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 Dia 19/05/15 “os alunos 
da 4ª e 5ª série do ensino funda-
mental da Escola Municipal Dr. 
Severiano Vilela Junqueira, acom-
panhados pela coordenadora Ma-
ria Helena, pela Diretora Marilza 
Viana Silvério e pelas professo-
ras: Adélia Caetano Silva e Lu-
cenilda Silva Freitas fizeram uma 
visita ao Bem Patrimonial “Matriz 
Nossa Senhora do Carmo”, onde 
foi proferida uma palestra pela pe-
dagoga Rosana Dias Oliveira. O 
tema abordado foi “Preservação e 
Valorização de nossos Bens Pa-
trimoniais”. O “EDUCAR PRATA 
2015”, tem como princípio levar 

Educar Prata 2015
aos jovens conhecimentos e en-
riquecimento individual e coletivo 
sobre a herança cultural de nosso 
Município. O encerramento deste 
Projeto acontecerá na Escola Mu-
nicipal Dr. Severiano Vilela Jun-
queira no dia 09/06/2015, quando 
acontecerá uma “ Feira Cultural”, 
e os alunos farão exposição de 
seus trabalhos a partir das 9 ho-
ras. Contamos com a presença 
e o apoio de todos os Pratenses. 
Nossos agradecimentos pela par-
ticipação e colaboração da Se-
cretaria de Educação e Cultura e 
pelo apoio da Prefeitura Munici-
pal.

 Continua em andamento 
a Campanha Nacional de Vacina-
ção contra a Gripe. Foi prorrogado 
até o dia 05/06 (sexta-feira). Já fo-
ram vacinadas aproximadamente 
4.100 pessoas. Os profissionais de 
saúde de Prata estão preparados 
e esperando você na unidade de 
saúde mais perto de sua casa. De-
vem receber a vacina:
-Crianças de seis meses até meno-
res de cinco anos (quatro anos, 11 

meses e 29 dias) 
-Gestantes e puérperas (até 45 
dias após o parto)
-Pessoas com 60 anos ou mais 
-Pessoas portadoras de doenças 
crônicas não transmissíveis ou 
com outras condições clínicas es-
peciais. As doses da vacina ficam 
disponíveis nas Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs). O atendimento é 
de 8h às 17h. Prata, Ação e Traba-
lho Por Você!

 Está sendo realizada dia 
(21) quinta-feira na CAAP (coope-
rativa de agentes ambientais do 
prata), um projeto sustentável, en-
volvendo todas as escolas munici-
pais e rurais. Hoje foi o dia de visita 
Escola Municipal Afonsina Maria de 
Jesus (Rio do Peixe). As crianças 
tiveram um café na ONG e depois 
foram levadas para a usina de tria-
gem e compostagem onde a pa-
lestrante Carmem Aparecida Rosa 
(presidente da CAAP e educadora 
ambiental), mostrou passo a passo 
o trabalho e o processo dos agen-
tes explicando para as crianças 
questões ambientais importantes 
para o nosso cotidiano.

Vacinação

Projeto Escolas 
Sustentáveis com a vida

ATENÇÃO POPULAÇÃO PRATENSE! 

 O Serviço de Inspeção 
Municipal - S.I.M. emite certifi-
cado de qualidade a empresas e 
empreendedores que se adequa-
ram às exigências sanitárias vi-
gentes em legislação específica, 
e que também possuem qualida-
de e higiene em seu processo de 
produção.
 A Prefeitura Municipal 
do Prata, Prefeito Dr. Anuar Amui 
juntamente com a Vigilância sani-
tária tem como objetivo qualificar 
100% dos estabelecimentos pra-
tenses, garantindo o procedimen-
to e a qualidade dos alimentos. 
Prata - Ação e trabalho por você.

