
Redação: Praça XV de Novembro, 559  - Centro - Fones: 3431-2447 / 9136-0096 - Ano 18 - Nº 836
Prata (MG), Sexta-feira, 04 de Abril de 2014

 

Diretor e Jornalista Responsável
Gilberto de Camargos Cunha

Registro DRT/MG – 08520
Tiragem: 3500 exemplares

Impressão: Breda Artes Gráfica Ltda 
Edição Semanal  

Distribuição Gratuita na Cidade e na Zona Rural 

e-mail:  jornalnegocios@gmail.com
site: http://jornalnegocios.wordpress.com/

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)

Vice-presidente da Câmara agora diz que doleiro pagou viagem

O vice-presidente da Câmara, An-
dré Vargas (PT-PR), mudou sua 
versão e reconheceu ontem ter 
viajado de graça em um jatinho 
cedido pelo doleiro Alberto Yous-
sef, investigado pela Polícia Fe-
deral sob suspeita de participação 
num esquema bilionário de lava-
gem de dinheiro. Na terça feira, o 
jornal Folha de São Paulo revelou 
que o doleiro havia emprestado 
a aeronave para o petista viajar 
de Londrina (PR) a João Pessoa 
(PB) durante as férias parlamenta-
res de janeiro. O deputado levou 
mais sete pessoas no Learjet 45. 
Na segunda, Vargas disse pediu 

o avião porque voos comerciais 
estavam muito caros no período, 
mas que pagou o combustível. 
Ontem, afirmou que só aceitou 
embarcar porque imaginava se 
tratar de uma ''carona''. Segundo 
ele, quando soube que era um 
frete exclusivo, pediu à sua secre-
tária para reembolsar Youssef das 
despesas de combustível, estima-
das por ele em R$ 20 mil. "Entre-
tanto, a proposta de reembolso foi 
negada", afirma sua assessoria 
em nota, acrescentando que o de-
putado teria sido informado dessa 
recusa somente na terça feira, 01. 
Um voo de Londrina para João 
Pessoa, em um jato de versão in-
ferior, um Learjet 35, custa cerca 
de R$ 110 mil, com combustível, 
segundo consulta feita pela repor-
tagem à Líder Aviação, empresa 
especializada em fretamentos. 
A viagem de férias de Vargas foi 
discutida numa conversa entre 
ele e Youssef no dia 2 de janeiro, 
por meio de mensagens de texto 
interceptadas pela PF. Vargas diz 
conhecer o doleiro há 20 anos, 

e que Youssef, que está preso, 
é um empresário conhecido em 
Londrina, onde ambos vivem. "O 
que aconteceu comigo poderia ter 
acontecido a qualquer homem pú-
blico. Eu imaginei que ele tivesse 
aprendido a lição pois a Justiça o 
tratou como herói quando ele fez 
delação premiada", disse. Yous-
sef foi preso em 2003, nas inves-
tigações sobre o Banestado, que 
apurou remessas ilegais de US$ 
30 bilhões entre 1990 e 2000. Na 
época, ele fez um acordo de dela-
ção premiada, pagou multa de R$ 
1 milhão e obteve perdão por en-
tregar clientes à PF. Exercendo o 
segundo mandato como deputado 
federal, Vargas era um dos cota-
dos para disputar a Presidência da 
Câmara pelo PT em 2015. Ele se 
destacou nos últimos meses pela 
defesa, no Congresso, de petistas 
condenados por seu envolvimen-
to com o escândalo do mensalão. 
Em outra conversa captada pela 
PF, Vargas e Youssef discutem um 
assunto de interesse do doleiro no 
Ministério da Saúde. A transcrição 

não deixa claro qual era o assun-
to, mas a PF concluiu que o petis-
ta e o doleiro tinham um objetivo 
comum na pasta. Esse interesse 
giraria em torno da Labogen, em-
presa que, segundo a PF, foi usa-
da por Youssef para remeter U$ 
37 milhões ao exterior. A Labogen 
havia firmado acordo com a pasta 
para que um medicamento fosse 
produzido por laboratórios públi-
cos, em dezembro. A parceria, 
porém, foi suspensa após o mi-
nistério ser informado sobre a in-
vestigação. Segundo a PF, Vargas 
disse a Youssef ter conversado 
com o secretário de Ciência, Tec-
nologia e Insumos Estratégicos 
da pasta, Carlos Gadelha. Vargas 
nega qualquer contato com Gade-
lha, e diz que o doleiro o procurou 
para saber como funcionavam as 
parcerias com a pasta. O ministé-
rio diz que Gadelha nunca tratou 
do assunto com o deputado. A 
oposição na Câmara disse espe-
rar que Vargas dê explicações ao 
Conselho de Ética da Casa. (Fon-
te: Jornal Folha de São Paulo)

Espionagem contra o governo procura elos entre a 
“Lava Jato” e as operações "Hulk e Overseas" da PF

A cúpula de “inteligência” do Palá-
cio do Planalto ficou alarmada com 
um assunto mais explosivo que a 
operação de pressão nos bastido-
res políticos para forçar senadores 
a retirarem assinaturas no pedido 
de abertura da CPI da Petrobras. 
Vazou a informação de que ações 
de espionagens privadas, interes-
sadas em desestabilizar o governo 
Dilma Rousseff, estariam atrás de 
elementos comprobatórios para 
estabelecer relação entre a recen-
te Operação Java Jato (que identi-
ficou vários crimes relacionados à 
lavagem de dinheiro) com as Ope-
rações Hulk e Overseas – que on-
tem fizeram uma apreensão de 3,7 
toneladas de cocaína pura no Porto 
de Santos. A ligação entre as ope-
rações pode se tornar possível no 
rastreamento detalhado do esque-
ma de lavagem de dinheiro (reais, 
dólares e euros) para financiar a 
logística de exportação de drogas 
para a Europa, Cuba e países afri-
canos. O pavor maior no governo é 
que, além da Polícia Federal (que 
tem pelo menos cinco “tendências” 
internas), o crime é investigado, 
extraoficialmente, por empresas pri-
vadas de segurança transnacional, 
com monitoramento, também, de 
agentes da DEA (Drug Enforcement 
Administration – a famosa agência 
anti-drogas do governo dos EUA). 
A operação Hulk investiga, desde 
2013, um grupo na capital paulista 
que comprava droga na Bolívia e a 
transportava para o Brasil pela fron-
teira com o Paraguai, realizando a 

remessa para a Europa (Portugal, 
Espanha e Itália) pelo porto de San-
tos. Já a operação Oversea tinha 
como foco o grupo que operava as 
inserções ilícitas da droga em car-
gas que partiam do Brasil pelo por-
to, para Cuba e Oeste da África. A 
Operação Lava Jato atinge um os 
principais pivôs dos escândalos que 
implodem a Petrobras e os doleiros 
que operavam para o “condomínio”. 
O esquema lavou a bagatela de R$ 
10 bilhões em negócios escusos en-
tre o governo e grandes empresas 
privadas. Se aparecer um elo de la-
vagem de tanta grana com o esque-
ma logístico das drogas, o PTitanic 
vai parar nas profundezas abissais 
do inferno. A imagem é assustadora 
no mar de lama. A Presidenta Dilma 
Rousseff está na proa do PTitanic, 
barco que está afundando e com 
ratos já fugindo dos porões, pron-
tinha para ser empurrada do poder 
pelos grandes investidores interna-
cionais contrariados e prejudicados, 
no bolso, pela arrogância, desgo-
vernança, incompetência e corrup-
ção de governo. Dilma será jogada 
aos tubarões sem direito à boia 
de salvação reeleitoral. Seu Presi-
dentro Lula, que sabe não navegar 
rumo a um Porto Seguro, tende a 
ser arremessado logo em seguida. 
O Rosegate, difícil de abafar, e os 
inúmeros escândalos na Petrobras 
tendem a assassinar as reputações 
dos maiores e dos menores líderes 
petistas. O Mensalão, que terminou 
com ares de impunidade, vai pare-
cer um mero roubo das galinhas dos 

