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Prefeitura do Prata com salários 
do funcionalismo em dia  No último domingo, dia 02 

de agosto de 2015, a Prefeitura do 
Prata inaugurou Interligação do ater-
ro entre Raul soares e Talma Cam-
pos Abreu, pavimentação asfáltica, 
galeria dos córregos, galeria pluvial, 
redes de esgotos, meio fio. sarjetas 
e sinalizações horizontal e vertical. 
‘Eder Amui'' uma das maiores obras 
construída em nossa cidade. O ob-
jetivo foi de interligar o centro da ci-
dade aos bairros Colina Park Boule-
vard e Jardim Brasil, acabando com 
o caos no trânsito da Rua Tenente 
Reis. Fique atento as mudanças no 
trânsito a partir do dia 03 de Agosto a 
Rua Tenente Reis passou a ser mão 
única que dará acesso do Posto Co-
lina ao Centro e a Rua Raul Soares 
agora tem sentido único com acesso 
ao Bairro Jardim Brasil. Faça a sua 

 Dificuldades fazem pre-
feituras da região atrasar salários, 
a queda no repasse do Fundo de 
Participação dos Municípios (FPM), 
cuja previsão aponta para o valor 
de R$ 8,9 milhões, dificulta a admi-
nistração e atrasa os pagamentos 
de folha e de contas públicas entre 
as prefeituras da Associação dos 
Municípios da Microrregião do Vale 
do Paranaíba (Amvap). A situação é 
grave, segundo a entidade, porque 
21 dos 24 municípios têm no repas-
se sua maior fonte de arrecadação e 
estariam sendo afetados pela redu-
ção nos recursos. Entre janeiro e ju-
lho de 2015, o FPM, que é entregue 
por meio do Governo Federal, deve 
ser de R$ 173,7 milhões na região, 
enquanto, em igual período de 2014, 
os valores foram cerca de 5% maio-
res e chegaram a R$ 182,6 milhões. 
A previsão do repasse para todo o 

ano de 2015 é de R$ 321 milhões, 
mas também não anima os prefeitos 
da região, que não acreditam que os 
valores sejam atingidos, por causa 
dos resultados até aqui. A Prefeitura 
Municipal do Prata, comunica que 
está conseguindo manter o salário 
do funcionário público em dia, os 
salários estão sendo depositados 
nas contas dos servidores até o 5º 
dia útil de cada mês no valor de R$ 
1.204.874,03. Esse é mais um com-
promisso do prefeito Dr. Anuar em 
manter o funcionalismo em dia des-
de o inicio da sua gestão. No mês 
de Julho com acerto da Recisão de 
96 funcionários e a contratação de 
aprovados no concurso público ge-
rou uma despesa a mais no valor de 
R$ 295.438,91. A folha de pagamen-
to da Prefeitura Municipal do Prata 
no mês de Julho totalizou o valor de 
R$ 1.500.312,94. 

Mais uma obra Inaugurada

Deputado Federal visita a cidade do Prata

parte, momento de transição, melho-
rias permanentes nos próximos 15 
dias somente medidas educativas. 
Após expirado este período será de 
responsabilidade dos órgãos com-
petentes.  

 Foi apresentado nesta 
semana na cidade do Prata o  2º 
Tenente Carvalho, que agora es-
tará juntamente com o  1º Tenente 
Francisco , comandante da 257º cia 
PM. Trabalhando em prol da comu-
nidade, o 2º Tenente Carvalho falou 
que conta com apoio de todas as en-
tidades representativas e poder pú-
blico, para juntos combaterem a cri-
minalidade violenta e tornar a cidade 
do Prata o melhor lugar de Minas 
Gerais para viver. Para demonstrar 
o envolvimento e comprometimento 
com a sociedade, foi realizada uma 
mega operação com 14 PMs  nas 
principais entradas da cidade. A ope-
ração teve como objetivo de identifi-
car autores de furto, roubo e reprimir 
a entrada de drogas na cidade.

Novo Tenente se 
apresenta em Prata

 A Prefeitura do Prata rece-
beu a visita do Deputado Federal Zé 
Silva. Na oportunidade, importantes 
investimentos foram anunciados. A 
Prefeitura recebeu 2 novos tratores 
e 6 roçadeiras, que atenderão a Se-
cretaria de Agricultura. Um investi-
mento de mais de 250 mil reais.

Posse Concurso Público
 No dia 30 de Julho, 50% 
dos aprovados em concurso públi-
co tomaram posse, em breve serão 

chamados os outros 50%. Prefeitura 
Municipal do Prata, parabeniza a to-
dos.

Equipe de futsal feminina 
é Campeã Regional

 No mês de julho foi re-
alizado o campeonato regional 
feminino de futsal na cidade de 
Centralina, onde a equipe praten-

se levou o titulo de campeão. A 
Prefeitura Municipal do Prata pa-
rabeniza a equipe pela bela cam-
panha. 

