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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)

Evento ‘Histórias de vida’ no Prata
 O projeto ‘Histórias de 
vida - Recortes da memória’, com 
apoio da Lei Estadual de Incen-
tivo à Cultura de Minas Gerais e 
patrocínio da Algar Telecom, pas-
sou por seis cidades do triângulo 
mineiro no período de setembro, 
outubro e novembro de 2013 co-
lhendo as histórias de vida de di-
ferentes pessoas que ali vivem. 
O objetivo do projeto é resgatar 
a memória dos entrevistados, 
através de suas histórias de vida 
e dos diversos momentos que as 
compõem como alegrias, paixões, 
conquistas, desafios e dificul-
dades entre outros sentimentos 
que ao serem divulgados para a 
comunidade reatam laços com o 
passado e valorizam a trajetória 
individual. Taisa Machado, coor-
denadora do projeto, contou que 
toda história de vida é impressio-
nante, mas que ouvir todas estas 
memórias foi o maior aprendizado, 
pois a levou a refletir sobre o pro-

cesso de ouvir e valorizar o que 
o outro diz. Já Ariane Bocamino, 
produtora do ‘Histórias de vida’ 
revelou que é incrível a diversida-
de das histórias encontradas, os 
assuntos são os mais variados, 
desde travessuras de infância até 
grandes superações e que isso é 
encantador de se ouvir. No total, 
durante as visitas às cidades de, 
foram gravadas mais de 80 entre-
vistas que depois de editadas fo-
ram veiculadas na TV Paranaíba 
e estão disponíveis no site close.
com.br/historiasdevida. Além des-
tas veiculações em TV são pro-
movidas exibições públicas nas 
cidades visitadas para que a co-
munidade conheça mais não so-
mente o projeto Histórias de Vida 
bem como a história da própria 
cidade. E no dia 24 de abril, quin-
ta feira, é a vez do Prata receber 
novamente a equipe do projeto e 
assistir as entrevistas realizadas o 
ano passado. O evento é gratuito 

Projeto retorna à cidade para exibição de entrevistas com moradores

 A eleição presidencial de 2014 
só vai se decidir no segundo turno. Essa 
é a tendência desenhada nas pesquisas 
de intenção de voto reservadas para os 
partidos, que não são divulgadas ao pú-
blico porque servem para definir estraté-
gias de campanha, por consultarem uma 
amostragem maior que o habitual nas 
enquetes eleitorais. Marketeiros petistas 
consideram temerária uma disputa po-
larizada em novembro. O risco de o go-
verno sair derrotado aumenta muito com 
uma oposição mais unida contra o bloco 
governista – com imagem cada vez mais 
desgastada. Pela média da numerologia, 
Dilma Rousseff não venceria de imediato. 
A Presidenta tem hoje 36% de preferên-
cia para sua complicada reeleição. Aécio 
Neves aparece com 26 a 27%. Eduardo 
Campos tem 21. Um fator preocupante 
para os partidos que sustentam o governo 
é o crescente percentual de quem deseja 
mudanças, que varia de 70 a 84%, con-
forme diferentes pesquisas. Além disso, 
um percentual de 20 a 30% ameaça usar 
a eleição como protesto contra a clas-
se política, votando nulo, em branco ou 
simplesmente não comparecendo para 
o pleito ou justificando o voto fora do do-
micílio eleitoral original. Nos bastidores 
políticos e econômicos, o informe é que o 
inferno do desgoverno Dilma está apenas 
começando. Os escândalos na Petrobras 
são apenas o começo. Grandes broncas 
devem estourar, também, na Eletrobras 
(aparelhada na divisão PMDB-PT). Ope-
rações policiais de grande envergadura, 
fisgando filhotes de tubarão, como a “Lava 
Jato” tendem a desdobramentos surpreen-
dentes. Além disso, o arsenal de dossiês 
nas mãos da oposição nunca foi tão far-
to na mal contada História deste País. A 
previsão é de muitas broncas estourando 
até junho e depois de julho. Tudo isso joga 
contra Dilma. O que tende a ser um divisor 
de água (ou de lama) é a Copa do Mundo 
da Fifa (que começa dia 12 de junho, em 
São Paulo, e termina dia 13 de julho, no 
Rio de Janeiro). A ufanista propaganda te-
levisiva – principalmente da Rede Globo, 
que tem interesses econômicos diretos no 
negócio – tende a fazer com que o torneio 

de futebol jogue para escanteio os demais 
escândalos na pauta marketeiramente 
manipulada do noticiário. O governo apos-
ta que o clima de torcida vai neutralizar 
os demais escândalos e problemas no 
noticiário – que será providencialmente 
(auto) censurado pela mídia amestrada 
pela inundação de dinheiro público. Se a 
seleção brasileira da CBF vencer o cam-
peonato, o governo tende a tirar proveito, 
ganhando pequeno fôlego. Se for derro-
tada – será o “Brasil” quem vai perder -, 
tudo que foi prometido e não ficou pronto, 
ou foi mal terminado na base da corrupção 
e superfaturamento, acabará providencial-
mente lembrado pela oposição. Os pro-
blemas contra o governo serão exaltados 
na fase mais quente da campanha, até a 
eleição de outubro – que tende a ser de-
cidida apenas em novembro, no segundo 
turno. Além do fator Copa, o fator político 
tira a graça do Palhaço do Planalto. Nunca 
a base governista se mostrou tão sem co-
esão, com forte tendência a um racha, por 
causa das questões regionalistas da elei-
ção. O fato de o PT insistir em enfrentar os 
governadores aliados ou seus candidatos 
abre espaço para pragmáticas traições. 
A volúvel situação (sobretudo no PMDB) 
já dá sinais de migrar para a candidatura 
de Aécio Neves. A tática é manter alguns 
ovos perto da Dilma, mas botar outros no 
cesto da oposição. Independentemente 
de quem saia vencedor, uma grande fatia 
do galinheiro peemedebista não vai para 
o abatedouro e, melhor ainda, continua 
governista como sempre. A prioridade 
máxima do PT e de parte de sua base 
governista é conter os efeitos dos escân-
dalos na Petrobras. A crença imediata é 
que o caso Pasadena (aquela refinaria 
mal comprada, de forma superfaturada, 
por decisão do conselhão da Petrobras, 
então sob comando de Dilma, na gestão 
de Lula) acabe no esquecimento. A aposta 
procede, já que os escândalos cada vez 
resistem menos ao tempo. Uma nova de-
núncia – ou uma grande catástrofe social 
– tira a bronca antiga do noticiário. O go-
verno espera que se repita o costumeiro 
comportamento volúvel do consumismo 
midiático por “novidades” (ruins, péssimas 

e será no salão do CRAS a partir 
das 19h. Todos estão convidados 
para prestigiar histórias de vida 
engraçadas e comoventes e que 

se misturam com a origem e evo-
lução do Prata. Dúvidas entrar em 
contato com a produção (Ariane 
ou Taisa) 34 96870101.

