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 A Obra do Ginásio Polies-
portivo da Escola Municipal União e 
Caridade está sendo realizada com 
100% de recurso Federal e foi uma 
conquista da atual administração, 
que preocupa com o conforto e me-
lhor qualidade de ensino dos alunos 
da rede municipal. Em relação à pa-
ralisação da obra foi devido ao atraso 
do repasse da 3ª parcela do governo 
federal, pois trabalhamos com plane-
jamento obedecendo as clausulas do 
convênio (contrato). Sem o repasse 
financeiro do governo, as obras lo-
gicamente pararam. Diante da si-
tuação o Prefeito Dr. Anuar Arantes 
Amui, usando da influência que tem 
junto ao governo federal conseguiu 
que no dia 18 de Maio, que fosse 
efetuado o deposito da 3ª parcela do 
convênio, sendo um total de 4 par-
celas. A Construtora que executa a 
obra solicitou 30 dias para realizar o 
planejamento para a entrega de todo 
o serviço contratado, sendo assim 
reiniciou a obra dia 15 de Junho. É 
bom lembrarmos que a Escola União 

Esclarecimento 

 O CEL (Centro de Esporte e 
Lazer) oportuniza a comunidade em ge-
ral a prática de escolinhas esportivas de 
várias modalidades. Em seus projetos 
está a formação de equipes de inicia-
ção desportiva na modalidade Voleibol, 
visando à participação em diversos 
eventos esportivos, nas categorias Mi-
rim (10/12 anos), Infantil (13/14 anos) e 
Juvenil (15/17 anos). Sendo o esporte 
uma ferramenta de auxílio no processo 

Projeto voleibol do CEL 
(Centro de Esporte e Lazer)

do desenvolvimento educacional, social 
e de saúde do ser humano, o CEL (Cen-
tro de Esporte e Lazer) propõe desen-
volver a iniciação e o aperfeiçoamento 
desportivo na modalidade de Voleibol. 
Através dos valores éticos e morais, 
crianças e adolescentes encontram no 
esporte incentivo a essas conquistas, 
aliadas ao sentimento de cooperação e 
amizade. Professor responsável: José 
Rodolfo Rodrigues Tironi.

 Quando o assunto é “Cultu-
ra” estar bem informado é sempre im-
portante, por isso, a Prefeitura Munici-
pal através de uma equipe coordenada 
pela Secretária de Educação e Cultura 
Liodê Aparecida Lopes Arantes e seus 
assessores Maria das Graças, Helvé-
cio, Rosangela e Maria Cristina; estão 
promovendo uma organização geral 
em seu acervo Cultural para melhor 
servir a população pratense. 

Prata Ação e Trabalho por Você

e Caridade foi construída no governo 
do ex-prefeito João Humberto Silva 
Novaes (Fuca) mandato 1993 a 1996 
e desde então a Escola vem neces-
sitando de um Ginásio Poliesportivo 
para prática esportiva e recreação, 
considerando que os alunos prati-
cam aulas de educação física em 
baixo de uma árvore, ou seja, crian-
ças expostas ao sol e a chuva. A 
atual administração Municipal con-
seguiu a construção de mais salas 
de aula, devido a grande demanda 
de alunos matriculados; e também 
a construção de muro que cerca a 
escola, trazendo segurança para os 
alunos e para o imóvel. A placa de 
publicidade do Governo Federal em 
relação à obra da Escola Municipal 
União e Caridade, foi instalada quan-
do ainda existia um velho alambrado, 
agora, com a construção do novo 
muro, a referida placa ficou em parte 
prejudicada visualmente mas já está 
instalada na parte externa para não 
gerar situações de cunho meramente 
de interesse de politiqueiros. 

Festa Junina da Praça
 No dia 27 de Junho acon-
teceu o Juninão na praça XV de 
Novembro, com muita pipoca, 

quentão, pau de sebo e forró com 
Joãozinho do Brasil & Banda Bala-
da.

Agende-se para os próximos.
03/07/2015 – Juninão do Cras – Lo-
cal: Cras

04/07/2015 – Escola Municipal 
Afonsina Maria de Jesus – Local: 
Distrito do Rio do Peixe

 
PORTARIA Nº 443/2015 

 
NOMEIA CANDIDATOS APROVADOS EM 
CONCURSO PÚBLICO E CONTÉM OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 

 Dr. Anuar Arantes Amui, Prefeito do Município 

de Prata, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 69, 

VI e IX da Lei Orgânica Municipal, e considerando a homologação 

do resultado final de candidatos aprovados no Concurso Público 

nº. 001/2015. 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - Ficam nomeados os candidatos 

aprovados em concursos público, abaixo discriminados, para 

prover os seguintes cargos: 

 
PROFESSOR I – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
E/OU PROFESSOR DO 1º AO 5º ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 
 

1-  Luciana de Souza Silva Rodrigues 
2-  Renata Maria Filmiano Silva Andrade Lopes 
3-  Jessica Silva Santos 
4-  Vilsimone de Souza Ferreira Freitas 
5-  Aline Juliana da Silva Franco 
6-  Alecsandra Oliveira Costa Silva 
7-  Alessandra Macedo Amaral 
8-  Fabricia Costa Menegaz 
9-  Tatiana Gonçalves de Oliveira Silva 
10- Catiane Vilela de Oliveira Guimarães 
11- Silvia Iara Michels Silva 
12- Marilza Viana Silvério 
13- Maristania de Campos Abreu 
14- Carla Almeida dos Santos 
15- Ana Maria Souto Nunes Alves 
16- Angelita Oliveira Braga 
17- Alescsandro Ferreira 

 
PROFESSOR II – PROFESSOR DO 5º AO 9º DO ENSINO 
FUNDAMENTAL – MATEMATICA       
               

1- Miriam Andrade Santos Viana 
2- Raquel Lucio Gonçalves Ferreira 

 
PROFESSOR II – PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL – PORTUGUES 
 

1- Ney Cesar Silva Souza 
2- Ana Paula Andrade Teixeira 

 
SECRETARIO ESCOLAR 
 

1- Risia Oliveira da Silva 
2- Augusto Cesar Costa e Silva 
3- Silvia Aparecida Alves Arantes 
4-Gisele Aparecida de Castro 
5-Renata Maria Santos Nogueira 
6-Tayssa Vilela Carvalho 

  
SERVENTE ESCOLAR 
 

1- Lucelene Santos Silva 
2- Maisa Andrade Silva Oliveira 
3- Radvania Costa Santos Andrade 
4- Ana Vitoria Oliveira 

 
Art. 2º - A posse dos candidatos aprovados e nomeados no 

art. 1º ocorrerá no prazo de trinta dias contados da publicação deste 

ato de provimento (Art. 35 § 1º do Estatuto dos Servidores Público 

do Município de Prata). 

