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Eduardo Campos morre em 
acidente com avião em Santos

 O candidato do PSB à 
Presidência, Eduardo Campos, 
morreu aos 49 anos em um 
acidente com um avião na 
manhã desta quarta-feira (13) 
em Santos (72 km de São 
Paulo). A campanha confirmou a 
presença do candidato no avião. 
O deputado federal Júlio Delgado 
(PSB-MG) confirmou que não há 
sobreviventes. O avião modelo 
Cessna 560XL, prefixo PR-AFA, 

vinha do Rio de Janeiro e tinha 
sete pessoas a bordo. O aparelho 
caiu entre as ruas Alexandre 
Herculano e Vahia de Abreu, no 
bairro Boqueirão, na zona leste 
de Santos. Chovia e ventava no 
momento do acidente. O deputado 
Márcio França (PSB-SP), que 
receberia Campos no litoral de 
São Paulo, confirmou que, além de 
Campos, o assessor de imprensa 
Carlos Percol também morreu no 
acidente.  Ainda segundo França, 
três pessoas da região atingida 
pela queda foram encaminhadas 
a hospitais. Terceiro colocado 
nas pesquisas de intenção de 
voto, Campos, ex-governador de 
Pernambuco, tinha compromissos 
de campanha no litoral paulista 
nesta quarta. O avião decolou do 
aeroporto Santos Dumont, no Rio 
de Janeiro, e pousaria na Base 
Aérea de Santos, no Guarujá. 
(Fonte: Site UOL)

Vereadores homenageiam 
o prefeito Dr. Anuar com a 

Moção de Aplauso 014/2014

Capacitação dos membros do 
Conselho Tutelar

 No dia 06 de agosto 
de 2014, o Conselho de Direito 
da Criança e Adolescente e a 
Prefeitura Municipal do Prata, 
promoveram uma capacitação para 
os Membros do Conselho Tutelar, 
visando ampliar o conhecimento e 
melhorar a qualidade dos serviços 
prestados à população pratense. 
O palestrante, senhor Antônio 
Lopes, é referência na região, 
formado em Filosofia, Psicologia 
e Teologia, possui rica experiência 
na função de Conselheiro em 
Uberlândia há 18 anos, tendo 
atuado também no SOS Criança, 
na ocasião Senhor Lopes falou 

sobre "Políticas de Atendimento e 
encaminhamentos de providências 
para o acesso a Direitos e Deveres 
das crianças e adolescentes do 
Município do Prata". Parabéns a 
todos os envolvidos e participantes 
da capacitação, em especial a 
Presidente do Conselho, Sra. 
Elizabete, a Secretária Executiva 
dos Conselhos, Senhora 
Rosemeire Toledo e a Secretária 
de Ação Social, Trabalho e 
Promoção Humana, Senhora 
Letícia Amui, que juntas não estão 
medindo esforços para garantir 
que os Direitos das Crianças e 
Adolescentes sejam respeitados.
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
COMUNICADO OFICIAL - A Secretaria 
de Obras da Prefeitura Municipal do 
Prata, informa  à População que a partir 
do dia 15 de agosto de 2014, a Rua 
Presidente Antônio Carlos, terá sentido 
único, desde a Rua da Saudade até a 
Rua Professor Valentim, no Centro, 
ou seja, os motoristas virão do bairro 
Cruzeiro do Sul com direção ao Centro 
da cidade, em via de mão única.
PESAGEM DO BOLSA FAMÍLIA - 
A Prefeitura do Prata e a Secretaria 
Municipal de Saúde, informam aos 
beneficiários do Programa Bolsa 
Família, que o período para realização 
da pesagem acontecerá nos meses 
de agosto a novembro de 2014. O 
acompanhamento é obrigatório e 
será realizado em todas as unidades 
de saúde, inclusive nos Distritos 
e Povoado. Deverão comparecer 
na Unidade: o responsável pelo 
recebimento do benefício, as crianças 
menores de 7 anos de idade, mulheres 
entre 14 e 44 anos e também as 
gestantes. É necessário a apresentação 
dos documentos: de identidade, cartão 
do bolsa família, cartão da criança e 
da gestante. Procure o quanto antes a 
Unidade de Saúde mais próxima da sua 
casa, não deixem para última hora. O 
não comparecimento o benefício será 
cancelado.
BAILE DA MELHOR IDADE - A 
Prefeitura do Prata e Secretaria de Ação 
Social, Trabalho e Promoção Humana, 
convidam toda a População para o 
“Baile da Melhor Idade”, nesta sexta-
feira, dia 15 de agosto, ás 19:00 horas, 
no CRAS, localizado na Rua João de 
Almeida Macedo, 469, Centro. Entrada 
Franca. Vamos Participar! 
FIMP 2014 - Vem aí o Festival de 
Intérpretes da Música Popular - FIMP 
2014. A Prefeitura Municipal do 
Prata, informa que as inscrições para 
participar do FIMP 2014, acontecerá  
dia 19 de agosto ao dia 19 de setembro. 
Não haverá taxa para inscrição aos 
candidatos. Horário de atendimento: 
das 08:00 às 10:30 horas e das 13:00 
às 16:30 horas, na Secretaria de 
Educação e Cultura, localizada na Rua 
Presidente Antônio Carlos, nº 185, 
Centro. Informações pelo telefone: 
3431-1374. Participem!
APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE 
DANÇA MONO BLOCOS - A Prefeitura 
Municipal do Prata e Secretaria de 
Educação e Cultura convidam a 
População para assistir a apresentação 
do “Grupo de Dança Contemporânea” 
com o “Grupo Mono-Blocos”, que 
acontecerá nesta sexta-feira, dia 15, às 
10:00 horas da manhã, na Praça XV de 
Novembro. Não percam, será fantástico!
PROMOÇÃO DIA DOS PAIS 2014 DA 
ACIPRA E CDL - O sorteio aconteceu 
ao vivo no dia 12/08/14 às 15h15 
na Rádio Cidade FM em Prata/MG, 
sendo acompanhada a apuração do 
Radialista Gil Martins e Edgard da 
Rádio Cidade e o Sr. Miguel Soares 
do Banco Itaú, com a participação 
do Presidente da ACIPRA e CDL Dr. 
Elson Alves Ferreira. O Prêmio saiu 
para a Cliente Tauany que comprou na 
Casa Mil do Empresário Adriano Reis. 
A Churrasqueira para as empresas 
participantes da promoção foi sorteada 
do dia 06 de agosto durante a Palestra 
Vender Mais, na Casa do Empresário 
e o ganhador foi a loja Magazine dos 
Calçados.
O QUE DEUS UNIU O HOMEM NÃO 
SEPARA – Aconteceu no dia 18/07/14, 
as 20h00min horas no Clube da Faber 
Castell, o enlace matrimonial no cível 
e no religioso de José Jesus e Livânia 
Divina Macedo Silva, com a presença 
dos familiares, amigos, convidados, 
onde o casal prometeu fidelidade por 
toda vida até que a morte o separe. 
José Jesus é um assíduo leitor do Jornal 
de Negócios, aposentado, exerce 
atualmente a advocacia no Parta e 
Região, a esposa Livânia e funcionária 
da Faber Castell, cursando assistente 
social. Os pratenses receberam a 
notícia com muita alegria, visto que tal 
compromisso a cidade ganha raízes 
sólidas para sua permanência no Prata.  
Segundo José Jesus, as raízes estão 

