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 Começamos mais uma 
caminhada de quarenta dias, 
quando teremos a oportunidade 
de renovar nosso processo de 
conversão, acreditando na possi-
bilidade de mudança nas nossas 
práticas de vida cristã. A Quares-
ma, no momento de instabilidade 
da vida humana, é tempo propí-
cio para renovação batismal, 
de novas chances no despertar 
da confiança das pessoas em 
Deus. A conversão supõe criar 
intimidade com Deus, que é jus-
tiça e bondade. Ele nos acolhe 
em seu íntimo e nos dá possibi-
lidade para uma vida mais feliz 
e realizada. Em vez de destrui-
ção, como aconteceu no dilúvio, 
caminhamos para a salvação, 
para uma consciência purificada, 
totalmente livre e comprometida 
com o bem e com a vida pascal, 
acontecida em Cristo ressuscita-
do. Deus é como a arca que sal-
vou Noé e seu povo dos perigos 
das águas do dilúvio. Este é o 
sentido do batismo, que vai sen-
do revigorado em todo período 
quaresmal, dando novo compor-
tamento e dimensão para a vida 
de fé. É muito necessário para 
fortalecer o cristão no seu inadi-

ável compromisso de transfor-
mação da sociedade. Estamos 
sempre enfrentando as pres-
sões do mal que pairam sobre 
a sociedade, e que têm muitas 
faces. Não é fácil ser autêntico 
e comprometido com as causas 
do bem. Dependemos das forças 
do alto, da presença de Deus em 
nossa vida, pois, a missão de Je-
sus começa com a vitória sobre 
o mal. A Quaresma começa com 
o término do carnaval, na 4ª Fei-
ra de Cinzas, quando saímos do 
tempo de fartura, de muitas fes-
tas, para começar um tempo de 
penitência. Com isto lembramos 
os quarenta dias de Moisés no 
monte Horeb e a penitência de 
Jesus no deserto da Palestina, 
preparando-se para o anúncio do 
Reino do Pai. O momento é opor-
tuno para a pessoa deixar para 
trás as preocupações mundanas 
e ir ao encontro das que são do 
alto, de volta para Deus. A meta a 
alcançar é a Páscoa do Senhor, 
a alegria do Cristo ressuscitado 
e presente na história e na vida 
das pessoas que, sinceramente, 
O encontram. (Dom Paulo Men-
des Peixoto - Arcebispo de Ube-
raba). 

Levy já considera PIB negativo em 
2015, mas promete cumprir meta fiscal

Gelder Moura Vieira - Nº 3 
Conselheiro fiscal nos mandatos de 2006 e 2013

Conselheiro administrativo no mandato de 2007 a 2011
Coordenador da comunidade da prata em 2014

Dia 27/02/2015 conto com o voto dos associados.

Desde já agradeço a atenção 

 O ministro da Fazenda, 
Joaquim Levy, disse nesta quarta-
-feira a cerca de 185 investidores 
que o Brasil vai conseguir cumprir 
a meta de superávit primário de 
1,2% este ano e que o crescimen-
to econômico está desacelerando 
e pode ser negativo em 2015, por 
conta do declínio no investimento. 
"A consolidação vai continuar", dis-
se Levy, destacando que a admi-
nistração de Dilma Rousseff está 
comprometida em entregar a meta 
fiscal de 1,2% de superávit primá-
rio. O ministro prometeu ter em 
sua gestão o maior diálogo possí-
vel com o mercado, além de trans-
parência na política fiscal. Levy 
afirmou que o objetivo e criar um 
ambiente de confiança e que fa-
voreça decisões de investimento. 
Inicialmente, ele falou dos avanços 
na educação do Brasil, destacando 
que o número de pessoas em fa-
culdade dobrou nos últimos anos. 
"O Brasil tem coisas que precisam 
ser feitas imediatamente, mas tem 
passado por transformação", afir-
mou Levy logo no inicio de seu 

discurso. "Há muito ainda a ser 
feito no Brasil, estamos longe de 
onde gostaríamos." Levy fez uma 
apresentação de mais de uma 
hora na manhã desta quarta-feira 
para investidores e economistas, 
organizado pela Americas Society/
Council of the Americas, pelo Brazil 
Investimentos e Negócios (Brain) e 
pela Associação Brasileira das En-
tidades dos Mercados Financeiro 
e de Capitais (Anbima).  A agenda 
oficial do ministro nos EUA come-
çou ontem com uma apresentação 
fechada para cerca de 50 pessoas 
em Washington. Levy deve voltar 
ainda nesta quarta-feira ao Brasil. 
(Fonte: Site Estadão)

“Em palestra para 185 investidores nos Estados Unidos, ministro da Fazenda 
afirmou que a 'há muito ainda a ser feito' e que 'consolidação vai continuar.”

