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 A Secretaria da Educa-
ção, juntamente com a Prefeitu-
ra Municipal do Prata, iniciou o 
ano letivo de 2015 nas escolas 
da rede municipal de ensino 
priorizando a qualidade do ensi-
no. Oferecendo aos alunos ini-
ciantes, uniforme, material esco-
lar e esportivo e livros didáticos 
e literários. Mais uma etapa será 
acrescentado na Educação no 
Município do Prata, a Educação 
Infantil atendendo as crianças 

de 04 anos na Escolas Munici-
pais: Vila Vicentina, Padre João 
Annesi, Afonsina Maria de Jesus 
e Dom Pedro II, e após o termi-
no da reforma, também nas es-
colas Alice Bittencourt de Lima e 
Dr. Severiano Vilela Junqueira. 
A Administração Municipal e a 
Secretaria de Educação deseja 
sucesso a comunidade pratense 
e a todos os servidores e servi-
doras da Educação, em todos os 
dias do ano que se inicia.

CARNAPRATA 2015 
"Exagerado na alegria e na ecologia"

GELDER MOURA VIEIRA 
Compromisso com a SATISFAÇÃO DO SOCIO 

Volta às aulas

 Prata vem se desta-
cando pelo empenho e dinamis-
mo do Prefeito Dr. Anuar e sua 
equipe, que não medem esfor-
ços para trazer melhorias para 
cidade e fazer a população feliz. 
O famoso carnaval família em 
2015 vem com uma proposta 
educativa, a de "estimular toda 
população e visitantes a usa-
rem a água e energia elétrica 
com sabedoria, evitando des-
perdício". O Carnaprata 2015 
será realizado na Praça XV de 
Novembro (de 13 a 17/02) com 
uma estrutura jamais vista em 
nossa cidade; serão dois pal-
cos, 108 camarotes, praça de 
alimentação, bandas de renome 
nacional, além da SEGURANÇA 

especializada e reforçada. Todas 
as entradas de acesso à praça 
serão fechadas com disciplina-
dores onde se fará revista em 
todos os foliões, garantindo um 
ambiente seguro e harmonioso. 
A Polícia Militar estará presente 
e atuante. A Secretaria de Saúde 
elaborou um esquema especial 
durante o carnaval, haverá um 
posto de atendimento na Praça 
XV e o novo PAM funcionará 24 
horas, com equipe de apoio, mé-
dicos de plantão e ambulâncias 
equipadas para atender a de-
manda. Enfim, Carnaprata 2015 
proporcionará a todos, momen-
tos de alegria e diversão onde 
familiares e visitantes serão aco-
lhidos com carinho e respeito.

Está a todo vapor os preparativos do 
"Melhor carnaval do Triângulo Mineiro".

 A Vigilância Sanitária 
Municipal informa que a pedido 
do Prefeito Dr. Anuar, está libe-
rado a todos os foliões a leva-
rem quaisquer tipos de bebidas 
para a Praça XV no carnaval, 
desde que estejam armazena-
dos em recipientes de plástico 
ou alumínio, não sendo permi-
tido entrar com bebidas arma-
zenadas em garrafas de vidro. 

Também está liberado o acesso 
ao recinto, caixas térmicas, free-
zers, caixas de isopor e coolers. 
As caixas térmicas de metal e 
madeira devem ser cadastradas 
no Centro de Vigilância Sanitá-
ria, localizado na Av. Major Car-
valho, nº 640, bairro Bela Vista. 
Mais informações podem ser ob-
tidas pelos telefones 3431-8739 
ou 9189-3977.