Serviço de Inspeção Municipal-SIM

 No último dia 23 de maio 
de 2015, aconteceu um imprevisto, 
onde nossos atletas deslocaram-se 
rumo a Uberlândia a fim de dispu-
tar mais duas partidas, no entanto 
deparamos com a mudança de ho-
rário, porém não fomos informados 
perdendo nosso tempo, causando 
assim insatisfação entre nossos 
atletas e comissão técnica. Mas a 
Liga Uberlandense (organizadora 

Torneio Liga Uberlandense 
de Futebol – Sub 15/13

do campeonato) reconheceu o erro 
e marcou nova partida em data a 
ser definida.

Atenciosamente,
Amauri Macedo
Supervisor da Divisão de Esporte 
e Lazer
e                                                                          
Adilson Lemes
Técnico de Futebol 
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
NOTICIA DO SÉCULO PARA OS 
PRATENSES – Finalmente, depois 
de tantos anos, de muitas reclama-
ções, acidentes fatais e danos ma-
teriais para os veículos, os respon-
sáveis pela rodovia MGC 497 que 
liga Prata a Uberlândia, resolveram 
abandonar as operações tapa bu-
racos, que não tinham nenhuma 
serventia, era dinheiro jogado fora, 
porque não duravam até a próxima 
chuva, e resolveram recapear a ro-
dovia toda até nossa cidade. Os 
trabalhos já foram iniciados. As in-
formações foram repassadas a essa 
coluna por um funcionário da obra 
nesta terça feira, 26. A população 
pratense agradece.
FRASE DA SEMANA 1 - “Não se 
deixem enganar pelos cabelos bran-
cos, pois os canalhas também enve-
lhecem.” (Rui Barbosa)
FRASE DA SEMANA 2 - Pode-se 
enganar a alguns o tempo todo e a 
todos por algum tempo, mas não se 
pode enganar a todos o tempo todo. 
(Abraham Lincoln)
A VACA TOSSIU TANTO, QUE VI-
ROU TUBERCULOSE -  A presiden-
te Dilma, quando ainda candidata 
afirmou categoricamente em um dos 
debates com os outros candidatos 
na TV que: – “Nem que a vaca tussa 
eu mexerei nos direitos dos trabalha-
dores”. Como a mentira tem perna 
curta, uma das primeiras medidas de 
seu novo governo foi justamente me-
xer nos direitos dos trabalhadores. 
Nesta terça feira o Senado aprovou 
o saco de maldades contra os traba-
lhadores. E desumano a fila em todo 
o Brasil para conseguir o seguro de-
semprego, auxilio doença etc e etc.
GUERRA ANUNCIADA – O grito 
de Fernando Collor dá bem a linha 
do que vem pela frente na guerra 
entre os políticos e os procurado-
res. Já está claro que deputados e 
senadores apresentarão projetos 
que tornam transparentes as ações 
investigatórias do Ministério Público. 
Ao final dessa guerra, quem sairá 
ganhando é a sociedade brasileira... 
(Fonte: Site Alerta Total) 
LIVRO INTERESSANTE - O jornalis-
ta e escritor Waldo Luiz Viana lança 
o livro "O Elogio aos Bebedores - o 
Alcoolismo como metáfora proibida", 
de 237 páginas. Trata-se de um en-
saio crítico que desvenda os misté-
rios positivos e negativos do ato de 
beber numa sociedade hipócrita que 
fabrica e tolera o álcool, mas detesta 
o alcoólatra. Vendido por R$ 31,63 
(Versão impressa) e R$ 7,53 (Versão 
ebook), o livro pode ser adquirido 
através do site www.clubedeautores.
com.br - acessando o autor waldo 
luis viana... (Fonte: Site Alerta Total)
CARTA NA MANGA - Cunha guar-
da para esta semana, de votação da 
reforma política, uma poderosa – e 
perigosa – carta na manga, que ele 
pode sacar a seu bel-prazer. Trata-
-se da PEC 20/1995, que estabelece 
o parlamentarismo no Brasil. (Por 
Lauro Jardim – Radar on Line – Site 
Revista VEJA)
VALE-TUDO  - A CPI da Petrobras 
vai iniciar acareações entre dela-
tores e acusados de corrupção na 
estatal em junho, após os depoimen-
tos de empreiteiros. “Vai ser o nosso 
UFC”, diz um deputado.(Fonte: Pai-
nel Site UOL)
CANTEIROS… - Reunião da CBIC 
(Câmara Brasileira da Indústria da 
Construção) nesta terça-feira em 
Brasília reuniu 114 empresários 
responsáveis pelas obras do Minha 
Casa Minha Vida para discutir os 
cortes do Orçamento. (Fonte: Painel 

