
Redação: Praça XV de Novembro, 559  - Centro - Fones: 3431-2447 / 9136-0096 - Ano 18 - Nº 845
Prata (MG), Sexta-feira, 06 de Junho 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/

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

ANUNCIE NO

Leia semanalmente o Jornal 
de Negócios pela Internet

Acesse o site: 
jornalnegocios.wordpress.com

ATENÇÃO COMPRADORES 
DE LOTES À PRESTAÇÃO 

DOS BAIRROS
COLINA PARK BOULEVARD 

E
RESIDENCIAL PARQUE 

DO JACARANDÁ
 Os carnês de IPTU 2014 - dos referidos imóveis já se 
encontram a disposição dos senhores para pagamen-
to, no escritório do Jornal de Negócios na Praça XV de 

Novembro 559 ao lado do Banco HSBC. 

Vendo ágio desta casa 

Casa de esquina, com 2 quartos, sala, copa, 
cozinha, banheiro, varanda na área de serviço e 
com terreno que dá para construir outra casa. 
Tratar: 9136-0096 (TIM) ou 9999-8767 (CTBC)

EUA investigam remessa de US$ 3 milhões, 
intermediada pelo doleiro Youssef, para Raul Castro

Uma remessa de US$ 3 milhões 
do Brasil para o presidente de 
Cuba, Raul Castro, chamou a 
atenção de agentes do Drug 
Enforcement Administration (a 
agência anti-drogas dos EUA) 
que acompanham o desenrolar da 
Operação Lava Jato no Brasil. A 
DEA suspeita que o dinheiro possa 
ter a ver com alguma operação de 
tráfico de drogas, supostamente 
tolerada pelo governo cubano. 
Agentes admitem que as 
verdinhas também podem ser um 
mero investimento de integrantes 
do governo brasileiro em parceria 
com a família Castro. O dinheiro foi 
repassado ao mandatário cubano 
através do esquema do doleiro 
Alberto Youssef, investigado pela 
Polícia Federal e processado pela 
Justiça Federal, no Paraná. O 
caso de remessa de dólares aos 
cubanos pode ganhar contornos 
politicamente explosivos. 
Segundo as investigações, a 
ordem para o envio dos recursos 
teria partido de Gilberto Carvalho, 
Secretário Geral da Presidência 
da República – e um dos ilustres 
membros da chamada “República 
de Londrina” – cidade paranaense 
onde Youssef tinha uma de suas 
bases. A grana para Raul teria 
vindo das Ilhas Seychelles. 
Durante um jantar sábado à noite, 
na residência de um executivo de 
transnacional no Rio de Janeiro, o 
affair cubano foi revelado por um 
deputado federal filiado a um dos 

principais partidos da base aliada 
do governo. Descontente com o 
governo Dilma, e praticamente 
pronto para saltar fora da coalizão 
com o PT, o parlamentar cometeu 
outra “inconfidência empresarial” 
que pode abalar a cúpula petista. 
Os EUA monitoram uma atípica 
troca milionária do volume de 
ações de uma megaempresa do 
ramo alimentar. A operação foi 
feita por um bilionário brasileiro 
em favor da família de um ilustre 
político petista. O assunto é 
acompanhado por uma força-
tarefa de 150 funcionários 
norte-americanos do FBI, SEC 
(Securities and Exchange 
Comission) e do Departamento 
de Justiça. Desde final de abril, 
eles investigam como membros 
da cúpula do governo brasileiro 
interferem na gestão de grandes 
empresas brasileiras cotadas 
na Bolsa de Nova York. O alvo 
dos americanos é entender 
a atuação de apadrinhados 
políticos (principalmente petistas 
e peemedebistas) nos maiores 
fundos de pensão de estatais, 
que gerenciam mais de US$ 
600 bilhões em ativos de várias 
companhias listadas na Nyse. A 
atuação do BNDES, seu braço de 
investimentos BNDESpar, Banco 
do Brasil e Caixa é monitorada 
pelos “pesquisadores” do Tio Sam. 
Depois da Copa do Mundo, com 
a Seleção Brasileira ganhando 
ou perdendo, bem no meio da 

campanha reeleitoral, o governo 
Dilma pode ter uma surpresa muito 
desagradável com o resultado 
dessa “pesquisa” feita pelos 
norte-americanos. A confusão 
promete ser impactante política 
e economicamente, porque um 
dos alvos analisados é a BM&F 
Bovespa, onde os negócios 
se consolidam. Oficialmente, 

os auditores norte-americanos 
tentam obter mais informações 
para embasar pelo menos três 
processos sancionadores abertos 
na SEC, um outro aberto na Nyse, 
além de inquéritos tocados pelo 
FBI – a Polícia Federal dos EUA. 
(Jorge Serrão. Edição do Blog 
Alerta Total de 2 de Junho de 
2014).

Edição do Alerta Total – www.alertatotal.net  -  Por Jorge Serrão - serrao@alertatotal.net
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
CONVITE INAUGURAÇÃO DO 
CENTRO DE VIGILÂNCIA JESUS 
DIVINO DA SILVA MAIA - O prefeito 
municipal Dr. Anuar Arantes Amui e 
a família Silva Maia, tem a honra 
de convidar toda a população para 
a Inauguração do Centro Municipal 
de Vigilância Jesus Divino da Silva 
Maia, a se realizar no dia 10 de 
junho, às 19:00 horas, na Avenida 
Major Carvalho, nº 640, bairro 
Bela Vista. Contamos com sua 
presença.
PREFEITURA LANÇA CARTILHA 
DO TRABALHADOR - A 
Secretaria Municipal de Saúde do 
Prata, confeccionou cartilhas 
voltadas para a saúde do 
trabalhador, levando orientações 
aos servidores da área da saúde 
inclusive capacitando melhor os 
agentes comunitários de saúde 
que trabalham diretamente com a 
população do Município do Prata. A 
cartilha contem várias informações 
e direitos ao trabalhador de todas 
as categorias. Segundo o médico 
e prefeito Dr. Anuar Arantes 
Amui, "esse material é de suma 
importância para a população, 
devido o conteúdo explicativo, de 
fácil compreensão tanto para os 
servidores agentes comunitários de 
saúde, que trabalham diretamente 
visitando as casas do município." 
As cartilhas serão distribuídas à 
população nas Unidades Básicas 
de Saúde, no horário destinado ao 
trabalhador.
JUNINÃO MUNICIPAL NA PRAÇA 
XV DE NOVEMBRO - A Prefeitura 
de Prata juntamente com a 
Secretaria municipal de Educação, 
convidam toda a população para 
o grande Juninão Municipal, a se 
realizar no dia 14 de junho, a partir 
das 20h00min horas, na Praça 
XV de Novembro. Vai ter pipoca, 
quentão, pau de sebo, fogueira e 
um grandioso forró animado por 
Tony Maranhão e banda. Você é 
nosso convidado para esta grande 
festa.
CONVITE PARA O JOGO DA 
COPA AMVAP - O Prefeito do 
Prata, Dr. Anuar Arantes Amui e o 
presidente da Associação Atlética 
Pratense, Edmar Lopes Pires, 
juntamente com toda a equipe da 
Pratense, convidam a população 
para assistir ao jogo da Pratense 
no torneio da Copa AMVAP 2014, 
contra o time da cidade de Estrela 
do Sul, neste domingo, dia 08 de 
junho, às 15h00min horas, no 
Estádio Cid Pádua Vilela. Entrada 
franca. Vamos todos torcer pelo 
nosso time.
PROCURA-SE MATADOR DE 
CACHORROS E GATOS - Há em 
nossa cidade, principalmente na 
Rua Tenente Reis/Beco e entorno 
um serial Killer (matador em série) 
de animais o qual já matou mais 
de trinta animais entre cachorros 
e gatos. Já chegou a hora de dar 
um basta nisso e pegar e identificar 
esse elemento criminoso e levá-lo à 
barra dos Tribunais para que pague 
por seus delitos. Sua estratégia 
é a de pegar partes de frangos e 
colocar o veneno denominado de 
chumbinho para aos animais. Não 
mata somente animais de rua, 
também, passa nas casas que 
têm cachorros e joga dentro da 
propriedade alheia o pedaço de 

