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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)

Reta final das obras de reforma e ampliação do PAM 
 A administração do 
prefeito Dr. Anuar Arantes 
Amui vai ficar marcada com a 
obra de ampliação e reforma 
do PAM - Pronto Atendimento 
Municipal, que será entregue 
nos próximos dias. O prédio 
está totalmente remodelado e 
ampliado atendendo todas as 
exigências da ANVISA, com 
equipamentos médicos e mo-
biliários novos. O novo PAM 
será a maior obra social a ser 
entregue à população praten-
se, pois nunca antes se viu tão 

importante empreendimento 
de interesse publico. Vale res-
saltar que ali terá uma praça 
verde interna para aproximar 
os pacientes e acompanhan-
tes da natureza, aumentando a 
qualidade do tratamento médi-
co com maiores possibilidades 
de recuperação. O prefeito Dr. 
Anuar tomou posse recebendo 
uma notificação da vigilância 
sanitária que havia notificado o 
prefeito anterior para a interdi-
ção do funcionamento do PAM 
naquele local e com aquelas 

condições em que se encon-
trava, pois oferecia grandes 
riscos à saúde e aos servido-
res, devido à precariedade em 
que se encontrava. A próxima 
obra que marcará também a 
Administração do prefeito Dr. 
Anuar no setor da saúde, será 
a implantação do PAI - Pronto 
Atendimento Infantil - para re-
solver definitivamente a antiga 
necessidade do atendimento 
médico específico das nossas 
crianças. (Assessoria Munici-
pal de Imprensa)

Investidor que denunciou Dilma e 
Mantega pede que MPF obrigue CVM 
a punir a União por lesar Eletrobras

 Acionado nesta segun-
da-feira por uma representação 
do investidor minoritário Romano 
Allegro, o Ministério Público Fe-
deral tem todos os argumentos 
técnicos para solicitar à Justiça 
Federal que impeça um prejuízo 
estimado em pelo menos R$ 17 
bilhões à Eletrobras e seus acio-
nistas. Romano pede ao MPF 
que entre com ação judicial con-
tra União Federal, na qualidade 
de acionista controladora da Ele-
trobras, pelo descumprimento do 
art. 115, § 1º, da Lei 6.404/76 - a 
Lei das S.A. Romano Allegro foi o 
mesmo investidor minoritário que 
pediu ao MPF que responsabilize 
Dilma Rousseff e Guido Mantega, 
como ex e atual presidentes do 
Conselho de Administração da 
Petrobras, pelos prejuízos causa-
dos na compra da refinaria Pasa-
dena. Se a Procuradoria Geral da 
República tiver coragem de acei-
tar a denúncia, e acionar o Supre-
mo Tribunal Federal, Dilma corre 
risco de sofrer impeachment. O 
Procurador Rodrigo Janot está 
em uma sinuca de bico político-ju-
rídica. Agora, o investidor denun-
cia que o governo votou em situ-
ação de conflito de interesses no 
tocante à renovação das conces-
sões deliberada na Assembleia 
Geral Extraordinária realizada em 
3 de dezembro de 2012 – que tem 
tudo para ser anulada. Investido-
res reclamaram e as instâncias 
técnicas da Comissão de Valores 
Mobiliários entenderam que ela 
não poderia ter proferido voto em 
assembleia geral extraordinária 
realizada pela Eletrobras, que ge-
rou uma redução substancial na 
indenização devida pela própria 
União à companhia. “Houve um 
claro conflito de interesses, bem 
como um benefício particular à 
própria União”. O MPF tem campo 
aberto para agir porque a União já 
é alvo de um Processo Sanciona-
dor promovido pela Comissão de 
Valores Mobiliários, autarquia do 
Ministério da Fazenda que fiscali-

za o marcado de capitais no Bra-
sil. A CVM decidiu que a União 
feriu o dispositivo que estabelece 
que o acionista não poderá vo-
tar nas deliberações das assem-
bleias “que puderem beneficiá-lo 
de modo particular, ou em que ti-
ver interesse conflitante com o da 
companhia”. Só que o governo fez 
a indecorosa proposta de cance-
lar o caso, firmando um por meio 
do qual se compromete a “realizar 
um evento com o tema central do 
interesse do mercado de capitais 
e da economia brasileira como 
um todo a ser oportunamente 
acordado com a CVM”. O investi-
dor Romano Allegro pede ao MPF 
que impeça tal manobra: “A pro-
posta formulada é um verdadei-
ro despropósito (para se dizer o 
mínimo). Chega a ser ofensivo à 
relevância do mercado de capitas 
brasileiro que a União se propo-
nha a resolver a questão (que é 
de grande relevância e gerou um 
prejuízo bilionário à Eletrobras e a 
seus acionistas minoritários) por 
meio da realização de um simples 
“evento”. Na realidade, o proces-
so em tramitação na CVM é um 
grande divisor de águas para 
que se estabeleça um mercado 
de capitais efetivamente sério e 
a serviço do desenvolvimento do 
país. Assim, a questão demanda 
a atuação imediata desse MPF 
para impedir a consolidação de 
danos irreversíveis e irreparáveis 
ao patrimônio das sociedades de 
economia mista envolvidas e ao 
próprio funcionamento do merca-
do de capitais brasileiro”. Roma-
no insiste, legalmente, porque a 
CVM não pode aceitar o acordo 
proposto pelo governo federal: “A 
proposta apresentada não aten-
de à exigência do inciso I, do §5º, 
da Lei 6.385/1976 (aptidão da 
obrigação estabelecida no termo 
para cessar a prática de ativida-
des ou atos considerados ilícitos 
pela Comissão de Valores Mobi-
liários). Afinal, a mera realização 
de um evento não atinge a fina-

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

lidade do inciso I (cessar a práti-
ca ilícita). A realização do evento 
não é apta a fazer cessar a atu-
ação irregular da União, ao atuar 
na condição de controladora de 
sociedade de economia mista". 
Romano Alegro insiste ao MPF 
que, da forma como proposto, o 
termo de compromisso até mes-
mo viola o princípio da morali-
dade: “Não se presta a qualquer 
medida de desestímulo, mas ver-
dadeiramente estimula a União a 
manter indefinidamente a condu-
ta ilegal que é objeto do processo 
administrativo. Afinal, se atuar de 
forma contrária ao estabelecido 
em lei no futuro, bastará à União 
realizar um novo evento ou cur-
so e, assim, resolver a questão 
sem qualquer aplicação de pe-
nalidade e sem a reparação dos 
significativos prejuízos que forem 
causados”. Na tese de Romano, 
se o MPF e a Justiça agirem, é 
grande a chance de que seja anu-
lada a Assembleia da Eletrobras 
em que o voto da União causou 
prejuízos bilionários à empre-
sa e aos investidores: “No caso, 
era claro o interesse conflitante 
da União. Ao mesmo tempo em 
que é a controladora da Eletro-
bras (e, portanto, de suas con-
troladas – CHESF, Eletronorte, 
Eletrosul etc.), é a responsável 
por arcar com a indenização de-
vida pelos bens não amortizados. 
Assim, teria um benefício muito 
particular caso a indenização pe-
los bens não amortizados fosse 
a mais baixa possível. A decisão 

