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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)

Investidores apostam que escândalos inviabilizam reeleição 
de Dilma – bem só nas pesquisas manipuladas

Por Jorge Serrão - serrao@alertatotal.net

 Dilma Rousseff só con-
quista a reeleição pela via mila-
grosa de uma fraude eletrônica. 
Seu governo não tem mais cre-
dibilidade, embora as pesquisas 
manipuladas insistam que ela 
vence no primeiro turno eleitoral 
com mais de 40% dos votos. Dil-
ma está fatalmente ferida por cri-
mes bilionários comprovados pe-
las Operações Lava Jato e Porto 
Seguro, o repique do Mensalão 
que não puniu o verdadeiro che-
fão e vários escândalos ainda por 
brotar na Petrobrás e Eletrobras, 
junto com problemas a estoura-
rem no Bolsa Família, no Minha 
Casa, Minha vida e na desorga-
nização da Copa do Mundo.  Só 
uma vitória da seleção brasileiro 
no torneio da Fifa poderia aliviar 
a barra da Presidenta com ima-

gem em desgaste irreversível. 
Dilma terá muita sorte se a ira 
de investidores externos, finan-
ciando a traição de um PMDB, 
não lhe impuser um impeach-
ment. Dilma está completamen-
te enrolada com os escândalos 
mais recentes e escabrosos pelo 
fato de ter sido “presidenta” do 
Conselho de Administração da 
Petrobras quando tudo de erra-
do foi promovido em termos de 
gestão incompetente e pratica-
mente comprovados indícios de 
corrupção bilionária. Dilma deve-
rá ser um dos alvos preferenciais 
de ações individuais criminais a 
serem movidas por investidores 
na Justiça de Nova York. Como 
as cortes dos EUA ainda não 
estão aparelhadas pelo PT, o re-
sultado deve ser nada favorável 
à petralhada... Por escrito, via 
internet, um investidor de peso 
da Petrobras descreve perfeita-
mente o drama de Dilma – que 
agora é chamada de “traidora” 
pelos empregados da estatal 
de economia mista: “Dilma não 
tem desculpas – a cláusula “put 
option”, também conhecida com 
shotgun clause, é ABSOLUTA-
MENTE o padrão em acordos de 
acionistas/contratos entre sócios 
investidores. Mesmo ela sendo 
uma total neófita, com tantos as-
sessores, 10 conselheiros, e nin-
guém viu nada?! Ninguém disse 
nada?!” O investidor continua a 

saraivada: “Dilma foi indicada 
para a Presidência do Conselho 
da Petrobras em 2003, no início 
do primeiro governo Lula. Por-
tanto, já tinha se passado três 
anos presidindo o Conselho da 
maior empresa da América La-
tina, e a quinta maior petrolífe-
ra de capital aberto do mundo. 
Nesses três anos, de quantas 
operações de compra/venda 
de ativos a Dilma tinha partici-
pado? Quantos contratos assi-
nados? TODOS com o shotgun 
clause onde se compartilhava 
a sociedade com contrapartes. 
Ademais, esse contrato de Pa-
sadena, contendo a dita cláusula 
put option, está com a sua assi-
natura! Assinou mas não leu?! 
Tanto é que perderam o litígio na 
justiça em 2012 e a Petrobras foi 
obrigada a cumprir o contrato! 
Por fim, e a explicação que ficou 
faltando pelos primeiros US$ 
360 milhões pagos por 50% de 
Pasadena, refinaria considerada 
“obsoleta”? Simplesmente 17x 
vezes maior que o valor pago 
pelos belgas de US$42,5 mi-
lhões, apenas um ano antes”. O 
volúvel e volátil deus do merca-
do já decidiu que o esquema pe-
tralha de poder tem de ir para o 
inferno, com direito a escalas no 
purgatório das cadeias para os 
criminosos que usaram e abu-
saram da governança do crime 
organizado no Brasil. O Alerta 

Total já tinha antecipado que a 
Oligarquia Financeira Transna-
cional promoveria a substituição 
do PT. O problema é quem se 
habilita para substituir o Partido 
que desmoralizou a honradez. O 
governo ainda não acabou, mas 
sabe que o fim está próximo. A 
imagem é tétrica. A Presidenta 
Dilma Rousseff está na proa do 
PTitanic, barco que está afun-
dando e com ratos já fugindo 
dos porões, prontinha para ser 
empurrada do poder pelos gran-
des investidores internacionais 
contrariados e prejudicados, no 
bolso, pela arrogância, desgo-
vernança, incompetência e cor-
rupção de governo. Dilma será 
jogada aos tubarões sem direito 
à boia de salvação reeleitoral. 
Seu Presidentro Lula, que sabe 
não navegar rumo a um Porto 
Seguro, tende a ser arremessa-
do logo em seguida. A recente 
Operação Lava Jato, detonando 
um esquema que movimentou 
R$ 10 bilhões ilegais, o Rosega-
te difícil de abafar e os inúmeros 
escândalos na Petrobras ten-
dem a assassinar as reputações 
dos maiores e dos menores lí-
deres petistas. O Mensalão, que 
terminou com ares de impunida-
de, vai parecer um mero roubo 
das galinhas dos ovos de ouro. 
(Jorge Serrão. Edição do Blog 
Alerta Total de 21 de Março de 
2014).

Polícia Militar de Prata 
recupera veículo roubado 

em Nova Ponte/MG
 Na última segunda-fei-
ra, dia 24, policiais militares da 
cidade de Prata, ao fiscalizarem 
um veículo suspeito que esta-
va no Posto Carga Pesada, na 
entrada da cidade, constataram 
que se tratava de um veículo 
roubado. Quem conduzia o veí-
culo Ssangyong Rexton RX270, 
de cor preta, com placas de Per-
dizes/MG, era um homem de 28 
anos (LVM), residente na cidade 
de Patrocínio, no Alto Paranaíba, 
o qual estava acompanhado de 
um adolescente de 16 anos de 
idade (LHDRS), residente na ci-
dade de Uberlândia. Os suspei-
tos foram abordados pela Polícia 
Militar e ao serem questionados 
sobre a propriedade do veículo 
informaram que era do pai do 
menor LHDRS. Eles alegaram 
ainda que estariam nesta cidade 