Art. 3º - No ato da posse os candidatos deverão apresentar 

toda a documentação exigida no item 2.6 do Edital de Concurso nº 

001/2015, declaração pública de bens e valores que constituem seu 

patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, 

emprego ou função publica (art. 35 § 3º da Lei Complementar n. 

002/2006, de 31 de janeiro de 2006). 

§ 1º - Os candidatos nomeados serão submetidos, para efeito 

de posse, a exame médico oficial conforme item 10.7 do edital. 

§ 2º - Os candidatos que no ato da posse não apresentarem 

os documentos previstos no caput serão eliminados conforme item 

10.8 do edital. 

Art. 4º - O prazo para os candidatos entrarem em exercício 

é de 15 (quinze) dias, contados da data da posse, sob pena de 

exoneração (art. 37 § 3º do Estatuto do Servidor Público 

Municipal). 

       Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 

publicação. 

                   

Prefeitura Municipal de Prata, em 22 de junho de 2015. 

 
ANUAR ARANTES AMUI 

Prefeito Municipal
 

 
 

 
PORTARIA N.º 444/2015 

  
NOMEIA CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO 
PÚBLICO E CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
Dr. Anuar Arantes Amui, Prefeito Municipal de Prata, 

Estado de Minas, no uso de suas atribuições legais, e considerando a homologação 

do resultado final de candidatos aprovados no concurso público n. 001/2015. 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º - Ficam nomeados os candidatos aprovados em concurso público, 

abaixo discriminados, para prover os seguintes cargos: 

 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 
      1- Luanny Carla Cardoso Silva  1º Lugar 
 
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 
 
      1- Stephani Silva Oliveira   1º Lugar 
      2- Ana Flavia de Oliveira   2º Lugar 
      3- Tais Silva Arantes                                               3º Lugar   
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS 
 
      1- Suzan Karly Ferreira Silva  1º Lugar 
      2- Eliciane Machaim Silva   2º Lugar 
      3- Ana Maria Macedo   3º Lugar 
 
CIRUGIÃO DENTISTA 
 
     1- Samila Silva Vilela                                             1º Lugar 
 
ELETRICISTA 
 
     1- Rodrigo Thiago Rui                                             1º Lugar 
 
ENFERMEIRO 
 
     1- Thais Rezende Mendes   1º Lugar 
     2- Jaqueline de Souza Arantes  2º Lugar 
 
FISIOTERAPEUTA 
 
    1- Cleine Arantes Souza   1º Lugar 
 
MÉDICO VETERINÁRIO 
 
      1- Thaciano Henrique Sousa Santos                        1º Lugar  
 
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
 

1- Sergio Jose de Magalhães  1º Lugar 
2- Romes Oliveira Santana  2º Lugar 
3- Miguel Lopes da Silva                              3º Lugar 

 
MOTORISTA DE CAMINHÃO 
 
       1- Ualisson de Sousa Braga   1º Lugar 
       2- Roberto Vicente da Silva                                    2º Lugar 
       3- Nilton Natal de Carvalho   3º Lugar 
 
MOTORISTA DE ONIBUS 
 
       1- Jose Vilela dos Reis Neto   1º Lugar 
       2- Manoel Silas dos Santos Silva  2º Lugar 
       3- Leonardo Gomes A de Morais                           3º Lugar 
   
 
MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE 
 
       1- John Fagner Ferreira da Silva  1º Lugar 
       2- Vilene Silva Gregório Soares                             2º Lugar   
       3- Ademir de Souza Santos                                     3º Lugar 

 
OFICIAL ADMINISTRATIVO (PORTADOR DE DEFICIÊNCIA) 
     1- Eduardo Melo Novais                                            1º Lugar  

 
OPERADOR DE MÁQUINAS 
 
     1- Edson Lopes Bezerra   1º Lugar 
     2- Dalbert Oliveira Silva   2º Lugar 
 
OPERARIO 
 
     1- Ricardo Rodrigues Morais   1º Lugar 
     2- João Roberto Silva                                                2º Lugar 
  
   PEDREIRO 
 
     1- Jose Augusto Macedo de Freitas                          1º Lugar 
 
PSICÓLOGO  
 
     1- Virginia Maria Silva Terra   1º Lugar 
 
SERVIÇOS GERAIS 
 
     1- Raine Mendes Freitas Ferreira  1º Lugar 
     2- Sonia Aparecida Alves Teodoro  2º Lugar     
     3- Alcione Rodrigues Maia Gomes  3º Lugar   
 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 

1- Vilmondes Gonçalves da S Rodrigues 1º Lugar 
2- Idelnei Pereira Gomes                                   2º Lugar 

 
 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM (PORTADOR DE DEFICIÊNCIA) 
 

1- Jaqueline Aparecida Souza Ferreira 1º Lugar 
 
TÉCNICO EM INFORMATICA 
 
     1- Jordana Vilela Martins                                        1º Lugar 
 
TÉCNICO EM RAIO X 
 
    1- Wallison Batista Dutra                                          1º Lugar 
    2- Ricardo Freitas Gouveia   2º Lugar 
 
VIGIA 
 
     1- Weverton Teixeira da Silva  1º Lugar 
     2- Roberto Pereira de Castro   2º Lugar 
 
 

Art. 2º - A posse dos candidatos aprovados e nomeados no art. 1º ocorrerá no 

prazo de trinta dias contados da publicação deste ato de provimento (Art. 35 § 1º 

do Estatuto dos Servidores Público do Município de Prata). 

Art. 3º - No ato da posse os candidatos deverão apresentar toda a 

documentação exigida no item 2.6 do Edital de Concurso nº 001/2015, declaração 

pública de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao 

exercício ou não de outro cargo, emprego ou função publica (art. 35 § 3º da Lei 

Complementar n. 002/2006, de 31 de janeiro de 2006). 

§ 1º - Os candidatos nomeados serão submetidos, para efeito de posse, a 

exame médico oficial conforme item 10.7 do edital. 

§ 2º - Os candidatos que no ato da posse não apresentarem os documentos 

previstos no caput serão eliminados conforme item 10.8 do edital. 

Art. 4º - O prazo para os candidatos entrarem em exercício é de 15 (quinze) 

dias, contados da data da posse, sob pena de exoneração (art. 37 § 3º do Estatuto 

do Servidor Público Municipal). 

Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Prata, em 22 de junho de 2015. 