Site UOL)
… PARADOS - O setor decidiu apre-
sentar uma pauta para o governo 
equacionar pendências em paga-
mentos e garantir a continuidade das 
obras. Sem isso, ameaça promover 
demissões em equipes e a paralisa-
ção de projetos. (Fonte: Painel Site 
UOL)
TEM FRIBOI NA LINHA? - O Su-
premo Tribunal Federal determinou 
que o BNDES preste as informações 
pedidas pelo Tribunal de Contas da 
União sobre os empréstimos de mais 
de R$ 8 bilhões de reais ao grupo 
J&F, dono da JBS, a maior doadora 
eleitoral do PT. Só para o projeto à 
reeleição de Dilma, a empresa de-
sembolsou quase R$ 70 milhões de 
reais. A decisão abre a porta para 
que o STF, a qualquer momento, 
mande abrir também a caixa preta 
dos empréstimos do BNDES às em-
presas brasileiras que fazem obras 
nos países estrangeiros amigos da 
companheirada... ((Fonte: Site Alerta 
Total)
HOMEM É DETIDO COM R$ 1 MI-
LHÃO EM DINHEIRO NO CARRO 
NA BR-365 EM MG - Um homem 
de 38 anos foi detido pela Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) com R$ 1 
milhão em dinheiro, na madrugada 
desta quarta-feira (27), no entronca-
mento da BR-365 com BR-040 próxi-
mo a João Pinheiro, no Noroeste do 
Estado. De acordo com a PRF, ele 
não tinha documentos que compro-
vasse a origem do dinheiro. Segundo 
a polícia, durante uma fiscalização 
de rotina o homem foi abordado e a 
quantia de dinheiro estava dentro do 
veículo, no compartimento do porta-
-malas e atrás do banco traseiro. 
Ainda de acordo com a PRF, o mo-
torista contou que seguia de Uber-
lândia para São João Del Rei e que 
trabalha com imóveis. O motorista 
foi detido e encaminhado junto com 
o dinheiro para a Polícia Federal de 
Uberlândia. (Fonte: Site Portal G1)
NO RS, CATEGORIA DE REPO-
SIÇÃO COM MAIOR ALTA FOI A 
DESMAMA - As pastagens de verão 
no Rio Grande do Sul ainda não per-
deram a qualidade devido ao volume 
de chuvas que o estado vem rece-
bendo ao longo das últimas sema-
nas. Tendo condições de manter os 
animais no pasto, parte dos pecua-
ristas opta por postergar as vendas 
dos bovinos. Este tem sido um fator 
altista, tanto para o mercado de re-
posição quanto para o mercado do 
boi gordo, ambos pouco ofertados. 
As pastagens de inverno já vêm se 
desenvolvendo em algumas regi-
ões, estimulando o pecuarista a ir 
às compras, no entanto, com mais 
cautela devido ao receio em relação 
ao comportamento dos preços no 
momento da venda dos animais. No 
entanto, nos últimos dias houve ele-
vação dos preços da arroba do boi 
gordo no mercado futuro. Além dis-
so, a reabertura do mercado chinês 
gera expectativa de melhor deman-
da daqui para frente, o que anima os 
invernistas. No Estado, a categoria 
de reposição com maior alta no perí-
odo foi a desmama (6@), que subiu 
28%. A cotação do boi gordo aumen-
tou 16% no mesmo período. (Fonte: 
Scot Consultoria)
CHINA VAI HABILITAR 26 FRIGO-
RÍFICOS BRASILEIROS ATÉ JU-
NHO - O Brasil deverá ter 26 plan-
tas frigoríficas habilitadas a exportar 
para a China até junho deste ano, o 
que pode representar cerca de US$ 
520 milhões em vendas para o país 
oriental. O anúncio foi feito pela mi-
nistra Kátia Abreu (Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento) depois de 
receber, em audiência, o ministro 

