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Interligação da Rua Raul 
Soares à Av. Brasil

 Aconteceu no dia 21 de 
Julho na quadra do Bairro Oliveira 
a abertura de mais um campeo-
nato de futsal buscando valorizar 
o esporte em nossa cidade e pro-
porcionar muito entretenimento 
aos amantes do esporte.

 As ações para melhoria 
no trânsito do Prata estão entre as 
prioridades da atual gestão. A cons-
trução do aterro que interliga a Rua 
Raul Soares com a Av. Brasil é um 
trabalho fundamental à melhoria da 
mobilidade em Prata e vai contri-
buir muito para o trânsito de nossa 
cidade. No dia 02 de Agosto será 
inaugurada esta obra atendendo a 

população do Prata. Além de con-
tarmos com duas rotatórias na Av. 
Brasil para dar sustentação ao fluxo 
do trânsito. Fique atento as mudan-
ças no trânsito a partir do dia 02 
de Agosto a Rua Tenente Reis terá 
mão única que dará acesso do Pos-
to Colina ao Centro e a Rua Raul 
Soares  terá sentido único com 
acesso ao Bairro Jardim Brasil. 

Abertura do Campeonato de 
Futsal do Bairro Oliveira

Acesso a Santa  - Nossa Senhora do Carmo
Foi recuperada a estrada que da acesso a Santa - Nossa Senhora do Carmo 

padroeira da cidade do Prata (Morrinho) e em breve iniciaremos uma reforma na Santa.

Comprar, vender ou alugar, 
anuncie nos Classificados 

do Jornal de Negócios.
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
CEMIG LANÇA APLICATIVO DE 
ATENDIMENTO PARA FACEBOOK 
- A Cemig está oferecendo um novo 
canal de atendimento para os clientes, 
um aplicativo de serviços via Face-
book: Cemig - Autoatendimento. Para 
acessá-lo, é muito simples: basta di-
gitar "Cemig - Autoatendimento" na 
caixa de pesquisa do Facebook.  Esse 
aplicativo permite ao usuário solicitar 
segunda via de contas, visualizar histó-
ricos de faturamento e de atendimento, 
informar leitura de medidores e locali-
zar agências de atendimento. A van-
tagem do novo canal é que, uma vez 
feito o cadastro, que é um processo 
rápido e fácil, o usuário terá seus da-
dos cadastrais da Cemig automatica-
mente vinculados aos do aplicativo, e 
uma vez logado na rede social poderá 
acessar o atendimento virtual e consul-
tar os dados. Com este canal, a Cemig 
espera alcançar ainda mais clientes, 
em especial a grande quantidade de 
usuários da Rede Social, que passam 
a ter à disposição um serviço dentro do 
próprio ambiente digital em que estão 
navegando, sem precisar procurar ou-
tros meios para solicitar estes serviços.
DIA DO AMIGO? - Uma interpretação 
humoristicamente magistral de um 
magistrado sobre a temerária ação de 
Cunha contra Moro: "Vendo o fogo ami-
go chegar, Cunha quis matar o inimigo 
em pleno dia do amigo"... Ou seja, na 
guerra contra Moro, que a petelândia já 
está festejando, Cunha tende a sair no 
maior prejuízo...  
CRISEZINHA? - Mais piada que a 
guerra de Cunha contra Moro é a aná-
lise de conjuntura feita pelo vice-Pre-
sidente da República, após palestra 
na Cornell Universety, em Nova York. 
Na avaliação impressionante de Mi-
chel Temer, o Brasil vive um clima de 
tranquilidade institucional, apesar de 
"todos esses embaraços": "Até uma 
crisezinha política existe, por causa da 
posição de Eduardo Cunha. Mas crise 
institucional é que não existe, quando 
eu falei crise institucional diferenciei da 
crise política porque o país vive uma 
tranquilidade institucional apesar de 
todos esses embaraços. Esses aciden-
tes ou incidentes que ocorrem de vez 
em quando não devem abalar a crença 
no país. Crise política pode haver. Isso 
tudo depende diálogo, vamos continu-
ar fazendo diálogo com o Congresso 
Nacional. O Congresso trem sido sen-
sível às postulações do governo, não 
tenho preocupação com relação a isso. 
Temos que superar, isto sim, esta bre-
ve crise política que estamos tendo no 
momento". O maçom inglês Temer, que 
pediu para sair da Maçonaria recente-
mente, só esqueceu de falar de outra 
crise, a econômica, a maior dos últimos 
tempos, que tem efeitos políticos e so-
ciais mais arrasadores que a tal "crise-
zinha" política...
PROCESSO ELETRIZANTE - Inves-
tidores da Eletrobras também plane-
jam ir à Justiça nos Estados Unidos 
por perdas sofridas. Quem avisou foi 
Phillip Kim, representante da The Ro-
sen Law Firm, escritório americano de 
advocacia que defende os direitos de 
investidores. Os rentistas ficaram pts 
da vida porque a estatal energética 
anunciou que não publicaria seu balan-
ço nos EUA devido ao envolvimento na 
Lava Jato, o que fez com que os reci-
bos de ações (BDRs) caíssem 8,24% 
até o final do mês, para US$ 2,45 por 
ação.
LIGAÇÕES COM A ODEBRECHT - O 
Estadão informa que um relatório de 
análise de mídia elaborado pela Polí-
cia Federal revela os bastidores de um 
jantar em São Paulo, na residência do 
empresário Marcelo Odebrecht, pre-

