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 Nesta semana, (09) ter-
ça-feira foi dada continuidade no 
recapeamento nas ruas do Bair-
ro Oliveira. As ruas Raul Soares 
e Tenente Reis no Bairro Mutirão 

Recapeamento no Bairro Oliveira
já estão recuperadas. A partir de 
terça-feira (15), iniciarão os reca-
peamentos em outras ruas deste 
bairro, assim melhorando a loco-
moção de veículos e pedestres. 

   Tenente Reis (Bairro Mutirão) (ANTES)     Tenente Reis (Bairro Mutirão) (DEPOIS) 

Raul Soares (Bairro Oliveira) (ANTES)              Raul Soares (Bairro Oliveira) (DEPOIS)          

    Raul Soares (Bairro Oliveira) (ANTES)   Raul Soares (Bairro Oliveira) (DEPOIS)

 A Coordenadora Ma-
ria Helena comunica que o en-
cerramento do Projeto Educar 
Prata 2015 aconteceu no dia 
09 de junho de 2015, na Esco-
la Municipal Dr Severiano Vilela 
Junqueira, onde foi realizado 
uma Feira Cultural e os alunos 
fizeram exposição de seus tra-
balhos. No decorrer do Projeto 
foram realizadas palestras, e 
visitação a locais históricos de 
nosso Município, proporcionan-
do aos alunos grandes oportu-

Cultura
nidades para troca de conheci-
mentos histórico e cultural. Foi 
uma experiência gratificante, tro-
car ideias com gestores da área 
cultural. Nossos agradecimentos 
a todos os participantes e em es-
pecial a Diretora Marilza, as Pro-
fessoras Adélia e Lucenilda; aos 
Palestrantes Sérgio Morais, Jose 
Cleanto, Luiz Henrique, Rosana 
Dias; a Secretária de Educação 
Liodê Aparecida e ao Prefei-
to Municipal Dr. Anuar Arantes 
Amui.

 A Prefeitura do Prata e 
a Secretaria de Serviços Públi-
cos realizou nesta semana (01) 
junho, a limpeza dos Bairros 
Progresso ll , Morada do Sol , 
Vila de Fátima e Aterro Sanitá-
rio.   As atividades foram execu-
tadas de acordo com a necessi-
dade de cada local, para evitar a 

Limpeza Pública
proliferação de mosquitos e ro-
edores, minimizando os impac-
tos ambientais causados pelo 
descarte irregular de resíduos 
sólidos nos mananciais e ruas. 
Foram feitas limpezas pontuais, 
com catação de papel, plásti-
cos, lixo, retirada de entulho e 
pintura de meio fio.

Bairro Progresso ll (ANTES)                                           Limpeza Bairro Progresso ll (DEPOIS)

Bairro Vila de Fátima (ANTES)                                       Limpeza Bairro Vila de Fátima (DEPOIS)   

Aterro Sanitário (ANTES)                                                  Aterro Sanitário (DEPOIS)
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
FALSO SAMARITANO – Existe um 
cidadão, que desde que chegou em 
nossa cidade, há alguns anos, enga-
nou todas a cidade matreiro se fazendo 
passar por bom samaritano, religioso, 
conselheiro e etc. Mas na verdade não 
passa de um lobo muito mau, traves-
tido de cordeiro. Sua historia e tão in-
tensa que será contada semanalmente 
em capítulos através do Jornal de Ne-
gócios brevemente. O Leitor não per-
de por esperar, vai ser uma revelação 
bombástica.
CAMPANHA INFLUENZA (VACINA-
ÇÃO) AGRADECIMENTO - A toda 
equipe de Saúde. Neste momento em 
que estamos finalizando a campanha 
de vacinação para Influenza, eu Ri-
cardo Ticly Alves (secretario da saú-
de) e Alessandra Vigilato (referência 
técnica epidemiológica) e ao mesmo 
tempo queremos parabenizar a todos 
que nela estiveram envolvidas desde 
Enfermeiros, técnicos de enfermagem, 
auxiliares de enfermagem, médicos, 
auxiliares de serviços, motoristas, en-
fim todos os funcionários, vocês foram 
brilhantes como sempre ao desenvol-
ver esta campanha em meio a tantos 
atropelos, principalmente em relação 
à vacina, a falta, receber pequenas 
quantidades, distribuir este quantitati-
vo para o as salas de vacina, a inse-
gurança se teríamos ou não doses na 
abertura da campanha, mas com tudo 
isso a campanha aconteceu e estamos 
alcançando a meta. Agora passaremos 
para vocês as orientações do ministé-
rio. A campanha influenza encerra em 
caráter nacional dia 05/06/2015. Os 
municípios que ainda não alcançaram 
a meta devem continuar vacinando até 
alcançarem pelo menos a meta. Os 
municípios que atingiram a meta míni-
ma de 80%, procurar as pessoas dos 
grupos prioritários. Analisar para qual 
grupo irá abrir a vacina de acordo com 
o numero de doses. A meta de Prata/
MG: Crianças: 84.23%, Trabalhador da 
saúde: 95.71%%, Gestantes: 94.31%, 
Puérperas: 105.00%, Idosos: 85.59%. 
Total: 86.62% Podemos melhorar com 
busca ativa das crianças e idosos, 
essa é a nossa meta. 
SAÚDE - Pediatras que atendem no 
Município nota-se que o maior nú-
mero de atendimentos se concentra 
na Policlínica “Conceição Aparecida 
Rodrigues Costa”. Fiquem atentos às 
agendas de pediatras que atendem no 
nosso município. Dr. Renato - Agenda: 
Policlínica Conceição Aparecida Rodri-
gues Costa (Hospital da Mulher) - de 
segunda a sexta - 12:30 UBSF Colina 
Park - Segunda às 7h, UBSF Cruzei-
ro do Sul - Terça e quinta às 7h, UBSF 
Bela Vista 7h; - Dra. Ana Paula - Agen-
da: Policlínica Conceição Aparecida 
Rodrigues Costa (Hospital da Mulher) 
segunda, terça e quinta - 7h; Dra. Le-
tícia - Agenda: UBSF Oliveira - Terça 
às 7h e às 13h ; quinta - às 7h , UBSF 
Primavera - quarta e sexta, UBSF Bela 
Vista - segunda - às 13h, UBSF Colina 
- quinta - às 13h, Policlínica Conceição 
Aparecida Rodrigues Costa (Hospital 
da Mulher)- quarta e sexta - 7h, PAM - 
de Segunda a sexta - 15:30 às 19h. No 
mês de maio foram atendidas o total de 
1308 crianças. Maiores Informações 
pelo telefone 3431-8738.
EMPRESAS DE TELEFONIA – Foi di-
vulgado recentemente, em um dos te-
lejornais  em Uberlândia, que as cam-
peãs de reclamações dos usuários nos 
órgãos competentes, são as empresas 
de telefonia. E a CTBC está entre elas. 
Já virou rotina, pelo menos no meu 
caso, a conta de telefone ser entregue 
após o vencimento. Ontem dia 09, che-
gou minha conta que tinha vencido no 
dia anterior, dia 08. Liguei para a em-

