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Veículos em benéfico da 
População  Foi criado um projeto 

pela Prefeitura Municipal do Prata 
que visa adequar e apoiar as ca-
sas de carnes do município para 

 O Deputado Federal Edu-
ardo Barbosa, juntamente com a 
Prefeitura Municipal do Prata irão 
entregar um ônibus com acessi-
bilidade à Apae (Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais) 
do Prata.O ônibus possui elevador 
para cadeirantes, acionado median-
te controle com acionamento ma-
nual. O ônibus, possui capacidade 
para 28 pessoas.O veículo deverá 
ser utilizado, única e exclusivamen-
te, nas atividades da entidade, nos 
atendimentos domiciliares às pes-
soas com deficiência e aos seus 
familiares. A Prefeitura Municipal do 
Prata recebeu 02 novos tratores e 

06 roçadeiras do Deputado Fede-
ral José Silva  para atender a Se-
cretaria da Agricultura. A Prefeitura 
do Prata conseguiu um Fiat Strada 
novo, através da Secretaria Estadu-
al de Saúde e recurso próprio, para 
auxiliar na vigilância sanitária. 

Açougues Inspecionados

Final do Campeonato Society 
do Bairro Bela Vista

 Aconteceu no ultimo 
domingo (26/07/2015) a final do 
campeonato do Bela Vista  entre 

o fornecimento de um produto de 
alta qualidade. O objetivo é conse-
guir colocar no mercado produtos 
inspecionados de alta qualidade.

 Centro de Atenção Psi-
cossocial recebe doação da Faber 
Castell Prata, nesta quarta-feira 
(29/07/2015), a doação será de 
grande importância para o trata-
mento dos pacientes. Foram doa-
dos lápis grafite, lápis de cor, ca-
netas esferográficas e giz de cera. 

Faber Castell e Prefeitura 
Municipal do Prata

Prata Bahia versos Vila de Fátima. 
O  campeão foi o time Prata Bahia 
que venceu o jogo por 5 a 2.
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
BR-153 - O TRIUNFO DO OPORTU-
NISMO - Passei pela BR-153, no tre-
cho de Prata a Frutal (estava vindo 
de Uberlândia para Frutal) e assisti a 
mais um inacreditável espetáculo de 
esperteza e oportunismo, só possível 
em governos, como o da Dilma, que 
perderam as rédeas do País. A empre-
sa concessionária do trecho (Triunfo) 
está cobrando pedágio dos usuários 
da rodovia, mesmo não tendo feito 
nada para melhorar as condições de 
tráfego. Há poucos anos dizíamos que 
a situação de trânsito nessa estrada, 
com enorme movimento e risco perma-
nente não tinha condições de piorar, 
mas o Governo Dilma conseguiu essa 
proeza, fruto de sua má gestão. Agora, 
além de andar em rodovia perigosa e 
correr risco de vida, você tem também 
a garantia de ser assaltado por um pe-
dágio que não se justifica... Esse é o 
Brasil que sobrou para nós depois do 
Petrolão e do Mensalão do PT... um 
horror. (Fonte: Facebook do ex-depu-
tado federal Narcio Rodrigues)
IMPORTANTE REFLEXÃO - Um dos 
pontas de lança do projeto é o inte-
grante da força-tarefa da Operação 
Lava-Jato, o procurador Deltan Dallag-
nol, que fez interessantes reflexões em 
mais uma entrevista coletiva para mo-
bilizar a futura coleta de assinaturas: 
"Para combater a corrupção, precisa-
mos combater a impunidade. O Brasil 
é um país que vive da impunidade dos 
criminosos do colarinho branco. Vários 
são os fatores que contribuem para que 
essa impunidade aconteça. Um desses 
fatores é a demora do julgamento dos 
casos penais. Se eu virar para o meu 
filho e disser: "Você cometeu uma tra-
vessura. Papai vai te punir daqui a 12 
anos", eu não só vou estragar meu filho 
e ele vai virar um travesso profissional, 
como também vou gerar um clima de 
impunidade na minha casa. Processos 
de colarinho branco no Brasil demoram 
10, 15, 20 anos para chegarem no fim. 
Quando chegam, em razão da própria 
demora, há o que chamamos de pres-
crição, que é o cancelamento do caso 
final. Essas são mazelas de nosso sis-
tema de justiça criminal. São proble-
mas que precisam ser enfrentados".
CASO EMBLEMÁTICO - Deltan 
Dallagnol fez referência direta ao caso 
do Banco Banestado, que investigou 
um esquema de transferência para 
paraísos fiscais de dinheiro da corrup-
ção e do tráfico de drogas por meio de 
depósitos de doleiros em contas de la-
ranjas e em contas no exterior: "Trami-
tamos todo o processo até o final. Che-
gamos a uma condenação definitiva e 
pronta para ser executada. Uma vez 
chegado este momento final, a pessoa, 
um réu do colarinho branco, entrou 
com uma revisão criminal e esperamos 
até o final. Chegamos ao momento de 
execução da pena e esse réu conse-
guiu um habeas corpus no Supremo 
Tribunal Federal para suspender a exe-
cução para rediscutir a dosimetria de 
pena. O processo acaba se tornando 
algo rumo ao infinito". Deltan Dallagnol 
traçou um paralelo entre o que ocorreu 
no Banestado e o que deve ocorrer 
com a Lava Jato: "Nós cremos que, 
no caso da Lava-Jato, em razão de 
sua dimensão e da sua importância, o 
Judiciário dará um tratamento célere 
para esse caso. Agora, o problema é 
como funciona o sistema. A Suprema 
Corte americana julga 100 casos por 
ano. A Suprema Corte brasileira julga 
100 mil casos por ano. Como você vai 
conseguir uma celeridade a um julga-
mento efetivo quando você tem quatro 
instâncias? Coisa que eu desconheça 
que exista em qualquer outro país do 
mundo".