tomada pela Eletrobras, com a 
votação da União, implicava in-
clusive a renúncia de direitos por 
parte da companhia, conforme 
previsto no art. 11, § 4º, da MP 
579. Tal circunstância demanda-
va ainda maior isenção e cautela 
na decisão que viesse a ser to-
mada”. (Jorge Serrão. Edição do 
Blog Alerta Total de 15 de Abril de 
2014).
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
CONVITE INAUGURAÇÃO DO CHAFA-
RIZ - FONTE LUMINOSA - O prefeito Dr. 
Anuar Arantes Amui tem a honra de con-
vidar toda a população pratense para a 
inauguração do Chafariz Fonte Luminosa 
na Praça XV de Novembro que acontecerá 
no dia 22 de abril, às 20 horas. Essa obra 
atende à antiga necessidade de revitaliza-
ção do centro da cidade, levando melhor 
qualidade de vida à População e se tor-
nando um verdadeiro cartão postal para 
nossos visitantes.
PROGRAMA "BOM DIA PREFEITO - 
Este é o nome do programa de Dr. Anuar, 
na Rádio cidade 104,9, todas as segun-
das-feiras, às 11h30min horas da manhã. 
Envie suas perguntas e sugestões para o 
e-mail: comunicacao@prata.mg.gov.br A 
sua participação é muito importante!
AVISO AOS BENEFICIÁRIOS DO PRO-
GRAMA BOLSA FAMÍLIA- A Prefeitura 
Municipal de Prata, juntamente com a Se-
cretaria Municipal de Saúde, informa aos 
beneficiários do programa bolsa família 
que o período para acompanhamento em 
saúde, ou seja, pesagem e verificação do 
cartão de vacina, iniciou dia 17 de feverei-
ro e encerrará dia 06 de junho de 2014. 
Este acompanhamento é obrigatório para: 
o responsável pelo recebimento do benefí-
cio; crianças menores de 7 anos; mulheres 
entre 14 e 44 anos e; gestantes. Procurem 
a unidade de saúde mais próxima de sua 
casa, inclusive os Distritos e Povoados. 
Devem estar com os documentos de iden-
tidade e os cartões do bolsa família; de va-
cina e da gestante. Caso não compareçam 
o benefício poderá ser cancelado! Fique 
atento e não deixe para a última hora.
PÁSCOA CRISTÃ - Neste 20 de abril, 
comemoramos a Páscoa, que celebra a 
morte e a ressurreição de Jesus Cristo. 
Além das tradições religiosas, a Páscoa é 
uma data que pode ser festejada por todas 
as pessoas independente de sua crença. 
A Páscoa é uma época de renovação e 
esperança, um momento de encontro e re-
flexão entre amigos e familiares. Portanto, 
vamos aproveitar para abrir nossos cora-
ções e renovar nossas forças em harmo-
nia com a vida e o bem estar. Uma Feliz 
Páscoa a Todas às Famílias. Prefeito Dr. 
Anuar Arantes Amui e Família.
LEI NÚMERO 11552/13 DA CÂMARA DE 
VEREADORES DE UBERLÂNDIA OBRI-
GA BANCOS MANTER VIGILANTES 24 
HORAS NAS AGÊNCIAS E PONTOS DE 
ATENDIMENTO – Foi sancionada a lei 
11552/13 de autoria do vereador Adriano 
Zago, que determina aos bancos implan-
tar e manter o sistema de vídeo monito-
ramento, além da obrigatoriedade de ter 
pelo menos um vigilante 24 horas por dia 
em todos as agencias e pontos de atendi-
mento com caixas eletrônicos. A lei entrou 
em vigor em abrir e seu descumprimento 
sujeita as instituições infratoras e uma 
série de penalidade.  Tudo isso devido a 
quantidade de caixas eletrônicos que fo-
ram estouradas, pois só em 2013 foram 50 
(cinquenta). Uma sugestão para os nobres 
edis para cidade de Prata, pois as Câma-

ras de Araguari, Ituiutaba, Monte Carmelo, 
Patos de Minas, copiaram o projeto. (Mi-
guel Soares)
ADEUS WELLINGTON PEREIRA - Foi 
com muita tristeza que os amigos rece-
beram a notícia do falecimento do jovem 
Wellington, ocorrido na madrugada do dia 
12 de abril; com 33 anos de idade, natural 
de Goiatuba, Estado de Goiás, veio com 
a sua família para o Prata ainda criança, 
seus pais vieram gerenciar a fazenda 
Estancia Raios de Sol de propriedade de 
Alceu Rodrigues da Cunha, sua família se 
mudou e ele adotou a nossa cidade para 
viver. Casou-se com Elisângela Duarte, 
tiveram uma convivência de 13 anos. Eli-
sângela trabalha na Assessoria de Impren-
sa da Prefeitura de Prata. Wellington deixa 
um grande legado de muitos amigos devi-
do ao seu carisma, humildade, simplicida-
de e o carinho com que tratava a cada um, 
sempre com um sorriso acolhedor, dando 
atenção a todos, levando sempre uma pa-
lavra de conforto aos que o procuravam. 
Prata está de luto pela partida deste gran-
de amigo, Wellington, mas os céus estão 
em festa, pois ali chegou um jovem com o 
coração gigante e bom. Obrigado, amigo. 
Descanse em paz.
E QUANDO EU FOR ELEVADO DA TER-
RA, ATRAIREI TODOS OS HOMENS A 
MIM”. (Jo 12,32). Reflitamos sobre es-
tas palavras do Senhor: Ele quer «atrair 
a Si todas as coisas» (Jo 12,32). Aquele 
que quer atrair todas as coisas começa 
por reuni-las, para depois as atrair; e o 
mesmo faz o Senhor: começa por cha-
mar o homem das suas divagações e das 
suas dispersões, fazendo-o recolher os 
sentidos, as faculdades, as palavras, as 
obras e, dentro de si, os pensamentos, 
as intenções, a imaginação, os desejos, 
as inclinações, a inteligência, a vontade 
e o amor. Depois de tudo isto bem reco-
lhido, Deus atrai o homem a Si; porque é 
necessário que Ele comece por te separar 
de todos os bens, exteriores ou interiores, 
a que estás agarrado, tendo neles a tua 
plena satisfação. É Semana Santa, onde 
está o povo que deveria ser atraído pela 
cruz de Jesus? Este povo está na praia, 
passeando, fazendo festa, foram pescar, 
foram para fazenda, visitar a família em 
outra cidade, foram participar de Shows 
em outras cidades, tudo isso muito bom! 
Mas não na Semana que pensamos na 
dor de Jesus Cristo, que deve atrair o seu, 
o nosso coração para Ele! “Tomo hoje 
por testemunhas o céu e a terra contra 
vós: ponho diante de ti a vida e a morte, 
a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a 
vida, para que vivas com a tua posteri-
dade.” Deut. 30,19. Vivemos assustados 
com tanta violência, estamos presos em 
nossas próprias casas, com medo de sair 
na rua, e neste contexto perguntamos: o 
que escolheste?! A benção ou a maldi-
ção, a vida ou a morte. Nossos corações 
onde estão? Na cruz que atrai a todos ou 
em nós mesmos?” Porque onde estiver o 
vosso tesouro, aí estará também o vosso 
coração”. Mt. 6,19-21. Nosso Deus é Se-
nhor de tudo e de todos, mas precisamos 
pensar nosso modo de viver. São Paulo 
disse “Pra mim, viver é Cristo...” Fil. 1,21. 

