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 Empenhada na promoção de 
uma cidade mais limpa e conservada, 
a Prefeitura através da Secretaria de 
Serviços intensificou o trabalho de lim-
peza nos terrenos do Bairro Jacaran-
dá.  Os resultados são visíveis, mas 
para reforçar mais a conservação dos 
bairros, a Prefeitura pede colaboração 
à população com medidas simples e 
práticas. Não jogue lixo em terrenos 
baldios, para evitar o acúmulo de en-
tulhos, a proliferação de animais peço-
nhentos e insetos causadores de do-
enças como o mosquito aedes aegypti, 
transmissor da dengue.

Limpeza urbana Aniversário 
UAITEC

 No dia, (27) de abril (segunda), a 
UAITEC (Universidade Integrada de Minas 
Gerais), comemora 01 ano em Prata, foi 
realizado um evento na sede da UAITEC, 
na sala de Videoconferência. Os alunos do 
3ª ano da Escola Estadual do Prata fize-
ram uma visita para conhecer a estrutura e 
cursos, e assistiram a uma Videoconferên-
cia com o Secretário de Estado de Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior de Minas 
Gerais o Dep. Federal Miguel Corrêa (PT). 
Logo após realizou a entrega simbólica 
dos Certificados dos Cursos de Capacita-
ção e Formação Profissional da UAITEC 
para os alunos, os mesmos entregues 
pelo Prefeito Dr. Anuar Arantes Amui, pela 
Secretária de Educação, Liodê Aparecida 
Lopes Arantes, o Vereador Wilson Nunes 
Rezende e demais autoridades presentes. 
Parabéns UAITEC.

Processo 
de Escolha 

Conselho Tutelar
 Já está disponível no site da Prefeitu-
ra o Edital 5º Processo de Escolha Conselho 
Tutelar. As inscrições ficarão abertas no perí-
odo de 13/04 a 04/05 de 2015, no horário das 
08h00 ás 11h00 horas e das 13h00 às 17h00 
horas, e serão feitas no endereço Secretaria 
de Ação Social, Trabalho e Promoção Huma-
na, localizada nesta cidade de Prata/MG, na 
Avenida Major Carvalho, nº 16 – Prédio (Lazu-
li). Estão disponíveis Xerox do Edital nas lojas, 
Big Magazine e Evaldo. www.prata.mg.gov.br. Cadastro e Informações: (34) 3261-1145 / 9962-6095
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
CONVITE - A Prefeitura Municipal do 
Prata juntamente com Secretaria de 
Esporte e Lazer convida a população 
pratense para o evento esportivo co-
memorativo: dia 1º de maio que será 
realizado no ginásio poliesportivo 
(CEL) centro de esporte e lazer, dia 
01/05/15 às 08:30 horas e que terão 
as seguintes competições: - Futsal: 
sub-10, sub-13, sub-15 e sub-17; - 
Natação: competição entre atletas e 
alunos da escola de natação do CEL.
GENTE INOCENTE - Por 4 votos a 
zero, a 1ª Turma do STF (Supremo 
Tribunal Federal) absolveu o deputado 
federal Paulo Pereira da Silva, presi-
dente do Solidariedade, da acusação 
de ter usado irregularmente recursos 
do Banco da Terra, que comemorou: 
“Depois de 13 anos, o STF fez Justi-
ça e me absolveu por unanimidade. A 
acusação tinha claramente motivação 
política e eleitoral”. A acusação foi fei-
ta em 2002, quando Paulinho da For-
ça foi candidato a vice-presidente na 
chapa encabeçada por Ciro Gomes. 
Anos antes, a central Força Sindical, 
presidida por Paulinho, havia desen-
volvido um programa de assentamen-
to de trabalhadores rurais com recur-
sos do Banco da Terra. (Fonte: Site 
Alerta Total)
VIVA A BANQUEIRAGEM - Os balan-
ços trimestrais dos bancos registram 
recordes de lucros, como sempre... 
Curioso que isto acontece na mesma 
conjuntura de fuga da poupança, o 
aumento da inadimplência e a redu-
ção dos financiamentos oficiais para 
a compra da casa própria - que vai 
ferrar de vez com o mercado imobiliá-
rio. O rentismo mais especulativo que 
produtivo, apenas para rolar a dívida 
impagável da gastança da máquina 
pública, é sempre excelente para os 
bancos e uma tragédia para a socie-
dade brasileira... (Fonte: Site Alerta 
Total)
SUSPENDIDA... - A ministra Rosa 
Weber, do Supremo Tribunal Fede-
ral, mandou suspender a ação penal 
que tramita na justiça federal paulista 
contra o coronel Carlos Alberto Bri-
lhante Ustra - acusado pelo sequestro 
e cárcere privado de Edgar de Aquino 
Duarte, ex-fuzileiro naval, durante a tal 
"dita-dura" militar. Na decisão, Rosa 
Weber destacou que está pendente 
de julgamento no STF o ponto ques-
tionado na ação que envolve Ustra: Se 
o crime de sequestro, quando o desa-
parecido não é localizado, pode ser 
abrangido ou não pela Lei da Anistia 
de 1979: “As decisões a serem exa-
radas nas ADPFs repercutirão direta-
mente no deslinde da ação penal de 
origem, pois possuem eficácia contra 
todos e efeito vinculante”. Em 2010, 
por sete votos a dois, o STF se posi-
cionou de forma contrária à revisão da 
Lei da Anistia. (Fonte: Site Alerta Total)
182 ANOS DE SOCIEDADE SÃO VI-
CENTE DE PAULO NO BRASIL – A 
Sociedade de São Vicente de Paulo 
comemorou no dia 23 de Abril 182 
anos. É uma organização católica, 
constituída de leigos e leigas, fundada 
em 1833 pelo Bem Aventurado Antô-
nio Frederico Ozonam e seus com-
panheiros, tendo como patrono São 
Vicente de Paulo. Tem sua vida e tra-
balho direcionados aos mais pobres. 
Seu pensamento, obra, espiritualida-
de e carisma são raios de luz deste 
santo. As raízes históricas e a missão 
da SSVP estão, pois, fundamenta-
das no testemunho de dois grandes 
pilares da caridade dentro da Igreja 
e da Sociedade. Ambos prudentes e 
ousados com uma ação inovadora e 
de acordo com os apelos da sua reali-
dade histórica. No século XVII, ele leu 
a realidade à luz da Palavra de Deus 
e leu a Palavra de Deus à luz da re-