para visitar familiares, no entan-
to entraram em diversas contra-
dições. Diante da situação, após 
consulta dos dados do suspeito 
LVM foi verificado que ele pos-
suía registros policiais por roubo 
a mão armada e porte ilegal de 
arma de fogo. Ao serem realiza-
dos levantamentos constatou-se 
que o veículo havia sido rouba-
do no município de Nova Ponte, 
por volta das 20 horas daquele 
mesmo dia. Diante do fato o ve-
ículo foi recolhido ao pátio cre-
denciado e os suspeitos foram 
apresentados na Delegacia de 
Polícia de Ituiutaba, onde foram 
autuados. Ainda não se sabe se 
os suspeitos pretendiam come-
ter algum crime neste município 
ou se estariam somente de pas-
sagem levando o veículo para 
algum outro lugar.
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
A MAIOR OBRA SOCIAL “PAM” EM 
BREVE SERÁ INAUGURADA - O 
prefeito Dr. Anuar Arantes Amui, está 
marcando a sua administração pelas 
obras que vem realizando. No dia 10 
de março passado, comprou todo o 
mobiliário para o PAM – Pronto Aten-
dimento Municipal, móveis novos para 
dar qualidade ao atendimento que será 
oferecido à população.  O novo PAM, 
é a maior obra social entregue por um 
prefeito do Prata, totalmente remode-
lado com novos pisos, novas redes de 
água, esgoto, energia elétrica, portas, 
portais todos novos, nova pintura, no-
vos vidros, caixa d’agua com capacida-
de para trinta mil litros, construção do 
depósito de lixo hospitalar, novas cozi-
nhas para atenderem aos pacientes e 
servidores públicos, novos banheiros, 
nenhum lavatório e vaso sanitário fo-
ram reaproveitados, inclusive instala-
ção de hidrantes internos para com-
bater incêndio. Novos equipamentos 
estão sendo adquiridos como exemplo 
o novo aparelho de Raios-X, que em 
média custa mais de cem mil reais (ad-
quirido com recurso próprio, ou seja, 
com recurso financeiro da prefeitura), 
camas hospitalares novas para ofere-
cer todo conforto aos pacientes ao cus-
to de mais de 2 mil reais cada uma e 
outra grande novidade é a construção 
da Praça do PAM, para atender os pa-
cientes e acompanhantes. (Assessoria 
Municipal de Imprensa)
NOVAS OBRAS SERÃO ENTRE-
GUES À POPULAÇÃO - Inauguração 
da Faculdade UAITEC – Universidade 
Aberta Integrada de Minas Gerais; Am-
pliação e reforma do Posto de Saúde 
(UBSF) dos Bairros Bela Vista e Jardim 
Ana Carolina; o novo Chafariz Fonte 
Luminosa da Praça XV de Novembro; 
o novo prédio que abrigará a Vigilância 
Sanitária Municipal, Departamento de 
Epidemiologia e o S.I.M – Serviço de 
Inspeção Municipal, localizado na Av. 
Major Carvalho, no Bairro Bela Vista. 
Em breve será inaugurada a Academia 
da Saúde, que está sendo construída 
na Praça JK, totalmente equipada. A 
grande obra que será entregue à Po-
pulação Pratense, vem do Governo Fe-
deral, do Pac 2 – Programa de Acelera-
ção do Crescimento, a E.T. E - Estação 
de Tratamento de Esgoto, sem con-
trapartida financeira do Município do 
Prata e que está sendo construída pelo 
Governo Federal, através da FUNASA, 
em todas as cidades do país com mais 
de vinte mil habitantes. (Assessoria 
Municipal de Imprensa)
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL RE-
CEBE NOVO VEÍCULO - Mais um 
veículo da marca Sandero, foi recebi-
do pela Prefeitura dia 25 de março de 
2014, outros dois estão para serem en-
tregues. A influência política do Prefeito 
Dr. Anuar, traz grandes conquistas em 
benefício da população pratense.  (As-
sessoria Municipal de Imprensa)
DIA DA ÁGUA FOI COMEMORADO 
PELA PREFEITURA, EMPRESA FA-
BER-CASTELL E ALUNOS. Na manhã 
de sexta-feira, do dia 21 de março, a 
Prefeitura do Prata, antecipou a come-
moração do Dia Mundial da Água, que 
é celebrado mundialmente no dia 22 de 
março. A Prefeitura, através das Secre-
tarias de Educação e Meio Ambiente, 

juntamente com a Empresa Faber-
-Castell, realizaram diversas palestras 
nas Escolas Municipais, Vila Vicentina 
e Dr. Severiano Vilela Junqueira. Mar-
cando a comemoração, foi realizado o 
plantio de 33 mudas de árvores da es-
pécie "oiti", na Praça do Velório Munici-
pal.  Participaram do evento os alunos 
das escolas municipais, o Secretário 
de Gabinete representando o Prefeito 
Dr. Anuar Arantes Amui, que se en-
contrava em viagem, Senhor Amador 
Antônio Vieira Arantes, Secretária de 
Educação Senhora Liodê Aparecida 
Lopes Arantes, Supervisoras Pedagó-
gicas, Geovana Lenza e Rosana Dias, 
Secretário de Meio Ambiente Luiz Ri-
cardo Carvalho Vilela; representando a 
Empresa Faber - Castell, o Engenhei-
ro Florestal Pedro Machado Arroyo, a 
analista ambiental Maísa Vieira Silva 
e o colaborador e sempre parceiro da 
Prefeitura, o proprietário da Empresa 
Bioflora, Rodrigo Fraietta. (Assessoria 
Municipal de Imprensa)
ERRATA – Na edição anterior do Jor-
nal de Negócios, na coluna “Curtinhas 
e Rapidinhas”, por um lapso de nossa 
parte, foi publicado com erro a data 
da morte do vice-prefeito José Carlos 
Chaves Cunha, sendo o correto: “Fa-
leceu no dia 16 de Março de 2014 e 
foi sepultado no dia 17 de Março de 
2014”, fica portando retificado a data 
correta. (Miguel Soares)
DELITO PARAFÍLICO - “Parafilia” a 
etimologia da palavra, diz respeito à 
“para” de paralelo, ao lado de “filia” de 
amor a apego à. É o termo atualmen-
te empregado para os transtornos da 
sexualidade, anteriormente referidos 
como “perversões”, uma denominação 
ainda usada no meio jurídico. São va-
riantes do erotismo em sua diversas 
formas de estimulação e expressão 
comportamental. É uma sexualida-
de caracterizada por impulsos sexu-
ais muito intensos e recorrentes, por 
fantasias e/ou comportamentos não 
convencionais, capazes de criar alte-
rações, desfavoráveis na vida familiar, 
ocupacional e social da pessoa por seu 
caráter compulsivo. É um Transtor-
no da Preferência Sexual, trata-se de 
uma perturbação sexual qualitativa de 
maneira repetitiva, com um padrão de 
conduta rígido. Os delitos sexuais pa-
rafínicos mais comuns são: violação, 
abuso sexual desonesto, exibicionis-
mo, sadismo, prostituição e o “encaixa-
mento” no transporte público, etc. Esse 
comportamento não justifica nenhuma 
condenação legal, desde que essas 
pessoas não transgridam e vivam em 
sua privacidade sem prejudicar tercei-
ros, quando há perturbação o parafíni-
co pode ser apenado, com “importuna-
ção ofensiva ao pudor”, a parafilia gera 
uma eventual intolerância sociocultu-
ral. (Conselho Tutelar).
TUDO PRONTO PARA A MISSÃO DA 
SSVP NO SURINAME - Já está tudo 
pronto para o início no próximo dia 22 
de março a Missão da SSVP no Surina-
me, este que é o único país da América 
do Sul onde a Sociedade de São Vicen-
te de Paulo ainda não está presente. O 
trabalho missionário será coordenado 
pelo Vicentino brasileiro Sebastião Ri-
beiro da Silva, membro sul-americano 
da Comissão VINPAZ (Vicentinos pela 
Paz) e tem o apoio da Vice-presidência 
Territorial do Conselho Geral Interna-
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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, 165 m² de área coberta, 
com 03 quartos, sendo um suíte, sala, copa, cozinha, jardim de inverno, banheiro social, 
banheiro de serviço, garagem para 02 carros, varanda no fundo em L, espaço para 
churrasqueira. Tratar (34) 9966-8503 com o Claudio.
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
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Padre é preso suspeito de abuso 
sexual em Araguari