sidente da maior empreiteira do País, 
em 28 de maio de 2012, do qual parti-
cipou o ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva. Também foram convidados o 
ex-ministro Antonio Palocci (Casa Civil 
– Governo Dilma), empresários, ban-
queiros, o presidente do Instituto Lula, 
Paulo Okamotto, e dois sindicalistas 
mencionados na Operação Lava Jato: 
“Através da leitura das mensagens 
acerca deste evento foi possível inferir, 
grosso modo, que: a) O jantar foi rea-
lizado a pedido do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva”, aponta o relatório 
da PF. “d) Foram enviadas mensagens 
individuais para cada um dos convida-
dos por I.B.G.” A relação entre Lula e 
a construtora Odebrecht é alvo de um 
procedimento investigatório criminal 
(PIC) aberto pela Procuradoria da Re-
pública no Distrito Federal para apurar 
suposto crime de tráfico de influência 
internacional.
IMPEACHMENT PEDIDO PELO BOL-
SONARO - Felipe Moura Brasil conver-
sou com Jair Bolsonaro sobre o pedido 
de impeachment da Dilma que Eduardo 
Cunha mandou ele complementar. Os 
dois pontos fortes do novo texto são: - 
1) “Art. 85. São crimes de responsabi-
lidade os atos do Presidente da Repú-
blica que atentem contra a Constituição 
Federal e, especialmente, contra: II – o 
livre exercício do Poder Legislativo, do 
Poder Judiciário, do Ministério Público 
e dos Poderes constitucionais das uni-
dades da Federação;” Bolsonaro: “Re-
sumindo: enquanto a Petrobras estava 
sendo saqueada, tudo que interessa-
va para Dilma Rousseff era aprovado 
dentro da Câmara. Lógico: democracia 
com voto comprado não existe. E a 
Constituição está certa em fazer com 
que os presidentes respondam por cri-
me de responsabilidade no tocante a 
isto” - 2) “Art. 85. VII – o cumprimento 
das leis e das decisões judiciais.” Bol-
sonaro: “Dilma, nos Estados Unidos, 
falou que não respeita delatores. Só 
que a lei da delação premiada, além 
de ser de uma senadora do PT, Serys 
Slhessarenko, ela (Dilma) que sancio-
nou em 2012. Então ela tem obrigação 
de cumprir. Ela tem que respeitar os de-
latores.” Além de Bolsonaro, assinaram 
requerimentos de abertura de processo 
de impedimento presidencial os cida-
dãos Walter Marcelo dos Santos (dois 
pedidos apresentados, por motivos 
diferentes); Marcelo Pereira Lima; Ca-
rolina Cristina Crestani; Pedro Geraldo 
Cancian; Lagomarcino Gomes; Marce-
lo Cleiton Leite Borba; Adolfo Sashsida; 
Rafael Francisco Carvalho; Luiz Adrian 
de Moraes Paz e Caio Belloti Delgado 
Marczuk (assinam o mesmo pedido); e 
Carla Zambelli, líder do movimento Nas 
Ruas - Mobilização.
NA M... - Do médico Humberto de Luna 
Freire Filho, uma curta e grossa sobre 
a Presidenta: "Não costumo usar nem 
comentar termos chulos. Mas com vivo 
em um país governado por gente de 
baixo nível, não posso agir de maneira 
diferente sob pena de não ser enten-
dido. A nossa PRESIDENTA declarou 
recentemente que não vai pagar pela 
"merda" dos outros. Ora!!! dona Dilma, 
nem eu, e mais, como cidadão brasi-
leiro não sou obrigado a sentir o mau 
cheiro de seu governo. Concorda comi-
go PRESIDENTA?"
CLAMOR POPULAR - Do jurista An-
tônio Ribas Paiva, especialista em as-
suntos de Segurança Nacional sobre o 
silêncio obsequioso das forças arma-
das em sobre o impasse institucional 
brasileiro: "Nada impede que o crime 
seja defenestrado do poder. Talvez só 
dependa de uma postura firme do Exér-
cito, que precisa escolher, urgentemen-
te, se está com o Brasil e a Nação ou 
com a classe política e suas traições e 
crimes".

C l a s s i f i c a d o s
ALUGO CASA – Na Rua Talma Campos de Abreu, 751 Colina Park com 03 
quartos, sala, cozinha, banheiro sendo 1 suíte, garagem p/ 2 carros: Tratar (34) 
3431-1558 Lanchonete do André.
VENDO 02 CARROS – Uno 2006, 04 portas e uma Strada 2011 cabine estendida: 
Tratar (34) 9666-3942 ou 9664-3599.
VENDO CONSORCIOS EM ANDAMENTO: Tratar (34) 9974-7205
VENDO AGIO DE TERRENO NO BAIRRO JACARANDÁ: Tratar (34) 9136-0096 
ou 9999-8767.
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 JACARANDÁ 
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, ca-
pacidade de 2.000 lts em excelente estado de conservação, aceito permuta em 
gado. Tratar (34) 9994-7776

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

que o Santander teria ficado de 
fora, conforme outra fonte, é o fato 
de o banco ter cobiçado executivos 
de atacado de outras instituições, 
incluindo os do HSBC. No fim, teria 
contratado Mário Leão, do Morgan 
Stanley. Na prática, o Bradesco foi 
tido como o favorito para levar o 
HSBC Brasil desde o início do pro-
cesso de venda do banco no país. 
Fontes de mercado dizem que, 
antes mesmo desse processo, já 
existia uma negociação bilateral 
com o HSBC. Comprar o HSBC, 
com cerca de 168 bilhões de reais 
em ativos, segundo o Banco Cen-
tral, significa para o Bradesco en-
costar em seu principal concorren-
te, o Itaú, em ativos, praticamente 
eliminando a distância erguida 
desde a fusão com o Unibanco. Se 
o comprasse, considerando dados 
do primeiro trimestre, ultrapassaria 
a cifra de 1,2 trilhão de reais, perto 
do 1,29 trilhão de reais do Itaú ao 
fim de março. Procurados, o HSBC 
e o Goldman Sachs não se mani-
festaram. No Bradesco, ninguém 
foi encontrado para comentar o as-
sunto. O Santander também prefe-
riu não falar a respeito da disputa 
pelo HSBC. ( Fonte: Site Revista 
VEJA, com o Estadão conteúdo)

Venda do HSBC para o Bradesco deve sair em agosto

 O Bradesco passou para 
a fase final da disputa pelo HSBC 
Brasil e negocia o ativo com exclu-
sividade. Segundo fontes próximas 
às negociações, o banco teria feito 
oferta vinculante por toda a opera-
ção no país acima do patrimônio 
líquido do conglomerado, de cerca 
de 12 bilhões reais. O Goldman Sa-
chs, que assessora a negociação, 
estipulou agosto como data final da 
venda. Neste momento, executivos 
dos bancos negociam os detalhes 
da aquisição e a expectativa, con-
forme fontes, é de que o anúncio 
ocorra antes da divulgação de re-
sultados do HSBC em Londres, dia 
3 de agosto. O Bradesco deve levar 
toda a operação do grupo no Brasil 
e não apenas o varejo. Ao avaliar 
a operação, chamou a atenção do 
banco a plataforma de atacado do 
HSBC no país, em especial o setor 
de corporate sales, que responde 
pela área de derivativos, câmbio 
etc. Toda a unidade gera receitas 
anuais de 1 bilhão de dólares. O 
outro competidor, o Santander, 
teria ficado de fora da disputa por 
ter feito uma oferta apenas pelo 
segmento de varejo, uma vez que 
já possui a estrutura de corporate 
sales. Além disso, outro indício de 

