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 No dia 03 de Julho aconteceu o Juninão no CRAS e no dia 04 no 
Distrito do Rio do Peixe com muita alegria e diversão ao publico. 

Festa Junina 

 A Creche Dalela Tannus 
recebeu nesta segunda–feira (06) 
a equipe formada por: Marilza, Lei-
la e Maria Helena, representantes 
da secretária de Educação e Cultu-
ra Liodê Aparecida Lopes Arantes, 
as quais fizeram a entrega de 73 
novas camisetas para os alunos do 
“Pré- I da Rede Municipal”, lotados 
na referida Creche.  O evento con-
tou com a participação da Diretora 
local Rita de Cássia G.V. Rezende 
e das professoras: Elizana, Tânia 
Regina, Renata Maria, Adriana, 
Maria Aparecida e Rejane. Este 
evento é mais uma realização 

Ação e trabalho na educação

da Prefeitura Municipal do Prata, 
compromisso do prefeito Dr. Anuar 
Arantes Amui, visando melhor qua-
lidade e conforto para os alunos da 
Rede Municipal.

 A Equipe de controle de 
Zoonoses está fazendo retirada 
de pneus do aterro, dando des-

Proteção ao Meio Ambiente
 e combate a Dengue

tino correto aos pneus descarta-
dos e encaminhando para reci-
clagem.  
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
ENTRA NA CONTA? - Medo de 
perder o emprego sobe ao maior 
nível desde 1999. Pesquisa CNI-
-Ibope, que ouviu 2002 pessoas 
em 141 municípios (entre os dias 
18 e 21 de junho de 2015, indica 
que 36,8% manifestam o temor 
da demissão. Será que Dilma, 
que não foi ouvida pela enquete, 
também alimenta o pavor de ficar 
desempregada? (Fonte: Site Alerta 
total do dia 05/07/15)
PODE, LULA? Em recente pa-
lestra na Federação Única dos 
Petroleiros, o craque Lula compa-
rou a situação da Petrobras com 
times de futebol brasileiros: "Uma 
empresa desse tamanho é que 
nem o Flamengo, está ruim ago-
ra, mas tem recuperação. Ou que 
nem meu Vasco, que está ruim, 
mas pode melhorar". Deve ser por 
esta crença em melhora que Lula 
proclamou: "A crise no País não é 
responsabilidade da Dilma. Tenho 
certeza que Dilma tem obsessão 
em trazer a inflação para o centro 
da meta, e ela está tomando as 
atitudes certas para isso". (Fonte: 
Site Alerta total do dia 06/07/15)
CALENDÁRIO DA QUEDA - O 
blog do Políbio Braga publicou um 
calendário do impeachment, se-
gundo versões que circulam nas 
redes sociais: - 14 de julho - De-
poimento de Ricardo Pessoa no 
Tribunal Superior Eleitoral. - 21 de 
julho - Vence o prazo dado pelo 
Tribubnal de Contas da União para 
a defesa das pedaladas fiscais de 
Dilma Roussef. - 16 de agosto - 
Protestos de rua marcados para 
todo o País. - 20 de agosto - Jul-
gamento final das contas públicas 
pelo TCU. - 4 de outubro - Julga-
mento das contas da campanha de 
Dilma Roussef pelo TSE. (Fonte: 
Site Alerta total do dia 07/07/15)
NEGOCIAR PODE... - Nota do 
Alerta Total: embora o calendá-
rio popular preveja o começo da 
queda dela para agosto, o mais 
provável é que ela tente adiar, 
ao máximo, e vender bem caro, 
uma renúncia ou inevitável impe-
achment, o que pode prolongar 
a agonia dela para além de outu-
bro... Até o vice-Presidente Michel 
Temer, de olho grande no trono da 
Dilma, prefere que tudo se resol-
va mais adiante...Agora, é preciso 
tempo para muitas negociações 
complexas e complicadas... (Fon-
te: Site Alerta total do dia 07/07/15)
NOTA A IMPRENSA - É lamen-
tável o ocorrido na tarde desta 
segunda-feira (6) com o jorna-
lista e assessor de imprensa da 
minha equipe, Arthur Fernandes. 
Ele acompanhava, como cidadão 
e como jornalista, que durante 
mais de 12 anos trabalhou como 
repórter em nossa cidade, de for-
ma séria e ética, a diligência de 
vereadores constituída para verifi-
car a situação de obras municipais 
paralisadas pela incompetência 
deste governo petista. Ao questio-
nar quantos funcionários haviam 
naquele momento trabalhando na 
obra da UPA Novo Mundo, que 
deveria ter sido entregue em mar-
ço de 2014, ele obteve a resposta 
de que só estavam trabalhando 
dois funcionários. Isso foi o es-
topim para um vereador da base 
governista agredi-lo fisicamente, 
ofendê-lo com palavras impróprias 
e depois tentar atacá-lo com um 
pedaço de madeira com pregos na 