Caixas de bebidas para o carnaval

Estrutura sendo montada
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
PARALISAÇÃO EM HOMENA-
GEM A MORTE DE CONSE-
LHEIROS TUTELARES - Os 
Conselheiros Tutelares de todo o 
Brasil realizará paralisação no dia 
12/02/2015, em homenagem aos 
amigos de profissão que foram 
assassinados na noite de sexta 
feira dia 06/02/2015, para lembrar 
que a nossa classe ainda pouco 
lembrada pelos nossos gestores 
tanto municipal quanto estadual e 
nacional; Onde não existe padro-
nização salarial, não recebemos 
adicional de periculosidade onde 
comprovado o risco de violência 
física nas atividades profissionais; 
onde sabemos que somos funda-
mentais para a garantia dos dire-
tos da criança  e do adolescente. 
(conselho Tutelar de Prata)
CAMPANHA DA FRATERNIDA-
DE 2015 - IGREJA E SOCIEDA-
DE - Este é o tema da Campanha 
da Fraternidade 2015, promovido 
pela CNBB no Brasil. Seu lança-
mento está na Quarta-feira de Cin-
zas, dia 19 de fevereiro. A campa-
nha, que tem como lema “Eu vim 
para servir”, irá ficar no dialogo e 
nas relações da Igreja com o mun-
do moderno. Deste modo, preten-
de reforçar a vocação e missão 
do todo cristão, que é a promoção 
do bem comum. Para dom Paulo 
Mendes Peixoto, falar de fraterni-
dade, e dar destaque ao principio 
da doação, do voluntariado e do 
amor ao próximo.
CULTURA – É o sistema de ideias 
vivas que cada época possui. 
Melhor: O sistema de ideias das 
quais o tempo vive. Um povo sem 
conhecimento, saliência de seu 
passado histórico, origem e cultu-
ra, é como uma árvore sem raízes. 
Sem a cultura, e a liberdade rela-
tiva que ela pressupõe, a socie-
dade por mais prefeita que seja, 
não passa de uma selva. É por 
isso que toda a criação autêntica 
é um dom para o futuro. Quando 
se desenvolve a cultura, multiplica 
o espaço para vozes que refletem 
sobre os problemas da sociedade. 
Se a secretaria da cultura funcio-
nar, dará grande contribuição ao 
desenvolvimento democrático da 
cidade. ( José Cleanto Vilela Reis 
(Presidente da APRALE).
NOTA DE AGRADECIMENTO - 
Os familiares de Juscelino Henri-
que da Silva vem a público agra-
decer a Equipe Médica e Auxiliares 
que se encontravam de plantão no 
PAM - Pronto Atendimento Munici-
pal, no último final de semana, no 
período noturno comandado pelo 
Dr. Cleidimar Gonçalves Fernan-
des, que segundo consta estava 
realizando seu primeiro plantão, 
e tendo como integrantes o Enfer-
meiro Padrão Lucas, os Técnicos 
de Enfermagem  Leidimar, Marília, 
Maria José, Marcela, a recepcio-
nista Cláudia e a Ana Paula no 
Serviços Gerais, pelo extremo pro-
fissionalismo, competência e hu-
manidade que demonstraram com 
o paciente e familiares, durante o 
atendimento em que a menciona-
da equipe, por mais de 02(duas) 
horas, lutou bravamente com os 
recursos disponíveis para tentar 

reverter um caso grave de infarto, 
seguido de várias paradas cardior-
respiratórias. Infelizmente nosso 
querido Juscelino, aos 75 anos, 
veio a falecer domingo dia 08/02. 
Profissionais desse naipe, com 
alta qualificação técnica e compro-
metimento no relacionamento hu-
manitário medico/paciente e mé-
dico/familiares,  deveriam aflorar 
mais em nosso Serviço de Saúde 
local. (José Jesus)
LAR SÃO VICENTE DE PAULO 
EMPOSSA NOVA DIRETORIA – A 
nova diretoria do Lar São Vicen-
te de Paulo, tomou posse para o 
biênio 2015/2016,  contando com 
a presença de confrades, conso-
cias, presidentes de conferencias, 
representes do Conselho Central 
de Campina Verde, Conselho Me-
tropolitano de Uberaba e simpati-
zantes. A nova diretoria ficou as-
sim constituída: Presidente Lazara 
Batista Borges Alves (Batista cos-
tureira), Vice-Presidente: Joaquim 
Leôncio (Joaquim do PAM), Tesou-
reiro; Amauri de Oliveira Macedo, 
Secretaria: Lucia Helena Monteiro 
Franco Guedes. Conselho Fiscal 
Efetivo: Waldemar Alves Lima, 
Ademar Luiz Cunha, Miriam Ma-
chado Rabelo. Suplentes: Walter-
lei Vilarinho Silva, Alino Cesar Mar-
tins Borges, Carlos Roberto Silva 
Oliveira.  A presidenta empossada, 
pediu a colaboração de todos, fa-
lou do desafio que tem pela frente, 
pois é sabida das dificuldades que 
as entidades sem fins lucrativos 
enfrentam, daí o motivo da direto-
ria buscar alternativa em favor  da-
quelas pessoas que muito fizeram 
para sociedade, pelo país e hoje 
no final de suas vidas merece um 
lar digno para seus últimos dias. 
Lembrando que a caridade é o 
vinculo da perfeição, e tudo aquilo 
que fizermos ao nosso irmão é a 
Cristo estamos fazendo.   ( Miguel 
Soares)
IRMÃS CARMELITAS MISSIO-
NÁRIAS CELEBRAM JUBILEU 
DE OURO E PRATA – A Congre-
gação Carmelita Missionárias de 
Santa Teresa do Menino de Jesus 
celebrou os 50 anos de presença 