Leilão Público Prefeitura Municipal do Prata MG
 Veículos, maquinas, sucatas de informática, sucatas mobiliário em 
geral. Dia 20/08/2015 às 08 horas no pátio almoxarifado da prefeitura. 
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
MANIA DE PERSEGUIÇÃO - O de-
putado federal Sibá Machado, que 
a oposição chama de "o deputado 
trapalhão", líder do PT na Câmara, 
soltou ontem o comentário previsível 
sobre a prisão do sub-chefe Zé Dir-
ceu: "É uma perseguição declarada 
ao PT. O juiz Sérgio Moro trabalha 
com suposições, vai à imprensa, faz 
show. E a Polícia Federal acompa-
nhando esse show. Isso está virando 
uma aberração ao estado de direito. 
Está caminhando para um golpe po-
lítico da caneta. Moro trabalha para 
institucionalizar um golpe e para pre-
judicar o PT. Existe um olhar diferen-
te para os mesmos fatos. O Dirceu 
já estava em prisão domiciliar. Não 
tinha motivo. É uma orquestra para 
colocar povo na rua. O juiz Moro faz 
show calculado, pensado, para que 
isso se desenrole dessa maneira".
LAVA JATO DO PLANALTO - Dilma 
Rousseff pode até ter dado risada 
com a prisão de seu inimigo íntimo 
José Dirceu, mas também está pre-
ocupada com a turma da força ta-
refa do MPF. O grande medo é com 
investigações da Lava Jato sobre o 
consórcio construtor da Usina Hi-
drelétrica de Belo Monte - liderado 
pela Andrade Gutierrez em parceria 
com Odebrecht, Camargo Correa, 
Queiroz Galvão e OAS, as mesmas 
do clube do bilhão, além de outras 
cinco empreiteiras menores - onde já 
delata o pagamento de R$ 532 mil, 
em espécie, apenas para o PT. Dil-
ma teme que as delações premiadas 
atinjam o poderoso diretor da Ele-
tronorte, Adhemar Palocci, irmão do 
ex-ministro Antonio Palocci, que já é 
investigado em outro procedimento 
da Lava Lato e foi um dos coorde-
nadores da campanha de Dilma em 
2010 – além de ministro da Casa 
Civil. O governo já foi avisado que 
as investigações ameaçam persona-
gens muito próximos da presidente, 
como o ministro Aloizio Mercadante, 
a antiga auxiliar Erenice Guerra e o 
diretor da Eletrobras, Valter Cardeal.
RETORNO DO MALUF - Pode até 
ser coincidência, coisa que não exis-
te, mas sempre que a coisa fica preta 
para a cúpula da petelândia, surgem, 
do nada, notícias ruins contra um ve-
lho vilão do noticiário sobre corrup-
ção. Em decisão definitiva, Justiça 
britânica determinou que Paulo Maluf 
devolva aos cofres públicos R$ 23 
milhões desviados de obras públicas 
durante a gestão dele na prefeitura 
de São Paulo. O problema vai ser 
como o Privy Council vai realizar a 
execução desta sentença contra as 
empresas Durant Internacional e 
Kildare - que os britânicos afirmam 
serem ligadas a Maluf, cujos advo-
gados negam tal versão... Maluf con-
tinua soltinho da silva, tirando onda 
como deputado federal, e só não se 
arrisca a viajar ao exterior, porque 
não se deve brincar com a Interpol...
VIA VAREJO DEMITE 3 MIL FUN-
CIONÁRIOS - A holding do Grupo 
Pão de Açúcar, dona das redes Ca-
sas Bahia e Ponto Frio, demitiu cerca 
de 3 mil empregados entre maio e 
junho deste ano. Os desligamentos 
fariam parte de um plano de redução 
de gastos da empresa após desace-
leração nas vendas no acumulado de 
2015 e maior pressão das despesas 
operacionais sobre os resultados. As 
demissões ocorreram no setor admi-
nistrativo, nos centros de distribuição 
e no corpo de vendas em lojas. Pro-
curada, a Via Varejo informou que, 
num quadro em torno de 65 mil co-
laboradores, existe uma movimenta-
ção natural ao longo e que mantém 