ponta. Uma atitude destemperada 
e que demonstra como são des-
preparados os políticos que atual-
mente estão no comando do nosso 
Município. (Ass: Deputado Federal 
Odelmo Leão)
PRESOS DA LAVA JATO NÃO 
TÊM SOSSEGO NA HORA DE 
DORMIR -Toda madrugada ro-
jões são estourados no entorno da 
sede da Polícia Federal em Curi-
tiba. A rotina no entorno da sede 
da Polícia Federal em Curitiba não 
muda. Toda madrugada rojões são 
estourados e motoristas que pas-
sam por lá capricham na buzina. 
Isso quando não gritam: devolvam 
o dinheiro roubado. O objetivo é 
atrapalhar o sono dos empreiteiros 
investigados na Lava Jato. (Fonte: 
Site Revista Época – Publicado em 
07/07/15)
PROJETO PREVÊ QUE CÂMA-
RA DOS DEPUTADOS E CGU 
FISCALIZEM TCU - Autoria do 
projeto, que pode ser votado esta 
semana, é de deputado investiga-
do na Lava Jato. Servidores do Tri-
bunal de Contas da União (TCU) 
estão incomodados com o projeto 
de número 152/2013, que pode 
ser votado ainda esta semana. Ele 
prevê que a Comissão de Fiscali-
zação e Controle da Câmara dos 
Deputados e a Controladoria Geral 
da União (CGU), ligada ao Palácio 
do Planalto, façam a “fiscalização 
contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial no Tri-
bunal de Contas da União, quanto 
à legalidade, legitimidade, eficiên-
cia e economicidade de seus atos 
administrativos que não envolvam 
a atividade finalística do TCU”. 
Por ser de 2013, esses servido-
res acreditam que a colocação da 
medida em pauta tem por objetivo 
melindrar o tribunal. O autor do 
projeto é o deputado Eduardo da 
Fonte (PP-PE), um dos investiga-
dos pela Operação Lava Jato e 
aliado do presidente da Câmara, 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ). (Fon-
te: Site Revista Época – Publicado 
em 07/07/15)
EMPRESÁRIO PRESO PELA PF 
BANCOU VIAGEM DE R$ 30 MIL 
PARA PIMENTEL - O passeio foi 
descoberto por meio de mensa-
gens interceptadas pela PF. O 
passeio em 2013 do então ministro 
Fernando Pimentel e da primeira-
-dama Carolina de Oliveira a um 
luxuoso resort da Bahia, bancado 
pelo empresário Benedito Olivei-
ra, o Bené, custou cerca de R$ 30 
mil. Aproximadamente R$ 12 mil 
com despesas de hospedagem e 
outros R$ 18 mil com o avião de 
Bené. A viagem foi descoberta por 
meio de mensagens interceptadas 
pela PF. (Fonte: Site Revista Épo-
ca – Publicado em 07/07/15)
ESPECIALISTAS ACHAM QUE 
SANTANDER SURPREENDERÁ 
NA DISPUTA PELO HSBC - Em 
2000, o banco espanhol adquiriu 
o Banespa com uma oferta ines-
perada. Disputa entre Bradesco, 
Itaú e Santander pelo controle 
do HSBC no Brasil promete ser 
acirrada. Especialistas acham 
que Santander é ousado e pode 
surpreender, do mesmo jeito que 
surpreendeu quando adquiriu o 
Banespa em 2000 com uma oferta 
bem maior que a esperada.  (Fon-
te: Site Revista Época – Publicado 
em 07/07/15)
GOLPE CLARO - Do advogado 
Antônio Ribas Paiva, um resumo 
do grande golpe armado pela es-
trutura corrupta do poder no Brasil 

C l a s s i f i c a d o s
VENDO CONSORCIOS EM ANDAMENTO: Tratar (34) 9974-7205
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

SA EM OPERAÇÕES POLICIAIS 
- Vem curto-circuito aí. O setor elé-
trico é o próximo alvo da Justiça. 
Depois de cercadas pela Opera-
ção Lava Jato, grandes emprei-
teiras do País devem sofrer nova 
devassa em operações policiais. 
Documentos já apreendidos pela 
PF de contratos suspeitos indicam 
superfaturamento na construção 
de usinas hidrelétricas, e o mes-
mo modus operandi descoberto na 
Petrobras: repasse de dinheiro do 
superfaturamento para caixa 2 e 
até doações oficiais para candida-
tos na campanha de 2010 e 2014. 
As investigações concentram-se 
em contratos da Eletrobras e das 
subsidiárias no Norte e Nordeste. 
As investigações abrangem os últi-
mos dez anos. Para constar, neste 
período, os últimos ministros do 
setor elétrico no Governo foram 
Dilma Rousseff, Silas Rondeau e 
Edison Lobão. (Fonte: Site Opinião 
& Noticia)

para assaltar o bolso da popula-
ção: "O Governo aumentou dras-
ticamente os preços dos serviços 
públicos para arrecadar mais, os 
bancos pagaram a mídia para fa-
lar em inflação , aí os economis-
tas do governo ( banco central) 
aumentaram os juros , alegada-
mente , para reduzir a suposta 
inflação, provocada pelo governo, 
nós pagamos os aumentos, para 
o governo pagar mais R$120 bi-
lhões por ano para os bancos, 
em forma de juros". O mesmo Ri-
bas Paiva dá uma receita simples 
para um remédio imediato, para 
uma cura duradoura: "Precisamos 
adequar o nosso sistema político 
eleitoral para a escolha do melhor 
entre iguais para governar o Bra-
sil". (Fonte: Site Alerta total do dia 
08/07/15)
DEPOIS DE CERCADAS PELA 
OPERAÇÃO LAVA JATO, GRAN-
DES EMPREITEIRAS DO PAÍS 
DEVEM SOFRER NOVA DEVAS-
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A próxima Mandiocagem 
na Petrobras?