 
ANUAR ARANTES AMUI 

Prefeito Municipal 
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
PARA CÚPULA DO PLANAL-
TO, SÓ “REZA BRAVA” SALVA 
PIMENTEL - A cúpula petista se 
reuniu em Brasília para traçar es-
tratégias de defesa para o gover-
nador mineiro Fernando Pimentel 
e por consequência para o PT e 
também para a desgastada ima-
gem da presidente Dilma. Foram 
horas de reunião para decidir que 
a única alternativa é "rezar", se-
gundo bem definiu um ministro. 
(Fonte: Site Revista VEJA”
OPERAÇÃO LAVA JATO - Se 
este País fosse serio, como dizia 
De Gaulle, Lula, Dilma e toda a 
quadrilha do PT, já estariam pre-
sos há muito tempo com tanta 
denúncia contra eles. Mas infe-
lizmente o Procurador Geral da 
Republica e o Supremo Tribunal 
Federal vão arrumar um jeitinho 
para livrar a cara desses engana-
dores de eleitores brasileiros, os 
maiores larápios da historia da 
humanidade. (Gilberto de Camar-
gos Cunha)
LULA DIZ QUE GOVERNO 
ESTÁ “NO VOLUME MORTO” 
E O PT ABAIXO DO “VOLUME 
MORTO” O ex-presidente Lula 
disse na quinta-feira, 25, que a 
presidente Dilma Rousseff “está 
no volume morto”. Num desabafo 
a líderes religiosos, afirmou ainda 
que esse “parece um governo de 
mudos”. Na reunião, realizada no 
auditório do Instituto Lula, o ex-
-presidente falou de promessas 
descumpridas por Dilma, como a 
de “não mexer no direito dos tra-
balhadores”. E listou notícias ne-
gativas, como a alta da inflação e 
aumentos de tarifas. “Dilma está 
no volume morto, o PT está no 
abaixo do volume morto e eu es-
tou no volume morto”, reclamou 
Lula, segundo conversa reprodu-
zida pelo jornal O Globo. “Aque-
le gabinete presidencial é uma 
desgraça. Não entra ninguém 
para contar uma notícia boa”, se 
queixou.
FINALMENTE LULA ESTÁ FA-
LANDO A VERDADE – Domin-
go em Rede Nacional, em uma 
reportagem do Fantástico, “Cadê 
o dinheiro que estava aqui” o 
prefeito Gilmar Machado do PT, 
foi chamado de ladrão pelo ve-
reador Wilson Pinheiro, pela su-
posta compra superfaturada de 
coxas e sobrecoxas de frango. 
Trocando em miúdos, onde tem 
governo do PT a farra come solta 
com o dinheiro publico. Na se-
mana passada o diretório do PT 
de nossa cidade soltou um ma-
nifesto tragicômico, tentando ex-
plicar á população o inexplicável, 
achando que o pratense é bobo, 
só mesmo o Leco para acreditar. 
Fica uma duvida e uma pergunta 
no ar: Será que o manifesto tam-
bém foi patrocinado com dinheiro 
de petrólão? Lula realmente tem 
razão.
CABE A ELES? - Dilma confun-
diu seus interlocutores em Nova 
York, ao responder sobre o futuro 
de Aloizio Mercadante e de Edi-
nho Silva em seu governo. Disse 
Dilma: - Cabe a eles decidir o que 

fazer. Ora, se Dilma havia aca-
bado de dizer que não respeita 
delator, a pergunta sobre Merca-
dante e Edinho seria uma ótima 
oportunidade para defendê-los e 
afastar qualquer dúvida sobre a 
permanência de ambos no Pa-
lácio do Planalto. Não foi o que 
a resposta deu a entender. (Por 
Lauro Jardim – Radar on LIne – 
Site Revista Veja)
SURPRESA COLOMBIANA - No 
HSBC Brasil há esperanças que 
o leilão de venda do banco revele 
uma surpresa: além dos óbvios 
Bradesco, Itaú e Santander, o 
Bancolombia, que já comprou 
subsidiárias do HSBC na Améri-
ca Latina, entre na corrida. ((Por 
Lauro Jardim – Radar on LIne – 
Site Revista Veja)
PUBLICIDADE FEDERAL: GLO-
BO RECEBEU R$ 6,2 BILHÕES 
DOS GOVERNOS LULA E DIL-
MA - Segundo dados divulgados 
nesta segunda-feira pelo UOL, a 
Rede Globo e as cinco emissoras 
de sua propriedade teriam rece-
bido R$ 6,2 bilhões em publici-
dade federal durante os últimos 
doze anos de governo petista. A 
segunda maior verba foi desti-
nada à Record: R$ 2 bilhões. De 
2003 a 2014, o SBT recebeu R$ 
1,6 bi, a Band, R$ 1 bi e a Rede 
TV! ficou com R$ 408 milhões. O 
montante é ainda maior quando 
considerados os valores pagos 
às emissoras filiadas do Grupo 
Globo. Nessa mais de uma dé-
cada a RBS recebeu R$ 63,7 
milhões e a Rede Bahia, teve um 
faturamento de R$ 50,9 milhões. 
Outra, de propriedade do empre-
sário José Hawilla, envolvido no 
escândalo de corrupção da FIFA, 
é a TV Tem, que teria faturado R$ 
8,5 milhões. Lula e Dilma investi-
ram um total de R$ 13,9 bilhões 
para fazer propaganda em todas 
as TVs do país. A parte destinada 
somente às emissoras da Rede 
Globo representa quase metade 
desse total. Apesar disso, a por-
centagem destinada à Globo tem 
sido reduzida. (Fonte: Site UOL)
LAVA JATO NA SAVANA - Man-
chete da página 16 da edição 
1120 do semanário "Savana", de 
Moçambique: "Operação Lava 
Jato implica grandes empreiteiras 
brasileiras em Moçambique". A 
reportagem destaca os negócios 
da Odebrecht e da Camargo Cor-
rêa em terras africanas, comenta 
a prisão de empreiteiros, dando 
destaque à foto de Marcelo Ode-
brecht e ainda faz menção às pa-
lestras milionárias dadas por Luiz 
Inácio Lula da Silva.
EXPLICAÇÃO - Um comunica-
do da Odebrecht à publicação 
moçambicana destaca: “Inde-
pendentemente desse processo 
investigatório, que envolve tam-
bém outras empresas do Brasil, 
a Odebrecht Infra-estrutura Mo-
çambique reitera que mantém 
as suas operações e negócios 
ativos no País, sem anormalida-
des”. Além de principal empreitei-
ra das minas da Vale Moçambi-
que, de entre outros interesses, 
a Odebrecht foi a construtora do 
Aeroporto Internacional de Naca-

C l a s s i f i c a d o s
ALUGO SALAS COMERCIAIS NO ESPAÇO GALERIA – Na Rua Dom 
Eduardo 715: Tratar (34) 9974-7205 
VENDO UM CAMINHÃO MERCEDES BENS 709 – Carroceria de 
madeira, freio a ar, direção hidráulica 94/95: Tratar (34) 9997-1709 ou 
3431-5183 falar com Marco.
ALUGO CASA DE ESQUINA – Na Rua Coronel Emidio Marques com 2 
quartos, copa conjugada com a cozinha, banheiro azulejado até o teto, 
área de serviço com varanda, garagem e quintal grande. Tratar: (34) 
9136-0096 ou 9999-8767.
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

para 16 anos, especificamente 
para crimes graves, foi mais um 
indicador de que o parlamento 
prefere apostar na impunidade e 
não quis afetar a grande parce-
la marginal do eleitorado usada 
como massa de manobra a cada 
eleição. Enfim, a demagogia fa-
lou mais alto que o interesse pú-
blico.

la.
PACTO COM A BANDIDAGEM? 
- Tudo bem que diminuir a maio-
ridade penal não seria uma so-
lução que resolveria o problema 
da violência praticada por jovens 
que se sentem impunes para pra-
ticar cada vez mais crimes. O pro-
blema é que o fato de a Câmara 
rejeitar a redução da maioridade 
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Comprar, vender ou alugar, 
anuncie nos Classificados 

do Jornal de Negócios.