“Ele ofereceu R$ 50 a um adolescente em troca 
de sexo, segundo a Civil. Bispo Dom Paulo disse 

que sacerdote foi afastado das funções”.
 Um padre de 48 anos foi 
preso nesta sexta-feira (21) pela 
Polícia Militar (PM) e conduzido 
à delegacia suspeito de abuso 
sexual no Bairro Independência 
em Araguari. Segundo as infor-
mações da Polícia Civil, ele ofe-
receu R$ 50 para um adolescen-
te de 12 anos praticar sexo com 
ele. O ato não foi consumado e 
a vítima contou para a mãe que 
acionou a polícia em seguida. O 
suspeito é pároco na Paróquia 
São Judas Tadeu pertencente à 
Diocese de Uberlândia. O bispo 
Dom Paulo Francisco Machado 
informou que irá publicar um ato 

de suspensão das ordens do pa-
dre até que ele seja julgado. Se 
for condenado, o bispo disse que 
irá instaurar um processo eclesi-
ástico que será encaminhado à 
Santa Sé, em Roma. O delega-
do regional, Cesar Monteiro, afir-
mou que o crime foi configurado 
como abuso e o suspeito condu-
zido ao Presídio Professor Jacy 
de Assis em Uberlândia. Em 
nota oficial enviada neste sába-
do (22), o bispo informou, ainda, 
que o sacerdote foi afastado de 
imediato das funções sacerdo-
tais assim que o crime foi regis-
trado.

cional da SSVP na América do Sul. A 
equipe missionária será completada 
por dois voluntários Vicentinos, sendo 
um brasileiro e um boliviano. A missão 
terá a duração de 10 dias e será toda 
ela realizada em Paramaribo (250 mil 
habitantes), a capital do país. Dentre 
as principais atividades da equipe mis-
sionária estão: reuniões com diversos 
grupos católicos previamente identifi-
cados, visitas ao Bispo de Paramaribo 
e outras autoridades da Igreja local, 
entrevistas em emissoras de Rádio e 
TVS locais, palestras, etc. O objetivo 
principal é identificar grupos de pes-
soas que desejem se integrar à SSVP, 
repassando instruções e materiais de 
trabalho que permitam aos mesmos 
estruturar-se rapidamente como uma 
Conferência Vicentina. 
ACIDENTE NA RODOVIA MGT- 497 
(PRATA UBERLÂNDIA) MATA DUAS 
PESSOAS - Um acidente entre um 
veículo de passeio e uma carreta dei-
xou duas pessoas mortas e três feridas 
neste fim de semana, na BR-497, pró-
ximo ao município de Prata. O acidente 
aconteceu na noite de sábado (15), no 
KM 67 da rodovia. A Polícia Rodoviária 
Estadual (PRE) e o Corpo de Bombei-

ros de Uberlândia atenderam a ocor-
rência. De acordo com a PRE, o mo-
torista do carro teria perdido o controle 
da direção, invadido a contramão, ro-
dado na pista e colidido com a carreta 
que seguia em sentido contrário. Ain-
da segundo a polícia, no carro, havia 
cinco pessoas, sendo duas mulheres 
que morreram no local. O motorista do 
veículo sofreu escoriações e os outros 
dois passageiros tiveram ferimentos 
graves e foram encaminhados ao Hos-
pital de Prata. O motorista da carreta 
nada sofreu.  O motorista do carro es-
taria embriagado no momento do aci-
dente, de acordo com informações da 
Polícia Rodoviária.
POLUICÃO SONORA - Defenda o 
sossego de sua casa, de sua rua, de 
seu bairro e de sua cidade. Seja  vis-
ceralmente radical e intolerante com 
os arruaceiros, com os pegas de car-
ros, com as caixas de som nos veícu-
los. Perturbou seu sossego com som 
alto? Denúncia imediata. Faça a polícia 
trabalhar, obrigue o prefeito e demais 
autoridades a trabalharem. O ouvido é 
seu, a saúde é sua. Você é quem paga 
impostos. NUNCA MAIS FIQUE OMIS-
SO.
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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
SÓ NO BRASIL - Em janeiro do ano 
2000, uma lei federal proibiu os pos-
tos de combustível de substituir fren-
tistas por bombas de autoatendimen-
to, comuns na Europa e nos Estados 
Unidos há décadas. O objetivo era 
impedir demissões. Na época, cerca 
de 100 postos nas capitais testavam 
o modelo, mas tiveram de abortar os 
planos. Hoje o varejo de combustíveis 
emprega meio milhão de frentistas, e, 
com a queda nas taxas de desempre-
go, tem dificuldades para contratar. 
"Há muitas vagas que não são preen-
chidas no setor porque falta mão de 
obra", diz Paulo Miranda, presidente 
da Federação Nacional do Comér-
cio de Combustíveis e Lubrificantes. 
Quem paga é o consumidor. A estima-
tiva dos distribuidores é que, se o au-
toatendimento fosse liberado, o preço 
da gasolina cairia 20 centavos por li-
tro, em média - isto significaria uma 
economia de quase 10 reais para en-
cher o tanque de um carro popular. Os 
tempos mudaram, mas a legislação 
que proíbe o motorista de completar 
o tanque do próprio automóvel ainda 
está estacionada no século passado. 
(Revista Exame - São Paulo/SP)
CÓDIGO PENAL - O presidente do 
Senado, Renam Calheiros, recebeu o 
relatório final da comissão temporária 
que examinou a proposta de refor-
ma do Código Penal Brasileiro (PLS 
236/2012). A proposta sugere penas 
maiores para crimes contra a vida, 
aumenta o rol de crimes hediondos e 
torna mais rigoroso o modelo de pro-
gressão de penas, impondo ao con-
denado por crime mais grave, tempo 
maior sob regime fechado nos presí-
dios. A proposta se não é a mais ade-
quada por certo, deve estar melhor 