em Uberaba e 25 anos de Vida 
Consagrada da Ir. Zélia da Con-
ceição Dias. Para bem celebrar 
tais datas significativas, foi reali-
zado o Ano Vocacional Missioná-
rio, por um período de um mês em 
cada comunidade, com visita do 
Quadro Peregrino de Santa Tere-
sinha, nas 12 comunidades. Em 
cada comunidade foram realizas 
diversas atividades, encontros 
com crianças, jovens, adultos, 
movimentos pastorais, celebra-
ção, visitas às paroquias e até 
mesmo a outras cidades. Para-
béns as Carmelitas pelo trabalho 
de abnegação e evangelização 
em favor da sociedade. 
MOMENTO AGUARDADO - O 
ministro Teori Zavascki autorizou 
que sejam tomados os novos 
depoimentos dos delatores pre-
miados Paulo Roberto Costa e 
Alerto Youssef. A dupla agora é 
oficialmente convocada, em data 
ainda não sabida e definida, para 
prestar esclarecimentos sobre 
as autoridades com direito a foro 
privilegiado que foram citadas em 
seus depoimentos. A Procurado-
ria Geral da República só vai con-
cluir as denúncias contra políticos 
ao STF e ao STJ depois de ouvir 
Costa e Youssef - certamente de-
pois do carnaval... (Jorge Serrão. 
Edição do Blog Alerta Total de 11 
de Fevereiro de 2015).
BICHO PEGANDO... - Todos os 
processos com as citações de 
autoridades que ficaram sem 
mandato e que perderam o foro 
privilegiado já foram remetidos à 
Justiça Federal no Paraná, onde 
tramita a investigação em primei-
ra instância da Operação Lava-
-Jato. Tanto a PGR quanto o STF 
mantêm em sigilo os nomes de to-
dos os políticos citados, inclusive 
os que perderam foro privilegiado 
e que passarão a ser investigados 
na Justiça Federal no Paraná, sob 
o comando do juiz Sérgio Moro.
Tudo corre em estranho e provi-
dencial sigilo no STF, sem núme-
ros de processos ou nome dos 
figurões que neles são citados... 
(Jorge Serrão. Edição do Blog 

Alerta Total de 11 de Fevereiro de 
2015).
VERDADE OU MENTIRA? - No 
submundo da espionagem priva-
da e militar do Brasil circulava on-
tem o informe de que os "serviços 
norte-americanos, CIA, NSA, FBI 
e Departamento de Justiça, teriam 
31 gravações telefônicas de diálo-
gos comprometedores entre Lula 
e Dilma sobre práticas eleitorais 
pouco convencionais. Pelo menos 
12 das conversas seriam entre 
eles e o marketeiro João Santana. 
Haveria ainda outras 7 gravações 
entre Dilma e Antonio Palocci. 
Também há inúmeras mensagens 
em SMS captadas pelos arapon-
gas do Tio Sam. Para aumentar 
a temperatura no inferno, existe 
muito papo telefônico vazado en-
tre ministros do STF. Conclusão: 
Dá nojo sobreviver em um País 
sem soberania e desgovernado 
pelo crime institucionalizado. (Jor-
ge Serrão. Edição do Blog Alerta 
Total de 11 de Fevereiro de 2015).
TODOS SABIAM DE TUDO... - A 
Venina Veneno jogou mais uma 
pedrinha para ajudar Dilma a aca-
bar responsabilizada no Petrolão. 
A geóloga Venina Fonseca garan-
tiu ao juiz Sérgio Moro que toda a 
diretoria da Petrobras, incluindo o 
presidente Sérgio Gabrielli, soube 
em julho de 2009 que a refinaria 
Abreu e Lima, em Pernambuco, 
havia se tornado inviável. Venina 
explicou que em 2006, quando foi 
planejada, a refinaria foi calculada 
a custo de R$ 2,4 bilhões, mas, 
em julho de 2009, a obra já esta-
va orçada em R$ 13,4 bilhões e 
havia deixado de ser viável, pois 
apresentava rentabilidade ne-
gativa de R$ 1,9 bilhão. No fim, 
segundo Venina, a refinaria che-
gou ao absurdo custo de R$ 17 
bilhões, com prejuízo de R$ 3 
bilhões - custo maior que o preço 
inicial do projeto. Como Dilma era 
a presidente do Conselho de Ad-
ministração da Petrobras naquela 
época tinha a obrigação de saber 
de todos estes fatos... (Jorge Ser-
rão. Edição do Blog Alerta Total de 
11 de Fevereiro de 2015).
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Os pobres e os nordestinos 
começam a se libertar em massa do 

governo do PT, aponta Datafolha; 
Dilma leva pau e hoje, certamente, 

não seria reeleita
 Dilma Rousseff talvez 
se agarre a um fio de esperança. 
Caso alguns boatos que andam na 
praça se transformem em fatos, a 
Operação Lava Jato, que devasta 
o PT, causará sérios abalos em ou-
tras legendas, inclusive de oposi-
ção. Nessa hipótese, o peso sobre 
os ombros presidenciais diminui-
ria, e Dilma tentaria se apresen-
tar como fiadora da investigação, 
“doa a quem doer”. Ou por outra: 
se o escândalo for jogado no ven-
tilador, todos procurarão se salvar, 
e ninguém vai para a guilhotina. 
Mas notem: isso só impediria que 
Dilma tivesse a cabeça cortada. 
Recuperar o prestígio é coisa bem 
distinta. A razão é simples: os nor-
destinos e os pobres começaram 
a abandonar o governo. Para lem-
brar: segundo pesquisa Datafolha 
publicada no domingo, o brasileiro 
atribui à presidente nota vermelha: 
4,8. Não dá para passar de ano. 
Hoje, não seria reeleita. Se ela não 
tomar cuidado, será tragada pela 
crise. Em dois meses, caíram de 
42% para 23% os que dizem que 
seu governo é ótimo ou bom, e dis-
pararam de 24% para 44% os que 
afirmam ser ele “ruim ou péssimo”, 
uma movimentação negativa de 
39 pontos. Para onde quer que se 
olhe, o quadro é desanimador para 