dução de investimentos, metas de 
produção mais realistas, revisão da 
relação com fornecedores e venda 
de ativos. A BR Distribuidora é uma 
das jóias da coroa. Detém 37% 
do mercado brasileiro, com quase 
oito mil postos de combustíveis. O 
presidente da Petrobras, Aldemir 
Bendine, já anunciou, informal-
mente, em entrevistas aos aliados 
da imprensa, que a abertura de 
capital da empresa (que interessa 
às grandes transnacionais do se-
tor, como a Shell) poderá ser feita 
buscando um sócio (nacional ou 
estrangeiro) e/ou pelo lançamento 
de um grande bloco de ações no 
mercado (IPO). O mais grave é que 
Bendine repete uma daquelas pro-
messas que nem crédula a Velhi-
nha de Taubaté consegue engolir: 
a nova empresa será livre para de-
finir os preços dos combustíveis e 
que mensalmente vai avaliar todas 
as variáveis que entram na compo-
sição do custo. Segundo Bendine, 
a operação de abertura de capital 
da BR Distribuidora, se aconte-
cer, teria a intenção de capitalizar 
a companhia e ajudar a diminuir 
o endividamento. O negócio, com 
jeito de mandiocagem entreguista, 
tende a ser mais um problema para 
a Mulher Sapiens. Até porque, Dil-
ma Rousseff pode nem ter tempo 
de concretizá-lo. Ela tem tudo para 
ser saída da Presidência da Repú-
blica. Seja pela via de um impeach-
ment (gerado pelo crime de respon-
sabilidade por "pedaladas fiscais" 
fora da lei) ou pelo cancelamento 
de seu diploma eleitoral, na Ação 
de Investigação Judicial Eleitoral 
nº 1943-58.2014.6.00.0000-DF, 
que apura o suposto pagamento 
de propina desviada da Petrobras 
através de doações legais a polí-
ticos durante a eleição de 2014, 
conforme delação premiada do 
empreiteiro Ricardo Pessoa. O mo-
mento politicamente delicado não 
recomenda negócios ousados com 
a Petrobras. No entanto, quem 
sempre esteve de olho para abo-
canhar as fatias lucrativas da pe-
trolífera fica sempre pronto para fa-
zer qualquer negócio. As delações 
premiadas da Lava Jato começam 
a derrubar aquela tese esfarrapada 
de que a corrupção na Petrobras 
foi um fato isolado nas diretorias 
da Abastecimento e Serviços, sem 
qualquer relação com a diretoria fi-
nanceira (que efetivamente pagava 
pelos "negócios") e totalmente sem 
o conhecimento da cúpula da em-
presa (que opera de maneira ver-
ticalizada) e do governo (acionista 
majoritário e que sempre interferiu 
nas decisões da Petrobras). A hora 
do tal "juízo final" se aproxima. 
Seja na 13a Vara Federal de Curiti-
ba ou na Corte de Nova York. Nos 
próximos dias ou semanas, novas 
prisões de tubarões da petelândia 
vão tornar a coisa mais preta que 
ouro negro a preço de banana. 
Como dirá o saudoso locutor lu-
dopédico Waldir Amaral, narrando 
o jogo no gigantesco estádio do 
tribunal do além: - "Tem peixe na 
rede do Sérgio Moro... Choveu na 
horta da Lava Jato"... (© Jorge Ser-
rão. Edição do Blog Alerta Total de 
5 de Julho de 2015).