“Segundo fontes, banco brasileiro teria feito uma oferta por toda 
a operação do HSBC no país, acima do patrimônio líquido de 

cerca de R$ 12 bilhões”
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Duro recado aos filhos da pauta
violentadas. O Brasil caminha para 
uma guerra interna. A tendência é de 
secessão, no médio ou longo prazo. 
Este jogo desestruturante interessa 
aos controladores globalitários. Eles 
sempre souberam o que querem dos 
brasileiros. Nós, não! As elites mo-
rais operam muito lentamente ou se 
acomodam no ceticismo. Demoram 
a se unir para pensar corretamente 
e promover soluções sábias, com 
base na verdade. Perdem tempo em 
futilidades, em intrigas inúteis ou na 
formulação de meras propostas refor-
mistas. Só vão tentar agir realmente 
quando o ambiente político e eco-
nômico se tornar insuportavelmente 
agressivo e inseguro. O risco é que 
seja tarde demais para promover a 
revolução necessária e eficaz. Os 
filhos da pauta nunca estiveram tão 
perdidos. A mídia alimenta a confu-
são com análises irreais e estúpidas. 
A maioria exige mudanças concretas, 
já! A minoria que tem a hegemonia 
dos podres poderes prefere ignorar 
o clamor da maior parte da socieda-
de. As elites morais, ainda desunidas, 
fragmentadas e sem clareza do que 
tem de ser feito imediatamente, ficam 
na expectativa, cuidando da própria 
vida ou sobrevida. O mundo está mu-
dando. O Brasil também, queiramos 
ou não. A opção existente é operar a 
mudança ou aceitar, passivamente, 
que o processo ocorra, desgoverna-
damente. Nas crises, o pessimismo 
e o desespero contaminam a maioria. 
Na verdade, a História demonstra que 
as mudanças efetivas só acontecem 
sob o patrocínio da eclosão violenta 
dos conflitos. Quem sobrevive à guer-
ra pode conquistar a hegemonia, ou 
terminar refém de quem soube tirar 
proveito da vitória, capitalizando o 
que ficou ou foi destruído. A História 
é cartesiana. Ou você faz a pauta, 
ou será pautado pelo desdobrar dos 
acontecimentos. No caos da crise e 
da guerra, o resultado é imprevisí-
vel. Vence quem comprova que pode 
mais, na prática do mundo real. Perde 
quem fica neutro, passivo ou refém 
do processo. A História não perdoa a 
omissão. Muito menos inconsequên-
cia e burrice.  A tal hora da onça beber 
água nunca esteve tão próxima, mes-
mo que o bicho finja que não está com 
sede. A ciência (inclusive a Política) 
demonstra que todo organismo que 
não toma água acaba esclerosando 
suas células, até o momento final da 
destruição (causador real da transfor-
mação). Dona onça terá de entrar no 
jogo - inclusive contra a própria vonta-
de dela e dos tais filhos da pauta...  (© 
Jorge Serrão. Edição do Blog Alerta 
Total de 19 de Julho de 2015).

 São tantas interrogações... 
Quando Dilma Rousseff vai ser der-
rubada ou vai pedir para sair? Quem 
vai se ferrar primeiro: a Presidenta, 
seu vice Michel Temer, Renan Ca-
lheiros ou Eduardo Cunha? Ou serão 
Antônio Palocci, José Dirceu e Luiz 
Inácio Lula da Silva que vão se da-
nar antes? Se Dilma dançar, quem 
assume: Temer, Cunha, Renan ou 
Ricardo Lewaldowiski? Tamanho im-
passe institucional vai descambar em 
intervenção constitucional, ou tudo fi-
cará como nunca antes no quartel do 
abrantes? São muitas dúvidas... As 
respostas são imprecisas... Executi-
vo, Legislativo e Judiciário, com o tal 
Poder Militar prestando uma atenção 
em tudo, nunca viveram uma fase de 
tanto conflito, conturbação e contes-
tação na História do Brasil. Só não 
vê (quem prefere se fingir de idiota) 
que a crise brasileira é estrutural. As 
subcrises política, econômica, moral e 
outras mais são consequências dela. 
Enxergar tal problema é fundamental 
para achar a solução prática, objetiva, 
viável e urgente. Só haverá resposta 
certa para tantos questionamentos, 
relevantes ou não, se for possível ha-
ver uma união nacional em torno das 
mudanças. Só uma Elite Moral, prota-
gonizando o processo e arrastando a 
massa, terá sucesso na operação. O 
resto é enxugar gelo. De nada adian-
ta e formar a zorra reinante, sem me-
xer na estrutura capimunista (cartéis, 
cartórios, corrupção e impostos), 
reinventando um sistema estatal para 
servir ao interesse público. Também é 
inútil trocar os personagens que pro-
tagonizam a ópera bufa tupiniquim. 
Novamente, é preciso ficar claro que 
o problema é estrutural, e não indi-
vidual. Uma constatação é inegável. 
O impasse estrutural que alimenta 
todas as nossas crises começa a 
gerar as pré-condições históricas ne-
cessárias às mudanças. O que muda 
o rumo da História é a vontade polí-
tica combinada com a decisão firme 
de mudar. A guerra institucional em 
curso pode ser facilmente retratada 
por uma imagem metafórica. O PTi-
tanic é um transatlântico em um mar 
de esgoto, no qual a proa trabalha 
destruir a popa, fingindo que ou nau-
frágio não acontecerá ou que haverá 
bóias e botes salva-vidas para quem 
parecer mais poderoso. A apodreci-
da cúpula dos poderes no Brasil só 
não verbaliza ou finge não acreditar 
que promove um processo de auto-
fagia e autodestruição. O resultado 
final é imprevisível. O longo período 
de governança do crime instituciona-
lizado fragilizou a Nação. A sobera-
nia e a segurança nacional já foram 

Crise?
tempo passa e as coisas mudam... 
Logo, outro padeiro de um bairro 
mais nobre, vendo o potencial da-
quele bairro que estava sendo mal 
atendido, resolveu instalar uma 
padaria mais moderna, com me-
lhor qualidade do pãozinho e com 
atendimento gentil, dando priorida-
de à satisfação dos clientes. O re-
sultado está mais do que evidente: 
a padaria antiga ficou literalmente 
“às moscas”, pois os clientes mi-
graram para a nova, que oferecia 
produto e atendimento melhor pelo 
mesmo preço. Moral da história: 
“Não se deve dormir sobre os lou-
ros conquistados”, frase que os 
italianos traduzem como: “Quem 
dorme não pega peixe”; e nossos 
avós brasileiros diziam: “Motorista 
esperto não dorme no ponto”. Ou 
seja, ser passado para trás pela 
própria negligência. E para mostrar 
que essa verdade é mais do que 
atual,vamos ao questionamento de 
hoje: Cadê a crise das montadoras 
japonesas? Pense nisso, um forte 
abraço e esteja com Deus!