AUGUSTA AGENDINHA - A impopular 
Dilma Rouseff falará à Nação no dia 6 
de agosto, em cadeia de rádio e tele-
visão, para defender o governo. Além 
dos panelaços, o discurso dela deve 
ajudar a promover a ira da população 
que irá, em massa, às manifestações 
programadas para 16 de agosto. Tem 
gente apostando que nem haverá tem-
po, depois de agosto, para ela viajar 
pelo mundo tentando melhorar a ima-
gem.
VIAJANDILMA - Em agosto, Dilma re-
ceberá em Brasília a chanceler alemã 
Angela Merkel. Nos dias 27 e 28 de 
setembro, viajará a Nova York, onde 
discursará na abertura da Assembleia 
Geral da ONU. Em outubro, visitará a 
Colômbia, e, em novembro, deverá ir 
à Turquia, para uma reunião do G-20, 
grupo formado pelas 20 maiores eco-
nomias do planeta. Se não sair antes 
do poder, em dezembro, Dilma irá ao 
Vietnã, ao Japão, ao Paraguai (para a 
reunião do Mercosul) - e para Paris (na 
COP 21).
PETROS NO PREJU... - A Associação 
dos Engenheiros da Petrobras deu 
destaque à notícia de que o Conselho 
Fiscal da Petros deu parecer unânime 
recomendando a rejeição das contas 
da entidade pelo segundo ano con-
secutivo. As razões desta rejeição: a 
utilização do fundo administrativo dos 
planos de benefício dos petroleiros 
para a manutenção administrativa do 
multipatrocínio da Petros; a recusa 
da contratação de auditorias externas 
para verificar os valores que foram re-
tirados do fundo administrativo e para 
verificar os valores que compõem a 
dívida contratada das patrocinadoras 
para com os planos dos petroleiros; e 
a constituição de Fundo Previdencial 
no valor de R$ 2,9 Bilhões sem co-
brança à patrocinadora.
TREMOR DE TERRA EM FRUTAL 
É SENTIDO EM QUASE TODOS OS 
BAIRROS - Por volta de 16:10 da tar-
de desta segunda-feira (27), diversas 
pessoas moradoras da cidade de Fru-
tal começaram a postar notificações 
em rede social informando um possí-
vel abalo sísmico em quase todas as 
partes de Frutal. Nossa redação, de 
posse de alguns comentários, per-
guntou na página oficial do Facebook 
se mais alguém sentira tal tremor de 
terra nesse horário. Foram mais de 50 
comentários em menos de 10 minutos 
comentários confirmando tal situação. 
Foram sentidos tremores de terra nos 
bairro Waldemar Marchi, Nossa Se-
nhora Aparecida, Jardim Nova Frutal, 
no final da rua Araguari, Vila Esperan-
ça, Jardim do Bosque, Ipê Amarelo, 
Jardim Brasil, Residencial Granville, 
Princesa Isabel, Jardim das Laranjei-
ras e Paralelo XX. Segundo informa-
ções do secretário de comunicação da 
Prefeitura de Frutal, Samir Alouan, o 
Observatório Sismológico da Universi-
dade de Brasília, confirmou que houve 
tremor de terra e que foi registrado na 
escala Richter a 2.7. (Fonte: Alô Frutal 
– Facebook)
CRIME DO EX-MILITAR - No despa-
cho para a prisão do Vice-Almirante 
Othon Luiz Pinheiro Silva, o juiz Sérgio 
Moro foi forçado a fazer uma importan-
te ressalva: "Não passa sem atenção 
o fato de Othon Luiz ser militar da re-
serva. Apesar do prestígio das Forças 
Armadas, o fato é que as provas in-
dicam possíveis crimes de corrupção 
em tempo muito posterior à passagem 
dele para reserva e no exercício de 
atividade meramente civil. Então a in-
vestigação não tem qualquer relação 
com atividade militar, não sendo os fa-
tos em apuração crimes militares nos 
termos do art. 9º do Código Penal Mi-
litar". Presidente da Eletronuclear des-
de 2005 até abril deste ano, quando se 

C l a s s i f i c a d o s
ALUGO EXCELENTE CASA – Com 02 quartos, sendo um suíte, banheiro so-
cial, copa cozinha, área de serviço com varanda e garagem. Tratar 9999-8767 
ou 9136-0096.
VENDO CAMIONETE FORD F4 MIL CARROCERIA BAÚ FECHADA - Tratar 
(34) 9971-3567
ALUGO CASA – Na Rua Talma Campos de Abreu, 751 Colina Park com 03 
quartos, sala, cozinha, banheiro sendo 01 suíte, garagem p/ 2 carros: Tratar (34) 
3431-1558 Lanchonete do André.
VENDO TRITURADOR MOTOR 7,5 CV 220 E 440 VOLTS - Ótimo estado, valor 
R$ 2.500,00: Tratar (34) 9993-1456.
VENDO CICLOMOTOR WUANG PHOENIX SHINERAY 50 CC – Branca 14/15 
documentos em dia, valor R$ 3.000,00: Tratar (34) 9655-0005 falar com Danielle 
(Danny).
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 

na adequação da rodovia, que é 
antiga e que não tem acostamen-
to em nenhuma das vias. Ela está 
fora dos padrões técnicos", disse o 
procurador Cléber Eustáquio Ne-
ves, autor da ação. O procurador 
também afirmou que o convênio 
será questionado em ação poste-
rior. "Entendemos que se trata de 
uma rodovia federal e que quem 
deveria exercer o policiamento no 
trecho era a Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) e não a Polícia Militar 
Rodoviária, como vem sendo feito", 
disse. O trecho citado na ação tem 
pouco mais de 80 quilômetros. De 
acordo com dados da Polícia Mili-
tar de Minas Gerais (PMMG), nos 
últimos dez anos, ocorreram 1.556 
acidentes na pista, com 91 mortes 
e 581 feridos. Neste ano, já foram 
contabilizados 81 acidentes. "Só 
no mês de abril morreram sete pes-
soas em um acidente gravíssimo 
envolvendo duas vans e uma car-
reta no local. As vans não tinham 
acostamento para fazer desvio", 
disse Neves. O Dnit  lembrou que 
a rodovia foi transferida ao controle 
do Estado de Minas Gerais desde 
2002 por meio da MP/82. (Fonte: 
Portal G1)