frango envenenado. A Polícia Civil 
através dos detetives Jefferson 
e Cleber já estão no encalço do 
criminoso e vão verificar naquela 
área as câmaras de monitoramento 
para ver se identifica o matador. 
Quem souber de qualquer notícia 
que leve a identificar o delinquente 
denuncie à Polícia Civil (telefone- 
197) porque esta de pessoa não 
pode conviver em sociedade.
CRIANÇA CHORA A PERDA 
DE SEU CACHORRO - Dentre 
as vítimas, há um menino que 
estuda em colégio situado na 
Praça Juscelino Kubitschek e 
mora no entorno Rua Tenente 
Reis/Beco. O animal todos os 
dias acompanhava o menino até o 
colégio e depois voltava. Até que 
o matador de animais tirou a vida 
do cachorro com pedaço de frango 
envenenado. O menino perdeu o 
amigo e companheiro e chora a 
morte do animal. Nós devemos 
reprimir este tipo de conduta 
porque todo serial killer começa 
seus crimes matando animais para 
depois começar a matar gente e 
isto a psiquiatria forense explica.
MAUS-TRATOS CONTRA ANI-
MAIS - Nossos animais domé-
sticos pedem socorro devido 
insensibilidade do ser humano 
(homem e mulher) que muitas 
vezes adotam animais (cachorros e 
gatos) por impulso sem vacinarem 
os animais e depois por qualquer 
causa descartam os pobrezinhos. 
Muitos inescrupulosos soltam os 
animais filhotes na porta da casa 
alheia, via pública, Avenida Brasil 
e prolongamento e loteamentos 
novos. Os animais fiquem ao 
Deus-dará sem água e comida 
até morrerem.  É bom lembrar que 
essas condutas hoje é crime e a 
pessoa que for flagrada poderá ir 
para cadeia (Lei n.°9.605/98).
DOENTES MENTAIS - A cidade 
de Prata está infestada de 
pessoas com transtornos mentais 
circulando pelas ruas públicas 
quando deveriam estar realizando 
tratamento psiquiátrico em 
Clínicas especializadas, causam 
problemas para terceiros, urinam 
em via pública, destrói o patrimônio 
alheio, ameaçam pessoas com 
xingamentos e ameaça de morte. A 
responsabilidade civil é da família 
de quem é responsável pelo doente 
mental. Já está na hora dos órgãos 
públicos municipais adotarem as 
providências legais, Ministério 
Público e Poder Judiciário e polícia 
tirar essas pessoas das ruas. 
Vocês se lembram de quem matou 
John Lennon foi um doente mental 
que estava circulando em via 
pública? (Miguel Soares)
COMISSÃO DA CÂMARA 
APROVA LEI DA PALMADA, 
REBATIZADA MENINO 
BERNARDO - O projeto prevê que 
os pais que agredirem fisicamente 
os filhos devem ser encaminhados a 
cursos de orientação e a tratamento 
psicológico ou psiquiátrico, além 
de receberem advertência. A 
matéria não especifica que tipo 
de advertência pode ser aplicada 
aos responsáveis. As crianças 
e os adolescentes agredidos, 
segundo a proposta, passam a ser 
encaminhados para atendimento 
especializado. O texto altera 
o Estatuto da Criança e do 
Adolescente para incluir trecho 
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C l a s s i f i c a d o s
VENDO UM CAMINHÃO MERCEDES BENZ L 1518 – Ano e modelo 1988, 
cor azul com caçamba 12 m marca Randon. Tratar (34) 9974-8119 ou 9974-8116 falar 
com Valdenir ou Zenildo
VENDO AGIO DE UMA VAN – Marca Ducato Fiat Ano 2006, conservada com 
ganho de R$ 326,00 por dia: OBS: Troco por veículos ou terreno. Tratar (34) 9928-6900 
falar com Agmar Marrone no período da noite.
VENDO UM LOTE DE 360 M² - Na Rua Fernando de Noronha, bairro Oliveira. 
Tratar (34) 9974-8119 falar com Valdenir
VENDO UMA CASA – Com 03 quartos, sala, banheiro, cozinha e varanda no fundo. 
Tratar (34) 9997-1709 falar com Marco Aurélio 
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 KVA. Tratar (34) 9974-7205
VENDO O DIREITO DE USO DE UMA PLACA DE TAXI NA RODOVIÁRIA 
- Tratar (34) 9974-8119 falar com Valdenir.
VENDO AGIO DE CASA FINANCIADA – Na Rua Coronel Emídio Marques, 
tratar 91360096 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

Leia semanalmente o Jornal 
de Negócios pela Internet

Acesse o site: 
jornalnegocios.wordpress.com

que estabelece que os menores 
de 18 anos têm o direito de serem 
"educados e cuidados sem o uso 
de castigo físico ou de tratamento 
cruel ou degradante" como 
formas de correção ou disciplina. 
De acordo com a Secretaria 
de Direitos Humanos, pasta 
responsável pelo Disque 100, a 

central recebeu 124.094 denúncias 
de agressão contra crianças em 
2013. Em 2012, foram 130.033 
ligações, enquanto em 2012 foram 
96.474. As denúncias incluem 
violência, exploração de menores, 
abuso sexual, trabalho forçado, 
negligência e violência psicológica. 
(Conselho Tutelar do Prata)

