantém alta e o PT cresceu nas últi-
mas eleições municipais. Seria muita 
pretensão dizer que sei a resposta a 
essa pergunta. Não sei, mas, porque 
me pergunto, tento respondê-la ou, 
pelos menos, examinar os diversos 
fatores que influem nela. Assim, a pri-
meira coisa a fazer é levar em conta 
as particularidades do eleitorado do 
país e o momento histórico em que 
vivemos. Sem pretender aprofundar-
-me na matéria, diria que um dos tra-
ços marcantes do nosso eleitorado é 
ser constituído, em grande parte, por 
pessoas de poucas posses e traba-
lhadores de baixos salários, sem falar 
nos que passam fome. Isso o distin-
gue, por exemplo, do eleitorado euro-
peu, e se reflete consequentemente 
no conteúdo das campanhas eleito-
rais e no resultado das urnas. Lá, o 
neopopulismo latino-americano não 
tem vez. Hugo Chávez e Lula nem 
pensar. Historicamente, o neopopu-
lismo é resultante da deterioração do 
esquerdismo revolucionário que teve 
seu auge na primeira metade do sécu-
lo 20 e, na América Latina, culminaria 
com a Revolução Cubana. A queda 
do Muro de Berlim e o fim da União 
Soviética deixaram, como herança 
residual, a exploração da desigualda-
de social, já não como conflito entre 
o operariado e a burguesia, mas, sim, 
entre pobres e ricos. O PT é exemplo 
disso: nasceu prometendo fazer no 
Brasil uma revolução equivalente à de 
Fidel em Cuba e terminou como parti-
do da Bolsa Família e da aliança com 
Maluf e com os evangélicos. Esses 
são fatos indiscutíveis, que tampouco 
Lula tentou ocultar: sua aliança com 
os evangélicos é pública e notória, 
pois chegou a nomear um integrante 
da seita do bispo Macedo para um de 
seus ministérios. A aliança com Paulo 
Maluf foi difundida pela televisão para 
todo o país. Mas nada disso alterou 
o prestígio eleitoral de Lula, tanto 
que Haddad foi eleito prefeito da ci-
dade de São Paulo folgadamente. E 
o julgamento do mensalão? Nenhum 
escândalo político foi tão difundido 
e comprovado quanto esse, que re-
sultou na condenação de figuras do 

primeiro escalão do PT e do governo 
Lula. Não obstante, o número de vere-
adores petistas aumentou em quase 
todo o país. E tem mais. Mal o STF 
decidiu pela condenação de José Dir-
ceu, José Genoíno e Delúbio Soares, 
estourava um novo escândalo, envol-
vendo, entre outros, altos funcionários 
do governo, Rose Noronha, chefe de 
gabinete da Presidência da República 
em São Paulo e pessoa da confiança 
e da intimidade de Lula. Em seguida, 
as revelações feitas por Marcos Valé-
rio vieram demonstrar a participação 
direta de Lula no mensalão. Apesar 
de tudo isso, a última pesquisa de 
opinião da Datafolha mostrou que Dil-
ma e Lula continuam na preferência 
de mais de 50% da opinião pública. 
Como explicá-lo? É que essa gente 
que os apoia aprova a corrupção? 
Não creio. Afora os que apoiam Lula 
por gratidão, já que ele lhes concedeu 
tantas benesses, há aqueles que o 
apoiam, digamos, ideologicamente, 
ainda que essa ideologia quase nada 
signifique. Esse é um ponto que mere-
ceria a análise dos psicólogos sociais. 
O cara acha que Lula encarna a luta 
contra a desigualdade, identifica-se 
com ele e, por isso, não pode acre-
ditar que ele seja corrupto. Conse-
quentemente, a única opção é admitir 
que o Supremo Tribunal Federal não 
julgou os mensaleiros com isenção e 
que a imprensa mente quando divulga 
os escândalos. O que ele não pode é 
aceitar que errou todos esses anos, 
confiando no líder. Quando no gover-
no Fernando Henrique surgiu o medi-
camento genérico, os lulistas propala-
ram que aquilo era falso remédio, que 
os comprimidos continham farinha. E 
não os comprovam, ainda que fossem 
muito mais baratos. Esse tipo de elitor 
mente até para si mesmo. Não obstan-
te, uma coisa é inegável: os dirigentes 
petistas sabem que tudo é verdade. 
O próprio Lula admitiu que houve o 
mensalão ao pedir desculpas publica-
mente em discurso à nação. Por isso, 
só lhes resta, agora, fingirem-se de 
indignados, apresentarem-se como 
vítimas inocentes, prometendo ir às 
ruas para denunciar os caluniadores. 
Mas quem são os caluniadores, o Su-
premo Tribunal e a Polícia Federal ? 
Essa é uma comédia que nem graça 
tem. (Ferreira Gullar - Jornal Folha de 
São Paulo - SP)

