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Anastasia caminha pelas ruas de Prata 
  Acompanhado do deputado esta-
dual Luiz Humberto Carneiro do ex-prefeito 
Beto (Luiz Roberto Santos Vilela) do prefei-
to Dr. Anuar Arantes Amui, do presidente do 
Sindicato Rural Fabricio Franco Vilela, o ex-
-governador Antônio Anastasia participou de 
caminhada pelas ruas centrais de Prata na 
ultima terça-feira, 02 de setembro. Líder nas 

pesquisas, Anastasia chegou ao campo da 
Pratense pouco depois do meio dia, sendo 
recepcionado por centenas de lideranças da 
cidade e região, reforçando o compromisso 
de em sendo eleito senador, trabalhar pelo 
agronegócio, a educação e a saúde dos mi-
neiros. O ponto alto da visita foi a passagem 
pelo comércio próximo a Praça XV de No-

Bolsa Família e 
acompanhamento cadastral

 A Secretaria Nacional 
de Renda e Cidadania identifi-
cou dificuldades na Gestão do 
Programa Bolsa Família e Ca-
dastro Único. A secretária de 
Ação Social Letícia Amui, convi-
dou o secretário  de Saúde Sr. 
Antônio (Tony) e a secretária 
de Educação Sra. Liodê Lopes, 
para junto de suas equipes de 
trabalho traçarem metas para os 
objetivos impostos pelo governo 
e desta forma reafirmar junto à 
população pratense a neces-
sidade das seguintes ações: - 
Atualização cadastral: - Todos 
os usuários do Programa Bolsa 
Família devem renovar o cadas-
tro na Secretaria de Ação Social, 
Trabalho e Promoção Humana, 
até mesmo para aqueles que 
solicitaram, mas ainda não re-
cebem; - Acompanhamento da 

frequência escolar: - As direto-
ras devem estar atentas a fre-
quência escolar dos seus alunos 
e convocar os pais caso haja 
faltas frequentes. (A criança per-
derá o Bolsa Família se faltar a 
escola); - Acompanhamento da 
Agenda da Saúde: - As famílias 
devem ir às Unidades Básicas 
de Saúde para fazerem o acom-
panhamento e a pesagem  com 
os profissionais; - É fundamental 
que a população participe de to-
das as ações para que o Bolsa 
Família, as tarifas de água, luz  
e descontos do INSS não sejam 
cancelados. Vale ainda ressaltar 
e agradecer a parceria estabele-
cida com a Pastoral da Criança 
da Igreja Nossa Senhora do Car-
mo e Igreja São José, que muito 
contribuiu para o sucesso das 
ações.

vembro, onde o ex-governador cumprimen-
tou eleitores, comerciantes e apoiadores e 
parou por várias vezes para tirar fotos com 
simpatizantes. Logo em seguida, Anastasia 
embarcou de helicóptero para Tupaciguara 
e no meio da tarde visitou Monte Carmelo, 
encerrando uma peregrinação por várias ci-
dades da região.

Indústria perde 2,6% de sua 
força de trabalho em 2014

 O emprego na indústria 
caiu 0,7% em julho na compara-
ção com junho, mostrou o Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) nesta quarta-
-feira, já com ajustes sazonais. 
Com isso, nos sete primeiros 
meses do ano, a ocupação re-
cuou 2,6% e, em 12 meses até 
julho, 2,2%. Em relação a julho 
de 2013, a queda do emprego 
foi ainda mais acentuada, de 
3,6%, o 34º resultado negativo 
seguido nesse tipo de compara-
ção e a perda mais intensa des-
de novembro de 2009, quando 
caiu 3,7%. Há uma semana, o 
IBGE mostrou que a produção 
da indústria já acumula perdas 
de 2,8% entre janeiro e julho, 

apesar de ter avançado 0,7% 
no sétimo mês, depois de cinco 
resultados seguidos negativos. 
Ainda segundo o IBGE, o núme-
ro de horas pagas também caiu 
em julho na relação com junho 
e o mesmo mês do ano passa-
do - 0,3% e 4,2%, respectiva-
mente. No acumulado do ano, 
o recuo foi de 3,1%, refletindo 
as suspensões temporárias de 
turnos em muitas fábricas, es-
pecialmente de automóveis. Já 
a média salarial do trabalhador 
industrial (já descontando a in-
flação) retraiu 2,9% em relação 
a junho e 3,4% contra julho de 
2013, mas ainda acumula taxas 
positivas de 0,6% no ano e de 
0,1% em 12 meses.

PT perde governos nos
 maiores colégios eleitorais

“Com exceção de Minas, o PT anda em baixa nos maiores colé-
gios eleitorais do país, o que pode enfraquecer a legenda para 
as disputas municipais de 2016 e para presidente em 2018.”

