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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)

Prata vive um novo 
tempo revitalização do 

terminal rodoviário 

 A cidade do Prata 
está vivendo uma grande 
transformação, as obras não 
param! O Terminal Rodoviário, 
após a posse do prefeito Dr. 
Anuar Arantes Amui, passou por 
uma grande revitalização, foram 
trocadas toda a fiação elétrica, 
instalados lustres com novas 
lâmpadas, faixas de sinalização 
de segurança nas portas, os 
usuários ganharam também novo 
aparelho de TV de Led e agora 
este mês o prédio passou por 
mais uma nova pintura e recebeu 
a instalação de um painel de 
luz de Led que se tornou uma 
atração visual que chama a 

atenção de todos que passam 
pela Avenida Brasília, com a 
identificação em letras "Terminal 
Rodoviário", identificando o 
prédio da Rodoviária. A Praça 
da Rodoviária será o point dos 
torcedores nos jogos da seleção 
brasileira, a Administração de 
Dr. Anuar, irá proporcionar à 
população durante a copa do 
mundo, de assistirem os jogos em 
telão que será instalado de frente 
ao terminal e posteriormente será 
festejado com a apresentação 
da Banda Cultura Negra e 
convidados. Venha você assistir 
os jogos da seleção brasileira 
conosco!

Centro de Vigilância 
Municipal Jesus Divino da 
Silva maia foi inaugurado

 No dia 10 de junho foi 
inaugurado o Centro de Vigilância 
Municipal que leva o nome do 
saudoso Jesus Divino da Silva 
Maia, localizado na Av. Major 
Carvalho, nº 640, no Bairro Bela 
Vista. Após a posse do Prefeito 
Dr. Anuar Arantes Amui, o prédio 

que antes estava totalmente 
abandonado e depredado, agora 
ganhou nova vida, foi totalmente 
reformado e adequado para abrigar 
a Vigilância Epidemiológica, 
Vigilância Sanitária Municipal e 
o S.I.M - Serviço de Inspeção 
Municipal.

 O SINDICATO RU-
RAL DE PRATA parabeniza 
o associado EIRE ENIO DE 
FREITAS (proprietário da 
Fazenda Medalha Milagrosa – 
Prata/MG), vencedor do Premio 
RALLY DA PECUÁRIA. 
 Ressaltamos na oportu-
nidade os critérios da premiação: 
foram percorridos 55 mil km em 
09(nove) Estados Brasileiros, e 
EIRE, foi destaque entre os 05 

(cinco) colocados, na categoria 
MANEJO DE PASTAGENS 
(integração lavoura e pecuária), 
trabalhando com eficiência e 
eficaz.
 Entendemos a im-
portância do crescimento e 
do desenvolvimento deste 
associado no contexto do 
agronegócio brasileiro e enri-
quecendo o nosso município 
com sua atuação. Parabéns!