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 ESQUI-
NA – 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

Feliz Páscoa a todos! Conselho Tutelar de 
Prata.
REALIDADE NOS DIAS DE HOJE - Con-
tei meus anos e descobri que terei menos 
tempo para viver daqui para frente do que 
já vivi até agora. Não tenho tempo para 
lidar com mediocridades. Não quero estar 
em reuniões onde desfilam egos inflados. 
Não tolero gabolices. Inquieto-me com 
invejosos tentando destruir quem eles 
admiram, cobiçando seus lugares, talen-
tos e sorte. Já não tenho tempo para pro-
jetos megalomaníacos. Não participarei 
de conferências que estabelecem prazos 
fixos para reverter à miséria do mundo. 
Não quero que me convidem para even-
tos de um fim de semana com a proposta 
de abalar o milênio. Já não tenho tempo 
para reuniões intermináveis para discutir 
estatutos, normas, procedimentos e re-
gimentos internos. Já não tenho tempo 
para administrar melindres de pessoas, 
que apesar da idade cronológica, são 
imaturos.  Não quero ver os ponteiros do 
relógio avançando em reuniões de "con-
frontação", onde "tiramos fatos a limpo". 
Detesto fazer acareação de desafetos que 
brigaram pelo majestoso cargo de secre-
tário geral do coral.  Lembrei-me agora de 
Mário de Andrade que afirmou: "as pesso-
as não debatem conteúdos, apenas os ró-
tulos". Meu tempo tornou-se escasso para 
debater rótulos, quero a essência, minha 
alma tem pressa, quero viver ao lado de 
gente humana, muito humana; que sabe 
rir de seus tropeços, não se encanta com 
triunfos, não se considera eleita antes da 
hora, não foge de sua mortalidade, defen-
de a dignidade dos marginalizados, e de-
seja tão somente andar ao lado de Deus. 
Caminhar perto de coisas e pessoas de 
verdade, desfrutar desse amor absolu-
tamente sem fraudes, nunca será perda 
de tempo. O essencial faz a vida valer a 
pena.
SEMANA SANTA – O tema vivendo a se-
mana Santa em Família tem a seguinte 
programação: Dia 17/04/14 – As 11h00min 
horas confraternização da MECE no 
Salão Celio Lima, as 19h00min horas 
Celebração Eucarística Ceia do Senhor 
– Matriz Trasladação do Santíssimo Sa-
cramento e Adoração do santíssimo, sa-
lão Célio Lima. Dia 18/04/14 as 15h00min 
horas, leitura da Paixão na Matriz e as 
19h00min horas procissão Senhor Morto, 
19/04/14, as 19h00min horas, celebração 

Vigília Pascal na Matriz e no dia 20/04/14 
as 09h00min horas celebração da Res-
surreição do Senhor, as 11h00min horas, 
celebração em Monjolinho e as 19h00min 
horas, celebração da Ressurreição do Se-
nhor na Igreja Matriz. 
INTEGRANTES DO MST INVADEM FA-
ZENDA E AMEAÇAM POLÍCIA EM VA-
ZANTE - Uma fazenda na zona rural de 
Vazante, no Noroeste do estado, foi ocu-
pada nesta segunda-feira (14) por aproxi-
madamente 48 militantes do Movimento 
dos Trabalhadores Sem Terra (MST). O 
proprietário do local percebeu a ocupação 
e acionou a Polícia Militar (PM). De acordo 
com o fazendeiro, os militantes retiraram a 
placa de indicação da fazenda e coloca-
ram a bandeira do MST no lugar. Ainda 
segundo informações da polícia, o fazen-
deiro disse ter sido ameaçado com facões 
e pedaços de madeira pelos ocupantes. 
Também consta no Boletim de Ocorrência 
(BO) da polícia que o grupo invadiu a sede 
da fazenda, pintando as paredes da casa. 
A PM contou que também foi ameaçada. 
Durante a ocorrência foi solicitado docu-
mento de identificação dos integrantes do 
movimento, mas, de acordo com a polícia, 
eles negaram e ao responderam qual era 
o nome cada um respondeu que era MST. 
(Fonte: Site G1)
DECISÃO PREJUDICA PEQUENOS E 
MÉDIOS FRIGORÍFICOS BRASILEIROS 
- O deputado Alfredo Kaefer (PSDB/PR) 
e representantes de entidades agrope-
cuárias e de frigoríficos questionaram as 
motivações e o conteúdo de uma circular 
do Mapa (Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento) que cancelou, 
desde fevereiro deste ano, as exporta-
ções de miúdos para países asiáticos por 
meio de ECDs (Entrepostos de Cargas e 
Derivados). Essas empresas vendem mi-
údos e despojos no mercado internacio-
nal de qualquer frigorífico que não esteja 
habilitado pelo ministério a exportar seus 
produtos diretamente. O assunto foi de-
batido em audiência pública na Comissão 
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural, realizada a 
pedido de Kaefer e do deputado Duarte 
Nogueira (PSDB/SP), e da qual também 
participaram integrantes do Mapa. “O mi-
nistério está cometendo um ato fora do 
rito normal. É a burocracia mastodôntica 
do Estado que prejudica as empresas”, 
disse Kaefer. (Fonte: Jornal O Paraná)
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O RETORNO É GARANTIDO. LIGUE: (34) 3431-2447

ANUNCIE NO

 Até aonde você iria por 
um sonho? O jornalista dinamar-
quês Mikkel Jensen desejava co-
brir a Copa do Mundo no Brasil, 
o "país do futebol". Preparou-se 
bem: estudou português, pesqui-
sou sobre o país e veio para cá 
em setembro de 2013. Em meio a 
uma onda de críticas e análises de 
fora sobre os problemas sociais 
do Brasil, Mikkel quis registrar a 
realidade daqui e divulgar depois. 
A missão era, além de mostrar o 
lado belo, conhecer o ruim do país 
que sediará a Copa do Mundo. 
Tendo em vista isso, entrevistou 
várias crianças que moram em 
comunidades ou nas ruas. Em 
março de 2014, ele veio para For-
taleza, a cidade-sede mais violen-
ta, com base em estatísticas da 
Organização das Nações Unidas 
(ONU). Ao conhecer a realidade 
local, o jornalista se decepcionou. 
"Eu descobri que todos os proje-
tos e mudanças são por causa de 
pessoas como eu – um gringo – e 
também uma parte da imprensa 
internacional. Eu sou um cara usa-
do para impressionar". Descobriu 
a corrupção, a remoção de pes-
soas, o fechamento de projetos 
sociais nas comunidades. E ainda 
fez acusações sérias. "Falei com 
algumas pessoas que me coloca-
ram em contato com crianças da 
rua e fiquei sabendo que algumas 
estão desaparecidas. Muitas ve-
zes, são mortas quando estão dor-
mindo à noite em área com muitos 
turistas". Desistiu das belas praias 
e do sol o ano inteiro. Voltou para 
a Dinamarca na segunda-feira 
(14). O medo foi notícia em seu 
país, tendo grande repercussão. 
Acredita que somente com educa-
ção e respeito é que as coisas vão 
mudar. "Assim, talvez, em 20 anos 
(os ricos) não precisem colocar vi-
dro à prova de balas nas janelas". 
E para Fortaleza, ou para o Bra-
sil, talvez não volte mais. Quem 
sabe?