O Samba do Brasil Doidão
tidade fundada por Fidel Castro e pelo 
companheiro Luiz Inácio Lula da Silva 
também agrupou grupos narcoguerri-
lheiros em suas fileiras. O negócio é 
explosivo e merece estudo e investiga-
ções muito sérias. Novamente, o obs-
táculo prático. Quem tem condições de 
cumprir tal missão. Nem o Escritório 
das Nações Unidas sobre Drogas e 
Crime (UNODC) pode ir tão longe. Até 
porque não se pode supor que a lava-
gem transnacional do dinheiro de dro-
gas não passe por grandes instituições 
financeiras. Na hora que a apuração da 
sacanagem chega aos grandes bancos 
e seus tentáculos em paraísos fiscais, a 
ordem para o abafamento vem automa-
ticamente. O modelo ficou tão manjado 
que precisa ser alterado. Para piorar, 
o negócio do crime perdeu o controle 
sobre a maluquice radical dos grupos 
terroristas - que também operam os lu-
crativos tráficos de pessoas, órgãos e 
armas, além das drogas. Quem criou 
os monstros agora não dá conta de 
neutralizá-los. E tem outro aspecto 
cinicamente pragmático no processo 
de guerra ao crime transnacional. As 
famosas "guerras ao terror e aos trá-
ficos" movimentam bilhões de dólares 
em um modelo comercial que não tem 
o menor interesse em solucionar defini-
tivamente o problema, mas sim manter 
o tal "combate permanente" ao custo 
de bilhões. Enquanto isso, quem dan-
ça é o ser humano. A prevalência do 
uso de drogas no mundo permanece 
estável. Cerca de 243 milhões de pes-
soas, ou 5% da população global entre 
15 e 64 anos de idade, usaram drogas 
ilícitas em 2012. Usuários de drogas 
problemáticos, por outro lado, soma-
ram por volta de 27 milhões, cerca de 
0,6% da população adulta mundial, ou 
1 em cada 200 pessoas. Os números 
estão no recém divulgado Relatório 
Mundial sobre Drogas 2014 da ONU. 
Por tudo isto, é literalmente uma droga 
ter um desgoverno doidão e corrupto 
no Brasil. Só não somos uma potên-
cia mundial por falta de poderio bélico 
atômico das forças armadas e porque 
não temos um povo bem atendido por 
Educação e Saúde. Já em capacidade 
de produzir alimentos, minérios e água 
somos imbatíveis. Agora, não interessa 
para a estabilidade da economia e da 
utópica paz mundial que o Brasil "con-
tribua" como o maior centro distribuidor 
de drogas do Planeta. Eis o motivo es-
sencial para que muitas drogas sejam 
banidas da política brasileira no curtís-
simo prazo. Formalmente, a perdida 
Dilma não cairá porque o governo dela 
é uma droga. Ela será "trocada" porque 
o sistema precisa substituir suas ma-
rionetes. Neste cenário é que deveria 
demonstrar capacidade de intervenção 
a Elite Moral do Brasil - se é que ela 
existe de verdade - não só na ficção 
do discurso dos grupos no maravilhoso 
mundo virtual. O desgaste total da Dil-
ma (ou de qualquer Zé Mandioca que 
ocupar a Presidência do Brasil) não 
tem mais volta. Por isso, os segmentos 
esclarecidos da sociedade brasileira 
(tomara que eles demonstrem força 
para atingir a hegemonia) têm uma 
chance única de botar ordem para o 
progresso do País. Só não pode incor-
rer no erro de sempre. Nada resolve - e 
ainda pode piorar o problema - implan-
tar uma ditadura (por mais esclarecida 
que seja) para substituir a atual. A hora 
da decisão nunca esteve tão próxi-
ma. O impasse institucional se agrava 
como nunca antes na história deste 
País. Os três poderes, altamente des-
gastados, batem cabeça. A maioria da 
sociedade, alarmada com a violência e 
afetada pela crise (que combina cares-
tia, inflação e desemprego), aumenta 
a tensão e dá sinais de que pode per-
der a paciência a qualquer momento. 
A tendência é de conflito. A barbárie e 
o caos estão apenas começando. O 
desfecho no day after é imprevisível. 
(© Jorge Serrão. Edição do Blog Alerta 
Total de 27 de Junho de 2015).  