DESTAQUE 
NACIONAL
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
INTERLIGAÇÃO DA RUA RAUL 
SOARES À AVENIDA BRASIL - 
Iniciaram no dia 12 de junho as 
obras de pavimentação asfáltica e 
infraestrutura completa nas Ruas 
Romilda Santos Vilela, Dr. Talma 
Campos Abreu até à Avenida 
Brasil. E também a construção da 
ponte e aterro com mais de 160 
metros de extensão, interligando 
a Rua Raul Soares até a Avenida 
Brasil. Um compromisso cumprido 
pela Administração do Prefeito Dr. 
Anuar Arantes Amui.
CAMPANHA CONTRA A 
VIOLÊNCIA AO IDOSO - No dia 
09 de junho iniciou-se a campanha 
contra Violência ao Idoso, a 
Primeira Dama e Secretária de 
Ação Social Trabalho e Promoção 
Humana Letícia Gardim Amui, 
reuniu-se com um grupo e 
distribuíram panfletos no centro 
da cidade e ao mesmo tempo 
conscientizando a população 
sobre a violência ao idoso.
CURSOS DISPONIVEL DA 
FACULDADE UAITEC PRATA 
- A Universidade Aberta e 
Integrada de Minas Gerais esta 
oferecendo cursos de capacitação 
profissional, cursos de Auxiliar 
de Escritório, Departamento 
Pessoal, Telefonista e 
Recepcionista, Segurança do 
Trabalho, Legislação Trabalhista, 
Gestão Ambiental, Introdução 
à Informática, Cabeleireiro, 
Secretariado, Organização de 
Eventos, Maquiagem, Podologia 
entre outros cursos... Venha 
fazer um curso 100% gratuito e 
se preparar para o mercado de 
trabalho, os cursos são oferecidos 
pela UAITEC a primeira 
Universidade Pública de Prata, 
venha conhecer a UAITEC na 
Rua Presidente Antônio Carlos nº 
211 – Centro / Informações: 9696-
6153. Prof. Esp. Talles Augusto 
Arantes Silva (Coordenador da 
UAITEC) Talles Augusto Arantes 
Silva
7° JUNINÃO DO CONJUNTO 
NOSSA SENHORA DO CARMO- 
O tradicional Juninão do Conjunto 
Nossa Senhora do Carmo será 
nesta Sexta-feira dia 13/06/14 
a partir das 19h00min horas, 
nas imediações do Bar do 
Rato. Várias atrações, como 
terço, batizado, quadrilha, forro, 
pipoca, algodão doce, pula-pula 
e tem mais tudo de graça. Sua 
presença será o motivo maior de 
festa, os moradores antecipam e 
agradecem com a sua presença 
(João Batista - Vereador Rato).
O ALCOOL PODE CONTAMIAR 
TODA FAMÍLIA - Veja esse 
relato: um aluno agressivo e 
inquieto perturbava e arrumava 
frequentes confusões com os 
colegas. Os professores não 
mais o suportavam. Cogitaram 
até mesmo de expulsá-lo do 
colégio.  Antes disso, porém, 
entrou em cena um professor 
que resolveu investir naquele 
aluno. Todos achavam que 
era perda de tempo, afinal, o 
jovem era um caso perdido.  
Mesmo não tendo apoio de seus 
colegas, o professor começou a 
conversar com aquele jovem nos 
intervalos das aulas. No início 
era apenas um monólogo, só o 

professor falava. Aos poucos, 
ele começou a envolver o aluno 
com suas próprias histórias de 
vida e com suas brincadeiras. 
De modo gradativo, professor 
e aluno construíram uma ponte 
entre seus mundos. O professor 
descobriu que o pai do rapaz 
era alcoólatra e espancava o 
garoto e sua mãe. Compreendeu 
que o jovem, aparentemente 
insensível, já tinha chorado muito 
e, agora, suas lágrimas pareciam 
ter secado. Entendeu que sua 
agressividade era uma reação 
desesperada de quem pedia 
ajuda. Só que ninguém, até então, 
havia decifrado sua linguagem. 
Era mais fácil julgá-lo do que 
entendê-lo. O sofrimento da mãe 
e a violência do pai produziram 
zonas de conflito na memória 
do rapaz. Sua agressividade era 
um eco da violência que recebia. 
Ele não era réu, era vítima. Seu 
mundo emocional não tinha 
cores. Não lhe haviam dado o 
direito de brincar, de sorrir e de 
ver a vida com confiança. Agora 
estava perdendo também o 
direito de estudar, de ter a única 
chance de progredir. Estava para 
ser expulso do Colégio. Ao tomar 
consciência da real situação, o 
professor começou a conquistá-
lo. O jovem sentiu-se querido, 
apoiado e valorizado, pela 
primeira vez na vida. O professor 
passou a educar lhe as emoções. 
Ele percebeu, logo nos primeiros 
dias, que por trás de cada aluno 
arredio, de cada jovem agressivo, 
há uma criança que precisa 
de afeto. Em poucas semanas 
todos estavam espantados com 
a mudança ocorrida. O rapaz 
revoltado começou a demonstrar 
respeito pelos outros. Abandonou 
sua agressividade e passou a ser 
afetivo. Cresceu e tornou-se um 
aluno extraordinário. Tudo isso 
porque alguém não desistiu dele. 
Pais brilhantes e professores 
fascinantes não desistem dos 
jovens, mesmo que eles causem 
frustração e não lhes doem o 
retorno imediatamente esperado. 
Paciência é o segredo. A educação 
do afeto é a meta. Pense nisso. 
(CONSELHO Tutelar)
INFORMATIVO - Assinada 
recentemente pelos Ministros da 
Justiça, José Eduardo Cardozo, 
e da Secretaria de Direitos 
Humanos, Ideli Salvatti, a regra 
proíbe a entrada no Brasil 
de pessoas que tenham sido 
condenadas por pedofilia ou 
com envolvimento comprovado 
em crimes de pornografia e 
exploração sexual com crianças 
e adolescentes. Com base na 
portaria, as autoridades ficam 
obrigadas a consultar bases 
de dados internacionais para 
verificar os nomes de pessoas 
condenadas ou acusadas dos 
crimes. Ainda de acordo com 
a portaria, agentes de controle 
de fronteiras e de fiscalização 
migratória serão os responsáveis 
por checar as informações sobre 
os estrangeiros. O primeiro norte-
americano surpreendido no 
aeroporto foi deportado e enviado 
de volta para os Estados Unidos. 
Durante o período da copa, e 
posteriores datas. (Conselho 
Tutelar)