Confira na íntegra o 
depoimento:

A Copa – uma grande ilusão 
preparada para os gringos

 Quase dois anos e meio 
atrás eu estava sonhando em co-
brir a Copa do Mundo no Brasil. O 
melhor esporte do mundo em um 
país maravilhoso. Eu fiz um pla-
no e fui estudar no Brasil, apren-
di português e estava preparado 
para voltar. Voltei em setembro 
de 2013. O sonho seria cumpri-
do. Mas hoje, dois meses antes 
da festa da Copa, eu decidi que 
não vou continuar aqui. O sonho 
se transformou em um pesadelo. 
Durante cinco meses fiquei docu-
mentando as consequências da 
Copa. Existem várias: remoções, 
forças armadas e PMs nas co-

munidades, corrupção, projetos 
sociais fechando. Eu descobri que 
todos os projetos e mudanças são 
por causa de pessoas como eu – 
um gringo – e também uma parte 
da imprensa internacional. Eu sou 
um cara usado para impressionar.
 Em março, eu estive em 
Fortaleza para conhecer a cidade 
mais violenta a receber um jogo 
de Copa do Mundo até hoje. Falei 
com algumas pessoas que me co-
locaram em contato com crianças 
da rua, e fiquei sabendo que algu-
mas estão desaparecidas. Muitas 
vezes, são mortas quando estão 
dormindo à noite em área com 
muitos turistas. Por quê? Para dei-
xar a cidade limpa para os gringos 
e a imprensa internacional? Por 
causa de mim? Em Fortaleza eu 
encontrei com Allison, 13 anos, 
que vive nas ruas da cidade. Um 
cara com uma vida muito difícil. 
Ele não tinha nada – só um pacote 
de amendoins. Quando nos en-
contramos ele me ofereceu tudo o 
que tinha, ou seja, os amendoins. 
Esse cara, que não tem nada, ofe-
receu a única coisa de valor que 
tinha para um gringo que carrega-
va equipamentos de filmagem no 
valor de R$ 10.000 e um Master 
Card no bolso. Inacreditável. Mas 
a vida dele está em perigo por 
causa de pessoas como eu. Ele 
corre o risco de se tornar a próxi-
ma vítima da limpeza que aconte-
ce na cidade de Fortaleza. Eu não 
posso cobrir esse evento depois 
de saber que o preço da Copa não 
só é o mais alto da história em re-
ais – também é um preço que eu 
estou convencido incluindo vidas 
das crianças. Hoje, vou voltar para 
Dinamarca e não voltarei para o 
Brasil. Minha presença só está 
contribuindo para um desagradá-
vel show do Brasil. Um show, que 
eu dois anos e meio atrás estava 
sonhando em participar, mas hoje 
eu vou fazer tudo o que estiver ao 
meu alcance para criticar e focar 
no preço real da Copa do Mundo 
do Brasil. Alguém quer dois in-
gressos para França x Equador 
no dia 25 de junho? Mikkel Jen-
sen – Jornalista independente da 
Dinamarca. O Tribuna do Ceará 
entrou em contato com a Secreta-
ria da Segurança Pública e Defe-
sa Social (SSPDS) para comentar 
acerca da possível "matança" co-
mentada pelo jornalista dinamar-
quês, mas até a publicação desta 
matéria não foi enviada a respos-
ta. (*) A pedido de Mikkel, este ar-
tigo foi publicado com o jornalista 
já na Dinamarca. (Fonte: Site UOL 
Copa)

Jornalista dinamarquês se 
decepciona com Fortaleza e 

desiste de cobrir Copa

VENDO OTIMO TERRENO

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

No Bairro Colina Park Boulevard, com toda 
infraestrutura, agua, luz, esgoto e asfalto.

 Meus amigos e todos os ou-
tros: efetivamente completei 84 anos. 
O que se poderia por em dúvida e 
perguntas é simples: e como vai a sua 
ideia, doutor? Esta resposta é espera-
da por muitos e de muitas formas. Aí, 
já não é o que o velho responde, os 
interesses são muito variados, como 
são os ouvintes. Tem gente que se in-
teressa pela simples resposta e tem 
gente que se interessa muito mais 
além. Nos dois casos, existe um ponto 
comum, que chamarei interesse. Se 
seus 84 anos foram na simplicidade 
ou água morna, sua audiência será 
pequena, apenas a boa educação 
de escutar: ah, no meu tempo tinha a 
guerra e gasogênio nos carros, o Ge-
túlio ficou 15 anos no poder, mulher 
não usava maiô duas peças nem bei-
jo ou safadeza em público, a palavra 
de homem servia como documento… 
Agora, se sua vida fosse marcada 
de acontecimentos brabos, seu pai 
era homem de palavra, meteu bala 
de 38 no difamador de sua política 
ou família, deserdou um filho porque 
se juntou a uma puta e gastou todo o 
nosso dinheiro… O interesse, então, 
era grande, talvez em comparações 
com os tempos modernos. Bem, não 
vou navegar minha atenção e alguma 
possível lembrança por estas estra-
das tão diferentes. Se meu pai era um 
coronel que teve 28 filhos em dois ca-
samentos, teria muita coisa para con-

tar. Eu sou do segundo, e lá na rabeira 
juvenil e moderna. Mesmo assim, tive 
mil aventuras e casos a contar – mas 
o tempo e o papel são insuficientes. 
Curiosamente, não recebi do meu pai 
as passagens e educações mais im-
portantes: elas vieram da mãe Elvira 
e do padrinho Zé Humberto, seu filho 
primeiro. Tudo que pude fazer de bom 
veio destes dois – o resto foi navega-
do nos tempos modernos, vidas e cos-
tumes totalmente diferentes. Talvez 
por aí e por isto que meus sete filhos 
são também tão diferentes em ideias, 
usos, costumes e julgamentos. Não 
deixo dois filhos – ou filhas – iguais: 
cada um tem seu juízo e competência. 
Conto a vocês leitores: nunca lhes im-
pus minhas ideias, obrigações e cos-
tumes. Apenas e como pedra angular 
em suas construções, pedi-lhes reti-
dão e honestidade de interior. O resto, 
que deixo como herança física, eles 
decidirão. A você, meu leitor e ami-
go, não deixo nada além da vida que 
vivi, com todas as subidas, decidas e 
capotagens que eu não soube contro-
lar. Graças a Deus, que para mim foi 
sempre bom, escapei com longa vida. 
Este bom e generoso Deus me deixa 
agora algumas lágrimas nos olhos. 
Ele foi meu Grande Pai. Lembrem-
-se e aproveitem esta grande herança 
que lhes contei. (João Gilberto Rodri-
gues da Cunha – Médico - Uberaba 
- MG)