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)

Anastasia deixa governo no início de abril

 O governador Antonio 
Anastasia (PSDB) anunciou nesta 
terça-feira que deixará o governo no 
próximo dia 4 de abril. Assumirá o 
governo de Minas o vice-governador 
Alberto Pinto Coelho (PP). Junta-
mente com a desincompatibilização 
de Anastasia, havia a expectativa 
que ele também anunciasse a pré-
-candidatura ao Senado. O governa-
dor disse que o assunto será tratado 
mais adiante, sem definir data. Por 
enquanto, o tucano afirma que vai 
se dedicar à campanha do senador 
Aécio Neves (PSDB), pré-candidato 
à Presidência da República. Até o 
fim do mês passado, Anastasia era 
tido como certo para disputar uma 
cadeira no Senado. Em reunião com 
a bancada mineira no Congresso, no 
último dia 26, o governador chegou 
a admitir que iria se desincompatibili-
zar em abril e anunciaria oficialmen-
te sua decisão de disputar a vaga no 
Legislativo assim que voltasse de 
uma viagem à China, fato que ocor-
reu na semana passada. As mudan-
ças no xadrez que envolvem a políti-
ca mineira têm a ver com o PMDB. O 
partido é a “noiva cobiçada” do PT e 
também dos tucanos no Estado. Até 
a rebelião protagonizada pelos pee-
medebistas na Câmara dos Deputa-
dos - insatisfeitos com a presidente 
Dilma em função de cargos no Minis-
tério e liberação de verbas das emen-
das parlamentares-, o PMDB era tido 
como partido natural para se aliar ao 
PT na disputa eleitoral deste ano em 
Minas. Lideranças do PMDB mineiro 
já anunciaram que vão à convenção 
do partido, em junho, para referendar 
a pré-candidatura do senador Clésio 
Andrade ao governo de Minas e, ain-

da, de Josué Gomes da Silva, filho 
do ex-presidente José Alencar, ou 
do ex-ministro e Hélio Costa. Ambos 
disputam a indicação ao Senado. 
Neste ano, só há uma vaga para a 
disputa das três cadeiras reservadas 
no Senado ao Estado. Nessa quarta-
-feira, o senador Aécio Neves anun-
ciou que ofereceu ao PMDB a vaga 
na disputa pelo Senado na chapa do 
PSDB. Os tucanos já bateram o mar-
telo na pré-candidatura de Pimenta 
da Veiga ao governo de Minas. Aécio 
disse recentemente que uma aliança 
com os peemedebistas seria natural, 
visto que “o PSDB saiu de uma cos-
tela do PMDB”, se referindo à dissi-
dência ocorrida na década de 1980 
nas hostes do PMDB para formação 
do Partido da Social Democracia 
Brasileira. Se o arranjo eleitoral co-
ordenado por Aécio prosperar, Anto-
nio Anastasia não disputaria nenhum 
cargo em outubro e atuaria como um 
dos coordenadores da campanha 
presidencial do senador. A possibili-
dade preocupa a direção nacional do 
PMDB, em especial o vice-presiden-
te Michel Temer (PMDB), que espera 
reeditar a aliança eleitoral com o PT. 
O futuro governador de Minas Ge-
rais, Alberto Pinto Coelho, informou 
que irá exonerar todos os atuais 19 
secretários de Estado. O expediente 
costuma ser de praxe em mudanças 
de governo entre aliados com boa 
parte dos secretários com mandato 
parlamentar. Para disputarem a ree-
leição são obrigados a se desincom-
patibilizarem do cargo no Executivo. 
Coelho disse que irá fazer um gover-
no de continuidade e que irá conver-
sar com Anastasia para ajudá-lo a 
escolher o futuro secretariado.  
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Petistas enlouquecidos voltam a cogitar troca de Dilma 
por Lula, quando PMDB aterroriza e Campos arrecada