 Se o sapientíssimo Sérgio 
Porto pudesse ressuscitar, Stanislaw 
Ponte Preta seria obrigado a rees-
crever o Samba do Crioulo Doido. A 
obra prima repaginada se chamaria 
"O samba do Brasil doidão". A situa-
ção anda tão louca que nem precisa 
de impeachment da Mulher Sapiens 
que virou fã da mandioca. Do finan-
ciamento ilegal da campanha (denun-
ciado por empreiteiros na Lava Jato) 
até a pedalada fiscal criminosa, Dilma 
Rousseff já se auto impediu. E tome 
mandioca! Plagiando Stanislaw, Dilma 
é, literalmente, uma "Erradinha do La-
lau". O desgoverno dela supera qual-
quer "Festival de Besteiras que assola 
o País". A Presidenta Porcina, que já 
era sem nunca ter sido Presidente, é 
uma Febeapá ambulante. Pior que ela 
só o $talinácio. Agora, o mais grave 
de tudo. O satírico Stanislaw seria for-
çado a rebatizar seu livro. A máquina 
de fazer doido teria de se chamar "A 
máquina de fazer doidão". O motivo 
é elementar. Que o governo brasileiro 
é uma droga a maioria sempre sou-
be e constata facilmente na presente 
conjuntura. A estrutura capimunista 
do Brasil é uma droga maior ainda. 
O problema é que tem algo cheiran-
do pior ou fedendo muito por aqui. O 
mais recente estudo do Escritório das 
Nações Unidas sobre Drogas e Cri-
me (UNODC), avaliando o período de 
2001 a 2012, constatou que foi daqui 
do Brasil que saiu a maior quantidade 
de cocaína apreendida no mundo. Há 
dez anos somos o corredor preferido 
para escoar para o resto do mundo a 
droga que se supunha originária nos 
países andinos. Um dos estudiosos 
do assunto derruba um mito de que a 
cocaína vem de fora. O ex-secretário 
nacional de política sobre drogas, o 
juiz Wálter Maierovitch, adverte que a 
folha de coca vem dos países andinos, 
mas o processamento ocorre aqui no 
Brasil. Ou seja, no País da impunida-
de ampla, geral e irrestrita, o comér-
cio ilegal de drogas se consolidou. O 
motivo? A governança oficial do crime 
institucionalizado viabilizou o cresci-
mento de todos os negócios fora da lei. 
Assim, o tráfico de drogas faz parte in-
tegrante do sistema de corrupção polí-
tica e lavagem de dinheiro. O esquema 
é manjado. Só não enxerga quem está 
se locupletando com tanta doideira. É 
fácil constatar que grana lavada com 
o comércio ilegal de drogas retroali-
menta a violência urbana. Não é tão 
simples enxergar que o mesmo dinhei-
ro sujo pode ser facilmente lavado no 
financiamento de campanhas políti-
cas e em grandes empreendimentos. 
A mesma grana também pode "gerar 
riquezas" e se transformar em negó-
cios nos países para onde a droga é 
preferencialmente exportada, como 
Portugal, Espanha e países lusófo-
nos do continente africano. Precisa 
desenhar? De onde vem a grana que 
banca e dá lucro a tantas empreiteiras 
transnacionais em países miseráveis? 
Basta "seguir o dinheiro" - como sem-
pre recomenda, cuidadosamente, o 
juiz Sérgio Moro, na metodologia para 
pegar bandidos. O problema é que fa-
zer isto na investigação do narcotráfico 
se torna, rapidamente, uma ação não-
-recomendável. A própria Lava Jato, 
em sua origem, começou a detectar 
as relações entre corrupção, política, 
lavagem de grana e tráfico de drogas. 
"Ordens superiores" ou "forças ocultas" 
fizeram o assunto morrer no nascedou-
ro. Ninguém deve se esquecer que a 
relação entre ação política-ideológica 
e o negócio das drogas é umbilical na 
América Latina, Caribe e África. Quem 
se aprofundar nas biografias do famo-
so Pablo Emílio Escobar Gavíria vai 
encontrar elementos que comprovam 
tal ligação. O modelo pensado por Es-
cobar, inclusive, foi usado, claramen-
te, na gestação, em 1990, do Foro de 
São Paulo. A inteligência das Forças 
Armadas cansou de alertar que a en-

Edição do Alerta Total – www.alertatotal.net
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A ruína da era Lula 
“Acossado pelas investigações da Lava Jato e cada vez 
mais impopular, o ex-presidente parte para o ataque – e 

expõe o ocaso do modo petista de fazer política”
que Dilma é uma presidente estra-
nha. Num momento de crise pro-
funda no país que ela governa, só 
aparece em público para pedalar 
pelas ruas de Brasília. Os políti-
cos mais antigos lembram-se das 
corridas matinais de Collor nas 
proximidades da Casa da Dinda, 
quando o governo dele desmoro-
nava. Transmite o mesmo tipo de 
alienação. Na semana passada, 
num discurso que entrará para os 
arquivos da Presidência da Repú-
blica, Dilma “saudou a mandioca, 
uma das maiores conquistas do 
Brasil”. Estava no lançamento dos 
Jogos Indígenas. Falou de impro-
viso. Inventou expressões como 
“mulheres sapiens” e pôs-se a elo-
giar a bola usada pelos índios. “É 
uma bola que eu acho um exem-
plo, é extremamente leve. Já tes-
tei e ela quica”, disse Dilma. Um 
ministro que presenciou o discur-
so não acreditou no que via. “Dava 
vontade de sair correndo e tirar o 
microfone dela”, diz ele, ainda rin-
do da cena. O esporte do momen-
to em Brasília, como fez Lula, é 
ridicularizar Dilma. Mas será ela a 
verdadeira responsável pela crise 
que acomete o Brasil em 2015? 
Ninguém discorda de que a pre-
sidente tem responsabilidade – e 
muita – pela crise econômica. 
Mas os fatos políticos dos últimos 
meses, e em especial das últimas 
semanas, demonstram que a crise 
prolongada – política, social, cri-
minal e econômica – é sintoma da 
ruína de uma era, uma era defini-
da não por Dilma, mas por quem 
a concebeu politicamente: Lula, o 
pai. Trata-se de uma era em que 
o PT exerceu o poder por meio 
do fisiologismo do mensalão e do 
petrolão, abandonando, a partir 
do governo Dilma, a razoabilidade 
econômica e a conciliação políti-
ca. (Fonte: Revista ÉPOCA)

 Num encontro recen-
te com os principais chefes do 
PMDB, o ex-presidente petista 
Luiz Inácio Lula da Silva, novo 
líder da oposição ao governo pe-
tista de Dilma Rousseff, comparou 
a presidente a uma adolescen-
te mimada. Na analogia, Lula se 
apresenta no papel de pai preo-
cupado. O petista, como é de seu 
hábito, sempre aparece nesse tipo 
de metáfora como figura sensata, 
arguta, sábia. Desempenha a fun-
ção do pai – do bom pai. “Ela (Dil-
ma) faz bobagem, você senta para 
conversar e dizer por que aquilo 
foi errado. Ela concorda, claro”, 
disse Lula. “Mas não demora, logo 
no dia seguinte, ela vem e faz tudo 
de novo. Te chamam na delegacia 
para buscar a filha pelo mesmo 
motivo.” Todos eram homens, e 
riram. A culpa pelas desgraças do 
país não é da Geni. É de Dilma. A 
historinha de Lula, compartilhada 
num momento de intimidade po-
lítica, revela quanto Lula tem, de 
fato, de argúcia – e quanto Dilma 
tem de impopularidade. Confor-
me a aprovação da presidente 
aproxima-se do chão (10%), como 
mostrou o Datafolha na semana 
passada, mais à vontade ficam os 
políticos para fazer troça da petis-
ta. Até ministros próximos de Dil-
ma, que conseguem trabalhar há 
anos com ela, apesar das broncas 
mal-educadas que recebem coti-
dianamente, não escondem mais 
o desapreço pela presidente. “A 
Dilma conseguiu implodir as rela-
ções com os movimentos sociais, 
com o Congresso e com o PIB”, 
diz um desses ministros, que é do 
PT. “O segundo governo acabou 
antes de começar. Estamos admi-
nistrando o fracasso e os proble-
mas do primeiro mandato. Resta 
apenas o ajuste fiscal para o país 
não quebrar.” Ninguém discorda 
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criminal, o ex-ministro afirma que a 
delação premiada de Ricardo Pes-
soa é um argumento a mais para os 
defensores do impeachment de Dil-
ma. A confissão demonstra como, 
de um lado, o governo não impe-
diu os desvios na Petrobras e, de 
outro, a presidente foi diretamente 
beneficiada pelo esquema. "Está 
tudo se fechando", opina o jurista. 
Justiça Eleitoral - O advogado elei-
toral Eduardo Nobre afirma que o 
recebimento de recursos ilícitos - 
mesmo que por meio de doações 
oficiais - é uma possível causa de 
ação na Justiça Eleitoral. Mas ele 
lembra que, à luz da legislação e 
da jurisprudência, os prazos para 
questionar as contas da campanha 
de 2014 já se encerraram. "A ação 
com maior prazo prevê 180 dias de-
pois da diplomação", explica. Uma 
possível brecha seria o uso da de-
lação de Pessoa para sustentar um 
pedido de cassação do registro fei-
to pelo PSDB ainda em dezembro, 
dentro do prazo legal. Na petição, 
os tucanos questionam a diploma-
ção de Dilma justamente por causa 
das acusações de que a campanha 
foi abastecida por dinheiro sujo. A 
ação ainda não foi julgada pela Jus-
tiça Eleitoral. (Fonte: Site Revista 
VEJA)