alidade. Descobriram que os pobres 
são nossos senhores mestres, neles 
Jesus se faz presente. Frederico Ozo-
nam, diante de uma sociedade injusta 
e hostil à fé cristã no século XIX obser-
vou a situação real dos pores, buscou 
um engajamento cada vez mais eficaz 
para ajudar os pobres e crescer em 
humanidade. Em espírito de fidelida-
des criativa ao seu fundador Frederico 
Ozonam e SSVP é dócil ao Espírito 
Santo.
PALAVRA DO PAPA FRANCISCO – 
O dinheiro tem que ser e não gover-
nar. Nossa vida e um caminho, quan-
do paramos não vamos para frente. 
Apenas os que dialogam podem cons-
truir pontes e vínculos. Deus dá as ba-
talhas mais difíceis aos seus melhores 
soldados. Posso dizer que as alegrias 
mais belas e espontâneas que vi ao 
longo da minha vida são as alegrias de 
pessoas muito pobres que tem pouco 
e que se agarra. A realidade pode mu-
dar, o homem pode mudar. Procurem 
serem vocês os primeiros a praticar 
o bem, e não se acostumarem com 
o mal e sim vencê-lo. A comunicação 
pela metade faz mal. Bote amor a sua 
vida será como uma casa construída 
na rocha. A paz é um bem que supera 
qualquer barreira, porque é um bem 
de toda a humanidade. Deus nunca se 
cansa de perdoar, somos nós que nos 
cansamos de pedir a sua misericórdia. 
Aquele que nos convidou a perdoar 
dá-nos o exemplo. Ele perdoa senta 
vezes sete.
AS 10 COISAS QUE FAZEM AS PES-
SOAS REALMENTE COMPROMETI-
DAS – Desenvolva comportamentos e 
atitudes de comprometimento no seu 
trabalho e na sua vida pessoal. Sai-
bam quais são as habilidades neces-
sárias para melhorar a sua empatia, 
agilidade, participação, persistência e 
entusiasmo. 1. Procurar colocar-se no 
lugar das outras pessoas, sentir o que 
as outras sentem. 2 – Prestar aten-
ção em tudo o que faz, no detalhe do 
detalhe. 3 - Terminar o que começar 
e não deixar as coisas pela metade. 
4 – Apresentar soluções e não proble-
mas. 5 – Perguntar o que não sabe e 
demonstrar vontade de aprender. 6 – 
Cumprir prazos e horários. 7 – Não vi-
ver reclamando da vida e falando mal 
das pessoas. Agir para modificar a 
realidade. 9 – Não desistir facilmente. 
Não descansar enquanto não resol-
ver um problema.  10 – Estar sempre 
pronta (o) a colaborar com as outras 
pessoas e a participar. Dar ideias. A 
pessoa realmente comprometida você 
sabe quem é! È aquela que você pode 
contar com ela.
ROUBO TENTADO NA FAZENDA 
RIO DO PEIXE - Aconteceu na fazen-
da Rio do Peixe acionaram o patrão 
dizendo que três autores, um armado 
com revólver, teriam tentado roubar 
na referida propriedade. Os autores 
teriam abordado um dos funcionários 
e determinado que abrisse a porta da 
casa da sede da fazenda cujos pro-
prietários estavam em Uberaba nesta 
data. Neste momento os autores te-
riam se assustado com a presença de 
outro funcionário e evadido em um Gol 
de cor vermelho modelo antigo, qua-
drado, tomando sentido ao Posto Los 
Pampas.  Características dos autores: 
Dois de camisa cinza e calça jeans 
sendo um baixo gordo e o outro alto 
e magro, ambos brancos. Ambos de 
botina. O alto possui tatuagem colori-
da em um dos braços. O outro autor 
é baixo e negro e usava blusa branca 
e bermuda vermelha. De chinelo. O 
funcionário da fazenda alegou que os 
mesmos autores em outras datas já 
estiveram nas proximidades da fazen-
da. Patrulha Rural em deslocamento 
para averiguação. Em outra data os 
autores estariam em uma Parati de 
cor cinza (Tente Francisco de Assis)
PATRULHA RURAL DE PRATA - 