Pesquisas reservadas dos partidos já indicam que eleição terá 2º turno, com alto risco de Dilma perder
Edição do Alerta Total – www.alertatotal.net - Por Jorge Serrão - serrao@alertatotal.net

ou aparentemente boas). Um fator psicos-
social ameaça impactar a eleição. A ten-
dência de explosão da violência urbana, 
com atos de terror e mortes, combinada 
com violentas invasões de propriedades 
na área rural. Todo ano que antecede as 
eleições, sobretudo nos meses de abril 
e, mais radicalmente, em maio, supostas 
facções criminosas, com descaradas in-
tenções de politicagem, promovem espe-
táculos de terrorismo. O objetivo é colocar 
mais medo na já apavorada sociedade. O 
caos desvia o noticiário das broncas polí-
ticas ou econômicas. Por fim, tem o fator 
econômico. Mas este não deve exercer 
tanta influência na eleição de outubro/no-
vembro – a não ser que a tal “oposição” 
consiga explicar direitinho o caos que se 
desenha no horizonte. A inflação – que já 
assusta com o aumento do custo de vida 
nas grandes cidades e periferia delas – 
pode sair do controle no ano que vem. Os 
reajustes de energia (agora) e os aumen-
tos de combustível (certamente depois da 
eleição), junto com a quebra da safra agrí-
cola por causa da incomum super-seca 
deste ano, sinalizam um 2015 mais caro 

para quem continua ganhando a mesma 
coisa. O eleitorado da bolsa família não 
percebe tal problema, mas a classe média 
é atingida violentamente no bolso. Eis o 
teatro de operações para uma campanha 
tétrica. O grande capital transnacional, 
que teve seus interesses prejudicados 
no Brasil, claramente não quer mais o PT 
e seus aliados no poder. O problemão é 
que os substitutos operam em uma linha 
muito próxima da política econômica pe-
tista. Aécio Neves (com Aloysio Nunes de 
provável vice) e Eduardo Campos (com a 
marina Silva, ex-petista radical verde a ti-
racolo) não simbolizam, exatamente, uma 
diferença ao atual modelo. Enfim, o Brasil 
tende a mudar em 2014, com alto risco 
de continuar a mesma coisa em 2015. 
Até porque não será fácil desaparelhar a 
máquina estatal infestada pela petralhada. 
O próximo governo – independentemente 
do presidente – ameaça ser de alta insta-
bilidade política e econômica. O que vem 
depois na República Sindicalista do Brazil, 
sob sistema Capimunista, só Deus sabe. 
(Jorge Serrão. Edição do Blog Alerta Total 
de 22 de Abril de 2014).
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
INAUGURADO O CHAFARIZ FON-
TE LUMINOSA - Dia 22 de abril, às 
20h00min horas foi inaugurado o Chafa-
riz da Fonte Luminosa, na Praça XV de 
Novembro. Esta obra resgatou o cartão 
postal da cidade do Prata, que agora 
conta com luzes de led e policromia, 
uma obra com engenharia e uma estru-
tura definitiva. Esta fonte se destaca pela 
beleza, pelo brilho e a vida que trouxe 
para a nossa Praça Central. Na inau-
guração compareceram várias pessoas 
prestigiando a solenidade, estando pre-
sentes o prefeito Dr. Anuar, acompanha-
do da primeira-dama Letícia, juntamente 
com os vereadores da Câmara Municipal 
de Prata, que descerraram a placa de 
inauguração. A placa leva o nome do 
saudoso ex-vice-prefeito, José Carlos 
Chaves Cunha, que em discurso o pre-
feito Dr. Anuar, afirmou que em todas as 
obras da Administração Ação e Trabalho 
Por Você, o nome do vice-prefeito José 
Carlos, estará em todos os monumentos. 
O prefeito finalizou a cerimônia agrade-
cendo a presença de todos e convidou a 
população para conhecerem a fonte. No 
evento houve uma belíssima apresenta-
ção da Banda Municipal Júlio Vieira do 
Amaral, que abrilhantou a noite.
ESCLARECIMENTO AOS USUÁRIOS 
DO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE - O 
prefeito Dr. Anuar Arantes Amui, esclare-
ce que a falta de alguns medicamentos 
nas UBSF (Unidade Básica de Saúde 
Familiar) e Farmácia Popular se deve ao 
atraso da entrega dos medicamentos da 
Farmácia de Minas, padronizados pelo 
Governo tais com Losartana Potássica/
Anolodipino/Nifedipina/Enalapril/Ome-
prazol e Amoxicilina Suspensão. Escla-
rece ainda, que este ano não foi recebida 
nenhuma remessa do Governo e o atra-
so de 100 dias é geral em todo o Estado 
de Minas Gerais.  Os recursos repassa-
dos ao Município de três em três meses 
no valor de R$ 71.000,00 (setenta e um 
mil reais) para a compra de medicamen-
tos básicos e psicotrópicos não foram re-
passados pelo Estado e o Município não 
pode comprar, pois fica impossibilitado 
de receber medicamentos da Farmácia 
de Minas. Após pedido de informação 
ao Estado, os medicamentos psicotrópi-
cos já estão sendo encaminhados para 
estarem à disposição da população. Os 
medicamentos para hipertensão arterial 
não se pode precisar a data que estará 
disponível, pois depende do Estado.  Es-
tamos trabalhando e cumprindo com as 
nossas obrigações e disponibilizando os 
medicamentos de urgência junto ao cor-
po clínico do PAM, para o atendimento 
da população. Acreditamos que em bre-
ve tudo estará resolvido, mas enquanto 
isso solicite receita nos postos de saúde 
e peguem os medicamentos nas farmá-