Para jurista, propina “oficial” não 
livra Dilma de punição

 A campanha de Dilma 
Rousseff em 2014 recebeu 7,5 mi-
lhões de reais desviados da Petro-
bras, segundo o autor das doações, 
o empreiteiro Ricardo Pessoa. 
Como revelou VEJA, o dono da 
UTC admitiu ter repassado o di-
nheiro por meio de doações legais, 
registradas na Justiça Eleitoral. Na 
avaliação de juristas, entretanto, 
isso pode não ser suficiente para 
livrar a presidente de uma investi-
gação criminal. O advogado e ex-
-ministro da Justiça Miguel Reale 
Júnior não tem dúvida de que, com 
base no relato de Ricardo Pessoa, 
tanto o empreiteiro quanto os bene-
ficiários das doações podem ser en-
quadrados no crime de lavagem de 
dinheiro. "Ele transformou dinheiro 
ilícito em dinheiro lícito. E quem re-
cebe participa do processo porque 
é coautor", afirma. Em uma primeira 
análise, o imputado diretamente se-
ria o tesoureiro Edinho Silva, que, 
de acordo com Ricardo Pessoa, 
mencionou os contratos na Petro-
bras para pressionar o empreiteiro 
a doar dinheiro do petrolão para a 
campanha - o petista nega. Na ava-
liação de Reale, a responsabiliza-
ção de Dilma Rousseff dependeria 
da comprovação de que ela tinha 
ciência dos atos. Além da questão 

“Para ex-ministro, confissão de Ricardo Pessoa pode levar a 
investigação por lavagem de dinheiro; na Justiça Eleitoral, 

possibilidade de punição é nebulosa”

no trimestre anterior e 5,9% inferior 
ao produzido no primeiro trimestre 
de 2014. O resultado é também 
menor que ao último trimestre de 
2014 (-9,3%). O peso acumula-
do das carcaças abatidas (1,84 
milhão de toneladas) foi 10,8% 
menor do que o registrado no tri-
mestre anterior e 5,9% inferior ao 
produzido no primeiro trimestre de 
2014. A aquisição de couro tam-
bém diminuiu, com queda de 7,7% 
em relação ao trimestre anterior e 
de 11,9% na comparação com o 
primeiro trimestre do ano passado. 
(Fonte: Valor Econômico)

Abate de bovinos cai no
 primeiro trimestre

 O abate de bovinos caiu 
7,7% no primeiro trimestre deste 
ano na comparação com o mesmo 
período do ano passado. Segundo 
dados da Pesquisa Trimestral de 
Abate de Animais, divulgada dia 
25 de junho pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), 
nos três primeiros meses deste 
ano, foram abatidos 7,73 milhões 
de cabeças de bovinos. O resul-
tado é também inferior ao último 
trimestre de 2014 (-9,3%). O peso 
acumulado das carcaças abati-
das (1,84 milhão de toneladas) foi 
10,8% menor do que o registrado 

Alugo casa na Rua Cel. Emídio Marques, com 2 
quartos, banheiro azulejado ate o teto, área de 

serviço com varanda, garagem e quintal grande. 

Tratar: 9999-8767 (CTBC) ou 9136-0096 (TIM)

ALUGO CASA
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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

Comprar, vender ou alugar, 
anuncie nos Classificados 

do Jornal de Negócios.

te de pesquisa da CNI, Renato da 
Fonseca, a situação atual é com-
parável com o fim do governo Sar-
ney, quando a reprovação ao pre-
sidente estava na casa dos 60%. 
"Nos outros governos você tinha 
ou o quadro econômico ruim ou o 
quadro político [em crise]. Nunca 
teve esses dois fatores tão fortes. 
Talvez no fim do governo Sarney 
você tinha isso, com o fracasso 
dos planos econômicos. Talvez 
isso até explique porque está mui-
to próximo o patamar desse perío-
do da presidente Dilma com o do 
presidente Sarney", afirmou. Dilma 
iniciou seu mandato com uma ava-
liação ruim ou péssimo de 5%, pela 
pesquisa de março de 2011. Na-
quela ocasião, 56% consideravam 
seu governo ótimo ou bom. Agora, 
apenas 9% o consideram ótimo ou 
bom. Já a sua maneira de governar 
era aprovada por 73% em março 
de 2011, e agora só 15% a apro-
vam. Um dos dados que chama 
atenção na pesquisa é a lista de 
notícias sobre o governo lembra-
das pela população. No topo, com 
20% de citações, está a Operação 
Lava Jato e a corrupção na Petro-
bras, apontada nas investigações 
como uma forma de obter recursos 
para o PT, partido da presidente. 
O segundo assunto lembrado fo-
ram as mudanças na Previdência, 
com 16%, aprovadas em uma das 
medidas do ajuste fiscal da presi-
dente que endureceu regras para a 
obtenção da pensão por morte. De 
modo geral, o panorama da gestão 
Dilma sobre assuntos específicos é 
todo desfavorável. A desaprovação 
é maior que a aprovação em todas 
as áreas de atuação citadas pela 
pesquisa aos entrevistados, desde 
combate à fome e à pobreza até 
taxa de juros e combate à inflação. 
(Fonte: Site UOL)