Para o conselho de administração
Com o compromisso pela satisfação do sócio 

Início de Quaresma
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
CENSURADÍSSIMA - É gigantesca 
a pressão para que não sejam divul-
gados, aqui no Brasil, os nomes dos 
8.667 brasileiros que escondiam US$ 
20 bilhões em contas no HSBC da Suí-
ça - que acaba de ser alvo de uma de-
núncia internacional de suposta lava-
gem de dinheiro e sonegação fiscal. A 
suspeita é que grande parte do dinhei-
ro seja oriunda de esquemas escusos 
com dinheiro público, cuidadosamente 
sonegados da Receita Federal, que 
promete investigar o caso. O problema 
é que, entre os depositantes, apare-
cem artistas famosos e muitos políticos 
poderosos - o que deve ajudar a aco-
bertar e esfriar o escândalo. Tomara 
que os grandes jornais do exterior pos-
sam divulgar as informações que são 
sonegadas e autocensuradas aqui no 
Brasil... (Fonte: Site Alerta Total)
DELTA NA LAVA JATO... - O Juiz 
Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal em 
Curitiba, agendou para 5 de março 
a audiência para ouvir o empresário 
Shinko Nakandakari - o primeiro dos 
11 operadores de propina identificados 
na nona fase da Operação Lava-Jato. 
Nakandakari, o funcionário da Petro-
bras, Fernando de Castro Sá, e os exe-
cutivos Marcos Berti e Mauricio Godoy, 
do Grupo Toyo Setal, devem prestar 
informações bombásticas aos proces-
sos do petrolão. No dia 9 de março, 
qual vai soltar o verbo é o empresário 
José Ubiratan Ferreira de Queiroz, ex-
-diretor corporativo da Galvão Inves-
timentos. O que Queiroz disser pode 
ser explosivo, porque ele era sócio do 
fundo Fort Investimentos, que detinha 
participação na construtora Delta, in-
vestigada na CPI do bicheiro Carlinhos 
Cachoeira, o que pode espalhar mer-
da para todo lado. (Fonte: Site Alerta 
Total)
PEGOU PESADO COM DILMINHA... 
- Trechos de uma carta enviada à Pre-
sidenta Dilma Rousseff pelo presidente 
da Confederação Nacional do Petró-
leo, Gás Natural, Biocombustíveis e 
Energias Renováveis, Marcílio Novaes 
Maxxon - que publicamos, abaixo, na 
íntegra: “Na democracia, o processo 
de formação das políticas públicas 
demanda participação de todos os 
segmentos da sociedade civil, infor-
mação confiável, representação qua-
lificada, transparência e ética”. "Não 
existe estado de direito com roubalhei-
ra, com mentiras, e com a FRAUDE. 
Infelizmente essa é a imagem do seu 
governo, assim também foi o de FHC. 
O Brasil, precisa de novos líderes, e 
de fazedores; o meu País não é isso". 
"Mas agora é a hora de agir pois depois 
pode ser muito tarde. É preciso dar um 
verdadeiro choque de governança na 
Petrobras para reconquistar a confian-
ça da sociedade brasileira e dos inves-
tidores". Detalhe: A turma do Palácio 
do Planalto recebeu o documento em 4 
de fevereiro... (Fonte: Site Alerta Total)
OS BRASILEIROS NÃO TÊM MOTI-
VOS PARA COMEMORAR O CAR-
NAVAL- Logo após o carnaval,  
vai começar uma serie de mudanças 
no Brasil em todos os aspectos, que 
infelizmente vai mexer no bolso dos 
brasileiros. O Congresso e o Senado, 
vai votar projetos polemicas, visando 
reduzir despesas do governo, aumen-
tando imposto, cortando direitos ad-
quiridos dos trabalhadores, visto que o 
governo é um péssimo administrador, 
e quem vai pagar pela ingerência que 
a bem da verdade quebrou o Brasil. 
A presidenta Dilma, editou medidas 
provisórias que serão votadas e es-
peramos que os parlamentares votem 
contra, pois são direitos adquiridos e o 
trabalhador não pode ser penalidades 
pela incompetência deste governo, O 
que a população espera é uma punição 
exemplar dos envolvidos na corrupção 
da Petrobras e muitos outros escân-
dalos que vem por ai! O PT ganhou o 
poder prometendo acabar com a cor-
rupção, ao contrario e o que estamos 
vendo é um modelo de lapidar nosso 
patrimônio. O governo tem pela frente 