cias populares da cidade. O prefeito Dr. 
Anuar Arantes Amui, pede a compreen-
são de todos.
PRATENSE GANHA JOGO CONTRA O 
TIME DE ARAGUARI DE 5 X 0 - Em um 
jogo emocionante dia 20/04- Domingo de 
Páscoa, válido pela 5ª Rodada da Copa 
Amvap 2014 a Pratense recebeu a equi-
pe de Araguari até então com 01 jogo a 
mais era líder da competição. Logo aos 
10 minutos de jogo o lateral direito da 
Pratense (Rafael), com um lindo passe 
de seu irmão Vinicius abiu o marcador. 
Porém aos 15 minutos o lateral esquerdo 
que já havia recebido cartão amarelo foi 
expulso após receber o 2º amarelo. Aí 
foi pressão do adversário o tempo todo, 
mais em uma jogada pela direita nova-
mente Vinicius deixou seu Irmão Rafael 
na cara do gol o qual chutou por debai-
xo das pernas do Goleiro Alex fazendo 
Pratense 02x 00 e assim terminado o 1º 
Tempo. Com o Placar adverso a equi-
pe do Araguari voltou para o 2º Tempo 
partindo para cima da Pratense e dando 
maior sufoco o tempo todo, fazendo que 
o goleiro da Pratense Regis, destacas-
se na partida fazendo lindas defesas. E 
aos 25 minutos do 2º tempo após contra 
ataque da Pratense pela esquerda o Ata-
cante Vinicius marcou o 3º Gol. Já aos 
35 minutos o jogador de Araguari foi ex-
pulso após entrar em jogada violenta no 
Atleta Leandrinho (Destaque da Partida). 
Aos 40 minutos em uma jogada pela es-
querda o atacante Mateus que tinha aca-
bado de entrar fez Pratense 4x 0. E aos 
42 minutos de jogo o Araguari ficou com 
menos 01 atleta após outra expulsão, 
deixando caminho para a Pratense am-
pliar após um chute do Artilheiro Queiji-
nho de fora da área no ângulo do goleiro 
Alex, fazendo Pratense 5 x 0.  Agora a 
Pratense é a Líder da Competição e com 
01 jogo a menos. “Queremos agradecer 
a toda nossa torcida que compareceu 
hoje aqui no campo para nos prestigiar 
a todos os nossos colegas (atletas) da 
Pratense, comissão técnica, prefeito 
Municipal Dr. Anuar Amui e também a 
esta Diretoria que faz de tudo para nós 
Atletas e dá condições de Trabalho para 
que nós Jogadores entramos em campo 
e empenhamos com amor e dedicação”, 
finalizou João Paulo (Queijinho). 
PERIGO ANUNCIADO – A Rua Cel. As-
tolfo Bittencourt, aquela que sai da Praça 
15 de Novembro até encontrar com o Lar 
São Vicente de Paulo com a nova sina-
lização passou a ser mão única. Como 
vivemos no Brasil, os condutores não 
estão respeitando e continuam trafegan-
do como se nada houvesse mudado, 
colocando em risco a vida de perdestes, 
acidentes, colisões etc. Não é diferente 
também nas imediações da Praça do 
Trabalhador, ninguém está respeitando 
a placa PARE. Solicitamos a quem de 
direito providencias, se for o caso um 
trabalho educativo, orientando sobre as 

C l a s s i f i c a d o s
VENDO À PRESTAÇÃO TERRENO NO 
BAIRRO COLINA PARK BOULEVARD 
– Entrada de R$ 1500,00 e prestação 
de R$ 199,00. Tratar 9136-0096 ou 
9999-8767.
VENDO UMA CASA – No Parque do 
Jacarandá, com garagem, cerca elétri-
ca, 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 – Na Rua Pernam-
buco, no Bairro Edna, 03 quartos, sala, 
banheiro, copa, cozinha, demais depen-
dências. Tratar (34) 9114-9086
VENDO UMA CASA – Na Rua Espírito 
Santo, no Bairro Edna, 03 quartos, sala, 
banheiro, copa, cozinha, demais depen-
dências. Tratar (34)9114-9086
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.

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

mudanças que vieram para melhorar o 
fluxo de veículos e infelizmente o bicho 
homem não respeita ninguém, nem a 
sua própria vida. Caso não surtir efeito, 
aplicar multas, levando em consideração 
que é a parte mais sensível do homem. 
(Miguel Soares) 
POR VIOLAÇÕES AOS DIREITOS DA 
CRIANÇA - Levantamento feito com 
dados dos conselhos tutelares de todo 
o país revela que pais e mães são res-
ponsáveis por metade dos casos de 
violações aos direitos de crianças e ado-
lescentes, como maus-tratos, agressões, 
abandono e negligência.  Os números 
retirados do Sistema de Informações 
para a Infância e Juventude, do governo 
federal, apontam 229.508 casos registra-
dos desde 2009, sendo que, em 119.002 
deles, os autores foram os próprios pais 
(45.610) e mães (73.392). O levanta-
mento, baseado em informações de 83% 
dos conselhos tutelares brasileiros, mos-
tra também que os responsáveis legais 
foram autores de 4.403 casos, padrastos 
tiveram autoria em 5.224 casos e ma-
drastas foram responsáveis em 991. "É 
um problema que não decorre apenas 
das situações econômicas e sociais, 
como o caso do menino Bernardo mos-
tra. Muitas vezes, as situações que en-
volvem pessoas pobres são mais denun-
ciadas até pela facilidade de os vizinhos 
terem acesso, pelas formas de moradia, 
as pessoas são mais comunicativas nas 
regiões mais periféricas. Agora, a vio-
lência também ocorre em famílias mais 
abastadas, mas muitas vezes [as viola-
ções] não são denunciadas, na tentativa 
de manter um certo status familiar”. Se-
gundo a polícia, menino de 11 anos (Ber-
nardo) foi assassinado com uma injeção 
letal no interior do Rio Grande Sul. Os 
suspeitos são o pai, a madrasta e uma 
amiga dela. Isso todo o mundo viu e con-
firma as estatísticas. (Conselho Tutelar)
4ª REUNIÃO SOBRE SEGURANÇA 
PÚBLICA EM PRATA NA CASA DO 
EMPRESÁRIO. – A reunião aconteceu 
no dia 15 de abril, e contou com a pre-
sença do capitão PM Flavio Souza e o 
tenente PM Maurício, diretor do presídio 
Luciano Braga e, delegado de Policia 
Civil Elifaz Uhara, presidente da asso-

