
Redação: Praça XV de Novembro, 559  - Centro - Fones: 3431-2447 / 9136-0096 - Ano 18 - Nº 852
Prata (MG), Sexta-feira, 25 de Julho de 2014

 

Diretor e Jornalista Responsável
Gilberto de Camargos Cunha

Registro DRT/MG – 08520
Tiragem: 3500 exemplares

Impressão: Breda Artes Gráfica Ltda 

Edição Semanal  
Distribuição Gratuita na Cidade e na Zona Rural 

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

“Nunca vi tanto dinheiro”, diz procurador geral da Republica sobre Operação Lava Jato

 O procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot, afirmou 
nesta sexta-feira, 20, que o 
esquema de lavagem de dinheiro 
investigado pela Operação Lava 
Jato, da Polícia Federal, envolve 
vários "destinos e destinatários" 
e teria movimentado uma quantia 
de recursos que ele nunca viu na 
vida. A Lava Jato foi desencadeada 
em março, quando 24 pessoas 
foram presas, entre elas o doleiro 
Alberto Youssef e o ex-diretor da 
Petrobrás Paulo Roberto Costa. A 
PF, que suspeita que o esquema 
tenha movimentado R$ 10 bilhões, 
inidicou 46 investigados.  "O que eu 
posso dizer é que é um esquema 
enorme de lavagem de dinheiro. 
E esse dinheiro era utilizado em 
mais de uma utilidade. Então, tem 
campanha, corrupção, enfim. São 
vários os destinatários e destinos 
dessas importâncias", afirmou 
Janot. A polícia citou parlamentares 
na investigação como destinatários 
de valores repassados pelo grupo 
de Youssef. Questionado se o 
montante ultrapassaria as primeiras 
estimativas de desvios de R$ 10 
bilhões, o procurador afirmou: 

"Está difícil fazer uma estimativa 
ainda, mas é muito dinheiro, 
nunca vi tanto dinheiro na minha 
vida". O procurador não quis dar 
detalhes sobre as investigações, 
que corre em segredo de Justiça, 
mas afirmou que, assim que o 
processo estiver "maduro" para ser 
encaminhado à Justiça, revelará 
os nomes dos envolvidos. Na lista 
deve constar a participação, por 
exemplo, de alguns congressistas. 
"A gente está atrás dessas pessoas 
(parlamentares) e assim que 
tivermos condição de revelar os 
nomes, revelaremos". Segundo 
Janot, o fato de nos próximos 
meses o País passar por um 
período eleitoral não influenciará 
num possível adiamento da 
divulgação dos envolvidos.  "Esses 
fatos aconteceram todos antes do 
processo eleitoral. As investigações 
começaram antes do processo 
eleitoral. O que a gente não pode 
fazer é deixar de trabalhar em 
razão de um processo eleitoral. o 
que a gente não pode fazer, e não 
faremos, é fazer o uso político de 
uma investigação", afirmou. O 
procurador informou ainda que já 

está de posse dos dados fornecidos 
pelo governo da Suíça, que pode 
ter informações referentes a 
movimentações bancárias de Paulo 
Roberto Costa naquele país. No 

mês passado, o Ministério Público 
da Suíça bloqueou US$ 23 milhões 
depositados em contas atribuídas 
ao ex-diretor da estatal. (Fonte: 
Site Estadão)

CHEGOU MAIS UM VEÍCULO PARA 
ATENDER A POPULAÇÃO

 A Administração do 
prefeito Dr. Anuar Arantes Amui, 
recebeu no dia 14 de julho mais 
um veículo para juntarem-se aos 
outros 4 veículos que chegaram 
dia 3 de julho para atenderem 
a população. No primeiro ano 
de governo a Administração do 
Prefeito Dr. Anuar, renovou toda 
a frota de veículos da prefeitura 
e agora em apenas 18 meses de 
mandato está incorporando a frota, 
vários outros veículos para atender 
com melhor qualidade os trabalhos 

e transporte do setor público, 
inclusive com a aquisição de mais 
uma ambulância; e mais veículos 
devem chegar nos próximos dias.