a presidente. Acabou a condescen-
dência: 47% dizem que ela é deso-
nesta, e 54% a veem como falsa. 
Sessenta por cento acham que ela 
mentiu na campanha: 46% susten-
tam que falou mais mentiras do que 
verdades; para 14%, só mentiras. 
O escândalo da Petrobras corrói 
a sua credibilidade. Nada menos 
de 77% dizem que ela sabia do 
escândalo: para 52%, sabia e dei-
xou rolar solto; para 25%, sabia e 
não tinha como evitá-lo. Tomaram 
conhecimento das lambanças da 
Petrobras 86% dos entrevistados. 
Pois é… Eis aí um caso que, como 
se diz, “pegou”. Para 82%, a cor-
rupção prejudica a estatal. O este-
lionato eleitoral praticado por Dilma 
- aquele negado por João Santana 
pesa na sua reputação. Ora, quem 
a viu elevar juros e tarifas, num ce-
nário de inflação acima da meta, e 
botar freio no seguro-desemprego 
tem motivos objetivos para consi-
derá-la falsa, não é? É o pior de-
sempenho de Dilma, superando 
em muito o de junho do ano passa-
do. Daquela vez, chegaram a 33% 
os que consideravam seu governo 
“ótimo ou bom”; agora, só 23%. 
Naquele mês, obteve seu recorde 
de “ruim e péssimo”: 28%; agora, 
44%. (Fonte: Blog Reinaldo Azeve-
do – Site Revista Veja)

Por Reinaldo Azevedo
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REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA COMARCA, 
MUNICIPIO E DISTRITO DE PRATA-MG
E D I T A L     D E     P R O C L A M A S

Ricardo Amaral França, Oficial do Serviço Registral das Pessoas Naturais desta Comarca de Prata-
-MG, na forma da lei, etc, faz saber que pretendem-se casar, em seu cartório, os nubentes: - WIL-
MONDES LAZARO NUNES DE SOUZA, mecânico, filho de João Abadio de Souza e de Eleida 
Maura Nunes de Souza, e ELISÂNGELA FERREIRA SANTOS, quitandeira, filha de Amilton Vieira 
dos Santos e Ození Ferreira Barbosa, ambos brasileiros, solteiros, residentes e domiciliados na Rua 
Xavier, 111, bairro Oliveira, em Prata-MG, e na Av. Rubi, 91, bairro Dona Zulmira, em Uberlândia-
-MG; - ELDIVAN CALIXTO DE ALMEIDA, vigilante, filho de Guiomar Calixto de Almeida, e CLEUSA 
DOS REIS SILVA, atendente de farmácia, filha de João Mateus da Silva e de Maria Sabina dos 
Reis Silva, ambos brasileiros, solteiros, residentes no(a) Rua Jeronimo Felizardo, 233, Esperança, 
Prata-MG. - GILBERTO DE CAMARGOS CUNHA, jornalista, filho de Alceu Rodrigues Cunha e de 
Roseclair Maria Camargos Cunha, e ANA MARIA FINZI, do lar, filha de Antônio Cesar Finzi e de Ma-
ria de Lourdes dos Santos Finzi, ambos brasileiros, divorciados, residentes no(a) Rua Pio Novaes, 
252, Prata-MG. - WESLEY MOREIRA DA SILVA, divorciado, motorista, filho de Vandeir Moreira da 
Silva e de Creuza Moreira de Menezes Silva, e PAULA RIBEIRO DA SILVA, solteira, do lar, filha de 
Marciemes de Assis da Silva e de Cleide Ribeiro dos Santos, ambos brasileiros, residentes no(a) 
Rua A, 240 Casa, Primavera, Prata-MG. - DARIZON GONÇALVES, técnico agrícola, filho de Nilson 
Gonçalves Nogueira e de Mariana Batista Gonçalves Nogueira, residente no(a) Rua das Gameleiras, 
100, Jacarandá, Prata-MG, e RAFAELA SILVA SANTOS, estudante, filha de Lazaro Aparecido dos 
Santos e de Risia da Silva Santos, residente no(a) Rua Geraldo Silva, 50, Esperança, Prata-MG, 
ambos brasileiros, solteiros. Se alguém tiver conhecimento da existência algum impedimento legal, 
oponha-o na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente 
que foi afixado no lugar de costume e publicado na imprensa. Prata-MG, 10 de fevereiro de 2015.

Ricardo Amaral França/Escrivão
Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais de Prata-MG

Rua Dom Eduardo, 715, sala 02 Centro, Prata-MG.  