C l a s s i f i c a d o s
VENDO UMA CASA NO BAIRRO JACARANDA – Com 03 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, varanda, lavanderia, quarto de despejo com banheiro, garagem, 
cerca elétrica, portão eletrônico: OBS: Motivo Mudança. Tratar (34) 9997-1709 falar 
com Marco Aurélio.
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

Zezé Di Camargo declara voto em 
Aécio Neves 

 Doze anos depois de ter 
feito campanha para Lula, Zezé 
Di Camargo vai votar em Aécio. 
Arrependimento? “Não, minha 
crença era igual a de milhões 
de brasileiros que elegeram 
Lula. Não fizemos a campanha 
só pelo dinheiro”, diz. “Fizemos 
por ideologia e por acreditar 
na mudança. Se erramos, não 
erramos sozinhos”, emenda 
Luciano – que ainda não decidiu 
em quem vai votar: “Apesar da 
mudança na vida da maioria dos 
brasileiros, o País tem um grande 
problema hoje: a corrupção”. 
Embora não lamente ter subido no 
palanque petista em 2002, Zezé 
faz coro: “Quando chegam ao 
poder, muitas vezes, as pessoas 
mudam ou são obrigadas a 
mudar. Para conseguir aprovar um 
projeto, tem de fazer conluio, ter 
maioria no Congresso e beneficiar 
partidos com ministérios e cargos. 
Nada vem de graça”. A dupla, 
que conversou com a coluna da 
Sonya Racy no Portal Estadão, 
durante o lançamento do novo 
disco, Teorias de Raul, disse não 
querer “mais carregar o peso” de 
influenciar ninguém. “Nas redes 
sociais, vira e mexe, somos 
escrachados por pessoas que 
dizem que “esse governo está aí 

porque vocês apoiaram o Lula”. 
Quero que meu voto tenha a 
mesma importância que o de um 
cidadão comum”, afirma Luciano. 
“Estou desacreditado. Só confiaria 
em um político que viesse de um 
embrião novo, crescesse, virasse 
adulto e se tornasse candidato. 
Sem passado, sem conchavo 
com ninguém.” Mais otimista, 
Zezé interrompe o irmão: “Mas 
se todo mundo desacreditar, 
o que vai virar o País? Temos 
que acreditar em alguém, não 
tem outro caminho. Temos que 
separar o joio do trigo. Tem 
que existir alguém que consiga 
governar sem troca de favores. 
Porque cair na mão daquelas 
cobras não é fácil. Precisamos 
renovar o Congresso, a política 
com pessoas e ideologias novas. 
Largar dessa coisa de políticos 
que vêm de famílias tradicionais 
de políticos.” Mas os dois nomes 
de oposição a Dilma são de clãs 
tradicionais de políticos – inclusive 
Aécio. “Apesar de ser de família 
de políticos, Aécio, pelo que 
tenho acompanhado, pelo que 
fez em Minas, é um cara sério”, 
diz Zezé. O avô, Tancredo Neves, 
foi um grande homem, um grande 
político. Aécio é hoje o cara em 
que voto.” (Fonte: Portal Estadão)