“Segundo procurador-geral, esquema de lavagem de dinheiro 
suspeito de movimentar R$ 10 bilhões envolve “destinos e destinatários” diversos”.
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
DIREITO DA CRIANÇA - Toda criança no 
mundo Deve ser bem protegida Contra 
os rigores do tempo Contra os rigores da 
vida Criança tem que ter nome Criança 
tem que ter lar Ter saúde e não ter fome 
Ter segurança e estudar. Não é questão 
de querer Nem questão de concordar Os 
diretos da criança Todos têm de respeitar. 
Tem direito à atenção Direito de não ter 
medos Direito a livros e a pão Direito 
de ter brinquedos. Mas criança também 
tem O direito de sorrir. Correr na beira do 
mar, Ter lápis de colorir... Ver uma estrela 
cadente, Filme que tenha robô, Ganhar 
um lindo presente, Ouvir histórias do avô. 
Descer do escorregador, Fazer bolha de 
sabão, Sorvete, se faz calor, Brincar de 
adivinhação. Morango com chantilly, Ver 
mágico de cartola, O canto do bem-te-vi, 
Bola, bola, bola, bola!  Lamber o fundo 
da panela Ser tratada com afeição Ser 
alegre e tagarela Poder também dizer 
não! Carrinhos, jogos, bonecas, Montar 
um jogo de armar, Amarelinha, petecas, 
E uma corda de pular. Um passeio de 
canoa, Pão lambuzado de mel, Ficar um 
pouquinho à toa... Contar estrelas no 
céu... Ficar lendo revistinha, Um amigo 
inteligente, Pipa na ponta da linha, Um 
bom dum cachorro quente. Festejar o 
aniversário, Com bala, bolo e balão! 
Brincar com muitos amigos, Dar pulos 
no colchão. Livros com muita figura, 
Fazer viagem de trem, Um pouquinho de 
aventura... Alguém para querer bem... 
Festinha de São João, Com fogueira 
e com bombinha, Pé-de-moleque e 
rojão, Com quadrilha e bandeirinha. 
Andar debaixo da chuva, Ouvir música 
e dançar. Ver carreira de saúva, Sentir o 
cheiro do mar. Pisar descalça no barro, 
Comer frutas no pomar, Ver casa de 
joão-de-barro, Noite de muito luar. Ter 
tempo pra fazer nada, Ter quem penteie 
os cabelos, Ficar um tempo calada... 
Falar pelos cotovelos. E quando a noite 
chegar, Um bom banho, bem quentinha, 
Sensação de bem-estar... De preferência 
um selinho.  Uma caminha macia, Uma 
canção de ninar, Uma história bem 
bonita, Então, dormir e sonhar... Embora 
eu não seja rei, Decreto, neste país, 
Que toda, toda criança Tem direito a ser 
feliz!!!  Ruth Rocha (Conselho Tutelar)
PARA RELETIR SOBRE O AMOR – A 
inteligência sem amor te faz perverso. 
A Justiça sem amor te faz implacável. A 
diplomacia sem amor te faz impecável 
e o êxito sem amor, se faz arrogante. 
A riqueza sem amor te faz avaro. A 
docilidade sem amor te faz servil. A 
beleza sem amor te faz orgulhoso. A 
autoridade sem amor se faz tirano. O 
trabalho sem amor te faz escravo. A 
simplicidade sem amor te deprecia. 
A oração sem amor, não tem valor.  A 
oração sem amor te faz introvertido. A 
lei sem amor te escraviza. A politica sem 
amor te deixa egoísta. A fé sem amor 
te deixa fanático. A cruz sem amor se 
converte a tortura. A vida sem amor, não 
tem sentido.... 
DR. AUGUSTO FARIA DE MORAIS É 
DESTAQUE – As boas ações devem 
ser divulgadas até mesmo como 
incentivo pelos bons ofícios realizados. 
Estou falando de Dr. Augusto, pelo 
brilhante trabalho na Comarca de 
Prata, destacando sua atuação como 
“Defensor Dativo”, onde centenas de 
pessoas desprovidas de recursos são 
beneficiadas pelo nobre causídico. Não 
obstante ao profissional, é uma pessoa 
serviçal, educada, ética, exerce o cargo 
assessor jurídico da prefeitura, e vem 
destacando pela sua brilhante atuação 
em favor da sociedade pratense e no 
bom senso nas suas colocações para 
solucionar conflitos. Parabéns Dr. 
Augusto, são pessoas como você que 
fez a diferença. (Miguel Soares)
CURSOS DISPONÍVEIS NA 
FACULDADE UAITEC - A Universidade 
Aberta e Integrada de Minas Gerais 
UAITEC esta oferecendo cursos de 
capacitação e formação profissional 
totalmente de graça, sem pagar nada, 
os cursos oferecidos são; Auxiliar 
de Escritório, Auxiliar de Cozinha, 
Telefonista e Recepcionista, Noções 
básicas de Encanador e Bombeiro 
Hidráulico, Noções básicas de 
Instalações Elétricas, Repositor de 