5Sexta-feira, 13 de Fevereiro de 2015
COMARCA DE PRATA-MG. EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 
VINTE (20) DIAS A DOUTORA DANIELLE LOUISE RUTKOWSKI DIAS 
ENGEL, MMª. JUÍZA DE DIREITO DESTA CIDADE E COMARCA DE 
PRATA, ESTADO DE MINAS GERAIS, NA FORMA DA LEI, ETC. FAZ 
SABER, a todos quantos o presente edital de citação com o prazo de 
20 dias virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente RONALDO 
TOLER DA SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Bebedou-
ro-SP., nascido aos 12/10/1978, filho de Geraldo Francisco da Silva e 
Dirce Toler da Silva, portador do RG nº 27.963.313-0 - SSP/SP e do 
CPF nº 276.173.188-39, residente e domiciliado nesta cidade na Rua 
Tenente Reis, nº 731 - centro, atualmente em lugar incerto e não sabido, 
que por este juízo e Secretaria se processa uma AÇÃO DE EXECUÇÃO 
POR QUANTIA CERTA, processo nº 0013240-07.2011.8.13.0528 pro-
posta por BANCO BRADESCO S/A, empresa inscrita no CNPJ sob o 
nº 60.746.948/0001-12, com Inscrição Estadual nº 60.746.948/0001-12, 
estabelecida na Cidade de Deus, Vila Yara na comarca de Osasco-SP., 
contra o mesmo. Assim CITA e chama o executado RONALDO TOLER 
DA SILVA, para no prazo de TRÊS DIAS, contados após decorrido o 
prazo de vinte dias da publicação no Diário do Judiciário Eletrônico do 
TJMG, efetuar o pagamento da quantia de R$ 15.121,22 ( quinze mil, 
cento e vinte e um reais e vinte e dois centavos), referente ao principal 
e acessórios, a ser acrescida de honorários de advogado dos autores e 
custas iniciais, sob pena de penhora e avaliação de tantos bens quan-
tos bastem para garantia da dívida, sendo que no caso de integral pa-
gamento, no prazo supracitado, a verba honorária será reduzida pela 
metade, podendo o aludido executado, independentemente de penhora, 
depósito ou caução opor-se à execução por meio de embargos, que de-
verão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados da fluência 
do prazo de vinte (20) dias da publicação deste edital. Os executados 
tem direito de parcelar o débito em até 06 (seis) vezes na forma do artigo 
745 - A do CPC. E, para que ninguém possa alegar ignorância mandou 
expedir o presente edital que será publicado três vezes no prazo de 
quinze dias, sendo uma vez Diário do Judiciário Eletrônico - DJE/TJMG, 
e duas vezes em jornal de ampla circulação no local do último endereço 
do réu. Dado e passado nesta cidade e comarca de Prata, Estado de 
Minas Gerais, aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano dois mil e 
quinze. Eu, (a.) Rita de Cássia Rezende De Villa, Oficial de Apoio Judi-
cial da Secretaria do Juízo que digitei e subscrevi. (a.) Danielle Louise 
Rutkowski Dias Engel - Juíza de Direito.
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Edição do Alerta Total – www.alertatotal.net  -  Por Jorge Serrão - serrao@alertatotal.net
 “O Poder Judiciário não vale 
nada, o que vale é a relação entre as 
pessoas”. É com esta frase atribuída 
ao então presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva que o empresário Auro Gorent-
zvaig abre uma denúncia que fez no 
dia 2 de fevereiro ao Procurador-Geral 
da República, Rodrigo Janot, e ao juiz 
Sérgio Fernando Moro, da 13a Vara 
Federal em Curitiba. O antigo controla-
dor da Petroquímica Triunfo pede que 
seja investigado o processo de criação 
da Braskem, sociedade de propósito 
específico entre a Petrobras e o grupo 
Odebrecht. Tal notícia é censuradíssi-
ma na grande mídia. As dez páginas 
da reclamação de Auro Gorentzvaig a 
Janot e Moro vazaram de Washington, 
capital dos EUA. O antigo controlador 
e conselheiro da Petroquímica Triunfo 
pede que a investigação parta do In-
quérito Policial 1114/2014 da Delega-
cia da Polícia Federal na capital para-
naense. Será que Lula terá coragem 
de interpelar Auro judicialmente, princi-
palmente pela sentença infeliz que lhe 
queima ainda mais o filme perante a 
magistratura brasileira? Ou Lula deixa-
rá para lá, como sempre faz, alegando 
que de tudo nada sabia? Não! Ele já 
negou tudo, da mesma forma que a 
Braskem e demais denunciados... 
Além da indiscreta frase de Lula contra 
o Judiciário, que na versão do empre-
sário foi dita em uma reunião com ele e 
Paulo Roberto Costa, em 26 de Feve-
reiro de 2009, às 16h30, na sede do 
Centro Cultural do Banco do Brasil, em 
Brasília, Auro Gorentzvaig formalizou 
uma denúncia "contra Dilma Vana 
Rousseff, presidente da República Fe-
derativa do Brasil; Luiz Inácio Lula da 
Silva, ex-presidente da República; 
José Sérgio Gabrielli de Azevedo, ex-
-presidente da Petrobras; e o "colabo-
rador premiado" Paulo Roberto Costa, 
ex-diretor de Abastecimento e Petro-
química da Petrobras". O indignado 
Auro derruba a inconsistente tese 
construída pelo ministro da Justiça, 
José Eduardo Cardozo, de que "não 
há nenhum fato, absolutamente ne-
nhum fato, que demonstre, que indique 
ou que gere indícios de que a presi-
dente da República tenha qualquer en-
volvimento nesses fatos seja de ma-
neira dolosa (intencional), seja de 
maneira culposa". Como ex-presidente 
do Conselho de Administração da Pe-
trobras na gestão Lula da Silva, Dilma 
responde solidariamente por todos os 
problemas. Na Justiça dos EUA, se for 
acatada denúncia contra ela, será cita-
da e vai a julgamento, com alto risco de 
condenação a pagamento de multas 
ou até prisão - o que seria um vexame 
interplanetário. O empresário sustenta 
que integrantes do governo praticaram 
crimes que o prejudicaram na Petro-
química Triunfo, sociedade entre a Pe-
trobras e a Petroplastic no Rio Grande 
do Sul. Na denúncia a Janot e Moro, 
Auro Gorentzvaig atribui responsabili-
dades a atual Presidenta: "Dilma 
Rousseff, ex-secretária de Energia do 
Governo do Rio Grande do Sul, na 
gestão do petista Olívio Dutra, iniciou o 
assédio à nossa empresa, já naquele 
período. A Triunfo e o Copesul estão 
localizadas na cidade de Triunfo, no 
Rio Grande do Sul. Já na condição de 
Conselheira da Petrobras e Ministra do 
Governo Lula, a agora presidente ree-
leita Dilma Vana Rousseff deixou claro, 
em várias ocasiões, que seguia ordens 
do então presidente da República para 
concentrar o monopólio do sistema Pe-
troquímico Brasileiro nas mãos da 
Odebrecht, beneficiando o estado da 
Bahia na arrecadação de impostos". 
Auro denuncia que era Lula quem es-
tava por trás de Paulo Roberto Costa: 
"A decisão de falar pessoalmente com 
o presidente da República se deu pelo 
fato de que todas as decisões do setor 
petroquímico no País passam pelo ga-
binete presidencial. Todos os empresá-