Crônica dos finais
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A Incompetência
 Nunca vi o Brasil tão es-
culhambado como hoje. Perdoem a 
palavra grosseira, mas não há ou-
tra para nos descrever. Já vi muito 
caos no país, desde o suicídio de 
Getúlio até o porre do Jânio Qua-
dros largando o poder, vi a morte 
de Tancredo na hora de tomar pos-
se, vi o país entregue ao Sarney, 
amante dos militares. Vi o fracasso 
do plano Cruzado, vi o escândalo 
do governo Collor, como uma ma-
quete suja de nossos erros tradi-
cionais, já vi a inflação a 80% num 
só mês, vi coisas que sempre nos 
deram a sensação fatalista de que 
a vaca iria docemente para o brejo, 
de que o Brasil sempre seria um 
país do futuro. Eu já senti aquele 
vento mórbido do atraso, o miasma 
que nos acompanha desde a Colô-
nia, mas nunca vi o país assim. Pa-
rece uma calamidade pública sem 
bombeiros, parece um terremoto 
ignorado. Por que será? É óbvio 
que não é apenas o maluco gover-
no do PT, mas também as marolas 
que ele espalha, os nós frouxos de 
uma política inédita no país que 
nem atam nem desatam. Tudo vai 
muito além da tradicional incom-
petência que sempre tivemos. Dá 
até saudades. A incompetência de 
agora é ramificada, "risômica", em 
teia, destrutiva, uma constelação 
de erros óbvios que eu nunca tinha 
visto. No dia a dia, só vemos fra-
cassos, obras que não terminam, 
maquiagem de números, rouba-
lheiras infinitas e danosas, vemos 
o adiamento de tudo por causa 
das eleições. Tudo vai explodir em 
2015, o ano da verdade feia de ver. 
O mal que essa gente faz ao país 
talvez demore muitos anos para se 
reverter. Mas, aqui, não quero falar 
de corrupção, burocracia, cliente-
lismo e outras mazelas. Como é o 
rationale que usam para justificar o 
desmembramento do país que es-
tão a executar? Quais são as prin-
cipais neuroses da velha cabeça 
da esquerda, suas doenças infan-
tis, etc.? Interessa ver o mapa do 
inconsciente petista. Interessa ver 
a incompetência dessa gente que 
conheço desde a adolescência, 
quando participava das infindáveis 
reuniões políticas para "mudar" o 
país —muito cigarro e a sensação 
de viver uma "missão profunda". 
As discussões sem fim: "questão 
de ordem, companheiro!", "o com-
panheiro está numa posição revi-
sionista" ou "a companheira está 
sendo sectária em não querer dar 
para mim". Os fins eram magnífi-
cos, os diagnósticos tinham pontos 
corretos, mas no fim das madruga-
das, alguém perguntava: "O que 
fazer?" (como queria Lenin...). Aí, 
todo mundo embatucava. Ninguém 
sabia nada. E tentavam agir, mas 
só apareciam erros desastrosos 
e a incapacidade de organização 
concreta; mas tudo era desculpado 
pela arrogância de quem se acha-
va na "linha justa". O povão era 
usado para a "boa" consciência, o 
povão era o salvo-conduto para a 
alma pacificada, sem culpas — o 
povão era nossa salvação. O pon-
to de partida da incompetência é 
se sentir competente. A incompe-
tência atual é competente como 
nunca. O homem "bom" do partido 
não precisa estudar nem Marx nem 

nada, apenas derramar sua "mis-
são" para o povo. Administrar é 
coisa de burguês, de capitalista. E 
dá trabalho, é chato pacas exami-
nar estatística, analisar contratos 
da PTbrás, tarefas menores, indig-
nas de líderes da utopia. Para eles, 
o Estado é o pai de tudo. Logo, o 
dinheiro público é deles, a empre-
sa pública é deles, roubar é "de-
sapropriar" a grana da burguesia. 
Os petistas se sentem "bons". Eles 
são o "Bem", e o resto é ou massa 
de manobra, a massa atrasada, ou 
"elementos neoliberais da direita". 
Ser o Bem te absolve; é irresistí-
vel entrar para um partido assim. 
Outra doença infantil (ou senil) é a 
permanência de (não riam...) Hegel 
nas mentes da esquerda. O filóso-
fo que formou Marx continua nos 
corações petistas. Por esse pensa-
mento, qualquer erro é justificável 
por ser uma "contradição negati-
va", ou seja, qualquer cagada (per-
dão) é o passo inicial para um acer-
to que virá, um dia. Como escreveu 
o filósofo Carlos Roberto Cirne 
Lima em "Depois de Hegel", de 
2006, Hegel tem a tendência muito 
forte de dizer que tudo que "é", a 
rigor, tinha que ser. Hegel diz que, 
para entender a História, é preciso 
afastar a contingência. Hegel vai 
provocar o grande erro de Marx de 
que a História é inexorável e que, 
portanto, a revolução comunista é 
um momento da História que ne-
cessariamente vai acontecer. Esse 
é o primeiro grande erro de Hegel. 
E Cirne Lima reclama: "Nenhum ló-
gico lê nosso trabalho porque ele 
trata de Hegel, e nenhum hege-
liano o lê porque é lógica". Assim, 
organiza-se a burrice, a estupidez 
(falo do "id" petista), a negação de 
qualquer facticidade, a adoção só 
de ideias gerais, dedutivas, o de-
sejo de fazer o mundo caber num 
ideário superado (aufheben). Daí 
a desconfiança no mercado, nos 
empreendedores, contra todos que 
trabalham indutivamente, com o 
mistério das coisas singulares no 
centro da sociedade civil, que eles 
veem como uma anomalia atrapa-
lhando o Estado. Os esquerdistas 
se sentem parte de uma dinas-
tia desde Stalin — as palavras e 
os conceitos ainda são usados. 
E, como no tempo do Grande Ir-
mão, há o desejo de apagamento 
do sujeito, ou seja, nem a morte 
tem importância para sujeitos que 
viram objetos. Vide Coreia. Até o 
assassinato pode ser absolvido 
como uma necessidade históri-
ca. Um dia, um companheiro (que 
morreu há pouco) me disse: "Não 
tema a morte. Marx disse que so-
mos seres sociais. O indivíduo é 
uma ilusão. Para o comunista a 
morte não existe". E eu sonhei 
com a vida eterna. Essas são al-
gumas das doenças mentais que 
estão levando o Brasil para um 
pântano institucional. Temos que 
nos salvar desse determinismo 
suicida. Se houver a vitória de Dil-
ma ou a volta de Lula, estaremos, 
como diria Hegel, “fodidos” — 
numa "contradição negativa" que 
vai durar décadas para ser "supe-
rada". (Arnaldo Jabor é Cineasta 
e Jornalista. Originalmente publi-
cado em O Globo em 9 de Abril de 
2014).