Estoque em Supermercado, Técnicas de 
Pintura e Textura em Parede, Atendendo 
com Qualidade, Ginástica Laboral e 
Reeducação Postural, Podologia e mais 
70 cursos oferecidos pela UAITEC. A 
UAITEC fica na Rua Presidente Antônio 
Carlos nº 201 – Centro / Informações: 
3431 – 1383. (Talles Augusto 
Coordenador da UAITEC)  
ELEITA A NOVA DIRETORIA DA 
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES 
DOS BAIRROS PROGRESSO I E II E 
VILA JULIANA - A eleição aconteceu 
no dia 09/06/14, na residência de 
Claudionor de Lima, na Rua das Flores, 
250, ficando assim eleita e empossada 
a diretoria e Conselho Fiscal: Presidente 
Claudionor Batista de Lima, Vice – 
Aldo Alves Ferreira, Secretario Marino 
Silva Macedo, 2º Secretário Adair Jose 
Rodrigues, Tesoureiro, Noécia Abreu 
Lemos, 2º Tesoureiro, Vicente de Paula 
Silva. Conselho Fiscal Efetivo: João Jair 
da Silva, Mariza Cristina Ferreira Silva, 
Vanilda Alves Ferreira. Suplentes: Roseli 
Silva Andrade, Cristiana dos Santos, 
Rogério Alves Ferreira.  O presidente 
eleito agradeceu a presença de todos, 
na oportunidade elogiou o Jornal de 
Negócios, que sempre divulga as ações 
da Associação. (Claudionor Batista de 
Lima). 
LAR SÃO VICENTE DE PAULO 
PRECISA DA SUA AJUDA – O Lar São 
Vicente de Paulo é uma instituição sem 
fins lucrativos, é uma obra unida da 
Sociedade São Vicente de Paulo, cujo 
objetivo é oferecer aos idosos um lar 
digno para passar o resto de suas vidas. 
Atualmente a entidade conta com mais 
de 33 idosos, sabendo que o custo de 
cada um deles é mais de dois mil reais, 
levando em consideração a assistência 
médica, medicamentos, alimentação, 
vestuário, empregados, encargos 
trabalhistas, etc. Nem todos internos são 
aposentados, e aqueles que recebem 
benefício é de um salário mínimo. Isso 
significa para acomodar essas nossos 
irmãos, que muito fizeram pela nossa 
sociedade hoje não tem um lugar para 
morar e precisa da nossa ajuda. Toda 
doação é benvinda, tais como alimentos, 
vestuário, fraudas, doações e também 
da sua visita. Vamos praticar nosso 
gesto concreto, ajudar a quem tem 
menos ainda, enaltece o coração e deixa 
nossa alma ainda mais linda, contamos 
com sua ajuda. (Miguel Soares)
SEMINARISTA LUCAS GONÇALVES 
COMEMORA FORMATURA EM 
FILOSOFIA - A comemoração aconteceu 
no salão nobre Monsenhor Celio 
Pereira Lima, na Paróquia do Prata. O 
evento contou com a participação do 
Padrinho Monsenhor Célio, colegas 
de seminários, grupos de reflexão, 
familiares e convidados. Segundo o 
Lucas, foi um dia muito especial para 
mim. Hoje celebro na minha Paróquia de 
Nossa Senhora do Carmo minha Ação 
de Graças pela conclusão do meu curso 
de Filosofia. Conto com a presença dos 
familiares, amigos e conhecidos para a 
Solene Celebração Eucarística presidida 
pelo Monsenhor Célio Lima às 20h. "Não 
se ensina Filosofia, mas a filosofar.” 
“Kant” (Miguel Soares).
CHINA RETIRA EMBARGO ÀS 
EXPORTAÇÕES DE CARNE BOVINA 
- O ministro da Agricultura, Neri Geller, 
anunciou a retirada do embargo chinês 
à carne bovina brasileira, vigente desde 
2012. As vendas haviam sido suspensas 
em função da suspeita de um caso de 
Encefalopatia Espongiforme Bovina 
(EEB), a doença da vaca louca, em um 
animal morto em 2010 em Sertanópolis, 
no Paraná. Representantes do mercado 
nacional consideram esta a primeira 
resposta da aproximação entre o Brasil e 
os demais países do Brics - Rússia, Índia, 
China e África do Sul. De acordo com a 
coordenadora geral de organização para 
exportação do Ministério da Agricultura, 
Aline Gastardelo, em 2012, o país 
asiático importava do mundo US$ 225 
milhões em carne bovina, sendo US$ 
37,7 milhões do Brasil. "Em volume, 
eram 61 mil toneladas, sendo 8,8 mil 
toneladas brasileiras", completa. Em 
2013, as importações chinesas de carne 
bovina dispararam para US$ 1,3 bilhão, 
ou 294 mil toneladas, um crescimento 
de 379%, sem que a produção brasileira 
participasse destes resultados. (Fonte: 

C l a s s i f i c a d o s
VENDO OU TROCO EM GADO – 1 Ordenhadeira Westfalia, 4 conjuntos 
com extrator, 1 Tanque Bosio 2.000 L, 1 Picadeira nogueira modelo 6.600, 
1 Gerador de energia de 30 KVA. Tratar (34) 9974-7205
VENDO MATERIAL PARA GALINHEIRO SEMINOVO – Tela, 
madeiramento da cerca e do telhado, 10 telhas de amianto novas, 
comedouro e bebedouro automático. Preço de ocasião. Tratar 9136-0096 
(TIM) ou (9999-8767) CTBC.
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, 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, Salão do Zezinho, Salão do Zéti, 
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