cada dia mais sólidas, pois já estamos 
construindo nossa residência no Jardim 
das Acácias, a cada dia fico feliz ao 
ser lembrado como um eficiente, 
incorruptível e rígido administrador. 
(Miguel Soares)
OCORRENCIA POLICIAL – Após 
receber denuncia de fruto ao 
Supermercado Cooprata os policias 
fizeram diligencias e localizaram 
o suspeito e recuperam o material 
furtado. O autor é um senhor de 33 
anos, com endereço em São Paulo. 
Adentrou ao supermercado em horário 
de funcionamento e furtou duas 
mochilas e as encheu com diversos 
produtos avaliados em R$ 820,00 e 
evadiu do local. O suspeito foi filmado 
pelo circuito de Câmaras o que 
auxiliou os policias na identificação do 
meliante e preso no centro da cidade 
e os produtos recuperados. (Tenente 
Maurício)
OUTRO TIPO DE GOLPE – 
Os criminosos esperam num 
estacionamento, e depois de você 
sair do carro, tiram sua placa, assim 
não tocam o alarme e ficam à espera. 
Depois, de seguem, te ultrapassam 
e mostram a placa pela janela, como 
se ela se tivesse desprendido do 
seu carro. A pessoa fica supressa ao 
reconhecer a placa e sem desconfiar, 
supondo que ela caiu, para agradecer 
a “generosidade”. Parar é tudo que eles 
querem, ai já é tarde demais você está 
sujeito a morrer. Não pare, seja por 
qualquer motivo, uma placa não é nada, 
comparada com a sua integridade 
física. Este golpe está acontecendo em 
diversas localidades do país. (Tenente 
Maurício)
TESTEMUNHO DE UM JUIZ 
DE DIREITO SOBRE DIREITOS 
HUMANOS – Quando eu era juiz da 
infâmia e juventude em Montes Claros, 
não havia instituição adequada para 
acolher menores infratores. Havia uma 
quadrilha de adolescentes praticando 
assaltos. A polícia prendia, eu tinha 
de soltá-los. Depois da enésima 
reincidência, valendo-me de um 
procedente do Superior Tribunal de 
Justiça, determinei o recolhimento dos 
menores assaltantes à cadeia pública, 
em cela separada dos presos maiores. 
Recebi a visita de uma comitiva de 
defensores dos direitos humanos. 
Exigiam que eu liberasse os menores. 
Neguei. Ameaçaram denunciar-me à 
corregedoria da justiça e até â ONU. 
Eu retruquei para não iram tão longe, 
tinha solução. Chamei o escrivão e 
ordenei a lavradora de três termos 
de guarda: cada qual levaria um dos 
menores preso para casa, com toda a 
responsabilidade delegada. Resultados 
mal se despediram e saíram correndo 
e nunca mais voltaram. (Rogério 
Medeiros Garcia de Lima)  