Empresário denuncia a Janot e Moro que Lula, Dilma, Lobão, 
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rios do setor, incluindo eu, sabiam que 
Paulo Roberto Costa funcionava como 
operador de Lula dentro da Petrobras. 
Meses antes, Paulo Roberto Costa, 
hoje um dos réus nos processos decor-
rentes da Operação Lava-Jato, que 
apura desvios na Petrobras, coman-
dou reunião na sede da Petrobras, no 
Rio de Janeiro, com a presença de Bo-
ris Gorentzvaig, Caio Gorentzvaig e 
Auro Gorentzvaig, representantes da 
Petroplastic. Na ocasião, Paulo Rober-
to Costa, diretor da área de petroquími-
ca nos informou: No setor Petroquími-
co já estava definido que só empresas 
atuariam no setor: uma era a Odebre-
cht, a outra será definida. Ao que per-
guntei: E a Petroquímica Triunfo? Ele 
respondeu: A Triunfo será eliminada, 
conforme as diretrizes estabelecidas 
pelo presidente da República´. A saída, 
então, foi conversar com quem de fato 
dava as ordens a Paulo Roberto Costa: 
o então presidente Lula". Ainda na acu-
sação a Lula, Auro arrasa: "Na condi-
ção de Ministro das Minas e Energia do 
Governo Lula, o maranhense Edison 
Lobão também deixou claro que Paulo 
Roberto Costa, Dilma Vana Rousseff, 
José Sérgio Gabrielli de Azevedo e ele 
próprio seguiam as determinações do 
presidente Lula. Reforçou também que 
era Lula quem determinava como de-
veriam ser tocados os esquemas den-
tro da Petrobras. Hoje, com as estarre-
cedoras descobertas da Operação 
Lava-Jato, vemos que tudo o que nos 
foi dito era verdade. Edison Lobão di-
zia que Lula mandava fazer. Não dava 
atenção à Lei, como o então presiden-
te deixou claro ao afirmar, em seu gabi-
nete provisório no Centro Cultural do 
Banco do Brasil, que o Poder Judiciário 
não vale nada”. Auro Gorentzvaig leva 
sua denúncia ao limite: "Durante anos 
fomos convidados a fazer parte de um 
esquema criminoso que funcionava na 
Petrobras. Acionistas das empresas 
recebiam, inclusive, os dividendos em 
pagamentos por fora. Por rechaçar a 
oferta ilegal, fomos sistematicamente 
atacados pela presidência da Petro-
bras, através de José Sérgio Gabrielli 
de Azevedo, pelo diretor Paulo Rober-
to Costa, pelo Conselho de Administra-
ção, sob o comando de Dilma Vana 
Rousseff. Todos faziam questão de 
ressaltar que tinham costas quentes: o 
então presidente Lula. Quem aceitou 
fazer parte do jogo de corrupção, ago-
ra comprovado pela Operação Lava-
-Jato, recebeu aportes bilionários". O 
empresário pega pesadíssimo contra 
José Sérgio Gabrielli, ex-presidente da 
Petrobras: "Sindicalista e nascido na 
Bahia, José Sérgio Gabrielli de Azeve-
do foi o executor do monopólio que be-
neficiou o grupo Odebrecht. Coube a 
ele, durante anos a fio, facilitar o aces-
so da companhia baiana em várias 
obras de grande porte e negócios su-
perfaturados feitos nas altas esferas 
da Petrobras. A Operação Lava-Jato 
demonstra, depois de meses de inves-
tigações, que o grupo Odebrecht parti-
cipou de esquemas bilionários e crimi-
nosos dentro da estatal". Também não 
poupa o delator premiado Paulo Ro-
berto Costa: "Réu em vários processos 
decorrentes da Operação Lava-Jato, 
Paulo Roberto Costa fez acordo de de-
lação premiada, instrumento jurídico 
contemplado pela legislação nacional 
e que obriga o acusado a relatar o que 
sabe em troca de redução de pena. 
Operador do esquema de corrupção 
que funcionava em algumas diretorias 
da Petrobras, Paulo Roberto Costa 
confessou que recebia propina de vá-
rias empresas, entre elas justamente o 
Grupo Odebrecht, para facilitar negó-
cios superfaturados e, na sequência, 
repassar recursos a partidos políticos, 
como o PT, o PMDB, PP, entre outros". 
Auro Gorentzvaig segue na ofensiva: 
"Paulo Roberto Costa sempre nos pro-
curou para ofertas escusas. Diante de 