ANOS 60
Gilberto de Camargos Melo “Jubelino” tonto em um baile 
nos anos 60 sendo amparado pelo Zé Quibe, Eliana, José 

Humberto “Bulachão” e Aldaise.
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BB, Caixa e outros órgãos 
gastam R$ 9 mi em ingressos 

da Copa para VIPs
 Um grupo de milionários, 
empresários e parceiros 
"estratégicos" vai assistir os jogos 
da Copa do Mundo sem pagar 
nada, com ingressos pagos por 
bancos e outros órgãos públicos 
ou de economia mista. No total, a 
Folha mapeou compras de R$ 9,1 
milhões em ingressos. As compras 
foram acertadas com a operadora 
da Fifa desde 2012 - bem antes 
da liberação deste último e 
concorrido lote de ingressos.  A 
maior fatia, R$ 5 milhões, foi paga 
pelo Banco do Brasil, empresa 
de economia mista que tem o 
governo federal como o principal 
acionista. O BB não revela 
quantos ingressos comprou, nem 
para quais jogos. Os ingressos 
serão distribuídos a clientes 
escolhidos a dedo pelo banco. A 
prioridade do BB é o seguimento 
"ultra high", para clientes com 
investimentos acima dos R$ 
50 milhões. Representantes 
de grandes empresas também 
foram agraciados pelo banco.  A 
Caixa Econômica, por outro lado, 
abriu os cofres para agradar seu 
público interno. No total, serão 
480 ingressos, para 14 partidas, 
a R$ 1,8 milhão. A campanha 
"Bateu é Gol", destinada aos 
donos das lotéricas, distribuiu 

320 ingressos, a R$ 1,5 milhão. 
O resto foi para a campanha de 
incentivo "Vai Brasil", destinados 
aos empregados do banco. O 
melhor jogo pago pela Caixa 
é da fase de quartas de fi nal. 
Em Brasília, o BRB, banco cujo 
acionista majoritário é o governo 
do Distrito Federal, gastou R$ 
1,2 milhão em 30 ingressos para 
clientes para cada um dos sete 
jogos na capital. Na arena de 
Recife, uma empresa do governo 
de Pernambuco garantiu com 
a Fifa um camarote para os 
cinco jogos que acontecerão 
no local. A compra foi feita pela 
administração do Porto de Suape, 
que selecionará executivos de 
empresas "estratégicas" para irem 
aos jogos e, também, visitarem o 
complexo. O camarote tem 18 
lugares - dois representantes 
do porto vão ciceronear os 
empresários. A ideia é, a cada jogo, 
mudar o grupo de convidados. A 
ação custará R$ 745 mil. No Rio, 
o Brasil Resseguros comprou 
R$ 411 mil, para jogos na capital 
fl uminense. A compra foi feita em 
março. Em outubro, foi fi nalizado 
o processo de privatização da 
estatal - entre os principais 
acionistas está o Banco do Brasil. 
(Fonte: Site UOL)

A COPA QUE NÃO COMEMOREI

 Além de ter sido um 
período difícil para o Brasil, 
a ditadura militar foi quando 
tive minha casa metralhada. 
Estávamos todos lá: eu, 
Garrincha e meus fi lhos. Os caras 
entraram, metralharam tudo e 
nunca soube o motivo. Era 1970, 
já tínhamos recebido telefonemas 
e cartas anônimas, nos sentíamos 
ameaçados e deixamos o país. 
Acredito que fi zeram isso por 
conta do Garrincha, mas também 
por mim, pois eu era muito 
infl amada e então, como ainda 
hoje, de falar o que penso. Eu 
andava muito com o Geraldo 
Vandré e devem ter pensado 
que eu estava envolvida com 
política. Mas eu sou uma operária 
da música, e qual é o operário 
que não se revolta? Fomos para 
Roma, e lá o Garrincha, que não 
tinha sido convocado para aquela 
Copa, estava em desespero por 
não estar jogando e por não ter 
onde morar. Estávamos num 
hotel, vendo o Brasil ser campeão. 
Foi quando o Juca Chaves foi 
comemorar na Piazza Navona, 
onde fi ca a embaixada brasileira. 
Estávamos trancados dentro de 
um apartamento, e o Garrincha 
queria sair de qualquer maneira: 
queria participar da festa, mas ao 
mesmo tempo estava altamente 
deprimido. Ele perdeu a casa, 
teve de deixar o país e não 
sabíamos como voltar. Enquanto 
se celebrava o fato de o país se 
tornar o primeiro tricampeão na 
história da Copa do Mundo, o 
Brasil fazia barbaridades com 
sua população. O Garrincha 
sentia um misto de alegria e dor, 
porque ele queria comemorar, 
mas, ao mesmo tempo, sentia 
repulsa por tudo que nos havia 
acontecido. Imagine o que é 
para um homem que, para mim, 

está acima de qualquer nome no 
futebol brasileiro, sem mandado 
embora do país. Isso já é 
tenebroso, vergonhoso; imagine 
então esse homem vendo aquela 
conquista, confi nado numa 
selva de pedra, no exterior, sem 
entender nada, sem saber o que 
havia acontecido em nossa casa. 
Aquela foi a época em que ele 
mais bebeu, e não saia de casa, 
pois tinha vergonha de aparecer 
embriagado. Eu fazia de tudo 
para ele não beber, mas não 
adiantava. Era tão grande a minha 
angústia que eu tinha vontade de 
invadir a embaixada brasileira 
em Roma. Mas segurei a onda. 
Continuamos vivendo num hotel 
e tivemos grande ajuda de Chico 
Buarque e Marieta. Eles tinham 
se exilado na cidade e foram dois 
amigos de alma. Ali eu tive um 
bom empresário, trabalhei muito 
e fui ganhando o dinheiro com 
o qual pagava todas as contas. 
Durante um jantar, conheci Ella 
Fitzgerald, que estava fazendo 
shows com repertório de bossa 
nova e teve um problema de 
saúde. Eu acabei substituindo-a. 
Mas, quando descobriram que 
eu estava trabalhando na Itália 
sem documentação, tivemos de 
sair de Roma-então fomos para 
Portugal por um tempo. Um dia, 
estávamos no Cassino Estoril, 
perto de Lisboa, e encontramos 
o apresentador Flávio Cavalcanti 
e o Mauricio Sherman, que dirigia 
um programa na TV Tupi. Eles 
deram ao Garrincha uma camisa 
do Brasil, querendo homenageá-
lo - mas quem queria camisa 
da seleção naquela altura? 
"Obrigado o..., cadê minha casa, 
cadê minha moradia? Já vesti a 
camisa do Brasil anteriormente, já 
dei tudo que eu poderia ter dado 
ao Brasil", ele disse. Passados 50 
anos do golpe, ninguém jamais 
tomos nenhuma atitude sobre o 
que nos aconteceu naquele 1970, 
e eu continuo brigando pelo Mané, 
até hoje. Quando eu canto "Meu 
Guri", canto com muita força, e 
essa é uma maneira que eu tenho 
de cantar uma música do Chico, 
mas homenageando o Mané. Eles 
são os dois guris de "my life".