as reformas estruturais: política, tribu-
tária, trabalhista, judiciária e adminis-
trativa (federal, estadual e municipal), 
capazes de reduzir custos, aumentar a 
produtividade e melhorar a qualidade. 
Essas reformas são estratégias para 
vencermos nossos grandes desafios: 
Estamos perdendo mercado, nossas 
exportações só caindo e as importa-
ções crescendo, com isso perdendo 
mercado pelos países da América 
Latina. Isso sem falar na inflação que 
já está sem controle. Precisamos me-
lhores serviços públicos, elevadíssima 
carga tributária e Custo Brasil incom-
patível com o retorno à população.  
GENGIBRE ANTIINFLAMATÓRIO 
NATURAL - O  Gengibre cru ou cozido 
pode ser um analgésico eficaz, mesmo 
para condições inflamatórias como a 
osteoartrite. Isso porque a inflamação 
é a causa raiz de todos os tipos de pro-
blemas como artrite, dor nas costas, 
dores musculares,  etc. Ele contém 12 
compostos diferentes que combate  a 
inflamação. Um desses compostos 
abaixa os  receptores da dor e atua nas 
terminações nervosas. Juntos, eles tra-
balham quase o mesmo que as drogas 
antiinflamatórias, tais como o  ibupro-
feno e a aspirina, mas sem os efeitos  
colaterais. Assim, se a sua intenção 
é  eliminar esse analgésico passe a 
consumir o  Gengibre. Segue algumas 
dicas para você  ter uma boa dose di-
ária de  gengibre: Isso vai estimular a  
circulação sanguínea e aliviar dores 
nas articulações. Beber chá de gengi-
bre: É barato. É muito  fácil. O gosto 
é ótimo. E cura Aqui está  uma receita 
usada pelo Dr. Al  Sears: Quatro copos 
de água; Um  pedaço de aproximada-
mente 5 cm de Gengibre  descascado 
e cortado em fatias; * Limão e mel a 
gosto. Se  preferir, use laranja no lugar 
do limão.  Fica ótimo! Procedimento: 
Ferva a água numa panela com  fogo 
alto. Assim que começar a fervura adi-
cione as  fatias de Gengibre, deixe em 
fogo baixo, cubra  a panela para que os 
vapores não saiam e  deixe fervendo 
por aproximadamente 15  minutos. O 
chá está pronto! Basta coar, e adicio-
nar o mel com o limão ou  laranja.
MORTE DE CONSELHEIROS TUTE-
LARES - A pacata cidade de Poção no 
agreste de Pernambuco, e que fica à 
200 km de Recife capital, está de luto 
e estarrecida com o crime brutal que 
aconteceu hoje, quando quatro pesso-
as foram mortas a tiros em uma em-
boscada, vitimando três conselheiros 
tutelares, e uma avó de uma criança 
que foi baleada, porem não corre risco 
de morte. O que levaria tamanha bruta-
lidade para de uma só vez tirar a vida 
de quatro seres humanos, e três deles 

em seu devido cumprimento do exercí-
cio da função como conselheiros tute-
lares daquela cidade?! Segundo infor-
mações preliminares, o crime ocorreu 
no início da noite desta sexta-feira dia 
06/02/2015, por volta das 19h35mim, 
próximo ao Sitio Cafundó, na zona 
Rural de Poção-PE.  Ainda segundo in-
formações, as vítimas estavam em um 
veículo FIAT do Conselho Tutelar, de 
serviço no Sítio Cafundó, e em determi-
nado momento foram emboscados. Os 
três conselheiros tutelares e uma se-
nhora foram mortos. Uma criança que 
estava também no veículo foi atingida 
de raspão na cabeça, e não corre risco 
de morte.  Foram mortos os conselhei-
ros tutelares Lindenberg Vasconcelos, 
que conduzia o veiculo, a conselheira 
Carmem Lúcia que estava no banco de 
trás, o outro conselheiro tutelar Daniel 
Farias, o qual ficou estendido no chão 
fora do veiculo, e a 4ª pessoa a Sra. 
Ana Rita Venâncio, avo da menor de 2 
anos.  Os motivos do crime ainda não 
foram esclarecidos, e a única coisa que 
se sabe é que os conselheiros esta-
vam no desempenho de suas funções 
quando foram mortos. A Polícia Militar 
foi ao local e isolou a área, e logo acio-
nou o SAMU que ao chegar identificou 
o óbito dos quatro ocupantes do veícu-
lo, e de pronto atendeu uma criança, 
a única vítima que se encontrava com 
vida. A população ficou chocada com o 
bárbaro quádruplo homicídio, e o cri-
me será investigado pela policia civil. 
(Conselho Tutelar)
VIOLÊNCIA - O uso da violência é o 
lado oposto do direito. Neste existem 
regras fixas, definição dos delitos, e 
castigo previsível pelos crimes. No uso 
da violência vige o instinto, a reação 
irrefletida, a vingança sádica, a ausên-
cia total de regras. Após a aprovação 
da nova Constituição – é apenas uma 
coincidência – começaram a aparecer 
crimes bárbaros. Tais como matan-
ça de policiais, de juízes, de crianças 
inocentes, de serviçais de bancos e 
do comércio. Os assaltos domésticos 
(mesmo com toda a parafernália de se-
gurança e de vídeos) decuplicaram. E 
muitíssimas vezes vem acompanhados 
de assassinatos desnecessários e sem 
sentido. A recomendação da polícia de 
não reagir aos assaltantes, é estéril, 
pois matam assim mesmo (dependen-
do do humor). Tenho acompanhado, 
por uns bons anos, as estatísticas de 
algumas cidades de médio porte. Pois 
nelas, fora a fora, no mês de outubro já 
está superada a taxa de assassinatos 
do ano anterior. Isso significa que es-
tamos numa escalada, tendendo para 
um crescimento monstruoso.
HONESTIDADE É UMA OBRIGAÇÃO 