C l a s s i f i c a d o s
VENDO CASA – Na Rua Humaita, Bela Vista – 223, com 03 quartos, 
sala, cozinha, copa, garagem coberta, piscina pequena, quitada. Tratar 
pelo watsapp ou celular (17) 99266-4646 falar com Plauto
COMPRO BOTIJÃO DE GÁS VAZIO – Tratar 9136-0096 TIM ou 9999-
8767 CTBC. 
VENDO TANQUINHO RESFRIADOR DE LEITE – Marca DC BOUMATIC, 
capacidade de 2.000 lts em excelente estado de conservação, aceito 
permuta em gado. Tratar (34) 9994-7776

Como forma de dinamizar os nossos 
trabalhos e também para fazermos 
frente aos crimes na zona rural, em 
especial os furtos e roubos de gado 
bovino, fica estabelecido que: 1 - to-
dos os veículos carregados com gado 
bovino serão abordados pela Patrulha 
Rural; 2 - será conferida e exigida a 
documentação do veículo e do res-
pectivo condutor, conforme estabe-
lece o CTB, podendo gerar inclusive 
a apreensão ou retenção do veículo 
caso a documentação obrigatória não 
seja apresentada, sem prejuízo para 
eventuais multas previstas na legis-
lação; 3 - será conferida a documen-
tação da carga viva exigida para o 
transporte em vias públicas, cuja não 
apresentação da documentação po-
derá ensejar em retenção do veículo 
e da carga, que ficará depositada nas 
dependências do parque de exposi-
ções de Prata até a regularização da 
documentação e o esclarecimento da 
origem e destino dos animais.  4 - Em 
todas as ações da Patrulha Rural que 
culminar em apreensões, prisões ou 
retenções, sejam de pessoas ou car-
gas vivas, os órgãos responsáveis por 
cada setor de atribuição, seja na con-
ferência fiscal, fiscalizão de produtos, 
na emissão de notas, guias ou inves-
tigação criminal, como a Polícia Civil, 
IMA, Administração Fazendária, Sindi-
cato Rural, Vigilância Sanitária, serão 
também acionados ou comunicados 
por meio de Boletim de Ocorrência ou 
ofício. (Agradecemos o apoio e a com-
preensão de toda a população.)
ISSO É UMA VERGONHA - Existe 
maior prova da vagabundagem do 
Sistema judiciário/políticos brasileiros, 
quando, ao final de uma constatação 
criminal escabrosa e sem defesa mo-
ral/material, o jornal ou televisão ter 
que anunciar: OS ADVOGADOS DO 

RÉU AINDA PODEM RECORRER-? 
São estas recorrências e safadagens 
destes advogados, nas dobras pú-
tridas da Lei, que fazem o brasileiro 
perder toda a confiança e respeito 
pelo seu país. ATÉ QUANDO VAMOS 
SUPORTAR ISTO, BRASILEIROS DO 
BEM E DA HONESTIDADE? (Renzo 
Sansoni)
COOPERATIVA HABITACIONAL 
DOS BANCÁRIOS DO TRIÂNGULO 
E ALTO PARANAÍBA – Os diretores e 
conselheiros foram eleitos e tomaram 
posse na COOHABAN, com sede na 
Rua das Acácias nº. 410, Bairro Cida-
de Jardim, Uberlândia, MG, realizada 
em 28.04.2.015. Diretor Presidente: 
Jose Antônio de Campos, Diretor Vice 
Presidente: Miguel Alcanjo Soares, 
Diretor Financeiro: Alessandra Fer-
reira de Andrade, Diretor Secretário 
Geral: Vlademir Antônio Antoniucci, 
Diretor Administrativo: Luciano Ribei-
ro, Diretor de Assuntos Jurídicos: Luís 
Carlos Batista, Diretor de Imprensa: 
Frederico Borges Penalva da Silva, 
Diretor Comercial: Gilberto Luís La-
cerda, Diretor de Pesquisas e Estatís-
tica: Adilson Venâncio Ribeiro, Diretor 
de Políticas Sociais: Eulália Augusta 
Lourenço, Diretor de Patrimônio: Urias 
Dutra Ferreira, Diretor de Formação: 
Natal Luís da Silva, Diretor de Com-
pras: Hélio Sousa Lacerda, Diretor de 
Habitação: Marcos Heli Pereira, que 
cumprirão um mandato de 04 anos, 
para membros efetivos do Conse-
lho Fiscal foram eleitos os Senhores: 
Adão José Ribeiro, Helton de Jesus 
Santos, Mucio Teixeira Campolina Ju-
nior, para seus suplentes, os coopera-
dores: Airton Francisco Pereira, Gui-
lherme Lopes Dantas, Paulo Roberto 
de Sousa. Uberlândia, 28 de abril de 
2015.  Diretor Presidente. José Antô-
nio de Campos.