que a atual. Entretanto, persiste a dú-
vida quanto à sua aplicação de fato. 
A sociedade espera ver criminosos 
cumprindo suas penas e não sendo 
beneficiados por inúmeros benefícios, 
que acabam por colocá-los nas ruas. 
O que se espera é que as autorida-
des se lembrem que ali estarão para 
defender as necessidades do povo e 
não beneficiando outros políticos e/ou 
grupos. Seria interessante também 
como itens de pauta a inclusão do 
tema "capacitação", evitando assim 
agentes públicos que não dominam 
como deveriam o conhecimento ne-
cessário à condução adequada de 
seus mandatos nos estados, municí-
pios e na esfera federal. (Jornal do 
Pontal - Ituiutaba/MG)
CRISE DOS MUNICÍPIOS - A situa-
ção financeira dos municípios brasi-
leiros continua caótica. A queda nas 
arrecadações municipais, do Fundo 
de Participação dos Municípios -FPM 
devido a desoneração do Imposto 
sobre Produtos Industrializados - IPI, 
entre outras questões, colocou a ges-
tão pública municipal em uma grave 
crise financeira. No dia 12 de maio, 
durante a XVII Marcha dos Prefeitos 
a Brasília, o movimento municipalista 
irá levar ao Congresso Nacional as 
pautas comuns a todas as cidades 
brasileiras contra a crise financeira. 
O evento vai ocorrer entre os dias 12 
a 15 de maio de 2014, com debates 
dos prefeitos com os candidatos a 
presidentes, o encontro dos gesto-
res municipais com suas respectivas 
bancadas, além de reuniões entre a 
CNM e os prefeitos do país. Perfeito. 
É discutindo que se chega à solução 
de problemas. (Jornal Folha do Povo 
- Itaúna/MG)

Já deu!
Por Aécio Neves  

 Protagonista de um gover-
no refém dos interesses do regime 
de aparelhamento que se abateu so-
bre o Estado nacional, a presidente 
Dilma Rousseff já não sabe mais o 
que dizer ao Brasil, além de tercei-
rizar responsabilidades. Atônitos, os 
brasileiros são informados que, em 
poucos anos, a 12ª maior empresa 
do mundo foi transformada na 120ª 
e começam a perceber que, infeliz-
mente, a PTrobras, longe de ser uma 
exceção, é o retrato do governo sob 
o comando do PT. Incapacidade de 
gestão e planejamento. Desvios e 
suspeições. Excesso de compro-
misso com os companheiros, falta 
de compromisso com o país. De um 
lado, a gravidade das revelações 
objetivas que vêm à tona e fazem a 
realidade superar as versões, que, 
antes sussurradas no meio político, 
já pareciam inverossímeis. De outro, 
a vaidade e a onipotência daqueles 
que parecem acreditar que somos, 
os brasileiros, um conjunto de tolos. 
O que se tornou conhecido por todos 
recentemente já era, há muito, de 
domínio do governo. Por que, en-
tão, por exemplo, só agora o diretor 
que passou a ser o bode expiatório 
do escândalo foi demitido? Por que 
personagens das páginas policiais 

estiveram, até ontem, protegidos em 
posições de extrema confiança? O 
que mudou? O que transformou um 
bem feito num malfeito foi apenas a 
percepção da sociedade? Que go-
verno é este que só age ou ensaia 
providências quando é confrontado 
pela opinião pública? De onde vem 
tanta arrogância, que faz com que 
os representantes do PT tripudiem 
sobre a percepção dos brasileiros? 
Primeiro, inventaram os "recursos 
não contabilizados". Na semana 
passada, o presidente do Banco 
Central chamou de mera "realoca-
ção contábil" a iniciativa da Caixa de 
lançar os recursos confiscados dos 
correntistas como lucro. Agora, na 
ausência de um mordomo, a culpa 
parece ser do "relatório". Os brasilei-
ros vêm sendo desrespeitados todos 
os dias por ações concretas, sempre 
envoltas em coincidências demais e 
transparência de menos, mas tam-
bém pela forma com que o governo 
responde a elas. Estamos cansados 
de ver o interesse público e coletivo, 
razão de ser da própria República e 
da democracia, confundido com os 
interesses privados e os projetos in-
dividuais de poder de pessoas e de 
partidos. Uma coisa são os desafios 
da nação. Outra, são os problemas 
criados pelo governo. O governo que 
o eleitor escolheu para ser solução 
se transformou no principal problema 
do país. A verdade é que o governo 
colocou o Brasil no caminho errado 
-é simples assim. E o Brasil precisa 
voltar para o caminho certo. Precisa-
mos de um governo que volte a ser 
solução. Entre a indignação, a revol-
ta e o cansaço diante de repetidos 
absurdos, o sentimento geral dos 
brasileiros é um só: já deu! (Aécio 
Neves escreve às segundas-feiras 
no Jornal Folha de São Paulo)

 Conta-se que um mestre 
do Oriente viu quando um escor-
pião estava se afogando e decidiu 
tirá-lo da água, mas quando o fez, 
o escorpião o picou. 
 Pela reação de dor, o 
mestre o soltou e o animal caiu de 
novo na água e estava se afogan-
do de novo. O mestre tentou tirá-lo 
novamente e novamente o animal 
o picou. Alguém que estava ob-
servando se aproximou do mestre 
e lhe disse: — Desculpe-me, mas 
você é teimoso! Não entende que 
todas as vezes que tentar tirá-lo da 
água ele irá picá-lo? O mestre res-
pondeu: — A natureza do escor-
pião é picar, e isto não vai mudar 
a minha, que é ajudar. Então, com 
a ajuda de uma folha o mestre tirou 

o escorpião da água e salvou sua 
vida. A reflexão é: Não mude sua 
natureza se alguém te faz algum 
mal; apenas tome precauções. 
Alguns perseguem a felicidade, 
outros a criam.  Preocupe-se mais 
com sua consciência do que com a 
sua reputação. Porque sua cons-
ciência é o que você é, e sua re-
putação é o que os outros pen-
sam de você. E o que os outros 
pensam, não é problema nosso... É 
problema deles. E você pode não 
ser o dono do mundo, mas é filho 
do dono. Você nasceu pequeno no 
tamanho mas alto na capacidade 
de voar e de brilhar! Afinal, a vida 
não é uma coincidência, é uma 
conseqüência. Pense nisso, um 
forte abraço e esteja com Deus!