 Investidores que pro-
cessam a Petrobras na Corte de 
Nova York utilizam, como trunfo, 
duas simples folhinhas de papel, 
registradas no Cartório do 13o 
Ofício de Notas do Rio de Janeiro, 
às 13h e 46 min do dia 4 de julho 
de 2003, para que o nome de Dil-
ma Vana Rousseff, Presidenta em 
desgraça do Brasil, faça parte do 
conjunto de réus nas ações que 
exigem ressarcimento de perdas 
e danos por prejuízos. O importan-
te documento é o extrato de Ata 
1232 da reunião do Conselho de 
Administração da Petrobras, de 2 
de julho de 2003, que decidiu pelo 
fechamento de capital da BR Dis-
tribuidora.  Foi tomada, por unani-
midade, a decisão que tratou da 
"Aquisição obrigatória das ações 
remanescentes da Petrobras Dis-
tribuidora SA (BR)". Por solicitação 
do então presidente e conselheiro 
da Petrobras, José Eduardo de 
Barros Dutra, o então diretor fi-
nanceiro, José Sérgio Gabrielli de 
Azevedo, relatou ao Conselho a 
matéria da referência, "formulan-
do proposição a respeito". Quem 
presidia o Conselhão da Petrobras 
naquele começo de primeiro man-
dado do Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva era ninguém menos 
que Dilma Rousseff. A composi-
ção do Conselho de Administra-
ção da Petrobras, naquela época, 
indicava a importância política e 
estratégica que a gestão petista 
dava à empresa que, a partir dali, 
começaria a ser vítima de esque-
mas de corrupção que as "colabo-
rações premiadas" nos processos 
judiciais da Lava Jato começam a 
revelar. Junto com Dilma, tinham 
responsabilidade pelas decisões: 
Antonio Palocci Filho, Claudio Luiz 
da Silva Haddad, Fábio Colleti Bar-
bosa, Gerald Dinu Reiss, Gleuber 
Vieira, Jaques Wagner, Jorge Ger-
dau Johannpeter e José Eduardo 
Dutra. Especialistas e investidores 
avaliam que, a partir do fechamen-
to da BR Distribuidora, por decisão 
do Conselhão presidido por Dilma 
e nomeado no começo do primei-
ro governo Lula, a Petrobras foi 
usada da pior maneira possível. 
Primeiro como instrumento de po-
lítica econômica para combater a 
inflação, ampliando a importação 
de gasolina e diesel sem equipara-
ção de preços internos e externos, 
junto com a destruição do progra-
ma de etanol. Depois como ins-
trumento de política industrial ao 
exigir um elevado e irreal conteúdo 
local, o que provocou atrasos na 
entrega de equipamentos, e es-
tagnou o volume de produção nos 
últimos anos. Nem as metas mais 
conservadas foram atingidas pela 
empresa. Agora, uma verdadeira 
mandiocagem começa a ser arma-
da novamente na Petrobras. Se o 
fechamento da BR Distribuidora, 
naquela época, pode ter servido 
para tirar da fiscalização pública 
tudo de errado que os processos 
da Lava Jato agora relatam, ago-
ra, soa estranha a notícia de que a 
estatal de economia mista preten-
de abrir o capital de sua subsidiá-
ria. Não cola a desculpa de que a 
Petrobras está em uma fase de re-

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

Papa Francisco pede 
preservação da Amazônia
“A importância da Amazônia para o 'ecossistema mundial' 

foi destacada pelo pontífice em evento no Equador”

nossa realidade”, e defendeu uma 
“revolução valente” para salvar a 
Terra das ameaças do capitalismo 
selvagem.

 O Papa Francisco pediu 
nesta terça-feira, 7, a preservação 
da Amazônia, ressaltando que a 
exploração de recursos naturais 
deve ser responsável. A importân-
cia da Amazônia para o “ecossis-
tema mundial” foi destacada pelo 
Papa em um evento em Quito, 
no Equador. De acordo com o 
pontífice, a “grande biodiversida-
de” da Amazônia requer um “cui-
dado particular”. “O Equador, ao 
lado de outros países com áreas 
amazônicas, tem a oportunidade 
de exercer a pedagogia de uma 
ecologia integral”, ressaltou o 
Papa. O Papa Francisco também 
fez um apelo para que “não conti-
nuem dando as costas à mãe Ter-
ra”, citando pela primeira vez sua 
encíclica verde em sua viagem 
pela América do Sul. O pontífice 
afirmou ainda que “não é lícito 
ignorar o que está acontecendo 
ao nosso redor como se determi-
nadas situações não existissem 
ou não tivessem nada a ver com 

“CAAP - Cooperativa de Agentes 
Ambientais do Prata LTDA” 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA 

       De acordo com o disposto nos artigos, 19 a 32 do Estatuto Social, estão convocados todos os 
Cooperados para comparecerem à Assembléia Geral, Extraordinária a ser realizada no dia 11 de Julho 
de 2.015 (sábado), às 09:00 (nove) horas, na sede da ONG Ação Bem Viver na rua Major Pedro José 
Bernardes, nº. 65 Bairro: Cruzeiro do Sul, Prata, Estado: Minas Gerais, em primeira convocação, para 
seguinte ordem do dia: 

a) Discussão e Aprovação da prestação de contas e balancete encerrado em 30/06/2015; 

b) Eleição do Conselho Administrativo para o Biênio 2015/2017: 

Caso não compareça o numero legal em primeira convocação, a Assembléia será realizada às 
9:30 (nove e trinta) horas, em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos 
Cooperados, ou às 10:00 (dez) horas em terceira convocação, com no mínimo 07 (sete) 
Cooperados, conforme disposto no art. 22 Estatuto. 

Prata (MG), 06 de Julho de 2015. 

Carmem Aparecida Rosa 
               Presidente 
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grupo, de 30,80%, exercendo o prin-
cipal impacto individual no índice do 
mês, de 0,12 ponto percentual. Con-
siderando maio e de junho, a alta foi 
de 47,50%, devido aos reajustes 
nos valores das apostas a partir de 
18 de maio. Empregado doméstico 
também foi um item de destaque 
nesse grupo, com alta de 0,66%. 
O segundo maior impacto no IPCA 
de junho, de 0,10 ponto percentu-
al, veio das passagens aéreas, que 
subiram 29,19% no mês. O IBGE 
ressalta, porém, que este item tem 
resultados instáveis e, no semestre, 
acumula queda de 32,71%. O item 
foi um dos responsáveis por elevar 
a taxa do grupo transportes, que su-
biu 0,7%. Mas também contribuíram 
as altas nos serviços de conserto de 
automóvel (1,7%) e tarifa de ônibus 
urbano (0,4%). O IBGE destacou 
que parte desse aumento é reflexo 
do reajuste de 12,5% nas passa-
gens de ônibus em Belém, em vigor 
desde 16 de maio. Entre os preços 
monitorados, aqueles controlados 
pelo governo, o destaque foi a infla-
ção da taxa de água e esgoto, que 
subiu 4,95% e foi o terceiro item de 
maior impacto sobre o IPCA. O ín-
dice reflete reajustes autorizados 
entre 13 de maio e 20 de junho em 
cidades como São Paulo, Rio, Sal-
vador e Curitiba. (Fonte: Site G1)