 Quero compartilhar aqui 
este artigo do Engenheiro Celso 
Estrella da CriaCorp. Artigo este 
com algumas inserções e modifi-
cações nossas. Era uma vez um 
padeiro que montou sua padaria 
num bairro distante da periferia e, 
rapidamente, conquistou uma fre-
guesia fiel que, agora, podia ter o 
pão fresquinho todas as manhãs. 
Durante muitos anos, ele viveu 
tranquílo, sem concorrência, pois 
nenhum outro padeiro se inte-
ressava por aquela comunidade. 
Mas, o tempo passa e as coisas 
mudam... O bairro cresceu e, com 
o crescimento da cidade, muitas 
famílias se instalaram ali. Porém, 
o padeiro não se preocupou em 
modernizar seu negócio, afinal a 
clientela estava aumentando e, 
como ele sempre dizia, “eles não 
têm escolha, tem que comer na 
minha mão”. Assim, a qualidade do 
pão e os custos de fabricação não 
o preocupavam. Quando queria, 
aumentava um pouquinho o preço 
e nunca perdia a freguesia. Mas, o 

Destino do Pivete

to Werneck identificou uma curio-
sa coincidência de datas: "Seis 
anos mais tarde, também num 29 
de dezembro, a imprensa haveria 
de abrir largos espaços para rela-
tar a entrega do título de cidadão 
honorário paulistano ao pivete de 
1961". As fotos - de perfil e de fren-
te - de seu fichamento na polícia 
inspiraram a criação da música e 
integraram o mosaico do álbum 
Paratodos (1993), cujo projeto da 
capa é do próprio Chico. Chico 
Alencar ainda fez um comentário, 
em Caixa Alta, aproveitando para 
arranjar mais uma justificativa con-
tra a diminuição da maioridade pe-
nal para 16 anos de idade: "IMA-
GINEM VOCÊS QUAL SERIA O 
DESTINO DE CHICO BUARQUE 
SE ELE TIVESSE SIDO PRESO 
EM UM PRESÍDIO COM ADUL-
TOS, CUJOS CRIMES SERIAM 
MUITO PIORES QUE UM FURTO 
DE CARRO. Ouçam a música "A 
foto da capa", de F.B.H., enquanto 
buscam a resposta a esta espe-
culação". (Fonte: Site Alerta Total 
publicado no dia 19/07/15)

 O deputado federal e 
eterno professor de História Chico 
Alencar, do PSOL, compartilhou 
um texto em seu facebook que 
deve ter deixado o esquerdista 
Francisco Buarque de Holanda 
bastante pt da vida: A legenda da 
foto estampada na edição de 29 
de dezembro de 1961 do jornal Úl-
tima Hora, de São Paulo, dizia: "A 
dupla de pivetes F. B. H. e O. J., 
os autores do furto do automóvel". 
Foi a primeira vez que Chico Bu-
arque apareceu na imprensa. Uma 
das diversões do que se chamava 
na época de juventude transviada 
era roubar carros para passear 
até que acabasse a gasolina. Mas 
naquela noite a dupla cometeu um 
erro. Apossou-se de um carro que 
já havia roubado. O veículo, des-
ligado, desceu silenciosamente 
uma das ladeiras do Pacaembu. 
Quando os pivetes deram a par-
tida, nada de o motor funcionar. 
Sem saber que o dono havia retira-
do uma peça chamada cachimbo, 
sem a qual o motor não funciona, 
continuaram tentando. O barulho 
chamou a atenção dos policiais 
de uma viatura que passava por 
ali. Os garotos foram algemados, 
colocados dentro do camburão, 
onde já começaram a apanhar, e 
levados a uma delegacia para que 
admitissem fazer parte de uma 
quadrilha de profissionais. De-
pois de mais algumas cacetadas, 
alguém se convenceu de que os 
meninos eram menores de idade. 
Passaram a noite no Juizado de 
Menores, e no dia seguinte coube 
à irmã Miúcha resgatar o mano de-
linquente. Pior que as agressões 
foi a pena complementar imposta 
pelo juiz: seis meses de absoluta 
reclusão noturna. Até que comple-
tasse 18 anos, Chico só poderia 
sair de casa durante o dia, para 
ir à escola. O jornalista Humber-

“Crise é assim, enquanto alguns têm úlcera outros provocam úlcera”. 
Por Gilclér Regina

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

 
 ATENDENTE LANCHONETE para 

SUPERMERCADO COOPRATA 
Pré-requisito para participar da seleção: 

• Ter 18 anos; 

• Ter 1º. Grau; 

• Disponibilidade de horário das 12:00 até 22:00h; 

 

Os interessados deverão  entregar currículo com foto, 
no Departamento de Recursos Humanos da 

COOPRATA nos dias 28 e 29/07/15,  
das 08:00 às 11:00h e das 13:00 às 16:00h.  

Anexar ao currículo os seguintes documentos:  
 Escolaridade;   
 Experiências;  
 Foto 
 Cópia Carteira de Trabalho (parte foto, qualificação civil e contratos); 
 Cópia RG; 
 Cópia CPF; 

As etapas do processo serão divulgadas na porta do Depto RH,  
dia 30/07/15, às 17:00 h. 