Elza Soares - 76 anos é Cantora

Preocupação com 
inadimplência aumenta e 

atinge 72% dos brasileiros, 
diz pesquisa

 A preocupação 
dos brasileiros em relação 
à capacidade de honrar 
compromissos fi nanceiros subiu 
19 pontos percentuais neste ano 
ante 2013, conforme a pesquisa 
Unisys Security Index. Segundo 
o estudo global, do total de 
consumidores entrevistados, 72% 
responderam afi rmativamente a 
essa questão, enquanto em 2013 
essa fatia de preocupados era 
de 53%. O levantamento deste 
ano, feito com 11 mil pessoas 
em 12 países, mostrou que o 
posicionamento do Brasil no 
ranking geral sobre segurança 
aumentou 22 pontos em relação 
ao ano passado, passando de 175 
pontos paras 197 pontos, em uma 
escala de 0 a 300, onde 300 é o 
ponto máximo de preocupação. 
Com isso, o Brasil fi cou em 
segundo lugar no ranking, liderado 
por México e França. Além de 
temerem pela inadimplência, a 
pesquisa revela ainda que os 
consumidores brasileiros também 
se preocupam com o uso indevido 
de dados de cartões de bancos por 

terceiros. Nesse quesito, o grupo 
de respondentes preocupados 
passou de 75% do total no ano 
passado para 81% neste ano. Já 
a preocupação com segurança 
nas operações por internet, como 
transações e-commerce, ou sobre 
o risco de roubo de dados na 
rede, que atingia um grupo de 
48% do total de consultados em 
2013, passou para 55% neste 
ano. Os quesitos avaliados no 
estudo sobre comportamento 
de consumidores em questões 
de segurança são segurança 
nacional, fi nanceira, pessoal e 
na internet. O levantamento é 
realizado desde 2007 no Brasil, 
com mais de mil entrevistados. 
Também participaram do estudo 
Alemanha, Austrália, Colômbia, 
Espanha, Estados Unidos, França, 
Holanda, Malásia, México, Nova 
Zelândia e Reino Unido.
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Às Forças Armadas Brasileiras

 São os senhores, os 
militares, atores de primeira 
grandeza na manutenção do 
estado de governabilidade 
do País. São os que estão, 
realmente, afetiva e efetivamente 
ligados ao Território, como solo 
sagrado da Nação, preservando 
nele, a unidade da língua, como 
fator de identidade nacional. 
Por essa óbvia razão, são alvos 
daqueles que escolheram o 
caminho do escracho, demolição 
moral e material de alguém ou 
de instituição, em troca de alguns 
trocados pagos por alguma figura 
de proa do governo. Inúteis, 
vândalos, bonecos manobrados 
pelos ventríloquos do poder, tão 
ordinários quanto eles. Cada uma 
das Forças já deixou a sua marca 
vitoriosa em várias épocas da 
História do Brasil. Hoje, surgem 
aos olhos da parte ordeira da 

população, como instituições de 
grande respeitabilidade, às quais, 
constitucionalmente, cabem 
manter a soberania da Nação 
contra os mercenários que agem, 
não sorrateiramente, pois giram, 
com desenvoltura, à nossa volta, 
ignoram a Constituição, e fazem 
do País uma casa de pasto de 
militantes de várias origens latinas. 
Apesar de o Ministério da Defesa 
não ter voz militar, pois está 
entregue a um incapaz ministro 
civil e aos alienados e cúmplices 
‘Comandantes’ das Forças, 
seguem os senhores, militares, 
silenciosos, cumprindo as suas 
atribuições, como se estivessem 
num País em que todos os setores 
de atividade funcionassem a pleno 
vapor, em acelerado processo de 
desenvolvimento. Esse é o nosso 
estranhamento. Seguem, como 
se o governo estivesse pondo em 
prática elaborado planejamento 
de ataque aos problemas 
nacionais; aplicando os recursos 
da fabulosa arrecadação na 
solução dos modais de transporte, 
diminuindo as distâncias entre 
as regiões brasileiras; investindo 
na área de medicina nuclear; 
de transplantes de órgãos; 
pondo em funcionamento os 
hospitais públicos com moderna 
aparelhagem, e médicos bem-
remunerados. Como se o interesse 
na Educação fosse tanto, que 
houvesse investimentos na 
atualização dos professores para 

Giro de Noticias
com o desenvolvimento e a manutenção 
da democracia. Estamos prontos e 
convencidos para escolher projetos, 
delineamentos condizentes com o que 
acreditamos? Sabemos escolher? O 
instrumento democrático não se faz só 
pela presença nas urnas, mas com a 
participação da sociedade organizada. 
Nesse contexto, a engenharia também 
cumpre um papel de catalisadora 
de informações para a profusão de 
idéias. É de essencial importância a 
organização da categoria para que os 
interesses afins sejam garantidos e 
preservados. A prerrogativa é entender 
que o momento não é apenas para 
o voto e a troca de gestores. É hora 
de reflexão. Os profissionais da área 
tecnológica não podem ser meros 
coadjuvantes, precisam se posicionar 
como autoridades técnicas e como 
atores políticos. É urgente e necessário 
que a engenharia se insira nos debates 
sobre o desenvolvimento do país. As 
obras no Brasil estão sucateadas. 
Precisamos de agir já. Para 
efetivamente evoluir e se desenvolver, 
o país precisa estabelecer estratégias, 
planos e projetos, pactuados com a 
sociedade, e que perpassassem por 
diversos governos. E nós, engenheiros, 
a sociedade, eleitores, somos peças 
fundamentais nessa engrenagem. 
(Revista O Informador das Construções 
- Belo Horizonte/MG)
MAIS PETROBRÁS - A Petrobrás 
definitivamente não passa por uma 
fase de boas notícias. Envolvida em 
denúncias de corrupção, a estatal 
brasileira caiu dez posições na lista 
FORBES das maiores empresas do 