Edição do Alerta Total – www.alertatotal.net - Por Jorge Serrão - serrao@alertatotal.net
ovos de ouro. Dilma, Lula e o PT já 
eram! O problema é quem vai para 
o lugar dela... O próximo Presidente 
terá a governabilidade complicadís-
sima, se bobear inviabilizada, com a 
máquina e os poderes aparelhados 
pelo petralhismo. A previsível derro-
ta de Dilma em outubro pode lançar 
o Brasil em um clima de grande ins-
tabilidade política. Muito mais grave 
que aquela balbúrdia dos idos de 
1964, quando os militares intervie-
ram, e os inimigos reais, da oligar-
quia financeira transnacional, lhes 
comeram o governo pelas beiradas, 
até a entrega para a corrupta "Nova 
República", em 1985. O Alerta Total 
insiste: Dilma Rousseff só conquis-
ta a reeleição pela via milagrosa de 

uma fraude eletrônica. Seu governo 
não tem mais credibilidade. A efe-
tiva oposição do poder econômico 
lhe será fatal. Dilma está fatalmente 
ferida por crimes bilionários compro-
vados pelas Operações Lava Jato 
e Porto Seguro, o repique do Men-
salão que não puniu o verdadeiro 
chefão e vários escândalos ainda 
por brotar na Petrobrás e Eletrobras, 
junto com problemas a estourarem 
no Bolsa Família, no Minha Casa, 
Minha vida e na desorganização da 
Copa do Mundo. Se o Brasil ganhar 
a Copa, o governo pode ganhar uma 
sobrevida popular. Se perder, sai 
de baixo... O inferno será o limite... 
(Jorge Serrão. Edição do Blog Alerta 
Total de 1º de Abril de 2014).
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
A VANTAGEM DE TER UM PREFEI-
TO E MÉDICO A SERVIÇO DO POVO 
- Em 15 meses de governo do prefeito 
Dr. Anuar Arantes Amui, foram reali-
zadas 450 cirurgias de cataratas pelo 
SUS, número superior aos oito anos da 
Administração anterior. É um trabalho 
realizado com competência pela equi-
pe de servidores da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde. Prata é modelo em 
saúde pública com resolutividade. (As-
sessoria Municipal de Imprensa)
SERVIDORES DA PREFEITURA GA-
NHARÃO CARTÃO ALIMENTAÇÃO 
- O prefeito Dr. Anuar Arantes Amui, 
fez projeto de lei, para beneficiar to-
dos os servidores públicos municipais 
com o cartão alimentação no valor de 
R$ 100,00 (cem reais) mensais. Desde 
maio de 1998, a maioria dos funcio-
nários da prefeitura passou a ganhar 
menos que o salário mínimo. Com a 
implantação do cartão alimentação o 
salário mínimo dos servidores públicos 
municipais do Prata, passará a ser de 
R$ 824,00 (Oitocentos e vinte e qua-
tro reais), ou seja, terão um aumento 
de 13,91%, superior ao piso salarial 
do Brasil. Valorizações e correções de 
déficits acumulados de administrações 
anteriores. (Assessoria Municipal de 
Imprensa)
FACULDADE PÚBLICA - A Primeira 
Faculdade Pública de ensino superior 
com cem por cento de bolsa será inau-
gurada no Prata (UAITEC).  O prefeito 
Dr. Anuar Arantes Amui, juntamente 
com o secretário de Ciência e Tecno-
logia Nárcio Rodrigues e o deputado 
Estadual Zé Maia, farão a inauguração 
ainda neste mês de abril. Todos os 
cursos serão custeados pelo Estado 
de Minas Gerais e pela Prefeitura Mu-
nicipal do Prata, através de convênio 
celebrado, os cursos são totalmente 
gratuitos. Educação valorizada e opor-
tunidade para todos. Prata está em 
franco desenvolvimento e de mãos da-
das com os jovens e todos os praten-
ses. Investir em educação é o melhor 
caminho para o crescimento e desen-
volvimento. 
PREFEITURA E A EMPRESA CUTRA-
LE FAZEM PARCERIA - A Administra-
ção do prefeito Dr. Anuar Arantes Amui, 
em parceria com a Empresa CUTRA-
LE, está fazendo investimentos de 
mais de R$ 600.000,00 (Seiscentos Mil 
Reais), nas casas que foram de pro-
priedade da Empresa ZANIN. Com o 
contrato entre a Prefeitura do Prata e 
a Empresa CUTRALE, a Administração 
está gerando centenas de empregos. A 
CUTRALE vem trazendo diversos be-
nefícios para a população pratense, 
como as doações de uma perua Kombi 
no ano de 2013 e incentivo ao esporte 
com doações de todo o material espor-
tivo para escolinha de futsal com 240 
alunos no C.E.L. (Centro de Esporte e 
Lazer). Em breve, a CUTRALE, esta-
rá fazendo investimentos da ordem de 
mais de R$10 milhões (dez milhões de 
reais), em irrigação no plantio de mu-
das de laranja no município do Prata. 
Aumentando a produção de 4 milhões 
caixa/ano para 8 milhões caixa/ano em 
2015. Com isso teremos melhor recei-
ta tributária e o Município assumirá o 
posto de maior produtor de laranja do 
Triângulo Mineiro. (Assessoria Munici-
pal de Imprensa)
VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS - A vio-
lência é um problema social que está 
presente nas ações dentro das esco-
las, e se manifesta de diversas formas 
entre todos os envolvidos no processo 
educativo. Isso não deveria acontecer, 
pois a escola é lugar de formação da 
ética e da moral dos sujeitos ali inse-
ridos, sejam eles alunos, professores 
ou demais funcionários. Além disso, 
a violência estampada nas ruas das 
cidades, a violência doméstica, os la-
trocínios, os contrabandos, os crimes 
de colarinho branco têm levado jovens 
a perder a credibilidade quanto a uma 
sociedade justa e igualitária, capaz de 
promover o desenvolvimento social em 
iguais condições para todos, tornando-