Artigo no Alerta Total – www.alertatotal.net
Por Arnaldo Jabor

A Presidente é uma miragem

 Dilma Rousseff foi cha-
mada por Lula da Silva de Mãe do 
PAC e sua imagem passada ao 
povo como a de uma competente 
administradora. O povo acreditou 
em que pese não se ter notícia de 
grandes feitos de Rousseff como 
ministra de Minas e Energia e de-
pois como ministra da Casa Civil 
ao longo dos oito anos do governo 
Lula. Na verdade, a “gerentona” 
não conseguiu em tempos passa-
dos sequer manter uma lojinha da-
quelas de R$ 1,99.  Com relação 
aos dois cargos desempenhados 
no governo petista do Rio Grande 
do Sul, Rousseff esteve léguas de 
distância de qualquer eficiência. 
Lula da Silva, é claro, estava cien-
te do curriculum da afilhada, mas, 
para ser justa, ele não foi o único 
político brasileiro a cometer o enga-
no de se cercar dos piores. Isso é 
costume entre aqueles que detêm 
o poder, pois temem que assesso-
res os suplantem, coisa insuportá-
vel para egos descomunais. E, as-
sim sendo, Lula da Silva escolheu 
os piores em termos de caráter e 
conduta, a começar pelo mentor 
do mensalão agora recolhido á Pa-
puda, José Dirceu. Este, coisa de 
pasmar, seria o próximo presidente 
da República se Roberto Jefferson 
não o tivesse defenestrado. Dirceu, 
baseado na crença de que os pe-
tistas pairam acima da lei e possi-
velmente fiado no apoio do podero-
so chefão, tanto corrompeu que foi 
parar atrás das grades, mas não foi 
só. Junto com ele, condenados no 
mesmo julgamento do mensalão, 
importantes companheiros de seu 
partido e de outras agremiações 
denominadas bases de apoio se-
guiram para a cadeia. Algo inédito 
no Brasil e que aconteceu graças 
ao notável desempenho do minis-
tro Joaquim Barbosa. Outros mi-
nistros do STF seguiram Barbosa, 
como o brilhante ministro Luiz Fux, 
além dos ministros Gilmar Mendes 
e Marco Aurélio de Mello. Demais 
ministros, lamentavelmente, proce-
deram como advogados do PT. De 
todo modo, Lula da Silva ficou sem 
quadros para dar seguimento ao 
projeto de poder do PT, segundo 
o qual o partido deve permanecer 
eternamente no comando na na-
ção. Então, inventou Dilma Rous-
seff. A sucessora, mesmo sendo 
monitorada pelo chefe Lula conju-
gou sua incompetência ao que foi 
legado por ele e por ela mesma 
como ministra nas gestões anterio-
res. E de tal modo é arrasadora a 

herança maldita que Rousseff está 
legando ao Brasil que bem pode-
ria ganhar outros cognomes, tais 
como: Furacão Rousseff, Mãe da 
Hecatombe da Petrobras, Rainha 
dos Apagões, Dirigente do Custo 
do Modelo Elétrico, Recordista de 
Impostos e Juros Altos, Campeã 
de Inflação, Padroeira da inadim-
plência, Vencedora do Prêmio Pi-
binho, Líder das Promessas não 
Cumpridas, Excelsa Chefe de Pro-
gramas Inacabados, Grande Ma-
triarca do Plano Afunda Brasil. Mui-
to outros títulos podem ser dados 
à governanta Rousseff para ilustrar 
seu governo. A lista é grande e não 
cabe em um pequeno artigo, mas 
vale citar trecho de uma matéria do 
O Estado de S. Paulo (25 de mar-
ço de 2014 – Economia – B3) para 
se ter ideia do descalabro, que por 
sinal só vai aumentando: “A deci-
são da Standart & Poor’s (S&P) 
de rebaixar a nota de crédito do 
Brasil está baseada em uma críti-
ca generalizada da política econô-
mica do governo Dilma Rousseff, 
inaugurada em 2011”. “A S&P cri-
tica a condução da política fiscal, 
o baixo ritmo de crescimento do 
Produto Interno Bruto (PIB), o uso 
de bancos públicos para sustentar 
programas federais, o abatimento 
das desonerações na meta fiscal, 
o chamado superávit primário e a 
saída encontrada para bancar o 
setor elétrico”. Detalhes variados 
estão na imprensa como trambi-
ques, fraudes, negociatas do par-
tido mais corrupto que já governou 
o Brasil, além de noticias da queda 
da indústria, da venda de automó-
veis, o começo das demissões, o 
descalabro da Educação e da Saú-
de e tudo mais que infelicita a vida 
dos brasileiros. Qualquer outro 
presidente já teria sofrido o impea-
chment. Há um ponto, porém, que 
é crucial. Dilma Rousseff é uma 
miragem, um avatar mal feito, uma 
realidade virtual que não consegue 
sequer falar de modo coerente. O 
grande e real responsável pelo 
que está acontecendo se chama 
Lula da Silva, o presidente de fato 
que governa do seu gabinete das 
sombras. Por ele corrompeu-se, 
mentiu-se, fraudou-se, arreben-
tou-se a Petrobras. Tudo foi feito 
a seu favor. Ele não sabia?  Im-
possível. Por que suas desculpas 
esfarrapadas são piores que as do 
seu seguidor André Vargas e todo 
mundo acredita? Por que ninguém 
o denuncia e o chama para depor 
no Congresso? Porque ele é into-
cável? Estão todos envolvidos em 
suas maracutaias? Temem sua 
popularidade? De todo modo, se a 
oposição não tirar a coroa da ca-
beça do rei o corpanzil petista se 
fortalecerá ainda mais.  Afinal, sem 
Lula da Silva ou o Barba, como o 
chamou Romeu Tuma Junior, o PT 
não existe. Falta algum corajoso 
entender e mostrar isso. (Maria 
Lucia Barbosa é socióloga - www.
maluvibar.blogspot.com.br - mlu-
cia@sercomtel.com.br)

Artigo no Alerta Total – www.alertatotal.net
Maria Lucia Victor Barbosa
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Leia semanalmente o Jornal 
de Negócios pela Internet

Acesse o site: 
jornalnegocios.wordpress.com

Custo do frete rodoviário 
sobe o triplo da inflação

 O custo do frete rodovi-
ário de cargas, responsável pelo 
transporte de 65% de todas as 
mercadorias do País, dobrou nos 
últimos cinco anos. A alta supera 
em três vezes a inflação oficial 
do período, que ficou em 31% no 
índice acumulado de 2009 até o 
final de 2013. Além de prejudicar 
as empresas do setor, o aumento 
também acaba pesando no bolso 
do consumidor final. Somente no 
ano passado, os custos operacio-
nais do transporte subiram 7,9%. 
Os aumentos de 17,3% no gasto 

com diesel e de 10,2% nas des-
pesas com salários de motoristas 
e ajudantes foram os fatores de 
maior peso. Para piorar, com es-
tradas precárias e um plano de 
concessões parado, os gastos 
mais altos não vieram acompa-
nhados de produtividade. Como o 
frete não é tabelado, não há como 
medir quanto de fato foi repassa-
do por transportador, de acordo 
com a Associação Nacional do 
Transporte de Cargas e Logística 
(NTC&Logística). (Fonte: Gazeta 
do Povo)

A LOUIS DREYFUS COMMODITIES, ENGAJADA COM A 
RESPONSABILIDADE SOCIAL, ESTA CONTRATANDO 

PESSOAS COMDEFICIÊNCIA PARA A ÁREA DE AUXILIAR 
DE SERVIÇOS GERAIS.