 A única certeza da vida. - Terrível quase que por todos. - Um 
corpo se torna podridão. - É único, porém deixa um pedaço em quem 
fica e de companhia a dor da falta. - Acaba-se naturalmente, acidental-
mente e há quem a antecipe tentando aliviar um dor não suportável em 
seu ego. - Certo u Errado? - Injusto com quem fica. - É o fim do corpo. 
- E a alma? - Será que ela existe? Vaga em sofrimento ou encontrou 
paz? - Crédulo religioso. - Ninguém cientificamente provou que alguém 
depois do fim de sua vida corpórea, voltasse e descrevesse. - É tão 
bom ou tão ruim que voltei pra contar. - O que se sabe é o que se vive 
e o que se leva é incerteza. - Abruptamente se rompe sentimentos, um 
susto provocado por uma vida que acaba. - E quem tem que continuar 
a viver sem aquela vida que fazia parte da sua? - Continua – se a viver 
sem estimulo, esperando chegar a hora de um possível reencontro; não 
se sabe quando e nem onde. - O tempo e a fé removerão a dor e a acei-
tação para o que se pode ser chamado de o momento mais difícil de 
um ser humano suporta. - A MORTE, O FIM, conclui – se MISTÉRIO. 
(Fernanda Freitas Nunes de Souza)

Dedico este texto ao senhor João Cornélio Filho, 
que a vida deixou e em mim a certeza de ter sido amada.
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TSE quer ouvir Costa e Youssef em 
processo que pede cassação de Dilma

 O corregedor-geral da 
Justiça Eleitoral, ministro João Otá-
vio de Noronha, determinou nesta 
segunda-feira que o doleiro Alberto 
Youssef e o ex-diretor da Petrobras 
Paulo Roberto Costa, delatores da 
Operação Lava Jato, sejam inter-
rogados no processo ajuizado no 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
pelo PSDB que pede a cassação 
do mandato da presidente Dilma 
Rousseff (PT) por abuso de poder 
na campanha de 2014. A ação de 
investigação eleitoral foi propos-
ta pela coligação do senador Aé-
cio Neves (PSDB-MG), derrotado 
nas eleições presidenciais, e pelo 
diretório do PSDB no final do ano 
passado, antes da diplomação da 
presidente. Os tucanos cobram a 
investigação do que consideram 
abuso de poder econômico e polí-
tico por parte da presidente Dilma 
e do vice-presidente Michel Te-
mer na campanha do ano passa-
do, com cassação do registro dos 
candidatos. No início da semana 
passada, o PSDB apresentou um 
recurso contra a decisão de Noro-
nha que negou pedidos de colheita 
de provas e inquirição de testemu-
nhas na ação. O ministro, então, 
reconsiderou a decisão e determi-
nou o envio de uma carta ao juiz 
da 13ª Vara Criminal do Paraná, 
Sérgio Moro, para solicitar o de-
poimento de Costa e Youssef para 
que os dois façam "esclarecimen-
tos capazes de influir" no proces-
so. O PSDB alega que o TSE deve 

examinar a possível captação de 
recursos de forma ilícita de empre-
sas com contratos firmados com a 
Petrobras, repassados posterior-
mente aos partidos que formaram 
a coligação de Dilma Rousseff, a 
Com a Força do Povo, formada 
por PT, PMDB, PDT, PCdoB, PSD, 
PP, PR, PROS e PRB. Na delação 
premiada realizada no âmbito da 
Lava Jato, Paulo Roberto Costa 
disse que Youssef solicitou R$ 2 
milhões para financiar a campanha 
da então candidata à presidência 
Dilma Rousseff. O destinatário do 
dinheiro, segundo o relato, teria 
sido o ex-ministro e coordenador 
da campanha petista, Antonio Pa-
locci. As denúncias sobre a cam-
panha de 2010, contudo, não são 
objeto da análise desta ação no 
TSE, que investiga a campanha 
eleitoral de 2014. Costa e Yous-
sef deverão esclarecer à Justiça 
Eleitoral, portanto, se foram feitos 
repasses à coligação encabeçada 
pelo PT no ano passado. O TSE 
também quer ouvir um servidor do 
Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA), porque o PSDB 
acusa o órgão de ser envolvido em 
ocultação de dados econômicos e 
sociais negativos durante a cam-
panha. Há outros documentos soli-
citados para apurar a influência da 
força do governo durante a cam-
panha, como dados sobre eventos 
realizados no Palácio da Alvorada 
durante o período eleitoral. (Fonte: 
Site Revista Veja)

“Ação de investigação eleitoral foi proposta pela coligação do senador 
Aécio Neves (PSDB-MG), derrotado nas eleições presidenciais”

Campanha de Vacinação Contra a Gripe
 Atenção Portadores de 
doenças crônicas, gestantes, 
mulheres no período pós-parto, 
crianças de 6 meses a menores 
de 5 anos e pessoas com 60 
anos ou mais. A Secretaria de 
Saúde realizará a “Campanha 
de Vacinação Contra a Gripe”, 
que terá seu início no dia 04 a 
22 de maio. Fique atento aos 
locais de vacinação mais pró-
ximos de sua casa. Os locais 

são: PSF Bela Vista, PSF Coli-
na Park, PSF Oliveira, PSF Pri-
mavera e Policlínica. E somen-
te no dia 09 de Maio (sábado) 
terá uma tenda na Praça XV de 
novembro onde realizará o “Dia 
de Mobilização Nacional” das 
08:00 horas às 17:00 horas. É 
necessário levar Cartão de Va-
cina. A administração Ação e 
Trabalho por Você promovendo 
a Saúde em primeiro Lugar. 