C l a s s i f i c a d o s
VENDO AGIO DE 2 (DOIS) TERRENOS JUNTOS NO BAIRRO JA-
CARANDÁ II – Sendo um de esquina com área total de 598m2. Tratar 
9136-0096 TIM ou 9999-8767. 
VENDO UM CAMINHÃO MERCEDES BENS 709 – Carroceria de 
madeira, freio a ar, direção hidráulica 94/95: Tratar (34) 9997-1709 ou 
3431-1783 falar com Marco.
VENDO TRATOR 50 X MASSEY - Tratar (34)8844-8086 falar com Luiz.
VENDO ÁGIO DE TERRENO NO BAIRRO COLINA PARK BOULEVARD 
– Na Rua Dr. Talma Campos Abreu, com água, luz, esgoto e asfalto: 
Tratar (34) 9136-0096 ou 9999-8767 
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

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

ANUNCIE NO

chinês da Administração de Inspe-
ção de Qualidade e Quarentena, Zhu 
Shuping. Do total de plantas habilita-
das, nove frigoríficos (oito de bovinos 
e um de aves) tiveram a habilitação 
oficializada, junto com a assinatura 
do fim do embargo da China à carne 
brasileira. Segundo a ministra Kátia 
Abreu, o governo chinês se compro-
meteu em liberar as 17 plantas res-
tantes em junho, durante visita oficial 
da ministra ao país oriental. "Entre-
guei toda a documentação em inglês 
para o ministro. Ele saiu daqui com 
a promessa de uma cooperação rá-
pida, de que tem toda disposição de 
ajudar", disse. (Fonte: Acrimat)
DESVALORIZAÇÕES NO MERCA-
DO ATACADISTA DE CARNE COM 
OSSO - Mercado do boi gordo com 
pressão de baixa. Em São Paulo, os 
preços permanecem estáveis para 
o boi e vaca gordos, cotados em R$ 
148,00/@ e R$ 138,50/@, à vista, 
respectivamente. As escalas de aba-
te atendem, em média, quatro dias. A 
qualidade das pastagens ainda pro-

porciona um cenário de retenção do 
boi gordo por parte do produtor, fren-
te aos valores menores ofertados. 
Por outro lado, as vendas de carne 
no atacado continuam fracas, o que 
não permite que as indústrias frigorí-
ficas repassem os preços do boi gor-
do para a carne. O Equivalente Scot 
Carcaça, que calcula a receita do fri-
gorífico com a venda de couro, sebo, 
miúdos, subprodutos, derivados e 
carne com osso está cotado em R$ 
166,48/@, queda de 1,6%, compa-
rado com o início da semana passa-
da. No mercado atacadista de carne 
com osso, houve queda no preço do 
boi casado. As carcaças de animais 
inteiros e castrados estão cotadas 
em R$ 8,50/kg e R$ 8,80/kg, respec-
tivamente. (Fonte: Scot Consultoria)



3Sexta-feira, 29 de Maio de 2015

Comprar, vender ou alugar, 
anuncie nos Classificados 

do Jornal de Negócios.
Vendo três novilhas Girolando
Vendo três novilhas Girolando, sendo duas 7/8 e uma 3/4, tem duas 
prenhes e uma com prenhes não confirmada. As três novilhas é da 
família do touro Frederick, mães com lactações acima de 20KG de 
leite. Valor das três novilhas R$ 7.500,00.