Desejável que seja residente na cidade de Prata-MG. Os inte-
ressados deverão enviar currículo para: Fazenda Lageadinho, 

Rod BR 497- Km 40 s/n°. Caixa postal 133 - Prata-MG, CEP: 
38140-000, ou para o email: keelly.carvalho@ldcom.com.

CIACOR - Tintas Coral, CONTRATA: 
Vendedor Externo para Prata e Região. 

OFERECEMOS: Salário Fixo, Comissão, Ajuda de Custo, 
Plano de Saúde (Unimed) e Seguro de vida. 

Interessados enviar CV no e-mail 
vagas.ub@ciacor.com.br.

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 Co-
marca de Prata-MG, na forma da lei, etc, faz saber que pretendem-se casar, em seu 
cartório, os nubentes: - LEANDRO MUNIZ BARBOSA, solteiro, consultor de vendas, 
filho de VALDIR MUNIZ BARBOSA e de MARIA APARECIDA DE FÁTIMA BARBOSA, 
residente no (a) Rua Mato Grosso do Sul, 376, Oliveira, Prata-MG, e FRANCIELA MA-
TEUS DA SILVA, solteira, agente comunitária de saúde, filha de ANDRE LUIZ SOUZA 
SILVA e de ALESSANDRA REGINA MATEUS, residente no (a) Rua Mato Grosso do 
Sul, 376, Oliveira, Prata-MG, ambos brasileiros. - FELIPE LEITE BATISTA, solteiro, 
eletricista automotivo, filho de LOURIVAL BATISTA e de MARIA AUXILIADORA LEITE 
BATISTA, residente no (a) Rua Mato Grosso do Sul, 302, Prata-MG, e JOANA AN-
GELICA FERREIRA DE CAMPOS ABREU, solteira, dentista, filha de ANTONIO DE 
CAMPOS ABREU e de DEUSLENE APARECIDA SILVA FERREIRA ABREU, residente 
no (a) Rua Tiradentes, 369, Prata-MG, ambos brasileiros. - DIOGO ROSA ABREU, 
solteiro, estudante, filho de JOÃO PEREIRA DE ABREU e de TELMA ROSA LIMA DE 
ABREU, residente no (a) Rua Raul Soares, 603, Centro, Prata-MG, e NATALIA MOREI-
RA DE ALMEIDA, divorciada, chefe de cozinha, filha de DIVINO DOS SANTOS DE AL-
MEIDA e de MARIA JOSÉ FONSECA MOREIRA ALMEIDA, residente no (a) Rua Raul 
Soares, 603, Centro, Prata-MG, ambos brasileiros. 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.  

Boi: Poder de compra na 
recria-engorda diminui 

 Os preços do bezerro se-
guem registrando pequenas altas 
neste início de abril, enquanto os 
do boi gordo acumulam ligeiras 
quedas diárias. Segundo pesqui-
sadores do Cepea, esse cenário 
tem reduzido o poder de compra 
de pecuaristas que praticam a 
recria-engorda. Em São Paulo, 
no dia 9, com a venda de um boi 
de 16,5 arrobas para abate, o pe-
cuarista conseguia adquirir 2,07 
bezerros no mercado paulista, 
ante os 2,19 bezerros possíveis 
de serem comprados em março, 

ou seja, redução de 5,5% no po-
der de compra. Desde o início 
de abril, o Indicador do boi gordo 
ESALQ/BM&FBovespa (estado 
de São Paulo) acumula queda de 
1,09%, fechando a R$ 124,52 na 
quarta-feira passada. Já o bezerro 
negociado no mesmo estado acu-
mula alta de 2,01%, a R$ 990,57 
na quarta-feira passada. Segundo 
agentes consultados pelo Cepea, 
os aumentos de preços da reposi-
ção estão atrelados principalmen-
te à oferta restrita. (Fonte: Cepea/
USP)
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Transparência: quesito ausente no setor de energia
 Nesse momento de am-
pla discussão sobre os graves 
problemas provocados pela atual 
política energética brasileira, não 
se pode deixar discutir o papel e a 
atuação do Conselho Nacional de 
Política Energética - CNPE, órgão 
de assessoramento da Presidên-
cia da República para formulação 
dessa política. O CNPE foi criado 
pela Lei nº 9.478, em 6 de agosto 
de 1997, e regulamentado em 21 
de junho de 2000, pelo Decreto nº 
3.520. O seu Regimento Interno 
somente foi aprovado mais de 12 
anos depois de sua criação, em 
10 de novembro de 2009, através 
da Resolução CNPE nº 7. Além de 
ser presidido pelo Ministro de Es-
tado de Minas e Energia, integram 
o “conselho” (com letras minúscu-
las) outros 8 ministros de Estado 
e mais três outros membros indi-
cados pelo poder público. Conta 
com apenas 1 representante da 
sociedade civil, e outro da Univer-

sidade. No entanto, de seus 14 
assentos, as duas últimas indica-
ções encontram-se vagas há anos, 
descumprindo-se a própria Reso-
lução nº 7, do CNPE. O CNPE é 
uma instância de decisão influente 
na promoção de recursos energéti-
cos do país, que inclui a proteção 
do meio ambiente; a promoção da 
conservação de energia; a identi-
ficação de soluções mais adequa-
das para o suprimento de energia; 
o estabelecimento de diretrizes 
para programas específicos, como 
os de biocombustíveis, energia 
nuclear, carvão mineral, gás natu-
ral, energia solar, energia eólica e 
energia proveniente de outras (no-
vas) fontes renováveis. Também 
cabendo a ele a revisão periódica 
da matriz energética do país. Ape-
sar de sua presumida importância 
na definição da política energética, 
o CNPE se comporta como um ór-
gão “chapa branca”, simplesmente 
homologando decisões do executi-

Conceituando o Terrorismo
 Terrorismo é a politiza-
ção da violência ilegítima. Confi-
gura tortura coletiva da socieda-
de, na tentativa de impor objetivos 
de grupos ideológicos ou religio-
sos. O terrorismo torna ilegítimo 
qualquer suposto direito de seus 
praticantes, porque não se pode 
admitir o massacre de inocentes, 
a que título for. Como o terroris-
mo é instrumento de dominação, 
os terroristas são meros agentes 
de interesses transnacionais, na 
guerra permanente, por outros 
meios. Os chefes terroristas cer-
tamente têm conhecimento desse 
papel, que exercem para o poder 
real, que estabelece e controla a 
“Ordem Mundial”. Apesar de ilegí-
timo, cruel e imoral, o terrorismo 
vem sendo praticado em todo 
mundo, dizimando e mutilando, 
crianças, idosos, mulheres, enfim, 
cidadãos pacíficos, não comba-
tentes. A América Latina, infeliz-
mente, também é palco de atro-
cidades terroristas. Os radicais, 
predominantemente comunistas, 
causaram milhares de vítimas ino-
centes nos últimos quarenta anos, 
para tentar impor a ditadura co-
munista à sociedade. Do México 
à Patagônia, os grupos narcoter-
roristas, que se intitulam comu-
nistas, praticaram um verdadeiro 
genocídio nas últimas décadas; a 
queda do muro de Berlim não os 
dissuadiu. A FARC da Colômbia, 
já dizimou mais de 40 mil inocen-
tes; O TUPAC AMARU, do Peru, 
também fez milhares de vítimas. 
Felizmente, o Brasil é exceção 
à regra, tanto na América Latina 
como no mundo, porque aqui os 
terroristas foram derrotados, pelas 
Forças Armadas, com o apoio dos 
brasileiros. As Forças do Bem im-
pediram os Lamarcas, Genoínos, 
Dirceus e outros, de massacrar 
os brasileiros. No bom comba-
te, morreram cerca de duzentos 