-os violentos, conforme esses modelos 
sociais. Nas escolas, as relações do 
dia a dia deveriam traduzir respeito 
ao próximo, através de atitudes que 
levassem a amizade, harmonia e inte-
gração das pessoas, visando atingir os 
objetivos propostos no projeto político 
pedagógico da instituição. Muito se diz 
sobre o combate à violência, porém, 
levando ao pé da letra, combater signi-
fica guerrear, bombardear, batalhar, o 
que não traz um conceito correto para 
se revogar a mesma. Levar esse tema 
para a sala de aula desde as séries ini-
ciais é uma forma de trabalhar com um 
tema controverso e presente em nos-
sas vidas, oportunizando momentos de 
reflexão que auxiliarão na transforma-
ção social. Afinal, a credibilidade e a 
confiança são as melhores formas de 
mostrar para crianças e jovens que é 
possível vencer os desafios e proble-
mas que a vida apresenta. (Conselho 
Tutelar)
ANIMAIS CONTINUAM SENDO SOL-
TOS EM TUDO QUANTO É LUGAR – 
Por mais que tem sido divulgado sobre 
a Lei que impede maus tratos aos ani-
mais, pouco tem adiantado bandidos 
continuam soltado animais em tudo 
quanto é lugar da cidade. Um exemplo 
que eles sabem o que estão fazendo, 
vão ao Bairro Parque do Jacarandá e 
adjacências durante a noite, lá des-
cartam seus animais, gato, cachorro, 
filhotes. Muitos morrem de fome, ou-
tros atropelados. Isso não é gente, são 
pessoas inescrupulosas, verdadeiros 
bichos do mato, não tem respeito pelos 
animais, agora imagina esse tipo de 
gente na sociedade! São capazes de 
cometer crime, sem qualquer remorso 
humano. A quem diga que esse pro-
cedimento é cultural, somente países 
de primeiro mundo tem a consciência 
do animal em nossas vidas. Quem 
presenciar pessoas soltando animais, 
favor denunciar esses criminosos à 
polícia.
APELO DE UM CRISTÃO AO RE-
MORÇO HUMANO- Num país onde a 
Educação perdeu uma de suas princi-
pais disciplinas, que é a Educação Mo-
ral e Cívica, passou a inexistir a cons-
cientização dos deveres de cidadania, 
razão pela qual, nós perdermos este 
dever. Assim, não nos resta alternativa 
senão apelarmos pela fé cristã existen-
te em cada um de nós, imbuídos na 
crença de que os animais são criaturas 
de Deus e nós fomos autorizados pelo 
altíssimo para cuidá-los em virtude de 
serem indefesos e dependentes de 
nossos cuidados e carinho, portanto, 
não sejamos covardes; não maltrata-
mos os animais; não soltamos filhotes 
na rua; não atropelamos os animais; 
não deixamos os animais doentes e 
denuncie e não seja conivente, obri-
gado por zelar do mundo em que vive-
mos, a natureza agradece.
É UMA QUESTÃO DE CONSCIÊN-
CIA- É intrigante como os brasileiros 
querem, e sabem, escalar a melhor 
seleção para disputar a Copa do Mun-
do. Querem os melhores jogadores, os 
mais bem preparados, os mais com-
prometidos com o país, os mais edu-
cados dentro e fora do campo, os mais 
comportadinhos, os melhores estádios, 
a melhor cerveja, e por aí a coisa vai. 
Perder a Copa do Mundo é uma deson-
ra nacional. É o máximo da vergonha. 
Mas os brasileiros não querem nem sa-
ber quem são os melhores políticos, os 
mais honestos, os mais preparados, os 
que roubam menos, os que produzem 
mais e que mais amam este país. São 
incapazes de vaiar os pernas de pau 
e picaretas da política. Se quebram o 
país, se quebram a Petrobrás, se for-
mam quadrilhas e mensalões, se os 
hospitais e escolas estão caindo aos 
pedaços, o costume é dar de ombros 
dizendo que é assim mesmo, que o 
país não tem jeito... DÁ PARA ENTEN-
DER? DÁ PARA ACEITAR? (Renzo 
Sansoni)
OPINIÃO DO ARCEBISPO DOM ALO-
ÍSIO ROQUE - Se os serviços públicos 
são geridos por empresas particulares, 
ou pelo governo, é uma questão de 

C l a s s i f i c a d o s
VENDO UMA CASA -  No 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 UMA CASA - No Bairro Bela Vista de 70 m², sendo 02 quartos grandes, 
espaço para construção de outro, garagem descoberta por R$ 90.000,00.  Aceito 
financiamento e proposta. Tratar (17) 98139-4578 Tim.
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

Põe mais verba no orçamento 
que ele está voltando...

Artigo no Alerta Total – www.alertatotal.net
Por Percival Puggina

 Franklin Martins foi o cara 
que tirou Lula do atoleiro em 2005. 
Atualmente com uma página ou 
coisa que o valha no Portal iG, o 
ex-terrorista, hoje guerrilheiro no 
mundo da comunicação petista, 
comunicou a seu indistinto público 
que está se afastando dessa ativi-
dade para assumir o "Ministério" da 
Comunicação Social. Ou seja, vol-
ta a comandar a comunicação so-
cial do governo num momento em 
que Dilma vê suas versões publi-
citárias serem substituídas por fa-
tos muito desagradáveis. Franklin 
Martins já mostrou sua competên-
cia com Lula. Foi ele que, depois 
de Lula haver pedido perdão pelo 
Mensalão, criou e difundiu a versão 
de que tal crime jamais ocorreu. 
Agora, certamente, Franklin Mar-

tins vai colocar os grandes meios 
de comunicação com as mãos 
contra a parede graças à força do 
poder concedente que volta a em-
palmar. No entanto - anote aí -, em 
vez de lhes esvaziar os bolsos, vai 
enchê-los com verbas publicitárias. 
Em breve, saberemos que a refina-
ria de Pasadena foi um excelente 
negócio e que a Petrobras era a 
empresa falida, salva pelo PT. Di-
nheiro não compra felicidade, mas 
compra qualquer falsidade. (Perci-
val Puggina é arquiteto, empresá-
rio, escritor, titular do site www.pu-
ggina.org, colunista de Zero Hora 
e de dezenas de jornais e sites no 
país, autor de Crônicas contra o 
totalitarismo; Cuba, a tragédia da 
utopia e Pombas e Gaviões, mem-
bro do grupo Pensar+).

eficiência. Não é de ideologia política. 
Mas não esqueçamos que os serviços 
públicos "gratuitos" alguém os precisa 
pagar. A passagem de ônibus eu pos-
so pagar do meu bolso, diretamente 
para a companhia particular, que pres-
ta esse serviço. Ou eu entrego essa 
mesma contribuição ao governo, para 
que ele a administre. Não existe jantar 
gratuito. O socialismo sempre fascinou 
a mente humana, porque parece ser 
mais justo, e atender melhor à parte 
mais pobre da humanidade. Isto, pre-
cisamente, sempre foi o ponto fraco do 
capitalismo: não ter plano de salvação 
para os perdedores. Mas o socialismo 
carrega consigo uma mancha execrá-
vel. Não é capaz de respeitar o que é 
inerente ao ser humano, que é a sua li-
berdade. Como não conseguirá jamais 
se estabelecer com a concordância 
dos cidadãos, precisa se impor à for-
ça. As cabeças de quem pensam, e é 
cioso em permanecer livre, rolam ine-
xoravelmente. Esse regime é o mais 
catastrófico da história, tendo assassi-
nado mais de 80 milhões de rebeldes. 
Tornou-se uma mancha na história da 
humanidade. No Brasil, alegremen-
te estamos correndo para os braços 
das ditaduras. Sem pejo nenhum, e 