3Sexta-feira, 13 de Junho de 2014

Em São Paulo, tanto Aécio quanto 
Campos derrotariam Dilma

 Tem um lugar no Brasil 
onde 61% dos eleitores afirmam 
que não votariam na presidente 
Dilma Rousseff "de jeito nenhum". 
Lá, 83% da população quer 
mudança, um percentual bem 
mais alto do que no resto do 
Brasil. E só 23% aprovam o atual 
governo. Provavelmente por 
isso, tanto Aécio Neves (PSDB) 
quanto Eduardo Campos (PSB) 
venceriam Dilma num segundo 
turno, com folga, caso a eleição 
fosse realizada apenas entre os 
eleitores desse lugar  - o tucano 
ganharia por 46% a 34%; o ex-
governador de Pernambuco, por 
43% a 34%. É um lugar onde a 
opinião política do presidente do 
STF (Supremo Tribunal Federal), 
Joaquim Barbosa, é mais influente 
que a do ex-presidente Lula 
(29% votariam "com certeza" em 
alguém apoiado pelo magistrado, 
enquanto 24% fariam o mesmo 
com o petista). E onde mais da 
metade dos moradores (54%) 
dizem sentir vergonha pela 
realização da Copa do Mundo no 
Brasil. Esse lugar é o maior colégio 
eleitoral do Brasil, o Estado de São 
Paulo. Os dados são da pesquisa 
Datafolha realizada entre os dias 
3 e 5 de junho em todo o Brasil, 
com um número de entrevistas 
grande o suficiente em São Paulo 
para uma análise mais precisa 

sobre o comportamento eleitoral 
dos paulistas. São Paulo destoa 
do resto do Brasil em quase 
todos os temas investigados. 
Se fossem contabilizados só os 
votos dos eleitores do Estado, a 
disputa presidencial hoje estaria 
tecnicamente empatada entre 
Dilma, com 23%, e Aécio, com 
20%. A margem de erro é de dois 
pontos para mais ou para menos. 
Em São Paulo, Eduardo Campos 
tem 6%, seguido de perto por dois 
candidatos evangélicos: o Pastor 
Everaldo Pereira (PSC), com 4%, 
e o senador Magno Malta (PR-
ES), com 3%. Já o candidato do 
PSTU, José Maria, alcança 2%. 
Conforme os resultados apurados 
em todo o país, 30% do eleitorado 
nacional ainda não tem candidato 
a presidente da República. É um 
recorde desde 1989 para esse 
período pré-eleitoral. Em São 
Paulo, a soma dos indecisos 
com os que afirmam pretender 
votar em branco ou nulo é ainda 
maior: 37%. Os paulistas são 
mais pessimistas que os demais 
brasileiros em todas as questões 
relacionadas à economia. Entre 
eles, 69% acham que a inflação 
vai subir, 52% esperam aumento 
do desemprego, 48% entendem 
que o poder de compra irá 
diminuir. Por encomenda da Folha, 
o Datafolha ouviu 4.337 pessoas 

no Brasil, 2.029 delas no Estado 
de São Paulo. A margem de erro é 
sempre de dois pontos. A taxa de 
confiança é de 95%. Significa que 
em 100 levantamentos parecidos, 
os resultados estarão dentro 
da margem de erro em 95. Na 
tabulação dos dados nacionais, as 
informações sobre São Paulo são 

desproporcionalizadas. É o recurso 
matemático necessário para evitar 
que as opiniões dos paulistas 
fiquem sobrerrepresentadas 
nos relatórios finais da pesquisa 
nacional. Os registros das 
pesquisas na Justiça Eleitoral são 
BR-00144/2014 e SP-0007/2014. 
(Fonte: Jornal Folha de São Paulo)
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O RETORNO É GARANTIDO. LIGUE: (34) 3431-2447