Ação do MPF pede por duplicação da MGC - 497 

 O Ministério Público Fe-
deral (MPF) ingressou com ação 
na Justiça pedindo pela reforma e 
duplicação da rodovia MGC - 497, 
no trecho situado entre Uberlândia 
e Prata, no Triângulo Mineiro. A in-
formação foi divulgada pelo órgão 
nesta terça-feira (28). A ação tra-
mita na 3ª Vara Federal de Uber-
lândia e foi impetrada contra a 
União, o Estado de Minas Gerais, 
o Departamento Nacional de In-
fraestrutura de Transportes (Dnit) 
e o Departamento de Estradas de 
Rodagem de Minas Gerais (DER-
-MG). O MPF ainda pede para que 
os órgãos sejam obrigados a ado-
tarem medidas emergenciais para 
a criação de acostamentos nas 
duas vias da pista. O G1 entrou 
em contato com todos os mencio-
nados. O Dnit e o DER-MG infor-
maram que não foram notificados, 
enquanto o Estado e a União não 
se posicionaram até as 19h10. 
Embora seja federal, a MGC-497 
encontra-se sobre administração 
do DER-MG após convênio de co-
operação técnica e operacional fir-
mado entre Estado e a União em 
2002. "Desde que este acordo foi 
firmado não houve investimentos 

“Trecho fica entre Uberlândia e Prata. União, Estado, Dnit e 
DER-MG são citados na ação”.

Massachussetts Institute of Technolo-
gy (MIT), em 1978. Foi diretor de pes-
quisas de reatores do Instituto de Pes-
quisas Energéticas e Nucleares (Ipen) 
entre 1982 e 1984, além de fundador e 
responsável pelo Programa de Desen-
volvimento do Ciclo do Combustível 
Nuclear e da Propulsão Nuclear para 
Submarinos entre 1979 e 1994. Atuou 
ainda como diretor da Coordenado-
ria de Projetos Especiais da Marinha 
(Copesp), atual Centro Tecnológico da 
Marinha em São Paulo (CTMSP), de 
1986 a 1994.

licenciou, Othon era uma referência na 
comunidade científica, inclusive por-
que foi autor de um projeto de criação 
de centrífugas usadas no enriqueci-
mento de urânio para propulsão nucle-
ar em submarinos.
CURRÍCULO BRILHANTE - Em 1994, 
Othon Luiz Pinheiro Silva chegou a 
receber do então presidente da Re-
pública Itamar Franco a Grã-Cruz da 
Ordem Nacional do Mérito Científico, 
por conta de suas colaborações à 
ciência e à tecnologia. Othon se es-
pecializou em engenharia nuclear no 
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Comprar, vender ou alugar, 
anuncie nos Classificados 

do Jornal de Negócios.

Criaturas bizarras são encontradas 
na Índia e intrigam moradores

o animal. Isso porque os locais que 
o encontraram estão cuidando dele 
e se relutam muito a liberá-lo para 
estudos com medo de que ele seja 
morto ou suma. (Fonte: Yahoo Noti-
cias)

 Ninguém sabe o que são, 
mas eles assustam muito. De acor-
do com jornais da Índia, pequenas 
criaturas não identificadas foram 
encontradas na última quinta-feira 
(23) em Jodhpur, no noroeste do 
país. Desde então, as imagens in-
trigam especialistas. A discussão 
sobre a figura bizarra se dividiu em 
três grupos: o primeiro é formado 
por quem acredita que se trata de 
um alien; o segundo tem pessoas 
que dizem que a figura é um feto de 
animal com má formação; por fim, 
há os que acreditam que se trata 
mesmo de uma montagem. Espe-
cialistas afirmam que há muitas 
chances de se tratar de um animal 
com má formação genética, fruto 
de uma mistura de dois animais di-
ferentes. Eles afirmam, no entanto, 
que precisam ter “acesso” ao bicho 
para estudá-lo melhor. Como a po-
pulação indiana é extremamente li-
gada a divindades, os especialistas 
estão com problemas para estudar 