TRATAR: (34) 9115-5420 - Município de Monte Alegre de Minas

Internautas lançam chapa presidencial 
Barbosa-Frossard, e políticos e MPF 

entram em guerra aberta

gem de forma criminosamente 
institucionalizada. O País precisa 
ser descontaminado das ideias, 
conceitos e práticas erradas. Na 
busca de soluções imediatas, 
em vez de questionar e propor 
uma mudança estrutural, virou 
moda "combater a corrupção". 
Claro, que isto é necessário. 
Porém, é preciso ficar claro que 
ela é consequência, efeito, e 
não causa dos problemas estru-
turais. A culpa de tudo é da es-
trutura estatal capimunista, cuja 
visão é baseada na sociedade 
sendo submetida serviçalmen-
te aos Poderes estatais - e não 
o contrário, como recomenda a 
civilização política e democráti-
ca. O Brasil está na barbárie, e 
os políticos entrando em estágio 
de "alopração", junto com alguns 
segmentos estatais muito pode-
rosos. Vide a guerra declarada 
entre a cúpula do Congresso 
Nacional e o Ministério Público 
Federal. Ontem, o Procurador-
-Geral da República, Rodrigo 
Janot, lançou a campanha "Cor-
rupção, não!": A corrupção não 
pode ser vista como algo cotidia-
no e que permeia nossas vidas. 
Chegou a hora de dar um basta". 
Na verdade, Janot respondeu, de 
forma indireta, aos ataques de 
bastidores que vem sofrendo do 
presidente da Câmara, Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ) e do Senado, 
Renan Calheiros (PMDB-AL), 
junto com seus aliados políticos. 
Organizada pelo Ministério Pú-
blico Federal em parceria com a 
Associação ibero-americana de 
Ministérios Públicos (AIAMP), 
a campanha "Corrupção, não!" 
mobiliza procuradores de Justiça 
de 21 países contra a corrupção. 
O objetivo é mostrar à população 
a importância de combater a cor-
rupção não apenas na esfera do 
poder, mas em suas vidas pes-
soais, além de mostrar o papel 
do Ministério Público no combate 
à corrupção. A iniciativa tem um 
hotsite e uma página no Face-
book, onde é possível comparti-
lhar as peças. (© Jorge Serrão. 
Edição do Blog Alerta Total de 26 
de Maio de 2015).

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

 A livre manifestação po-
lítica nas redes sociais começou 
a viralizar ontem uma curiosa an-
tecipação da distante sucessão 
presidencial de 2018. Internautas 
lançaram uma chapa da pesada: 
Joaquim Barbosa, para presiden-
te, e Denise Frossard, para vice. 
No STF, Bat Barbosão virou he-
rói nacional ao detonar os men-
saleiros, e a Denise, no Tribunal 
de Justiça do Rio de Janeiro, foi 
a juíza que cumpriu o dever de 
condenar os bicheiros, de forma 
justa e corajosa. Barbosa ainda 
não se manifestou sobre a ideia. 
Recebendo tal "propaganda" em 
seu facebook, Denise Frossard 
entrou, de forma séria, na "brinca-
deira" (que pode se transformar 
em algo politicamente sério, se 
houver uma organização política 
em torno de propostas concretas 
na construção de um Projeto Na-
cional fundamentalmente federa-
lista). A juíza comentou: "Como 
sou Parlamentarista proponho 
MORO para Primeiro Ministro! 
Pronto! Questão resolvida!". 
O "lançamento virtual" de uma 
"campanha" claramente fora de 
hora, capaz de angariar muitos 
adeptos nestes tempos bicudos 
da tríplice crise (Moral, Econômi-
ca e Institucional), é um indicador 
do descontentamento completo 
manifestado pelo senso comum 
das pessoas de bem. A maioria, 
nos espaços públicos reais e na 
internet, repete o desabafo: "Es-
tou de saco cheio. Algo tem de 
mudar já". De tanto ser repetido, 
tal "mantra" tem tudo para virar 
realidade, a qualquer momento. 
Estruturalmente, o sistema de 
Estado no Brasil é um morto-
-vivo que causa danos concretos 
à sociedade. Por isso, o temos 
de superar o Capimunismo. Esta 
mistura doida e criminosa de ca-
pitalismo estatal selvagem com 
alguns tons autoritários de um 
retrógrado comuno-socialismo 
inviabiliza o País como Nação, 
impede o desenvolvimento real 
e agrava as falhas estruturais, 
principalmente a que propaga a 
corrupção como instrumento da 
ação de rapinagem da politica-