ANUNCIE NO

Aprovação do governo cai, 
rejeição a Dilma sobe e 2º 
turno fica mais provável

 Pesquisa Ibope divulgada 
nesta terça-feira, 10, trouxe uma 
série de más notícias para a 
presidente Dilma Rousseff: sua 
taxa de intenção de voto oscilou 
para baixo, a rejeição a seu nome 
aumentou, a possibilidade de 
haver um segundo turno ficou 
mais concreta e, nesse caso, a 
disputa ficou bem mais apertada. 
Para completar, a avaliação do 
governo piorou. A intenção de voto 
na petista passou de 40% pra 38% 
desde o levantamento anterior do 
Ibope, concluído em 18 de maio. 
Aécio Neves (PSDB) e Eduardo 
Campos (PSB), por sua vez, 
oscilaram dois pontos para cima 
(de 20% para 22% e de 11% para 
13%, respectivamente). A soma das 
taxas dos adversários de Dilma, 
incluídos na conta os chamados 
nanicos, chega a 42%, quatro 
pontos a mais do que o porcentual 
obtido pela petista. Como a 
margem de erro da pesquisa é de 
dois pontos porcentuais para mais 
ou para menos, os dois índices 
estão no limite da margem de 
erro - um empate, nesse caso, é 
estatisticamente improvável. Novo 
contexto. Na pesquisa anterior, 
Dilma tinha 40%, e os adversários, 
somados, 36%. Com a virada, o 
segundo turno passa a ser um 
cenário cada vez mais concreto, 
já que a eleição só será decidida 
em rodada única se um candidato 
obtiver maioria absoluta dos votos 
(50% mais um). Nas simulações 
de um eventual segundo turno, 
Dilma continua na liderança, mas 
sua vantagem em relação aos 
adversários sofreu forte queda 
desde maio. Ela permaneceu 
estável, mas houve crescimento 
dos candidatos de oposição. Em 
um embate com Aécio, a petista 
venceria por 42% a 33% se a eleição 
fosse hoje. No Ibope anterior, o 
placar era de 43% a 24% - ou seja, 
a vantagem da petista caiu de 19 
para 9 pontos porcentuais. Em 
um eventual confronto direto com 
Eduardo Campos, Dilma lidera por 
41% a 30%. Na pesquisa anterior, a 
petista tinha 20 pontos porcentuais 
de folga nessa simulação (42% 
a 22%). Entre os principais 
candidatos, Dilma foi a única que 
aumentou seu índice de rejeição: 
a parcela dos eleitores que não 
admite votar nela em nenhuma 
hipótese subiu cinco pontos 
porcentuais, de 33% para 38%. 
Aécio e Campos são rejeitados 
por 18% e 13%, respectivamente. 
Na pesquisa anterior, os índices 
eram 20% e 13%. Pela primeira 
vez desde a posse da petista, 
em janeiro de 2011, o número 
de eleitores que consideram o 
governo Dilma Rousseff ruim ou 
péssimo superou o porcentual 
daqueles que avaliam sua gestão 
positivamente. Segundo o Ibope, 
35% dos eleitores têm opinião 