Lava-Jato investiga Eletrobras e 
15 empresas do setor elétrico

pensão. E mais R$ 22,5 bilhões 
em créditos do BNDES, 68% do 
total de financiamentos. O TCU 
considera “expressivo” o aumen-
to de custos dessa usina, que 
passou da previsão de R$ 19 bi-
lhões para R$ 33 bilhões e está 
com 64% da obra executada. Na 
Eletrobras, o foco está em “três 
vertentes de riscos: aos cofres 
das estatais, ao sistema de gera-
ção de energia e de superavalia-
ção de investimentos”, informa o 
tribunal de contas. Mês passado, 
quando iniciaram as fiscaliza-
ções, os auditores observaram 
que as subsidiárias da Eletrobras 
e respectivos fundos de pensão 
não possuem regras de controle 
sobre suas associações (SPEs) 
com grupos privados: “O descon-
trole dos acionistas e os contra-
tos firmados aumentam o risco”, 
registraram em documento inter-
no, mencionando “a existência de 
comprovados esquemas de cor-
rupção, com propinas e sobrepre-
ços” de várias empresas “envolvi-
das na OLJ (Operação Lava-Jato) 
e contratadas por essas SPEs.” 
As suspeitas sobre negócios do 
grupo Eletrobras, sob influência 
de políticos do PT e do PMDB, 
surgiram no inquérito sobre cor-
rupção na Petrobras. Foram re-
forçadas em depoimentos de 
executivos de empreiteiras como 
Camargo Corrêa e Engevix, de 
ex-diretores da Petrobras, como 
Paulo Roberto Costa, e de agen-
tes de distribuição de propinas a 
políticos, como Alberto Youssef e 
Julio Camargo, entre outros. Foi 
nessa rede em que caiu o pre-
sidente da Eletronuclear, Othon 
Luiz Pinheiro da Silva, licenciado 
do cargo no mês passado. Ele foi 
acusado de receber R$ 4,5 mi-
lhões em propina de empreiteiras 
contratadas para o projeto da 3ª 
usina nuclear em Angra (RJ). É 
um negócio estimado em R$ 14 
bilhões e já tem 17 processos de 
auditoria no tribunal de contas. 
Igor de Paula, delegado federal, 
disse ontem que as investiga-
ções sobre a Eletronuclear estão 
“apenas no início”: - O caso pode 
ser muito maior. Othon, como é 
conhecido, nasceu há 76 anos 
em Sumidouro (RJ). Construiu 
sua carreira na Marinha, como 
engenheiro naval, e chegou ao 
posto de contra-almirante depois 
de uma especialização em enge-
nharia nuclear no Massachuset-
ts Institute of Technology (MIT), 
nos Estados Unidos. Pode ser 
descrito como “homem-bomba”: 
liderou a equipe que, a partir dos 
anos 70, desenvolveu o Progra-
ma Nuclear Paralelo, iniciativa 
militar para desenvolvimento de 
tecnologia em enriquecimento de 
urânio, à margem do projeto de 
construção das usinas nucleares 
em Angra. (Fonte: Portal G1)

 O alvo agora é a Ele-
trobras, nave-mãe de um grupo 
de 15 estatais responsáveis por 
mais de um terço da energia con-
sumida no país. A Eletronuclear, 
cujo presidente (licenciado) foi 
preso nesta terça-feira, é uma 
das menores subsidiárias. Todo 
esse conjunto de empresas, com 
patrimônio superior a R$ 60 bi-
lhões e cujo comando na última 
década foi partilhado entre PT e 
PMDB, está sob investigação por 
iniciativas coordenadas entre Mi-
nistério Público (MP), Tribunal de 
Contas da União (TCU) e Polícia 
Federal (PF). Além deles, as con-
tas do grupo estão sob auditoria 
da Hogan Lovells, escritório de 
advocacia americano contratado 
há seis semanas pela Eletrobras, 
numa providência cautelar típica 
de companhias que, tendo ações 
negociadas nas bolsas de valo-
res de Nova York e Madri, identi-
ficam riscos de perdas elevadas 
em tribunais estrangeiros. Cinco 
meses atrás, o MP pediu a in-
tervenção do tribunal de contas 
para “apurar se as práticas veri-
ficadas na Petrobras estão ocor-
rendo também no âmbito das 
empresas estatais do setor elé-
trico”. A polícia e a procuradoria 
aportaram algumas informações, 
junto a uma lista de 25 empre-
sas protagonistas nos inquéritos 
sobre corrupção na Petrobras. 
A devassa ocorre em todos os 
investimentos e participações 
societárias do grupo estatal de 
energia com valor acima de R$ 
50 milhões. Significa a análise 
de suspeitas sobre um estoque 
de R$ 28,6 bilhões em empreen-
dimentos em curso desde 2009, 
no governo Lula. Estende-se às 
principais Sociedades de Propó-
sito Específico (SPEs, empresas 
criadas para uma atividade res-
trita, com prazo de existência 
determinado e objetivo de isolar 
o risco financeiro de um negó-
cio das demais atividades dos 
sócios-cotistas). Até agora, as 
SPEs jamais haviam sido alvo de 
qualquer tipo de fiscalização por 
órgãos federais de controle. Elas 
concentram uma fatia expressi-
va (46%) do investimento total 
do grupo Eletrobras. Somam R$ 
13,2 bilhões em negócios na ór-
bita de quatro das subsidiárias 
estatais (Eletronorte, Chesf, Ele-
trosul e Furnas). Em algumas de-
las, a maior parte do capital e dos 
investimentos tem origem nos co-
fres públicos — não apenas via 
grupo Eletrobras, mas também 
por empresas como Banco do 
Brasil, Cemig, Vale e BNDESPar 
e respectivos fundos de pensão. 
É o caso da SPE Norte Energia, 
que constrói a Usina Hidrelétrica 
de Belo Monte. Tem dois terços 
do capital aportados por empre-
sas estatais e seus fundos de 

“Grupo tem patrimônio superior a R$ 60 bilhões e 
está na mira do TCU e da PF”
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que, só neste ano, em todo país, 
serão R$ 1,8 bilhão a menos de 
dinheiro repassado às cidades 
por meio do Fundo de Participa-
ção dos Municípios (FPM). As 
dispensas, por enquanto, atin-
gem contratados e comissiona-
dos, mas, segundo o presidente 
da AMM, a possibilidade de que 
concursados sejam demitidos 
para que as administrações se 
adaptem ao limite de gastos não 
está descartada. “Os cortes já são 
uma realidade em quase todas as 
cidades, para não dizer todas. A 
situação é crítica”, afirma ele. A 
medida, no entanto, exige uma 
longa batalha jurídica. Antônio 
Júlio defende uma tolerância so-
bre os 54% em casos de queda 
de arrecadação. “Alguns prefeitos 
podem demitir, inclusive, efetivos 
para não descumprir a lei”, alerta 
o prefeito. Na cidade administra-
da por ele, o peemedebista conta 
que dispensou 325 pessoas as-
sim que a contabilidade pública 
acendeu a luz vermelha. “Com a 
arrecadação de antes, ficava em 
48%, agora foi para 55%. Não po-
demos dar as pedaladas da Dilma 
porque somos muito fiscalizados”, 
disse ele numa crítica à manobra 
usada pelo governo federal para 