“Projeto Educar Prata 2015”
 No dia (27) de abril 
(segunda), foi concluída mais 
uma etapa do “EDUCAR PRATA 
2015”. Este Projeto está sendo 
realizado pelo setor de Divisão 
da Cultura da Prefeitura Munici-
pal do Prata, sob a coordenação 
da assessora cultural Maria He-
lena. Os alunos da “Escola Mu-
nicipal Junto a Loja Maçônica 
União e Caridade”, acompanha-
dos pela Diretora Mariluci Apa-
recida, pelas professoras Silvia 
Iara e Nilce Aparecida; fizeram 
uma visita a “Praça XV de No-
vembro”, onde foi proferida uma 
palestra pelos senhores: Luiz 
Henrique Camargos e José Cle-
anto, atual presidente da APRA-
LE.  O tema abordado foi sobre 
a Importância da “Preservação 
e Valorização de nossos Bens 

Patrimoniais”.   Nossos agra-
decimentos pela participação e 
colaboração dos cidadãos José 
Pio de Novaes, João do Carmo, 
Sergio Antônio (chefe do setor 
de história e ciências Naturais) 
e da pedagoga Rosana Dias. O 
encerramento deste Projeto na 
Escola Municipal Junto a Loja 
Maçônica União e Caridade 
está previsto para 30/04/2015, 
quando acontecerá uma “Feira 
Cultural”, onde os alunos farão 
a exposição de seus trabalhos 
a partir das 9 horas.  Contamos 
com a presença e o apoio de 
todos os pratenses. Comunica-
mos que o próximo PROJETO 
EDUCAR PRATA 2015 aconte-
cerá em maio na Escola Muni-
cipal Dr. Severiano Vilela Jun-
queira.
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 Na quarta-feira (22), o de-
putado federal Odelmo Leão pro-
tocolou Requerimento de Informa-
ção ao Ministério da Saúde (RIC 
351/2015), sobre a conclusão das 
obras do Pronto socorro do Hos-
pital de Clínicas da Universidade 
Federal de Uberlândia (HC-UFU). 
O Requerimento, apresentado ao 
presidente da Câmara dos Depu-
tados para ser encaminhado ao 
Ministro da Saúde, Arthur Chioro, 
pede esclarecimentos sobre a si-
tuação e a previsão de repasse 
de recursos financeiros para a 
conclusão da obra do novo pronto 
socorro. A construção, anunciada 
em 2011 e iniciada em 2012, está 
hoje com apenas 30% concluída, 
o que compromete o atendimen-
to médico hospitalar de cerca de 
2 milhões de pessoas, já que é 
uma unidade de referência na re-
gião do Triângulo Mineiro. Com 
a paralisação da obra, todo o 
atendimento está comprometido, 

inclusive com frequentes sus-
pensões em procedimentos ofe-
recidos pelo hospital. “Elaborei 
este Requerimento, em atenção 
às necessidades das pessoas da 
nossa região, que estão sofrendo 
sem atendimento de qualidade na 
saúde. Além, é claro, dos trans-
tornos causados em toda aquela 
região, que teve ruas interditadas 
penalizando os motoristas, os pe-
destres e os comerciantes locais, 
que estão em situação provisória 
há anos”, explicou o deputado 
Odelmo Leão. O Hospital de Clí-
nicas da Universidade Federal de 
Uberlândia é o maior prestador de 
serviços pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS) em Minas Gerais e 
o terceiro no ranking dos maiores 
hospitais universitários da rede de 
ensino do Ministério da Educação 
(MEC). Referência na região em 
alta e média complexidade, a úni-
ca fonte de custeio de operações 
do hospital é o SUS. 