ciação de moradores do Bairro Oliveira 
Sr. Elisiar, Gil Martins da Radio Cidade, 
Marilza Diretora da Escola Severiano 
do Bairro Primavera, Junior Guerreiro 
e vereadores Marcel e Rato, Cleuzinha 
Secretária do vereador Darlon, Eng.º 
Agrônomo Arthur Pessim - Fazenda de 
Seringueira, Miguel Alcanjo Soares Ban-
co Itaú, e povo em geral. Em resposta 
as demandas apresentadas na reunião 
de março, foram apresentados alguns 
dados que dizem respeito à violência 
que está assustando a população, da-
dos reais apontam seis mortes nestes 
primeiros quatro meses, sendo que 03 
assassinos já foram identificados e es-
tão presos. Assaltos a postos de gaso-
lina e furtos de veículos também já es-
tão presos 3 elementos e vários outros 
indiciados. Com relação à vigilância nas 
agências bancárias, decidimos que es-
tas deverão ser notificadas no decorrer 
deste mês, com base no projeto de auto-
ria do vereador Marcel que estabelece a 
instalação de câmeras de monitoramen-
to e guarda 24hs.  A Plenária decidiu 
também iniciar o debate sobre a criação 
da Guarda Municipal, por entender que 
é de interesse público. Outros projetos 
que serão priorizados é o "Vizinho So-
lidário" e "Comércio Monitorado" onde 
teremos um oficial da PM monitorando 
cada bairro da cidade. A próxima reunião 
será no dia 20 de maio, para dar conti-
nuidade ao plano de ação da segurança. 
(Miguel Soares)
OBRIGAÇÃO DOS PAIS - A falta da 
figura do pai desestrutura os filhos, 
tirando-lhes o rumo da vida e deita-
-lhes a vontade de assumir um projeto 
de vida. Tornam-se pessoas inseguras 
e infelizes. Tal comprovação facilitada 
pela interdisciplinaridade, a cada vez 
mais presente no âmbito do direito de 
família tem levado o conhecimento da 
obrigação indenizatória por dano afetivo. 
Ainda que a falta de afetividade não seja 
indenizável, o reconhecimento da exis-
tência deve servir, no mínimo, para gerar 
o comprometimento do pai com o pleno 
e sadio desenvolvimento do filho. Não se 
trata de impor um valor ao AMOR, mas 
reconhecer que o afeto é um bem muito 
valioso!”(Conselho Tutelar)
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 Nelson Rodrigues, nosso gran-
de cronista do cotidiano,  disse, entre as 
suas várias frases simples, mas profun-
das,  que: “O brasileiro é um feriado”; 
“Subdesenvolvimento não se improvisa. É 
obra de séculos”. E  “O brasileiro tem com-
plexo de vira-lata”. Por isso, costumo adu-
zir que o complexo é devido, pois, apesar 
de poucos lampejos primeiro-mundistas,  o 
país é vira-lata. Para provar, vejamos: 
quando há um acidente com caminhão na 
estrada, os moradores da localidade sa-
queiam as cargas; a corrupção estrutural; 
o povo não acredita na Justiça e a faz com 
suas próprias mãos, queimando ônibus e 
saqueando e destruindo lojas; as constru-
ções em encostas, que vão morro abaixo 
com chuvas abundantes; 10% da popula-
ção é analfabeta, sem contar os funcio-
nais; a lerdeza da Justiça, causada por 
copiosos agravos e embargos e dias não 
trabalhados, próximos a feriados; senador 
suplente, sem voto; prescrição da pena; 
progressão da pena; jovens mães soltei-
ras, com vários filhos, de diferentes pais, 
todos não assumidos e sumidos; a prolife-
ração de sindicatos. Obras superfatura-
das, que custam e demoram muito mais do 
que o estimado; empréstimos a Cuba e 
países africanos sob segredo e à revelia 
do Congresso; foro privilegiado; prisão es-
pecial para quem tem curso superior; limite 
máximo de 30 anos de prisão; indulto de 
Natal; universidade gratuita; indenização e 
pensão aos anistiados livre de imposto de 
renda (bolsa-ditadura); auxílio-reclusão; 
prisão domiciliar; Justiça que privilegia os 
ritos em detrimento dos fatos; extinção da 
punibilidade para quem tem mais de 70 
anos; palácios na Justiça; imunidade par-
lamentar, que devia ser apenas para falar. 
Juiz corrupto aposentado, em vez de de-
mitido e processado; equiparação salarial 
em cargos diferentes; réus que podem fi-
car calados ou mentir para não se incrimi-
nar; cargos iguais com salários desiguais 
entre os Poderes; zonas de exclusão, 
como reservas indígenas contínuas; sub-
sídio a fundo perdido; violência urbana; 
marajás no Serviço Público; desrespeito 
às posturas públicas (desordem urbana); 
excesso de ONG, muitas inidôneas, rece-
bendo recursos públicos; favelização cres-
cente nas cidades; falta de presença do 
Estado nas fronteiras; progressão continu-
ada nas escolas. Cargos de confiança, em 
detrimento de concursos públicos; sena-
dor suplente sem voto; deputado com pou-
cos votos eleito por coeficiente eleitoral do 
partido; o Foro de São Paulo; deputados e 
senadores que aprovam aumentos sala-
riais para si mesmos; dez milhões de anal-
fabetos; falta de qualidade na educação 
fundamental; a cultura da mentira por polí-
ticos e advogados de criminosos; notas 
frias; verbas indenizatórias e verbas de 
gabinete dos congressistas; funcionários 
fantasmas; garçons do Senado ganhando 
R$ 15 mil, nomeados por atos secretos; 