C l a s s i f i c a d o s
VENDO EXCELENTE FAZENDA – Barata toda montada, 40 alqueires, 
boa parte cultura, com sede, curral, ordenha, silos, as margens da BR-
153, a 3 km ao centro do Prata, muito boa de água nascente ao córrego 
são Jose, 7 represas e mais de 20 minas no valor de R$70.000,00 o 
arqueiro. Aceita metade do valor em imóveis e um veiculo no negocio: 
Tratar (34) 3213-6646 ou 9205-5248 falar com Diones.
VENDO UMA TWISTTER – 2007/2008, cor cinza, valor R$ 4.000,00: 
Tratar (34) 3431-8644 ou 9686-7881 falar com Edmar.
VENDO OU TROCO EM GADO- 1 Tanque Bosio 2.000 L, 1 Picadeira 
nogueira modelo 6.600, 1 Roçadeira Avaré n°2. 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

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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Leia semanalmente o Jornal 
de Negócios pela Internet

Acesse o site: 
jornalnegocios.wordpress.com

Relação promíscua com 
governos fez parlamentares 

virarem sócios do poder
 O fato de agentes 
do governo terem combinado 
perguntas e respostas entre 
parlamentares e funcionários da 
Petrobras que se preparavam 
para prestar depoimento na CPI 
que pretensamente investiga o 
caso Pasadena gerou alguma 
celeuma. Mas é, na verdade, coisa 
corriqueira. É claro que ninguém 
comparece a uma audiência de 
CPI sem alguma preparação. 
Quanto mais pesado é o caso, as 
pessoas e os entes envolvidos, 
mais intensa ela é. O esdrúxulo do 
caso foi a alegada participação de 
parlamentares nessas tratativas: 
afirma-se que os inquiridores 
participaram da montagem da 
cena. Falta de escrúpulos, sem 
dúvida. Ninguém comparece a 
uma audiência de CPI sem alguma 
preparação; quanto mais pesado 
é o caso, mais intensa ela é 
sobre a denúncia de combinação 
de perguntas e respostas entre 
envolvidos na CPI da Petrobras. 
Mas só se surpreendeu com isso 
– se é que a surpresa foi genuína, 
o que é duro de acreditar – quem 
ignora o estado de deliquescência 
a que chegaram as instituições 
políticas brasileiras - o Congresso 
Nacional à frente, seguido de 
perto por Assembleias Legislativas 
e Câmaras de Vereadores. As 
instituições políticas brasileiras 
desenvolveram com os respectivos 
Executivos uma tal relação de 
promiscuidade que transforma 
praticamente toda atividade 
parlamentar em subsidiária da 
vontade dos governantes. Isso se 
conseguiu – em 100% das casas 
legislativas do país, insisto – por 
força do mecanismo de comprar 
o apoio político de partidos por 
meio da distribuição, entre eles, 
de abundantes quantidades de 
cargos na administração. Esse 
poder de cooptação está garantido 
na própria Constituição (Artigo 37, 
Inciso V). A compra dos partidos 
tem a finalidade de transformar 
parlamentares em sócios do poder. 
Em grande parte dos casos, sócios 

não apenas no sentido figurado, 
mas também no comercial. A 
capacidade praticamente ilimitada 
que os governantes têm de vender 
cargos na administração em troca 
de apoio é a principal causa da 
deterioração da integridade política 
no Brasil. A prática destrói não 
apenas a eficiência administrativa, 
mas também a legitimidade 
da representação política. A 
capacidade que os governantes 
têm de vender cargos em troca 
de apoio é a principal causa da 
deterioração da integridade política 
no Brasil, sobre a distribuição de 
cargos em empresas e órgãos do 
governo entre partidos aliados. Daí 
decorre que a principal reforma 
política de que o país precisa nada 
tem a ver com sistema eleitoral 
ou financiamento de campanha. 
Dependeria, em primeiro lugar, 
de eliminar o poder inaudito de 
cooptação do qual os Executivos 
gozam. Para isso, bastaria 
emendar a Constituição de forma 
a limitar drasticamente esse poder. 
Outras medidas saneadoras 
surgiriam como consequência. 
Apesar da gritante relação que 
a compra de apoios por meio do 
loteamento administrativo guarda 
com a saúde do sistema político, 
cientistas políticos, advogados 
metidos a reformadores (o que 
é um desvio de finalidade, mas 
esse é outro assunto), políticos 
e observadores da imprensa 
permanecem cegos a ela quando 
tratam do tema reforma política. 
Afirmam – e o digo com a 
experiência de ter ouvido inúmeras 
vezes – que o loteamento é uma 
questão administrativa, e não 
política. O fato, contudo, é que se 
os chefes do Executivo das três 
esferas continuarem a ter liberdade 
para lotear a administração entre 
partidos políticos, não há esquema 
eleitoral capaz de melhorar 
os escrúpulos parlamentares. 
(Claudio Weber Abramo, diretor-
executivo da Transparência 
Brasil – Especial para o Site UOL 
publicado em 11/08/2014).