mundo, a Global 2000. RANKING: 25 
maiores empresas do Brasil em 2014. 
- Agora no 30º lugar, a companhia 
viu seu valor de mercado cair de 
US$ 10,7 bilhões em 2013 para 
US$ 86,8 bilhões neste ano, quase 
US$ 34 bilhões de diferença. Os 
lucros também diminuíram em US$ 3 
bilhões, para US$ 141, l bilhões. MAIS 
RANKING: 20 maiores empresas do 
mundo em 2014. - A Petrobrás não é a 
única brasileira em queda na lista: Itaú 
Unibanco, Bradesco e Banco do Brasil 
desceram, respectivamente, quatro, 
oito e 37 posições. No ranking geral, 
o Brasil deixou de ter 31 empresas 
entre as 2000, como no ano passado, 
e passou a ser representado por 25. 
A maior queda entre as nacionais 
que se mantiveram na lista é a da 
metalúrgica CSN, que de 671 pulou 
para o 1.363 lugar. Usiminas, Klabin, 
Natura e Lojas Americanas estão entre 
as empresas que ficaram fora da lista 
deste ano. Para eleger as maiores 
empresas do mundo anualmente, 
a FORBES leva em consideração 
vendas, lucros, ativos e valor de 
mercado de cada companhia, assim 
como suas variações de um ano para 
outro. Em 2014, os bancos chineses 
mostraram que estão com tudo e 
mantiveram os dois primeiros lugares, 
com o ICBC e o China Construction 
Bank. O Banco Agrícola da China 
subiu cinco posições e agora forma 
um top 3 "puro sangue". Entre os dez 
primeiros lugares, há equilíbrio entre 
chineses e norte-americanos: cinco 
empresas de cada lado. (Revista 
Forbes Brasil - São Paulo/SP)

qualificar o ensino e proporcionar 
às novas gerações oportunidades 
no mercado de trabalho, cada vez 
mais exigente de inteligência e 
liderança. Como se os professores 
dos Ensinos Fundamental e 
Médio fossem reconhecidos 
como os primeiros condutores 
de todas as demais profissões, e 
recompensados condignamente. 
Seguem, como se nas próprias 
Forças Armadas estivessem 
sendo aplicadas as verbas 
necessárias à sua modernização; 
em material humano; em aquisição 
de instrumentos; de equipamentos 
indispensáveis ao adestramento 
de cada uma e ao cumprimento 
de suas funções na defesa das 
fronteiras; do espaço aéreo; das 
milhas marítimas. Pelo visto, 
senhores militares, as Forças 
Armadas nada têm a se queixar, 
como se os vencimentos recebidos 
fossem proporcionais à alta 
qualificação profissional adquirida, 
há muito reconhecida pelas 
congêneres estrangeiras; como 
se os contingentes satisfizessem 
as exigências de defesa desta 
terra, tão decantada no seu 
pacifismo. Mas, para os civis que 
se ombreiam com os militares, 
a impressão que transmitem, 
senhores, é de que estão sob os 
efeitos de um demorado Toque 
de Silêncio. Esses civis, seus 
admiradores, menos disciplinados 
e mais ansiosos por resultados, 
aguardam que alguém inicie o 

Toque de Alvorada e que este seja 
vibrante, sem tempo determinado 
para os seus últimos acordes, 
porque o Brasil que as Forças 
Armadas estão enxergando, não é 
o Brasil real que estamos vivendo, 
atentos, com cronômetro nas 
mãos, aguardando, angustiados, 
o tempo da vagabundagem petista 
terminar. Se houver resistência na 
passagem da faixa, poderemos 
contar com os senhores das Forças 
Armadas, ou já estão como a outra 
parte do povo, anestesiados? 
Como foi dito no início, os militares 
são protagonistas de primeira 
grandeza, são as estrelas-alfa 
das constelações de profissionais 
que ainda resistem à doença 
infecta que inocularam no País: 
a corrupção. Portanto, nós, civis, 
amigos dos senhores militares, 
aguardamos que o “Braço Forte, 
Mão Amiga”, seja literalmente 
cumprido, porém, antes que 
o Brasil se torne o centro do 
comunismo andino e caribenho; 
que o capacete com mira dos 
caçadores enquadre bem o centro 
incitador da anarquia; que o 
Adsumus* não permaneça no latim, 
compareça, em bom português, 
com todo o aparato no momento 
certo, porque estaremos juntos, 
onde ocorrer o renascimento do 
Brasil. Podem acreditar! “Estamos 
juntos!” (Aileda de Mattos Oliveira 
é Dr.ª em Língua Portuguesa e 
membro da Academia Brasileira 
de Defesa).

Artigo no Alerta Total – www.alertatotal.net - Por Aileda de Mattos Oliveira

ABAIXO UM CONDOMÍNIO - A 
eleição para a presidência do Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais (TJMG), 
realizada no fim de abril, trouxe duas 
novidades e uma surpresa. A principal 
novidade foi a mudança das regras: 
todos os 128 desembargadores da 
instituição poderiam ser candidatos. 
No sistema anterior, apenas os mais 
antigos na casa poderiam pleitear o 
cargo. Com as novas regras, surgiu 
a segunda novidade: a primeira 
eleição acirrada em 140 anos de 
TJMG. Quatro desembargadores 
candidataram-se: os dois mais antigos 
(José Tarcízio de Almeida Melo, que 
seria o candidato natural, e Antônio 
Cruvinel) e dois nomes novos (Pedro 
Bittencourt Marcondes e Doorgal de 
Andrada). A surpresa foi a vitória, 
em segundo turno, de Bittencourt 
Marcondes, que derrotou Almeida 
Melo. O futuro presidente do TJMG, 
que toma posse em 30 de junho para 
um período de dois anos, esbanja 
vitalidade. Aos 52 anos, pai de três 
filhos e desembargador da instituição 
desde 2006, o atleticano Bitencourt 
Marcondes ("aqui no TJ preferimos 
falar que torcemos para o América", 
brinca) nada e corre todos os dias. 
Garante que sua vitória foi fruto da 
vontade de renovação por parte 
dos magistrados e diz que pretende 
deixar, como herança, uma gestão 
participativa, eficiente e econômica. 
Será uma tarefa árdua: o TJMG é uma 
estrutura gigantesca, com orçamento 
de R$ 4,8 bilhões, quase mil juízes, 
16 mil servidores e 300 comarcas. O 
peso da responsabilidade, contudo, 