DCI)
CHINA AVALIA NOVOS 
INVESTIMENTOS NO AGRONEGÓCIO 
- Um grupo de 35 empresários 
chineses integrantes da comitiva oficial 
do presidente da China, Xi Jiping, 
interessados em conhecer áreas para 
futuros investimentos no agronegócio, 
participou de reunião com a diretoria da 
Confederação da Agricultura e Pecuária 
do Brasil (CNA). Durante o encontro, 
na semana passada, os chineses 
conheceram o atual estágio da produção 
agrícola brasileira e as oportunidades 
para novos projetos em infraestrutura. O 
presidente da Famasul, Eduardo Riedel, 
classificou o encontro como um dos 
mais importantes e estratégicos para o 
estreitamento das relações comerciais 
entre os dois países. Riedel lembrou que 
os chineses são hoje o maior parceiro 
comercial do Brasil. Os empresários 
chineses mostraram-se interessados 
em aprofundar a troca de informações. 
Empresários do noroeste da China, 
presentes na reunião, pediram dados 
sobre a produção de laticínios no Brasil, 
já avaliando possíveis parcerias entre os 
dois países nessa área. (Fonte: CNA)

TERRORISMO ELEITORAL - “BOATOS 
DE QUE OS PRESIDENCIÁVEIS 
EDUARDO CAMPOS (PSB) E 
AÉCIO NEVES (PSDB) SE ELEITOS, 
EXTINGUIRÃO OS BENEFÍCIOS DO 
BOLSA FAMÍLIA, GANHAM AS RUAS. 
“TERRORISMO ELEITORAL' PODE 
ESTAR SENDO PROMOVIDO PELA 
OPOSIÇÃO” - Com 15 dias nas ruas, 
as equipes dos presidenciáveis Eduardo 
Campos (PSB) e Aécio Neves (PSDB) 
já constataram que é real e estratégico 
o boato, patrocinado por opositores, 
de que vão extinguir benefícios sociais 
se um deles vencer a eleição. Há 
indicativos de que o terrorismo eleitoral 
é promovido por petistas e militantes de 
partidos da base nos rincões do País e 
favelas de capitais. No primeiro corpo-
a-corpo que fez, foi o que Campos 
mais ouviu na favela Sol Nascente em 
Ceilândia (DF), a maior do País: “Esse 
pessoal que vem aí vai acabar com o 
Bolsa Família?” Na campanha na TV 
que começa em agosto – considerada 
a grande largada por marqueteiros – 
Campos e Aécio vão dedicar minutos 
preciosos para desmentidos.(Fonte: Site 
Opinião e Noticia)

Vendo ágio desta casa 

Na Rua Coronel Emidio Marques de esquina, com 
2 quartos, sala, copa, cozinha, área de serviço com 
varanda, com terreno que dá para construir outra 
casa. Tratar: 9136-0096 (TIM) ou 9999-8767 (CTBC)
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Peemedebistas citam programas 
federais e esquecem Dilma

 A presidente Dilma 
Rousseff tem sido esquecida pelos 
candidatos a governador do PMDB, 
principal aliado na esfera nacional, 
como mostram as propostas de 
governo dos 18 candidatos do 
partido. Nos programas inscritos na 
Justiça Eleitoral, os peemedebistas 
citam pelo menos uma vez a 
necessidade de atuação em 
parceria com o governo federal nos 
próximos quatro anos, mas poucos 
mencionam Dilma ou sua gestão. 
Seis dos 18 candidatos do PMDB 
têm apoio formal do PT, como o 
alagoano Renan Filho. Ele foi o 
único a citar Dilma nominalmente 
no plano. No programa, disse que 
a "principal plataforma política" do 
governo da presidente é eliminar 
defi nitivamente a miséria absoluta 
no País. "Para isso, o conjunto de 
iniciativas vai contar com mais R$ 
100 bilhões em recursos públicos 
até 2014, por exemplo. Esse 
ambicioso objetivo não pode ser 
alcançado sem a colaboração 
direta dos entes subnacionais, 
principalmente os Estados e 
municípios", destacou. O governo 
é mencionado 20 vezes, nas 41 
páginas do programa. Paulo Skaf, 
candidato do PMDB em São Paulo, 
fez uma citação protocolar ao 
programa Minha Casa Minha Vida 
nas 25 páginas do documento. 
Skaf começou a campanha sem 
colar sua imagem à da presidente, 
apesar de Dilma ter dito que conta 
com dois palanques no Estado - 
o dele e o do petista Alexandre 
Padilha. O programa do governador 
de Sergipe e candidato à reeleição 
Jackson Barreto faz sete citações 
elogiosas aos programas federais, 

em 68 páginas. Coligado com o 
PT, ele assumiu o posto após a 
morte do petista Marcelo Déda, em 
dezembro. Mesmo sem apoio do 
PT do Rio, que lançou Lindbergh 
Farias, o governador e candidato 
à reeleição Luiz Fernando 
Pezão foi o que mais exaltou a 
parceria federal: "Por meio de 
uma parceria estruturada com o 
Governo Federal, a nossa atual 
gestão vem implantando o maior 
projeto social da história do Rio de 
Janeiro: o PAC das Comunidades". 
Crítico do governo no Senado, o 
paranaense Roberto Requião faz 
17 referências à gestão federal 
em 158 páginas. Ao todo, faz 
oito citações a programas de 
abrangência nacional. Ao tratar do 
Luz Para Todos, o peemedebista 
cita o antecessor de Dilma, 
mas não a atual governante. 
"O programa visa a atender 
famílias que pratiquem agricultura 
de subsistência, integrem 
projetos de assentamento, 
habitem comunidades indígenas 
ou estejam localizadas em 
municípios de baixo Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH). 
O presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva e o governador Roberto 
Requião fi zeram, em 22/06/2009, 
a ligação do consumidor de 
número 2 milhões do programa, 
em Congonhinhas." Embora tenha 
declarado que vai dar palanque 
a Dilma, o candidato do PMDB 
no Ceará, Eunício Oliveira, 
elogia no programa a primeira 
gestão estadual do tucano Tasso 
Jereissati, que disputará o Senado 
pela chapa. As informações são do 
jornal O Estado de S. Paulo.