presa e falei com a atendente Bruna, 
que ficou de me enviar por e-mail uma 
nova fatura para pagamento sem juro 
e sem multa. A fatura foi enviada, mas 
com a multa e o juro. Você leitor já ima-
ginou uma empresa como a CTBC que 
tem centenas de milhares de clientes, 
usar da mesma artimanha com todos 
os seus clientes, vez ou outra. Recebe 
uma verdadeira fortuna de multa e juro 
indevidamente de seus clientes. Isto é 
crime e deve ser denunciado ao PRO-
CON em Uberlândia, que resolve em 
pouco tempo, essa falta de respeito, 
e consideração com o cliente. O Brasil 
precisa ser passado a limpo em todos 
os seguimentos, e sem a nossa união e 
nossa luta, tudo vai continuar na mes-
ma. Nunca deixe de lutar pelos seus 
direitos, mesmo que os valores sejam 
pequenos, vale a pena, ajuda a mora-
lizar o Brasil da corrupção e do abuso 
do poder econômico. (Gilberto de Ca-
margos Cunha)
ALARME FALSO – Semanas atrás di-
vulgamos aqui nesta coluna com desta-
que e grande satisfação, que a rodovia 
MGC 497 que liga Prata a Uberlândia 
estava sendo recapeada até a nossa 
cidade, segundo divulgado pelo funcio-
nário do DER que estava no local dos 
serviços. Mas parece que ficou só na 
promessa. As obras pelo menos ate o 
momento já foram interrompidas. Coi-
sa de governo do PT. (A Redação)
FALANDO EM PT – Prata, Uberlândia 
e toda Minas Gerais são os verdadei-
ros responsáveis pela desgraça que 
está acontecendo no Brasil, (desem-
prego, inflação, juros altos, aumento 
de impostos, fechamento de empre-
sas, etc, etc e etc...), por deixarem de 
votar em um mineiro legitimo, político 
experiente, para eleger uma ex-mineira 
travestida de gaucha, sem experiência 
e comandada por Lula em todo o seu 
primeiro mandato. Aquilo que o Lula 
chamava de marolinha, se transformou 
no maior tsunami da historia. Agora 
chorem na cama que é lugar quente. 
(Gilberto de Camargos Cunha)
MAIS DETONAÇÃO - Uma matéria do 
mesmo Estadão de domingo também 
detona Lula: "À medida em que a po-
pularidade de Lula - e seus índices de 
intenção de votos - são corroídos pelas 
denúncias de corrupção na Petrobrás, 
trapalhadas do governo Dilma Rous-
seff e pelo fraco desempenho da eco-
nomia, as reclamações em relação ao 
líder máximo do PT afloram". "Nas últi-
mas semanas virou moda no PT dizer 
que o grande erro do partido foi ter pro-
movido a ascensão social de milhões 
de brasileiros sem, no entanto, politizar 
esta fatia do eleitorado. No passivo de 
Lula também consta não ter feito a re-
forma política no momento em que os 
ventos sopravam a favor. Há ainda o 
fantasma de que Lula seja envolvido 
em investigações sobre corrupção, 
embora até hoje não existam provas 
contra ele".
MORTE ANUNCIADA - O psicanalis-
ta Mtnos Calil, coordenador do grupo 
Mãos Limpas Brasil, faz uma tradução 
das duas reportagens: "Morte anuncia-
da de Lula e do PT? É o que sugerem 
estas duas matérias do Estadão. Mas 
independente disso, a arrasadora crise 
econômica vai continuar sacrificando a 
sociedade brasileira, vivam ou morram 
Lula e o PT. A onda de desemprego 
está sendo avassaladora. E o Brasil 
está sendo governado de forma esqui-
zofrênica, tendo uma presidenta que 
faz de conta que preside, assistindo à 
governança do seu primeiro ministro 
banqueiro. Pelo visto, Deus não é bra-
sileiro." 
BOTANDO MEDO NO $TALINÁCIO? 
- Tem gente jurando que o compa-
nheiro $talinácio ficou apavorado com 
a frase dita pela Secretária de Justiça 
dos EUA, Loretta Lynch, quando pegou 

C l a s s i f i c a d o s
VENDO 2 TERRENOS UM AO LADO DO OUTRO  NO BAIRRO  PRO-
GRESSO: Tratar(34) 9974-8409
VENDO TRITURADOR – Motor 7,5 CV – 220 V – completo - valor R$ 
2.500,00. Tratar: 9993-1456 com Valdir.
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 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

será provar tudo isso lá na Corte de 
Nova York, onde Dilma, na hora certa, 
por ter sido presidente do Conselho de 
Administração da Petrobras, terá de 
responder por várias ilegalidades ou 
incompetências cometidas... 
ESTRANHA CAPTAÇÃO - Leitor Pau-
lo Elpídio relata um fato muito estra-
nho: "A Petrobrás arranjou, no exterior, 
US$ 2 bi, a 8,5% a.a.  Pedi a um ami-
go que se inteirasse, no Bankinter, em 
Barcelona, onde tem conta, a  que taxa 
anual lhe emprestariam 50 mil euros. 
Resposta após alguns minutos: 3,72% 
a.a. Empresa estatal paga mais juros 
para captar financiamento do que uma 
simples correntista". É mais uma recla-
mação para os minoritários da Petro-
bras fazerem ao governo, com grandes 
chances de ficarem, como sempre, 
sem resposta ou explicação factível...