Brasil já é, em números absolutos, 
o País em que mais se mata no mundo: 

60 mil mortes por ano
preocupações dos cidadãos. A cri-
se econômica, com desemprego 
e extinção de postos de trabalho, 
tende a agravar a situação de ten-
são social. Só não se pode perder 
de vista que a barbárie no Brasil é 
um problema civilizatório. A violên-
cia é o resultado de uma estrutura 
Capimunista, que nunca priorizou 
investimentos em Ensino, Pesqui-
sa e Desenvolvimento - preferindo 
seguir o caminho fácil do rentismo 
em uma relação promíscua entre o 
sistema financeiro e a máquina es-
tatal perdulária e corrupta. Se não 
rompermos e mudarmos a estrutu-
ra Capimunista rentista, continua-
remos sendo o País subdesenvol-
vido e cada vez mais violento, até 
que chegue ao estágio da desa-
gragação e desintegração. Se não 
fecharmos a torneira da fábrica de 
marginais, gerenciada por uma su-
perestrutura estatal que patrocina 
a corrupção e retroalimenta a vio-
lência, tudo em nome da manuten-
ção no poder, rapidamente chega-
remos ao agravamento do caos em 
uma nação que mata dezenas de 
milhares de pessoas por ano, sem 
estar em guerra declarada. Cadê 
a turminha dos direitos humanos 
que não cuida de tais questões? 
Tratar, cínica ou burramente, dos 
"direitos dos manos" vai inviabilizar 
completamente o Brasil. Será que 
a má intenção deles é realmente 
esta? Pelo que se vê, temos as-
sunto muito mais importante que 
a mera saída de uma Dilma ou do 
enxugamento de gelo no combate 
à corrupção em um Brasil estrutu-
ralmente criminoso... As violências 
política, econômica e aquele que 
todo mundo percebe mais facil-
mente (dos margiranhas) estão 
acabando com a gente... (© Jorge 
Serrão. Edição do Blog Alerta Total 
de 27 de Maio de 2015).

Edição do Alerta Total – www.alertatotal.net - Por Jorge Serrão - serrao@alertatotal.net
 O uso de armas de fogo 
na prática homicida aumentou de-
pois do estatuto dos 10 anos do 
"desarmamento legal" no Brasil. 
Com quase 60 mil homicídios por 
ano, o Brasil já é, em números 
absolutos, o País em que mais se 
mata no mundo, embora não este-
jamos em guerra (militar ou civil) 
declarada. Os pregadores do de-
sarmamento da população civil - e 
não dos criminosos profissionais 
- tiveram seus inocentes argumen-
tos assassinados pelo resultado 
do Mapa da Violência 2015 com-
parado com os números de anos 
anteriores. O Mapa da Violência 
2015 revela que foram registrados 
no Brasil 395.435 homicídios en-
tre 1995 e 2003. Destes, 256.844 
foram praticados com armas de 
fogo. Já entre 2004 e 2012, foram 
registrados 455.146 assassinatos, 
dos quais 322.310 praticados com 
arma de fogo.  No Brasil, 10 anos 
após a aprovação do estatuto do 
desarmamento - considerado um 
dos mais rígidos do mundo , - o co-
mércio legal de armas de fogo caiu 
90%. No entanto as mortes por 
armas de fogo aumentaram 346% 
ao longo dos últimos 30 anos. An-
tes do estatuto do desarmamento, 
de todos os meios possíveis para 
matar um indivíduo, armas de fogo 
foram as utilizadas em 64,95% dos 
casos. Depois do estatuto, este 
meio, continuou sendo empregado 
em 70,81% do total de casos de ho-
micídio. Os crime institucionaliza-
do, cada vez mais organizado, não 
deixou de ter armas para a ofensi-
va. Já a população ficou privada, 
legalmente, do direito legítimo de 
ter capacidade armada de defesa. 
O Brasil é um barril de pólvora. O 
aumento da violência, principal-
mente urbana, mas que já apavora 
o meio rural, é uma das grandes 
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Quem é quem: conheça os acusados e condenados no escândalo da FIFA