maioridade penal de menores delinquen-
tes só aos 18 anos. Elevada carga e terro-
rismo tributário; maquiagem das contas 
públicas; excesso de vereadores, deputa-
dos e senadores; recursos não contabiliza-
dos; Constituição plena de direitos e parca 
de deveres; proibição do uso de algemas 
nos bandidos; emenda dos parlamentares 
ao orçamento; infidelidade partidária; voto 
secreto no Congresso; povos indígenas 
sob controle de ONG estrangeiras; cão pi-
tbull;  milhões de brasileiros dormindo nas 
ruas por não terem dinheiro da passagem 
para voltar para casa; aumento da idade 
para recebimento da bolsa-família; trem da 
alegria; passeatas e marchas em apoio às 
drogas; nações e terras indígenas e qui-
lombolas. O desmonte da Petrobras e Ele-
trobras, usadas para corrupção e objetivos 
eleitoreiros de manutenção do poder; ín-
dios inimputáveis, que cobram pedágio em 
estrada; bandidos com celular nos presí-
dios; agressividade e impunidade no trân-
sito; dengue, gripe suína, febre amarela, 
hepatite, meningite e hanseníase; péssimo 
atendimento à sociedade pelo Estado; in-
gerência político-partidária na administra-
ção pública (partidarismo de Estado); des-
pesas sem fonte de receita;  aposentadoria 
sem contribuição anterior; o esvaziamento 
da Comissão de Ética Pública; dinheiro 
nas meias, cuecas e quartos de hotel. Ba-
las perdidas; acidentes e mortes nas pés-
simas estradas; deficit  crescente na Previ-
dência; gastos “secretos” da Presidência 
da República; deficit habitacional;  as filas 
e sofrimentos dos que usam a saúde públi-
ca; cartões corporativos do governo; rá-
dios piratas; excesso de ministérios e se-
cretarias; aparelhamento da máquina 
pública com correligionários, em detrimen-
to de técnicos de carreira; plano de saúde 
vitalício para senadores, ex-senadores e 
seus familiares, mesmo que tenham exer-
cido o cargo por poucos dias; nomeação 
para cargos públicos de políticos derrota-
dos nas urnas; comunidades que vivem 
nos lixões; metade das casas do País sem 
rede de esgoto e coleta de lixo; bueiros 
sem tampa, roubadas. Fraudes generali-
zadas; financiamento público das campa-
nhas eleitorais; interferência da Igreja em 
assuntos como células-tronco e aborto; 
asilo a bandidos internacionais e liberdade 
aos bandidos nacionais; congressos de 
ministros, desembargadores e juízes fi-
nanciados por bancos privados; autorida-
des viajando em jatinhos de empresários; 
traficantes fechando o comércio; falta de 
atitude do Congresso, Assembléias e Câ-
maras contra os políticos corruptos; fun-
cionários da Receita Federal acessando 
dados de contribuintes, protegidos por si-
gilo, com fins inidôneos; Elevado spread 
bancário; invocação de direitos humanos 
para aqueles que desrespeitam os direitos 
humanos; a prestação de favores em troca 
de benefícios pessoais; desmatamento da 
Amazônia e da Mata Atlântica; Códigos 

Definição do Brasil

VENDO OTIMO TERRENO

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

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

Penal, Ambiental e de Processo Penal de-
satualizados; excessiva demora no licen-
ciamento ambiental; pais, dias na fila para 
matricular filhos em colégios públicos; su-
cessão de escândalos de corrupção; “la-
ranjas”, inclusive a babá; tentativas de au-
mento do número de vereadores, de 
municípios e de estados; indulgência com 
os movimentos sociais, que invadem e de-
predam propriedades. Caixa 2; Estatuto da 
Criança e do Adolescente, que prevê limite 
máximo de três anos de reclusão para me-
nores de 18 anos, mesmo que tenham pra-
ticado crimes hediondos; cooptação, à 
custa de recursos financeiros, de sindica-
tos, movimentos sociais e de estudantes; 
auxílio-moradia para quem tem imóvel e 
para o cônjuge, embora ambos morem na 
mesma residência; consumo crescente de 
crack e cocaína nos últimos anos; ausên-
cia de trabalho nas prisões superlotadas e 
desumanas; milícias nas favelas; tráfico de 
influência; prevalência do pragmatismo 
político sobre o principismo ético; falta de 
transparência nos contratos; 20 mil funcio-
nários no Congresso; tráfico de drogas. 
Sete anos depois de ter sido escolhido o 
pais da Copa de 2014, estádios, aeropor-
tos e mobilidade urbana ainda não estão 
prontos, a 60 dias do jogo inicial; crime or-
ganizado; contribuição sindical compulsó-
ria; aumento e maquiagem dos gastos pú-
blicos; falta de compromisso com a 
verdade; anúncios de planos e ações nun-
ca executadas; as gastanças e os passa-
portes diplomáticos dos filhos de Lula; os 
filhos e a neta de Sarney, sua Fundação e 
seus contratados “secretos”; Roseana 
Sarney, seu mordomo e as suas muitas 
cirurgias às custas de dinheiro público; 
Juiz Lalau, do TRT. Dilma e suas mentiras 
sobre projetos nunca executados; políticos 
filmados recebendo propina, que teimam 
em voltar; as cotas raciais no Instituto Rio 
Branco; excesso de feriados; arrastão; o 
presidente da FIESP, meca do capitalismo, 
membro de Partido Socialista, o Brasileiro; 
fundos de pensão privados fabricando 
dossiês contra adversários políticos do go-
verno; livros escolares nas escolas públi-
cas exaltando o socialismo e criticando o 
capitalismo; licitações combinadas e su-
perfaturadas; tráfico de influência; trans-
porte público caótico, maltratando os usu-
ários; institucionalização da corrupção nos 
altos escalões, em todos os níveis do Es-
tado e em todos os poderes. Horário elei-
toral obrigatório; padres pedófilos; inse-
gurança pública; ministro do STF, 
empresário no ramo do ensino; violência 
nas escolas; Demóstenes Torres, sena-
dor cassado, promotor vitalício no MP de 
Goiás; trabalho escravo no campo; tráfico 
de influência nos empréstimos consigna-
dos; passaportes diplomáticos fornecidos 
a pastores evangélicos; banalização do 
erro; chamar crime, de falha administrati-
va; manutenção de gratificações por fun-
ções não mais exercidas. Estatuto da 
Igualdade Racial, que, com suas ações 