Arrecadação cai, e prefeitos 
demitem para cumprir a lei

 A redução de salários, 
aliada a proibição de pagamento 
de horas extras, além dos cortes 
em contratos, não têm sido os úni-
cos problemas das prefeituras em 
tempos de crise. Com a arrecada-
ção em baixa, muitas cidades de 
Minas enfrentam um novo proble-
ma para gerir as contas públicas. 
Com a obrigação de não ultrapas-
sar em 54% o comprometimento 
da receita corrente líquida com a 
folha de pessoal, conforme man-
da a Lei de Responsabilidade Fis-
cal (LRF), centenas de cidades 
têm dispensado funcionários. O 
problema, segundo o presidente 
da Associação Mineira dos Muni-
cípios (AMM), o prefeito de Pará 
de Minas, Antônio Júlio (PMDB), é 
grave e afeta em níveis diferentes 
70% das 853 cidades do Estado. 
Mais do que uma medida para 
conter gastos, os cortes no qua-
dro de pessoal passaram a ser a 
única saída para driblar a queda 
na arrecadação provocada princi-
palmente pelos repasses federais 
e estaduais que minguaram. A 
Confederação Nacional dos Mu-
nicípios atesta que o orçamento 
de muitas cidades já não compor-
ta mais os salários de servidores 
contratados. A entidade calcula 

Com o efeito da crise, 70% dos municípios abrem mão de 
servidores para não ultrapassar limite da LRF

trabalho num universo de 285 ser-
vidores. Ruas adianta que já está 
elaborando uma nova lista. “Não 
queria isso, porque a prefeitura é 
o maior empregador da cidade. 
Se a prefeitura demite, o comér-
cio para, e a pobreza aumenta”, 
diz. Em Formiga, no Centro-Oes-
te, num quadro de pouco mais 
de 2.000 servidores já são cem 
desligamentos. “Ninguém gosta 
de tomar medida desse tipo. Mas 
não temos escolha. É uma ques-
tão de responsabilidade. Temos 
de cortar na própria carne para 
preservar o pagamento dos servi-
dores em dia”, explica o prefeito 
Moacir Ribeiro (PMDB). A proje-
ção do FPM para o ano de 2015 
caiu R$ 1,8 bilhão depois da re-
dução da meta do superávit fiscal 
– a economia para pagar os juros 
da dívida – definida pelo governo 
federal.

driblar os gastos públicos, mas 
que agora é alvo de questiona-
mento do Tribunal de Contas da 
União (TCU).  Quanto menor a 
cidade, maior o impacto na que-
da dos repasses. Para as cidades 
com até 10.188 habitantes, o FPM 
é a principal fonte de receita. Em 
Minas, esse perfil representa a 
maioria – 482 das 853 cidades do 
Estado contam com o fundo. Em 
janeiro, a parcela para cada uma 
dessas cidades foi de R$ 567 mil. 
Neste mês caiu para R$ 422 mil. 
Um rombo mensal de R$ 145 mil, 
que pesa muito no orçamento das 
pequenas cidades. O aumento do 
déficit chega a inviabilizar a manu-
tenção das estruturas locais. Tem 
sido assim em Pavão, no Vale do 
Mucuri, onde o prefeito Antônio 
Carlos Ruas (PTB), que preside a 
Associação dos Prefeitos do Vale 
do Mucuri, cortou 20 postos de 

de 1 de outubro, quando a nova lei 
entra em vigor. Esse ressarcimento 
não era feito em dinheiro até ago-
ra, só em descontos em tributos a 
recolher. Na primeira leva, podem 
ser solicitados os créditos de PIS e 
Cofins de 2010. Os créditos de 2011 
ficam para 2016, os de 2012 para 
2017, os de 2013 para 2018 e os de 
2014 e 2015 para 2019. Os valores 
referentes a 2016 poderão ser soli-
citados trimestralmente, explica Go-
mes. (Fonte: Gazeta do Povo)

Indústrias de laticínios podem 
resgatar até R$ 100 milhões

 As fábricas de laticínios 
que buscarem ressarcimento de 
PIS e Cofins - possibilidade aberta 
a partir deste ano - poderão res-
gatar de R$ 30 milhões a R$ 100 
milhões nos próximos cinco anos. 
A avaliação é do advogado Fábio 
Gomes, da região de Maringá/PR, 
e tem base nas contribuições do 
setor. Os pedidos de ressarcimen-
to estão sendo estudados pelas 
indústrias e consultores jurídicos e 
podem ser encaminhados a partir 
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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
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Sérgio Moro lembrou: “O mesmo 
Dalton Avancini também revelou 
acordos de pagamentos de propi-
na envolvendo a Camargo Corrêa, 
a Andrade Gutierrez e a Odebrecht 
nos contratos de construção da 
Hidrelétrica de Belo Monte”. A pre-
visão, nos bastidores, é que este 
seja o próximo grande escândalo a 
estourar. Concorre com a constru-
ção dos submarinos brasileiros - a 
cargo da Odebrecht... Em outra ca-
netada importante de ontem, Sér-
gio Moro transformou em réu o po-
deroso Marcelo Bahia Odebrecht 
e mais 12 pessoas. Os 13 respon-
derão por lavagem de dinheiro, or-
ganização criminosa e corrupção. 
Moro considerou que o presidente 
da Odebrecht estaria envolvido di-
retamente na prática dos crimes, 
orientando a atuação dos demais, 
o que estaria evidenciado princi-
palmente por mensagens dirigidas 
a eles e anotações pessoais. Moro 
destacou que o maior prejuízo cau-
sado à Petrobras foi com o contra-
to de fornecimento de nafta para a 
Braskem (uma sociedade de pro-
pósito específico da petrolífera). 
No acordo, foi cobrado preço infe-
rior ao do mercado internacional e 
paga propina de US$ 5 milhões por 
ano para Paulo Roberto Costa. O 
negócio gerou um prejuízo de R$ 6 
bilhões para a estatal. Moro escre-
veu em seu despacho que o Grupo 
Odebrecht recorreu a depósitos no 
exterior, entre dezembro de 2006 
a junho de 2014, para pagamen-
tos de propina por meio de contas 
em nome de offshores, controladas 
pelo próprio grupo, por intermediá-
rios ou pelos beneficiários. No to-
tal, teriam sido efetuados depósitos 
de US$ 9,495 milhões para Paulo 
Roberto Costa, US$ 2,709 milhões 
para Renato Duque e de US$ 
2,181.369,34 para Pedro Barusco. 
Costa recebeu ainda 1,925 milhão 
em francos suíços. O caso pode 
feder ainda mais se um importante 
elemento do esquema resolver se 
entregar à Justiça. Para pressioná-
-lo, Moro deu prazo de cinco dias 
para a defesa de Bernardo Shiller 
Freiburghaus informar se ele pre-
tende voltar ou não ao Brasil para 
responder à denúncia. Cidadão su-
íço, o dono da Diagonal é acusado 
de ter sido o operador das contas 
que gerenciavam as propinas da 
Odebrecht lá fora tem tudo para se 
ferrar, mais ainda, no próprio país 
- de onde também estaria foragi-
do. Autoridades da Suíça também 
investigam como ele teria fraudado 
o sistema financeiro de lá. Freibur-
ghaus seria o mais perigoso dos 
"delatores" premiados - caso de 
disponha a abrir o bico... O que 
parece ruim para os controladores 
dos esquemas da Lava Jato pode 
ficar ainda pior. Sérgio Moro ainda 
analisa a denúncia contra os en-
volvidos em fraudes da construtora 