 Não é só a presidente 
Dilma que corre o risco de derrota 
na eleição deste ano, como indi-
cam as pesquisas. Com exceção 
de Minas, o PT anda em baixa nos 
maiores colégios eleitorais do País, 
o que pode enfraquecer a legen-
da para as disputas municipais de 
2016 e para presidente em 2018. 
Em São Paulo e Rio, não decola-
ram as candidaturas de Alexandre 
Padilha e Lindbergh Farias, em 3º 
e 4º lugares. Na Bahia, Rui Costa, 

indicado por Jaques Wagner, está 
bem atrás de Paulo Souto (DEM). 
No Rio Grande do Sul, Ana Amélia 
(PP) deve desalojar o governador 
Tarso Genro. Em Minas, o ex-
-ministro e ex-prefeito de BH Fer-
nando Pimentel está na frente, mas 
Pimenta da Veiga (PSDB), agora 
com reforço de Aécio, começou a 
subir. Aposta do ex-presidente Lula 
na renovação de quadros do PT, o 
prefeito de SP Fernando Haddad 
continua com avaliação em baixa.
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
NOTA DE AGRADECIMENTO - Os 
coordenadores da Comunidade do 
Cachoeirão, Evaldo Camargos e Gil-
berto Nascimento vem por meio des-
ta nota agradecer o prefeito Dr. Anuar 
e seus assessores da Secretaria de 
Assistência Rural, pela reforma rea-
lizada na estrada mestre que corta a 
comunidade. Nunca na história se viu 
uma obra tão bem feita como esta. 
Este era um compromisso de campa-
nha firmado pelo saudoso vice-pre-
feito José Carlos e cumprido mesmo 
após a sua morte. Obrigado a todos 
que participaram da reforma.
INAUGURAÇÃO DO NOVO PAM - A 
Prefeitura Municipal do Prata convi-
da toda a população para a Soleni-
dade de Inauguração do Novo PAM 
– Pronto Atendimento Municipal “Dr. 
Talma de Campos Abreu”, que foi 
ampliado e reformado. A solenidade 
será realizada hoje dia 12 de setem-
bro às 18:00 horas na Rua Santa Ca-
tarina, nº 400, Bairro Oliveira.
FIMP 2014 - A Prefeitura Municipal do 
Prata, informa que as inscrições para 
participar do Festival de Intérpretes 
da Música Popular, estarão abertas 
até dia 19 de setembro. Informações 
pelo telefone: 3431-1374. Participem!
BOLSA FAMÍLIA – PESAGEM DOS 
BENEFICIÁRIOS - A Prefeitura do 
Prata e Secretaria de Saúde infor-
mam que dia 12 de setembro, sexta-
-feira, será realizada a pesagem dos 
beneficiários do Programa Bolsa Fa-
mília, nos bairros Cruzeiro do Sul e 
Primavera, das 08:00 às 16:00 horas. 
A pesagem é obrigatória e devem 
comparecer no PSF do seu bairro 
o responsável pelo recebimento, 
acompanhado pelas crianças meno-
res de 7 anos, mulheres entre 14 e 44 
anos e gestantes. É necessário apre-
sentação dos documentos de identi-
dade, dos cartões do bolsa-família, 
da criança e da gestante. Em caso 
de não comparecimento, o benefício 
será cancelado.
EX-MULHER BOMBA - Aguarda-se 
para os próximos dias um depoimen-
to bomba de Rosane Collor de Mello. 
Circula nos informes de lobistas a in-
formação de que a ex-mulher do ex-
-presidente e atual senador alagoano 
Fernando Collor de Mello revelaria 
um escândalo que abalaria a Repú-
blica. Resta aguardar para ver se Ro-
sane consegue ser mais bombástica 
que Paulo Roberto Costa – que já 
derrubou o desgoverno petralha. Ou, 
então, o que o petista renegado e 
ilustre maçom André Vargas vai falar 
na hora em que for apertado... (Jorge 
Serrão. Edição do Blog Alerta Total 
de 8 de Setembro de 2014).
TRIDO EM LOUVOR A SÃO VICEN-
TE DE PAULO – Como acontecem 
todos os anos, todos estão convida-
dos para participarem do Trido em 
louvor a São Vicente de Paulo. Co-
meça no dia 25/09/14 as 19h00min 
horas na Capela Santa Edwiges, 
26/09/14 na Capela Divino Pai Eter-
no, 27/09/14 na Paróquia São José 
Operário e finalmente no dia 28/09/14 
na Matriz Nossa Senhora do Carmo e 
logo após a celebração Eucarística, 
procissão até o Lar São Vicente de 
Paulo, com a benção final. A socie-
dade São Vicente de Paulo esta pre-
sente em 145 países, foi fundada em 
1833 por iniciativa de um jovem de 
20 anos, Antônio Frederico Ozonam, 
cujo lema da entidade e Espiritualida-
de e Ação. (Miguel Soares)
POR QUE AS CRIANÇAS ESTÃO 
AGRESSIVAS NA ESCOLA? - Não 
é de hoje que os educadores recla-
mam que a cada dia que passa está 
mais difícil ensinar. Não bastasse o 