Deputado Odelmo Leão cobra 
do Ministério da Saúde a 

conclusão das obras do Pronto 
Socorro do HC da UFU 
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 Existem duas pessoas 
extremamente preocupadas com 
o desenlace da Operação Lava 
Jato, conduzida pelo juiz federal 
Sérgio Moro, autoridade que não 
tem deixado brecha para contes-
tação indevida ou alegações de 
irregularidade. Essas pessoas são 
FHC, conhecido carinhosamente 
como Boca de Tuba, e Lula da 
Silva, o inefável Lularápio! A revis-
ta Veja tem denunciado, sempre 
bem fundamentada, o inexplicá-
vel crescimento do patrimônio da 
família Lularápio. As provas são 
irrespondíveis. Apesar de acusa-
do de não ter memória, o povo 
brasileiro ainda se lembra da sa-
ída de Lularápio da Presidência 
da República, quando retirou até 
mesmo o crucifixo que ornava a 
parede do seu gabinete. Levou 
11 caminhões cheios de objetos 
pertencentes ao patrimônio nacio-
nal. Somente isso seria suficiente 
para lançar na fuça do alcoólatra 
o epíteto de assaltante dos co-
fres públicos. Mas aqui sempre 
falta mais. Achando que tudo lhe 
pertencia, Lula da Silva encostou 
dois caminhões frigoríficos na 
porta do Palácio da Alvorada e 
saqueou a adega presidencial, le-
vando vinho, champagne, whisky, 
destilados e todo tipo de bebida 
que se conseguisse enxergar pela 
frente. Foi apropriação indébita 
imoral, vergonhosa! Com relação 
a FHC, os livros em circulação no 
mercado contam com detalhes 
como as estatais foram vendidas, 
a troco de banana, sempre ren-
dendo comissões aos borbotões. 
Os chamados tucanos justificam 
a venda como “modernização” do 
país, mas não é disso que se tra-
ta: trata-se de desvios! Da forma 
como foi feita a entrega do patri-
mônio público. Mesmo os que não 
se interessam pelo agigantamen-
to do Estado, e combatem a sua 
ineficiência secular (entregue a 
quadrilhas que o aparelham e o 
mantêm numa estrutura patrimo-
nialista), sabem que a privatiza-
ção monitorada pela tucanalha foi 
das mais ruinosas. Ameaças de 
processos (da mesma forma que 

as agora efetuadas pelos petistas) 
foram produzidas às pencas con-
tra os autores das denúncias, mas 
os dados levantados são farta-
mente documentados e fica difícil 
negar. A forma como é composto o 
STF exibe, sem nenhum retoque, 
o aparelhamento puro e simples. 
Desde a saída de Joaquim Barbo-
sa, o STF vem dando clara guina-
da no favorecimento da impunida-
de com decisões inexplicáveis que 
causam enorme frustração social. 
A população que paga impostos, 
que trabalha dia e noite para ser 
esfolada por tributos, não conse-
gue entender as razões que levam 
a nossa Suprema Corte a facilitar 
a vida de criminosos perversos 
que arruínam deliberadamente 
o país. A desconfiança começou 
com a indicação do então advo-
gado do PT, Dias Toffoli (decisão 
de Lularápio), que havia sido re-
provado em dois concursos para 
juiz de primeira instância, para 
substituir Carlos Alberto Menezes 
Direito. Depois, veio Luís Roberto 
Barroso que afirmou, na sabatina 
a que foi submetido no Senado, 
que “o julgamento do mensalão 
foi um ponto fora da curva”, dando 
a entender que as penas haviam 
sido duras demais. Com Barroso, 
o STF tratou de dar início a uma 
mudança de ritmo visivelmente 
anunciada, a partir do instante 
em que Joaquim Barbosa jogou 
a toalha ao perceber que seria 
massacrado com a nova compo-
sição que se desenhava (devido 
às aposentadorias compulsórias 
de Cézar Peluso e Ayres Britto). 
Depois, surgiu o petrolão que 
assombrou a todos e o abafa só 
não aconteceu por conta de dois 
fatores: a presença do juiz Sérgio 
Moro e a crise econômica capaz 
de desmontar qualquer conchavo 
que se pretenda. Mas as nossas 
autoridades não aprendem nunca, 
e vão sempre empurrando o des-
fecho com a barriga e esticando 
a corda no extremo limite. O ris-
co é se criarem condições para 
transformar a frustração de todos 
num sentimento de ódio profundo. 
(Márcio Accioly é Jornalista).

A corda que nunca arrebenta

 A decisão de libertar os 
chefes do "Clube de Empreiteiras", 
tomada ontem pelo Supremo Tribu-
nal Federal, no apertado placar de 
3 a 2, vai turbinar a insatisfação da 
opinião pública e levar multidões 
aos atos agendados por internau-
tas, nesta quarta-feira, em favor do 
juiz Sérgio Fernando Moro e em 
apoio ao trabalho da Força Tarefa 
do Ministério Público e da Polícia 
Federal. A manifestação em frente 
à sede da PF, em Curitiba, às 17 ho-
ras, vai reunir empresários de peso 
do Paraná. Evento idêntico aconte-
cerá em São Paulo, às 19 horas, 
na Rua Hugo D´Antola, na Lapa 
de Baixo. Sérgio Moro já recebeu 
ontem, por e-mail, mensagem de 
apoio de um dos magistrados que 
está fundando a Associação dos 
Juízes Anticorrupção: "Espero que 
a decisão, já esperada, do STF 
não seja uma ducha fria. São os 
revezes de uma justiça que ainda 
não encara de frente a macrocrimi-
nalidade. Enquanto mataram um 
brasileiro em Jacarta (por tráfico de 
drogas), aqui soltam aqueles que 
assassinam em nome da corrup-
ção. O belo exemplo fica em sua 
coragem com todo empenho em 
prol da higienização da Nação". A 
segunda turma do STF marcou gol 
contra a moralidade. Os ministros 
Teori Zavascki, Dias Toffoli e Gil-
mar Mendes, contrariando Carmen 
Lúcia e Celso de Mello, libertaram o 
empresário Ricardo Pessoa, dono 
da UTC, e mais sete empreiteiros, 
presos na Lava Jato. A soltura da 
turma do cartel de construtoras que 