nossa recusa em participar dos esque-
mas criminosos, hoje claramente reve-
lados pela Operação Lava-Jato, o en-
tão diretor da estatal transferiu a 
Petroquímica Triunfo de forma gracio-
sa para a Braskem, beneficiando de 
maneira escandalosa o Grupo Odebre-
cht, assim como o Estado da Bahia na 
arrecadação tributária, em detrimento 
de outros estados da federação. Reali-
zada de forma ilegal, a operação crimi-
nosa envolve cifras bilionárias, em cla-
ro prejuízo aos cofres públicos e ao 
povo brasileiro". Auro protesta em seu 
documento que "o monopólio do setor 
foi idealizado por Emílio Odebrecht, 
que disse ao então presidente Lula que 
deveria ter crescimento de escala na 
indústria petroquímica para participar 
do mercado global: "É o marketing su-
perando o direito”. Lula, Dilma, Edison 
Lobão, José Sergio Gabrielli, Paulo 
Roberto Costa, juntamente com os 
grupos Suzano, Ipiranga, Unipar e 
Odebrecht criaram então a Braskem, 
que tem como sócia minoritária a Pe-
trobras, com 49,99% e o Grupo Ode-
brecht como sócio majoritário com 
50,01%, com contrato de exclusividade 
de 25 anos! Como uma indústria de 
base de tal importância pode estar 
concentrada nas mãos de uma única 
família?" O indignado Auro Gorent-
zvaig prossegue questionando no tex-
to: "Como a Petrobras pode ter como 
sócia, na Braskem, o Grupo Odebre-
cht, envolvida em crimes de corrupção 
conforme revela a operação “Lava 
Jato”? Pagando propina de US$ 23 mi-
lhões para o diretor da estatal, Paulo 
Roberto Costa? A quem interessa que 
poucas empresas controlem o setor? 
Quem ganha com isso? Basta verificar 
quanto o Grupo Odebrecht gasta com 
o financiamento de muitas campanhas 
eleitorais dos partidos políticos flagra-
dos na Operação Lava-Jato? Em 
quanto a Braskem e o Grupo Odebre-
cht, o Grupo Suzano foram beneficia-
dos com financiamentos públicos atra-
vés de bancos como o BNDES, Banco 
do Brasil e Caixa, com juros subsidia-
dos?". Auro frisa que a Triunfo foi eleita 
a melhor empresa do setor petroquími-
co brasileiro de 1989 a 2009, conquis-
tando todos os prêmios das revistas 
especializadas, com caixa permanente 
de US$ 100 milhões, para um plano de 
futuro desenvolvimento. O empresário 
lembrou como ficou na pior: "Em audi-
ência de conciliação na Justiça Esta-
dual do Rio Grande do Sul, a Petrobras 
pediu R$ 355 milhões pela sua parte 
na Petroquímica Triunfo. Em juízo, a 
Petroplastic concordou em pagar (ofer-
ta vinculante) o valor pleiteado pela 
petroleira nacional. A Petrobras recuou 
em sua decisão e, oito meses após a 
audiência de conciliação, repassou de 
maneira ilegal 100% das ações da Pe-
troquímica Triunfo, transação avaliada 
em R$ 117 milhões. Ou seja, recusou 
R$ 355 milhões em dinheiro à vista, 
por 85% do capital social da empresa, 
operação que causou prejuízo de R$ 
305 milhões à Petrobras, aos cofres 
públicos e ao Tesouro Nacional, um 
claro crime de lesa pátria em benefício 
da Braskem, do Grupo Odebrecht". O 
empresário sustenta que a Petrobras 
desrespeitou de forma flagrante o di-
reito de preferência da acionista Petro-
plastic e o Programa Nacional de De-
sestatização do governo federal: "A 
Petrobras, na qualidade de promotora 
da iniciativa privada brasileira, assume 
a administração da Petroquímica 
Triunfo em 1985 com um marketing 
share de 24% do mercado nacional e 
transfere para a Braskem a maior fatia 
do setor, reduzindo a participação da 
Triunfo para 3% do mercado nacional 
em 2009. Ou seja, a incorporação, 
além de ser feita por um preço bem 
menor do que realmente valia, provo-
cou uma diminuição da importância da 
Triunfo no mercado, centrando força 