O Escorpião e o Ser Humano 
“A natureza do escorpião é picar, e isto não muda a 

nossa, que é ajudar”. Por Gilclér Regina
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Carne brasileira in natura está 
mais próxima dos EUA 

 Após longos anos de ex-
pectativas e negociações entre o 
Ministério da Agricultura Pecuária 
e Abastecimento (Mapa) e o De-
partamento de Agricultura dos Es-
tados Unidos (USDA) parece que 
finalmente está se chegando a um 
acordo quanto à entrada da car-
ne bovina in natura brasileira nos 
Estados Unidos. Apesar do adia-
mento da decisão para Consulta 
Pública no fim do próximo mês, 
os habitantes da terra do Tio Sam 
estão pressionados com a baixa 
de seu rebanho, e, segundo espe-

cialistas, deve continuar assim por 
no mínimo os próximos três anos, 
porque só agora iniciou a reposi-
ção de bezerros por lá. Mas há 
quem diga que os estoques nunca 
mais serão os mesmos. Outro fator 
que está preocupando os Estados 
Unidos chama-se Austrália, o país 
da Oceania que, até então, vem 
mantendo a demanda americana, 
passa por um momento de dese-
quilibro causado, principalmente, 
por uma grande seca, que se ar-
rasta desde o ano passado. (Fon-
te: Revista AG)

Boi: Bezerro, arroba e carne 
são negociados em patamares 

recordes nominais 
 Os preços do bezerro, 
da arroba do boi gordo e da carne 
têm subido no mercado brasileiro, 
atingindo novos patamares recor-
des nominais. Para o bezerro, o 
Indicador ESALQ/BM&FBovespa 
(animal Nelore, de 8 a 12 meses, 
Mato Grosso do Sul) acumula for-
te alta de 11,51% na parcial deste 
ano (até o dia 19), fechando a R$ 
979,05 na quarta-feira, 19. Em 
termos reais (valores deflaciona-
dos pelo IGP-DI de fevereiro/14), 
a média da parcial de março, de 
R$ 922,76, é a maior desde junho 

de 2010, quando o preço real foi 
de R$ 925,25. No boi gordo, com 
seguidos recordes nominais, o 
Indicador ESALQ/BM&FBovespa 
(estado de São Paulo) acumula 
alta de 10,03% neste ano, en-
cerrando quarta-feira, 19, a R$ 
126,28. Em termos reais, a mé-
dia parcial do Indicador do boi de 
março, de R$ 123,14 é a mais alta 
desde dezembro de 2010, quan-
do foi de R$ 124,33. Na sexta-
-feira, 21, já rompia novamente 
a barreira dos R$ 126,18. (Fonte: 
Cepea/USP)

O Regime Militar alcançou todos os 
objetivos do Movimento de 1964?

 Caros amigos: A res-
posta a esta pergunta, neste mo-
mento, exige alguma contextuali-
zação, reportando-nos ao tempo 
da Guerra Fria em que o mundo 
estava dividido entre democratas 
e comunistas. Assim, é de se su-
por que o primeiro, mais urgente 
e acertado objetivo do Movimen-
to teria que ser a preservação da 
democracia, considerando que 
os comunistas já “estavam no go-
verno e lhes faltava apenas o po-
der”, o qual seria obtido, em bre-
ve, pela deflagração de um golpe 
de estado, tramado e preparado 
para os primeiros dias de maio de 
64! (Jacob Gorender – Luiz Car-
los Prestes) Os comunistas, em-
bora compusessem uma ínfima 
minoria no contexto da Nação, 
eram organizados e atuantes e 
estavam se preparando desde o 
início dos anos 60 para desenca-
dear a tomada do poder pela luta 
armada (Luis Mir – A Revolução 
Impossível). A imensa maioria da 
sociedade condenava a baderna 
que se instalava no País e temia a 
“cubanização”, em consequência 
acolheu com alegria e ufanismo 
a iniciativa dos militares, o que 
ficou largamente registrado nas 
manchetes dos jornais da época. 
A antecipação das forças demo-
cráticas, embora tenha frustra-
do o golpe dos comunistas, não 
os impediu de por em prática o 
plano “B”, qual seja o da luta ar-
mada para implantar a “ditadura 
do proletariado”. As ações terro-
ristas tiveram início desde logo e 
se intensificaram na medida em 
que obtinham sucesso, como foi 
o caso do atentado no Aeroporto 
dos Guararapes, em 1966, onde 
duas pessoas foram mortas e 
outras 14 ficaram gravemente 
feridas. Esta evidência obrigou 
o Governo a endurecer o regime 
decretando o Ato Institucional nº 
5, que criou as condições neces-
sárias para controlar, neutralizar 
e derrotar os terroristas. (Luis Mir 
e Jacob Gorender). O desenrolar 
das ações de combate ensejou a 
prática de lamentáveis arbitrarie-
dades e de violência e excessos 
de ambos os lados. A censura, 
imposta na medida exigida pela 
natureza das operações de com-
bate ao terrorismo, não impediu 
as manifestações políticas ou ar-
tísticas e, muito menos, interferiu 
na ação da justiça, haja vista os 
registros nos anais do Congres-
so e os arquivos do Superior Tri-
bunal Militar, fontes largamente 
utilizadas pelos autores do livro 

“Tortura Nunca Mais”. O rigor no 
cumprimento das leis, a ordem 
que se instalou e o comprometi-
mento dos novos dirigentes cria-
ram o ambiente de segurança 
e de otimismo que acabou por 
propiciar acelerado progresso, 
crescimento econômico e pleno 
emprego aos brasileiros, tirando 
o Brasil do subdesenvolvimento. 
A busca obstinada por esta evo-
lução, sob a ameaça das organi-
zações terroristas, fez com que o 
Regime Militar durasse mais do 
que, hoje, podemos avaliar como 
necessário, no entanto, por todas 
as razões já abordadas, é lícito 
concluir que alcançou seus obje-
tivos, particularmente o principal, 
a preservação da democracia! 
A melhor prova de que o obje-
tivo principal foi alcançado é a 
presença no poder da Repúbli-
ca dos terroristas derrotados e 
anistiados pelo Regime Militar, 
alçados a estas posições pela 
via democrática! A liberdade pre-
servada em 64 e consolidada ao 
longo dos 21 anos de Governos 
Militares permite que, hoje, no 
poder executivo, os adeptos da 
ditadura do proletariado, valen-
do-se dela, conspirem contra a 
democracia, aparelhando o Esta-
do e buscando o controle sobre 
os demais poderes da Repúbli-
ca, ou seja, estão fazendo uso 
da liberdade defendida em 64 
para, seguindo as orientações do 
famigerado Foro de São Paulo, 
implantar no Brasil a forma “bo-
livariana” do comunismo de sem-
pre! A promessa da Governanta 
Dilma, em Cuba, de implantar 
o “socialismo” em seu suposto 
segundo mandato; o comentário 
colocado pelo “comissário” Tarso 
Genro na Proposta de Lei Orça-
mentária do Rio Grande do Sul 
de que "o novo papel do Estado 
ou avançará no sentido de iniciar 
uma transição ao socialismo ou 
ficará restrito a uma reforma do 
capitalismo que fortalece a au-
tonomia da burguesia nacional" 
e, mais recentemente, a decla-
ração do “comissário” José Edu-
ardo Cardozo, na pasta da Jus-
tiça, de que “é preciso repensar 
a separação dos poderes”, são 
provas evidentes dessa manobra 
liberticida. Concluo, portanto, a 
resposta à pergunta título deste 
texto, dizendo que não há obje-
tivos do Regime Militar a serem 
alcançados. Há, isto sim, objeti-
vos a serem preservados! (Paulo 
Chagas é General de Brigada, na 
reserva).