afirmativas, torna desigual o tratamento 
às raças e contribui para o racismo; paga-
mento de horas extras não trabalhadas a 
funcionários do Congresso; vice-presi-
dente da República sem funções adminis-
trativas; congressistas ganhando 15 salá-
rios anuais e adicionais; atrasar prazos 
para depois comprar com urgência, sem 
licitação; cotas raciais nas universidades; 
uso de órgãos do Estado como extensão 
de um partido político; a degradação ge-
neralizada do patrimônio público; nepotis-
mo direto e cruzado; descaso com as 
Forças Armadas, embora com ambição 
de ser membro do Conselho de Seguran-
ça da ONU. As tendências autoritárias do 
PT; o mensalão do PT e do DEM; os san-
guessugas, os aloprados e o valerioduto 
do PT; o Bancoop e o tesoureiro do PT; 
generosidades com países vizinhos em 
detrimento das necessidades internas; 
presidentes que não separam o Estado 
do seu partido político; ministros do STM 
que se atribuem auxílio-aposentadoria; 
perdão de dívidas de países diversos; 
atos administrativos secretos no Senado, 
criando cargos e aumentos de salários 
para apaniguados; congressistas usando 
verbas de representação em despesas 
pessoais; férias excessivas de políticos e 
juízes; juízes recebendo auxílio-moradia 
em suas comarcas; irresponsabilidade 
fiscal. Uso da máquina oficial em favor de 
uma candidatura; Poder Legislativo sub-
misso aos interesses do Poder Executivo; 
desmerecimento de presidentes anterio-
res; liberdade assistida de menores crimi-
nosos; encanto com as ditaduras de es-
querda, como em Cuba, e revanchismo 
contra as de direita; o custo exagerado da 
Copa, muito além do previsto, e com di-
nheiro público, quando se anunciava que 
o grosso seria privado; o trem-bala, anun-
ciado com apesar de pauta extensa de 
PEC e MP, só trabalha meia semana. 
Simpatia e apoio a grupos revolucionários 
de esquerda, como as FARC; simpatia e 
apoio a governos bolivarianos, como da 
Venezuela, Equador e Bolívia; ônibus es-
colares municipais reprovados pelo De-
tran;  Plano Nacional de Promoção da 
Cidadania e Direitos Humanos dos LGBT; 
o Plano Nacional de Direitos Humanos e 
a Política Nacional de Cultura, contrários 
aos princípios democráticos; ameaças de 
“controle social” da mídia; eufemismos 
caridosos, chamando menores crimino-
sos não de presos, mas “apreendidos”, e 
presidiários, de “reeducandos”, etc, etc, 
etc. E mais, mais, mas muito mais!!! Afi-
nal, que país é este? Respondo: a melhor 
definição do Brasil colhi, recentemente, 
de um artigo de Maria Helena R. R. de 
Souza, em seu blog, “Pintando o 7”: “Já 
fomos o País do Futuro. Hoje somos o B 
dos BRICS. Não sei se B maiúsculo ou 
minúsculo. Para mim, somos é a Viúva 
Porcina, a que foi sem nunca ter sido”. Ir-
retocável!! (Luiz Sérgio Silveira Costa é 
Almirante, reformado).

Artigo no Alerta Total – www.alertatotal.net
Por Luiz Sérgio Silveira Costa

“No Brasil, nem a esquerda é direita”. (José Simão)
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Leia semanalmente o Jornal 
de Negócios pela Internet
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jornalnegocios.wordpress.com

Grandes visões fracassadas

 As tentativas de compra 
abaixo da referência perderam 
força. O mercado do boi voltou 
trabalhar em ambiente firme. Em 
São Paulo, os frigoríficos que 
testavam o mercado com preços 
menores elevaram suas ofertas 
de compra. A disponibilidade de 
animais restrita, somada à redu-
ção nos dias de negociação da 
próxima semana, torna o mer-
cado comprador. Negócios de 
R$ 124,00/@, à vista, voltaram a 
aparecer na quarta-feira (16.04). 
Não são poucas as indústrias 
paulistas que trabalham com es-

calas de abate de dois dias úteis. 
Em Mato Grosso do Sul, em Cam-
po Grande e Três Lagoas, onde a 
referência ficou em R$ 118,00/@, 
à vista, ocorrem negócios de R$ 
120,00/@, nas mesmas condi-
ções, e cresce a resistência do 
pecuarista em entregar mediante 
ofertas menores. Em Goiás, fica 
clara a dificuldade para com-
prar boiadas. Tanto na região sul 
quanto em Goiânia, mesmo os 
frigoríficos de grande porte abri-
ram ofertas de compra em valores 
maiores, e isso puxou a referên-
cia. (Fonte: Scot Consultoria)

Artigo no Alerta Total – www.alertatotal.net
Por Paulo Roberto Gotaç

Morre em Uberlândia o narrador 
esportivo Luciano do Valle

 Morreu na tarde deste sá-
bado, em Uberlândia, o narrador 
esportivo Luciano do Valle, de 70 
anos. Ele foi internado em um hos-
pital particular da cidade, na tarde 
deste sábado (19), após passar 
mal durante voo até a cidade - 
onde faria a transmissão do jogo 
entre Atlético-MG e Corinthians, 
pelo Campeonato Brasileiro. O jor-
nalista, que viajava de São Paulo, 
foi socorrido ainda no aeroporto 
da cidade mineira pelo Corpo de 
Bombeiros. A morte do narrador foi 
confirmada pela TV Bandeirantes, 
emissora na qual trabalhava. De 
acordo com informações do hospi-
tal, o narrador deu entrada direto 
na Unidade de Terapia Intensi-
va (UTI). A causa da morte ainda 
não foi confirmada, e o hospital 
não passou mais detalhes sobre 
o ocorrido à reportagem. Colegas 
relataram que Luciano vinha en-
frentando problemas de saúde. O 
jornalista da TV Globo Marco Aure-
lio Souza estava no mesmo voo do 
narrador e contou o que se passou 
no avião. - Ele não se sentiu bem 
durante o voo. Não teve nenhum 
rebuliço no avião. Ele só comuni-
cou à comissária que não se sentia 
bem e pediu que, quando o avião 
descesse, chamassem um médi-
co. Estava na primeira fileira. To-
dos os passageiros saíram, mas 