Por Jorge Serrão - serrao@alertatotal.net
 Diante do que parece 
uma crise incontornável de rela-
ção com os aliados do PMDB, a 
cúpula petista voltou a discutir nos 
bastidores de estratégia, aquilo 
que só pode ser encarado como 
uma piada: uma substituição, de 
emergência, da candidatura ree-
leitoral de Dilma Rousseff pela do 
seu onipresente presidentro Luiz 
Inácio Lula da Silva. Tal hipótese, 
mesmo que desejada por alguns, 
é inviável politicamente, pois seria 
o atestado de óbito antecipado 
do atual desgoverno. O desespe-
ro petista ocorre no momento de 
uma operação dupla de sabota-
gem contra a reeleição de Dilma. 
O “Blocão” do PMDB dá todos os 
sinais de que vai mesmo abando-
nar o PTitanic, e se vender caro 
para uma outra candidatura, a 
fim de continuar governista como 
sempre, sem maiores problemas, 
em 2015. Ao mesmo tempo, o 
socialista Eduardo Campos con-

segue o milagre, repentino, de 
obter mais de R$ 100 milhões 
para investimentos em seu pouco 
conhecido nome, na provável do-
bradinha com Marina Silva, e um 
acordo de mútuo interesse e futu-
ro apoio com o tucano Aécio Ne-
ves. O Alerta Total apenas repete 
o que antecipou aqui, em primeira 
mão, em 6 de dezembro do ano 
passado, no post: Oligarquia Fi-
nanceira Transnacional já decidiu 
que PT deve ser tirado do Palácio 
do Planalto em 2014 - que circula 
pela internet, muitas vezes sem o 
devido crédito e a data correta da 
publicação: Dilma corre até o risco 
de ser responsabilizada, judicial-
mente, por várias decisões que 
causaram, vem causando e de-
vem causar ainda mais prejuízos 
aos investidores da Petrobras. An-
tes de ser alçada pelo Presidentro 
Lula para o trono do Palácio do 
Planalto, Dilma foi a "presidenta" 
do Conselho de Administração da 

Petrobras – cargo que é ocupado 
pelo desgastado Guido Mantega 
– que já pode ser pintado como o 
gestor do fracasso econômico da 
própria presidenta que tenta a re-
eleição. Investidores da Petrobras 
– principalmente os internacionais 
– apostam que o governo não re-
siste a uma auditoria judicial, séria 
e independente, em vários negó-
cios: nas refinarias Abreu Lima 
e Passadena, no Comperj, na 
Companhia de Recuperação Se-
cundária (CRSec), na Petrobras 
International Finance Company 
S.A (PFICO) e na Gemini (caso 
que agora, surpreendentemente, 
aparece no noticiário que sempre 
o abafou. As fragilidades na Pe-
trobrás atingem mortalmente Dil-
ma, Mantega e Lula – padrinho do 
ex-presidente da empresa, José 
Sergio Gabrielli, e de seu dire-
tor financeiro Almir Barbassa (no 
cargo há três governos). Apenas 
para atualizar a confusão, que fi-

cará ainda maior, agora estoura 
o escândalo da propina no forne-
cimento de plataformas – que é 
alvo de investigação na Holanda, 
Inglaterra e Estados Unidos. Não 
foi à toa que o líder nacional do 
PMDB, Eduardo Cunha, viabili-
zou a abertura de uma CPI para 
investigar denúncias de corrupção 
da Petrobras. O PT será atingido 
fatalmente porque a Oligarquia Fi-
nanceira Transnacional, há algum 
tempo, já decidiu que é necessá-
ria uma substituição no governo 
do Brasil. Os investidores de fora 
não aguentam mais fazer negó-
cios em um cenário de tanta cor-
rupção e incompetência. Apenas 
isto. O afundamento do PTitanic 
é programado. Se não ocorrer 
agora, pela via eleitoral, acontece 
mais tarde, igualzinho ao proces-
so que fulminou Fernando Collor, 
no passado. (Jorge Serrão. Edi-
ção do Blog Alerta Total de 13 de 
Março de 2014).