 
COOPRATA                   

3431-8500 
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o que foi pedido no Mandado de 
Segurança 20895, impetrado pelo 
repórter Thiago Herdy e pelo jor-
nal O Globo. Desde 27 de março, 
a 1ª Seção do STJ já tinha chega-
do a um acórdão que autorizou o 
acesso aos dados do cartão cor-
porativo do governo federal usado 
pela ex-chefe da representação da 
Presidência da República em São 
Paulo, Rosemary Nóvoa de No-
ronha. As demoras e segredinhos 
no Caso Rose causam estranheza 
generalizada (sem trocadinho). O 
Governo Federal está obrigado, 
judicialmente, a acesso aos gas-
tos, com as discriminações de tipo, 
data, valor das transações e CNPJ/
razão social. O ministro Napoleão 
Nunes Maia Filho considerou que 
a recusa de fornecer os documen-
tos e as informações a respeito dos 
gastos efetuados com o cartão cor-
porativo, com o detalhamento soli-
citado, constitui violação ilegal do 
direito líquido e certo da empresa 
e do jornalista de terem acesso à 
informação de interesse coletivo, 
assegurado pela Constituição e 
regulamentado pela Lei 12.527/11 
(Lei de Acesso à Informação): “Ine-
xiste justificativa para manter em 
sigilo as informações solicitadas, 
pois não se evidencia que a pu-

STJ protela divulgação de gastos 
secretos de Rosemary com cartão 
corporativo em viagens com Lula

 Além de ser alvo, oficial-
mente, de um Procedimento de 
Investigação Criminal para apurar 
se praticou crime de "tráfico de in-
fluência internacional", Luiz Inácio 
tem outra preocupação imediata 
com Judiciário que lhe afeta dire-
tamente. Os Superior Tribunal de 
Justiça vem postergando a exe-
cução de um acórdão para tornar 
públicos os gastos secretos com 
cartões corporativos de Rosemary 
Noronha - amigona do ex-presi-
dente, alvo de processos que cor-
rem em estranho segredo judicial a 
partir da Operação Porto Seguro, 
da Polícia Federal. Assim que os 
dados foram tornados públicos, o 
MPF pode requisitar justificativas 
do governo para despesas regis-
tradas como secretas nos cartões 
corporativos da Presidência – uma 
das maiores caixas pretas das des-
pesas públicas. Os dados podem 
mostrar gastos acima do padrão 
salarial de uma mera servidora pú-
blica que ocupava o cargo de con-
fiança de Secretária da Presidên-
cia da República em São Paulo. 
A “Doutora Rose”, como era mais 
conhecida, recebia salário de de 
R$ 11.179,36. O ministro Napoleão 
Nunes Maia Filho, do STF, fará, a 
qualquer momento, que cumpra 

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

contribui para evitar episódios lesi-
vos e prejudicantes; também nessa 
matéria tem aplicação a parêmia 
consagrada pela secular sabedoria 
do povo, segundo a qual é melhor 
prevenir do que remediar”. (© Jor-
ge Serrão. Edição do Blog Alerta 
Total de 20 de Julho de 2015).

blicidade de tais questões atente 
contra a segurança do presidente 
e vice-presidente da República ou 
de suas famílias, e nem isso ficou 
evidenciado nas informações da 
Secretaria de Comunicação”. O 
magistrado foi além: “A divulgação 
dessas informações seguramente 

importante para normalizar o aten-
dimento da cidade e região”, disse. 
O atendimento no Hemocentro é de 
segunda a sexta-feira, das 7h às 
11h30. Já no período da tarde, às 
segundas e quartas, o atendimento 
é das 14h às 17h. No próximo sá-
bado (25), último do mês, o atemdi-
mento ocorre das 7h às 11h30.. A 
unidade do Hemocentro fica na Ave-
nida Levino de Souza, nº 1845, no 
Bairro Umuarama. Informações po-
dem ser obtidas nos telefones: (34) 
3088-9204 ou número 155. (Fonte: 
Portal G1)

Hemocentro de Uberlândia tem 
queda no estoque e convoca doadores

 O Hemocentro de Uber-
lândia está com baixo estoque de 
sangue dos tipos "O e A negativos" 
e "O positivo" e está pedindo com 
urgência para que os doadores 
compareçam à unidade. Segundo a 
coordenadora do setor de captação, 
Ludmila Martins, o número de doa-
ções diminuiu cerca de 30% nos úl-
timos dois meses. Ainda de acordo 
com Ludmila Martins, eles estão en-
trando em contato com doadores e 
pedindo o comparecimento imediato 
para regularização do estoque. “A 
presença de todos os doadores é 

“Número de doações diminuiu cerca de 30% nos últimos dois 
meses. Unidade do hemocentro fica no Bairro Umuarama”.
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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

Artigo no Alerta Total – www.alertatotal.net
Por Sérgio Alves de Oliveira

das eleições presidenciais foi ver-
gonhosamente fraudado. Ao não 
permitir uma auditoria externa no 
resultado das eleições, foi como 
uma confissão da Justiça Eleito-
ral. Para desgraça da sociedade 
brasileira, nenhuma das alternati-
vas acima apontadas, previstas na 
Constituição, caso uma delas seja 
a escolhida, têm qualquer chance 
de modificar o panorama político, 
social, econômico e moral do Bra-
sil. Para melhor, é evidente.Todos 
os que têm algum poder de optar 
por alguma dessas medidas são 
exatamente os mesmos que são 
os responsáveis diretos por toda a 
calamidade política que foi instala-
da.  Mesmo num acordo entre os 
Três Poderes, a sociedade estaria 
sendo enganada. Nos seus “acer-
tos”, eles agem como quadrilha, 
buscando as próprias proteções. 
Dentro de todas essas esdrúxulas 
hipóteses de “solução política”, 
nem se poderia descartar o absur-
do de uma declaração de RENÚN-
CIA da Presidenta e Vice, desde 
agora, mas com vigência somente 
a partir do primeiro dia seguinte 
ao início da segunda metade do 
mandato presidencial. Na prática, 
os “renunciantes” teriam ainda um 
ano e meio de mandato e o Con-
gresso o tempo suficiente para 
fazer os “arranjos” que bem enten-
desse para essa segunda metade 
do tempo de mandato. A única 
chance de alguma correção para 
melhor que se apresentaria com 
suporte constitucional seria a cha-
mada INTERVENÇÃO DO POVO, 
como FORÇA INSTITUINTE, num 
primeiro momento por meio das 
FFAA, conforme previsão do ar-
tigo 142 da Constituição Federal. 
Mas essa alternativa infelizmente 
é rechaçada pela maioria, princi-
palmente pelos políticos e coman-
dos militares que estão ajoelhados 
aos pés dos tiranos da política, ou 
mesmo sentados no “colo” desse 
governo ilegítimo, tirando o máxi-
mo proveito de toda essa situação 
para si próprios. Em seguida a 
culpa da GRANDE MÍDIA, que é 
comprada de todas as formas com 
verbas governamentais. Mas esse 
rechaço também provém do povo, 
mais precisamente, da parcela do 
povo que, apesar de não ganhar 
nada com isso, deixou-se levar 
pela lavagem cerebral que recebe 
todo o dia,  acabando idiotizado e 
se vendendo por um mísero pra-
to de comida. Os nossos militares 
certamente estão ainda bastante 
receosos de tomar alguma medida 
mais forte em função das cicatri-
zes e consequências que ficaram 
de 64. Sobre isso há um detalhe 
que não pode ser esquecido. Se 
os militares hoje perseguidos em 
revide a “64” efetivamente tives-
sem procedido com a gravidade 
das acusações que receberam 
nas “Comissões da Verdade”, e 
outros tribunais inquisitórios, hoje 
eles não estariam no banco dos 