ele permaneceu. Quando eu saía, 
o comandante já tinha saído da ca-
bine e conversava com ele indican-
do que tinha chamado um médico. 
A gente ficaria no mesmo hotel. 
Quem me relatava as coisas era 
o Fernando Fernandes, da Band. 
O Luciano já foi muito mal para o 
hospital. Meia hora depois, o Fer-
nando me ligou para dizer que ele 
tinha morrido de um problema do 
coração - relatou o jornalista. O re-
pórter da Bandeirantes Fernando 
Fernandes também estava no voo. 
Ele relatou, em entrevista para a 
emissora, que Luciano já não se 
sentia bem em São Paulo. - Tí-
nhamos o voo às 13h30m de São 
Paulo para Uberlândia. Ele disse 
que estava com dor nas costas. 
No meio do voo, fui lá para a frente 
e vi que ele não estava bem, que 
estava suando - comentou Fernan-
des. Luciano do Valle Queiroz era 
natural de Campinas, trabalhava 
atualmente na TV Bandeirantes e 
foi narrador esportivo da TV Globo 
por onze anos. Chamado de "o me-
lhor gol da TV", ele era considera-
do um dos principais profissionais 
da imprensa do país, tendo trans-
mitido Copas do Mundo, Olimpí-
adas, Fórmula 1 e Fórmula Indy, 
além de ter sido apresentador do 
Globo Esporte.  Torcedor da Pon-
te Preta, Luciano iniciou a carreira 
aos 16 anos, na Rádio Central de 
Campinas, e ganhou destaque tra-
balhando na Rádio Nacional, em 
São Paulo. Pela emissora, ele par-
ticipou da cobertura da conquista 
do tricampeonato mundial de fute-
bol na Copa do Mundo do México. 
No mesmo ano, Luciano do Valle 
passou a fazer parte a equipe da 
Globo. A primeira transmissão 
ocorreu no basquete masculino, 
no Troféu Governador do Estado 
de São Paulo. Em 2003, ele tam-
bém fez parte da equipe esportiva 
da TV Record.

Mercado do boi gordo: 
tentativas de compra abaixo 
da referência perderam força

 A reportagem do New 
York Times do último domingo, 
intitulada "Grandes Visões Fra-
cassam no Brasil" (Great Visions 
Fizzle in Brazil), de autoria de Si-
mon Romero, jornalista americano 
que cobre o Brasil desde 2011, 
apresenta uma radiografia lúgu-
bre e depressiva da situação atual 
do nosso país. A matéria se inicia 
pela referência à decadência que 
se seguiu ao boom artificial de pro-
gresso  que, como qualquer cida-
dão razoavelmente informado não 
desconhece, não foi construído em 
alicerces sólidos mas baseado no 
estímulo ao consumo irresponsá-
vel e no populismo de resultados 
imediatos, visando a objetivos pu-
ramente eleitorais. A reportagem 
desfia, em seguida, um rosário 
de projetos mal concebidos e dis-
pendiosos, obras grotescamen-
te inacabadas, destacando-se a 
construção de várias pontes fer-
roviárias, testemunhos patéticos e 
fantasmagóricos de ligações desli-
gadas e pernetas que  unem o ar 
daqui com o ar de lá, vestígios da 
Ferrovia Transnordestina, inicia-
da em 2006, interrompida e, hoje, 
abandonada, depois de desalojar 
e deslocar  inúmeras famílias que 
não receberam nenhuma compen-
sação e vivem hoje numa atmos-
fera de desesperança e miséria. 
Cita também o incrível teleférico 
de 32 milhões de reais, constru-
ído numa comunidade do Rio de 
janeiro e que só realizou, com o 
prefeito fazendo o papel de mestre 
da banda, a viagem inaugural, em 
2012, parado desde então. Foram 
lembrados também os geradores 
eólicos, sem "tomadas" e linhas de 
transmissão, necessidades óbvias 
para a oferta de energia, além dos 
gastos mal direcionados e sem 
propósito, como o monumento aos 

ET's, em Varginha, um espelho da 
incompetência da administração 
pública, atualmente parado, no es-
queleto, e oxidando. O que dizer 
então do projeto futurista construí-
do em Natal, inaugurado em 2008, 
assinado por afamado arquiteto, 
também abandonado, servindo, no 
momento, de habitação para desa-
brigados? Dignos de menção são 
também os projetos megalomanía-
cos de irrigação cuja prontificação, 
prometida para 2010, apresenta 
como único resultado, no entanto, 
até agora, a degradação do solo 
por onde deveriam  passar quan-
tidades generosas de água para 
atender agricultores nordestinos 
secularmente torturados pela seca. 
Sobre toda essa rede de absurdos 
desconexos e capengas, está o 
impacto produzido pela constru-
ção de luxuosos estádios para a 
Copa do Mundo que se aproxima, 
alguns dos quais em locais em 
que o futebol desperta menos in-
teresse que lançamento de coco, 
em cidades nas quais grande parte 
do esgoto ainda corre a céu aber-
to. Enfim, a matéria  expõe um 
quadro de apreensão, agravado 
por uma disputa eleitoral no cor-
rente ano que promete ser a mais 
desleal dos últimos tempos, tudo 
adornado com um crescimento ra-
quítico, uma inflação persistente, 
uma classe política mergulhada 
em fétido ambiente de corrupção 
e pragmatismo corrosivo e uma 
justiça a serviço dos propósitos de 
um executivo ensandecido pela 
manutenção do poder a qualquer 
custo. Ao contrário de "Viva o Povo 
Brasileiro", título de uma das obras 
mais significativas de João Ubaldo 
Ribeiro, somos forçados a falar 
baixinho,"Pobre Povo Brasileiro". 
(Paulo Roberto Gotaç é Capitão 
de Mar e Guerra, reformado).