sem falsete no rosto dos nossos diri-
gentes, temos relações diplomáticas 
preferenciais com nações, onde as 
liberdades individuais são uma quime-
ra. As visitas oficiais a certos países, 
de visceral princípio socialista, são 
uma constante. A importação de mé-
dicos estrangeiros (não quero duvidar 
de sua competência profissional) tem 
como objetivo acostumar nossa popu-
lação com as belezas do socialismo. 
Os gastos financeiros com doações 
em favor de nações mais pobres (to-
das socialistas) são uma constante. 
Os Black Blocs, quebrando com gran-
de satisfação os Bancos, mostram 
que já estão infectados com esse ví-
rus, francamente anti-livre mercado. 
Os que querem os serviços públicos 
todos gratuitos, vivem de um delírio 
deplorável. Tudo está sendo feito à luz 
do sol. Os condutores da nação terão 
o direito de dizer: "eu avisei". É muito 
provável que entre os condenados pe-
los crimes do mensalão, já se encon-
trem aqueles que, no futuro, serão os 
dirigentes da Nação. “A DIFERENÇA 
ENTRE O BRASIL DE HOJE E O VE-
LHO OESTE AMERICANO É QUE LÁ 
QUEM USAVA ESTRELA NO PEITO 
ERA O MOCINHO."



3Sexta-feira, 04 de Abril de 2014

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

ANUNCIE NO
Leia semanalmente o Jornal 
de Negócios pela Internet

Acesse o site: 
jornalnegocios.wordpress.com

 31 de março de 1964: Há 
50 anos atrás as Forças Armadas 
(FFAA) tomavam o poder no Brasil. 
Cansado como estou de escutar 
as reportagens..os depoimentos e 
os documentários..Esgotado com 
as entrevistas daqueles que “so-
breviveram” à prisão e às torturas, 
farto de escutar uma única versão 
eu hoje aqui vou me dirigir à “es-
querda”...aos bravos combatentes 
da luta armada que mais tarde 
ajudaram a formar o PT e restau-
rar, como querem fazer crer, a nor-
malidade da vida institucional no 
país. Muito eu poderia escrever no 
sentido de revelar quem vocês na 
verdade são..no intuito de relatar 
o que fizeram e o que disseram 
que fariam. De tudo que me ocor-
re, tenho como mais importante 
deixar uma só mensagem, lançar 
uma só pedra que, com o peso e 
tamanho de uma montanha, há de 
os colocar no devido lugar quando 
as futuras gerações a vocês se re-
ferirem. Vocês, seus mentirosos, 
seus covardes assassinos, jamais 
em momento algum lutaram pela 
democracia no Brasil. O que os 
movia era a intenção de implantar 
aqui o comunismo. Derrotados, 
vocês mudaram de tática, mas 
jamais de objetivo final. Cada de-
putado subornado, cada refinaria 
velha comprada no estrangeiro é a 
manifestação do mesmo fenôme-
no passado, do mesmo fanatismo 
hediondo que os levou a matar, 
roubar, fraudar e sequestrar tudo 
e todos de quem vocês se aproxi-
maram! Deus me livre de viver num 
país que encontra em vocês o ideal 
de herói, a noção de mártir e o con-
ceito de bravura. Que cada criança 
brasileira com acesso a internet e 
ao Google possa, olhando fotos 
em preto e branco dos anos 60, 
encontrá-los em fotografias com 
Mao Zedong, Fidel Castro e Che 
Guevara..Que todas elas tenham 
acesso aos dois lados de uma his-
tória cujo único narrador hoje é a 
organização criminosa que vocês 
fundaram 16 anos depois da inter-

venção militar e que, com o nome 
de “Partido dos Trabalhadores”, 
arrasta o Brasil em direção à Vene-
zuela. Que todo aquele que, como-
vido e assistindo ao Jornal Nacio-
nal, vendo pessoas sendo presas 
e tanques desfilando, lembre da-
queles que perderam a vida nos 
atentados que vocês perpetraram 
no Aeroporto de Guararapes, nos 
bancos das grandes cidades ou 
nas matas do Araguaia e entenda 
que os militares se apropriaram do 
poder; vocês do direito de contar 
a história do país... Vermes como 
vocês, que em 68 falavam na “von-
tade do povo”..que em 72 diziam 
lutar pela “democracia” são hoje 
aqueles que roubam o futuro das 
nossas crianças com seu gayzismo 
histérico ensinado nas escolas pú-
blicas...que matam os doentes nos 
hospitais públicos de onde roubam 
tudo que podem e que reduzem os 
policiais brasileiros à definição de 
bandidos fardados a ser vendida 
nos jornais que vocês controlam! 
Vocês, seus miseráveis, não mere-
cem homenagem alguma do país... 
ninguém lhes deve pedido de per-
dão nenhum e o lugar de vocês na 
história é a lata de lixo reservada 
aos assassinos como Stalin, Fidel 
e Mao que, sendo heróis de vocês, 
não o são do povo que desgra-
çadamente vocês governam. As 
desculpas pedidas hoje por José 
Eduardo Cardozo, ministro por 
vocês escolhido para defender a 
Justiça no Brasil, nada significam 
para gente simples..para o povo 
humilde que acredita em Deus, 
que reza pela família, que é contra 
o casamento gay e que nada sabe 
ou quer saber sobre a fraude do 
aquecimento global. Recomendo 
a vocês divulgar pesquisas sobre 
que “roupas usar para que uma 
mulher não seja violentada” e ce-
lebrar sempre a luta do passado, 
bandidos petistas, pois o presente 
não convém a vocês e o futuro não 
se pode fraudar... mesmo 50 anos 
depois.. (Milton Simon Pires é Mé-
dico).

50 anos depois
Artigo no Alerta Total – www.alertatotal.net

Por Milton Pires

VENDO OTIMO TERRENO

Tratar: 9999- 8767 (CTBC) ou 
9136-0096 (TIM)

No Bairro Colina Park Boulevard, com toda 
infraestrutura, agua, luz, esgoto e asfalto.
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PM de Ituiutaba inicia operação em fazendas 
do Triângulo Mineiro - “Saturação Rural” 

visa prevenção e repressão de crimes na área 
rural. Tenente alerta para movimentação de 

estranhos nas comunidades.
 A Polícia Militar (PM) de 
Ituiutaba iniciou, nesta quarta-
-feira (2), a Operação "Saturação 
Rural", em fazendas do Prata. O 
trabalho segue ainda por Ituiuta-
ba, Centralina, Canápolis, Capinó-
polis, Gurinhatã, Monte Alegre de 
Minas e Santa Vitória. O objetivo 
da PM é reforçar a segurança nas 
propriedades rurais do Triângulo 
Mineiro. “Vamos realizar ações 
preventivas, mas também atuare-
mos com ações repressivas, como 
prisões. Além disso, estaremos 
próximos às comunidades rurais 

levando dicas de seguranças", 
afirmou a tenente da PM, Alana 
Vaz. Ainda segundo a tenente, as 
ocorrências na zona rural mais co-
muns são os crimes contra o patri-
mônio, e eventualmente, contra a 
pessoa, além de furto e roubos de 
veículos, maquinários e insumos 
agrícolas. “A principal dica é ficar 
atento à movimentação de pesso-
as estranhas à comunidade, veí-
culos com placas de outros esta-
dos. Em caso de dúvida, o melhor 
é chamar a polícia”, disse. (Fonte: 
Portal G1)