Não sou nenhum Émile Zola 
(J’accuse, sobre o caso Dreyfus), 
mas nem por isso vou deixar de  
fazer uma acusação, que reputo 
necessária, urgente e justa. Esse 
verdadeiro espetáculo de circo 
que os brasileiros estão assistin-
do na política prenuncia que pro-
vavelmente  o atual Governo será 
afastado, respectivamente, ou por 
IMPEACHMENT, na Câmara Fe-
deral /Senado, ou por IMPUGNA-
ÇÃO (cassação) dos mandatos de 
Dilma e Temer na Justiça, por ví-
cios previstos em lei nas eleições 
presidenciais de 2014, 2º Turno. 
Na primeira hipótese, caso o impe-
achment atingisse somente a Pre-
sidenta Dilma, teria que assumir o 
Vice-Presidente Michel Temer, em 
qualquer tempo do mandato, para 
completá-lo. Na segunda hipóte-
se, se o impedimento atingisse a 
Presidenta e Vice, seriam chama-
dos a ocupar a Chefia do Poder 
Executivo Federal,pela ordem, o 
Presidente da Câmara Federal, 
do Senado e do Supremo Tribunal 
Federal. Mas além do impeach-
ment, a Constituição prevê ain-
da a VACÂNCIA (vaga) do cargo 
de Presidente ,por algum motivo 
extraordinário, como “renúncia”, 
”morte”, ou outro qualquer impedi-
tivo assemelhado. Em isso aconte-
cendo, o Vice-Presidente deve ser 
convocado para assumir a Presi-
dência, a qualquer tempo  do man-
dato. Não escapou ao constituinte 
a previsão de “vacância” conjunta 
dos cargos de Presidente e Vice-
-Presidente. Ocorrendo essa hipó-
tese, nos 2(dois) primeiros anos 
do mandato, deve ser convocada 
nova eleição no prazo de sessenta 
dias; se o for nos 2 (dois) últimos 
anos, nova eleição será feita, des-
sa vez pelo Congresso. A outra al-
ternativa prevista na Constituição 
é a IMPUGNAÇÃO (cassação) 
dos mandatos de Dilma e Temer, 
no Tribunal Superior Eleitoral, con-
forme pedido de ação judicial, pro-
movida pelo PSDB e outros, com 
fundamento  no artigo 14,parágra-
fo 10º da Constituição. Em primei-
ro lugar é de estranhar um detalhe 
na instauração dessa demanda 
pelo PSDB. Os fundamentos pre-
vistos no citado parágrafo 10º do 
art.14, da CF , são “três”: (1)abuso 
do poder econômico,(2) corrupção 
e (3) fraude (nas eleições). Mas 
somente os dois primeiros (abuso 
do poder econômico e corrupção) 
foram invocados nessa ação. Por 
que teria ficado de fora o terceiro, 
ou seja, a alegação de “fraude” 
nas eleições?  Não seria esse o 
motivo mais evidente e grave de 
todos? Seria pelo fato deque nes-
se caso também a Justiça Eleitoral 
teria que sentar-se no banco dos 
réus? Mas como ela poderia ser 
“ré” e órgão da Justiça ao mes-
mo tempo?  Seria de fato uma 
situação muito estranha, inédita. 
Ora, só mesmo algum idiota não 
percebeu que o segundo turno 

Eu acuso as Forças Armadas de traição

“Numa eleição presidencial que fosse realizada neste 
momento, o senador Aécio Neves (PSDB-MG) venceria o 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo a 
pesquisa CNT/MDA divulgada nesta terça-feira (21)”.

tanto, a pesquisa coloca apenas 
candidatos do PT e PSDB, com 
Alckmin tomando a dianteira, com 
39,9%, e vencendo Lula, que teria 
32,3%. No terceiro cenário, onde 
o candidato do PSDB é José Ser-
ra, o ex-presidente Lula teria no 
primeiro turno 25%, contra 23,3% 
de Marina Silva, 21,2% de Serra e 
5,5% de Bolsonaro. Brancos e nu-
los somam 17,8%, não souberam 
ou não responderam, 7,2%. Nesse 
caso, num segundo turno entre PT 
e PSDB, Serra ficaria com 40,3% e 
Lula com 31,8% Foram entrevista-
das 2.002 pessoas em 137 muni-
cípios de 25 unidades federativas 
entre os dias 12 e 16 de julho de 
2015. A margem de confiança é de 
2,2 pontos porcentuais para cima 
ou para baixo. Fonte: Site UOL)

 No primeiro cenário 
apresentado pela pesquisa, o pri-
meiro turno teria Aécio à frente, 
com 35,1%, e Lula em segundo 
lugar, em 22,8%. Em seguida, 
15,6% votariam em Marina Silva 
(PSB) e 4,6% em Jair Bolsonaro 
(PP). Brancos e nulos somariam 
14,8%, não souberam ou não 
responderam, 7,1%. No segundo 
turno, 49,5% dos entrevistados 
votariam em Aécio e 28,5% em 
Lula. A segunda possibilidade, 
com o tucano Geraldo Alckmin no 
lugar de Aécio, Lula ficaria com 
24,9%, seguido de Marina Silva, 
com 23,1%, Alckmin, com 21,5% 
e Jair Bolsonaro com 5,1%. Bran-
cos e nulos somam 17,5% e não 
souberam ou não responderam, 
7,9%. No segundo turno, entre-