comitê executivo da FIFA. - Daryan 
e Daryll Warner, trindadense e ame-
ricano, 46 anos e 40 anos - filhos 
do também acusado Jack Warner, 
ex-membro do comitê de desenvol-

zuelano, 68 anos - presidente da 
federação da Venezuela e membro 
do comitê-executivo da Conmebol. 
Costas Takkas, inglês, 58 anos - 
braço-direito do presidente da Con-
cacaf.

Outros acusados
José Lázaro Margulies, brasileiro, 
75 anos - chefe da empresa Valente 
Corp. and Somerton Ltd. - Alejandro 
Burzaco, argentino, 50 anos - chefe 
da empresa de marketing espor-
tivo Torneos y Competencias SA 
(Argentina) e suas afiliadas. - Aa-
ron Davidson, norte-americano, 44 
anos - presidente da Traffic Sports 
USA Inc. (Estados Unidos). - Hugo 
e Mariano Jinkis, argentinos, 70 e 
40 anos - chefes da empresa de 
marketing Full Play Group SA (Ar-
gentina) e suas afiliadas. - Nicolás 
Leoz, paraguaio, 86 anos - presi-
dente da Conmebol e ex-membro 
do comitê executivo da FIFA. Jack 
Warner, trindadense, 72 anos - 
presidente da União de Futebol 
do Caribe, conselheiro especial da 
federação de Trinidad e Tobago e 
ex-vice-presidente do comitê-exe-
cutivo da FIFA.

Réus condenados
José Hawilla, brasileiro, 71 anos 
- fundador e presidente do grupo 
Traffic. - Charles Blazer, norte-ame-
ricano, 70 anos - ex-secretário-ge-
ral da Concacaf e ex-membro do 

 A investigação do FBI que 
culminou na prisão de nove dirigen-
tes da FIFA em Zurique, nesta quar-
ta-feira, e o processo movido pela 
Justiça dos Estados Unidos envol-
ve 17 pessoas. São quatro réus já 
condenados, que assumiram a cul-
pa por diversos crimes, e outros 14 
acusados (incluindo os dirigentes), 
sendo dois desses brasileiros: o ex-
-presidente e atual vice-presidente 
da CBF José Maria Marin e o em-
presário José Lázaro Margulies. 
Confira a lista dos envolvidos no 
escândalo abaixo:

Dirigentes presos
José Maria Marin, brasileiro, 83 
anos - ex-presidente e atual vice-
-presidente da CBF. - Jeffrey Webb, 
caimanês, 50 anos - vice-presiden-
te da FIFA e membro do comitê exe-
cutivo, presidente da Concacaf e da 
federação de Ilhas Cayman. - Eu-
genio Figueredo, uruguaio, 83 anos 
- vice-presidente da FIFA e membro 
do comitê executivo, ex-presidente 
da Conmebol e da federação uru-
guaia. - Eduardo Li, costarriquenho, 
56 anos - presidente da federação 
de Costa Rica, membro do comitê-
-executivo da FIFA e do comitê-exe-
cutivo da Concacaf. Júlio Rocha, 
nicaraguense, 64 anos - presidente 
da federação da Nicarágua e mem-
bro do comitê de desenvolvimento 
da FIFA. - Rafael Esquivel, vene-