baixo salário do professor, as más 
condições de algumas escolas, os 
problemas de transporte, porque a 
escola é longe ou os maus exem-
plos dos meios de comunicação, que 
ensinam valores contrários à vida, 
desviando, deste modo, a educação 
para patamares alarmantes, obser-
vamos com frequência a ausência 
da participação dos pais no processo 
de educação dos filhos. O Conse-
lho Tutelar de Prata, por exemplo, 
tem acompanhado nos últimos anos 
diversas denúncias de violência e 
falta de respeito, tanto entre os pró-
prios alunos, quanto deles contra os 
professores, além, desse fato, há 
vários casos envolvendo o uso de 
entorpecentes pelos menores, fatos 
que agravam ainda mais o dia-a-dia 
dos estudantes. Todos esses pro-
blemas associados à falta de afeto e 
admoestação por parte dos pais ou 
responsáveis são fatores que preju-
dicam o processo de ensino-apren-
dizagem, tornando as crianças mais 
agressivas e fazendo com que pro-
fessores e os profissionais dos Con-
selhos Tutelares, em muitos casos, 
assumam funções que, na verdade, 
deveriam ser de responsabilidade do 
seio familiar, como a educação e o 
respeito ao próximo, o amor à vida, 
o respeito às instituições de ensino 
e o exercício da cidadania. Uma vez 
estabelecida a infraestrutura familiar, 
o poder público e a sociedade em ge-
ral tem o dever de assegurar, manter 
e preservar, conforme o Estatuto da 
Criança e do adolescente, os direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimen-
tação, à educação, ao esporte, ao la-
zer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e 
à convivência familiar e comunitária. 
(Conselho Tutelar)
FEDERAÇÃO MINEIRA DE CERE-
AS REUNE EM PRATA – A reunião 
aconteceu no dia 07/09/14 (Domin-
go), com a presença do prefeito Dr. 
Anuar Arantes Amui, diretores, pre-
sidentes do CEREA de diversas ci-
dades, convidados, simpatizantes 
da entidade. Segundo o presidente 
Nacional do CEREA, Adão Alves, foi 
uma reunião de Louvores a Deus e 
Nosso Senhor Jesus Cristo, junto de 
todos os irmãos que estavam presen-
tes em mais uma reunião da Federa-
ção Mineira de Cereas. A presidente 
Abadia Conceição no uso da pala-
vra, disse: “só tenho que agradecer 
a Deus em primeiro lugar e a cada 
um de vocês meus irmãos, foi um 
belo encontro com os irmãos cerea-
nos que deixaram suas residências 
distantes para vir nos trazer apoio e 
confiança pelos trabalhos prestados 
frente à entidade”. Foi uma reunião 
muito participativa, foram discutidos 
vários assuntos em relação ao novo 
Estatuto Nacional do Cerea, onde 
todos aclamaram a boa nova que o 
Estatuto Nacional irá trazer a todos 
os Cereas. Um agradecimento espe-
cial ao Prefeito Dr. Anuar que mesmo 
com a sua agenda cheia não deixou 
de nos prestigiar e apoiar os nossos 
trabalhos e da mesma forma o nosso 
vereador Wilson. O Cerea do Prata 
juntamente com a Federação Mineira 
e Uni - Cerea com todos os nossos 
Diretores agradecem mais uma vez 
o apoio de todos, esperamos que to-
dos tenham tido um bom retorno aos 
seus lares... Deus abençoe a todos. 
(Miguel Soares)
ANIMAIS CONTINUAM SENDO 
SOLTOS EM TUDO QUE É LUGAR 
– Por mais que tem sido divulgado 
sobre a Lei que impede maus tratos 
aos animais, pouco tem adiantado 
bandidos continuam soltado animais 
em tudo quanto é lugar da cidade. 

C l a s s i f i c a d o s
VENDO 1 TANQUE BOSIO 2.000 L, 1 PICADEIRA NOGUEIRA MODELO 
6.600, 1 ROÇADEIRA AVARÉ N°2. Tratar (34) 9974-7205
VENDO EXCELENTE FAZENDA – Barata toda montada, 37 alqueires, 
boa parte cultura, com sede, curral, silos, as margens da BR-153, a 3 km 
do centro do Prata, muito boa de água nascente ao córrego são Jose, 7 
represas e mais de 20 minas: Valor a negociar. Tratar: (34) 9685-8001 
CTBC - ou (34)9793-3213 CTBC - (34)9660-1430 CTBC (34)9215-1687 
TIM (34)9114-0063 TIM
VENDO 01 CASA – 03 quartos, 01 suíte, garagem p/ 01 carro, Rua 
Job Ferreira Macedo n°25, aceito carro no negocio até o valor de R$ 
25.000,00: Tratar (34) 9198-4813 ou (34) 9699-7398.
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 Constru-
center, Disk Gás e Bebidas do Renito, Casa do Fazendeiro, Agrococal, Construmoura, Sin-
dicato, 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