 O Petrolão começa a 
avançar para o Eletrolão - com 
capítulos que prometem ser ele-
trizantes e chocantes... Nos meios 
políticos e empresariais, o que 
mais se pergunta é como a Presi-
denta Dilma Roussef conseguirá 
se sustentar diante da explosão de 
tantos escândalos. Afinal, ela foi 
Ministra das Minas e Energia de 
Lula, presidiu o Conselho de Admi-
nistração da Petrobras e nomeou 
o ministro da área em seu gover-
no. Como Dilma terá condições de 
jurar que "nunca soube de nada"? 
Até onde a Lava Jato pode chegar 
em suas infindáveis operações que 
desnudam mais escândalos e cor-
ruptos? A pista para uma resposta 
mais próxima da realidade foi dada 
pelo juiz Sérgio Fernando Moro, 
da 13ª Vara Federal em Curitiba. 
O magistrado odiado por grandes 
bancas de advocacia e temido 
pela petelândia & seus comparsas 
advertiu que ainda existem pos-
síveis pagamentos de vantagens 
indevidas a autoridades com foro 
privilegiado. Tudo isso será ainda 
investigado no âmbito do Supremo 
Tribunal Federal. Sérgio Moro fri-
sou que surgirão novas revelações 
contra a poderosa turma do cha-
mado "andar de cima", que conta 
com o absurdo privilégio de contar 
com o STF (onde magistrados são 
indicados politicamente) para o jul-
gamento dos crimes que cometem 
enquanto ocupam o poder. Moro 
destacou que não foram incluídos 
na denúncia de agora. No entanto, 
ressalvou que há provas documen-
tais contra eles. E deixou claro que 
as denúncias não se sustentam 
apenas na declaração de crimino-
sos colaboradores - como tentam 
minimizar os advogados que, na 
surdina, trabalham para anular as 
"delações premiadas". Foi nessa 
balada que Sérgio Moro autorizou 
a 16ª operação da Lava Jato - que 
foi batizada de Radioatividade, por-
que prendeu ninguém menos que 
um oficial general do mais alto pos-
to da Marinha do Brasil e que parti-
cipou do programa nuclear tocado 
pelos brasileiros desde a década 
de 70. Moro mandou bloquear até 
R$ 60 milhões nas contas do Almi-
rante Othon Luiz Pinheiro Silva, até 
abril presidente da Eletronuclear, e 
de Flávio David Barra, executivo 
da Andrade Gutierrez. O bloqueio 
também valeu para a empresa do 
militar - a Aratec Engenharia Con-
sultoria e Representações Ltda. A 
firma teria recebido R$ 9,8 milhões 
só em propinas - segundo denún-
cia do Ministério Público Federal. 
O bicho vai pegar ainda mais... 
Othon e Flávio foram delatados 
por Dalton Avancini, ex-presidente 
da Camargo Corrêa, que também 
participou do cartel montado para 
obter as obras de Angra 3. No des-
pacho da autorização de prisão, 

Petrolão evolui para Eletrolão e Sérgio 
Moro avalia que investigações no STF 

chegarão a chefes dos esquemas

para o PIS/Pasep e da Cofins, 
para o combustível. Tal medi-
da irá representar uma redução 
do seu preço. Em média, o die-
sel utilizado nas lavouras, bem 
como o frete, são responsáveis 
por 9% do custo de produção da 
soja, e a possível desoneração 
tributária poderá reduzir tanto o 
custo do insumo, como do ser-
viço em aproximadamente 1%. 
Atualmente, a proposta aprovada 
pelo Congresso está nas mãos 
da Presidente da República, res-
ponsável em sancionar ou vetar a 
medida. (Fonte: CNA)

 De acordo com estimati-
vas da CNA, os custos de produ-
ção da soja em junho comparado 
ao mesmo mês do ano passado 
apresentaram aumentos expres-
sivos nos principais componen-
tes: fertilizantes (+26%), herbici-
das (+23%), inseticidas (+44%), 
fungicidas (+52%) e mão de 
obra (9%). Além do diesel, com 
aumento de 14,2% em algumas 
praças pesquisadas. Entretan-
to, o Congresso Nacional apro-
vou a Medida Provisória nº 670 
que, dentre seus artigos, prevê 
a desoneração das contribuições 

MP visa desonerar o diesel 

dro de corrupção sistêmica, nos 
quais ajustes fraudulentos para 
obtenção de contratos públicos e o 
pagamento de propinas a agentes 
públicos, bem como o recebimen-
to delas por estes, passaram a ser 
pagas como rotina e encaradas pe-
los participantes como a regra do 
jogo, algo natural e não anormal”. 
Eis o retrato bem desenhado da 
governança do crime institucionali-
zado no Brasil que será passado a 
limpo porque precisa, a sociedade 
deseja e o mundo inteiro exige... (© 
Jorge Serrão. Edição do Blog Aler-
ta Total de 29 de Julho de 2015).