Inflação oficial fica em 0,79% em 
junho, maior para o mês desde 1996

 A inflação oficial brasilei-
ra - medida pelo IPCA - ficou em 
0,79% em junho, informou o IBGE 
nesta quarta-feira. O resultado é 
o maior para o mês desde 1996, 
quando o índice chegou a 1,19%. 
Segundo sondagem do Banco 
Central (BC), analistas do mercado 
financeiro esperavam que a taxa 
de junho ficasse em 0,74%. Já as 
taxas acumuladas no semestre, de 
6,17%, e em 12 meses, de 8,89%, 
são as maiores desde 2003. Em 12 
meses, o índice acumula alta de 
8,89%, bem acima do teto da meta 
estabelecida pelo governo, que é de 
6,5%, é mais do que em igual pe-
ríodo do ano passado (8,47%). O 
acumulado em 12 meses é o maior 
desde dezembro de 2003, quando 
ficou em 9,30%. No ano, o índice já 
está bem perto do teto, fechando o 
primeiro semestre em 6,17%, bem 
acima dos 3,75% dos primeiros seis 
meses do ano passado. Em junho 
de 2014, o IPCA ficou em 0,4%. A 
inflação encerrou o ano passado 
com alta acumulada de 6,41%, pu-
xada por energia e alimentos. Em 
maio deste ano, o indicador ficou 
em 0,71%, maior taxa para aquele 
mês desde 2008. O grupo Despe-
sas Pessoais foi o que teve maior 
alta, de 1,63%. O item jogos de azar 
registrou a maior variação neste 

Taxas de 8,89%, acumulada em 12 meses, e de 6,17%, correspon-
dente ao semestre, são as mais altas desde 2003, segundo o IBGE

teos também ficou positivo, con-
firmando a firmeza do mercado 
neste período. Em relação a abril, 
o IPCA dos lácteos subiu 1,92%, 
frente a 1,94% no período anterior 
(abril em relação a março). Com 
a queda da captação nos últimos 
meses, na média brasileira, há 
menos leite disponível e as indús-
trias estão sentindo esta oscilação 
de estoque. O ligeiro aumento da 
captação em maio não foi suficien-
te para promover aumento signifi-
cativo dos estoques. (Fonte: Scot 
Consultoria)

Leite: aumento da captação 
não pressiona cotações

 O leite longa vida teve 
mais uma quinzena de alta no 
atacado. O litro do produto ficou 
cotado a R$ 2,29 na segunda 
quinzena de junho, valorização de 
1% se comparado ao preço médio 
corrente na primeira quinzena do 
mês, de R$ 2,27 por litro. Os pre-
ços do UHT estão firmes desde 
fevereiro e o preço atual supera o 
vigente em junho do ano passado 
em 5%. Naquela oportunidade, 
o produto era vendido a R$ 2,18 
o litro. O fechamento de maio do 
IPCA referente aos produtos lác-

ficas que testam de maneira mais 
forte o mercado compram animais 
de fora do estado. No mercado 
atacadista de carne com osso, 
não houve alterações e as vendas 
estão lentas, apesar de não ha-
ver excesso de estoques devido 
ao ritmo dos abates. De maneira 
geral, o cenário é de pressão de 
baixa pela demanda fraca, mas 
sem oferta abundante de boiadas. 
(Fonte: Scot Consultoria)

Boi gordo: pressão de baixa 
está mais forte em São Paulo

 A notícia da liberação das 
exportações de carne in natura 
para os Estados Unidos não afetou 
o mercado do boi gordo, que teve 
queda em São Paulo na última 
terça-feira, 30 de junho. No esta-
do, existem ofertas de compra em 
valores menores que a referência, 
atualmente em R$146,00/@, à vis-
ta.  A oferta de boiadas não condiz 
com o tamanho da pressão testada 
pelas indústrias. As plantas frigorí-

Comprar, vender ou alugar, 
anuncie nos Classificados 

do Jornal de Negócios.
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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
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do Jornal de Negócios.