não parece incomodar Bitencourt. "A 
sociedade está mudando. O judiciário 
também tem de mudar", disse. O TJMG 
tem de fazer justiça e não cair nas mãos 
de quem quer manipulá-lo. (Revista 
Encontro - Belo Horizonte/MG)
RESPONSABILIDADE ELEITORAL 
- Chegamos a mais um ano decisivo 
que reforça a conquista da democracia. 
Desta vez, vamos escolher o 
representante máximo da nação, o 
presidente da República, além do 
governador, senadores, deputados 
estaduais e federais. Lutamos por muitos 
anos para adquirir o direito ao voto e 
participar do processo democrático 
brasileiro. Contudo, pagamos caro para 
sustentar a nova forma de governo 
que tanto se ansiava. Foram 20 anos 
de recessão, com o sucateamento da 
engenharia, dificuldade em consolidar 
a política, a moeda e a economia. Por 
isso mesmo, não devemos desperdiçar 
a oportunidade de participar e 
contribuir efetivamente na construção 
de uma sociedade mais justa para 
todos. Temos que honrar o poder de 
escolhermos os nossos representantes, 
exercendo a cidadania com clareza. 
No ano passado vimos eclodir, por 
todo o Brasil, manifestações populares 
generalistas que não propunham 
mudanças concretas. Mas, estes 
movimentos eram, sim, um reflexo da 
insatisfação popular e da necessidade 
de mudança. Agora, também é o 
momento de se manifestar, mas por 
meio do seu voto. É preciso voltar os 
olhos para os candidatos que realmente 
apresentem propostas consolidadas e 
comprometimento com a honestidade, 
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Febraban diz que valor 
de indenização por 

planos econômicos é 
de até R$ 10 bi

 A Federação Brasileira 
de Bancos (Febraban) estima que 
o valor correto do pedido de ação 
indenizatória para cadernetas de 
poupança por perdas com pla-
nos econômicos, que está sendo 
apreciada pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF), é de cerca de R$ 
8 bilhões a R$ 10 bilhões, disse 
nesta quarta-feira o presidente da 
entidade, Murilo Portugal. O STF 
aceitou na semana passada pedi-
do da Procuradoria-Geral da Repú-
blica e adiou o julgamento do caso. 
O Ministério Público Federal (MPF) 
terá que apresentar um outro rela-
tório, já que no primeiro afirmava 
que os bancos tiveram ganhos de 
R$  441 bilhões com os planos, 
valor atingido com base em cálcu-
los incorretos, segundo os bancos. 
"Pelas contas que nós fizemos, es-
ses valores de receita bruta seriam 
de R$ 17 bilhões a R$ 20 bilhões. 
Quando você chega ao resultado 
líquido, dá cerca de metade dis-
so?, disse Portugal a jornalistas. 
(Fonte: Site UOL)

Preocupação com 
inadimplência 

aumenta e atinge 72% dos 
brasileiros, diz pesquisa

 A preocupação dos brasi-
leiros em relação à capacidade de 
honrar compromissos financeiros 
subiu 19 pontos percentuais neste 
ano ante 2013, conforme a pesqui-
sa Unisys Security Index. Segundo 
o estudo global, do total de consu-
midores entrevistados, 72% res-
ponderam afirmativamente a essa 
questão, enquanto em 2013 essa 
fatia de preocupados era de 53%. 
O levantamento deste ano, feito 
com 11 mil pessoas em 12 países, 
mostrou que o posicionamento do 
Brasil no ranking geral sobre segu-
rança aumentou 22 pontos em rela-
ção ao ano passado, passando de 
175 pontos paras 197 pontos, em 
uma escala de 0 a 300, onde 300 
é o ponto máximo de preocupação. 
Com isso, o Brasil ficou em segun-
do lugar no ranking, liderado por 
México e França. Além de teme-
rem pela inadimplência, a pesquisa 
revela ainda que os consumidores 
brasileiros também se preocupam 
com o uso indevido de dados de 
cartões de bancos por terceiros. 
Nesse quesito, o grupo de respon-
dentes preocupados passou de 
75% do total no ano passado para 
81% neste ano. Já a preocupação 
com segurança nas operações por 
internet, como transações e-com-
merce, ou sobre o risco de roubo 
de dados na rede, que atingia um 
grupo de 48% do total de consul-
tados em 2013, passou para 55% 
neste ano. Os quesitos avaliados 
no estudo sobre comportamento 
de consumidores em questões de 
segurança são segurança nacio-
nal, financeira, pessoal e na inter-
net. O levantamento é realizado 
desde 2007 no Brasil, com mais de 
mil entrevistados. Também partici-
param do estudo Alemanha, Aus-
trália, Colômbia, Espanha, Estados 
Unidos, França, Holanda, Malásia, 
México, Nova Zelândia e Reino 
Unido.
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 "Política e politicalha não se 
confundem, não se parecem, não se 
relacionam com a outra, antes se negam, 
se repulsam mutuamente. A política é a 
higiene dos países moralmente sadios. 
A politicalha, a malária dos povos de 
moralidade estragada". (Rui Barbosa). 
Lula e o PT só poderiam crescer num país 
como o Brasil que tem uma sociedade com 
características estranhas. Historicamente 
a sociedade e a política brasileira são 
marcadas por três características culturais 
principais: patrimonialismo, personalismo 
e autoritarismo. Esses "ismos" dão 
origem à fragilidade da nossa democracia 
como o clientelismo, o coronelismo, a 
corrupção e a falta de diretrizes políticas 
partidárias consistentes. O Brasil nasce 
com a natureza de um governo colonial 
que passa a exercer poderosa influência 
sobre o pensamento e o comportamento 
políticos consequentes, daí porque um 
estudioso ter afirmado que “o Brasil teve 
um Estado antes de ter uma sociedade”. 
Portanto, o governo brasileiro desde o 
Brasil colônia não foi um governo baseado 
em uma sociedade civil, mas num Estado 
que tudo dirige e para o qual seus súditos, 
seus escravos, se voltam para orientação 
e recompensa material. Os políticos e a 
política brasileira são autênticos produtos 
do patrimonialismo e do coronelismo, ou 
seja, são uma mistura do conluio do poder 
estatal e o poder privado com a finalidade 
de distribuir facilidades e oportunidades. 
Nesse sistema, que prevalece até os 
nossos dias, não há cidadãos, há súditos 
num sistema de troca com o Estado, regido 
pelo favoritismo pessoal do governante. O 
Brasil é, portanto, sem nenhuma dúvida, 
o país do clientelismo, do nepotismo, 
da corrupção e da inconsciência, da 
leviandade, da irresponsabilidade, da 
irreflexão e da injustiça. Não há como 
negar diante do passado provado pela 
história e do nosso presente que o país 
é entregue a um grupo de irresponsáveis 
eleitos por irresponsáveis. Nas palavras 