Andrade Gutierrez. Por coincidên-
cia azarenta com o número do PT, 
também houve 13 denunciados 
pelo MPF. Destaque para Otávio 
Marques Azevedo, presidente da 
holding Andrade Gutierrez, que 
pode ter o mesmo destino do co-
lega Marcelo Odebrecht. Nova de-
núncia é esperada para breve... E 
como o Petrolão evolui para o Ele-
trolão, o risco de curto circuito fica 
ainda maior... Basta ver o que es-
creveu Sérgio Moro no despacho 
da operação "radioatividade": “Há, 
portanto, vários elementos proba-
tórios que apontam para um qua-

O atacado de carne com osso é 
estável. Há grande dificuldade de 
escoar os estoques e a expecta-
tiva é de estabilidade a queda de 
preços até o fim da semana. Na 
tentativa de sustentar os preços 
da carne, as indústrias trabalham 
com abates em ritmo lento e pro-
longam as escalas, mesmo que 
remanejando o volume de bovi-
nos já adquiridos. (Fonte: Scot 
Consultoria)

 No fechamento do dia 
22 de julho, houve recuo nas re-
ferências em 17 praças pesqui-
sadas para o boi gordo. As ofer-
tas de compra a preços menores 
ganham volume. Destaque para 
São Paulo, Mato Grosso do Sul e 
Mato Grosso, com queda de pre-
ço em todas as praças pesquisa-
das. Na região de Araçatuba/SP, 
a referência para o boi gordo foi 
cotada em R$ 141,00/@, à vista.  

Dificuldade de escoamento 
da carne pressiona boi gordo 

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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na locupletação viabilizada por 
crimes sem punição. Tal proces-
so pela moralidade pública e pelo 
combate à corrupção sistêmica é 
irreversível. O Brasil é estratégico 
para o mundo. O planeta Terra de-
pende muito da capacidade brasi-
leira de produzir alimentos e for-
necer minérios - nossas vocações 
naturais. Exatamente por isso, o 
País não pode ser destruído pela 
governança do crime instituciona-
lizado. O apoio de organismos de 
segurança internacionais a opera-
ções como a Lava Jato não é um 
fato isolado e tem objetivo claro. 
A lógica é simples. Se o Brasil 
quebra, atrapalha o resto do mun-
do. Eis o motivo pelo qual forças 
externas agem para neutralizar e 
combater, na raiz, o caos formado 
pela combinação das crises polí-
tica, econômica e moral - na ver-
dade e em essência geradas pela 
falha estrutural do nosso regime 
estatal capimunista, cartorial, car-
telizado e corrupto. O Brasil vai 
mudar, a despeito da vontade da 
desqualificada classe política. O 
Brasil vai mudar porque a maio-
ria da sociedade brasileira deseja 
e necessita que isto aconteça. O 
Brasil vai mudar porque a mundo 
globalizado demanda que isto se 
torne realidade, urgentemente. 
O resto é conversa para boi dor-
mir na mesma cela que político 
canalha e empreiteiro corrupto... 
Vamos ajudar a colher as assina-
turas? A exemplo do que ocorreu 
na mobilização para a campanha 
da Ficha Limpa, os cidadãos bra-
sileiros precisam dar todo o apoio 
ao projeto "10 medidas contra 
a corrupção", que será lançado 
oficialmente pelo Ministério Pú-
blico Federal em 7 de agosto. O 
objetivo é coletar 1,5 milhão de 
assinaturas para que as 10 pro-
postas de combate à corrupção e 
à impunidade sejam apresentadas 
ao Congresso e se tornem lei: - 1) 
Investimento na prevenção à cor-
rupção; - 2) Criminalização do en-
riquecimento ilícito de agentes pú-
blicos; - 3) Punição adequada da 
corrupção, transformando aquela 
de altos valores em crime hedion-
do; - 4) Aumento da eficiência e da 
justiça dos recursos no processo 
penal; - 5) Aumento da eficiência 
das ações de improbidade admi-
nistrativa; - 6) Ajustes na prescri-
ção penal contra a impunidade e 
a corrupção; - 7) Ajustes nas nuli-
dades penais contra a impunidade 
e a corrupção; - 8) Responsabili-
zação objetiva de partidos e crimi-
nalização do “caixa 2” e lavagem 
eleitorais; - 9) Prisão preventiva 
para evitar a dissipação do dinhei-
ro desviado; - 10) Medidas para 
recuperar o lucro do crime. A pro-
curadora da República, Mônica de 
Ré, do Núcleo de Combate à Cor-
rupção do Procuradoria Regional 
da República do Rio, destacou a 
importância das 10 ações propos-
tas: "São medidas que pretendem 

Dilma culpa Lava Jato pelo pibinho, e advogados da odebrecht 
atacam Moro e PF por "reality show judiciário"