Dívidas do sistema Eletrobras com a 
Petrobras chegam a R$ 7,2 bilhões

 O diretor Financeiro da 
Petrobras, Almir Barbassa, disse 
nesta terça-feira que as dívidas 
acumuladas das empresas 
do sistema Eletrobras com a 
Petrobras Distribuidora (BR) 
somam R$ 7,2 bilhões. Segundo 
Barbassa, essas dívidas se devem 
ao fornecimento de combustível 
pela BR para a geração de 
energia na Região Norte por 
usinas térmicas operadas por 
distribuidoras da Eletrobras. Ele 
explicou que os R$ 7 bilhões são 
a dívida neste momento. -  É como 
se fosse uma conta-corrente. 
Depende do fluxo, pois a gente 
tem contas a receber e, ao mesmo 
tempo, menos recursos entram 
— disse Barbassa. No início do 
mês, a BR chegou a suspender 
por dois dias o fornecimento 
de combustível para a Manaus 
Energia, dizendo que só retornaria 
o serviço com o pagamento à vista. 
Mas, logo em seguida, a estatal 
voltou a regularizar as entregas 
do produto. As negociações 
entre a Petrobras e a Eletrobras 
continuam em andamento. A 
Eletrobras está esperando receber 
um empréstimo de R$ 6,5 bilhões 
do Banco do Brasil e da Caixa 
Econômica Federal para pagar R$ 
850 milhões do total da dívida. O 
ganho da Petrobras no segundo 
trimestre ficou bem abaixo do 
esperado pelo mercado. O lucro 
líquido foi de R$ 4,959 bilhões no 
segundo trimestre, representando 
queda de 8% em relação aos 
R$ 5,393 bilhões registrados no 
trimestre anterior. Em relação ao 
lucro de R$ 6,201 bilhões, em igual 
período do ano passado, a queda 

foi ainda maior: 20,6%. Segundo a 
companhia, o resultado se deveu 
ao menor resultado financeiro e da 
maior alíquota efetiva do Imposto 
de Renda, porque no primeiro 
trimestre houve o reconhecimento 
de créditos fiscais. A Petrobras 
continuou também com a 
defasagem dos preços da gasolina 
e do óleo diesel. No segundo 
trimestre a defasagem da gasolina 
foi de 16,4% em relação ao 
mercado internacional enquanto 
que a defasagem do diesel ficou em 
9,8%. Barbassa voltou a garantir 
que a questão da convergência 
de preços dos combustíveis com 
os preços internacionais é um 
tema constante em toda reunião 
do conselho da companhia. 
Questionado por analistas sobre 
essa questão, Barbassa foi 
sucinto em sua resposta; - Essa 
é uma questão constante em 
toda reunião do board ( conselho 
de administração) — destacou 
o diretor. Ele voltou a enfatizar 
que a Petrobras voltará a ter 
um fluxo de caixa positivo até 
fins de 2015. Na apresentação 
a analistas, Barbassa destacou 
que o desempenho operacional 
com aumento da produção, 
produtividade e redução de custos 
permitirá o fluxo positivo no 
próximo ano. Segundo Barbassa, 
os programas de redução de 
custos da Petrobras tiveram um 
efeito positivo no resultado de R$ 
3,1 bilhões no segundo trimestre 
do ano. Não fosse esse programa 
o lucro teria sido bem inferior. A 
previsão para este ano é de uma 
redução de custos de R$ 7,5 
bilhões no ano.

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.

Marina Silva embarcaria no 
avião em que estava Campos

 A ex-senadora Marina 
Silva, candidata a vice-presidente 
na chapa de Eduardo Campos, 
estava ontem no Rio de Janeiro 
e embarcaria hoje no avião que 
caiu ao tentar pousar no Guarujá. 
Campos estava na aeronave. Na 
última hora, Marina mudou a rota e 
decidiu embarcar em um avião de 
carreira com assessores. Ela está 
agora em sua casa, em São Paulo, 
reunida com políticos da Rede 
e pessoas próximas. Segundo 
relatos, está em estado de choque 

e não vai se pronunciar. Desde a 
manhã, quando foi divulgada a 
notícia do acidente, integrantes 
da campanha de Campos e 
Marina tentavam confirmar se ele 
estava na aeronave.  Políticos 
e parlamentares aguardavam 
por Campos no Guarujá mas 
ele não apareceu e nenhum de 
seus telefones respondia aos 
chamados. Pela rota do avião, do 
Rio até o Guarujá, tudo indicava 
que ele estava entre as vítimas do 
acidente. (Fonte: Site UOL)