negativa sobre o governo, contra 
31% que o consideram ótimo ou 
bom. O índice de avaliação positiva 
do governo voltou ao patamar 
medido pelo Ibope em julho do ano 
passado, imediatamente depois das 
manifestações que levaram milhões 
às ruas. A situação da presidente, 
no entanto, é ainda pior hoje, pois 
o número dos que consideram o 
governo ruim ou péssimo à época 
empatava com as avaliações 
positivas - 31%. A tendência 
das avaliações favoráveis é de 
queda. Em maio, 35% julgavam 
o governo ótimo ou bom - quatro 
pontos a mais que hoje. Embora o 
porcentual de avaliação negativa 
tenha apenas oscilado em relação 
ao número medido pelo Ibope em 
maio - 33% de ruim ou péssimo 
na pesquisa do mês passado 
-, o total desses brasileiros tem 
crescido constantemente desde 
novembro de 2013, Na época, a 
avaliação negativa do governo era 
de apenas 24%. Oscilou para cima 
também o número de pessoas que 
consideram a gestão Dilma regular: 
de 30% em maio para 32% agora. 
Além de colher opiniões sobre o 
governo como um todo, o Ibope 
também mediu a aprovação ao 
desempenho pessoal de Dilma 
no cargo. O número de pessoas 
que desaprova a forma como a 
presidente vem gerindo o País 
também subiu em relação a 
maio: de 48% para 51%. Já o 
das que aprovam caiu na mesma 
proporção - de 47%, em maio, 
para 44%, agora. O desgaste da 
presidente Dilma Rousseff não se 
manifesta em todas as regiões do 
País, segundo a pesquisa Ibope. 
No Nordeste, ela até melhorou: 
sua taxa de intenção de votos 
passou de 52% para 58% desde 
maio. No Sul, porém, a petista 
caiu de 39% para 31%, e ficou em 
situação de empate técnico com 
o pré-candidato do PSDB, Aécio 
Neves, que foi de 17% para 32%. 
No Sudeste, onde vivem quatro de 
cada dez eleitores, a preferência 
por Dilma caiu de 33% para 29%. 
Aécio ficou estável, ao oscilar de 
24% para 25%, e Campos subiu de 
8% para 13%. Dilma ainda venceria 
no primeiro turno se dependesse 
da vontade dos moradores de 
municípios pequenos, com até 
20 mil habitantes. Nessa faixa, 
ela tem 50% das preferências, e 
os adversários, somados, 35%. 
Nas cidades com mais de 100 mil 
habitantes, a realidade é outra: 
Dilma aparece com 32%, com 
apenas oito pontos de vantagem 
sobre seu adversário mais próximo, 
Aécio. A avaliação do governo 
também vai pior nas regiões Sul 
e Sudeste, nas quais alcança 
45% e 43%, respectivamente, de 
ruim e péssimo. No Nordeste, os 
que aprovam o governo são 46%. 
(Fonte: Portal Estadão)
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 Pelo menos 170 milhões 
de Euros pertencentes à família 
de um próspero político brasileiro 
foram movimentados, na quinta-
feira passada, de bancos na 
Europa para contas no duplo 
paraíso fiscal e estético das Ilhas 
Seychelles. Apelidada de “Filho de 
Peixe”, a operação confidenciada 
pela “turma do dólar cabo” tem 
tudo para ser alvo de investigação 
das Inteligências da Receita 
Federal e da Polícia Federal – 
que monitoram os geniais passos 
do fenomenal jovem empresário, 
cuja base familiar de depósito 
bancário é o Panamá, triangulando 
dinheiro entre a França, a Itália e 
o Brasil.Grandes movimentações 
em moeda estrangeira costumam 
acontecer nas vésperas de 
campanhas eleitorais, quando 
se tenta importar dinheiro para 
o Brasil, sob a desculpa, como 

agora, de que os juros altos 
funcionam como atrativos para 
o chamado “capital motel”. No 
entanto, a enorme transferência de 
euros, feita em favor do esquema 
brasileiro, na semana passada, é 
interpretada como uma manobra 
defensiva. O grupo político que faz 
a movimentação atípica de moeda 
tem indicações de que pode ser 
alvo, em breve, de ações da Polícia 
Federal, sofrendo denúncias 
posteriores do Ministério Público 
e da Justiça Federal. A família 
do fenômeno empresarial e 
seus parceiros de negócios vêm 
chamando a atenção não só 
de investigadores tributários e 
policiais, mas também dos grupos 
que atuam no mercado paralelo 
de dólar – alvo recente de uma 
megacondenação de 47 doleiros 
pela 13ª Vara Federal no Paraná. 
Nas últimas semanas, o grupo 