 Em meio à crise que en-
frenta nos campos político e eco-
nômico, a avaliação negativa do 
governo Dilma Rousseff atingiu os 
piores níveis de um presidente elei-
to após o fim da ditadura militar, se-
gundo os dados da pesquisa CNI-
-Ibope divulgada nesta quarta-feira 
(1). O percentual da população que 
considera o governo Dilma como 
ruim ou péssimo oscilou de 64% na 
última pesquisa, em março deste 
ano, para 68% na atual sondagem, 
enquanto a desaprovação de sua 
maneira de governar subiu de 78% 
na anterior para 83% nesta. O pior 
índice que um presidente havia 
atingido desde a redemocratização 
havia sido de 64% por José Sarney 
em julho de 1989 - o mesmo de 
Dilma na pesquisa CNI-Ibope ante-
rior. A pesquisa foi a campo entre 
os dias 18 a 21 de junho. Foram 
feitas 2.002 entrevistas em 141 
municípios. A margem de erro é de 
dois pontos percentuais para mais 
ou para menos. Os dados do levan-
tamento CNI-Ibope demonstram a 
crise política e econômica em que 
a atual gestão está inserida, após 
aprovar um ajuste fiscal criticado 
por retirar direitos dos trabalhado-
res, sofrer sucessivas derrotas no 
Congresso e enfrentar denúncias 
de corrupção na Operação Lava 
Jato, que investiga irregularidades 
na Petrobras. Levando em conta a 
série histórica das pesquisas CNI-
-Ibope desde o governo José Sar-
ney (1985-1989), é a pior avaliação 
de governo desde o fim da ditadura 
militar. Na gestão Fernando Collor 
(1990-1992), que sofreu impeach-
ment após denúncias de corrup-
ção, a avaliação ruim ou péssimo 
chegou a 59% em agosto de 1992, 
pouco antes de ser afastado. Seu 
impeachment foi aprovado em se-
tembro pela Câmara. Para o geren-

Avaliação de Dilma atinge pior 
nível da redemocratização, diz 

CNI-Ibope tes de preços seguem com maior 
intensidade. Ao mesmo tempo 
em que algumas indústrias fazem 
escalas com boiadas negociadas 
por R$ 148,00/@, à vista, alguns 
compradores chegam a ofertar 
R$ 143,00/@, nas mesmas condi-
ções. A especulação é grande no 
estado. Essa ação, de forçar pa-
gamentos menores, mantém, pelo 
menos, o mercado estável. Com 
isso, os frigoríficos têm consegui-
do preservar suas margens em 
patamares próximos do registrado 
em 2014, no mesmo período do 
ano. A venda de carne está ruim. 
Fonte: Scot Consultoria

 A forte pressão baixista 
que mexeu com o mercado já não 
tem a mesma intensidade. Em 
muitas praças, aliás, os negócios 
acima da referência ganharam 
força e voltaram a acontecer em 
maior volume. A oferta restrita 
de boiadas corrigiu a trajetória 
dos preços. No Mato Grosso, por 
exemplo, onde as ofertas de com-
pra chegaram a estar alinhadas 
em R$ 8,00/@ abaixo da referên-
cia, estão ocorrendo negócios, em 
todas as praças, por R$ 2,00/@ 
ou R$ 3,00/@ acima da mesma. 
São Paulo talvez seja o estado 
onde a pressão baixista e os tes-

Boi gordo: oferta curta limita 
pressão de baixa

reposição nos anos seguintes. A 
pedido da Associação dos Criado-
res de Mato Grosso (Acrimat), o 
Instituto Mato-Grossense de Eco-
nomia Agropecuária (Imea) tra-
balhou em uma perspectiva para 
o curto prazo, para os próximos 
dois anos. Os resultados revelam 
que a oferta de boiadas deve me-
lhorar no ano que vem, mas que 
o grosso dos animais disponíveis 
para abate chegará somente em 
2017. O estoque para 2016 tende 
a aumentar, porém espera-se um 
acréscimo de apenas 1,6% em re-
lação a 2015. (Fonte: Folha Web)

 Mato Grosso tem para 
este ano o menor estoque de bo-
vinos machos, com mais de 24 
meses, dos últimos 9 anos.  Os 
números da segunda etapa da va-
cinação contra febre aftosa de no-
vembro/14 revelam que o estoque 
de animais machos prontos para 
abate é 3,9 milhões de cabeças, 
conforme dados do Instituto de De-
fesa Agropecuária de Mato Grosso 
(Indea-MT). Esse resultado é refle-
xo do grande volume de matrizes 
encaminhadas para o abate entre 
os anos de 2011 e 2013 que com-
prometeu a oferta de animais para 

Estoque de machos em 2015 
registra o pior desempenho 
dos últimos 9 anos em MT

suportável nossa economia. Como 
pode continuar acreditando nosso 
povo em quem desviou recursos 
indispensáveis à educação, à saú-
de e à segurança, por exemplo, 
para conceder benesses a aliados 
ideológicos, adeptos do ultrapas-
sado socialismo de esquerda, pa-
íses que nada têm a ver com os 
ideais de país soberano e desen-
volvido que sempre almejamos. 
Como pode alguém ainda crer em 
quem aparelhou a máquina estatal 
para perpetuar-se no poder e para 
a prática de atos de corrupção ja-
mais vistos em nenhum lugar do 
mundo. Seu olhar está vidrado em 
2018 e ele acha ainda possível ze-
rar seus “malfeitos” que, já perce-
beu, estão a ponto de transformar-
-se em caso de polícia e levá-lo ao 
xadrez, para em seguida, uma vez 
mais, enganar a massa menos es-
clarecida. Vamos lutar com todas 
as armas democráticas que dispu-
sermos para evitar que isso ocor-
ra. (Gilberto Rodrigues Pimentel, 
General de Divisão, é Presidente 
do Clube Militar. O texto reflete o 
pensamento da entidade).

 Muita gente julga-o inte-
ligente, seja lá porque razões fo-
rem. Não acho. E ainda que haja 
algum traço de inteligência na sua 
personalidade, a meu critério, ela 
está associada a outros adjetivos 
bem menos nobres como: esperto 
(no mau sentido), astuto, caviloso, 
falacioso, sagaz, velhaco, ardiloso 
e embusteiro, dentre outros tantos. 
A mais recente prova disso são as 
suas últimas absurdas aparições 
na mídia buscando com descarado 
cinismo e covardia desvincular-se 
da sua infeliz criação, a incompe-
tente presidente em exercício, e 
até mesmo do seu fracassado par-
tido, como se não fosse ele, Lula, 
o responsável maior por todas as 
nossas agruras e por se encontrar 
o país, hoje, à beira do abismo. 
Levou-nos à desordem e ao caos e 
quer cair fora. Surpreendente para 
mim é como podem ainda crer os 
ingênuos que ele tirou da pobreza 
milhões de brasileiros se todo o 
país empobreceu e endividou-se 
fruto dos lesivos compromissos 
que assumiu quando no governo e 
que sobrecarregaram de modo in-