Oferta de bovinos terminados não 
permite queda no preço da arroba 
 O mercado do boi gordo 
está pressionado para cima. Po-
rém, as margens das indústrias 
estão ficando mais apertadas, 
principalmente para os frigoríficos 
menores, que fazem pouca de-
sossa. A carne com osso vinha em 
alta, atingindo os maiores valores 
nominais já registrados e isso per-
mitia pagar mais pela arroba. Mas, 
pela segunda semana seguida, os 
preços do boi casado caíram. Ape-
sar deste cenário para a carne, o 
volume de ofertas de boiadas não 
permite o alongamento das esca-
las a preços abaixo da referência 

e isso mantém o mercado firme. 
Em São Paulo existem frigoríficos 
realizando negócios com boi gordo 
a R$ 128,00/@, à vista. Negócios 
acima da referência ocorrem com 
frequência em todo país. Existem 
também compradores tentando 
pressionar o mercado com R$ 
1,00/@ ou R$ 2,00/@ abaixo da 
referência, mas somente lotes pe-
quenos são adquiridos e sem fre-
quência. O boi casado de animais 
castrados, cotado em R$ 7,78/kg, 
acumula queda de 5% desde o fi-
nal da primeira quinzena de mar-
ço. (Fonte: Scot Consultoria)

Polícias divulgam balanço da 
operação Impacto na região

 Na terça-feira (25) as 
polícias Civil e Militar, sob deter-
minação da Secretaria de Defesa 
Social (Seds), realizaram a ope-
ração Impacto 9 em várias regi-
ões do estado de Minas Gerais, 
entre elas, Triângulo Mineiro, Alto 
Paranaíba e Noroeste de Minas. 
Na área de cobertura do 54ª Ba-
talhão da Polícia Militar (PM), oito 
pessoas foram presas, uma cami-
nhonete furtada foi recuperada, 
duas armas de fogo, munições, 
drogas e dinheiro foram apreen-
didos. Além disso, na operação 
Blitz foram abordados 98 veículos 
e cerca de 140 pessoas, tendo 
sido confeccionados 45 autos de 
infração de trânsito e oito veícu-
los foram apreendidos por irregu-
laridades na documentação. As 
cidades na região que passaram 
pela operação foram Ituiutaba, 
Prata, Monte Alegre de Minas, 
Gurinhatã, Santa Vitória, Capinó-
polis, Ipiaçu, Canápolis, Centrali-
na e Cachoeira Dourada. A polícia 
não especificou em quais cidades 

os materiais foram apreendidos. 
Em Paracatu, no Noroeste do es-
tado, a operação contou com um 
efetivo de aproximadamente 70 
policiais civis e militares. Cinco 
pessoas foram presas, uma delas 
por posse ilegal de arma de fogo. 
Também foi montada a operação 
Batida Policial por diversos bair-
ros com abordagens a transeun-
tes e veículos. Em Uberaba, 11 
mandados de prisão e dois de 
busca e apreensão foram cum-
pridos. Segundo o delegado re-
gional da Polícia Civil da cidade, 
Francisco Gouveia, a operação 
começou no início da semana sob 
determinação da Seds. A opera-
ção também ocorre em outras 
13 cidades de Minas Gerais, que 
apresentam alto índice de crimi-
nalidade violenta, como Belo Ho-
rizonte, Contagem, Betim, Ribei-
rão das Neves, Vespasiano, Juiz 
de Fora, Divinópolis, Nova Serra-
na, Governador Valadares, Uber-
lândia, Montes Claros, Ipatinga e 
Sete Lagoas. (Fonte: Portal G1)

“Trabalho ocorreu em cidades do Triângulo, Alto 
Paranaíba e Noroeste. Armas, munições e drogas 

foram apreendidos, além de pessoas presas”

Média, que delegava a punição 
dos hereges aos governantes da 
época, o governo brasileiro passa 
por cima da Justiça Brasileira e no-
meia seus capachos para os tribu-
nais da “verdade”, que ele mesmo 
instituiu. Usa como pretexto o frágil 
argumento que essas “comissões” 
não substituem o trabalho do Ju-
diciário. Evita confrontar-se com o 
argumento que tais “condenações 
administrativas” têm tanta ou mais 
força que a Justiça junto à opinião 
pública. O sujeito “condenado” 
pela comissão estará também ir-
remediavelmente condenado pela 
opinião pública. Essa é a pior con-
denação. E tanto as comissões, 
quanto a opinião pública, não estão 
habilitados a enfrentar a complexi-
dade fática e jurídica que envol-
ve os fatos. É roubo, portanto, da 
competência jurisdicional. E o que 
“eles” fazem? A resposta é NADA. 
Curvam a espinha e fica por isso 
mesmo. Outro detalhe que merece 
alguma reflexão. Os “autores” e “ju-

ízes” das Comissões da Verdade, 
hoje acusadores, são bem mais jo-
vens que os “réus”. Agiram com a 
covardia de uma hiena, que espera 
a presa ficar fragilizada para atacar 
e matar. Por que só agora, passa-
dos tantos anos, dentro dos quais 
os seus “réus “envelheceram” e se 
aposentaram das armas, é que to-
mam essa iniciativa?” Esse “pesso-
al” já está na casa dos 80 ou mais 
anos, sem apoio de ninguém, in-
clusive não o suficiente das FFAA. 
É uma triste realidade da natureza 
humana. Quem “foi” não “é” mais. 
Somado essa omissão, também 
covarde, ao trabalho das “hienas” 
de tocaia, não é nada confortável 
a situação desse pessoal. Por tais 
motivos, nunca sentirei orgulho da 
geração à qual pertenci. É uma 
geração extremamente covarde 
que se submete sem reagir a mais 
terrível das tiranias. (Sérgio Alves 
de Oliveira é Sociólogo, Advogado, 
Membro do GESUL-Grupo de Es-
tudos Sul Livre).

A Nova Santa Inquisição no Brasil
Artigo no Alerta Total – www.alertatotal.net - Por Sérgio Alves de Oliveira