tem feito bruscas operações de 
mudança do controle de ações de 
empresas do setor de alimentação. 
O mesmo está previsto para 
acontecer na alta participação 
do grupo em uma empresa de 
telecomunicações. O mercado tem 
evidências de que “laranjas” são 
escalados para substituir os reais 
detentores das ações. O objetivo 
da manobra é preservar a fortuna 
e não comprometer o santo nome 
da família do empresário, caso 
estoure alguma bronca policial ou 
judicial. Especialistas na área de 
dólar cabo avaliam que a ação 
defensiva dessa máfia é contra os 
efeitos colaterais da Operação Lava 
Jato – cujas investigações teriam 
desvendado onde se encontra 
o elo mais frágil da corrente que 
movimenta o sistema que lavou 
mais de R$ 10 bilhões em dinheiro 
público ilegalmente desviado. O 

maior perigo para o grupo mafioso 
tupiniquim é que seu sistema caiu 
na malha de monitoramento da 
Drug Enforcement Administration – 
a agência anti-drogas dos EUA. No 
cruzamento de informações, ficou 
clara que uma das práticas comuns 
da super lavanderia de dinheiro 
é o financiamento ao tráfico 
de drogas – dando um destino 
supostamente de investimentos 
em moeda estrangeira ou ações 
da grana disponibilizada pelas 
máfias colombianas e mexicanas. 
No meio do negócio, a verba 
dos traficantes se mistura com o 
dinheiro público roubado no Brasil. 
O que ficou como uma evidência 
no escândalo do Mensalão se 
materializou na Operação Lava 
Jato – que ainda tem muitos fatos 
graves a investigar. (Jorge Serrão. 
Edição do Blog Alerta Total de 9 de 
Junho de 2014).

A Verdade precisa vencer a Mentira!
 M i l a g r o s a m e n t e , 
Dilma falou algo verdadeiro em 
sua permanente campanha 
reeleitoral: “A verdade irá vencer 
a mentira”. Fantástico, Presidenta. 
Finalmente, suas palavras 
assumem tons proféticos. Você 
perderá a eleição. Ninguém, 
em sã consciência, aguenta 
mais a mentira materializada 
no desgoverno do PT e de seus 
comparsas na governança do 
crime organizado. O complexo 
de cachorro grande anda nos 
matando a grito... Não dá mais 
para aguentar! Impressionante 
é como Dilma, no melhor estilo 
da velhacaria comuno-fascista, 
persiste pregação mitomaníaca 
elaborada por uma marketagem 
fuleira. Dilma devia ter vergonha de 
repetir o chavão de que “há muitos 
na oposição que querem voltar 
ao passado”. Dilma materializa, 
historicamente, o passado mais 
canalha e retrógrado do Brasil: o 
comunismo derrotado em parceria 
com a corrupção triunfante. Dilma, 
sua ideologia e seu discurso 
simbolizam a vanguarda do atraso. 
Cercada por militantes e puxa-
sacos, junto com o líder mítico 
da seita petista, o Presidentro 
Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma 
aproveitou um encontro estadual 
dos petistas, em Porto Alegre, 
para fazer campanha, voltando 
ao passado de 2002: “Se na 
eleição do Lula a esperança 
venceu o medo, nesta a verdade 
é que vai vencer a quantidade de 
mentira e desinformação semeada 
pelo país. É importante que (a 
verdade) vença e que o futuro 
também vença quem quer voltar 
ao passado”. Na verdade, é Dilma 
quem parece não sair de seu 
passado de guerrilha, assaltos a 
bancos, sequestros, assassinatos 
frios e terrorismo daqueles tempos 
em que sonhava implantar o 