Pressionada, Dilma pensou 
em alegar motivo grave 

de saúde para desistir de 
disputar a reeleição

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

 Dilma Rousseff pensou 
em alegar um motivo de saúde para 
desistir de concorrer à reeleição. A 
Presidenta chegou a verbalizar a 
amigos e assessores próximos tal 
intenção de jogar a toalha, diante 
das pressões que vem recebendo. 
Dilma entra na guerra para 
permanecer no Palácio do Planalto 
contra a própria vontade, pois não 
encontrou condições políticas 
seguras para fazer valer seu 
desejo pessoal. Instintivamente, 
sabe que parte para o sacrifício – 
com alto risco de derrota, embora, 
pessoalmente, não se sinta 
culpada pelo que de ruim possa 
ocorrer. A instabilidade psicológica 
da candidata Dilma é uma das 
causas das desavenças na cúpula 
petista de campanha – que Lula 
nega publicamente existir, em clara 
manobra defensiva. Dilma se sente 
pessoalmente incomodada com 
as ameaças, pressões e traições 
de uma conjuntura pré-eleitoral 
que promete ser covarde, desleal 
e desumana. Dilma pressente 
insegurança entre os inconfi áveis 
“aliados” petistas. Chega a temê-
los mais que adversários políticos. 
Também tem pavor do jogo sujo dos 
reais “inimigos” – lembrando-se, 
sempre, da espionagem de que foi 
vítima pela NSA norte-americana. 
Dilma não deixa de ter razão. 
A versão sobre sua intenção de 
desistir da reeleição – que poderia 
parecer absurda, impensável e 
fruto de invencionice da oposição, 
apenas para desgastá-la – se 
origina, precisamente, do esquema 
refi nado de monitoramento dos 
passos de Dilma e de outros 
membros da cúpula petista. Os 
interesses contrariados pelo 
governo, que geram milhões 
ou bilhões em prejuízos para 
investidores, explica o jogo imundo 
da espionagem – tendo Dilma, 
Luiz Inácio Lula da Silva, e os 
familiares de ambos como alvos 
preferenciais. O Alerta Total já 
havia antecipado a informação – 
espalhada por lobistas de Brasília 
- de que estaria prestes a estourar 
um grande escândalo sobre o ex-
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 
As denúncias – ligadas a negócios 
com africanos – atrapalhariam 
ainda mais a Presidenta Dilma 
Rousseff – cuja imagem é 
prejudicada pela proximidade com 
Lula, na visão, inclusive, de alguns 
marketeiros que trabalham a peso 
de ouro para o PT. Se o “informe” 
procede, ou se é um boato 
plantado como contrainformação 
na guerra reeleitoreira, só o 
tempo vai confi rmar. Uma ação 
psicológica que não vai colar diz 
respeito à saúde da própria Dilma 
ou do Presidentro Luiz Inácio Lula 
da Silva. Médicos que cuidam de 
ambos no Hospital Sírio e Libanês, 
em São Paulo, garantem que os dois 
nunca estiveram tão bem. Dilma 
e Lula fazem acompanhamento 
em um tratamento pós-câncer. 