Investigação inclui contrato 
da CBF com marca esportiva 

e Copa do Brasil 

de US$ 150 milhões (cerca de R$ 
400 milhões) em subornos em tro-
ca do apoio oficial dos executivos 
de marketing que concordaram 
com pagamentos ilegais" A maior 
parte dos esquemas alegados 
no indiciamento se relacionam a 
solicitação e recebimento de su-
bornos por dirigentes de futebol 
pagos por executivos de marke-
ting esportivo em conexão com 
a comercialização de direitos de 
mídia e marketing de diversas 
partidas e torneios - incluídos aí 
eliminatórios da Copa do Mundo 
na região da CONCACAF, a Copa 
de Ouro da CONCACAF, a Liga 
dos Campões da CONCACAF, a 
Copa América Centenário, a Copa 
América, a Copa Libertadores e a 
Copa do Brasil - que é organizada 
pela CBF. Outros esquemas ale-
gados se relacionam com o paga-
mento de suborno em relação ao 
patrocínio da CBF por uma grande 
marca esportiva americana, a es-
colha da sede da Copa de 2010 e 
a eleição presidencial da FIFA em 
2011."

“Com José Maria Marin, lista de réus conta com 17 pessoas, entre dirigentes e 
empresários de marketing esportivo, além de duas empresas do grupo Traffic”

vimento da FIFA.
Empresas condenadas

Traffic Sports International Inc. 
(Ilhas Virgens Britânicas) e Traffic 
Sports USA Inc. (Estados Unidos).

Departamento de Justiça americano diz que investiga 
pagamento de suborno em contrato da CBF com 

"grande marca esportiva norte-americana"
 O Departamento de Jus-
tiça americano tem o Brasil na 
mira. Além da detenção do ex-pre-
sidente da CBF, José Maria Marin, 
em Zurique, a CBF foi citada es-
pecificamente na nota divulgada 
sobre a investigação. Segundo 
os americanos, as investigações 
incluem acusações sobre paga-
mento de suborno em relações ao 
contrato da CBF com uma grande 
marca esportiva americana (pro-
vavelmente a Nike, fornecedora 
da entidade desde os anos 90) e 
também pagamentos em relação 
a contratos da Copa do Brasil. 
Veja o trecho em que os temas são 
abordados: "Duas gerações de di-
rigentes de futebol abusaram de 
suas posições de confiança para 
ganho pessoal, frequentemente 
através de aliança com executivos 
de marketing inescrupulosos que 
barraram competidores e manti-
veram contratos lucrativos para 
si mesmos através do pagamento 
sistemático de propinas. Os diri-
gentes são acusados de conspira-
ção para solicitar e receber mais 

Kátia Abreu: 
não haverá redução de 
custeio em 2015/2016

último ministro da Fazenda que 
esteve no Mapa foi Delfim Neto, 
porque era ministro das duas pas-
tas. O ministro Levy, quando fez 
questão absoluta de vir até aqui, 
demonstra sensibilidade e sinali-
za que a Fazenda leva a sério a 
agropecuária brasileira", destacou 
a ministra. "Os ajustes deste ano 
atingirão todos os segmentos, e 
com o agronegócio não será dife-
rente em relação aos juros. Mas o 
setor receberá uma atenção espe-
cial". (Fonte: Ministério da Agricul-
tura)

 A ministra da Agricultura, 
Kátia Abreu, garantiu que o Plano 
Agrícola e Pecuário não terá re-
dução de recursos para o custeio 
da safra 2015/2016. Ela tratou de 
detalhes do plano em reunião com 
o ministro da fazenda, Joaquim 
Levy. "Não haverá nenhum real 
de redução em custeio. Nós po-
deremos ter são boas surpresas", 
disse. Ela destacou a importância 
de o ministro da Fazenda ter com-
parecido ao encontro do Ministério 
da Agricultura (Mapa) para tratar 
do Plano Agrícola e Pecuário. "O 

Comprar, vender ou alugar, 
anuncie nos Classificados 

do Jornal de Negócios.