Artigo no Alerta Total – www.alertatotal.net - Por Paulo Chagas

Clima reduz estimativas de 
safra e eleva cotações 

 Os problemas climáticos 
nas principais regiões reduziram 
as estimativas de produção e pro-
vocaram reação dos preços de 
algumas das principais commo-
dities em fevereiro. É o caso de 
milho, soja e café, segundo o bo-
letim "Custos e Preços", da Con-
federação da Agricultura e Pecu-
ária do Brasil (CNA). O estudo 
apontou que, no caso do milho, 
além da seca, a demanda firme 
contribuiu para a alta dos preços 
do cereal. Em Sorriso/MT, o preço 
do grão teve elevação de 8,3% 
em relação a janeiro. Em Unaí/

MG e Londrina/PR as variações 
foram de 8,2% e 6,3%, respecti-
vamente. No mês, o preço médio 
pago ao produtor subiu 27,39%. 
Comparando a fevereiro de 2013, 
a alta do milho superou os 10%. 
Em relação à soja, os preços tam-
bém subiram, "mesmo diante das 
incertezas sobre o real tamanho 
da safra brasileira", com elevação 
média de 8% em fevereiro, por 
conta da estiagem prolongada 
em vários estados e do excesso 
de chuvas em Mato Grosso, que 
provocaram redução de oferta. 
(Fonte: CNA)



5Sexta-feira, 28 de Março de 2014

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA COMARCA, MUNICIPIO E DISTRITO DE PRATA-MG
E D I T A L     D E     P R O C L A M A S

Ricardo Amaral França, Oficial do Serviço Registral das Pessoas Naturais desta Comarca de Prata-MG, na forma da lei, etc, faz 
saber que pretendem-se casar, em seu cartório, os nubentes: - CÁSSIO NOBRE DA SILVA, solteiro, técnico em refrigeração, Filho 
de SEBASTIÃO DA SILVA, e de VERA LUCIA NOBRE DA SILVA, residente no (a) Rua Major Eustáquio, 235, Centro, Prata-MG, 
e LEIDILAINE SILVA FERREIRA, solteira, Educadora física, Filha de ANTONIO CARLOS DA SILVA FERREIRA e de LUCELEIDA 
DA SILVA FERREIRA, residente no (a) Rua Eduardo José Mendes, 35, Conjunto Nossa Senhora do Carmo, Prata-MG. - LUCIA-
NO DE SOUZA MARTINS, solteiro, técnico agrícola, Filho de, e de SANTINA MARTINS, residente no (a) Rua Dos Pinheiros, 30, 
Prata-MG, e IRENE CLEMENTE DO AMARAL, solteira, serviços gerais, Filha de GERALDO MAGELA DO AMARAL e de HILDA 
MARIA CLEMENTE DO AMARAL, residente no (a) Rua Dos Pinheiros, 30, Prata-MG. - ABIDAIR PEREIRA, solteiro, operador de 
empilhadeira, Filho de, e de LUZIA DIVINA PEREIRA OLIVEIRA, residente no (a) Rua João Elias dos Santos, 430, Prata-MG, e 
TALINE APARECIDA SILVA GONÇALVES, solteira, atendente, Filha de ANTONIO DONIZETTI GONÇALVES e de ARTIDORINA 
DIVINA DA SILVA GONÇALVES, residente no (a) Rua João Elias dos Santos, 430, Prata-MG.  - RODRIGO MORAIS DE BAR-
ROS, solteiro, agente de saneamento, Filho de WILMONDES MORAIS DE BARROS, e de ELMINDA DA SILVEIRA BARROS, 
residente no (a) Rua A, 64, Prata-MG, e LUCELIA RODRIGUES SILVA, solteira, técnica de Enfermagem, Filha de SEBASTIÃO 
RODRIGUES DA SILVA e de APARECIDA PORFIRIA RODRIGUES, residente no (a) Rua José Francisco Santana, 241, Prata-
-MG. - HAROLDO MARQUES VIEIRA, solteiro, agrônomo, Filho de LUIZ ANTONIO SANTOS VIEIRA, e de FATIMA MARQUES 
VIEIRA, residente no (a) Rua João Almeida Macedo, 570, Centro, Prata-MG, e LIANA SOUZA VILELA, solteira, Psicóloga, Filha 
de DONIZETI VILELA DE SOUZA e de MARIA CRISTINA ALVES SOUZA, residente no (a) Praça Getúlio Vargas, 113, Centro, 
Prata-MG. - TARCIANO SILVA REZENDE, solteiro, empresário, Filho de MAURO JUNIO MARQUES REZENDE, e de ROSIMAR 
SILVA REZENDE, residente no (a) Rua Tenente Reis, 1081, Prata-MG, e FERNANDA OLIVEIRA FRANCO ASSUNÇÃO, solteira, 
estudante, Filha de MURILO FRANCO ASSUNÇÃO e de ELIANE MENDES DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO, residente no (a) Rua São 
Paulo, 407, Prata-MG. - LUCELIO VITOR LOPES OLIVEIRA, solteiro, contador, Filho de CELIO SANTOS OLIVEIRA, e de LEIA 
MARIA LOPES RIBEIRO OLIVEIRA, residente no (a) Rua Tenente Reis, 1640, Centro, Prata-MG, e ROSIANE SOUZA ZANATA, 
solteira, técnica em nutrição, Filha de PAULO CESAR ZANATA e de ROSANGELA BEATRIZ SOUZA ZANATA, residente no (a) 
Rua Carlos Alberto de Souza, 309, Jardim Brasil, Prata-MG. - MANOEL NUNES DE JESUS, solteiro, serviços gerais, Filho de 
CLAUDIO DE JESUS, e de REINALDINA DOS REIS NUNES, residente no (a) Rua Osorio Adão, 126, Prata-MG, e LUCIA DA 
CONCEIÇÃO ALVES, solteira, lavradora, Filha de ABIDIAS ANTONIO ALVES e de ZENAIDE ISABEL DA CONCEIÇÃO, residente 
no (a) Rua Osório Adão, 126, Prata-MG. - FABRÍCIO AUGUSTO JARDINE, solteiro, Engenheiro Agrônomo, Filho de RAFAEL 
CARLOS JARDINE, e de MARIA BEATRIZ RESENDE, residente no (a) Av. Nair Pena Novaes, 100, Prata-MG, e KAROLINA 
VILELA RIBEIRO, solteira, Veterinária, Filha de RUBENS RIBEIRO DOS REIS e de MARILEIA FRANCO VILELA RIBEIRO, 
residente no (a) Av. Nair Pena Novaes, 100, Prata-MG. - LEONARDO LOURENÇO DOS SANTOS JÚNIOR, solteiro, repositor, 
Filho de LEONARDO LOURENÇO DOS SANTOS, e de IONETE FÉLIX DE SOUZA, residente no (a) Rua Alexandre Vilela, 221, 
Prata-MG, e MÁIDA KELEN DE SOUZA NOVAIS, solteira, estudante, Filha de MARCOS ANTONIO DE CAMARGOS NOVAIS e 
de ENEIDA CATARINA DE SOUZA NOVAIS, residente no (a) Rua Tiradentes, 807, Prata-MG. Se alguém tiver conhecimento da 
existência algum impedimento legal, oponha-o na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o 
presente que foi afixado no lugar de costume e publicado na imprensa. Prata-MG, 24 de março 2014. Ricardo Amaral França/
Escrivão - Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais de Prata-MG - Rua Dom Eduardo, 715, sala 02 Centro, Prata-MG.  