 Com certeza não causa-
rá nenhuma surpresa o fato des-
se título conduzir às “Comissões 
da Verdade” que prosperam pelo 
país como ervas daninhas. As 
coincidências entre os Tribunais 
de Inquisição, da Idade Média, e 
as ditas comissões da “verdade”, 
não podem passar despercebidas 
a quem analisá-las nos detalhes. 
Com essa iniciativa governamen-
tal, chego a colocar em dúvida 
muitos princípios da “Teoria da 
Evolução”, desenvolvida por Da-
rwin e Wallace. Em algumas ques-
tões e lugares, o mundo regrediu. 
Regrediu inclusive à Idade Média. 
Principalmente no Brasil. A ideia da 
“Santa Inquisição” partiu da Igreja, 
por iniciativa do Papa Gregório IX, 
“reforçada “mais tarde por Inocên-
cio IV, a fim de que se combates-
se os chamados “hereges”. Mas a 
Igreja “lavou as mãos”. Entregou 
aos governos da época a execu-
ção das medidas punitivas, que 
inseriam nas suas leis as diretrizes 

da Igreja. O Papa, portanto, nunca 
sujou as suas mãos, mandando 
queimar gente viva na fogueira. 
Mas faziam isso por ele, com seu 
pleno conhecimento e consenti-
mento. As malditas comissões da 
“verdade” montadas no Brasil são 
unilaterais e comprometidas. Dis-
criminam entre as pessoas que no 
período de avaliação (1964 a 1986) 
podiam cometer crimes e as que 
não podiam. Na verdade os dois la-
dos infringiram a lei. Tanto os maus 
tratos aos prisioneiros, quanto os 
atos de terrorismo e atrocidades 
praticados pela “oposição” ao Re-
gime, não eram permitidos pelas 
leis. A simples alegação que os ter-
roristas já teriam sido punidos não 
é nada razoável, porque nem todos 
os terroristas foram pegos, presos 
e punidos. Então caberia às tais 
“comissões” buscá-los e julgá-los 
também. Essa arbitrariedade vai 
passar à história como um aten-
tado à justiça. Mas à semelhança 
do papel sujo da Igreja na Idade 
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Homens são presos por receptação 
em assentamento de Uberlândia 
“Foram apreendidos perfumes, desodorantes, 

munições e maconha. Homens utilizavam carro 
roubado para fazer assaltos”

 Dois homens, de 46 e 28 
anos, foram presos na noite desta 
terça-feira (1°) no assentamento 
do campus Glória, da Universida-
de Federal de Uberlândia (UFU), 
no Bairro São Jorge.  A Polícia 
Militar recebeu informações de 
que os suspeitos estavam ma-
nuseando arma de fogo em uma 
residência e que próximo ao local 
havia um veículo roubado que 
era utilizado para crimes. Após 

buscas, os policiais encontraram 
com os autores 20 munições de 
calibre 380, um tablete de maco-
nha, duas buchas de maconha, 
29 frascos de perfume, 90 deso-
dorantes, uma pedra de crack e 
duas chaves 'mixas'. Além dos ob-
jetos, foi localizado o veículo rou-
bado no dia 30 de março, o qual já 
estava clonado. Os autores foram 
presos, o veículo e os materiais 
apreendidos.

Lição Pós-1964: será que aprendemos?  
Edição do Alerta Total – www.alertatotal.net - Por Jorge Serrão - serrao@alertatotal.net

 O julgamento históri-
co costuma ser muito simplório, 
quando é feito na base da “torcida” 
ideológica. A visão comuno-socia-
lista – que opera segundo cartilhas 
autoritárias - os rotula de ditadores 
e torturadores. A visão do outro 
extremo – mesmo sem entender 
direito como a banda da História 
toca – os conclama como heróis 
que precisam sempre estar pron-
tos a intervir para salvar o Brasil. 
Por falta de uma análise historica-
mente equilibrada - sem rótulos de 
mocinhos, monstros e bandidos -, 
continuamos sem gerar aprendiza-
do de tudo que aconteceu antes, 
durante e depois dos 50 anos do 
movimento civil-militar – que tem a 
data simbólica de 31 de março de 
1964 como marco histórico – que 
acaba celebrado ou odiado, sem 
jamais ser corretamente enten-
dido. O Brasil é uma rica colônia 
de exploração que se deixa man-
ter subdesenvolvida e submetida 
aos interesses de uma Oligarquia 
Financeira Transnacional. Sempre 
fomos periferia e não demonstra-
mos vocação para metrópole. Não 
conseguimos formular um Projeto 
para o Brasil se tornar, de fato, 
um País Civilizado, Desenvolvido, 
Justo, Ordeiro Progressista e com-
prometido com valores humanos e 
democráticos. O Brasil é um País 
tão sem soberania e independên-
cia que não tem Forças Armadas 
em condições reais de cumprir seu 
papel fundamental: ter poder de 
dissuasão. O globalitarismo, que 
usa e abusa do extremismo ide-
ológico para impedir a união na-
cional, aposta na desmoralização 
da expressão nacional do Poder 
Militar. A sociedade brasileira – for-
mada majoritariamente por igno-
rantes – não entende a verdadeira 
importância essencial das Forças 
Armadas. O Brasil é Capimunista. 
Misturamos práticas do capitalis-
mo com ações socialistas ou co-
munistas. Somos submetidos a um 
regime de Estado de Direito, cini-
camente democrático, que tenta in-
tervir em tudo e em todos, através 
de um confuso aparato pseudole-
gal, que varia entre o autoritarismo 
e o totalitarismo, dependendo das 
conveniências dos grupos políticos 

que detêm a hegemonia dos confli-
tuosos e desequilibrados poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário. 
Os desgovernos dos últimos 100 
anos não avançam. Especializa-
ram-se em repetir erros históricos 
primários. Por isso, sempre varia-
mos entre pouco ou mais autorita-
rismo, mas sempre com o discurso 
de uma democracia (segurança 
do Direito, com exercício da razão 
pública) – que nunca existiu. Aliás, 
nossa República (obra dos milita-
res) ainda não foi implantada... E, 
para piorar, estamos submetidos 
ao “império” da governança do 
crime organizado... O desgoverno 
brasileiro é uma carranca do caos 
institucional. O grupo hegemônico 
é o mesmo de sempre. A variação 
é apenas na rotulagem ideologia 
do purgante. Os políticos, sempre 
os mesmos, trabalham para seus 
interesses pessoais ou cumprem a 
função de agentes conscientes do 
poderio econômico transnacional 
que sempre nos governou de fato. 
Não conseguem e nem querem ter 
uma visão nacional para desen-
volver, de fato, o Brasil. Preferem 
apenas usar e abusar do Estado 
Capimunista a seu bel prazer e 
deleite. Tudo ficou ainda pior por-
que os militares (garantidores da 
soberania) foram transformados 
em uma “guarda nacional”, com 
verbas contidas, escalados para 
ações humanitárias de emergência 
ou para agirem como “força policial 
auxiliar” na tal GLO (Garantia da 
Lei e da Ordem). Aqueles que fo-
ram “interventores” em 1964 e em 
outras datas atrás agora operam 
como “guardas de esquina” - PMs 
de um falido Capimunismo gerador 
de desigualdade, vagabundagem, 
ignorância, extremismos e violên-
cia. A farda se transformou em far-
do. Alguns, ainda milagrosamente 
idealistas, acreditam e entendem 
o verdadeiro papel das forças ar-
madas. Outros preferem se com-
portar como meros funcionários 
públicos fardados, seguindo uma 
carreira pública com salário e pro-
moções que parecem seguras, até 
se transformarem em aposenta-
dos guerreiros da reserva – ou da 
reforma, por tempo ou invalidez. 
Na ativa, uns ainda tem a cora-