assaltou a Petrobras foi interpreta-
da como uma derrota simbólica no 
STF ao juiz Sergio Moro, que julga 
os casos da Lava Jato em primeira 
instância. A decisão do Supremo 
atropelou a análise de recursos 
feitas por instâncias inferiores: STJ 
(Superior Tribunal de Justiça) e o 
TRF4 (Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região). A decisão da segun-
da turma do STF também foi enca-
rada como uma triste coincidência, 
no momento em que em que a 
edição do último fim de semana da 
revista Veja havia informado que o 
ex-presidente da construtora OAS, 
Agenor Medeiros, mais conhecido 
como Léo Pinheiro, cogitava fazer 
delação premiada com alto risco 
de comprometer o ex-presidente 
da República, Luiz Inácio Lula da 
Silva, de quem seria amigo pesso-
al. Agora, Léo Pinheiro e demais 
empreiteiros vão dar uma respira-
da. Ficarão "presos em casa". Usar 
a tornozeleira eletrônica é bem 
menos incômodo que dividir cela 
com presos pés-de-chinelo em 
presídios do Paraná... Foi só ame-
açar abrir o bico e incriminar Lula 
que o STF imediatamente mandou 
soltar o empresário Léo Pinheiro? 
Esta é a imagem ruim que fica para 
a opinião pública. Mesmo assim, 
vale registrar o interessante voto 
contrário dado pela ministra Car-
men Lúcia. Contra a libertação, 
ela argumentou que o processo 
investigatório na primeira instância 
da Justiça não foi concluído e, por-
tanto, interrogatórios ainda podem 
ser alterados: "Não existe mulher 

Decisão apertada do STF soltando 
empreiteiros da Lava Jato turbina atos 

públicos em favor de Sérgio Moro
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quase grávida, não existe instru-
ção quase acabada". No entanto, 
acabou voto vencido pela maioria... 
Aproveitando a imagem de gravi-
dez para um cenário de gravidade, 
lançada pela ministra Carmem Lú-
cia, torna-se lamentável constatar, 
mais uma vez, que a Justiça no 

Brasil, embora não tenha o rigor 
da Indonésia, continua parindo a 
impunidade. Mas o País tem uma 
gestão governamental que causa 
mais destruição que um terremoto 
no Nepal. (© Jorge Serrão. Edição 
do Blog Alerta Total de 29 de Abril 
de 2015).
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Na Rua Uberlândia, Vila de Fátima, com 03 quartos sendo um suíte, sala, 
banheiro social, copa, cozinha, garagem pra 04 carros, lavanderia, área com 
banheiro, churrasqueira, piscina e cozinha com fogão a lenha com dispensa. 

Tratar: (34)9974-7415

VENDO ESTA CASA

Boi/Cepea: baixa oferta 
mantém preço em alta

 A baixa oferta de ani-
mais para abate tem sustentado 
o movimento de alta nos preços 
do boi gordo, que seguem em 
patamares recordes. Na quarta-
-feira, 22, o Indicador ESALQ/
BM&FBovespa do boi gordo 
(estado de São Paulo) fechou 
a R$ 149,10, alta de 1,01% no 
acumulado parcial de abril. Na 
BM&FBovespa, mantendo-se a 
tendência de anos anteriores, 
os atuais ajustes indicam no-
vos aumentos dos preços da 
arroba no segundo semestre. 
Apesar disso, o encarecimento 
do boi magro tem acentuado a 

cautela de confinadores, que se 
deparam também com dificulda-
des para a obtenção de crédito 
e, quando conseguem, a taxas 
de juros elevados. Situação um 
pouco melhor é daqueles pecu-
aristas que trabalham com cria 
e/ou recria e adquiriram bezerro 
há algum tempo, a preços me-
nores que os atuais. Normal-
mente, a maior parte dos ani-
mais do primeiro ciclo começa 
a entrar no confinamento entre 
março e abril, atingindo o peso 
ideal para abate no começo do 
segundo semestre. (Fonte: Ce-
pea/Esalq)