Um exemplo que eles sabem o que 
estão fazendo, vão ao loteamento 
Parque do Jacarandá e adjacências 
durante a noite, lá descartam seus 
animais, gato, cachorro, filhotes. Mui-
tos morrem de fome, outros atropela-
dos. Isso não é gente, são pessoas 
inescrupulosas, verdadeiros bichos 
do mato, não tem respeito pelos 
animais, agora imagina esse tipo de 
gente na sociedade! São capazes de 
cometer crime, sem qualquer remor-
so humano. A quem diga que esse 
procedimento é cultural, somente pa-
íses de primeiro mundo tem a cons-
ciência do animal em nossas vidas. 
Quem presenciar pessoas soltando 
animais, favor denunciar esses crimi-
nosos à polícia.
LIXO É UMA QUESTÃO DE SAÚDE 
PÚBLICA- A pesar das campanhas 
educativas, inclusive o tema da Cam-
panha da Fraternidade desse ano é 
sobre meio ambiente, as pessoas 
continuam jogando lixo nas margens 
do prolongamento da Avenida Bra-
sil, margens das rodovias, estradas. 
Essas pessoas não sabem o mal 
que causam à população que ali re-
sidem e tal conduta configura crime 
ambiental e esses sujismundos de-
vem ser denunciados e apontados às 
autoridades para que seja tomada a 

providência que se fizerem necessá-
rias. Na Europa e nos Estados Uni-
dos quem jogar lixo na rua é preso 
e já está já hora de nosso povo se 
conscientizar, e saber que amanhã 
pode ser um membro da sua família 
vitima dessa conduta ilícita que tanto 
mal faz para sociedade.
REDE DE VIZINHOS PROTEGIDOS 
– Foi realizada reunião no Bairro 
Alvorada a segunda reunião para 
implantação da Rede de Vizinhos 
Protegidos. Participaram da reunião 
50 pessoas. Os moradores estão 
interessados e otimistas com o tra-
balho que vem sendo desenvolvido. 
A polícia se faz mais presente no 
bairro como forma de prevenção e 
vem conscientizando os moradores 
da necessidade de se fazer uma revi-
talização do bairro. As melhorias são 
visíveis: a prefeitura já providenciou 
a poda de árvores, limpeza das ruas 
e de terrenos baldios, foi feito contato 
com a CEMIG para que sejam troca-
das lâmpadas de postes queimadas 
e quebradas, além da instalação de 
mais postes. O bairro mudou e ago-
ra já se podem ver famílias sentadas 
nas calçadas, o que antes era im-
possível devido à sensação de in-
segurança da comunidade. (Tenente 
Maurício)

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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Brasil é o penúltimo em ranking 
internacional de investimento por aluno
“Média nacional, de US$ 3.066, é um terço da verificada 

nos 35 países pesquisados pela OCDE”

Mais de US$ 30 bi deixam o Brasil 
de forma ilícita por ano, diz estudo

 Mais de US$ 30 bilhões 
em dinheiro sujo ligado à evasão 
de impostos, ao crime e à corrup-
ção sai do Brasil todos os anos, o 
dobro de uma década atrás, mos-
trou um estudo do Global Finan-
cial Integrity (GFI), um grupo de 
pesquisa baseado em Washington 
que defende a transparência finan-
ceira. A sonegação de impostos 
é modo principal como esse di-
nheiro deixa o país, respondendo 
por 92,7% dos US$ 401,6 bilhões 
que saíram do Brasil entre 1960 e 
2012, de acordo com a pesquisa. 
O montante fica acima da média 
mundial, onde a evasão de im-
postos representa cerca de 80% 
dos fluxos financeiros ilícitos. As 
perdas anuais são equivalentes 
a 1,5% da produção econômi-
ca brasileira, com média de US$ 
33,7 bilhões por ano no período 
de 2010 a 2012, um aumento em 
relação aos US$ 14,7 bilhões na 
primeira década do século 21. 
Mas as perdas são provavelmente 
anda maiores, disse a GFI, consi-
derando que suas estimativas não 
incluem grandes quantias de con-
trabando de dinheiro, um método 
favorito de movimentar dinheiro 
por parte de traficantes de drogas 
e outros criminosos, ou em nego-
ciações por serviços ou transferên-
cias financeiras entre ramificações 
de corporações multinacionais. 
-  O Brasil tem um sério problema 
com fluxos financeiros ilícitos, e 
combatê-lo deve ser uma priori-