Escândalo que moveu R$ 10 bilhões com lavagem de roubo em 
fundos de pensão apavora a petralhada

Por Jorge Serrão - serrao@alertatotal.net
 Uma movimentação 
ilegal de R$ 10 bilhões – o mais 
recente escândalo investigado 
pela Polícia Federal na República 
Sindicalista do Brasil – assusta 
a petralhada e comprova que o 
mensalão julgado pelo Supremo 
Tribunal Federal teve a dimensão 
de um roubo de galinha. Não por 
coincidência, um ilustre condena-
do a penas alternativas na Ação 
Penal 470 agora figura entre as 
24 pessoas agora suspeitas de 
desvio de dinheiro público, tráfi-
co de drogas, evasão de divisas, 
lavagem de dinheiro, e formação 
de quadrilha. Nos meios policiais 
e no submundo da politicagem, 
comenta-se que o novo escânda-
lo é uma pronta resposta à absol-
vição por formação de quadrilha 
e lavagem de dinheiro no STF. A 
petralhada ficou particularmente 
apavorada com a prisão de Eni-
valdo Quadrado, ex-sócio da cor-
retora Bônus-Banval. A operação 
“Lava Jato”, que é um desdobra-
mento da Operação Miqueias, 
comprovou que existe ainda muita 
coisa podre por trás do esquema 
de desvios de dinheiro dos fundos 
de pensão de servidores públicos 
municipais e estaduais. O escân-
dalo bate na portinha do Palácio 
do Planalto. Até porque, em 20 
de setembro de 2013, a Secreta-
ria de Relações Institucionais da 
Presidência da República se viu 
forçada a exonerar um assessor 
da subchefia de Assuntos Fede-
rativos (SAF), investigado pela 
Polícia Federal na operação que 
apurou o desvio de R$ 50 milhões 
de fundos de pensão de prefeitu-
ras e governos estaduais. Idaílson 
José Vilas Boas Macedo foi sus-
peito de ser lobista do esquema e 
teria feito negociações no Palácio 
do Planalto. Acusado de tráfico 
de influência e formação de qua-

drilha, Idaílson trabalhava na SRI 
desde março de 2012 e recebia 
R$ 9.682,03, conforme dados do 
Portal da Transparência da Con-
troladoria Geral da União (CGU). 
O STF será acionado a decidir se 
abre ou não inquérito para apro-
fundar apuração sobre o braço 
político da organização, a partir 
de parecer do Ministério Público. 
Isto porque gravações telefônicas 
legais lançaram suspeitas sobre 
três parlamentares. Os deputados 
Waldir Maranhão (PP-MA), Davi 
Alcolumbre (DEM-AP) e Eduardo 
Gomes (PSDB-TO) foram apon-
tados pela PF por terem ligações 
com a organização do doleiro 
Fayed Traboulsi. Um senador – 
cujo nome é mantido em sigilo 
– também teria relação com o es-
quema. O grupo do doleiro é sus-
peito também de movimentar pelo 
menos R$ 300 milhões nos últimos 
anos, em lavagem de dinheiro de 
origem criminosa. O caso mexeu 
com o Congresso – em plena crise 
do PMDB com o governo petista. 
O presidente do Senado, Renan 
Calheiros, foi forçado a demitir on-
tem uma servidora nomeada em 
ato secreto do então presidente 
do Senado, José Sarney (PMDB-
-AP), em 17 março de 2009. 
Flávia Peralta de Carvalho, que 
ocupava cargo comissionado de 
assistente parlamentar de impren-
sa. Flávia foi orientada a contratar 
advogado para processar quem 
fizer denúncias infundadas contra 
ela. O nome dela aparece no con-
trato social das empresas SCIA 
Comércio e Atacadista, Varejista, 
Exportação de Vidros, Espelhos, 
Vitrais e Molduras, Silo Sistemas 
Construtora e Incorporadora e In-
vestimentos Imobiliários, Arte Ver-
de Cerimonial e Ambientação e 
Acácia Cerimonial e Ambientação. 
Flávia seria sócia do pai, Flávio 