de um professor de direito que reflete 
a angústia dos sensatos: “Se o regime 
democrático implica necessariamente a 
atribuição de poder soberano ao povo, 
é forçoso reconhecer que este continua, 
como sempre esteve, em estado de 
menoridade absoluta.”  Nossa vida 
política foi iniciada de modo original: 
tivemos Estado, antes de ter sociedade. 
Quando este enfim principiou a existir, 
verificou-se desde logo que havia nascido 
privado de palavra. Foi assim que o Padre 
Antonio Vieira o caracterizou, no Sermão 
da Visitação de Nossa Senhora, pregado 
em Salvador em junho de 1640. Tomando 
por mote a palavra latina infans, assim 
discorreu o grande pregador: “Bem sabem 
os que sabem a língua latina, que esta 
palavra, infans, infante, quer dizer o que 
não fala. Neste estado estava o menino 
Batista, quando a Senhora o visitou, e 
neste permaneceu o Brasil muitos anos, 
que foi, a meu ver, a maior ocasião de 
seus males. Como o doente não pode 
falar, toda a outra conjectura dificulta muito 
a medicina. (…) O pior acidente que teve 
o Brasil em sua enfermidade foi o tolher-
se-lhe a fala: muitas vezes se quis queixar 
justamente, muitas vezes quis pedir o 
remédio de seus males, mas sempre 
lhe afogou as palavras na garganta, ou 
o respeito, ou a violência; e se alguma 
vez chegou algum gemido aos ouvidos 
de quem o devera remediar, chegaram 
também as vozes do poder, e venceram 
os clamores da razão”. Iniciamos nossa 
vida política, sem sociedade. Alcançamos 
agora a maturidade, como se o povo 
continuasse politicamente a não existir, 
ou melhor, existe para ser usado como 
gado para puxar uma carroça pútrida 
de governantes, políticos e clientes do 
Estado de cor vermelha ou preta com 
o rosto da caveira, piratas. Lula e o PT 
nasceram e foram criados dentro de um 
cenário político onde sempre vigorou 
a presença forte do Estado sem uma 
sociedade apenas com súditos e escravos 

obedientes da vontade dos governantes. 
Foram criados e se desenvolveram dentro 
de um cenário permissível a todo tipo 
de anomalia e promessas enganadoras, 
coisa que a sociedade brasileira admite 
e sempre admitiu, pois sempre conviveu 
com a presença do Estado acima da 
sociedade. Dentro dessa visão, dessa 
realidade, temos que admitir que Lula e 
seu partido estão certos. Os errados é a 
sociedade brasileira, o povo brasileiro, 
os empresários que vendem suas almas 
para garantir favores e benefícios do 
Estado, causa da nossa improdutividade 
e ausência de inovação; são os grandes 
produtores rurais íntimos do Estado 
e distantes de um Brasil melhor sem 
a canga do Estado; são os políticos 
e políticas sujas e nocivas. Lula, que 
usa e usou sua inteligência maléfica, 
como um comediante, ri da estupidez 
da sociedade brasileira que acreditou 
em suas promessas e, agora, em razão 
de sua impotência e costumeiramente 
súdito ou escravo, não está achando 
meios para rechaça-lo do poder com seus 
vassalos. Lula e o PT estão a vinte anos 
fazendo pouco da sociedade, dos ricos, 
dos políticos chamados de oposição, 
do sistema, das elites econômicas, dos 
pobres, da classe média, enfim de todos 
os brasileiros. Ele trabalha com os vícios, 
cacoetes e defeitos de cada um desse 
pessoal, o que é a sua defesa, o seu 
escudo.  Da classe dos políticos comprou 
suas almas; aos pobres deu esmolas para 
poderem continuar a viver sem liberdade 
sustentados pelo Estado benemerente, 
pois preferem à canga à liberdade 
conquistada através do esforço próprio, 
do conhecimento, da cultura, preferindo 
curtir a pobreza oportunista e reclamando 
contra tudo e todos, principalmente contra 
aqueles que se esforçaram para adquirir 
conhecimentos, cultura que propiciaram 
a aquisição de patrimônios e renda 
condigna; aos intelectuais contaminados 
pelo ideal comunista sanguinário, Lula deu 

esperança e posição dentro do Estado; 
para advogados e juízes garantiu renda e 
lugar na suprema corte uma maneira de 
inibi-los e evitar ser punido por desrespeito 
as leis e a agressão ao Estado de Direito; 
enfim a todas as classes, a todos os 
setores encontrou um meio de agradá-los 
conhecendo os seus cacoetes, seus vícios 
e seus defeitos, e o principal, a falta de 
animo e de convicção de que um grande 
país só se constrói através da sociedade 
e não através de um Estado social 
benemerente podre, como prova a nossa 
realidade. Esta a grande doença política 
brasileira que atravessa o tempo: ausência 
de uma sociedade e a presença de um 
Estado corrupto devorador da decência, 
da ética e da moral. O Estado no Brasil 
sempre se sobrepôs à sociedade, como 
se fosse algo fora dela. Nós aprendemos 
desde cedo que tudo depende do Estado e 
que nada podemos fazer sem a presença 
dele, atribuindo-lhe a responsabilidade 
pelos problemas da sociedade e por suas 
soluções. Sociedade civil enfrenta grande 
dificuldade no contexto brasileiro, onde, na 
maior parte de nossa história, prevaleceu 
uma economia escravista e, junto com ela, 
surgiu o que alguns autores chamam de 
sociedade patriarcal. Nesse ambiente, 
é particularmente difícil sair do círculo 
da família, estabelecendo algo como a 
sociedade civil. No Brasil não se pode 
negar a existência de uma verdadeira 
“ideologia de Estado”. Em contraste com 
o liberalismo, essa ideologia defenderia 
o predomínio do Estado sobre o mercado 
como princípio organizador da sociedade. 
Ou melhor, a sociedade, inicialmente 
amorfa, deveria ser transformada pelo 
Estado, passando então a ter forma. 
Por fim, diferentemente do liberalismo, 
que acentuaria o papel do conflito na 
política, o pensamento autoritário teria 
uma visão harmônica das relações sociais 
predominantes no Brasil, o que refletiria a 
intrínseca ignorância do povo brasileiro. 
(Armando Soares é Economista).