comunismo-socialismo no Brasil, 
nas décadas de 60 e 70. Dilma 
só não fez mais estragos naquela 
época porque foi incompetente e 
acabou presa pelo regime militar 
(do qual sempre teve ódio, por 
motivos óbvios). Diante do risco 
de derrota eleitoral, imposta pela 
oposição da Oligarquia Financeira 
Transnacional que não lhe dá 
mais sustentação, Dilma apela 
para a ação “revolucionária” – 
que os petistas foram obrigados a 
antecipar. Prisioneira do passado, 
Dilma fez sua pregação no melhor 
estilo dos “Grupos dos Onze” 
do Leonel Brizola, na distante 
década de 60 do século passado. 
Defendendo sua “revolução 
socialista pela canetada do 
Decreto 8243”, a eterna brizolista 
Dilma proclamou: “Agora é a hora 
de avançarmos com reformas 
profundas, entre elas a política. 
Na campanha temos que discutir 
isso. Se fomos capazes de fazer 
a maior transformação social e 
econômica do país, nossa missão 
agora é construir uma mudança 
política e uma transformação 
que altere toda a estrutura. Mas 
só será possível se tiver a força 
persuasória da participação 
popular”. Traduzindo o “dilmês” 
– muitas vezes uma língua 
impossível de se compreender com 
instrumentos lógicos: o PT, partido 
hegemônico, na ótica da teoria de 
Antônio Gramsci, é quem tem os 
intelectuais capazes de aparelhar 
a máquina estatal para conquistar, 
manter e ampliar o monopólio 
de persuasão, usando ONGs e 
representantes da tal “sociedade 
civil organizada” para mandar no 
sistema estatal brasileiro – que se 
estrutura no formato capimunista 
– políticos e empresários 
dominando o setor estatal para 
tirar vantagens em negócios 
(aparentemente honestos ou 

visivelmente escusos). Enquanto 
Dilma prega sua “revolução”, o 
semideus Lula continua em sua 
obsessão de atacar a imprensa 
– eleita a inimiga prioritária do 
nazicomunopetralhismo: “Acho 
que por conta do tratamento que a 
imprensa tem dado ao governo, o 
povo não sabe 30% do que a Dilma 
está fazendo. Há um processo de 
desinformação premeditado neste 
país para as pessoas só saberem 
o que acontece de errado. Alguns 
veículos internacionais expressam 
um desejo mortal de tentar diminuir 
o papel do Brasil e da Dilma com 
um perfil que não é da presidente 
e não é do governo”. Lula-Dilma, 
graças a sua incompetência 
gerencial, permissividade com a 
corrupção, assistencialismo em 
troca de votos, endividamento para 
um mero consumismo e crença 
cínica no capimunismo, vocês 
aprofundaram o atraso civilizatório 
do Brasil, consolidando-o naquilo 
que sempre foi: uma rica colônia de 
exploração mantida artificialmente 
na miséria pelos esquemas 
globalitários que historicamente 
nos controlam (porque 
permitimos). Tal modelo está 
esgotado. Lula-Dilma, vocês são 
o passado. Continuar com vocês 
no poder é tripudiar do presente 
e inviabilizar o futuro. Por isso, 
vocês merecem perder a próxima 

eleição – mesmo que o Brasil não 
ganhe tanto, já que a “oposição” 
continua operando na linha social 
democrata ou socialista, com 
espasmos interventores do Estado, 
prejudicando e tirando recursos de 
quem realmente trabalha e produz. 
O brasileiro esclarecido cansou de 
corrupção, roubalheira, impostos 
escorchantes, desperdício 
de dinheiro público e falta de 
competência empreendedora 
pela iniciativa privada. Os 
segmentos esclarecidos exigem 
que o País seja reinventado com 
ordem, honestidade e segurança 
jurídica. Só assim será possível 
um efetivo estímulo à produção, 
ao trabalho e à educação, para 
o pleno desenvolvimento dos 
fatores políticos, econômicos e 
psicossociais. Lula-Dilma, por tudo 
isso vocês já perderam a eleição 
de véspera. A mentira de vocês já 
está derrotada previamente. Só 
falta a verdade realmente vencer 
no Brasil. Pode ser que isto no 
pleito deste ano. Mas o processo 
de mudança precisa começar 
varrendo a petralhagem para a 
lata de lixo da História. O resto, 
de bom, tende a acontecer depois, 
se a maioria dos brasileiros 
demonstrar vergonha na cara e 
disposição de trabalhar. (Jorge 
Serrão. Edição do Blog Alerta Total 
de 8 de Junho de 2014).

Esquema político brasileiro transfere 170 milhões de 
euros de bancos europeus para as Ilhas Seychelles
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