dade para qualquer administração 
que vencer as próximas eleições 
- disse Raymond Baker, presiden-
te da GFI. A Petrobras, por sua 
vez, está envolvida em um caso 
de suborno envolvendo contratos 
para plataformas de produção que 
o Brasil, a Holanda e os Estados 
Unidos estão investigando. Além 
disso, a economia tem patinado 
sob o governo de Dilma, que en-
frenta uma dura eleição presiden-
cial em outubro. Fluxos ilícitos de 
saída de dinheiro enfraqueceram 
ainda mais a economia, ao drenar 
recursos do Brasil que poderiam, 
de outra forma, ser utilizados no 
crescimento nacional. O dinheiro é 
movimentado internacionalmente 
através da chamada “precificação 
comercial irregular”, ao cobrarem 
a menos ou a mais por bens e pro-
dutos. No Brasil, a economia infor-
mal encolheu para 21,8% do PIB 
oficial, à medida que a economia 
regular do país cresceu, em com-
paração ao pico de 55% nos anos 
1970, de acordo com a GFI. Ape-
sar desta melhora, a receita alta 
nos fluxos de dinheiro sujo é uma 
preocupação. - Por muitos anos, 
temos observado a reticência do 
Brasil de se dirigir a problemas de 
fuga de capital e fluxos ilícitos - 
disse Baker. Ele recomendou mais 
cooperação entre governos para 
encerrar os canais de lavagem de 
dinheiro e maior transparência em 
transações financeiras internacio-
nais. (Fonte: Jornal O Globo)

“Sonegação de impostos é a origem de mais de 90% 
desse total, mostra pesquisa de instituição americana”

Vendo ágio de terreno de
esquina no Bairro Jacarandá
Com 250 m2 de área e infraestrutura completa, água, 
luz, esgoto e asfalto. Tratar: 9999-8767 ou 9136-0096.

Vendo ágio desta casa 

De esquina, com 2 quartos, copa conjugada com 
a cozinha, banheiro azulejado até o teto, área de 
serviço com varanda, garagem e quintal grande. 

Tratar: 9136-0096 ou 9999-8767.

 Poucos dias depois de o 
Ministério da Educação divulgar, 
com atraso, um desempenho de-
cepcionante do Índice de Desen-
volvimento da Educação Básica 
(Ideb) de 2013, o relatório Pano-
rama da Educação de 2014 da 
OCDE - o clube dos países ricos -, 
a ser apresentado nesta terça-feira 
em Paris, mostra que o investi-
mento do Brasil no setor continua 
muito aquém do desejado. E bem 
distante da média das nações mais 
desenvolvidas. Segundo os dados 
coletados pela organização, o país 
é o penúltimo entre 35 pesquisa-
dos no que toca a investimento por 
aluno nos ensinos fundamental, 
médio e superior. De acordo com 
o estudo, o gasto médio anual bra-
sileiro por estudante, de US$ 3.066 
em 2011, só supera os US$ 625 
da Indonésia. Os valores nacio-

nais são inferiores aos de países 
de renda similar, como Turquia 
(US$ 3.240), México (US$ 3.286) 
e Hungria (US$ 5.410) e muito dis-
tantes da média de US$ 9.487 do 
conjunto de países que compõem 
a OCDE (organização da qual o 
Brasil não faz parte). No topo da 
tabela figuram nações como Suí-
ça (U$ 16.090) e Estados Unidos 
(US$ 15.345). O relatório da OCDE 
destrincha ainda os investimentos 
per capita por segmento da edu-
cação. E o resultado tampouco é 
animador. No que tange ao ensino 
médio em 36 nações analisadas, 
por exemplo, o Brasil só ganha de 
Indonésia e Colômbia em montan-
te empenhado. Nosso valor, de 
US$ 2.605 por aluno, fica atrás dos 
de Argentina (US$ 3.184), Turquia 
(US$ 3.239) e México (US$ 4.034). 
(Fonte: Jornal O Globo)
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Dilma pode não ter a mesma 
sorte de Lula, diz revista

 A presidente Dilma 
Rousseff (PT) pode não ter a 
mesma sorte do ex-presidente 
Lula (PT), que saiu "ileso" do es-
cândalo do mensalão, segundo a 
revista britânica The Economist, 
em artigo publicado em sua edi-
ção online. A publicação compara 
o mensalão às denúncias de um 
esquema de propina na Petro-
bras e diz que a delação do ex-
-diretor da estatal Paulo Roberto 
Costa pode afetar o resultado 
das eleições. "Lula teve um ano 
para sacudir a poeira, enquanto 
desta vez Dilma tem somente um 
mês até o dia do pleito", afirma 
a Economist, destacando que 
vencer Marina Silva (PSB) já era 
um forte desafio para a petista. 
O artigo aponta que o nome de 
Eduardo Campos também foi ci-
tado por Costa, mas argumenta 
que nenhum outro nome ligado 

ao PSB foi envolvido e que Ma-
rina é vista como uma pessoa 
"ética" pela maioria dos brasi-
leiros. A revista destaca que a 
delação de Costa precisará ser 
"cuidadosamente corroborada". 
"Mas a questão deve despertar 
memórias de deslizes do PT que 
a presidente vem tentando ardu-
amente colocar para trás", diz 
a publicação. "Não ajuda a pre-
sidente o fato de que, se forem 
verdade, os desvios alegados na 
Petrobras aconteceram debai-
xo do seu nariz, primeiro como 
ministra de Minas e Energia de 
Lula, depois como presidente do 
conselho administrativo da com-
panhia." Segundo a Economist, a 
campanha eleitoral, que já havia 
recomeçado do zero após a mor-
te de Eduardo Campos, foi "sa-
cudida" novamente. (Fonte: Site 
Revista Veja)