os oito grandões da FIFA: "Ninguém é 
grande demais para a cadeia. Ninguém 
está acima da lei". Como não tem foro 
privilegiado, $talinácio deve ter se sen-
tido menor ainda...
DESLIGADA? Dilma Rousseff apro-
veitou uma entrevista ao jornalista 
Marc Perelman, da TV France 24, para 
garantir que nenhuma investigação da 
Lava Jato chegará até ela: "Eu não 
estou ligada (ao escândalo). Eu não 
respondo a esta questão porque eu 
não estou ligada. Eu sei que não estou 
nisso. É impossível. Eu lutarei até o fim 
para demonstrar que eu não estou li-
gada. Eu sei o que eu faço. E eu tenho 
uma história por trás de mim. Neste 
sentido, eu nunca tive uma única acu-
sação contra mim por qualquer malfei-
to. Então, não é uma questão de ‘se’. 
Eu não estou ligada”. A grande missão 

Creep-feeding, a solução 
do passado e do futuro

sidades nutricionais diárias dos be-
zerros, as quais estão crescentes, 
à medida do desenvolvimento cor-
poral, e não mais sendo atendidas 
pelo leite e/ou pasto para a maxi-
mização do desempenho. Esta prá-
tica de suplementação, por si só, 
geralmente não diminui o consumo 
de leite pelo bezerro, porém pode 
promover um efeito de substituição 
em que o animal passa a ingerir o 
suplemento alimentar ao invés de 
pastagem. (Fonte: Revista AG)

 Palavra de origem ingle-
sa, creep significa rastejar ou enga-
tinhar, referindo-se à maneira como 
os bezerros chegam ao cocho, e 
feeding significa alimentação. Em 
termos práticos, pode ser entendi-
da como alimentação privativa. É 
uma prática de manejo alimentar 
que tem como objetivo a suplemen-
tação de bezerros ainda durante o 
período em que estão mamando 
(lactentes). Desta forma, estariam 
sendo complementadas as neces-
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Gilmar Mendes determina que 
Justiça reabra investigação 
contra Fernando Pimentel

to foi resultado de uma "campanha 
premeditada e sistemática, articu-
lada com a própria Presidência da 
República, com ampla divulgação 
na mídia (...) em profundo atenta-
do à igualdade das candidaturas 
e à lisura do pleito". Embora não 
tenha entrado no mérito se Fer-
nando Pimentel praticou ou não 
irregularidades nas eleições, o 
ministro Gilmar Mendes disse, em 
seu despacho, que "é no mínimo 
precipitada a afirmação de que 
'com certeza' não houve nenhum 
ilícito eleitoral". "Na prática, a Cor-
te Regional não cuidou em recons-
truir a verdade, como propugna a 
doutrina mais abalizada, mas sim 
em simplesmente presumi-la", 
disse ele na decisão em que de-
terminou que o processo contra 
Fernando Pimentel fosse reaberto. 
Em dezembro, logo depois que foi 
eleito, Pimentel sofreu o primeiro 
revés na justiça eleitoral. O TRE-
-MG rejeitou a prestação de contas 
da campanha dele por considerar 
que ele ultrapassou em mais de 
10,1 milhões de reais o limite de 
gastos delimitado no seu registro 
de candidatura e omitiu despesas 
consideráveis, como os 3,2 mi-
lhões de reais pagos à Gráfica e 
Editora Brasil, empresa de Bene-
dito Rodrigues de Oliveira Neto. 
Bené, como é conhecido, é amigo 
próximo do petista e o principal 
alvo da Operação Acrônimo da 
Polícia Federal. A irregularidade na 
prestação de contas rendeu ao go-
vernador multa de 50 milhões de 
reais, além da abertura deste pro-
cesso. (Fonte: Site Revista VEJA))

“O TRE mineiro terá de apurar se o petista foi ou não beneficiado 
nas eleições por sua proximidade com a presidente Dilma”

 O ministro Gilmar Men-
des, do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), determinou nesta segunda-
-feira a reabertura de um processo 
de investigação contra o gover-
nador de Minas Gerais Fernan-
do Pimentel (PT), suspeito de ter 
praticado abuso de autoridade e 
abuso de poder político durante as 
eleições de 2014. Com a decisão 
do magistrado, o Tribunal Regio-
nal Eleitoral (TRE) mineiro terá de 
dar continuidade à fase de apura-
ção do processo e depois julgar 
se o petista foi ou não beneficiado 
nas eleições por sua proximidade 
com a presidente Dilma Rousseff. 
O PSDB havia apresentado uma 
ação de investigação judicial elei-
toral para que Pimentel e seu vice 
Antonio Andrade (PMDB) fossem 
investigados por abuso de poder 
político e de autoridade. Os tu-
canos alegavam que, durante as 
eleições de 2014, Pimentel teve 
"benefícios eleitorais" por ter parti-
cipado ativamente de oito eventos 
oficiais do governo da presidente 
Dilma Rousseff em sete diferentes 
regiões de Minas, entre fevereiro e 
abril de 2014, quando foram entre-
gues bens e serviços no valor de 
mais de 200 milhões de reais. O 
caso acabou arquivado sumaria-
mente pelo TRE-MG, que conside-
rou que não havia indícios de que 
Pimentel tivesse sido beneficiado 
eleitoralmente com os eventos ao 
lado de Dilma. O PSDB recorreu 
da decisão e alegou que a presen-
ça do então candidato petista ao 
governo do Estado nos eventos or-
ganizados pelo Palácio do Planal-