alguma determinação  daquele Ju-
ízo. Uns já impetraram até habeas 
corpus preventivo temendo uma 
decisão desse tipo. Outros estão 
escondidos debaixo da cama ou 
sentados no vaso sanitário com 
alguma indisposição duradoura. 
Grande parte dos que respondem 
,como réus ,no referido processo 
,estão  sob suspeita da prática de  
corrupção ou tráfico de influência, 
nas relações que tiveram entre 
as empreiteiras e agentes gover-
namentais. Até mesmo o Sr. Lula 
da Silva, ex-Presidente da Repú-
blica, anda apavorado com essa 
possibilidade,uma vez que, ao dei-
xar a presidência, perdeu o  direito 
ao foro privilegiado que tinha (STF), 
com isso não tendo mais a chance 
de ser julgado e mesmo favorecido 
por esse  tribunal absolutamente 
comprometido  com os grandes 
interesses do PT, que  nomeou  a 
maioria dos  membros do Supremo 
durante esses doze últimos anos. 
Mas infelizmente os acontecimen-
tos estão demonstrando que a 
Justiça só funciona no juízo singu-
lar. Deixa a desejar nos tribunais, 
especialmente superiores. Quase 
todos os suspeitos, apontados na 
Operação Lava Jato, estão sen-
do convidados, paulatinamente, 
de uma ou outra forma, a ficarem  
na sala de “espera” do Juiz Moro, 
aguardando os acontecimentos. 
Mas a competência desse juízo é 
limitada, infelizmente, a processar 
e julgar somente os envolvidos na 
Lava Jato que não têm o chamado 
“foro privilegiado”, como os dirigen-
tes e representantes das emprei-
teiras e ex-autoridades do Poder 
Público que tinham esse privilégio 
e que o perderam pelo término 
do mandato. Mas os que têm foro 
privilegiado junto ao Supremo Tri-
bunal andam  voando por aí fazen-
do o mesmo que fizeram aqueles 
que foram “pegos” pelo Juiz Sérgio 
Moro. E nada lhes acontece. O 
escândalo de cada dia é abafado 
pelo escândalo do dia seguinte. Os 
jornais não têm mais espaço para 
noticiar tanta falcatrua pública. Isso 
significa que a Polícia e o Minis-
tério Público Federais, bem como  
o Supremo Tribunal Federal, são 
muito mais tolerantes quando as 
coisas acontecem “lá-em-cima”. 
Parece até que a lei não se aplica 
aos “grandes”, que são poupados. 
Mas a lei não deve ser igual para 
todos? O cenário  que montaram 
para a visita oficial da Presidenta 
Dilma aos Estados Unidos, de 27 
de junho a 1 de julho,alegando que 
seria para  (1) “retomar o diálogo 
entre os 2 governos” ; (2) ”discus-
são do Plano de Investimento e 
Logística, concessão de aeropor-
tos, portos, rodovias e ferrovias”; 
(3) “Visita Oficial à  Casa Branca” 
: (4) “Promessa de ‘zerar’ o des-
matamento no Brasil até 2030”;  
(5) “Reunião com empresários do 

 O artigo que segue tem 
como objetivo ampliar a discus-
são do anterior, que levou o  título 
“CARNE DE MUSEU”, escrito nos 
primeiros dias  desse mês de julho. 
Por razões inúmeras, a recente 
“excursão” da comitiva presidencial  
aos Estados Unidos mereceria no 
mínimo uma  investigação da Po-
lícia e Ministério Público Federais, 
para ulterior exame  pelo  Supremo 
Tribunal Federal.  Os indícios de 
LOBBY, TRÁFICO DE INFLUÊN-
CIA ou CORRUPÇÃO são fortes. 
Basta ter alguma capacidade de 
interpretação para concluir que 
as informações fornecidas pelo 
Governo sobre esse episódio não 
são suficientes  para afastar a hi-
pótese de crime por trás desse voo 
presidencial aos Estados Unidos, 
eventualmente  em conluio com 
autoridades  americanas, não se 
podendo precisar, entretanto, até  
que ponto envolvendo o comando  
maior da  “White House” . É real-
mente impossível supor que tenha 
havido mera “coincidência” entre o 
dia em que foi anunciado no “diá-
rio oficial” americano a abertura 
daquele rico mercado para expor-
tação de carne bovina brasileira, 
e a presença da Presidenta do 
Brasil em solo americano, após 
15 anos de difíceis estudos e ne-
gociações.  Sem dúvida foi uma 
peça de “teatrinho” bem montada. 
Mas a  “armação” da notícia ficou 
evidenciada. Sabe-seque a maldita 
corrupção não tem fronteiras. Ela é 
praticada em todos os povos. Nuns 
mais, noutros menos. Nisso, o Bra-
sil é “privilegiado”. Tem medalha 
de ouro. Dita “cátedra” no mundo 
nessa especialidade. Exporta essa 
“sabedoria”,como nenhum  outro 
pais. Tem“superávit”  nesse comér-
cio  internacional. Os crimes do Go-
verno Federal que desde logo po-
dem ser provados nessa festejada 
viagem presidencial aos “States” 
são, em primeiro lugar, os  crimes 
morais contra o seu povo, apesar 
de não tipificados  como crimes  
“legais” no ordenamento jurídico 
brasileiro. Seu fundo moral está em 
tirar a carne  bovina da mesa do 
trabalhador brasileiro para colocá-
-la na mesa do trabalhador ameri-
cano, com melhor poder aquisitivo. 
Mas também estão presentes indí-
cios de crimes previstos no Código 
Penal. As fronteiras entre o “lobby” 
- que em si mesmo não é crime - o  
tráfego de influência e a prática da 
corrupção, que são delitos  tipifica-
dos , são bastante tênues. Os que 
não têm foro privilegiado e estão 
sujeitos a responder por crimes 
ante o Juízo da 13ª Vara Federal 
de Curitiba, cujo titular é Sérgio 
Moro, magistrado competente para 
julgar os processos oriundos da 
“Lava  Jato”, estão em permanen-
te estado de pavor frente  a pos-
sibilidade de serem conduzidos ou 
presos a qualquer momento por 