Júnior Carvalho, o Crente, apon-
tado pelos promotores do caso 
como um dos principais cúmplices 
do doleiro Fayed e do policial Mar-
celo Toledo. O chefe de comunica-
ção da Polícia Federal no Paraná, 
delegado Paulo Gomes da Silva, 
revelou o tamanho da quadrilha e 
sua dimensão nas entranhas dos 
podres poderes do Capimunismo 
Tupiniquim: “Esse grupo de pes-
soas investigadas, além de envol-
ver alguns dos principais persona-
gens do mercado clandestino de 
câmbio do Brasil, é responsável 
também pela movimentação fi-
nanceira e lavagem de ativos de 
pessoas físicas e jurídicas envol-
vidas com diversos crimes, como 
tráfico internacional de drogas, 
corrupção de agentes públicos, 
sonegação fiscal, contrabando de 
pedras preciosas, desvio de recur-
sos públicos, entre outros que se-
rão agora objeto de investigação”. 
Agentes da Polícia Federal apre-
enderam ontem R$ 5 milhões em 
dinheiro, 25 carros, avaliados em 
mais de R$ 100 mil cada, joias e 
obras de arte. Segundo o delega-
do Gomes da Silva, o grupo tinha 
ramificações entre o poder de es-
tado e empresarial: “São pessoas 
que, por meio da compra e venda 
de grandes quantias em dólares, 
faziam a lavagem desse dinheiro 
de diversas maneiras, inclusive 
criando empresas fictícias no Bra-
sil e no exterior, fazendo compras 
fictícias e encaminhando esse di-
nheiro para fora do país”. Um dos 
principais alvos das investigações 
é o economista Carlos Eduardo 
Lemos, um dos três proprietários 
da empresa Invista Investimentos 
acusada de promover negócios 
fraudulentos envolvendo fundos 
de pensão de servidores de pre-
feituras e governos estaduais. Em 
maio passado, a Polícia Federal 

prendeu dois emissários do eco-
nomista que tentavam embarcar 
no aeroporto de Brasília com R$ 
465 mil escondidos em meias, 
cuecas e mochilas. Conhecido 
como Dudu, foi funcionário do fun-
do de pensão Prece, dos empre-
gados da companhia de águas e 
esgotos do Estado do Rio de Ja-
neiro – a Cedae. Com 1,75 metro 
de altura, olhos verdes e 33 anos 
de idade, a bela modelo Luciane 
Lauzimar Hoepers confirmou, em 
depoimento à delegada Andréia 
Pinho Albuquerque, da Polícia 
Federal que oferecia propina a 
prefeitos em troca de investirem, 
em títulos podres, o dinheiro de 
fundos de pensão municipais 
dos servidores. Mulheres boni-
tas – chamadas pelo código de 
“Pastinhas” - eram usadas pela 
organização de Fayed para con-
vencer prefeitos a aplicar recursos 
de fundos de pensão de servido-
res em títulos podres. As “pasti-
nhas” indicavam os investimentos 
de alto risco para os prefeitos e, 
nos mesmos encontros, oferece-
riam propinas como contrapartida, 
caso os negócios se concretizas-
sem. Ao longo de 18 meses de 
investigação, o grupo movimentou 
pelo menos R$ 300 milhões. Em 
entrevista publicada no site Fluir, 
do portal Terra, antes de a Opera-
ção Miqueias da PF ser deflagra-
da, Luciane, ou Lu, listou os vários 
trabalhos como modelo de que já 
participou: "assistente de palco do 
programa 'Brothers', na Rede TV, 
Mulher Bombeiro, 'Casa Bonita', 
no Multishow, participações no 
'Zorra Total' e 'Faustão', da Globo, 
e ensaios para revistas masculi-
nas e outras". Na entrevista, ela 
reconheceu que ser bonita ajuda, 
"porque abre portas"... (Jorge Ser-
rão. Edição do Blog Alerta Total de 
18 de Março de 2014).