Você sabe aonde quer chegar? 
“Não importa de onde você vem... Não importa onde 

você está... Importa aonde você quer chegar”. 
Por Gilclér Regina

 Vamos aqui refletir com 
o foco em estratégia. O filósofo 
Sócrates que viveu por volta de 
400 antes de Cristo e utilizou mui-
to uma frase que estava inscrita 
no famoso Oráculo de Apolo em 
Delfos na Grécia Antiga que dizia: 
“Homem, conhece-te a ti mesmo 
e conhecerás o universo”. O mili-
tar e filósofo chinês Sun Tzu disse 
há 2.500 anos: “Se conhecemos 
o inimigo e a nós mesmos não 
precisamos temer o resultado de 
uma centena de combates. Se nos 
conhecemos, mas não ao inimigo, 
para cada vitória sofreremos uma 
derrota. Se não nos conhecemos 
nem ao inimigo, sucumbiremos em 
todas as batalhas”. Por que Hitler 
fracassou ao invadir a Rússia dan-
do inicio a sua derrota na 2ª Guer-
ra Mundial? A resposta é: Por não 
estudar. Ele não estudou a história 
da invasão da Rússia por Napo-
leão Bonaparte. Em 1812, Napo-
leão já estava instalado no Kremlin 
quando os russos voluntariamente 
começaram a incendiar Moscou 
queimando tudo o que possuíam. 

Hitler ignorou o contexto russo, o 
inverno russo, o tempo que fica-
riam ali para se instalar no poder 
e não compreendia as forças e fra-
quezas do rival. A questão é: Para 
sua estratégia dar certo você tem 
que saber onde está hoje e não 
mentir para si mesmo. Não pode ir 
para frente do espelho, murchar a 
barriga e achar que está tudo bem. 
Como disse o poeta português 
Fernando Pessoa em seu artigo “A 
essência do Comércio”, de 1925: 
“... Se queremos servir os outros, 
nós é que devemos pensar como 
eles”. Não trate o outro como você 
gostaria de ser tratado... Trate o 
outro como ele gostaria de ser 
tratado. E não caia na ilusão de 
achar que você sabe o que os ou-
tros pensam de você! Então pas-
se às metas. Vá direto ao ponto, 
sem enrolação. O mercado está te 
esperando. Lembre-se, não existe 
mercado parado... Existe gente 
parada. Não fique procurando ata-
lhos. Quem chega primeiro bebe 
água limpa! Pense nisso, um forte 
abraço e esteja com Deus!
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Ordem do Governo é neutralizar CPMI da Petrobras e  
impedir que MPF investigue Dilma por responsabilidade

Edição do Alerta Total – www.alertatotal.net - Por Jorge Serrão - serrao@alertatotal.net

 Da mesma forma como 
Lula foi milagrosamente poupado 
do escândalo do Mensalão, difi-
cilmente, em um ano eleitoral, a 
Justiça brasileira vai arrumar pro-
blemas contra Dilma Rousseff. 
No escândalo da Petrobras, ape-
sar das evidências, a tendência é 
que o procurador-geral da Repú-
blica, Rodrigo Janot, encontre 
uma “brecha” para salvar Dilma 
com a tese (insustentável, na prá-
tica) de que os conselheiros da 
Petrobras não são os responsá-
veis diretos por decisões de ges-
tão na companhia. Conforme tal 
drible jurídico, caberia aos direto-
res da empresa responderem 
pela responsabilidade dolosa ou 
culposa dos atos. Se aqui dentro 
Dilma pode se salvar, na Justiça 
de Nova York, onde Dilma e de-
mais conselheiros e diretores da 
Petrobras serão processados 
com pedidos de ressarcimento 
pelos prejuízos causados por 
suas decisões administrativas, a 
porca torce o rabo do processa-
do. Como o ministério público no-
vaiorquino recebe participação 
legal nas comissões sobre multas 
das condenações – geralmente 
milionárias -, é muito maior a 
pressão por resultados jurídicos 
mais rápidos e dolorosos para os 
réus. Mas o bicho tende a pegar 
porque, na Security and Exchan-
ge Comission (o xerife do merca-
do de capitais dos EUA) já cor-
rem pelo menos seis reclamações, 
que podem se transformar em in-
vestigações e, depois, em pro-
cessos formais, contra a Petro-
bras e suas subsidiárias, 
agravando a situação assim que 
os investidores formalizarem 
ações judiciais. Um caso que 
apavora mais os dirigentes da 
Petrobras que o desastrado su-
perfaturamento na compra da re-
finaria texana Pasadena é o pro-
cesso que corre nas justiças 
norte-americana, britânica e ho-
landesa, para investigar o paga-
mento de propinas no aluguel de 
plataformas de petróleo. O es-
cândalo lança luzes sobre uma 
até então pouco popular subsidiá-
ria Petrobras Global Finance B. V. 
– uma caixa preta sediada em 
Rotterdam, na Holanda. Não se 
sabe quem são os dirigentes da 
empresa que cuida das finanças 