Ela no sistema linfático e ele na 
laringe (onde a alta tecnologia 
medicamentosa do “SUS dos ricos” 
conseguiu o milagre de eliminar 
e impedir a volta de um tumor 
com cerca de dois centímetros). 
Bem de saúde, Dilma e Lula vão 
mal politicamente. O slogan de 
campanha – roubado originalmente 
do falecido Leonel de Moura 
Brizola -, “a força do povo”, 
acaba refl etindo, exatamente, o 
contrário: a fraqueza de Dilma 
e Lula. Ambos convencem os 
eleitores ignorantes (benefi ciados, 
diretamente, pelo assistencialismo 
do governo). Também creem neles 
os torcedores fanáticos da seita 
petista. A maioria do eleitorado 
(cerca de 70%) deseja mudança. 
Tal sentimento, verifi cado em 
pesquisas de diferentes institutos, 
pautará a eleição. A derrota é 
previsível. O PT só vence se houver 
fraude eletrônica. A Presidenta 
é pressionada pelo pessimismo 
econômico – com aumento do 
custo de vida, endividamento das 
famílias, sinais de desemprego e 
difi culdades de crédito. O cidadão-
eleitor-contribuinte associa os 
problemas à má gestão do governo 
no combate à infl ação e à política 
de juros altos (agravada pela 
voracidade dos bancos, inclusive 
os ditos “públicos”, no assalto a 
mão armada dos spreads, taxas 
e pressão psicológica sobre 
devedores). Do ponto de vista 
gerencial, sem soluções concretas 
para tais problemas, Dilma esgotou-
se (até se o leitor quiser optar 
pelo sentido sanitário do verbo). 
O Presidentro é vítima da própria 
propaganda enganosa, em um 
culto à personalidade que lhe impôs 
uma “metamorfose ambulante”. 
De herói, guerreiro do povo 
brasileiro, Lula teve sua imagem 
desconstruída. Não adianta mais 
evocar o operário que fala errado, 
que fi nge não ter estudado. Tal 
versão enganosa contrasta com a 
imagem de alguém que se refi nou 
e adotou hábitos de rico. Há muito 
tempo, Lula está mais para “polvão” 
ou “pavão” do que para “povão” 
(coisa de passado muito distante). 
Apenas o estilo de sindicalista de 
resultados de Lula parece imortal. 
De resto, o escândalo do Mensalão, 
que milagrosamente não o atingiu 
diretamente, afetou sua endeusada 
imagem de “líder”. A pergunta, 
que martela o subconsciente de 
qualquer um com bom senso, é: 
como membros da cúpula de um 
partido podem ser condenados pelo 
Supremo Tribunal Federal, sem que 
o “líder”, presumidamente honesto, 
tenha, no mínimo, falhado em 
impedir o esquema de corrupção? 
A resposta é politicamente óbvia: 
Joaquim Barbosa fez com que as 
coisas fi cassem pretas para o PT 
(hoje sinônimo de “Perda Total” para 
o Brasil). (Jorge Serrão. Edição do 
Blog Alerta Total de 23 de Julho de 
2014).

 A ATARP Inspeção agradece a parceria com o Sr. 
Wilson (PERIN) e Família por cederem o Espaço do 

Estabelecimento e também nos ajudado na realização 
da Vistoria realizada dia 10/7/14 ,  dos Veículos 

Escolares da Prata Van! O nosso muitíssimo ORIGADO
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“Pesquisa mostra que a presidente-candidata mantém a dianteira, mas todos os dados apontam para um 
declínio da petista – inclusive no Nordeste, onde o PT sempre teve desempenho acima da média”

 A pouco mais de três 
meses das eleições, a presidente-
candidata Dilma Rousseff tem 
diante de si um panorama cada 
vez mais desafiador. O último 
levantamento do Datafolha aponta 
que o segundo turno é muito 
provável. E, no segundo turno, 
Dilma tem 44% das intenções de 
voto contra 40% de Aécio Neves 
(PSDB). Como a margem de erro 
é de dois pontos percentuais, há 
empate técnico pela primeira vez. 
A queda nas pesquisas é lenta 
mas contínua. Em fevereiro, por 
exemplo, o Datafolha mostrava 
Dilma com 54% das intenções 
de voto no segundo turno. Aécio 
tinha 27%. Contra Eduardo 
Campos (PSB), o placar era de 
55% a 23% a favor de Dilma. 
Alguns dados específicos ajudam 
a compreender as dificuldades 
da campanha petista – que, duas 
semanas após o início do período 
eleitoral, ainda não foi às ruas. O 
cenário é pior nas grandes cidades, 
que normalmente antecipam 
tendências gerais do eleitorado. 
Nos municípios com mais de 
500.000 habitantes, a avaliação 
positiva do governo passou de 
30% para 25% do eleitorado. Os 
que rejeitam a gestão de Dilma 
agora são 37%, ante 31% no 
último levantamento. Ela perderia 
as eleições nessas cidades, assim 
como nos municípios que têm entre 
200.000 e 500.000 moradores. 
A rejeição de Dilma é maior do 
que a de todos os candidatos 

presidenciais vencedores desde 
1994, considerado o momento da 
campanha. Hoje, 35% dos eleitores 
não votariam na presidente de 
forma alguma. Também por isso, 
a possibilidade de uma vitória 
de Dilma no primeiro turno são 
reduzidas: Dilma tem pouco 
potencial de crescimento e 
dificilmente ultrapassará os 40%. 
Dessa forma, ganham relevância 
os número sobre um eventual 
segundo turno. É por isso que o 
empate técnico com Aécio assusta 
os petistas. "Eu, no lugar dela, eu 
estaria muito preocupado com a 
possibilidade de haver um segundo 
turno, que é o que tudo indica", 
diz o professor Ricardo Caldas, 
do Instituto de Ciência Política 
da Universidade de Brasília. 
Caldas também afirma que, 
embora possa haver exceções, as 
tendências dos grandes centros 
costumam influenciar o restante da 
população. Ou seja: a queda mais 
acentuada de Dilma nas grandes 
cidades é um péssimo sinal para 
a campanha da petista. Mas não 
foi só lá que as intenções de voto 
da petista se reduziram. Faixas e 
redutos – No Nordeste, que desde 
2002 é uma fortaleza eleitoral dos 
presidenciáveis petistas, Dilma caiu 
de 55% para 49% nas intenções 
de voto para o primeiro turno, de 
acordo com o último Datafolha. 
Enquanto Dilma faz campanha 
apenas na internet, os principais 
adversários da petista priorizam 
os estados nordestinos. Nesta fim 