“Publicação britânica The Economist 
comparou o mensalão às denúncias do

 megaesquema de propina na Petrobras”

Agência ameaça rebaixar nota de 
risco do Brasil por baixo crescimento
 A agência de classifica-
ção de risco Moody's revisou, nes-
ta terça-feira (9), a perspectiva da 
nota da dívida pública do Brasil de 
"estável" para "negativa", o que in-
dica que pode cortá-la em sua pró-
xima avaliação. Entre os motivos, a 
agência citou o baixo crescimento 
econômico, a queda da confiança 
do investidor e a tendência de alta 
da dívida do governo. Atualmente, 
a nota da Moody's atribuída ao país 
é "BAA2", dois degraus acima do 
piso da faixa considerada grau de 
investimento, e não especulativo. A 
decisão ocorre 11 dias após a divul-
gação de que a economia brasileira 
encolheu no primeiro e no segundo 
trimestre deste ano e que o país 
entrou em uma recessão técnica. 
Em março, outra agência, a Stan-
dard & Poor's (S&P), cortou a nota 
de crédito do Brasil de "BBB" para 
"BBB-".

Crescimento abaixo do 
potencial se mantém, por 
“fraquezas domésticas”

A agência projeta crescimento de 
menos de 1% neste ano e abaixo 
de 2% em 2015, o que está "abaixo 
do potencial do país, de cerca de 
3%". Segundo a agência, há pou-
cos sinais de que o crescimento 
voltará ao potencial no curto prazo. 
"Ainda que sejam observadas ta-
xas de crescimento mais baixas em 
outros países latino-americanos, a 
desaceleração econômica no Brasil 
tem sido mais evidente e prolonga-
da, o que a Moody's acredita ser 
decorrência de fatores idiossincrá-
ticos que, em grande medida, refle-
tem fraquezas domésticas", afirma 
a agência. "Diante da falta de sinais 
de uma recuperação, a Moody's 
acredita que a próxima administra-
ção no Brasil enfrentará condições 

econômicas deprimidas", afirma, 
ainda.

Falta de confiança, 
baixo investimento, baixo cres-

cimento
O principal fator por trás do baixo 
crescimento do Brasil, segundo a 
Moody's, é o baixo nível de investi-
mento (medido pela formação bruta 
de capital fixo). Isso tem aconteci-
do, de acordo com a agência, de-
vido ao "sentimento negativo" dos 
investidores, descontentes com a 
"abordagem intervencionista" do 
atual governo, o que leva os índices 
de confiança a "recordes de baixa, 
com níveis divulgados semelhantes 
aos observados durante a crise fi-
nanceira global em 2008 e 2009". 
Em outras palavras, falta confiança 
do investidor, que deixa de investir 
e, consequentemente, o país não 
consegue retomar o crescimento 
econômico de forma sustentada.

Tarefa crescentemente 
desafiadora' para o próximo 

governo
Em nota, a Moody's diz acreditar 
que o novo governo, qualquer que 
seja, "introduzirá medidas políticas 
para reverter a trajetória de cresci-
mento". De todo modo, "a perspec-
tiva negativa reflete a tarefa cres-
centemente desafiadora enfrentada 
pelo próximo governo". A agência 
afirma que "qualquer ajuste levará 
tempo para fazer efeito" e que a 
economia deve passar, provavel-
mente, por "um ou dois anos de 
período de transição, depois que 
a nova administração tomar pos-
se no dia 1º de janeiro de 2015". 
"qualquer reversão das tendências 
atuais apenas deve acontecer gra-
dualmente, independentemente 
de qual candidato seja eleito", diz. 
(Fonte: Site UOL)

Investidores denunciam à CVM que 
Dilma, Mantega e fundos apoiavam 
atos de Paulo Roberto na Petrobras