Perda de hegemonia nos fundos de pensão e devassa em 
fortunas e negócios de aliados quebram petistas
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 O Presidentro Lula da 
Silva vai convocar uma reunião de 
seu “gabinete de crise” (os amigos e 
sócios que o cercam no Instituto Lula) 
para avaliar que medidas milagrosas 
podem ser tomadas, urgentemente, 
para conter a avalanche de ações 
psicológicas contra o governo Dilma 
Rousseff. O inferno despenca sobre o 
PT. O processo de desmoronamento 
político parece irreversível. O volume 
tsunâmico dos ataques tende a 
aumentar quando a campanha 
reeleitoral começar oficialmente. 
A apavorada cúpula petista avalia, 
reservadamente e muito a contragosto, 
que nunca Dilma esteve com sua 
reeleição tão ameaçada como agora. A 
previsão é de que tudo pode ficar pior 
na véspera do que promete ser uma 
desastrosa “Copa do Jegue” – marcada 
por desorganização e protestos que 
podem descambar para a baderna e 
violência, com negativa repercussão 
internacional. Tecnicamente, com a 
carestia, os juros altos, o pibinho e o 
crescente endividamento das pessoas 
e do setor público, o governo petista 
acabou. A lista de problemas parece 
não ter fim – e muito menos solução 
no curto prazo. O pavor petralha é real. 
Familiares e aliados próximos de Lula 
têm seu patrimônio investigado por 
um refinado esquema de espionagem 
transnacional. Já foram detectadas 
operações atípicas de transferência 
de controle acionário de empresas. 
A jogada pode se transformar em 
processos na Corte de Nova York, em 

cuja bolsa de valores as companhias 
negociam ações. Ao mesmo tempo, a 
banda sindical petista começa a sofrer 
derrotas em áreas financeiramente 
estratégicas, como nas eleições para 
os conselhos dos mais importantes 
fundos de pensão, como a Previ 
(Banco do Brasil) e Funcef (Caixa). 
O tempo também fecha para eles 
na Petros (Petrobras) que é alvo 
de ações judiciais por suspeitas 
de má gestão. A Operação Lava 
Jato, que apura lavagens ilegais de 
mais de R$ 10 bilhões, parece ter 
descoberto esquemas que fazem o 
velho Mensalão parecer roubo de 
galinha do vizinho. Petralhas são 
suspeitos de ligação direta com 
facções criminosas, para lavagem de 
dinheiro público desviado, que acaba 
financiando o tráfico de drogas e o 
comércio de armas. Os mensaleiros 
são fonte permanente de desgaste. 
Os reeducandos na Ação Penal 470 
continuam reunidos na Penitenciária 
da Papuda para formar o novo PT 
(Partido dos Trancafiados). Pelo 
menos até que o novo arranjo político 
no Supremo Tribunal Federal, após a 
aposentadoria de Joaquim Barbosa, 
mande soltá-los, agravando ainda 
mais a crise imagética sofrida pelo 
partido que desmoralizou a honradez. 
Os escândalos na Petrobras, que 
pareciam em fase de banho Maria, 
voltam ao fogo alto do inferno com 
a desesperada entrevista de Paulo 
Roberto Costa à Folha de São Paulo. 
O ex-diretor de abastecimento da 
estatal, réu na Operação Lava Jato, 
avacalhou com o corpo técnico da 
empresa e desenhou a imagem de 
incompetência de Dilma Rousseff, 
como ex-presidente do Conselho de 
Administração da estatal de economia 
mista. Paulo Costa e seus parceiros 
Alberto Youssef (o doleiro) e André 
Vargas (o deputado) são fontes de 
problemas inimagináveis para o 
PT. Quando o cenário parece ruim 

consegue ficar ainda pior. Em São 
Paulo, o PT foi obrigado a encenar a 
detonação do deputado estadual Luiz 
Moura. O parlamentar foi suspenso 
do partido por 60 dias e ficará sem 
legenda para a eleição. Moura pode 
até ser expulso pela Comissão de 
Ética petista se for confirmada a 
informação policial de que ele teria 
participado de um encontro com 
integrantes da facção criminosa PCC 
para discutir ataques a ônibus na Zona 
Leste de São Paulo, no último mês de 
março. O engraçado foi os dirigentes 
petistas alegarem que não sabiam 
do passado de Moura: ex-presidiário 
na década de 90, por assaltos a 
supermercados no Paraná e Santa 
Catarina. Além dos problemas gerados 
por investigações, o desespero petista 
produz a autodestruição do governo. 
Todos os partidos de oposição – e 
muitos parlamentares da situação – 
exigem que seja suspenso o soviético 
Decreto 8243/2014. O excremento 
legal consolida o aparelhamento da 
máquina estatal e torna dispensável 
a ação parlamentar. Ninguém em sã 
consciência democrática engole a 
tal Política Nacional de Participação 
Social (PNPS), bolada pelos 
radicalóides petistas que sonham 
com a aceleração de um processo 
revolucionário socialista-comunista, 
instituindo a “democracia direta” 
pela via das consultas populares 
manipuladas por eles. Dilma Rousseff 
já era. Não só por culpa dela. Mas 
porque deixou o PTitanic ser pilotado 
por Lula e sua turma. Outras broncas 
pesadas vão estourar em breve contra 
a petralhada. Na defensiva contra 
escândalos, e na tradicional ofensiva 
contra seus “inimigos”, o PT tende 
a cometer novos erros capitais. A 
tendência é ser traído por aliados. 
O chamado grande capital – que até 
lucrou muito na era Lula-Dilma - não 
quer a continuidade do poder petista 
no Brasil. Motivo simples: não há 

segurança para negócios bilionários. 
A incompetência política e gerencial, 
junto com a corrupção descontrolada, 
desgastarem irremediavelmente o 
partido que tem cara de seita fanática. 
A derrocada petralha vai se consolidar 
nas inseguras urnas eletrônicas com 
a onda de pessimismo que afeta a 
maioria dos brasileiros de todas as 
classes sociais. Diferentes pesquisas 
indicam o mesmo resultado: mais de 
70% do eleitorado quer, claramente, 
mudança de governo. A substituição 
do PT já está programada no 
imaginário do cidadão-eleitor-
contribuinte – vítima da carestia, 
dos impostos absurdos, dos juros 
escorchantes, da dificuldade em quitar 
o crédito que tomou sem ter condições 
e pelo cansaço com tudo feito na 
base da corrupção – patrocinadora 
de outros males, como a violência 
mafiosa fora de controle. O petismo se 
locupletou com a governança do crime 
organizado no Brasil Capimunista. 
Agora, provará do próprio veneno 
e sentirá os efeitos danosos da 
autofagia que costuma desintegrar 
as máfias compostas por amadores. 
Quando efetivamente perderem o 
poder, muitos dos dirigentes terão 
de acertar contas com a Justiça, por 
causa de seu mágico enriquecimento 
– incompatível com os ganhos legais 
possíveis na carreira de político 
profissional. Muitos correm o risco de 
migrar do parlamento para o parlatório 
das penitenciárias. O processo de 
limpeza pode demorar um pouco, 
porque o Brasil é o País da Impunidade 
e da Injustiça. Mas o desfecho contra 
a petralhada é inevitável. Ainda não 
dá para ter certeza absoluta se, no 
processo de queda, os marginais da 
política responderão com violência 
ou se a covardia falará mais alto. O 
certo é que o tempo do PT se esgotou 
historicamente. (Jorge Serrão. Edição 
do Blog Alerta Total de 3 de Junho de 
2014).
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