Os números contra Dilma Rousseff
de semana, Eduardo Campos vai 
visitar o Crato (CE). Aécio Neves 
viaja a Juazeiro do Norte (CE), 
onde vai participar das cerimônias 
pelos 80 anos da morte do Padre 
Cícero. Das quatro faixas de renda 
consideradas pelo Datafolha, Dilma 
perderia o segundo turno em três, 
no cenário em que o adversáro é 
Aécio Neves. Ela venceria apenas 
entre os eleitores com renda familiar 
de até dois salários mínimos, onde 
ela perdeu três pontos percentuais 
na última pesquisa. Dilma também 
é derrotada no segundo turno 
entre os eleitores escolaridade de 
nível médio ou superior. Venceria 
somente no grupo que estudou até 
o ensino fundamental. A presidente 
tem nas mãos a máquina do 
Estado e uma militância muito mais 
numerosa e capilarizada do que 
PSDB e PSB. Além disso, ela tem 
quase o dobro do tempo de TV de 
seus dois principais adversários 
somados. E, no último Datafolha, 
os três perderam apoio na faixa 
dos eleitores que têm renda familiar 
acima de dez salários mínimos. 
É um sinal de que as escolhas 
ainda são voláteis. Hoje, 53% dos 
eleitores conhecem Dilma "muito 
bem", mas apenas 17% respondem 
o mesmo sobre Aécio Neves, e 7% 
a respeito de Eduardo Campos. 
Aécio Neves e Eduardo Campos 
não têm crescido significativamente 
nos números do primeiro turno, 
apenas quando o confronto é direto 
com Dilma Rousseff - ou seja, nas 
sondagens sobre o segundo turno. 

Isso indica que boa parte do eleitor é 
contra Dilma e votaria no candidato 
que pudesse derrotá-la, mas não 
tem forte afinidade com Aécio ou 
Campos. Para O PT, portanto, é 
mais importante melhorar a imagem 
da presidente do que atacar os 
adversários. O problema é que os 
petista já vêm tentando fazer isso 
há um ano, desde que as grandes 
manifestações de rua iniciadas em 
junho de 2013 tomaram o país. 
E a estratégia teve pouco efeito. 
Dilma convocou representantes 
de setores diversos para dialogar. 
Intensificou as viagens pelo 
Brasil, mesmo que para inaugurar 
obras pouco importantes. Abusou 
do direito de convocar cadeia 
de rádio e televisão. Passou a 
fazer discursos mais longos, com 
menções aos projetos-vitrine de 
seu governo. Tratou a Copa do 
Mundo como se fosse um programa 
de governo e multiplicou as críticas 
ao que chamou de "pessimistas". 
Adotou a retórica de candidata, 
com ataques políticos, em eventos 
oficiais.  Mas não adiantou. 
Na Copa, por exemplo, Dilma 
compareceu apenas à abertura 
e à final. Foi vaiada e hostilizada 
nos dois jogos. As aparições da 
presidente diante de uma plateia 
comum, não selecionada por sua 
lealdade política (como acontece 
nos eventos da Presidência) serviu 
para mostrar o quão grande é a 
rejeição da petista. Serão quinze 
semanas imprevisíveis até a 
eleição.(Fonte: Site Revista Veja)
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Heitor Scalambrini Costa
Professor da Universidade Federal de Pernambuco

 Neste início de 2º 
semestre, o cenário do setor 
elétrico deixa claro, mais uma vez, 
os numerosos erros cometidos 
nos últimos anos, e que foram 
potencializados, apontando para 
uma urgente e indispensável 
transformação na estrutura de 
organização, de gestão e de 
planejamento do setor. A tímida 
reforma ocorrida em 2004 não 
trouxe a pretendida resposta ao 
racionamento de 2001. Logo, 
o que se verifica atualmente 
tem a ver com o que não foi 
realizado no primeiro governo do 
presidente Lula: uma mudança no 
modelo mercantilista da geração, 
transmissão e distribuição de 
energia elétrica. De lá para cá, 
vivenciamos um setor estratégico 
do país com vários remendos. Do 
lado da expansão, as opções se 
concentraram nos questionáveis 
mega-projetos hidroelétricos na 
região Amazônica; na ampliação 
do parque de usinas termoelétricas 
a combustíveis fosseis, caras 
e poluentes; e na reativação 
do programa nuclear brasileiro, 
com a construção de Angra 3 e 
da proposta de mais 4 usinas, 
mesmo frente ao amplo repúdio 
popular. Como consequência 
dos equívocos, erros e mesmo 
incompetência técnica e gerencial, 
as tarifas estão estratosféricas 
e a qualidade dos serviços pífia. 
Mesmo a prometida redução 
de 20% nas tarifas de energia 
elétrica, através da estratégia 
armada pelo Ministério de Minas 
e Energia com a promulgação da 
MP 579/12 (convertida na Lei no 
12.783, de 11 de janeiro de 2013), 
não terá praticamente qualquer 
efeito até o final deste ano.  Os 
aumentos médios nas contas 
de energia aos consumidores 
residenciais em 2014 devem 
ficar entre 16% e 17%, visto os 
aumentos já concedidos no 1º 
semestre; o que praticamente 
anula a redução do ano passado. 
E em 2015, de acordo com 