Indícios de crime na viagem 
presidencial aos EUA
Artigo no Alerta Total – www.alertatotal.net

Por Sérgio Alves de oliveira

devolvido ao poder econômico e 
político estrangeiro. Também não 
trará nenhum proveito ao Brasil 
a visita da Presidenta ao parque 
infantil da Google, na Califórnia, 
onde brincou de carrinho sem 
motorista. Tudo leva a crer que o 
efetivo interesse do Governo nes-
sa visita foi praticar “lobby”, tráfico 
de influência, ou corrupção. Me-
lhor explicado:  referente à  carne 
bovina brasileira pertencente aos  
seus protegidos,“reis  das car-
nes”, especialmente  a JBS-Friboi.  
A pergunta que não quer calar e 
deverá ser respondida pelas auto-
ridades competentes é se pode a 
Presidenta da República proceder 
dessa forma sem sofrer  as mes-
mas consequências daqueles que 
estão envolvidos com a Operação 
Lava Jato. Sem dúvida, no míni-
mo essas questões deveriam ser 
investigadas e respondidas pelas  
autoridades responsáveis. Afinal 
quem paga, com seus impostos, 
toda essa  luxúria e  desperdício 
palaciano , tem o direito de saber 
de que forma é gasto o seu dinhei-
ro . (Sérgio Alves de Oliveira é Ad-
vogado e Sociólogo – publicado 
em 07/07/15)

setor aeroespacial” ; (6) “Visita ao 
complexo Google e ao Centro de 
Pesquisas da NASA”, sem dúvida 
é conversa para “enganar bobo”.  
Nada existe de concreto. É quase 
tudo como uma conversa de bêba-
do. Não leva a lugaralgum.  A pro-
messa de “zerar”o desmatamento 
brasileiro até o ano de 2030, por 
exemplo, parece até piada. Mas é 
a única promessa que efetivamen-
te poderá ser cumprida. E o será 
ao natural.  No ritmo em que o 
desmatamento está acontecendo, 
quando  chegarmos em 2030 (o PT 
pensa em ficar até lá?), é evidente 
que não haverá  mais desmata-
mento. Mas simplesmente porque 
não terá mais nenhuma árvore a 
desmatar. Tudo já terá sido derru-
bado. Outro item da agenda presi-
dencial que merece alguma crítica 
é o convite feito aos “gringos” no 
Plano de Investimento e Logísti-
ca . Se o Governo FHC vendeu 
quase todo o patrimônio público 
com  subavaliação, o  Governo do 
PT agora vai vender  os precio-
sos “direitos” da União, como  as 
concessões, certamente  também 
a preço de “banana”. Com isso, 
paulatinamente, o Brasil vai sendo 
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Ministério Público Federal infor-
mou ter encontrado novos indí-
cios de que a Odebrecht pagou 
propina ao ex-diretor de Abaste-
cimento da Petrobras, Paulo Ro-
berto Costa, por meio de contas 
no exterior abertas por Bernardo 
Freiburghaus. A tese do MPF é 
que não dá para acreditar que 
um mero diretor da Odebrecht, 
Rogério Araújo, tenha usado 
seus recursos pessoais (US$ 23 
milhões), através do sistema de 
Freiburghaus montado com vá-
rias contas abertas em paraísos 
fiscais, para turbinar o bolso de 
"Paulinho" (como Lula tratava o 
delator-premiado-primaz da Lava 
Jato). A tese do MPF é: "É certo 
que os pagamentos, que bene-
ficiavam a empresa, saíam dos 
cofres desta. Não é crível que pa-
gamentos dessa dimensão não 
tivessem a concordância de seu 
principal gestor, Marcelo Odebre-
cht que, conforme demonstra o 
e-mail sobre o sobrepreço, tinha 
ativa participação nos negócios 
da empresa. Não é crível ainda 
que os pagamentos, na quantida-
de e volume em que se deram, 
ocorressem sem o conhecimento 
e concordância de Marcelo Ode-
brecht”. Por tal motivo, enquanto 
houver risco de fuga ao exterior e 
Freiburghaus não for encontrado 

Dilma tem mais medo de eventual prisão de José Dirceu que 
condenação por pedaladas fiscais no TCU