– É só comparar as administrações sé-
rias neste país, que vamos encontrar a 
diferença! Porque empresas públicas, 
associações, cooperativas quebram? 
A resposta é igual para todos! Ma 
gestões administrativas desvio de re-
cursos, envolvimento político, etc. Rui 
Barbosa, grande jurista e diplomata, 
notável escritor, além de extraordinário 
orador, deixou um escrito que nos faz 
refletir sobre a atual situação da nossa 
sociedade. Escreveu ele: "de tanto ver 
triunfar as nulidades, de tanto ver pros-
perar a desonra, de tanto ver crescer 
a injustiça, de tanto ver agigantarem-
-se os poderes nas mãos dos maus, o 
homem chega a desanimar da virtude, 
a rir-se da honra, a ter vergonha de ser 
honesto...” A indignação de Rui Bar-
bosa, ainda que tenha sido há muito 
tempo, faz sentido e é digna de nossas 
reflexões. Pessoas que se deixam le-
var pela opinião da maioria, facilmente 
se enredam na desonestidade com a 
justificativa de que "todo mundo faz”. 
Mesmo que "todo mundo faça", cada 
um será responsabilizado, individual-
mente, diante da própria consciência. 
E o que é mais interessante, é que até 
as pessoas desonestas preferem con-
tar com pessoas dignas, em quem pos-
sam confiar!
PARA REFLETIR - Quando você 
perceber que, para produzir, preci-
sa obter a  autorização de quem não 
produz nada; quando comprovar que 
o dinheiro flui para quem negocia não 
com bens, mas com favores; quando 
perceber que muitos ficam ricos pelo 
suborno e por influência, mais que pelo 
trabalho; que as leis não nos protegem 
deles mas, pelo contrário, são eles 
que estão protegidos de você; quando 
perceber que a corrupção é recompen-
sada e a honestidade se converte em 
auto-sacrifício então poderá afirmar, 
sem temor de errar, que sua sociedade 
está condenada! (Ayn Rand)
CHEGOU O PERIODO DE PREVEN-
ÇÃO CONTRA O MOSQUITO DA 
DENGUE – Estamos no período das 
chuvas, época da eclosão do Mosquito 
da Dengue, e todos devem precaver 
fiscalizando tudo aquilo que acumula 
água limpa e parada. Dados estatísti-
cos confirmam que a maioria dos casos 
prove da sua própria residência, dai o 
cuidado com as caixas d’água, calhas, 
garrafas de Pet, vasos que acumulam 
água, pneus, plásticos. A Dengue tem 
feito muitas vítimas em todo o Brasil 
e não existe remédio à precaução é a 
única maneira de evitar a doença, faça 
a sua parte e denuncie, caso deparar 
com material propício ao acumulo de 
água em terrenos baldios e lixo a céu 
aberto.
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Leia semanalmente o Jornal 
de Negócios pela Internet

Acesse o site: 
jornalnegocios.wordpress.com

Sob forte comoção, gêmeos de 2 
meses mortos a tiros são enterrados
 Os corpos dos irmãos gê-
meos Lucas e Ana Flávia, de dois 
meses, mortos, segundo a polícia, 
supostamente a mando do pai, fo-
ram enterrados na manhã desta 
quarta-feira (18) em Uberaba (MG). 
Eles e a mãe, Izabella Gianvechio, 
22, foram mortos na última quinta-
-feira (12). Segundo a Polícia Civil, 
o suposto pai, Matusalém Ferreira 
Júnior, 48, mandou matá-los para 
não reconhecer a paternidade. Ele, 
que é comerciante em Sacramen-
to (MG), é casado e tem filhos. O 
enterro, às 8h30, foi acompanhado 
por cerca de 50 pessoas, que mos-
traram indignação com o crime e 
choraram muito. Devido ao estado 
avançado de decomposição dos 
corpos, o velório durou apenas 10 
minutos, tempo suficiente para ora-
ções feitas pelos presentes e por 
um padre. Assim como a mãe, am-
bos foram mortos a tiros. Primo de 
Izabella, Marcos Souza disse que, 
além de tiros, o corpo de Ana Flávia 
apresentava marcas semelhantes 
às de uma coronhada. "Foi difícil, 
nunca vi nada semelhante em mi-
nha vida", disse ele, pai de um bebê 
de três meses. No dia do crime, a 
comerciária Izabella se encontrou 
com Ferreira Júnior, 48. Antes do 
encontro, enviou mensagem de 
voz via aplicativo WhatsApp a uma 
amiga, em que disse que o comer-
ciante afirmou que levaria fotos de 
seus outros filhos para "comparar" 
e fazer "tudo certinho" em relação 
ao reconhecimento da paternida-
de. Desde as 16h daquele dia, ela 
e os filhos não foram mais vistos. 
O corpo de Izabella foi encontrado 
no mesmo dia em Aramina, cidade 