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

ANUNCIE NO

Artigo no Alerta Total – www.alertatotal.net
Por Guilherme Dalla Costa

 As organizações 
da sociedade civil não se 
surpreenderam com a recente 
divulgação feita pela OMS 
(Organização Mundial de Saúde) 
sobre o aumento de casos de HIV 
em nosso país, enquanto no resto 
do mundo há decréscimo. Quem 
vive o cotidiano de atendimento a 
população, de acompanhamento 
dos serviços de saúde ou de 
convivência com as esferas de 
gestão nos espaços de controle 
social sabe que o Brasil há muito 
deixou de ser referência mundial 
no enfrentamento da AIDS, e 
que a epidemia saiu da zona de 
prioridades. Silenciadas há muito 
tempo, as campanhas destinadas 
a públicos específicos e ao 
esclarecimento da população em 
geral sumiram do cotidiano. 
As ações hoje são isoladas de 
outras áreas de gestão, inclusive 
em setores cruciais, como saúde 
mental. Dá-se mais importância 
ao número de pessoas testadas 
do que ao conhecimento de uma 
realidade na qual a epidemia 
cresce. Também assistimos 
à proposta de ampliação 
da distribuição imediata de 
medicamentos a todos os que 
tiverem diagnóstico positivo e, 
mais recentemente, embarcando 
numa incrível onda mundial, o 
uso de remédios independente 
do quadro clínico do paciente. Os 
efeitos colaterais, as mudanças 
de qualidade de vida, os reflexos 
sociais e o possível afrouxamento 
do uso de tecnologias conhecidas 
de prevenção não foram levados 
em consideração. Resumindo, 
a política de governo cabe em 
duas frases: "descubra logo" e 
"não transmita pra ninguém", 
criminalizando grupos e gerando 
mais estigmas em algumas 
populações. O enfraquecimento 
da resposta brasileira é 
percebido claramente por 
todos os segmentos sociais, 

que manifestam publicamente 
ou de maneira reservada seu 
inconformismo. Neste ano, o 
repasse do incentivo a ações de 
AIDS aos Estados e municípios 
somente ocorreu no mês de 
julho, deixando um vácuo imenso 
de ações e uma descrença no 
pacto federativo. Os estudos e as 
discussões de novas tecnologias 
de prevenção pararam no 
tempo, faltando criatividade e 
capacidade de diálogo para 
se conhecer as realidades dos 
grupos vulneráveis e, a partir daí, 
se traçar ações estratégicas. O 
Brasil, que já foi referência no 
campo internacional, hoje se 
apaga. Virou apenas mais um que 
tenta de forma básica fazer seu 
papel de gestor da saúde pública 
sem, no entanto, ter nenhuma 
ação considerada exemplar. Além 
disto, a falta de maior articulação 
entre os setores governamentais 
não tem permitido medidas 
mais arrojadas, sobretudo com 
a população de rua e usuários 
de drogas carentes de medidas 
conjuntas de abordagem. A 
testagem cresceu em todo o 
mundo, mas o Brasil amarga essa 
triste realidade de se ver diante 
dos outros países como algo 
que já foi sucesso e referência e 
hoje está adormecido nas malhas 
burocracia e no império do controle 
medicamentoso. Diante dessa 
situação adversa, esperamos 
que a sociedade cobre da gestão 
federal, com mais vigor, a tomada 
de ações decisivas. Também 
esperamos que o governo não se 
dobre a grupos fundamentalistas 
e conservadores e que, 
principalmente, volte a dialogar 
de forma clara com a sociedade 
civil, que há muito tem alertado 
para essa realidade. Caso 
contrário, o quadro atual só 
tende a se agravar, gerando mais 
discriminação, preconceitos e 
mortes. (Fonte: Site UOL)

Parado no tempo, Brasil 
deixou de ser referência 

mundial no combate à AIDS
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Agro: sete posições entre dez 
produtos mais exportados 

 Dos dez principais 
produtos da pauta exportadora 
brasileira no período de janeiro 
a julho, sete são do agronegócio. 
Um dos destaques é a retomada 
das exportações de café, cujo 
resultado das vendas externas 
em grão de US$ 3,1 bilhões é um 
aumento de 16,1% em relação 
a igual período de 2013. Outro 
destaque é a carne bovina, pois 
as vendas aumentaram 16,7% 
(US$ 3,3 bilhões) na comparação 
a 2013. No segmento de couros 
e peles bovinas as receitas 
aumentaram 24,6% no acumulado 

até julho, para US$ 1,7 bilhão, 
com expectativa de novo recorde 
em 2014. A soja em grão continua 
liderando a pauta exportadora 
brasileira. A receita cambial foi de 
US$ 19,3 bilhões, resultado que 
representou 14,4% dos US$ 133,6 
bilhões em exportações totais do 
Brasil. Destaque ainda para o bom 
desempenho no valor das vendas 
de madeira serrada (+17,4%), 
farelo de soja (+15%) e de carne 
suína (+12,9%). Os embarques de 
milho e fumo em folhas continuam 
com queda expressiva de 53,2% e 
34,5% em valor. (Fonte: CNA) 