apenas na Braskem". Auro expõe o 
crime de conflito de interesses: "Como 
pode a Petrobras, sócia institucional 
na Petroquímica Triunfo, trabalhar 
para a concorrente Braskem? Isso é 
uma clara demonstração de que a es-
tratégia da Petrobras, da Presidência 
da República e do Grupo Odebrecht 
era usar dinheiro público e da estatal 
na compra e eliminação de concorrên-
cia, repassando o monopólio do setor 
para a Odebrecht, em clara e inconsti-
tucional concentração de mercado". O 
lesado na Triunfo também sugere que 
houve crime de improbidade adminis-
trativa: "Não poderiam os funcionários 
da estatal Petrobras prejudicar a Pe-
troquímica Triunfo e trabalhar em prol 
da Braskem. Hoje, boa parte deles tra-
balha justamente na Braskem. Ou 
seja, transferiram patrimônio público 
para uma empresa privada para, em 
seguida, serem contratados pela 
Braskem, que foi a beneficiada em um 
negócio bilionário no setor petroquími-
co". Por fim, Auro lança um desafio: 
"Todos os fatos aqui descritos foram 
por mim presenciados e vivenciados 
como cidadão e empresário. Sendo o 
presente relato a máxima expressão 
da verdade, coloco-me, desde já e em 
qualquer tempo, à disposição das au-
toridades brasileiras para novos e es-
clarecedores depoimentos e apresen-
tação de documentos, fotos, ações 
judiciais e tudo o mais necessário para 
o completo esclarecimento de como 
um esquema bilionário montado den-
tro da Presidência da República preju-
dicou os cofres públicos, a Petrobras, 
o País e o povo brasileiro". A denúncia 
bombástica, por escrito, de Auro Go-
rentzvaig pode ser aquele indício que 
faltava para que o santo nome do mito 
Luiz Inácio Lula da Silva acabe metido 
no meio de um dos inquéritos da Ope-
ração Lava Jato. Lula não tem mais 
foro privilegiado. Perdeu o privilégio de 
julgamento pelo Supremo Tribunal Fe-
deral, que preferiu deixar o ex-diretor 
de Serviços da Petrobras, Renato 
Duque, "soltinho da Silva". Suspeito 
de ter cometido corrupção passiva e 
lavagem de dinheiro nos desvios bi-
lionários nos negócios da Petrobras 
com o "clube de empreiteiras", Duque 
teve a cara livrada pelo relato do mi-
nistro Teori Zavascki: "Há elementos 
indicativos de crimes graves, não há 
dúvida quanto a isso. Entretanto, não 
houve a indicação de ato concreto 
que demonstre a intenção de o inves-
tigado furtar-se à lei penal. O fato de 
o agente manter cifras no exterior 
não indica risco de fuga". Por todas 
essas idas, vindas e denúncias cada 
vez mais escandalosas, o Petrolão 
vem se transformando em um desas-
tre institucional que ajuda a alimentar 
a crise da economia brasileira, com a 
combinação trágica entre a corrup-
ção sistêmica e a incompetência go-
vernamental. Os acionistas da Petro-
bras pagam a conta com a 
assustadora desvalorização dos pa-
péis da estatal. Os consumidores ar-
cam com uma das gasolinas mais 
caras do mundo, quando todo plane-
ta baixa o preço dos combustíveis, 
pela baixa na cotação do barril do pe-
tróleo. E os trabalhadores das 16 em-
preiteiras enroladas na Lava Jato, ou 
das empresas subcontratadas por 
elas, amargam atraso de pagamen-
tos e perspectivas de desemprego. 
Espera-se que, depois do carnaval, o 
Procurador-Geral faça as tão espera-
das denúncias que acabarão ou atra-
palharão a folia de muito político cor-
rupto. Enquanto isso, Dilma segue 
ingovernável em um País desgover-
nado. Na prática, carimbada como 
"mentirosa" pela opinião pública, ela 
já caiu muito antes de sofrer qualquer 
impeachment. (Jorge Serrão. Edição 
do Blog Alerta Total de 11 de Feverei-
ro de 2015).