Sujou? Doações de R$ 4,5 milhões da 
Camargo Corrêa colocam Lula no rol 

de investigados pela Lava Jato

pagamentos tenham qualquer re-
lação com contratos da Petrobras 
e ressalta que "essas doações e 
pagamentos foram devidamente 
contabilizados, declarados e re-
colhidos os impostos devidos". 
A Camargo Corrêa garante que 
as contribuições ao Instituto Lula 
referem-se a apoio institucional e 
ao patrocínio de palestras do ex-
-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva no exterior. O caso de Lula 
ganha repercussão mundial. A Po-
lícia Federal anexou os pagamen-
tos de R$ 4,5 milhões feitos a Lula 
pela Camargo Corrêa ao inquérito 
que apura a participação da em-
presa e de seus executivos no es-
quema de corrupção. De acordo 
como o laudo, entre 2011 e 2013. 
A construtora informou à Receita 
Federal que pagou R$ 1,5 milhão 
a LILS Palestras, Eventos e Publi-
cidade. A empresa foi criada pelo 
ex-presidente após a sua saída do 
Planalto e era responsável pelo 
contratos de palestras e eventos 
feitos por Lula no Brasil e no exte-
rior. Não foi só Lula o beneficiado. 
A empreiteira repassou R$ 183 
milhões a políticos, em doações 
legais feitas pela empresa a cam-
panhas eleitorais de diversos par-
tidos, entre eles o PT, PMDB, PP 
e PSDB. A empresa JD Consul-
toria, de José Dirceu (que agora 
reclama que ele, Lula e Dilma es-
tão no mesmo saco), recebeu R$ 
900 mil da construtora. A empresa 
recebeu R$ 900 mil da Camargo 
Corrêa. A empreiteira pagou tam-
bém R$ 3,5 milhões a empresa 
de Pedro Paulo Leoni Ramos. O 
político foi ministro no governo 
Collor é um dos investigados na 
Lava-Jato suspeito de intermediar 
o pagamento de propina ao sena-
dor alagoano. A Camargo pagou 
também para Costa Global, do ex-
-diretor de Abastecimento da Pe-
trobras, o delator premiado Paulo 
Roberto Costa. Enquanto nada 
efetivamente acontece com Lula, 
ele continua livre, leve e soltinho 
da Silva, fazendo negócios pelo 
mundo afora, como "consultor" e 
palestrante, e político falante... A 
diferença é que aumentou a impo-
pularidade daquele que, até outro 
dia, era um mito inquestionável 
da politicagem tupiniquim. A coisa 
está tão feia que Lula já não pode 
mais viajar em avião comercial, 
sem levar vaiar. Também foi obri-
gado a se mudar do apartamento 
de São Bernardo do Campo para 
uma luxuosa casa no condomínio 
Swiss Park, na mesma cidade do 
ABC paulista, para não ser alcan-
çado pela bronca popular... Assim 
a sonhada sucessão presidencial 
de 2018 fica cada vez complicada 
e inviabilizada para ele... (© Jorge 
Serrão. Edição do Blog Alerta To-
tal de 10 de Junho de 2015).

 Há muito tempo que todo 
mundo já sabe que a Força Tare-
fa da Operação Lava Jato tem to-
dos os elementos para envolver o 
santo nome de Luiz Inácio Lula da 
Silva nos processos envolvendo o 
"clube" de empreiteiras que rou-
bou não só a Petrobras - mas ou-
tras estatais ainda sequer investi-
gadas, com a mesma modelagem 
de negociatas. Só duas grandes 
dúvidas persistem no mercado da 
politicagem: 1) Em que momento 
Lula será indiciado? 2) Haverá co-
ragem política suficiente para pe-
dir a prisão de um ainda influentís-
simo ex-Presidente da República? 
A primeira tem altíssima chance 
de ocorrer. A segunda, não, prin-
cipalmente no Brasil do jeitinho, 
da conciliação e da impunidade. 
Fato concreto é que ontem a "opo-
sição" de mentirinha e os inimigos 
de Lula puderam comemorar a 
divulgação de uma notícia mais 
que esperada. A Construtora Ca-
margo Corrêa pagou R$ 3 milhões 
ao Instituto Lula e outros R$ 1,5 
milhão à LILS Palestras Eventos 
e Publicidade. A grande bobagem 
cometida pelos contadores da em-
preiteira, para desespero de Lula, 
é que a grana não aparece como 
uma mera doação, que teria até 
ares de legalidade. Além de esta-
rem listados como "contribuições 
e doações", em 2012, os paga-
mentos também foram registrados 
com a suspeitíssima rubrica de 
"Bônus Eleitorais". Como Lula não 
disputou qualquer eleição munici-
pal, o tal bônus tem efeito pior que 
batom na cueca da amante acha-
da pela esposa traída nas vés-
peras do Dia dos Namorados. A 
descoberta tende a ser fatal para 
Lula e para o PT por um motivo 
muito simples: A Camargo Corrêa 
foi a única que fez doação seme-
lhante para o "ilustre palestrante" 
Lula ou para o instituto dele? O 
Ministério Público Federal, a par-
tir de várias delações premiadas, 
já tem indícios de que a resposta 
é negativa: outras empreiteiras 
também deram dinheiro a Lula. A 
grande expectativa no mercado da 
politicagem é pela divulgação de 
que outras grandes contribuições 
vieram da maior transnacional pri-
vada brasileira, a Odebrecht. Esta 
é a "surpresa" que falta, já que se 
tornou público que a OAS bancou 
as obras do apartamento triplex de 
Lula no Guarujá (SP). Pior que um 
soneto mal escrito é a versão do 
Instituto Lula alegando que "deve 
ser algum equívoco" da contabi-
lidade da Camargo Corrêa sobre 
os pagamentos a Lula: "O Instituto 
Lula não prestou nenhum serviço 
eleitoral, tampouco emite bônus 
eleitorais, o que é uma prerrogati-
va de partidos políticos". A asses-
soria do Presidentro nega que os 
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Lula se reuniu com delator 
do petrolão sobre Pasadena