 Todos, sem exceção, 
aprendemos na escola: 
“nós” vendemos matérias-
primas e compramos produtos 
industrializados, “eles” vendem 
industrializados e compram 
matérias-primas. A lógica 
mercantilista, de comprar 
produtos baratos e vender caro 
para os países dominados 
continua. Seguimos meros 
mercado consumidor dos países 
já ricos. É quase como no futebol: 
vendemos um jogador ou dois 
para a Alemanha; quando vê, ela 
traz o time inteiro e nos vence no 
Mineirão. Será que essa história 
está bem contada? Não, não está. 
Igualmente torto, porém, é dizer 
que “não somos um país industrial 
por que não queremos.” O Brasil e 
tantos outros – Argentina, Bolívia, 
Índia – sofrem de uma doença 
chamada “protecionismo”. Ah!, 
pensará alguém, lá vem aquele 
papo liberal sem fundamento! 
Ele não sabe que os países ricos 
são protecionistas! Verdade, 
mas vamos mais a fundo. O 
comércio internacional vai bem 
além do óbvio; você sabia que 
o Brasil é um exportador de 
industrializados? “Mas e a soja, e 
o ferro, e a carne?” É, estão lá: são 
49% da balança comercial. Sabia, 
também, que somos importadores 
de matéria-bruta? Carvão, 
petróleo, minérios; importamos 
mais produtos primários do 
que exportamos, diga-se de 
passagem. Temos a balança 
comercial correspondente à dos 
exploradores que aprendemos 
na escola! Mas calma, não vai 
dar pra mandar os filhos pra 
Disney e comprar uma casa em 
Punta del Este. O que comerciam 
os países ricos? Eles exportam 
industrializados e importam... 
industrializados! Um exporta aço 
e importa carros; outro exporta 
carros e importa aço. E eles 
importam matérias-primas? Se 
não houver opção, importam. 
Imagine o quão mais caro é 
ter que trazer, digamos, ferro 
para fazer aço para, só então, 
fazer os carros! Mas não tem 
opção, afinal, nossos preços 
não são competitivos. É o 
protecionismo deles que acaba 
com a competitividade? Não, é 
o nosso! Voltemos para a soja: 

por que não a beneficiamos? 
Você já se perguntou isso? Ah, 
nós não temos a tecnologia! É, 
não temos mesmo. Nem temos 
tecnologia para produzir iPhones, 
mas produziremos mesmo 
assim, não é verdade? Afinal 
de contas, nós importamos as 
máquinas; o empresário que faz 
óleo de soja na França não quer 
que você faça isso, mas o outro 
empresário, o esquecido que 
constrói a máquina que faz o 
óleo de soja, esse cara só quer 
que você compre a máquina. 
E não, eles não escondem 
essa tecnologia: um sexto das 
exportações americanas são 
maquinário, e isso é pouco perto 
das exportações francesas ou 
alemãs. Ah, nós não temos mão-
de-obra especializada! De novo, 
não temos mesmo. E nem tinha 
a China há 15 anos. O que eles 
fazem? Importam máquinas e 
trazem técnicos estrangeiros, 
além de mandarem chineses 
para o Estados Unidos e para a 
Europa para aprenderem. Aliás, 
todos os Tigres Asiáticos fizeram 
isso – e é o que a Alemanha, a 
Itália e o Japão fizeram há 140 
anos.  Ah, mas não é simples 
assim! É, leitor, não é mesmo. 
Protegemos, por exemplo, os 
poucos fabricantes de máquinas 
têxteis nacionais das máquinas 
chinesas e japonesas, “para 
proteger a indústria nacional”, 
e ainda protegemos quem usa 
essas máquinas da competição 
estrangeira. E o mais protegido 
é o consumidor. Nos protegem 
de roupas, calçados e eletrônicos 
baratos, por exemplo, fazendo 
com que paguemos um absurdo 
pelo que, no Exterior, é coisa de 
gente pobre. Isso mesmo: você 
que usa Gap, Nike, Diesel e 
Reebok se veste tão bem quanto 
um desempregado de Detroit. 
Parabéns! E não, não haveria a 
“falência da indústria nacional”: se 
você comprar seu Playstation 4 
por mil reais, e não três, os outros 
dois que você deixou de gastar 
poderiam usados para comprar, 
por exemplo, CDs de sertanejo 
universitário. Pensando bem, 
melhor assim. (Guilherme Dalla 
Costa é Acadêmico de Ciências 
Econômicas pela UNIFRA e 
Especialista do Instituto Liberal).

Por que exportamos produtos primários?