 Só a precisão intelectual 
de uma anta - bicho considerado 
inteligentíssimo - seria capaz de 
calcular, econometricamente, que 
os processos da Operação Lava 
Jato provocaram a queda de um 
ponto percentual no Produto Inter-
no Bruto do Brasil. Pois a Presi-
denta Dilma Rousseff superou a 
anta, ao proclamar tal cálculo sub-
jetivo sobre o PIB, em reunião de 
coordenação política com seu vice 
Michel Temer e mais 12 ministros. 
Se burrice causasse, automatica-
mente, impeachment, intervenção 
ou renúncia, pelo menos um pro-
blema do País estaria resolvido 
rapidinho... Insanidade estratégi-
ca maior que a da Dilma só a co-
metida pelos advogados de defe-
sa da Odebrecht. Eles resolveram 
declarar guerra retórica ao juiz 
Sérgio Moro e à Polícia Federal. 
Em crítica direta ao magistrado e 
à Força Tarefa do Ministério Públi-
co Federal, a defesa de Marcelo 
Odebrecht cometeu a ousadia de 
pregar que a distribuição de cha-
ves - senhas que permitem aces-
so aos processos da Lava Jato 
- tornaram a investigação uma es-
pécie de “reality show judiciário”. 
Os defensores de Odebrecht tam-
bém acusaram, por escrito, que 
uma parcela da própria Polícia Fe-
deral tenta “expiar seus aparentes 
pecados à custa de Marcelo, para 
tanto subvertendo o sentido de 
palavras e adivinhando o significa-
do de siglas na forma que lhe con-
vém”. Atacar o juiz Sérgio Moro 
e os investigadores, apostando 
na anulação das "colaborações 
premiadas" da Lava Jato, não é 
apenas um erro estratégico de ad-
vogados muito bem pagos e que 
se julgam gênios de um suposto 
Direito. Trata-se de um suicídio 
ético contra a vontade e carência 
de Justiça da esmagadora maioria 
da sociedade brasileira. A corrup-
ção institucionalizada, viabilizada 
pela excessiva intervenção estatal 
na economia, é um câncer que in-
viabiliza o Brasil como Nação que 
tenta crescer e se desenvolver. O 
cidadão percebe o alto custo e o 
prejuízo social do crime institucio-
nalizado que infesta os poderes 
públicos no Brasil. Por isso, preci-
samos de um Judiciário que faça 
Justiça, que aja com legitimidade 
e cumpra a missão de ir além da 
mera interpretação legal, baseada 
em um Direito Positivo que, mui-
tas vezes, ajuda a consagrar in-
justiças históricas. O País e seus 
cidadãos necessitam de Seguran-
ça do Direito (a verdadeira Demo-
cracia) para superar o estágio de 
impunidade, violência e roubalhei-
ra que degenera em barbárie. Só 
não entende a demanda da so-
ciedade por Justiça e Democracia 
aquele que vive completamente 
alienado, fora da realidade, em 
um mundo de ilusões e fantasias 
produzidas pelas cínicas vanta-
gens de um status quo baseado 

cio do Planalto não pode arcar 
com nenhum projeto que onere 
ainda mais os cofres públicos. O 
veto integral somado à manuten-
ção do reajuste pelo INPC era a 
versão que estava sobre a mesa 
de Dilma no início da tarde desta 
quarta-feira (29). Aliados reconhe-
cem que outro veto desgasta ain-
da mais a relação da presidente 
com o Congresso, e que o traba-
lho agora é garantir que o Legis-
lativo não aprove as chamadas 
"pautas-bomba", que elevam os 
gastos públicos. Dilma vetou o re-
ajuste do salário dos servidores do 
Judiciário, também aprovado pelo 
Senado. A decisão da presidente 
será publicada no Diário Oficial da 
União nesta quinta-feira (30). O 
veto presidencial, porém, retorna 
ao Congresso e pode ser derru-
bado pelos parlamentares. (Fonte: 
Site UOL)

Dilma vai vetar correção maior de 
aposentadorias acima do salário mínimo
 A presidente Dilma Rous-
seff vai vetar a regra de correção 
do salário mínimo a todos os be-
neficiários da Previdência Social 
e não deve apresentar uma pro-
posta alternativa em relação ao 
texto aprovado pelo Congresso. 
Originalmente, Dilma havia assi-
nado uma medida provisória que 
mantinha a política de valorização 
do salário mínimo até 2019, mas 
o Congresso estendeu a fórmula 
do cálculo para todos os benefí-
cios previdenciários superiores ao 
mínimo. Segundo a Folha apurou, 
o governo vai argumentar que os 
segurados da Previdência que 
recebem acima do salário míni-
mo terão o benefício reajustado 
em 6,23%, equivalente ao INPC 
de 2014. Ministros argumentam 
que o reajuste pelo INPC "está na 
Constituição" e que, além disso, 
em meio ao ajuste fiscal, o Palá-
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os corruptos e recuperar o dinhei-
ro desviado". (© Jorge Serrão. 
Edição do Blog Alerta Total de 28 
de Julho de 2015).

aumentar a pena para crimes de 
corrupção num processo mais rá-
pido e tornar o resultado do pro-
cesso mais efetivo. Levar à cadeia 

posicionou favorável ao pedido de 
perícia contábil, ou seja, a partir de 
agora Pimentel pode indicar um 
profissional para avaliar os dados 
da ação de cassação, que devem 
embasar a defesa do governador. 
Em dezembro do ano passado, o 
TRE reprovou as contas da coliga-
ção de Pimentel, que teria extra-
polado em mais de R$ 10 milhões 
o limite de R$ 42 milhões estipula-
do no registro de candidatura.

TRE nega pedido para suspender 
ação contra Fernando Pimentel

 O TRE (Tribunal Regional 
Eleitoral) decidiu nesta terça-feira 
(28) dar andamento ao processo 
que investiga a prestação de con-
tas do governador Fernando Pi-
mentel (PT). A ação tinha sido sus-
pensa em março, por causa de um 
mandado de segurança. Por cinco 
votos a zero, os juízes da Corte 
Eleitoral negaram o pedido do go-
vernador para suspender a ação. 
Na mesma sessão, o tribunal se 

“Tribunal reprovou as contas da coligação do 
governador, que gastou R$ 10 milhões a mais”.