do interior paulista distante 45 qui-
lômetros de Uberaba. As crianças, 
no entanto, permaneciam desapa-
recidas, o que motivou uma campa-
nha de amigos e familiares em re-
des sociais. Nesta terça-feira (17), 
após a polícia divulgar fotos do co-
merciante e com um mandado de 
prisão temporária expedido contra 
ele, Ferreira Júnior se apresentou 
à delegacia e falou sobre o crime. 
Disse, no entanto, que foi outro ho-
mem, pego por ele numa rotatória 
de Uberaba, quem matou os três. 
Segundo a delegada Carla Garcia 
Bueno, da Delegacia de Orientação 
e Proteção à Família, Ferreira Jú-
nior admitiu ter tido relacionamento 
com Izabella e disse que era possí-
vel ser o pai das crianças. Os cor-
pos dos bebês foram achados num 
local quatro quilômetros distante 
do corpo da mãe, próximo a uma 
arma, supostamente usada nos as-
sassinatos. O coautor, identificado 
como "Pedrão", está sendo pro-
curado em Sacramento. A polícia 
crê que ele esteja numa mata, que 
está cercada inclusive por cães da 
PM. Nesta quarta à noite, familia-
res e amigos de Izabella farão uma 
manifestação no centro da cidade 
mineira para pedir Justiça e cobrar 
as autoridades para uma punição 
exemplar neste crime. "Não pode 
ficar como está. Ele está preso, 
mas é preciso que se faça real-
mente Justiça. Foi uma barbarida-
de", disse Souza. Ferreira Júnior, 
levado para uma penitenciária em 
Uberaba, está sem advogado cons-
tituído, segundo a polícia, após seu 
defensor desistir do caso. (Fonte: 
Site UOL)

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

ANUNCIE NO
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Mercado prevê retração 
econômica em 2015, aponta BC

 Economistas de institui-
ções financeiras passaram a ver 
pela primeira vez a contração da 
economia neste ano, em meio a 
um aperto maior da política mo-
netária diante da inflação mais 
elevada e do dólar mais alto. 
Segundo estimativa do mercado 
financeiro, divulgada pelo Banco 
Central (BC), no Boletim Focus, 
o Produto Interno Bruto (PIB) do 
Brasil deve encolher 0,42% nes-
te ano. Trata-se da sétima piora 
consecutiva na projeção. Na se-
mana retrasada, a expectativa 
era de crescimento zero para o 
PIB de 2015. Para 2016, o mer-
cado continua prevendo alta de 
1,50%. O Índice de Atividade 
Econômica do Banco Central 
(IBC-Br), considerado uma pré-
via do PIB, mostrou na semana 
passada que a economia brasi-
leira encerrou o quarto trimestre 
de 2014 com queda de 0,15% 
em relação aos três meses an-
teriores e o ano passado com 
retração de 0,12%, segundo da-
dos dessazonalizados. Sobre a 
inflação, o mercado financeiro vê 
ainda mais distante a possibilida-
de de cumprimento da meta de 
4,50% este ano. De acordo com 

o documento, a mediana das 
previsões para o IPCA deste ano 
subiu de 7,15% para 7,27%. Há 
um mês, a mediana estava em 
6,67%. Para o ano que vem, per-
manece em 5,60%. O presiden-
te do Banco Central, Alexandre 
Tombini, admitiu que o IPCA su-
biria nos primeiros meses deste 
ano, mas avaliou que entraria em 
um período de declínio mais para 
frente e encerraria 2016 no cen-
tro da meta de 4,5%. Apesar de 
a economia patinar, os economis-
tas elevaram pela primeira vez 
após nove semanas a projeção 
para a Selic ao final deste ano, 
a 12,75%, contra 12,50% antes. 
A pesquisa do BC mostrou ainda 
que a expectativa agora é de alta 
de 0,5 ponto percentual na taxa 
básica de juros, atualmente em 
12,25%, na reunião de março 
do Comitê de Política Monetária 
(Copom). Para 2016, permanece 
a perspectiva de que a Selic en-
cerrará a 11,50%. Além disso, a 
projeção para o dólar também su-
biu no final de 2015, a 2,90 reais 
contra 2,80 reais anteriormente. 
Para 2016, ela passou de 2,90 
reais para 2,93 reais. (Fonte: Site 
Revista VEJA)

“Analistas do mercado financeiro projetaram, pela primeira 
vez, encolhimento da economia este ano: 0,42%, segundo o 

Boletim Focus, divulgado nesta quarta.”

MT: aumenta o descarte de matrizes
 O abate de fêmeas bo-
vinas com mais de 24 meses 
(matrizes) teve aumento de 74% 
entre dezembro de 2014 e janei-
ro deste ano no Mato Grosso. 
Os pecuaristas abateram aproxi-
madamente 221 mil matrizes em 
janeiro de 2015 ante 188 mil em 
dezembro do ano anterior, se-
gundo os números do Instituto de 
Defesa Agropecuária do Estado 
de Mato Grosso (Indea). No pri-
meiro mês do ano, o Estado aba-
teu 469 mil animais, sendo 248 
mil machos. De acordo com infor-
mações do boletim semanal da 

bovinocultura de corte do Institu-
to Mato-grossense de Economia 
Agropecuária (Imea) esse maior 
volume de abate de fêmeas é tí-
pico do período, principalmente 
pelo término da estação de mon-
ta, momento em que as fêmeas 
que não foram emprenhadas são 
descartadas do rebanho. O ge-
rente de projetos da Associação 
dos Criadores de Mato Grosso 
(Acrimat), Fábio da Silva, afirma 
que o descarte das fêmeas que 
falharam na estação de monta é 
necessário para reduzir custos 
do pecuarista. (Fonte: Acrimat)
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Tesouro de mais de mil anos é 
encontrado no fundo do mar em Israel