tratativas para a aquisição. A con-
versa foi inscrita na agenda de Lula 
apenas como "Reunião Petrobras". 
Mas o Planalto não descreveu, na 
época, quais foram os participan-
tes. O relatório mostra que Paulo 
Roberto Costa, tratado por Lula 
como "Paulinho", ficou em Brasília 
dois dias e retornou em 1º de feve-
reiro ao Rio de Janeiro. O motivo 
registrado foi "reunião com o pre-
sidente Lula". O ex-presidente Lula 
afirmou, por meio de sua asses-
soria de imprensa, que "a reunião 
com a Petrobras" foi "há mais de 
nove anos" e "não tratou de Pasa-
dena". Ele não informou, contudo, 
qual foi, então, a pauta debatida. A 
assessoria de Lula sustentou ain-
da que o ex-presidente nunca teve 
uma conversa "particular" Paulo 
Roberto Costa e que, na ocasião, 
o encontro "teve a presença" do 

“Documento da Petrobras indica que ex-diretor Paulo 
Roberto Costa esteve com ex-presidente no Palácio 

do Planalto para tratar da compra de refinaria-
sucata no Texas – prejuízo foi de US$ 792 milhões”.

 Documento de uma au-
ditoria interna da Petrobras indica 
que o ex-diretor de Abastecimento 
Paulo Roberto Costa, condenado 
pelos desvios de dinheiro no es-
cândalo do petrolão, viajou a Brasí-
lia (DF) para se reunir com o então 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
em 2006 com o objetivo de tratar 
da Refinaria de Pasadena, no Te-
xas (EUA), um mês antes de a con-
troversa compra da planta de refino 
ser autorizada. Segundo auditoria 
do Tribunal de Contas da União 
(TCU), a aquisição causou prejuí-
zo de 792 milhões de dólares aos 
cofres públicos. A agenda cons-
ta de relatório intitulado "Viagens 
Pasadena", no qual a companhia 
lista deslocamentos feitos por seus 
funcionários e executivos, no Brasil 
e no exterior, em missões relacio-
nadas ao negócio, considerado um 
dos piores da história da petroleira. 
Conforme o documento, o encontro 
entre Lula e Costa se deu em 31 de 
janeiro daquele ano, no Palácio do 
Planalto, exatos 31 dias antes de 
o Conselho de Administração da 
Petrobras, na época chefiado pela 
então ministra da Casa Civil Dilma 
Rousseff, dar aval à aquisição de 
50% da refinaria. O ex-presidente 
nunca admitiu participação nas 

setembro, após firmar um acordo 
de delação premiada na Operação 
Lava Jato, ele foi encaminhado 
para prisão domiciliar, no Rio de 
Janeiro. Aos investigadores, o ex-
-diretor confessou, entre outras ir-
regularidades, ter recebido propina 
de 1,5 milhão de dólares para não 
atrapalhar a compra de Pasadena, 
feita em duas etapas, entre 2006 
e 2012, ao custo de 1,2 bilhão de 
dólares. O prejuízo apontado pelo 
TCU é de quase 70% do valor 
pago. A presidente Dilma alega que 
só aprovou a compra dos primeiros 
50% da refinaria, em 2006, porque 
desconhecia aspectos prejudiciais 
do negócio. Em março do ano pas-
sado, ela justificou que, ao tomar a 
decisão, se embasou num relatório 
técnico e juridicamente falho, apre-
sentado por Cerveró ao Conselho 
de Administração, que não citava 
duas cláusulas. Uma delas, a Mar-
lim, garantia rentabilidade mínima 
de 6,9% ao ano ao Grupo Astra Oil, 
sócio da Petrobras no empreendi-
mento, mesmo que a refinaria fos-
se deficitária. A outra (Put Option) 
assegurava à parceira o direito de 
vender sua parte à estatal em caso 
de desacordo. Em nota enviada na 
quarta-feira, o Palácio do Planalto 
reiterou que Dilma só foi informada 
da omissão sobre a cláusula Mar-
lim no parecer em junho de 2008, 
em outra reunião do colegiado. E 
que não tratou de Pasadena, quan-
do ministra, com Lula. "A ministra-
-chefe da Casa Civil não tratou da 
compra da refinaria com o presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva", 
afirmou. O advogado de Costa, 
João Mestieri, não se pronunciou. 
(Fonte: Site Revista VEJA).

ex-presidente da estatal José Ser-
gio Gabrielli. A relação de viagens 
mostra que Gabrielli foi a Brasília 
no mesmo período para "reunião 
no Palácio do Planalto". Ele disse, 
porém, não se recordar do compro-
misso e que, não necessariamen-
te, estava no prédio da Presidência 
para falar com Lula naquele dia. 
"Não me lembro dessa reunião", 
afirmou. "Duvido que tenha aconte-
cido isso", disse Gabrielli, alegan-
do que Costa "não tinha nada a ver 
com Pasadena".  documento da 
Petrobras foi produzido para subsi-
diar as investigações da comissão 
interna que apurou irregularidades 
na compra de Pasadena. Além da 
viagem de Costa a Brasília, cons-
tam outros 209 deslocamentos de 
profissionais da estatal, ligados à 
aquisição e à gestão da refinaria 
americana, entre março de 2005 e 
fevereiro de 2009. Não há menção 
à agenda do ex-diretor de Abaste-
cimento com Lula no relatório final 
da comissão, que responsabiliza 
pela compra, além do próprio Cos-
ta, o ex-diretor de Internacional 
Nestor Cerveró, Gabrielli e outros 
dirigentes da época. O ex-diretor 
não foi questionado sobre o encon-
tro quando, em agosto do ano pas-
sado, a comissão enviou a ele um 
questionário sobre sua participa-
ção na compra de Pasadena. Cos-
ta respondeu aos questionamentos 
quando cumpria prisão preventiva 
em Curitiba (PR). Acusado e já 
condenado por envolvimento no 
esquema de corrupção da Petro-
bras, Costa ficou preso de março a 
maio e de junho a setembro do ano 
passado na carceragem da Polícia 
Federal na capital paranaense. Em 
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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