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.
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 A necessidade de 
investigar, com detalhes, os 
negócios de Paulo Roberto Costa 
e do doleiro Alberto Youssef vai 
obrigar os investigadores da 
Operação Lava Jato a fazerem 
uma devassa em três verdadeiras 
caixas pretas da Petrobras: a BR 
Distribuidora, a Refinaria Abreu 
e Lima e a PFICO (Petrobras 
Internacional Finance Company), 
que respondem por mais de 30% 
do faturamento total da empresa. 
A suspeita é que os bilhões 
movimentados em 1832 contas 
correntes que o poderoso Paulo 
Costa controlava na petrolífera 
podem ter sido usados nos 
esquemas de lavagem de dinheiro 
de Youssef – envolvendo grandes 
empreiteiras e políticos. A atuação, 
sem interferência política, do juiz 
Sérgio Fernando Moro, da 13ª 
Vara Federal em Curitiba, e dos 
membros do Ministério Público, 
tende a desvendar um bilionário 
escândalo nunca antes visto 
na História do Brasil. Esse é o 
real e maior temor do governo 
Dilma Rousseff – que tem os 
problemas na Petrobras como 
seu ponto de maior fragilidade. O 
mercado sabe que é transparente 
como o petróleo bruto a gestão 
financeira das empresas do 

sistema Petrobras – na qual uma 
opera como cliente da outra, sem 
fiscalização real de acionistas 
minoritários. Conselheiros de 
administração e fiscais não 
demonstram independência 
real em relação ao governo da 
União (acionista controladora 
da empresa). Os conflitos de 
interesse com o governo anulam 
os mecanismos de controle interno 
da companhia e ferem seu código 
de ética. Se o Brasil operasse em 
condições minimamente éticas, 
o estouro de uma operação 
policial, como a Lava Jato, 
fatalmente geraria um processo 
de impeachment da Presidente 
da República. Ainda mais por 
que ela comandou o Conselho 
de Administração da Petrobras e 
também porque a atual presidente 
da empresa, Maria das Graças 
Foster, é uma indicação pessoal 
da própria Dilma Rousseff. Além 
disso, quem manda na Petrobras 
é o seu acionista controlador, o 
governo da União. Dilma não tem 
como se dissociar dos problemas 
na empresa. Só por milagre ela 
escapará de uma ação judicial 
movida, fora do Brasil, por 
investidores da Petrobras. (Jorge 
Serrão. Edição do Blog Alerta 
Total de 11 de Agosto de 2014).

Lava Jato apura detalhes dos 
negócios de Paulo Costa e 

Youssef na Br Distribuidora, 
PFICO e Abreu e Lima

 A desaceleração nas 
vendas do comércio que bateu 
forte no varejo especialmente 
na época da Copa teve impacto 
negativo no emprego do setor. 
De janeiro a junho, as lojas mais 
demitiram do que contrataram em 
todo o País. E o cenário ruim deve 
persistir até o final do ano, prevê o 
setor. O primeiro semestre fechou 
com um saldo de vagas formais 
negativo em 83,6 mil, segundo o 
Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged) do 
Ministério do Trabalho. "Não foi só 
a indústria que demitiu mais que 
contratou nos últimos meses, mas 
o comércio também. O varejo está 
devendo bastante: 83,6 mil vagas. 
Foi o pior resultado do saldo de 
postos de trabalho do setor desde 
2007 para um 1º semestre", 
observa Fábio Bentes, economista 
da Confederação Nacional do 
Comércio (CNC). Só na capital 
paulista, foram feitas 63,3 mil 
homologações no sindicato dos 
comerciários no 1º semestre. 
É um número 2,7% maior em 
relação ao mesmo período de 
2013. "O desemprego no comércio 
aumentou um pouco", diz Ricardo 
Patah, presidente do sindicato. Ele 
pondera que entram na conta só os 
trabalhadores desligados com mais 
de uma ano de casa, portanto, esse 
número pode ser maior. Patah está 
preocupado com o desemprego. 
Com a forte queda nas vendas no 

varejo na época da Copa e o fraco 
desempenho em julho, a tendência 
é de redução de pessoal nas lojas 
e na indústria, uma vez que o 
encalhe diminui o ritmo de novas 
encomendas às fábricas. "Julho foi 
um fracasso para o comércio em 
termos de vendas. Todo mundo 
está reclamando", diz Patah. 
Levantamento da Associação 
Comercial de São Paulo (ACSP), 
que dispõe de dados mais 
atualizados sobre o varejo, mostra 
que em julho o ritmo de vendas na 
capital paulista foi 1,6% menor do 
que no mesmo mês de 2013. Um 
executivo de uma rede varejista 
de móveis e eletroeletrônicos que 
prefere o anonimato conta que 
o desempenho do mês passado 
foi metade do esperado. "Após a 
eliminação do Brasil da Copa, as 
vendas despencaram", diz. Uma 
análise feita por Bentes, da CNC, 
a partir do resultado de vendas 
no varejo do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) e o 
saldo da geração de empregos no 
comércio apontado pelo Caged, 
mostra que há uma correlação 
entre o saldo de vagas no comércio 
e as vendas. Entre dezembro de 
2013 e maio deste ano, o último 
dado disponível, o volume de 
vendas do comércio varejista 
ampliado, que inclui veículos e 
materiais de construção, caiu 0,4%, 
No mesmo período de 2013, houve 
crescimento de 1,1%. Já o saldo 