 Documentos e atas 
apresentados por investidores à 
Comissão de Valores Mobiliários 
confirmam que Dilma Rousseff, 
quando ministra e conselheira-
-presidente de Luiz Inácio Lula 
da Silva e, depois, Presidenta 
da República, tinha pleno co-
nhecimento e respaldava todas 
as ações de diretores executi-
vos e membros dos conselhos 
de Administração e Fiscal da 
Petrobras. Por isso, vai falhar a 
manobra do Palácio do Planalto 
de desvincular Dilma por respon-
sabilidade direta ou indireta nos 
problemas gerados por Paulo 
Roberto Costa que, sem ser di-
retor financeiro, mas apenas de 
abastecimento, controlava 1.832 
contas correntes do sistema Pe-
trobras (a maioria no Banco do 
Brasil, que é alvo dos investiga-
dores da Operação Lava Jato). 
Acionistas minoritários da em-
presa comprovaram à CVM que 
Dilma apoiava as decisões de 
gestão na Petrobras junto com 
Guido Mantega (seu ministro 
desafeto, demitido tecnicamente 
da Fazenda). Tudo acontecia em 
parceria com o BNDES, BNDES-
par e os fundos de pensão Pre-
vi, Petros e Funcef, que elegiam 
conselheiros ao arrepio da Lei 
das Sociedades Anônimas e das 
normas da CVM. Os investidores 
denunciaram Dilma, Mantega, 
conselheiros da Petrobras, BN-
DES e fundos de pensão pelos 
delitos de conflito de interesses 
e abuso de poder controlador 
por parte da União Federal. Se 
o caso avançar para a esfera ju-
rídica e legislativa, Dilma pode 
acabar enquadrada por crime de 
responsabilidade – que a torna 
passível de impeachment. De-
tentores de ações ordinárias e 
preferenciais da Petrobras repre-
sentaram à CVM para que “fixe o 
entendimento de que acionistas 
que forem vinculados ao contro-
lador da companhia (União Fe-
deral) não podem participar das 
votações em separado nas as-
sembleias em que são eleitos os 
representantes dos minoritários 
nos Conselhos de Administração 
e Fiscal”. Os investidores recla-
maram que essa prática irregular 
é comum há pelo menos 10 anos, 
ferindo o artigo 9º, parágrafo 1º, 
IV, da Lei 6.385/1976, além de 

contrariar as normas da CVM, 
xerife do mercado de capitais no 
Brasil. Além de pedir que o BN-
DES, BNDESpar, Petros (Petro-
bras), Previ (Banco do Brasil) e 
Funcef (Caixa Econômica Fede-
ral) fiquem impedidos de inter-
ferir na escolha de conselheiros 
da Petrobras, os investidores pe-
dem que a União, seu banco de 
fomento e os fundos de pensão 
sejam condenados ao pagamen-
to de multa pelos atos que confi-
guraram conflito de interesses e 
abuso de poder de controle acio-
nário. Se a CVM cumprir suas 
próprias normas, permitindo aos 
acionistas minoritários escolhe-
rem representantes para fiscali-
zar e tomar decisões gerenciais 
em favor da empresa, poderiam 
ser evitados escândalos como 
a Lava Jato e outros evidentes 
crimes, também investigados por 
auditorias do Tribunal de Contas 
da União. Dilma já sabe que, se 
perder a eleição (o que é bem 
provável), todas as broncas da 
Petrobras cairão em seu colo. 
Este é o mesmo drama de Gui-
do Mantega, que só não deixa o 
cargo de ministro para não ficar 
sem o “foro privilegiado” contra 
as ações movidas contra ele na 
Petrobras (onde preside o con-
selho que respaldou ações ou se 
omitiu em manobras erradas de 
Paulo Roberto Costa). Mantega 
também é alvo de broncas judi-
ciais na esfera da Eletrobras e na 
área leonina da Receita Federal. 
O ministro caído da Fazenda é 
questionado porque o Conselho 
de Controle de Atividades Finan-
ceiras, o COAF, vinculado ao 
Ministério, não foi eficiente em 
“prevenir a utilização dos setores 
econômicos para a lavagem de 
dinheiro e financiamento de ter-
rorismo” – conforme crimes que 
se comprovam nas investigações 
da Operação Lava Jato. Quem 
fica em situação mais embaraço-
sa que Mantega é sua desafeta 
Dilma Rousseff. Se a Presidenta 
sabia do que se passava na Pe-
trobras, fica passível de conivên-
cia com os crimes. Se de nada 
sabia, como sempre tenta alegar 
em defesa própria, Dilma se con-
cede um atestado de incompe-
tência para gerir o Brasil. (Jorge 
Serrão. Edição do Blog Alerta To-
tal de 10 de Setembro de 2014).

Edição do Alerta Total – www.alertatotal.net
Por Jorge Serrão - serrao@alertatotal.net
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Paulo Roberto Costa decidiu partir 
para delação premiada depois do 
“acidente” de Eduardo Campos