Aécio, Alckmin e Serra venceriam Lula em 
eventual segundo turno, diz pesquisa CNT/MDA

MANENTES E REGULARES. Por 
isso são “Órgãos-de-Estado”, não 
“de Governo”, ou de “Segurança 
do Governo”, como hoje são tra-
tadas.  Assim, como “Órgãos-de-
-Estado”, elas devem estar a ser-
viço do Povo, não permitindo que 
o Estado sirva-se desse mesmo 
Povo, ao invés de servi-lo, como 
hoje acontece.Trocando em miú-
dos: As Forças Armadas têm que 
ser fiéis aos interesses da socie-
dade brasileira, em primeiro lugar, 
não ao seu governo, mais ainda 
quando desviado completamente 
dos interesses nacionais. Nunca 
pode ser esquecido que as Forças 
Armadas devem significar para 
a Nação o mesmo que o homem 
deveria  significar  para dentro da 
sua  própria casa e sua família. 
Quando se trata de defender o 
próprio “território” contra ameaças 
, quaisquer que sejam, são eles 
os primeiros a serem requisitados 
naturalmente  a defendê-lo, até 
com emprego de força ou armas, 
se necessário. (Sérgio Alves de 
Oliveira é Sociólogo e Advogado)

réus, ou seus acusadores seriam 
outros, pois os atuais não teriam 
escapado ilesos, tanto quanto es-
tão. Mas a “intervenção” que se 
fez naquela época não era pre-
vista na Constituição de 1946, 
que estava vigente quando do 
contragolpe de março de 1964. 
Já na CF de 1988, que agora está 
em vigor, e que nem foi escrita na 
época  dos militares, está textu-
almente prevista  a intervenção 
da sociedade através das Forças 
Armadas nas hipóteses que apon-
ta (CF,art.142). Tudo indica que 
mesmo as melhores cabeças que 
temos no meio militar não conse-
guiram ainda entender que uma 
eventual ação decorrente do per-
missivo estabelecido no artigo 142 
da Constituição não seria simples-
mente um DIREITO que as FFAA 
têm, porém um DEVER CONSTI-
TUCIONAL , com o fim de  pro-
teger os mais altos interesses da 
Nação. Com efeito, as Forças Ar-
madas, conforme definição desse 
mesmo artigo 142 da CF, são INS-
TITUIÇÕES NACIONAIS PER-
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irrigação", diz o telegrama. Segundo 
os EUA, ambos os problemas teriam 
ocorrido em 2006, no último ano do 
governo de Alfredo Palácio. Lula - O 
ex-presidente é investigado pela Pro-
curadoria da República no Distrito Fe-
deral por suspeita de favorecimento 
da Odebrecht no exterior por meio de 
financiamentos do BNDES. Lula nega. 
Num telegrama de 5 de outubro de 
2009, a embaixada americana no Pa-
namá relata a Washington a situação 
delicada que vivia o então presidente 
local, Ricardo Martinelli. Numa conver-
sa entre diplomatas e um ministro do 
governo, os americanos são alertados 
de que um escândalo de corrupção 
estaria prestes a eclodir, envolvendo a 
Odebrecht. "O administrador da cam-
panha de Martinelli e hoje ministro, 
Jimmy Papadimitriu, disse à Emboff 
[sigla para "oficial da embaixada"] que 
estavam para ser divulgadas notí-
cias de que Martinelli recebeu grande 
contribuição para sua campanha da 
construtora brasileira Odebrecht, que 
estava conduzindo várias grandes 
obras públicas no Panamá", indicou 
o telegrama, que cita como Martinelli 
virou alvo de ataques quando deu à 
empreiteira contrato de 60 milhões de 
dólares para a construção de estrada 
"sem licitação". Em 30 de outubro de 
2007, outro telegrama apontou para 
a relação da Odebrecht com políticos 
estrangeiros. O caso se referia à via-
gem de Lula a Angola, naquele ano. "A 
visita de Silva [Lula] ajudou a concluir 
um acordo entre a gigante construtora 
brasileira Odebrecht, a paraestatal an-
golana no setor do petróleo Sonangol 
e a Damer, até então desconhecida 
empresa angolana, para construir uma 
usina capaz de produzir não apenas 
etanol para exportação, mas gerar 140 

EUA encontram sinais de corrupção em obras da Odebrecht no exterior
 A diplomacia americana mo-
nitorou os negócios da empreiteira bra-
sileira Odebrecht no exterior e apontou 
para suspeitas de corrupção em obras 
espalhadas pelo mundo na segunda 
gestão do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (2007-2010). Telegramas 
confidenciais do Departamento de Es-
tado americano revelados pelo grupo 
WikiLeaks relatam ações da empresa 
brasileira e suas relações com gover-
nantes estrangeiros. Lula é citado em 
iniciativas para defender os interesses 
da Odebrecht no exterior. Em 21 de 
outubro de 2008, a embaixada ame-
ricana em Quito descreve a pressão 
imposta sobre as empresas brasileiras 
pelo presidente daquele país, Rafael 
Correa. O governo equatoriano amea-
çava expulsar Odebrecht e Petrobras, 
alegando descumprimento de contra-
tos. A embaixada americana em Quito, 
porém, alerta ao Departamento de Es-
tado dos EUA que o motivo da pressão 
seria outro: corrupção. "Alfredo Vera, 
chefe da Secretaria Anticorrupção do 
Equador, levantou questões sobre os 
preços e financiamento dos contratos 
da Odebrecht", indicou o telegrama. 
"Apesar de não termos informações de 
bastidores no projeto San Francisco 
[usina], o posto ouviu alegações com 
credibilidade de corrupção envolvendo 
o projeto de irrigação da Odebrecht em 
Manabi de um ex-ministro de Finanças 
que se recusou a assinar os documen-
tos do projeto diante de suas preocu-
pações sobre a corrupção", afirmaram 
os EUA. Outro alerta se referia às 
condições do empréstimo do BNDES 
ao mesmo projeto. "O posto também 
ouviu preocupações de um funcio-
nário do Banco Central sobre termos 
desfavoráveis nos empréstimos do 
BNDES que apoiariam o projeto de 