Freada na economia corta vagas no comércio
líquido de vagas formais no varejo 
piorou. No 1º semestre de 2013 
estava negativo em 70,9 mil postos 
e neste ano a retração foi de 83,6 
mil vagas. "De 10 segmentos do 
comércio pesquisados pelo IBGE, 
as vendas e os saldos de postos de 
trabalho pioraram em quase todos", 
observa Bentes. Ele ressalta que o 
setor de vestuário, que registrou 
queda de 3,8% no volume de 
vendas este ano na comparação 
com 2013, foi responsável por 
quase 90% do saldo negativo de 
vagas como um todo. Fechou o 
1º semestre com saldo negativo 
de 73,9 mil. O impacto da queda 
nas vendas do setor vestuário 
no emprego é confirmado pelo 
Sindicato dos Comerciários de 
São Paulo. Entre as 21 empresas 
que fizeram homologações no 1º 
semestre, o setor de vestuário 
predomina com cinco delas; 
seguido pelos supermercados, 
com quatro companhias e pelas 
revendas de veículos e autopeças, 
com três empresas. De acordo com 
o relatório do sindicato, a varejista 
Casas Pernambucanas, que é 
forte no segmento de vestuário, 
demitiu 375 trabalhadores na 
capital paulista neste semestre 
e a Inbrands, dona de marcas 
como Ellus, VR, Tommy Hilfiger, 

cortou 138 funcionários. A 
Inbrands informa que não houve 
nenhum movimento de redução 
nos quadros e que contratou no 
período. A Pernambucanas diz que 
contratou 3.851 trabalhadores no 
1º semestre. O Carrefour lidera a 
lista de homologações com 607 
demissões, seguido no setor de 
supermercados pela Companhia 
Brasileira de Distribuição (GPA), 
com 442 homologações. O 
Carrefour informa que não há 
redução de postos de trabalho. O 
GPA diz que ampliou no País em 
7 mil o número de funcionários no 
1º semestre. A empresa pondera 
que, com o fim da operação de 
lojas 24 horas, reaproveitou os 
funcionários, mas que houve 
trabalhadores que optaram por sair 
da companhia. Outro segmento 
afetado pela queda de 1,7% nas 
vendas neste ano, segundo o IBGE, 
foi o de automóveis e autopeças. A 
concessionária Hyundai Caoa, por 
exemplo, cortou 182 funcionários 
no 1º semestre. A empresa diz 
que "tem passado por um grande 
processo de reestruturação e 
novos processos internos estão 
sendo otimizados, o que reflete 
na readequação do quadro de 
funcionários". As informações são 
do jornal O Estado de S. Paulo.

Oferta guia o ritmo do 
mercado do boi gordo 

 A oferta de boiadas 
diminuiu. As escalas de abate 
dos frigoríficos estão menores. 
Em São Paulo, atendem de 
três a quatro dias, em média. 
Programações maiores ocorrem 
somente para as indústrias com 
boiadas contratadas a termo ou 
com confinamentos próprios. 
As compras por R$ 121,00/@, à 
vista, estão crescendo. Comprar 
nos estados vizinhos não é uma 
opção que garante a matéria-
prima. A disponibilidade é 
pequena em praticamente todo 
país. Nos estados confinadores 

a saída de boiadas prontas é 
pequena. Onde os animais são 
terminados a pasto, a seca 
restringe a oferta. Em Goiás, 
por exemplo, expressivo estado 
confinador, houve aumento nos 
preços da arroba na região sul. 
Isso deixa claro que o cenário 
de maior facilidade de compra 
observado em julho já não é 
uma realidade. Essa firmeza no 
mercado ocorre mesmo com a 
dificuldade em escoar a produção 
de carne. Os preços ficaram 
estáveis no mercado atacadista. 
(Fonte: Scot Consultoria)

Rússia libera exportações de 89 
frigoríficos brasileiros, incluindo 

planta de lácteos do RS 
 O serviço sanitário russo 
(Rosselkhoznadzor) liberou 
estabelecimentos brasileiros 
a exportar carnes, miúdos de 
carnes, aves, miúdos de aves, 
suínos e miúdos de suínos para 
o país europeu, e ainda para a 
Bielorússia e o Cazaquistão, que 
fazem parte da União Aduaneira 
Russa. Uma das novidades é a 
inclusão de dois estabelecimentos 
de produtos lácteos – a Perdigão, 
no Rio Grande do Sul, e a Confepar, 
no Paraná. No total 89 frigoríficos 
foram liberados e duas novas 
plantas podem ser confirmadas 

nos próximos dias, segundo 
o Ministério da Agricultura. 
Com esse resultado, o Brasil 
vai ampliar substantivamente 
as exportações de carnes e 
lácteos para os países da União 
Aduaneira, disse hoje o ministro 
Neri Geller. A Rússia já é o 
principal destino das exportações 
brasileiras de carnes suína e 
bovina. Apenas de carne bovina 
in natura, foram comercializadas 
entre Brasil e Rússia, em 2013, 
303 mil toneladas, gerando US$ 
1,2 bilhão em receita. (Fonte: 
Rádio Guaíba)