 Pelo menos duas mil moe-
das de ouro de mais de mil anos foram 
encontradas por acaso, no fundo do 
mar da cidade de Cesareia, em Israel. 
A Autoridade de Antiguidades do país 
divulgou a descoberta nesta terça-feira 
e acredita que este seja o tesouro nu-
mismático mais importante já encon-
trado em Israel. Os membros de um 
clube de mergulho fizeram a desco-
berta de algumas moedas por acaso, 
depois que tempestades revolveram o 
fundo do mar do antigo porto de Ce-
sareia. Avisados, mergulhadores da 
Autoridade de Antiguidades voltaram 
ao ponto onde o tesouro foi encontra-
do, munidos de detectores de metais, 
e acharam seis quilos de moedas. As 
moedas encontradas são de dinares, 
meio dinar e um quarto de dinar, sendo 
a mais antiga cunhada em Palermo, na 
Sicília, na segunda metade do século 
IX. Muitas moedas remontam a dois 
califas fatímidas que reinaram do fim 
do século X ao primeiro terço do sécu-
lo XI em um território que cobre grande 
parte da África do Norte, Sicília e parte 
do Oriente Médio. Na época, Cesareia 
era um importante porto comercial. 

Em excelente estado de conservação, 
apesar dos mil anos no fundo do mar, 
as moedas não precisaram de limpe-
za. Algumas têm marcas de mordidas, 
que mostram que seus donos compro-
varam sua qualidade com os dentes. 
Outras parecem ter recebido batidas. 
As peças podem ser provenientes do 
naufrágio de um barco que transpor-
tava a arrecadação de impostos des-
tinado ao governo central no Egito, 
afirma Kobi Sharvit, diretor da unidade 
de arqueologia marinha da Autoridade 
das Antiguidades. Ou o dinheiro esta-
va destinado a pagar os salários da 
equipe que defendia Cesaria. Ou ain-
da, pertencia a um rico mercador cujo 
barco negociava com os portos medi-
terrâneos antes de naufragar. (Fonte: 
Site O Globo)

“Mergulhadores recuperaram duas mil moedas 
provenientes do naufrágio de um barco de 

arrecadação de impostos no Egito.)

Ou o Brasil acorda, ou o PT acaba com ele

 Quando cessar a barulheira 
inútil da irresponsabilidade sem fim que 
é o carnaval brasileiro (possivelmente 
neste final de semana), ainda sobrará 
tempo para que a população se mobi-
lize e busque, ao menos uma vez na 
vida, reivindicar direitos na tentativa de 
impedir que ladrões dos cofres públi-
cos desfiram golpe decisivo no roubo 
ora conhecido como “petrolão”. O ex-
-ministro Joaquim Barbosa (STF), que 
correu sério risco ao remeter envolvi-
dos do mensalão para a cadeia, emitiu 
o alerta. Disse sua ex-excelência que 
“-Nós, brasileiros honestos, temos o 
direito e o dever de exigir que a presi-
dente Dilma demita, imediatamente, o 
Ministro da Justiça”. E o que fez José 
Eduardo Cardoso (PT-SP) de tão gra-
ve? Reuniu advogados da construtora 
de Ricardo Pessoa, a UTC, em Brasí-
lia, e desaconselhou que fechassem 
acordo de delação premiada (Pessoa 
já estava prontinho para contar tudo o 
que sabe), porque, segundo o ministro 
“-A Operação Lava Jato vai mudar de 
rumo radicalmente”. O problema é que 
a possível delação de Ricardo Pessoa 
iria juntar provas e dados irrefutáveis 
que colocam Dilma Roussef e Lula da 
Silva, o Lularápio, no comando da rou-
balheira. Sem contar a Odebrecht, que 
conhece a parte mais interessante da 
história do perdão “gracioso” de dívidas 
de alguns países africanos (concedido 
pelo então presidente da República), 
arranjo que desagua na concessão de 
financiamentos por parte do BNDES, 
com dinheiro de propinas levado a 
contas bancárias no exterior. Enquan-
to o carnaval rolou pelo Brasil afora, os 
principais dirigentes petistas agiram in-
tensamente e continuam agindo. O bra-
do do ex-ministro Joaquim Barbosa foi 
com relação à aprovação mais do que 
rápida de uma Instrução Normativa, 
produzida no Palácio do Planalto (sob 
o batuque de tambores e pandeiros 
momescos), encaminhada ao TCU pelo 
advogado-geral da União, Luís Inácio 
Adams. Tudo para salvar outro Luiz 
Inácio (com “z”) e anular a atuação do 