gem e honra de um samurai. Ou-
tros preferem o pragmatismo das 
gueixas. O Brasil vive o momento 
mais ridículo e vergonhoso de sua 
história republicana. Antes e após 
1964, os militares, em parceria 
com civis, cometeram grandes 
erros e acertos. Seu grande peca-
do foi não terem entendido como 
os verdadeiros inimigos do Brasil 
operam. As legiões se focaram no 
combate aos agentes conscientes 
e ideológicos do inimigo, mas não 
perceberam que o inimigo lhes 
destruía e desgastava pelas bei-
radas, investindo no autoritarismo 
e na corrupção institucional. Os 
generais-presidentes foram saídos 
do poder pela garagem do Palácio 
do Planalto. Curiosamente, como 
último ato, os militares tiveram de 
garantir a posse da vanguarda do 
atraso na Presidência da Repú-
blica. Ela continua no poder, com 
variações ainda mais dantescas. 
Basta olhar para o legítimo filho-
te da tal ditadura capimunista. O 
monstrinho concebido pelo pa-
drastro-general Golbery do Couto 
e Silva no meio sindical foi alçado 
ao poder e, desde então, tenta co-
mandar, por trás, as ações daque-
la que posou, um dia, de guerrilhei-
ra para implantar o comunismo no 
Brasil, mas foi parcialmente der-
rotada pelos militares. Agora, po-
sando de vencedora, sacaneia os 
milicos sempre que pode. O Brasil 
tem solução. Basta tirarmos, pri-
meiro, os lixos do poder. A vasoura 
precisa ter Legitimidade e Ordem, 
para viabilizar a Paz Social, o Pro-
gresso e a Democracia – utopias 
a serem perseguidas. O problema 
começa a ser resolvido por cada 
cidadão – a partir dos próprios in-
divíduos e de seu lar. Só o amor 
à família, instituição onde começa 
a Pátria, permitirá que avancemos. 
Sem ordem e legitimidade não há 
progresso – só desrespeito, vio-
lência e barbárie. Sem a valoriza-
ção da base familiar não teremos 
Pátria. Por isso, o grande investi-
mento que cada um precisa fazer, 
de imediato, é na Educação. Sem 
ela, não há civismo possível e nem 
patriotismo viável. O esforço edu-
cacional, a partir do ambiente fami-

liar, vai nos devolver a auto-estima, 
a vontade de produzir e a força 
para empreender. O capital ne-
cessário para isto o Brasil tem de 
sobra. Basta ser canalizado para a 
solução correta. O projeto urgente 
é derrotar o PT e seus aliados na 
vanguarda do atraso. Este esforço 
começa em cada cidadão de bem 
e sua família para ter hegemonia 
na sociedade. Que cada um faça 
sua parte, do jeito que puder e com 
as ferramentas que tiver. Temos de 
superar o Capimunismo até aboli-
-lo no Brasil. Vamos estudar, tra-
balhar, gerar renda, investir, fazer 
parcerias com outras pessoas de 
Bem e progredir. Governar (algo 
ou a si mesmo) é uma arte. A go-
vernança (pessoal ou corporativa) 
depende de alguns princípios fun-
damentais: Vontade Política, Visão 
Humanista, Ética, Transparência, 
Equidade, Justiça, Legalidade, 
Responsabilidade, Prestação de 
Contas, Qualidade e Verdade. A 
obra não é fácil. Mas precisa ser 
tocada com competência, eficiên-
cia e senso prático de realidade. 
1964 ensinou direitinho. Não preci-
samos de déspotas – fardados ou 
travestidos de pretensos democra-
tas civis. É preciso que cada um 
cumpra o seu dever, e pare de se 
acomodar, jogando apenas a cul-
pa nos outros. Acredite em você, 
na sua família, nos seus amigos, 
nos seus parceiros e vá em fren-
te. Faça. Acerte. Se errar, tente de 
novo, até acertar. Nossa contrar-
revolução para tirar do poder as 
vanguardas do atraso precisa co-
meçar imediatamente. Cumpra o 
seu dever! Viva a Liberdade. Não 
às censuras, repressões e totalita-
rismos políticos, econômicos e psi-
cossociais. Superemos as ilusões 
ideológicas de torcida organizada, 
e vamos cuidar da organização 
pessoal. Se cada um não cuidar 
de si e da família, o Brasil não evo-
lui para melhor. Mude e melhore 
você, primeiro. Depois, cobre isto 
dos ignorantes. O seu sucesso é a 
derrota dos idiotas, canalhas e la-
drões. Seja seu herói. Tenha fibra 
e vença! (Jorge Serrão. Edição do 
Blog Alerta Total de 31 de Março 
de 2014).
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 “O bando tem elevado 
nível de organização e controle 
de suas atividades no crime, tal-
vez pelo fato de contar com vá-
rios ex-militares em suas fileiras”. 
(Trecho de um recente relatório 
reservado da Polícia Federal so-
bre a prisão do narcotraficante 
“Menor P” – que teve treinamento 
de elite na Brigada de Infantaria 
Paraquedista do Exército, onde 
passou por curso especial de co-
mando – e que se preparava 
para seguir o plano estratégico 
do também “reeducando” Marco-
la, da famosa facção paulista 
PCC, unificando os grupos crimi-
nosos no Rio de Janeiro). “O cor-
po técnico da Petrobrás precisa 
ser respeitado. O dia a dia da 
empresa é de crescimento da 
produção e eu trabalhando para 
que a autoestima esteja lá em 
cima. Mas sem fantasia, dentro 
da realidade da vida. Não fanta-
sie porque o mundo é duro”. (Pa-
lavras da Presidente da Petro-
bras, Maria das Graças Foster, 
em entrevista concedida a O Glo-
bo, em 25 de março, comentando 
o momento de uma estatal de 
economia mista que sofre ques-
tionamentos em sua governança 
corporativa, sendo alvo de es-
cândalos bilionários de corrup-
ção, capazes de envergonhar a 
mais safada CPI – cuja sigla real 
é: Comissão Para Impunidade). 
Os dois trechos entre aspas con-
firmam a importância e necessi-
dade da boa gestão – até para a 
governança do crime organizado 
(estamos falando do narcotráfico, 
e não da administração do capi-
munismo tupiniquim). Aliás, a pri-
são do “Menor P”, que liderava o 
tráfico em 11 favelas da Maré, foi 
um exemplo de boa gestão pós-
-moderna. A PF contou com a co-
laboração da operacionalidade 
israelense, no uso de um sofisti-
cado veículo aéreo não tripulado, 
que localizou, com precisão, 
onde estava o gestor do narco-
tráfico. O (mal) exemplo do “Me-
nor P” é uma demanda real do 
mercado – espaço onde ocorrem 
as trocas reais e simbólicas de 
informações, produtos ou servi-
ços. A Era da Comunicação Digi-
tal, marcada pela revolução dos 
smartphones e da difusão instan-
tânea de informações, exige 
Educação. Escolas, universida-