terroristas comunistas, cujos as-
seclas, agora, tentam demonizar 
as Forças do Bem, não satisfei-
tos com as polpudas e indevidas 
indenizações que recebem. O 
Presidente Médici, que derrotou 
o terrorismo comunista no Brasil, 
impediu, que esses criminosos 
continuassem matando brasileiros 
até hoje, como ocorre na Colôm-
bia e no Peru. O general merece 
o reconhecimento da história, por 
ter salvado milhares de pessoas, 
da sanha narcoterrorista. No Bra-
sil, apesar de serem promotores 
da morte, os terroristas e seus 
asseclas foram premiados com 
a anistia e com gordas indeniza-
ções, que atualmente ascendem a 
3,5 bilhões de reais. A sociedade 
brasileira e os governos militares 
perdoaram esses promotores do 
mal, na expectativa inocente de 
que passariam a ser promotores 
do bem. Ledo engano! Ao invés 
de se dedicarem a ajudar a cons-
truir um Brasil melhor, voltaram-
-se contra seus benfeitores, em 
atitude revanchista, porque foram 
derrotados na injusta guerra que 
deflagraram contra o povo brasi-
leiro. Na Itália e na Alemanha os 
seus congêneres, Brigadas Ver-
melhas e Baader-Meinhof, estão 
na cadeia ou no cemitério, porque 
não foram perdoados. Ao passo 
que, os terroristas brasileiros, be-
neficiados pela anistia, estão no 
governo e continuam a promover 
o mal. Os terroristas aparelharam 
o Estado em próprio proveito, des-
curando da obrigação de propiciar 
saúde, educação e segurança ao 
povo que os perdoou e que des-
prezam. Os frutos da ação malé-
fica dos terroristas no poder são 
dois milhões de brasileiros assas-
sinados pelo crime organizado, 
nos últimos 20 anos. Ou seja: sob 
o conivente, criminoso e olímpico 
olhar dos terroristas, a cada 3(três) 

Artigo no Alerta Total – www.alertatotal.net  -  Por Antônio Ribas Paiva
dias, são assassinados mais bra-
sileiros,  do que morreram terroris-
tas em combate, durante 21 anos 
de governos militares. Pior do que 
o genocídio do povo brasileiro, 
propiciado pelos terroristas no po-
der, é o genocídio direto, que pra-
ticam roubando o dinheiro público 
e de empresas públicas, como a 
Petrobras, condenando com seus 
crimes 200 milhões de brasileiros 
à miserabilidade e, fragilizando a 
soberania brasileira. Lamentam-
-se as vidas perdidas durante a 
guerra ao terrorismo, porém, a 
responsabilidade por essas mor-
tes é exclusiva dos terroristas, que 
atacaram o povo brasileiro, para 
tentar implantar a ditadura comu-
nista no Brasil. O povo brasileiro 
não permitiu que implantassem 
a ditadura comunista em 1964 
e, não permitirá agora!!! Fossem 
decentes e dignos, os terroristas 
ao menos respeitariam a memória 
daqueles que os pouparam, per-
doaram, indenizaram e permitiram 
que assumissem o governo. Os 
presidentes militares, objetivando 
a pacificação da sociedade, foram 

complacentes com os inimigos do 
povo do Brasil e da Democracia. 
Todavia, a sua magnanimidade 
pessoal não foi reconhecida e teve 
funestas consequências, suporta-
das pela sociedade: o massacre 
de milhões de brasileiros pelo cri-
me e, a roubalheira dos comunis-
tas e seus “primos”, os socialistas. 
“É importante conhecer a história, 
para que não se repitam os erros 
do passado”. Por ter esquecido o 
mal que lhe foi feito, o bom povo 
Brasileiro está sendo morto e rou-
bado pelos terroristas que per-
doou. Porém, tudo tem limites. O 
limite entre a tolerância e a ação 
é a segurança do Brasil! A socie-
dade certamente restabelecerá as 
instituições, rompidas pelos ter-
roristas e seus “sócios” da classe 
política, impondo a legitimidade 
ao trato da coisa pública. Caluda 
traidores! As Forças do Bem e o 
bom povo brasileiro cumprirão o 
seu dever e, novamente, salvarão 
o Brasil das garras do mal. (Antô-
nio José Ribas Paiva, Advogado, 
é Presidente Associação dos Usu-
ários de Serviços Públicos).

vo, utilizando os mesmos métodos 
criados no período ditatorial. O 
debate energético e suas conclu-
sões não podem ficar confinados 
a alguns ditos “especialistas”, pois 
suas decisões afetam toda a socie-
dade. E a falta de processos demo-
cráticos num setor tão importante é 
inaceitável, pois bloqueia os espa-
ços institucionais necessários para 
que esse debate possa acontecer 
e se ampliar. Provavelmente, se 
mais “cabeças pensantes” estives-
sem participando das definições da 
atual política energética não estarí-
amos hoje vivenciando a desastro-
sa situação desse setor. A falta de 
transparência do CNPE, com sua 
postura arrogante, não é aceita 
pela sociedade civil. E essa insa-
tisfação se manifestou claramente 
na reunião em 17 de dezembro de 
2013. A sociedade civil unida pres-
sionou e protestou, exigindo do 
governo federal a democratização 
desse conselho. Nesse dia, Orga-

nizações não Governamentais e 
Institutos lançaram uma nota ao 
governo e à sociedade brasileira 
(ver em http://www.ihu.unisinos.
br/noticias/526791-conselho-na-
cional-de-politica-energetica-onde 
esta-a-sociedade-civil), cobrando 
transparência no processo de dis-
cussão e definição de políticas do 
setor energético. As 41 instituições 
reunidas no “Fórum Mudanças Cli-
máticas e Justiça Social” também 
protocolaram um ofício no Ministé-
rio de Minas e Energia, solicitando 
o preenchimento das vagas não 
ocupadas no CNPE e exigindo 
transparência nesse órgão. Não 
há dúvida que para resolver pro-
blemas no setor energético bra-
sileiro, exige-se muito mais que 
medidas pontuais, exige-se demo-
cratização plena e transparência 
no CNPE – o que só é possível 
com maior participação da socie-
dade civil em suas instâncias deci-
sórias.

Heitor Scalambrini Costa - Professor da Universidade Federal de Pernambuco