juiz federal Sérgio Moro. A pressão que 
está sendo exercida em cima dos mi-
nistros do TCU é vergonhosa! Os men-
tores da canalhice querem impedir a 
qualquer custo o avanço do instrumen-
to da delação premiada, pois sabem 
que se houver decisão justa, depois de 
concluídas as investigações, o primeiro 
a ir para a cadeia será o ex-presidente 
da República. Já existem elementos 
suficientes apontando Lula da Silva. 
Mas no bordel de quinta categoria em 
que se transformou o Brasil, só se pune 
quem estiver excluído da corte. O não 
engajamento de Joaquim Barbosa na 
última campanha eleitoral presidencial 
provou ter sido correto e de acordo 
com a isenção que deveria assumir, 
especialmente depois de julgamento 
histórico em que foi o principal protago-
nista. Se ele não estivesse na relatoria 
do processo do mensalão, os principais 
acusados teriam saído impunes. Foi o 
seu empenho pessoal, na análise crite-
riosa do caso, que levou à condenação 
(embora mínima), de figurões como Zé 
Dirceu e Zé Genoíno. Com a expulsória 
de dois ministros (Cezar Peluso e Ayres 
Britto), a presidente Dilma nomeou Te-
ori Zavascki e Luís Roberto Barroso, 
respectivamente. O primeiro é autor de 
habeas corpus que impediu a prisão 
do diretor petista da Petrobras Rena-
to Duque. O segundo, na sabatina do 
Senado que o aprovou para o cargo, 
declarou que o julgamento do mensa-
lão havia sido “um ponto fora da curva”, 
inferindo ocorrência de “injustiça” para 
os condenados e marcando posição 
contrária ao resultado. Existe agora 
muita expectativa com relação à indica-
ção do substituto de Joaquim Barbosa, 
citando-se nomes execráveis, inclusive 
o do próprio ministro da Justiça. Mas é 
a população que tem de se fazer ouvir 
e não ficar à espera permanente de um 
Salvador. Se não exigir seus direitos e 
a moralização dos costumes, o remédio 
será desistir e entregar o país de vez a 
Fernandinho Beira-mar. Querem abafar 
o petrolão! (Márcio Accioly é Jornalis-
ta).

Artigo no Alerta Total – www.alertatotal.net
Por Márcio Accioly
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Edição do Alerta Total – www.alertatotal.net  -  Por Jorge Serrão - serrao@alertatotal.net
 O Brasil está no começo 
de um processo de impasse insti-
tucional que vai se agravar quando, 
finalmente, as autoridades judici-
árias e afins pararem de sonegar 
ao cidadão-eleitor-contribuinte os 
nomes dos políticos (seriam 33 ou 
mais?) envolvidos nos escândalos 
detalhados pelos réus delatores 
dos processos da Operação Lava 
Jato. Sem credibilidade, sem sus-
tentação moral, e com gente politi-
camente próxima envolvida, a má 
gestão PT-PMDB e demais aliados 
será forçada a deixar ou sair do 
poder. Os 50 tons de vermelho da 
corrupção, incompetência e falência 
múltipla dos órgãos de um modelo 
capimunista deveriam estar com os 
dias contados, pelo menos em tese, 
diante de tantos escândalos e des-
mandos praticados pelo desgoverno 
nazicomunopetralha. No entanto, a 
velocidade saneadora do processo 
político - sobretudo em um País sub-
desenvolvido política, econômica e 
culturalmente - não acompanha a 
demanda real da sociedade. Ainda 
parece falar mais alto a lógica da 
politicagem, neste Estado ficcional 
autoritário e sem legitimidade. Até 
quando? Eis a questão, porque as 
pessoas de bem estão pts da vida 
e perdendo a paciência... A palavra 
impeachment caiu na boca do povo, 
sobretudo nas redes sociais. Dilma 
Rousseff perdeu completamente 
as condições de governabilidade. 
Além de claramente impopular, se-

50 Tons de Vermelho: fim de folia e alforria 
gundo as pesquisas, se transformou 
em refém do PMDB. Só consegue 
ouvir seu Presidentro Lula e seus 
outros seis integrantes do chama-
do núcleo de poder do Palácio do 
Planalto. Dilma se isola da realida-
de. Sendo incompetente, sobretudo 
politicamente, provocará um desas-
tre institucional nunca antes visto 
na História deste País... Desponta 
como solução mais objetiva para o 
Brasil a adoção de uma Intervenção 
Institucional, claramente prevista no 
artigo 142 da Constituição Federal. 
O problema concreto do momento 
ainda é a falta de coragem política 
para adotá-la. Não se trata de golpe. 
Isto o desgoverno PT-PMDB já deu. 
Agora, é necessária e urgente uma 
reforma geral do sistema. Temos de 
mudar o modelo para tornar o Brasil 
um País competitivo. É preciso im-
plantar, de verdade, aquela Repúbli-
ca que destronou o Império. O Brasil 
precisa ser efetivamente federalista, 
com voto distrital e distrital misto, até 
de forma eletrônica, porém com au-
ditoria impressa, cidadã. O papel da 
União tem de ser redesenhado. So-
mos uma União Soviética avacalha-
da, no meio termo entre um capitalis-
mo estatal que tutela o povo e quem 
ousa produzir, cheio de regramentos 
inúteis, cartórios, gestapos e gulags 
que só geram desordem, corrupção 
e violência. Tal modelo Capimunista 
não funciona, e nem interessa ao 
resto do mundo, que depende das 
riquezas extraídas e produzidas no 