des e empresas têm de formar 
Profissionais de verdade. O Bra-
sil Capimunista, com democracia 
capenga, cheia de malandragem 
autoritária, peca neste quesito 
básico... O trabalhador produtivo 
deste presente do futuro precisa 
combinar humildade para apren-
der, domínio das línguas e da 
matemática, alto nível técnico, 
vontade política, criatividade, 
motivação, visão empreendedo-
ra, bom senso administrativo, ca-
pacidade de decidir com base em 
conceitos corretos, compreensão 
pragmática de como fazer ma-
rketing e visão humana para es-
tabelecer parcerias políticas, táti-
cas e estratégicas focadas em 
resultados concretos. Tais quali-
dades devem ser aplicadas aos 
indivíduos. Cada um de nós tem 
obrigação de conhecê-las, des-
cobri-las e desenvolvê-las, apli-
cando-as ao dia a dia da vida 
profana – ou sagrada. Só dá para 
sobreviver, evoluindo para me-
lhor, se aprendermos a gerir. 
Gestão é a manifestação prática 
da vontade política e estratégica, 
aplicada a uma racionalidade ad-
ministrativa, para mobilizar, orga-
nizar, decidir e agir. A boa gestão 
depende de Comunicação e Ma-
rketing. Comunicação é o inter-
câmbio de informações entre se-
res humanos, através de objetos, 
meios ou sistemas. Marketing é a 
gestão da política e estratégia de 
comunicação focada em resulta-
dos para o mercado – que lida 
com sua mercadoria mais valio-
sa: a informação, com seus valo-
res de uso, troca e estima. Políti-
ca é a arte de definir o que fazer. 
Estratégia é a arte de colocar a 
política em prática, usando os 
conceitos e os meios corretos. 
Governar (algo ou a si mesmo) é 
uma arte. A governança (pessoal 
ou corporativa) depende de al-
guns princípios fundamentais: 
Vontade Política, Visão Humanis-
ta, Ética, Transparência, Equida-
de, Justiça, Legalidade, Respon-
sabilidade, Prestação de Contas, 
Qualidade e Verdade. A obra não 
é fácil. Mas precisa ser tocada 
com competência, eficiência e 
senso prático de realidade. Uma 
breve análise da situação brasi-
leira mostra que vamos muito 
mal de governança. Aliás, histori-
camente, sempre fomos horríveis 

nisto. O vício capimunista delega 
ao poder estatal – e a quem pare-
ce estar no comando dele – o pa-
pel de tocador da História. Na 
realidade, quem deveria tocar a 
História, com seu trabalho, é o 
cidadão-eleitor-contribuinte. O 
desafio é: como fazer isto no 
País da Vagabundagem, da Cor-
rupção, da falta de respeito aos 
valores éticos, humanos e demo-
cráticos? Missão quase impossí-
vel... No Brasil, nada funciona di-
reito. A Gestão parece uma 
utopia. PT da vida na fila de um 
ônibus para o trabalho – porque a 
moto resolveu pirar o cabeçote e 
detonou o motor -, ouvi a queixa 
de um micro-empreendedor inju-
riado com a desgovernança em 
São Paulo – aquele lugar que de-
veria ser a locomotiva do Brasil, 
mas onde a governança pública 
funciona no melhor estilo do Ter-
ceiro Mundo: “Há 12 anos abri 
uma fabricazinha calçados femi-
ninos na Zona Leste. Dou empre-
go a 44 pessoas. Não aguento 
mais. Não vejo a hora de poder 
me aposentar e sair fora. O go-
verno só me rouba. Botei uma 
faixa anunciando uma promoção. 
Apareceu um fiscal engravatado, 
mandou tirar e avisou. Você le-
vou R$ 15 mil de multa. Avisei a 
ele que não vou pagar. Dane-se. 
Qualquer hora chuto o balde. Fe-
cho essa merda e vou me embo-
ra. O governo fica com ela”. Eis o 
incômodo de quem ousa ser em-
preendedor na Terra arrasada do 
Nunca, que é o Brasil. Por aqui, 
os insumos mais altos são ener-
gia, salários e impostos. Nin-
guém aguenta ter o governo – 
ineficiente e corrupto – como 
sócio compulsório, indesejável, 
que rouba do produtor e do cida-
dão assalariado, em média, 40% 
do resultado do trabalho e do es-
forço produtivo, sem proporcio-
nar a devida contrapartida em 
benefícios sociais: Educação, 
Saúde, Transporte e Infraestrutu-
ra com qualidade. O pequeno 
empresário injuriado do final de 
tarde da última sexta-feira, no 
bairro paulistano da Saúde, rumo 
ao aperto em um desconfortável 
e atrasado microônibus para São 
Bernardo do Campo, ainda sol-
tou uma outra bronca, antes do 
embarque: “Todo mundo está fa-
lando que o Lula e a família dele 
estão construindo torres de edifí-
cios e colocando à venda, por 
valores altíssimos, em São Ber-
nardo. De onde sai tanto dinhei-
ro?” Talvez quem tenha a respos-
ta é o inimigo-aliado número 1 do 
governo petralha. O deputado 
federal Eduardo Cunha explicou 
para um amigo argentino, grande 
empresário, vizinho de seu pré-

dio na Barra da Tijuca (RJ), por 
que entrou em guerra com o go-
verno Dilma Rousseff: “Estou de 
saco cheio do PT. Só eles que-
rem ganhar... Estão ficando bilio-
nários... Estes caras estão acima 
de tudo... A imprensa sabe e 
nada fala...” Por causa de desa-
bafos como o de Eduardo Cunha, 
faz sucesso nas redes sociais o 
vídeo acima: Juro eu vou embora 
desse País... As pessoas estão 
de saco cheio... O senso comum 
real é este... Ninguém suporta 
mais o estado caótico, corrupto e 
violento das coisas no Brasil. Só 
os beneficiados pelas bolsas va-
gabundagem e outras benesses 
clientelistas do governo – nas pe-
riferias miseráveis e ignorantes – 
aceitam o jogo imundo da petra-
lhada como se nada tivessem a 
ver com a sujeirada. Outro Edu-
ardo, o Campos, que sonha em 
tomar o trono da Dilma, também 
aproveitou a gravação do progra-
ma do PSB para detonar a ex-
-aliada: “O Brasil está cheio des-
se tipo de governança do 
compadrio, de botar gente por-
que fulaninho pediu, gente in-
competente, gente que quer fa-
zer coisa errada. Esse modelo 
está vencido. É por isso que o 
Brasil vai mudar 2014 pelo voto”. 
Não existe teoria do fato consu-
mado. Não adianta a marketa-
gem e a manipulação de pesqui-
sas – que agora até admitem a 
queda da Presidenta, ainda no 
comecinho do desgaste com es-
cândalos na Petrobras – que são 
de direta responsabilidade dela, 
na mais generosa hipótese, por 
incompetência gerencial. A “faxi-
neira” é foi um blefe. A “gerento-
na” outra farsa. Tudo criação da 
marketagem criada em um am-
biente de mídia amestrada por 
mensalões da publicidade e pro-
paganda chapa branca. Dilma 
Rousseff vai perder a reeleição. 
Se vencer, na base da fraude, 
não terá condições de governabi-
lidade. Sofrerá impeachment, ra-
pidinho. Isto não é praga, nem 
previsão de oposição. É risco 
concreto. Dilma perdeu credibili-
dade. Seu desgoverno não tem 
legitimidade. Por ironia da Histó-
ria mal contada do Brasil, a velha 
guerrilheira Dilma não vai cair por 
força de Golpe Militar. Vai sucum-
bir pelos golpes dos Meliantes – 
militantes na governança do cri-
me organizado contra o Brasil. 
Dilma é a o triunfo da derrota. É a 
vanguarda do atraso. Como diria 
o técnico Joel Santana, abusan-
do de sua arte jocosa de poliglo-
ta: “The game is over... Fora you, 
PT”. (Jorge Serrão. Edição do 
Blog Alerta Total de 30 de Março 
de 2014).