também foram indiciados. O presiden-
te da Odebrecht e outros investiga-
dos foram presos no dia 19 de junho, 
quando deflagrada a Operação Erga 
Omnes, 14ª etapa da Operação Lava 
Jato. O inquérito contra a cúpula da 
empreiteira foi aberto dia 27 de outubro 
de 2014, após a deflagração da Juízo 
Final, fase da Lava Jato que pegou o 
primeiro grupo do cartel instalado na 
Petrobras. O relatório foi submetido ao 
Ministério Público Federal para even-
tual oferecimento de denúncia contra 
Odebrecht e os outros indiciados. O 
delegado representou, "com base nos 
elementos existentes neste caderno 
investigatório e sumariamente trazidos 
nesta oportunidade, pela manutenção 
da prisão preventiva dos investiga-
dos (…) face a necessária garantia 
da ordem pública e por conveniência 
da instrução criminal tanto em face a 
potencial continuidade delitiva como 
pela influência negativa que soltos po-
deriam promover quanto as apurações 
ainda em curso". A Polícia Federal sus-
tenta ter encontrado indícios de que o 
presidente da Odebrecht lançou mão 
de uma estratégia de confrontar as in-
vestigações da Operação Lavas Jato, 
buscando criar "obstáculos" e "cortinas 
de fumaça", que contava com "policiais 
federais dissidentes", dupla postura 
perante a opinião pública, apoio estra-
tégico de entidades de classe, como a 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 
e ataques às apurações internas da 
Petrobras. "O material trazido aos au-
tos aponta para o seu conhecimento e 
participação direta nas condutas atri-
buídas aos demais investigados, ten-
do buscado, segundo se depreende, 
obstaculizar as investigações", informa 
o delegado da Lava Jato. Nesta terça-
-feira, 21, o juiz federal Sérgio Moro 
deu prazo para a defesa da Odebrecht 
esclarecer as suspeitas levantadas 
pela análise da PF em relação às men-
sagens cifradas do empreiteiro que 
sugeririam uma postura de "confronto" 
às investigações da Lava Jato. (Fonte: 
Site UOL)

PF cerca Odebrecht, maior 
empreiteira do país, em seis frentes

 O relatório de indiciamento 
do presidente da construtora Norberto 
Odebrecht, Marcelo Bahia Odebrecht, 
concluído esta semana pela Polícia 
Federal indica que os executivos da 
maior empreiteira do país deverão ser 
imputados por crimes de corrupção, 
lavagem de ativos, fraude a licitações 
e crime contra a ordem econômica, su-
postamente praticados em contratos da 
Petrobras, em seis frentes. Pesam so-
bre o presidente da Odebrecht e seus 
executivos e ex-executivos indícios de 
crimes: nos contratos de obras de cons-
trução da Refinaria Abreu e Lima, em 
Pernambuco, do Complexo Petroquí-
mico do Rio de Janeiro (Comperj); nas 
obras da sede da Petrobras em Vitória 
(ES); nos contratos de compra de nafta 
pela petroquímica Braskem (controlada 
pela empreiteira em sociedade com a 
estatal); nos contratos de navios-sonda 
para exploração de petróleo em alto 
mar, com a empresa Sete Brasil (criada 
pela Petrobras); pelo uso de doleiros 
e offshores, em operações de dólar-
-cabo e movimentações em contas 
secretas como a Hayley e Constructora 
Del Sur; e por obstaculização e estra-
tégia de confronto às investigações da 
Lava Jato. Além de cartel, fraudes em 
licitações, há farta materialidade so-
bre corrupção, lavagem de dinheiro e 
ocultação patrimonial, sustenta a PF 
em relatório de indiciamento concluído 
nesta segunda-feira, 20. A força-tarefa 
da Operação Lava Jato prepara de-
núncia formal contra os investigados 
a ser apresentada à Justiça Federal 
nos próximos dias. Em relatório de 64 
páginas, o delegado Eduardo Mauat 
da Silva - um dos coordenadores da 
Lava Jato - atribui os mesmos crimes 
a outros dirigentes da Odebrecht, Ro-
gério Santos de Araújo, Alexandrino 
de Salles de Alencar, Márcio Faria da 
Silva, Cesar Ramos Rocha - afastados 
após serem presos. O agente público 
da Petrobras Celso Araripe de Oliveira 
e os executivos Eduardo de Oliveira 
Freitas Filho e João Antonio Bernar-
di Filho (ex-executivo da empreiteira) 

“Lula foi citado nos documentos pela sua iniciativa em defender os interesses da construtora nos países”
na. "A Odebrecht Infraestrutura não foi 
expulsa do Equador por acusações de 
corrupção. Em 2008, houve uma dis-
puta de caráter técnico por problemas 
na fase de operação da hidrelétrica de 
San Francisco. O governo do Equador 
decidiu suspender todas as obras que 
a empresa estava executando naquele 
país". A construtora disse também que 
o projeto de irrigação Carrazil Chone, 
em Manabi, ocorreu "por meio de um 
processo de licitação". O Instituto Lula 
disse que "os documentos revelam 
a atenção e interesse da diplomacia 
americana na disputa de mercado in-
ternacionais com o Brasil e suas em-
presas. Os autores dos documentos 
que têm que explicar o que escreveram 
neles". Sobre a investigação que apura 
se o ex-presidente cometeu tráfico de 
influência, o instituto disse que Lula "é 
alvo de um conjunto de manipulações 
e arbitrariedades". (Fonte: Site Revista 
VEJA - Com Estadão Conteúdo)

megawatts de eletricidade por ano", 
diz o texto. O papel de Lula não é co-
locado em questão. Os EUA levantam 
questões sobre a parceria fechada 
pela Odebrecht: "O acordo, chamado 
na imprensa de um entendimento entre 
a Sonangol e a Odebrecht, aloca 40% 
das ações para a Odebrecht, 20% para 
a Sonangol e os restantes 40% para a 
Damer". "Fontes na embaixada bra-
sileira afirmaram que a Odebrecht foi 
'evasiva' quando questionada sobre a 
Damer, enquanto outras fontes apon-
tam que a Damer está conectada com 
o presidente angolano [José Eduardo] 
dos Santos". Outro lado - De acordo 
com a edição desta quarta-feira do 
jornal O Estado de S. Paulo, a Ode-
brecht disse, por meio de assessoria, 
que "nunca teve qualquer condenação 
judicial por irregularidades em contra-
tos em nenhum dos países onde atua" 
e negou as suspeitas indicadas nos 
documentos da diplomacia america-