Brasil. Idiotizados por anos de ações 
deletérias, ideologicamente geradas 
por manobras ideológicas extremis-
tas ou sutilmente gramscistas, te-
mos demonstrado baixa capacidade 
de entendimento da realidade, muita 
incapacidade de identificar nossos 
reais inimigos internos e externos, 
e, o pior de tudo, um comodismo ou 
leniência com a errada e criminosa 
situação vigente. A maioria não tem 
poder de reação. Mas se comporta 
de forma reacionária, impaciente, 
tensa, violenta, porém sem se opor 
ao status quo, para romper com ele 
e transformá-lo, democraticamente. 
As elites morais se acovardam, se 
acomodam ou ficam esperando que 
a salvação venha por milagre, prin-
cipalmente pela via militar. É preciso 
que cada indivíduo tome consciên-
cia e faça sua parte para as coisas 
mudarem. A única saída concreta 
é uma organização em rede, que 
acontece naturalmente, através do 
livre fluxo interativo de convivência 
social. Não basta participar. A nova 
realidade não demanda mera parti-
cipação. Hoje é preciso interagir e 
distribuir as tarefas para que a mu-
dança ocorra. Novamente, entramos 
no perigoso impasse. O brasileiro 
comodista fica esperando que a sal-
vação venha milagrosamente. Uns 
torcem pelos militares. Outros so-
nham com um líder carismático para 
iniciar o processo. Alguns ingênuos 
- que desconhecem o sistema de 
corrupção inerente ao processo polí-
tico no Brasil - ainda esperam que a 
saída ocorra meramente pelo ato de 
votar, escolhendo os tais "melhores" 
(como se eles fizessem diferença 
significativa no lodaçal tupiniquim). A 
tragicomédia maior é que a grande 
maioria continua deitada em berço 
explêndido, acostumada aos favores 
capimunistas e acreditando que um 
líder carismático de esquerda (uma 
espécie de Lula melhorado) ainda 
surja para salvá-los e transformar 
o Brasil em um País de Justiça. No 
meio desta mesma maioria, uma 
tendência parecida, mas com fei-
ções messiânicas e supostamente 
conservadoras, acham que o mes-
sias virá com a bandeira da justiça, 
pronto para fazer alguns justiçamen-
tos pontuais e seletivos, pegando 
meia dúzia de bodes expiatórios, 
para melhorar o Brasil, sem mudar 
muito a coisa do jeito que sempre 
esteve... Todas essas tendências 
devem se encontrar e colidir na hora 
do grande e aparentemente inso-
lúvel impasse institucional nunca 
antes visto na História deste País. 
Tal momento só não acontecerá se, 
por milagrosa acomodação, o atu-

al desgoverno conseguir segurar o 
processo de degradação econômica 
do País - que se agrava seriamen-
te. A previsão modesta para 2015 é 
que o Brasil perderá US$ 14 bilhões 
apenas nas perdas em exportações. 
Imagina o reflexo negativo disto so-
bre os empregos, o consumo e o 
resto da atividade econômica que 
já não vai bem... Na hora que o bi-
cho pegar, a degradação econômica 
atrapalhar e inviabilizar a vida das 
pessoas que dependem do trabalho 
para sobreviver, a pressão social 
pode forçar mudanças. Novamen-
te, o problema é que o cachorro, 
por aqui, sobrevive correndo atrás 
do próprio rabo. A falta concreta de 
entendimento sobre a realidade im-
pede que as pessoas adotem solu-
ções corretas para os problemas. 
No final das contas, os espertos e os 
pragmáticos ganham hegemonia e 
ditam as medidas de remendo, que 
ficam sempre longe das necessárias 
reformas sempre pregadas e nunca 
executadas. O brasileiro precisa se 
libertar da esquizofrenia. Não é mais 
possível sobreviver fora da realidade 
dinâmica, interligada e interativa do 
mundo pós-moderno. Os países de-
senvolvidos respondem mais pronta-
mente na hora de cuidar das crises. 
A nossa capacidade de resolver as 
coisas parece cada vez mais limita-
da pela ignorância, pelos preconcei-
tos, pelos erros, pela falta se senso 
de Justiça que vamos acumulando 
cultural e historicamente. Quebrar tal 
maldição é urgente. O Brasil tem po-
tencial para ser uma Nação próspe-
ra, livre e soberana. Basta que cada 
um entenda o que é isto, tenha muita 
fé para realizar tal desejo e, efetiva-
mente, cumpra sua parte para fazer 
as coisas certas, democraticamente, 
com segurança do Direito, e clareza 
consciente dos deveres individuais 
a serem cumpridos. A missão para 
nos livrar dos 50 tons de vermelho 
(título justo e perfeito para um filme 
pornográfico sobre nossa barbárie 
civilizatória) não é fácil, porém não 
é impossível. Basta acreditar, plane-
jar e executar. Façamos, antes que 
sejamos feitos... O recado é simples, 
objetivo e pragmático. As pessoas 
de bem não podem se omitir, eximir 
nem se acovardar. Precisam intera-
gir, respeitando diferenças individu-
ais e ideológicas, e contribuindo com 
o talento pessoal para as coisas cor-
retas, justas, éticas. Só elas vão ge-
rar dinheiro, saúde e paz. Com esta 
tríplice aliança, temos a chance de 
felicidade. Sem elas, nada é viável, 
a não ser a barbárie. (Jorge Serrão. 
Edição do Blog Alerta Total de 18 de 
Fevereiro de 2015).