carro de passeio prata, sentido à 
Campina Verde, e ainda não foram 
localizados. Com a explosão, a 
agência e outros caixas eletrônicos 
ficaram destruídos, parte do teto 
cedeu e vários estilhaços de vidro 
ficaram espalhados pelo chão. A 
PM não soube informar se a qua-
drilha conseguiu levar dinheiro do 
caixa e de quanto foi o prejuízo à 
agência. Como os outros suspei-
tos ainda não foram identificados, 
não é possível informar se também 
são da cidade de Uberlândia e se 
trata de uma quadrilha especializa-
da em ataque a caixas eletrônicos 
na região. Segundo o gerente da 
agencia informou nesta quarta fei-
ra, 10, ainda não foi possível saber 
se os assaltantes conseguiu levar 
algum dinheiro pois todos os cai-
xas foram danificados e ficaram 
travados. Somente com a chegada 
dos técnicos para substituir as ma-
quinas danificadas será possível 
saber se os ladrões conseguiram 
levar algum dinheiro. O banco esta 
funcionando precariamente, com 
atendimento só nos caixas. (Com 
conteudo Portal G1)

 Uma quadrilha com qua-
tro criminosos explodiu um caixa 
eletrônico do Bradesco na ma-
drugada desta sexta-feira (5), no 
Prata. Durante a ação, houve tro-
ca de tiros com a polícia e um dos 
autores foi preso em flagrante. A 
ocorrência ainda está em anda-
mento e segundo as primeiras in-
formações da Polícia Militar (PM), 
o crime ocorreu por volta das 3h30 
no Centro da cidade, na agencia 
do Bradesco. Os militares foram 
acionados e conseguiram chegar 
no momento da ação dos ladrões. 
Ao chegar à agência, a polícia de-
parou com quatro suspeitos que 
dispararam em direção aos milita-
res, que revidaram. Não há infor-
mações sobre feridos. Durante a 
fuga, um dos autores não conse-
guiu entrar no carro a tempo e foi 
preso. Ainda de acordo com a PM, 
o suspeito de 23 anos é de Uber-
lândia e tem passagens por tráfico 
de drogas. Uma arma de fogo ca-
libre 12 também foi apreendida e 
levada para a delegacia de Polícia 
Civil junto ao suspeito. Os outros 
três criminosos fugiram em um 

Quadrilha explode caixas do Bradesco, 
troca tiros com a PM um é preso 

“Suspeito de 23 anos tem passagens por tráfico de 
drogas em Uberlândia. Ocorrência está em andamento e 

demais autores não foram identificados).

Vendo três novilhas Girolando
Vendo três novilhas Girolando, sendo duas 7/8 e uma 3/4, todas com 
prenhes 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
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ele fez (de besteira) pelo Brasil foi 
pior ainda. Até hoje Sarney reina. Re-
nan Calheiros, presidente do Senado, 
não por acaso, é um de seus pupilos 
e herdeiros, junto com Edson Lobão, 
companhia limitada & sociedade anô-
nima... Leônidas tem culpa ou dolo 
pelo gesto pró-Sarney? No julgamen-
to da História, a intenção dele não foi 
tomada isoladamente. O General era, 
simplesmente, a parte mais corajosa 
de um sistema. Ele acabou sendo o 
porta-voz de uma decisão tomada por 
forças muito acima - tanto políticas, 
quanto econômicas. Na sucessão dos 
militares, o desejo e o acordo feito era 
para impedir retaliações. A agenda foi 
cumprida direitinha na Era Sarney. O 
estilo linha-dura de Leônidas salvou o 
maranhense da degola com o agrava-
mento de uma crise econômica brutal. 
Como prova do tal "sentimentalismo 
tupiniquim", José Sarney usou seu site 
na internet para lamentar a perda do 
grande amigo Leônidas. O poeta ma-
ranhense proclamou que Leônidas foi 
"o último dos grandes chefes militares 
que tomaram parte nos acontecimen-
tos centrais da História do Brasil na úl-
tima metade do século passado". Sar-
ney mandou publicar: "Foi um grande 
soldado, um profissional exemplar, 
com virtudes patrióticas e morais que 
o fizeram uma referência nas Forças 
Armadas. Sua participação na transi-
ção democrática foi decisiva e a ele 
devemos grande parte da extinção do 
militarismo — a agregação do poder 
militar ao poder político — no Brasil. 
Ele deu suporte a que transição fosse 
feita com as Forças Armadas e não 
contra as Forças Armadas. Pacificou 
o Exército e assegurou e garantiu o 
poder civil. Reconduziu os militares 
aos seus deveres profissionais, de-
fendendo a implantação do regime 
democrático que floresceu depois de 
1985". Estamos sofrendo agora os 
efeitos daquela tal "democracia"... 
O gesto de Leônidas em favor de 
Sarney - acreditando que a decisão 
preservava as Forças Armadas, nem 
tão amadas pelo processo de guerra 
midiática que se acentuaria desde a 
campanha pelas eleições "Diretas, Já" 
- custou tão caro ao Brasil quanto ou-
tra decisão terrível: o chamado "golpe 
na revolução redendora de 1964", co-
metido em 13 de dezembro de 1968, 
com a decretação do desnecessário 
Ato Institucional número 5 (mais co-
nhecido como AI-5). Foi um ato falho 
que vigorou por 10 anos, até 13 de ou-
tubro de 1978. Voltemos ao Leônidas. 
Vale lembrar que foi Tancredo Neves 
quem o designou para ser seu Minis-
tro do Exército. Após o falecimento 
de Tancredo, permaneceu à frente do 
Ministério durante os cinco anos do 
governo de José Sarney (1985-1990). 
Desenvolveu projetos como a FT-90 
(Força Terrestre 1990), que permiti-
ram a modernização do Exército Bra-
sileiro, que dentre outras coisas ad-
quiriu a sua Aviação. Isto foi coerente 
com a inteligência que o tinha levado 
a ser o primeiro colocado de sua tur-
ma na Escola de Comando e Estado-
-Maior do Exército (ECEME). Por tal 
mérito intelectual, Leônidas recebeu 
a Medalha Marechal Hermes de prata 
dourada com uma coroa. Durante sua 
gestão, Leônidas tomou uma outra 
decisão histórica que custa muito cara 
às Forças Armadas no presente. Ele 
impediu a publicação do Projeto Orvil 
(livro ao contrário) que relataria, com 
provas documentais, todos os crimes 
cometidos pela chamada esquerda re-
volucionária e terrorista na História do 
Brasil, principalmente nas décadas de 