 Eduardo Campos vinha rece-
bendo ameaças veladas de membros da 
cúpula petista sobre o alto risco de seu 
nome ser envolvido, de forma comprome-
tedora, nas investigações da Operação 
Lava Jato, principalmente nos negócios su-
perfaturados envolvendo a refinaria Abreu 
e Lima, em Pernambuco. A queda do avião 
que matou o presidenciável socialista foi 
a gota d´água para Paulo Roberto Costa, 
ex-diretor de abastecimento da Petrobras, 
decidir contar tudo que sabe na delação 
premiada aos investigadores da Operação 
Lava Jato. Também ameaçados, Paulo 
Roberto e seus familiares temiam o mes-
mo destino fatal de Campos. Preso desde 
março na Polícia Federal no Paraná, Paulo 
Roberto soube de uma informação assus-
tadora sobre o “acidente”. Um dia antes 
da queda mortal em Santos, dois homens 
fizeram uma “manutenção” na aeronave. 
O fato gravíssimo é que a Aeronáutica e 

a segurança da Infraero no aeroporto San-
tos Dumont, no Rio de Janeiro, não têm a 
identificação dos dois “técnicos”. Ao saber 
que a estranha ocorrência era investigada 
pela FAB, indicando que a morte de Eduar-
do Campos pudesse não ser tão acidental 
quanto parecia, Paulo Roberto resolveu 
mudar sua estratégia de defesa e contou 
tudo que sabia ao Ministério Público Fede-
ral e ao juiz Sérgio Fernando Moro, da 13ª 
Vara Federal em Curitiba. O nome de Edu-
ardo Campos, inclusive, foi um dos citados 
nos problemas ligados à refinaria Abreu e 
Lima. Como bem reclamou a alarmada can-
didata Marina Silva, Paulo Roberto causou 
uma “segunda morte” de Eduardo Campos. 
O domingão foi de pânico por causa da de-
lação premiada de Paulo Roberto Costa. 
O ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
viajou ontem de manhã à Brasília para uma 
“reunião de emergência”. Lula se deslocou 
no jatinho da empreiteira Andrade Gutier-
rez que costuma usar em seus desloca-
mentos. O fato coincide com o momento 
fatal em que a Lava Jato, a partir do que 
Paulo Roberto delatou, começa a centrar 
fogo nos negócios das grandes empreitei-
ras – principalmente com a Petrobras. As 
grandes construtoras, inclusive, passaram 
o recibo de montar um inédito “pool” para a 
uma estratégia comum de defesa – já que 
teriam sido formalmente denunciadas, com 
provas, sobre pagamentos de propinas mi-
lionárias. As construtoras Camargo Corrêa, 
Odebrecht, OAS e Mendes Júnior, entre ou-
tras menos votadas e tradicionais doadoras 
de campanhas eleitorais, estão na mira do 
Ministério Público Federal e da Justiça. O 7 
de setembro foi um dia terrível para quem 
já sabe ter sido dedurado pelo arquivo-vivo 
Paulo Roberto Costa. Embora não se sai-
ba que tenha sido formalmente citado pelo 
ex-diretor de abastecimento da Petrobras, 
Lula ficou tão preocupado quanto irritado, 
e já deu ordens para o governo adotar 
uma linha ofensiva de discurso. A missão 
é quase impossível para Dilma Rousseff 
estava abatida porque sabe não ter mais 
condições políticas de manter sua amiga 
Maria das Graças Foster na presidência da 
Petrobras. Dilma deve receber de Graça, o 
mais urgente possível, o “pedido para sair”, 
provavelmente junto com toda a diretoria 
da estatal de economia mista. A turma do 
Palácio do Planalto, que só sabe de tudo 
quando convém, foi informada de que Pau-
lo Roberto não poupou ninguém. Tanto que 
sua delação premiada, respaldada na Lei 
9.807, de 1999, agora considerada mais 
uma herança maldita da Era FHC, pode 
render a Paulo Roberto até um inespera-
do “perdão judicial”. Se suas informações 
realmente permitirem a identificação dos 
membros da organização criminosa e fa-
cilitarem a recuperação total ou parcial 
dos milhões ou bilhões de reais desviados 
pelo esquema da Lava Jato, Paulo Rober-
to pode entrar no programa de proteção a 
testemunhas. Assim, legalmente, mudaria 
de nome e sairia do Brasil. O acordo de de-
lação premiada firmado por Paulo Roberto 
Costa com a Justiça terá de ser homologa-
do pelo ministro Teori Zavascki, do Supre-
mo Tribunal Federal, que cuida já de três 
ações ligadas à Lava Jato que envolvem 
políticos e autoridades com direito a foro 
privilegiado. A tendência de Zavaskci, sem 
muita alternativa, é pela ratificação do acor-
do. Em maio, o ministro chegou a conceder 
um habeas corpus libertando 12 presos na 
Lava Jato, inclusive Paulo Roberto. Mas foi 
obrigado a voltar atrás, sob o argumento 
de que os suspeitos poderiam fugir. Como 
os investigadores encontraram uma conta 
corrente de Paulo Roberto na Suíça, o juiz 
Sérgio Moro teve um argumento legal para 
fazê-lo retornar à cadeia. Paulo Roberto 
Costa afundou o PTitanic. Agora, como diz 
um amigo, restam duas classes no Brasil, 
que aguardam os próximos acontecimen-
tos: as armadas e as alarmadas... (Jorge 
Serrão. Edição do Blog Alerta Total de 8 de 
Setembro de 2014).

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