 Depois de um intervalo 
de uma safra, Mato Grosso, maior 
produtor de grãos e fibras, pode 
novamente ser também o estado 
com a maior renda agrícola deste 
ciclo. As estimativas apontam para 
uma receita de R$ 44,73 bilhões, 
que se confirmada, representa 
um acréscimo de 6,22% sobre 
o faturamento do ano anterior, 
em R$ 42,11 bilhões, e imprime 
um número histórico para o esta-
do, já que essa é a maior recei-
ta agrícola apurada para a safra 
mato-grossense. Comparando 

o desempenho local, que revela 
expansão anual de 6,22%, com 
a estimativa nacional, em 3,18% 
– de R$ 284,38 milhões para R$ 
293,43 milhões – Mato Grosso 
crescerá quase duas vezes mais 
que o País em 2014. O desempe-
nho está alicerçado na soja e no 
algodão. Para São Paulo, atual 
detentor do título de maior receita 
agrícola do Brasil, a negociação 
gerada no campo deve somar 
R$ 43,66 bilhões, inferior aos R$ 
45,21 bilhões gerados no ano pas-
sado. (Fonte: Diário de Cuiabá)

MT passa SP e deve fechar 
2014 com maior renda 
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Vendedor Externo para Prata e Região. 

OFERECEMOS: Salário Fixo, Comissão, Ajuda de Custo, 
Plano de Saúde (Unimed) e Seguro de vida. 
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Giro de Noticias
CRISE - Todos os analistas nacio-
nais ou internacionais com alguma 
credibilidade apontam que 2014 
será um ano muito difícil, mas que 
2015 tende a ser caótico para o 
Brasil. O país pagará a conta das 
maquiagens econômicas do PT, 
de Lula e Dilma produzidas com 
um único objetivo: a continuidade 
do projeto de poder da esquerda. 
O Brasil conseguiu sobreviver à 
manipulação dos projetos sociais, 
que renderam o segundo mandato 

de Lula e o primeiro de Dilma, mas 
agora o país está ameaçado por 
outro tipo de mentira: a mentira na 
economia. Os pilares da estabili-
dade estão ruindo e tudo indica 
que, se reeleita, Dilma completará 
o estrago, pois aí mesmo que não 
ouvirá ninguém. PIB de menos 
2%, congelamento de preços pú-
blicos, subsídios que desgraçam 
os municípios, descumprimento 
do superávit primário, enfraqueci-
mento do real, inflação e juros su-

bindo. O Brasil já viveu este dra-
ma. A continuidade de Lula, Dilma 
e o PT no poder condena o país 
a passar por tudo isso. De novo, 
pois quem criou o problema não 
irá resolvê-lo. É hora de mudança. 
O que nos resta é o voto. (Jornal 
Folha das Gerais - Salinas/MG)
DESCASO DO PT COM MINAS 
- Fernando Pimentel, ex-ministro 
de Desenvolvimento Indústria e 
Comércio do governo petista de 
Dilma Rousseff deu entrevista ao 

Estado de Minas já como candida-
to ao governo de Minas Gerais e 
disse que o que vê de mais urgen-
te em Minas Gerais, é a seguran-
ça dos mineiros. Que nosso es-
tado anda muito violento. Ao que 
parece o ex-prefeito de Belo Ho-
rizonte Fernando Pimentel deve 
viver em Brasília somente dentro 
dos ministérios ou recluso em seu 
apartamento, sem assistir ou ler 
os noticiários do Brasil. Sinto mui-
to ministro, mas tenho de informá-
-lo que a violência é generalizada 
neste país, não é um problema só 
das nossas gerais. Não soube ex-
plicar porque a presidente sendo 
mineira deixou nossa capital sem 
investimento para a mobilidade 
urbana, principalmente o metro. 
Disse que há até dinheiro dispo-
nível no governo federal e culpou 
a Metrominas por falta de projeto 
Senhor candidato, desculpas es-
farrapadas como estas não an-
dam colando mais, o eleitor anda 
mais esclarecido, portanto busque 
uma plataforma mais contunden-
te, e desculpas melhores para o 
descaso do PT com Minas Gerais. 
(Jornal Diário Boca do Povo - Sete 
Lagoas/MG) 
DE MAL A PIOR - O título da 
matéria é uma referência à ga-
tunagem que impera em grande 
parte do país, e, principalmente, 
na Ilha da Fantasia. Falarmos 
do que acontece na "ilha" deixa 
todos estarrecidos! É muita sem-
-vergonhice junta! O Supremo 
encerrou o polêmico julgamento 
do "mensalão" de forma até trá-
gica. De forma inacreditável. Te-
mos que nos conformar com isto. 
Dois julgamentos, sendo que um 
anulou o outro. Durma-se com um 
barulho desses. Agora, segundo 
o jornalista Eliane Cantanhede, 
da "Folha", foi confirmada uma 
aliança para o governo do Distrito 
Federal, que ainda vai dar muito 
pano para a manga. A aliança tem 
estas figuras (acredite porque é 
verdade!): José Roberto Arruda, 
que renunciou ao senado, caiu do 
governo do Distrito Federal e foi 
até preso. Luiz Estevão de Olivei-
ra, que foi cassado pelo senado e 
têm uns 40 processos nas costas, 
Joaquim Roriz, que renunciou ao 
senado e tem uma ficha mais do 
que suja. A chapa ficou assim: Ar-
ruda para o governo, Liliane, filha 
de Roriz, para vice e Gil Agnelo 
(suplente de Roriz) para reeleição 
ao senado. O grande problema 
não é a união deles, mas o fato de 
poderem lançar chapa e disputar 
eleições para o governo do Dis-
trito Federal, apesar das cassa-
ções, renúncias, condenações e 
prisões. A pergunta é uma só: e a 
ficha limpa? Aqui nada que é sério 
vinga. Falou-se tanto nessa ficha 
limpa que todos nós ficamos ani-
mados. Maus elementos com pro-
vas, não poderiam mais participar 
da política. Hoje, temos quadrilhas 
demais e justiça de menos. O ex-
-presidente Francês De Gaulle, 
tempos atrás, disse o seguinte: "O 
Brasil não é um país sério". E não 
podemos contestar. Fazendo-se 
exceção da morte, tudo tem solu-
ção, e tenho certeza que vamos 
acabar revertendo esse infeliz 
quadro. A pergunta é uma só e a 
mesma: Temos ou não que mu-
dar o regime? Vamos aguardar. 
Quem viver, verá. (Francisco Ri-
sola - Associação Sul Mineira de 
Imprensa)