 O brasileiro tem um outro 
pecado tão ou mais grave quanto 
seu desapreço pela democracia ver-
dadeira ou a submissão a aceitar so-
breviver, passivamente, sob tutela de 
um Estado Capimunista, autoritário, 
cartorial, cartelizado, centralizador, 
perdulário e corrupto. Nós cultivamos 
um falso sentimentalismo pessoal que 
atrapalha a compreensão correta da 
leitura histórica, e nos faz repetir os 
mesmos erros do passado, de manei-
ra recorrente. Costumamos não fazer 
a autocrítica e a crítica certeira, nem 
na hora da morte. Morreu um dos 
mais brilhantes e influentes militares 
brasileiros. Aos 94 anos de idade, 
após complicações geradas por um 
tombo, faleceu o General de Exército 
Leônidas Pires Gonçalves. O velório 
do ex-ministro do Exército acontece-
rá das 8h 30min às 11h30min deste 
sábado, no Palácio Duque de Caxias, 
sede do Comando Militar do Leste, no 
Rio de Janeiro. O corpo de Leônidas 
(que deixa esposa, 2 filhos, 4 netos 
e 7 bisnetos) será cremado, a par-
tir das 13 horas, no Crematório São 
Francisco Xavier, no bairro do Caju. 
Já que Leônidas veio do pó e à poei-
ra retornará, como todos os mortais, 
vamos analisar a figura dele diante 
da História mal contada do Brasil. O 
General tem uma responsabilidade 
gravíssima. Leônidas foi o avalista da 
posse de José Sarney na Presidência 
da República. A decisão fora tomada 
em 15 de março - um dia depois do 
presidente eleito pelo Colégio Eleito-
ral do Congresso Nacional, Tancredo 
de Almeida Neves, ter sido fulminado 
por dores abdominais que o perse-
guiam desde a tensa campanha pre-
sidencial contra Paulo Maluf. No dia 
14 de março, Tancredo não aguentou. 
Um leiomioma benigno, porém infec-
tado, estourou em sua região abdo-
minal. A ordem dada foi esconder da 
opinião pública que Tancredo tinha 
um tumor. A palavra câncer sempre 
gerou pavor e denotava fragilidade 
e fatalidade programada. Mais que 
o medo da doença fatal, doente an-
tes de tomar posse, Tancredo tinha o 
temor concreto de que o então Presi-
dente João Figueiredo se recusasse 
a passar a faixa presidencial ao seu 
vice, naquele momento considerado 
um "traidor" dos militares. Naquele 
momento, amigos e familiares rela-
tam que Tancredo teria pensado em 
uma famosa frase de Getúlio Vargas, 
de quem fora ministro: "No Brasil, não 
basta vencer a eleição, é preciso ga-
nhar a posse"... O General Lêonidas 
garantiu a de Sarney! Em meio à po-
lêmica da posse, na madrugada do 
dia 15 de março, Leônidas se dirigiu 
a Sarney com um recado-nomeação: 
"Boa noite, Presidente". A História 
não batiza oficialmente, mas, Leôni-
das deu o "Golpe Militar de 1985" que 
colocou o vice de Tancredo no poder. 
A morte de Tancredo, após longa ago-
nia, foi marketeiramente anunciada 
em 21 de abril - dia de Tiradentes, 
mártir mineiro. Aquela que seria ba-
tizada de "Nova República", após o 
governo dos presidentes militares, já 
nasceu literalmente morta, graças ao 
câncer de Tancredo e ao movimento 
de Leônidas. A entrega do poder a 
Sarney atrasou o Brasil 1000 anos. 
O maranhense era um reconhecido 
"filhote da dita-dura". A diferença dele 
para Paulo Maluf como gestor é que 
o paulista realizou grandes obras 
por seu Estado e pela cidade de São 
Paulo, apesar dos notórios superfa-
turamentos. O que Sarney fez pelo 
Maranhão todo mundo sabe. O que 

O General Leônidas e o Golpe Militar de 1985

sado, a retração ficou em 32,6%. 
Segundo o balanço da Anfavea, 
as importações responderam por 
15,2% de todos os veículos vendi-
dos no quinto mês de 2015, abaixo 
dos 16,2% de abril.  Apesar do re-
cuo nas vendas, as exportações de 
veículos cresceram cerca de 3% no 
período, efeito da desvalorização 
do real e do aquecimento do mer-
cado mexicano. A produção de ve-
ículos no Brasil caiu 3,4% em maio 
na comparação com abril, para 
210,1 mil unidades, informou a as-
sociação nesta segunda. Na com-
paração com maio de 2014, a pro-
dução de carros, comerciais leves, 
caminhões e ônibus teve queda de 
25,3%. No acumulado de janeiro a 
maio houve baixa de 19,1%, para 
1,092 milhão de unidades, ante o 
mesmo período do ano anterior. As 
paradas nas linhas prosseguem 
neste mês. Há 25 mil funcionários 
afastados entre layoff, férias cole-
tivas e licenças remuneradas. Já o 
nível de emprego nas montadoras 
caiu 1% em maio ante abril. Para 
2015, a associação previu queda 
de 17,8% na produção de veícu-
los no Brasil em 2015, para 2,585 
milhões de unidades, piorando 
expectativa anterior divulgada em 
abril de queda de 10%. Para as 
vendas de carros, comerciais le-
ves, caminhões e ônibus, a indús-
tria vê agora baixa de 20,6% em 
2015, para 2,779 milhões de unida-
des, frente a uma projeção anterior 
de queda de 13,2%. "As vendas de 
maio foram bastante piores do que 
esperávamos", disse o presiden-
te da Anfavea, Luiz Moan. (Fonte: 
Site UOL)