previsões de consultorias do 
ramo, será pior: o reajuste ficará 
entre 21% e 25%. Aliada a tarifas 
caras constata-se a flagrante 
deterioração na qualidade e riscos 
no abastecimento de energia 
elétrica. Com o modelo hidro-
térmico adotado, a dependência 
do comportamento hidrológico, 
cada vez mais influenciado pelas 
mudanças climáticas, tem sido 
utilizada como justificativa para o 
acionamento das usinas térmicas. 
Agora não mais em caráter 
emergencial, e sim permanente. 
E, como a energia gerada por 
tais usinas é bem mais cara que 
a hidroeletricidade, os custos 
são repassados ao consumidor 
e pagos em suas contas de luz. 
Além de embutidos em impostos 
para todos os contribuintes. O 
custo do acionamento continuado 
das caríssimas termelétricas 
de reserva, desde 18/10/12, 
que chega a suprir cerca de 
12,5% da carga total, chegará 
à estratosférica soma de R$ 
50 bilhões no corrente ano (R$ 
2,3 bilhões mensais), segundo 
estimativas preliminares. Esse 
cálculo considerou um custo 
médio de R$ 420/MWh. Agora, é 
só fazer a conta. Se o problema 
persistir por mais 12 meses, os 
custos chegarão a R$ 78 bilhões. 
E quem pagará a conta? Os 
mesmos, claro: nós, consumidores 
e contribuintes. No aspecto 
ambiental, são catastróficas as 
opções adotadas pelo governo 
federal, que excluiu do processo 
decisório as organizações sociais, 
especialistas independentes 
e consumidores. O setor de 
energia no país, outrora lembrado 
por sua produção com baixa 
emissão de carbono, tem elevado 
substancialmente as emissões de 
gases de efeito estufa. Dados do 
Observatório do Clima revelam 
que o segmento foi responsável 
pela emissão de 436,7 milhões 
de toneladas de CO2 em 2012, 
aumento de 30% em relação 
as 335,7 milhões de toneladas 
emitidas em 2006. O setor elétrico 
precisa de urgentes mudanças 
estruturais. Lamentavelmente, 
os candidatos presidenciais 
dos grandes partidos não nos 
oferecem qualquer perspectiva da 
necessária transformação. Além 
do anunciado “realinhamento das 
tarifas”, qual o plano, senhores?

Setor elétrico: crise recorrente

Vendo ágio de terreno  de 
esquina no Bairro Jacarandá
Com 250 m2 de área e infraestrutura completa, água, luz, esgoto 

e asfalto. Tratar: 9999-8767 ou 9136-0096.

Vendo terreno no Bairro 
Colina Park Boulevard

Com 300 m2 de área,infraestrutura completa, água, luz, esgoto e 
asfalto. Tratar: 9999-8767 ou 9136-0096.

“Nível dos rios está cada dia mais baixo e 
os pastos, secando. Produtores precisam 

complementar alimentação do gado com ração”
 No Triângulo Mineiro, 
onde não cai uma boa chuva faz 
tempo, o nível dos rios está cada 
dia mais baixo. Há um mês, 
os animais estão confinados. 
Agora, alimentação, só no cocho. 
Segundo os produtores rurais, 
há mais de 90 dias não chove 
na região do Pontal do Triângulo 
Mineiro e com isso, para todo 
lado que se olhe, a situação 
é de pastos completamente 
secos. Para muitos, esta é a pior 
estiagem dos últimos anos. Para 
alimentar as 70 vacas, Lúcio 
Cury produziu 700 toneladas de 
silagem esse ano e para garantir 
que o rebanho não perca peso 
e a produção de leite caia, foi 
preciso investir mais em ração. A 

água para matar a sede do gado 
também preocupa o pecuarista. 
“Já temos poços secando, agora 
temos que economizar e rezar 
para que chova bastante”, diz. 
Enquanto isso, o principal rio 
que abastece as propriedades 
rurais do município, o Tijuco, já 
não é mais o mesmo. Segundo 
a Polícia de Meio Ambiente há 
mais de 10 anos, não se tinha 
uma baixa tão grande nos rios 
como esta. Com a seca, pedras 
apareceram e a água está cada 
vez mais escassa. "Várias 
nascentes já secaram, este 
ano, a seca está pior que nos 
anos anteriores", diz Rennes 
Nogueira, sargento da Polícia 
Ambiental.(Fonte: Portal G1)

Seca prejudica pecuaristas do 
Triângulo Mineiro
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