Fora, Lula!
Artigo no Alerta Total
www.alertatotal.net

Por Gilberto Rodrigues Pimentel 
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plo dado, é claro, foi o do Reino 
Unido. Se um deles se chocasse 
na Terra naquela região, toda ela 
seria devastada e o que sobras-
se seria engolido por um mare-
moto gigantesco, que geraria 
tsunamis brutais. Sim, um cená-
rio nada animador, convenha-
mos. “Esse novo software não só 
nos permite ver onde um impacto 
é provável, mas também simula 
o que ocorreria se tentássemos 
desviá-lo, por exemplo, usando 
uma nave. É fácil ser leviano de-
vido aos efeitos de Hollywood, 
mas o risco de tragédias é real”, 
explica o cientista Hugh Lewis, 
um dos responsáveis pelo pro-
jeto. O último asteroide a colidir 
com a Terra foi o Tunguska, em 
1908. Naquela época ele se cho-
cou com o planeta liberando uma 
força relativa a mil (isso mesmo) 
bombas atômicas e destruindo 
uma área de nada menos do que 
2.149.690km². (Fonte: Yahoo no-
ticias)

Cientistas revelam risco de "tsunami 
mortal" vindo de asteroide destruir a Terra

 Sempre eles. Ao que 
parece 2015 está sendo o ano 
dos asteroides na Terra. Depois 
daquele que “seria enviado por 
Deus”, chegou a hora de mais 
um deles ser o causador da fu-
tura destruição do planeta — ou 
pelo menos de parte dele. É o 
que aponta um estudo publica-
do no Reino Unido. Para come-
morar o Dia do Asteroide (sim, a 
data existe), que aconteceu nes-
ta terça-feira (30), especialistas 
divulgaram a possibilidade de um 
“tsunami vindo de asteroide” ma-
tar milhões de pessoas que vivem 
em costas pelo mundo. Tudo isso 
foi previsto através de uma ferra-
menta inovadora. Segundo os 
pesquisadores, existem milhões 
de asteroides no Universo, mas 
conhecemos apenas 13 mil, sen-
do que 500 deles têm potencial 
de atingir a Terra. Mas se ape-
nas um deles se chocasse com o 
planeta, poderia acabar com boa 
parte da vida humana. O exem-

comum, todos os clientes de Ca-
rolina Oliveira têm negócios dire-
tos ou indiretos com o BNDES, 
banco subordinado ao Ministério 
de Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio, que seu marido, Pi-
mentel, chefiava. Segundo a PF, 
o casal pode ser enquadrado em 
três crimes: corrupção passiva, 
participação em organização cri-
minosa e lavagem de capitais. 
“O atual governador Fernando 
Pimentel, enquanto ocupou o 
cargo de ministro e em razão 
daquela condição, recebeu van-
tagem financeira indevida, no 
valor de R$ 299.882,05, da Diá-
logo Ideias e Pepper Interativa, 
esta última pessoa jurídica que 
foi contratada e recebeu valores 
do BNDES, por meio de contra-
tação simulada da empresa de 
titularidade da companheira de 
Fernando Pimentel”, diz um tre-
cho do relatório da PF. A Pepper 
recebeu cerca de R$ 500 mil do 
BNDES entre 2013 e 2014. E deu 
para Carolina R$ 236.882,05 no 
mesmo período. A PF levantou a 
suspeita de que, na verdade, a 
mulher de Pimentel pode ser só-
cia oculta da Pepper, “condição 
esta que deveria ser escamotea-
da em razão do recebimento de 
valores pela Pepper do BNDES”. 
No apartamento que o casal 
mantinha em Brasília, a PF des-
cobriu uma tabela que trazia o 
nome de Carolina e seu número 
de celular – o que significava que 
a planilha havia sido escrita por 
uma terceira pessoa. O título era 
“Planilha de Acompanhamento 
dos Pagamentos”. O frigorífico 
Marfrig aparece com valores de 
R$ 595 mil, referentes a novem-
bro de 2011 a abril de 2012. O 
grupo Casino, que controla a 
rede Pão de Açúcar, é marcado 
com R$ 362.868,20, entre abril 
e julho de 2012, como ÉPOCA 
revelou na quinta-feira. Ambos 
tiveram negociações com o BN-
DES. “É razoável inferir-se que 
pode ter havido simulação de 
contratação da Oli Comunicação 
(empresa de Carolina) e pelo 
grupo Casino e pelo Marfrig, a 
fim de repassar valores, que, 
em última análise, poderiam ter 
como destinatário o então minis-
tro”, escreveu a PF em seu rela-
tório. (Fonte: Revista ÉPOCA)

Fernando Pimentel é apontado 
como “chefe da organização” 

de lavagem de dinheiro

 Sexta-feira, 15 de no-
vembro de 2013. José Dirceu, 
José Genoino e outros petistas 
iam presos pelo escândalo do 
mensalão. O Brasil fervia. Mas 
uma estrela do PT estava sere-
na. O então ministro Fernando 
Pimentel, amigo próximo da pre-
sidente Dilma Rousseff e hoje go-
vernador de Minas Gerais, tirava 
uns dias de folga do Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio. Às 9h55, Pimentel e 
sua namorada, Carolina Oliveira, 
decolavam do hangar de Brasí-
lia com destino à Bahia. O jati-
nho era do empresário Benedito 
Oliveira Neto, o Bené, amigo de 
Pimentel e suspeito de lavagem 
de dinheiro. Enquanto petistas 
históricos iam presos, Pimen-
tel ia com a namorada para o 
Kiaroa Resort, na Península de 
Maraú, ao sul de Salvador. O 
bangalô master do resort era um 
luxo. Duas piscinas privativas, 
enxoval de algodão egípcio e 
travesseiros de pluma de ganso. 
No feriadão, o casal comprou 
boné, tomou cinco caipiroskas 
com vodca Absolut, comeu dois 
pratos de camarão à provençal, 
duas tapiocas, moqueca e man-
dioca frita. O weekend custou R$ 
12.127,50. Bené pagou. A nota 
fiscal é apenas uma das fartas 
provas obtidas pela Polícia Fe-
deral, no âmbito da Operação 
Acrônimo, que coloca Pimentel 
no topo da cadeia de comando 
de um esquema que envolve 
contratos públicos, consultorias 
de fachada – e o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico 
e Social, o BNDES. O feriado 
que Pimentel passou na Bahia 
com a namorada é uma amos-
tra do esquema que a Polícia 
Federal desbaratou, em outu-
bro do ano passado, depois de 
uma batida pegar Bené e outros 
empresários com R$ 113 mil em 
um avião. Bené é apenas um in-
termediário. Nas palavras de um 
investigador, ele tem tudo para 
ser um “Marcos Valério de esti-
mação”. O centro da Operação 
Acrônimo é Fernando Pimentel 
e o principal foco é o BNDES. 
A PF descobriu que Carolina 
Oliveira mantinha uma empresa 
com apenas um funcionário e, 
mesmo assim, fez fortuna. Em 

“E, segundo a PF, a mulher do governador de Minas 
recebia dinheiro de empresas ligadas ao BNDES”

Alugo casa na Rua Cel. Emídio Marques, com 2 
quartos, banheiro azulejado ate o teto, área de 

serviço com varanda, garagem e quintal grande. 

Tratar: 9999-8767 (CTBC) ou 9136-0096 (TIM)

ALUGO CASA