 As vendas de veículos no-
vos caíram 27,5% em maio, ante o 
volume de um ano antes, mostrou 
balanço divulgado nesta segunda-
-feira (8) pela Anfavea (Associa-
ção Nacional dos Fabricantes de 
Veículos Automotores), entidade 
que representa as montadoras 
instaladas no país. Em relação a 
abril, a queda foi de 3%. No total, 
212,7 mil veículos foram vendidos 
em maio, em número que inclui 
carros de passeio, utilitários leves, 
caminhões e ônibus. O resultado 
leva para 20,9% o tombo desse 
mercado desde o início do ano. 
O volume emplacado nos cinco 
primeiros meses - 1,11 milhão de 
unidades –corresponde ao pior 
resultado da indústria de veículos 
em oito anos. Só no segmento de 
carros de passeio e utilitários leves, 
que teve descontos no IPI retirados 
na virada do ano, os volumes de 
maio caíram 26,3%, na compara-
ção com igual mês de 2014. Foram 
205,2 mil unidades licenciadas, 
3,2% a menos do que em abril. Já 
as vendas de caminhões somaram 
apenas 6 mil unidades em maio, 
menos da metade do volume re-
gistrado um ano antes, de 12,7 
mil veículos.  Ante abril, os empla-
camentos de caminhões subiram, 
3,9%. No segmento de ônibus, 
as vendas do mês passado foram 
35,3% menores do que as de um 
ano atrás. No total, 1,5 mil coleti-
vos foram entregues em maio, 7% 
abaixo perante abril. As vendas de 
máquinas agrícolas equivaleram a 
4.148 unidades em maio. Em rela-
ção a abril, a queda foi de 2,6%; na 
comparação com maio do ano pas-

Venda de veículos até maio é a 
menor em oito anos, diz Anfavea

ço, alegam, a estatal divulgou o 
prejuízo de R$ 6,2 bilhões 'ape-
nas com propinas, sendo que não 
há dúvida que tais atos de corrup-
ção influenciaram em tal número'. 
A organização criminosa, segun-
do o Ministério Público Federal, 
"atuou de forma a influenciar o 
processo eleitoral, diante do pa-
gamento de propinas via doações 
oficiais e não oficiais". O crimina-
lista Edward Rocha, que integra o 
núcleo de defesa dos executivos 
da OAS, reagiu taxativamente 
aos argumentos derradeiros da 
força-tarefa da Operação Lava 
Jato. "As prolixas e extensas ale-
gações finais do Ministério Públi-
co Federal não merecem comen-
tários, pois quem muito escreve 
assim o faz porque não tem como 
dizer o óbvio."

Procuradores pedem mais de 30 anos 
de prisão para cúpula da OAS

 Os procuradores da 
República que integram a força-
-tarefa da operação Lava Jato 
querem mais de 30 anos de pri-
são para os executivos da em-
preiteira OAS denunciados por 
envolvimento com o cartel que 
teria provocado rombo estimado 
em R$ 6 bilhões na Petrobras. 
Nove procuradores subscrevem 
as alegações finais. Eles pedem 
a condenação da cúpula da em-
preiteira - José Aldemário Pinhei-
ro Filho, o Léo Pinheiro, Agenor 
Franklin, José Ricardo Breghirolli, 
Mateus Coutinho e Fernando Au-
gusto Stremel Andrade - por or-
ganização criminosa, corrupção 
ativa e lavagem de dinheiro. Os 
procuradores sustentam que os 
valores desviados da Petrobras 
'são enormes'. Em recente balan-
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tido Comunista Brasileiro (PCB), e do 
episódio conhecido como Massacre 
da Lapa, contra a cúpula dirigente do 
Partido Comunista do Brasil (PCdoB). 
A História não perdoa aqueles que 
erram na estratégia... Os militares 
perderam a guerra ideológica, mas 
continuam vigorando, no inconsciente 
coletivo, como uma das mais admira-
das e respeitadas instituições... basta 
ver as milhares de pessoas, nas redes 
sociais da internet, que cobram deles 
uma ação de parceria em uma "inter-
venção constitucional"... Será que a 
morte de Leônidas servirá para que os 
militares entendam que não se pode 
cometer erro estratégico de avaliação 
na condução política? (© Jorge Ser-
rão. Edição do Blog Alerta Total de 5 
de Junho de 2015).

70 e 80. Se tais relatos tivessem sido 
oficialmente publicados naquela épo-
ca, muita polêmica inútil e mentiras fa-
bricadas pelas Comissões da Verdade 
teriam sido, no mínimo, atenuadas. O 
próprio Leônidas foi vítima do erro de 
ter censurado o Projeto Orvil - hoje 
disponível na internet. Em dezembro 
de 2014, no relatório final da Comis-
são Nacional da Verdade (CNV), seu 
nome aparece como um dos respon-
sabilizados por violações dos direitos 
humanos. No texto, a CNV lembra 
que, como chefe do Estado-Maior do 
I Exército na década de 1970, o Ge-
neral foi o chefe do Centro de Ope-
rações de Defesa Interna (CODI). Os 
revanchistas culpam Leônidas pelas 
ações violentas de repressão no âm-
bito da Operação Radar, contra o Par-