da endividada Petrobras. Só se 
sabe que no mesmo endereço ho-
landês, no segundo e terceiro an-
dares da (Wenna 722, Weena-
point Tower A, 3014DA, em 
Rotterdam), funcionam a Petro-
bras Nederlands (PNBV), a Petro-
bras Global Trading (PGT) e a 
Petrobras International Braspetro 
BV (PIB). As subsidiárias holan-
desas, além de fechar contratos, 
captam recursos para a empresa 
em euro e dólar. Diante de tanta 
complexidade investigativa, pelo 
menos na lenta Justiça brasileira, 
tende a dar em nada a boa inten-
ção dos senadores independen-
tes Pedro Simon (PMDB-RS), 
Randolfe Rodrigues (PSOL-AP), 
Rodrigo Rollemberg (PSB-DF), 
Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE), 
Pedro Taques (PDT-MT), Ana 
Amélia Lemos (PP-RS) e Cristo-
vam Buarque (PDT-DF). Os sete 
entraram com pedido ao Procura-
dor-Geral da República, Rodrigo 
Janot, para que investigue a atua-
ção da atual presidenta Dilma 
Rousseff como ex-presidente do 
conselho de administração da Pe-
trobrás, com base na Lei 8.429 – 
que trata dos crimes de improbi-
dade administrativa. O artigo 10º 
(com incisos I, II, III, IV e XII) po-
deria ser fatal aos conselheiros e 
diretores investigados. O proble-
ma é sempre o relativismo como 
as leis são interpretadas ao sa-
bor dos ventos políticos no Brasil. 
O contorcionismo jurídico para li-
vrar Dilma de ações será nada 
fácil. O mesmo raciocínio pode 
ser aplicado ao presidentro Luiz 
Inácio Lula da Silva. A lógica é 
hierárquica. Como a Petrobras é 
controlada pela União (acionista 
majoritário), suas decisões estra-
tégicas contam com o respaldo 
direto do presidente da Repúbli-
ca (que no tempo de Passadena 
era Lula). Já Dilma, além de pre-
sidente do Conselhão da Petro-
bras, também era ministra das 
Minas e Energia e, depois, da 
Casa Civil, de onde saiu direta-
mente para reinar no Palácio do 
Planalto. Diluir a responsabilida-
de de Lula e dela é missão quase 
impossível. Mas o judiciário, apa-
relhado por interesses políticos, 
é capaz do impossível – como se 
viu, recentemente, no caso do 
Mensalão. O Alerta Total já ante-

cipou que, no Petrobrasgate, o 
alto risco da delação premiada é 
o que mais apavora o governo no 
decorrer das quase certas ações 
na Justiça brasileira e na de Nova 
York. A petralhada tem um temor 
concreto de que os ex-diretores e 
conselheiros da BR Distribuidora, 
Paulo Roberto Costa e Nestor 
Cerveró, resolvam abrir o bico e 
soltar o verbo para relatar tudo 
que sabem sobre o real comando 
da organização criminosa que, 
no mínimo, praticou crime de es-
telionato (auferir vantagem ilícita 
a custa de terceiros, através de 
ardil) contra a Petrobras. O Alerta 
Total também já alertou que o pa-
vor real é que se revele que parte 
do dinheiro desviado nos negó-
cios na Petrobras e subsidiárias 
tenha servido para formar uma 
super-organização. O político 
que a comanda tem várias con-
sultorias que gerenciam empre-
endimentos comerciais na África, 
hotéis em Cuba e na Venezuela, 
pelo menos três hotéis em Brasí-
lia, vários terrenos na capital fe-
deral e em São Paulo (registra-
dos em nome de empresas no 
Panamá), além de fazendas pro-
dutoras de gado no Brasil, partici-
pações acionárias inferiores a 
4% em várias empresas, e uma 
mini-frota de três jatinhos (em 
nome de laranjas, amigas em-
preiteiras).Tais informações, que 
já são de conhecimento da espio-
nagem informal feita pelos inves-
tidores externos da Petrobras, só 
aguardam a confirmação concre-
ta dos depoimentos e das apura-
ções oficiais do Ministério Públi-
co Federal brasileiro para 
alimentar as ações que vão cor-
rer na Justiça Federal brasileira e 
na Corte de Nova York, em cuja 
bolsa de valores a Petrobras é 
negociada. O Alerta Total repete 
a tese. Aqui dentro, o risco de im-
punidade é quase uma certeza. 
No entanto, lá fora, onde a pro-
motoria recebe comissões em 
dólares pelo desempenho de vi-
tória nos processos, a chance de 
derrota dos brasileiros é quase 
total. A Security and Exchange 
Comission, que fiscaliza o mer-
cado de capitais nos EUA, já in-
vestiga seis denúncias contra a 
Petrobras e suas subsidiárias no 
exterior. Os conselheiros da Pe-
trobras e subsidiárias devem ser 
processados pelos escândalos 
envolvendo a compra da refinaria 
Pasadena, no Texas, a aquisição 
da refinaria Nansei, no Japão, 
além da aprovação dada pelos 
conselheiros para os empreendi-

mentos temerários, como a refi-
naria Abreu e Lima, de Pernam-
buco, o Comperj, de Itaboraí, e a 
Gemini (agora GásLocal, joint 
venture entre a Petrobras e a 
White Martins), além do recente 
escândalo holandês para o alu-
guel de plataformas. A situação 
fica feia para Dilma (ex-conse-
lheira) e Guido Mantega, atual 
ministro da Fazenda e presidente 
do Conselho de Administração 
da Petrobras. Também fica estra-
nha para Graça Foster, atual pre-
sidente da companhia e ex-dire-
tora na gestão Lula. 
Complicadíssima é a situação de 
José Sérgio Gabrielli e ex-presi-
dente da Petrobras – que é con-
siderado um dos homens de con-
fiança de Luiz Inácio Lula da 
Silva. Tal qual o Mensalão, o 
Passadilma bate na portinha do 
chefão Lula... O plano governista 
é reduzir o impacto dos proble-
mas. A prioridade, agora, é neu-
tralizar uma eventual CPMI da 
Petrobras. A ação simultânea é 
impedir que a Presidenta seja de-
nunciada pelo MPF por crime de 
responsabilidade ou improbida-
de. A tática será empurrar com a 
barriga as investigações. Ontem, 
depois da aprovação do Marco 
Civil da Internet na Câmara dos 
Deputados, ficou claro que a 
base aliada, principalmente o 
eterno governista PMDB, não de-
seja criar problemas imediatos 
para Dilma, apesar das broncas 
pessoais do líder Eduardo Cunha 
com ela. Assim, o caminho políti-
co interno para a impunidade 
está escancarado. Só ações judi-
ciais de investidores na Corte de 
Nova York podem, de fato e de 
direito, ameaçar o governo Lula-
-Dilma, dirigentes e conselheiros 
da Petrobras. Qualquer outra 
manobra interna – seja política 
ou jurídica – não surtirá efeito em 
curto prazo. A briga promete ser 
mortal. Os petistas e aliados não 
dão sinais de que aceitam largar 
o osso do poder. Mas a Oligar-
quia Financeira Transnacional – 
que comanda nossos marionetes 
políticos – deseja o contrário. Na 
lógica do “manda quem pode 
mais”, Dilma está em apuros. 
Sem credibilidade externa – já 
perdida – sua reeleição já era. O 
fato consumado mais provável é 
sua derrota, apesar da mágica da 
popularidade nas pesquisas 
amestradas – muito tempo antes 
da campanha reeleitoral ter co-
meçado oficialmente. (Jorge Ser-
rão. Edição do Blog Alerta Total 
de 26 de Março de 2014).