 Haja unhas, dentes, fí-
gado e estômago! Dilma Rous-
seff enxerga duas grandes ame-
aças imediatas ao seu mandato: 
o prolongamento da prisão do 
empreiteiro Marcelo Odebrecht e 
a quase certo retorno à prisão de 
seu inimigo íntimo José Dirceu de 
Oliveira e Silva - que já solta re-
cados de que pode aderir a uma 
delação premiada que detonaria 
a cúpula da petelândia, incluin-
do a Presidenta e o chefão Luiz 
Inácio Lula da Silva. Por isso, 
teve pouco efeito prático a reu-
nião promovida por Dilma com os 
presidentes e líderes de partidos 
"aliados", para tentar minimizar o 
risco de "tomar no TCU" - tendo 
reprovadas as contas de 2014 
do governo. Dilma precisa fazer 
muita figa para que a Interpol não 
consiga prender um dos princi-
pais operadores do esquema de 
pagamentos de propinas do Pe-
trolão. O suíço Bernardo Freibur-
ghaus é a peça-chave para que o 
Ministério Público Federal possa 
comprovar, de forma testemu-
nhal e documental, se a cúpula 
da Odebrecht operava um es-
quema de corrupção a partir de 
negócios com a Petrobras e ou-
tras estatais ainda não focadas 
em investigações e processos da 
Operação Lava Jato. Ontem, o 

Dilma Rousseff. O primeiro é que 
a Corte de Nova York tem tudo 
para processar a Petrobras e in-
diciar seus dirigentes por preju-
ízos causados aos investidores. 
Até Dilma teme que possa entrar 
no rolo. No mercado financeiro, 
poderosos rentistas já comen-
tam que, na recente viagem aos 
EUA, Dilma teria recebido uma 
proposta de salvação ideologica-
mente indecorosa. Basta fechar 
as portas para os chineses, e 
reabrir para os norte-americanos 
e aliados, que ela será poupada 
judicialmente. Inclusive, pode 
ganhar força para não ser saída 
do poder no Brasil... Realidade 
ou fofoca de rentista, o tempo e 
as atitudes próximas revelarão 
a verdade... O segundo risco 
diz respeito à saída do ministro 
da Fazenda do cargo. Joaquim 
Levy já manifestou a vontade de 
não permanecer no governo. O 
problema é que Dilma ainda não 
definiu o nome para substituí-lo. 
Além disso, a Presidenta Porcina 
sabe muito bem que, em meio a 
uma crise grega, seria temerário 
tirar Levy, sem causar um ter-
remoto no mercado financeiro 
- que dá sustentação ao ex-em-
pregado do Bradesco. Desde 
sexta-feira, lobistas já conside-
ram Levy como carta fora do ba-
ralho da gestão Dilma.  (© Jorge 
Serrão. Edição do Blog Alerta 
Total de 6 de Julho de 2015).

Devassa em contas na Suíça, 
Panamá e Antígua e quase queda 

de Levy alvoroçam mercado

 Várias investigações 
sobre contas no exterior, uma na 
manjada Suíça e outra na pouco 
falada Antígua (no Caribe), além 
de tantas outras no Panamá (ou-
tro paraíso fiscal conhecidíssimo) 
apontam que altos dirigentes do 
PT deverão ser chamados, em 
breve, a prestar contas à Força 
Tarefa da Operação Lava Jato. 
Só falta escolher se o esclareci-
mento será prestado por convi-
te, intimação, prisão temporária 
ou preventiva - dependendo do 
poderio político-econômico do 
elemento posto sob suspeita. 
Luiz Inácio Lula da Silva, José 
Dirceu, Antônio Palocci, José 
Sérgio Gabrielli e companhia es-
tão com as barbas de molho. Tão 
tensos quanto eles estão os di-
rigentes da maior empreiteira do 
Brasil. A Odebrecht já não sabe 
como conter a negatividade do 
noticiário internacional sobre in-
vestigações contra a empresa 
no Peru, Equador, Panamá, Re-
pública Dominicana e Angola. A 
transnacional, que atua em 18 
países, já tinha negócios colo-
cados sob suspeita em Portugal, 
Itália e Suíça. Em seguidas no-
tas à imprensa, a Odedebrecht 
nega qualquer irregularidade em 
seus negócios. Na versão dela, 
a prisão do presidente Marcelo 
Odebrecht é absurda e injusta...  
Além da Lava Jato, outros dois 
riscos atormentam a Presidenta 
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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)
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mudar se realmente acontecer a 
esperada decretação de prisão 
de José Dirceu pelo juiz Sérgio 
Moro. Nos bastidores do Judiciá-
rio, especula-se que o prazo para 
isto acontecer pode ser apenas 
até esta quarta-feira, dia 8. Se 
não ocorrer nos proximamente, o 
clima só volta a esquentar depois 
do recesso de meio de ano do 
judiciário. Aguentar até o come-
ço de agosto, tradicional mês do 
desgosto, não será uma missão 
fácil para a cúpula da petelân-
dia... (© Jorge Serrão. Edição do 
Blog Alerta Total de 7 de Julho de 
2015).

pela Interpol, a tendência é pela 
manutenção da prisão preventiva 
de Marcelo Odebrecht, que sofre 
com a privação da liberdade e o 
desconforto de aturar o clima ge-
lado de Curitiba na carceragem 
da Superintendência da PF. A 
Odebrecht continua oficialmen-
te insistindo na versão de que 
“desconhece completamente os 
fatos e o teor dos supostos tele-
fonemas apontados e mais uma 
vez questiona o vazamento se-
letivo de informações, vício que 
compromete o exercício do direi-
to de defesa”. Todas versões e 
comportamentos arredios podem 