O fenômeno Lula

 Lula é um fenômeno bra-
sileiro equivalente a outros seme-
lhantes ocorridos em diferentes 
países. Não é apenas uma perso-
nalidade, um fenômeno individual 
da nossa vida política: é o produ-
to de uma série de fatores nacio-
nais e internacionais, que vão dos 
conceitos ideológicos às questões 
sociais tipicamente brasileiras. O 
fenômeno Lula não ocorreria em 
nenhum outro país senão o Brasil. 
Por isso mesmo, ele difere de Kir-
chner, de Hugo Chávez ou de Evo 
Morales porque é fruto de nossa 
realidade. Não estou dizendo que 
seu surgimento foi uma fatalidade 
e que, portanto, houvesse o que 
houvesse, ele surgiria aqui e se 
tornaria presidente da República. 
Não, ele poderia não ter surgido ou 
não ter ido além da liderança sindi-
cal no ABC paulista: ter sido eleito 
presidente do sindicato dos meta-
lúrgicos e ficado nisso. Se foi além, 
deveu-se às suas qualidades pes-
soais –a capacidade de liderança, 
a sagacidade e a esperteza. Sim, 
mas essas qualidades só lhe pos-
sibilitaram ampliar o poder sobre 
os liderados e abrir caminho para 
a vida política porque as circuns-
tâncias históricas o permitiram: por 
exemplo, o fracasso da aventura 
guerrilheira que obrigou os Dirceus 
e Genoínos a se conformarem em 
fazer política dentro da legalidade, 
dando origem ao Partido dos Tra-
balhadores. Isso abriu caminho 
para que Lula se tornasse líder 
não apenas de sindicalistas, mas 
de um partido operário que aspira-
va à implantação do socialismo no 
Brasil. Ele, Lula, não era socialista, 
tampouco revolucionário. Nunca 
lera um livro na vida –conforme 
alardeou–, muito menos as teorias 
marxistas. Sucede, porém, que, 
como líder sindical, dispunha do 
apoio operário e, consequentemen-
te, da intelectualidade de esquerda 
que os militantes de classe média 
não logravam ter. Isso fez dele não 
apenas um dirigente sindical, mas 
um líder operário revolucionário, 
particularmente na imaginação dos 
intelectuais que sonhavam com um 
socialismo até então inviável. Não 
por acaso, Mário Pedrosa, Antonio 
Candido e outros intelectuais de 
prestígio passaram a ver nele a 
possibilidade de realização da re-
volução operária de que já haviam 
desistido. Lula tornou-se, portanto, 

a reencarnação daquele sonho. E 
assim foi que, embora nada enten-
desse de marxismo, assumiu o pa-
pel de líder da uma nova revolução 
operária brasileira. Sucede que, 
adotando essa imagem e o discur-
so esquerdista que lhe ensinaram, 
não conseguia eleger-se presiden-
te da República. Ao percebê-lo, 
esperto como sempre foi, mudou o 
discurso, tornou-se o Lulinha paz e 
amor, e venceu as eleições presi-
denciais de 2002. Aí começa a his-
tória de um novo Lula, presidente 
do Brasil, tomado pela megaloma-
nia, disposto a nunca mais deixar 
o poder. Toma, então, as providên-
cias necessárias para isso: de saí-
da, nomeia mais de 20 mil compa-
nheiros para funções públicas sem 
concurso e revoga o decreto de 
Fernando Henrique Cardoso, con-
forme o qual só técnicos poderiam 
ser nomeados para cargos técni-
cos, o que o impedia Lula de por 
companheiros e aliados sem quali-
ficação em funções importantes. E 
por aí foi. José Dirceu, seu braço 
direito, em viagem que fez então à 
Europa, declarou que o PT ficaria 
no poder por 20 anos no mínimo. 
Na verdade, Lula, como ele, pen-
sava que ali ficariam para sempre, 
conforme a prática da esquerda re-
volucionária. Um dos instrumentos 
principais desse projeto de poder 
era a Petrobras. E ele não demo-
rou a tomá-la nas mãos, nomeando 
para cargos fundamentais gente do 
partido e aliados, numa aliança cor-
rupta que, mais tarde, a Operação 
Lava Jato revelaria. Tarde demais, 
porque a essa altura já as trapaças 
haviam sido consumadas. Por ou-
tro lado, dentro de seu projeto de 
permanência no poder, presenteou 
aliados políticos com refinarias 
que nunca foram construídas ou 
custaram bilhões de reais a mais 
que o previsto. Assim, o adversário 
da privatização fez da Petrobras 
propriedade sua e de seu partido. 
Lula é a expressão brasileira do 
fenômeno populista que surgiu na 
América Latina como consequên-
cia das ditaduras militares que o 
anticomunismo norte-americano 
nos impôs e tornou possível que 
demagogos como Chávez e Lula 
se arvorassem em salvadores da 
pátria. (Ferreira Gullar é Cronista, 
Crítico de Arte e Poeta. Original-
mente publicado na Folha de S. 
Paulo em 26 de abril de 2015).
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 Na semana passada co-
memoramos em 24 de abril o dia 
do boi e pouco se ouviu falar. A 
comunicação nos dias atuais é 
um fator importantíssimo para ge-
rar novos negócios, conhecimen-
to, fortalecer marcas e aproveitar 
oportunidades, tanto na cidade 
como no campo. O curioso é que, 
na pecuária, poucos exploram o 
marketing estratégico do negó-
cio, e quase nunca se divulgam 
os números expressivos do setor. 
Ao mesmo tempo, os consumido-
res querem cada vez mais saber 
a origem da carne que comem. 

Talvez pelo dia do boi se confun-
dir com o dia do pecuarista. Os 
resultados da pecuária brasileira 
são pujantes. De certo, há espa-
ço para evolução e incremento 
de tecnologia e para que pro-
cessos sejam criados em prol de 
uma pecuária cada vez mais sus-
tentável e moderna. O marketing, 
visto de forma estratégica, e não 
apenas promocional, pode ajudar 
muito mais este setor, em plena 
expansão. O texto é fragmento 
do artigo do engenheiro-agrôno-
mo Álvaro Peixoto. (Fonte: Revis-
ta AG)

Dia do Boi: divulgue a pecuária!
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