vivo um plano de eficiência operacio-
nal, para racionalização de custos, 
processos e captação de sinergias. 
(Portal Giro News - São Paulo/SP) 
MARKETING EM TEMPOS DE CRI-
SE - Se antes o marketing já era de 
suma importância para o crescimen-
to e manutenção de uma empresa, 
hoje, com a crise econômica insta-
lada, se tornou ainda mais neces-
sário. É preciso atrair clientes para 
que empreendedores não tenham 
prejuízos em seus negócios. O ma-
rketing e a comunicação, ainda vistos 
por muitas empresas como um sim-
ples apoio, são um dos primeiros a 
sofrer com os cortes de recursos. O 
que é um erro, haja vista que esse 
trabalho é essencial para consolidar 
uma marca num mercado cada vez 
mais instável. O alerta é que, mes-
mo em um período conturbado, as 
empresas devem encarar as ações 
de marketing como investimento e 
não como despesa. É preciso obser-
var que os investimentos em meio à 
crise são uma maneira de se manter 
em evidência. Enquanto concorren-
tes desaceleram as estratégias de 
marketing, a sua empresa deve estar 
à frente, pensando que o capital in-
vestido em ações diferenciadas pode 
ser a peça chave para alavancar o 
negócio, quando o mercado retomar 
um cenário mais otimista. É preciso 
atenção com as tendências de con-
sumo em alta. A conquista de resul-
tados requer não sé entender o que 
o público consome, como também de 
que maneira consome, de onde vêm 
as necessidades e como a empresa 
pode supri-las. O negócio pode agir 
pontualmente, correndo menos risco 
de perder dinheiro e tempo. A criati-
vidade e o planejamento são fatores 
cruciais a serem trabalhados. Pode 
até ser clichê dizer que ações preci-
sem instigar a apresentar algo dife-
rente às pessoas, mas é necessário 
reforçar. Os conteúdos bem elabora-
dos, como fórmulas redondas e que 
apresentam uma maneira diferencia-
da, conseguem atingir o público com 
mais facilidade, gerando comparti-
lhamentos e engajamento. Em perí-
odos de instabilidade econômica, é 
fundamental fazer com que as estra-
tégias sejam assertivas para atingir o 
máximo de pessoas ou para impac-
tar apenas algumas selecionadas, de 
acordo como o objetivo predefinido. 
Uma crise não significa apenas desa-
celerações de produção e retirada de 
investimentos em comunicação. Tal 
pensamento é típico de um empre-
endedor que vê a economia a cada 
dia mais tumultuada e pensa em pi-
sar no freio e diminuir os custos de 
operação. É preciso refletir um pouco 
mais e adotar estratégias para sobre-
viver durante o período, avaliando 
os investimentos e aplicando capital 
em ações pontuais para garantir o 
fortalecimento da marca, deixando-
-a preparada para novos resultados 
e mais possibilidades, quando a crise 
amenizar. (Marcone Procópio - Diário 
do Comércio - Belo Horizonte/MG)
CRISE SE AGRAVA - Julho de 2015, 
o mês em que o governo Dilma aca-
bou de lançar o gigante pela pró-
pria natureza no fundo do poço. E 
começa a agonizar, porque o fundo 
do poço está afundando de vez, le-
vando com ele o próprio governo e 
o seu partido, o PT. O último ato foi 
a aprovação do pacote de maldades 
pelo Congresso Nacional, mediante 
barganhas vergonhosas de cargos, 
benesses e favores entre o governo 
e deputados e senadores.- (Revista 
Mercado Comum - Belo Horizonte/
MG
DISTRITOS INDUSTRIAIS - O go-
verno de Minas através da Codemig, 

C l a s s i f i c a d o s
ALUGO COMODO OTIMA LOCALIZAÇÃO – Na Rua Carlos Camargos, 276 
(entre a loja do Evaldo e a Maçonaria): Tratar (34) 343 - 4575.
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 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 

um amplo trabalho de pesquisa so-
bre a atual realidade dos distritos e 
das empresas neles instaladas; - O 
Programa de Revitalização e Moder-
nização dos Distritos Industriais é a 
nova força da indústria mineira.O 
governo esqueceu de veicular este 
anúncio no interior. Aliás é na capital 
que estão instalados os Distritos In-
dustriais? (Sindijori - Belo Horizonte/
MG) 

veiculou um anúncio que dizia o se-
guinte: A Codemig e o Governo de 
Minas Gerais deram início ao maior 
programa de revitalização da indús-
tria mineira;- Os objetivos estão bem 
definidos: organizar a estrutura de 
ponta, tornar os distritos mais com-
petitivos e fazer de Minas Gerais um 
estado cada vez mais atrativo para 
os empreendedores; - Neste mo-
mento, a Codemig está realizando 

RESERVA DE MESAS:
34 3236-3756 / 9781-0349 / 9215-7911
Rua Agenos Paes, 240 Centro

Chef Ivan

O melhor restaurante de frutos do mar em Uberlândia. Cozinheiro internacional.

ALUGO EXCELENTE CASA
Com 02 quartos, sendo um suíte, banheiro social, 

copa cozinha, área de serviço com varanda e garagem. 
Tratar 9999-8767 ou 9136-0096
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Leia semanalmente o Jornal 
de Negócios pela Internet

Acesse o site: 
jornalnegocios.wordpress.com

O RETORNO É GARANTIDO. LIGUE: (34) 3431-2447

ANUNCIE NO

Dirceu articulou esquema de 
corrupção na Petrobras quando era 

ministro, diz MPF

Segundo o delegado da PF Márcio 
Adriano Anselmo, as investigações 
apontaram que os pagamentos 
eram feitos por mês a José Dirceu 
e pessoas ligadas a ele por meio 
do lobista e delator do esquema de 
corrupção, Milton Pascowitch. Os 
pagamentos continuaram mesmo 
com as investigações do Supremo 
Tribunal Federal (STF) durante o 
processo do mensalão. Com a parti-
cipação de seu irmão Luiz Eduardo 
de Oliveira e Silva, também detido 
nesta segunda-feira, há registros de 
doações e repasse de dinheiro em 
espécie mesmo após a sua prisão.  
“[Dirceu] Recebia valores enquanto 
investigado, enquanto acusado e 
recebeu valores, por meio de seu 
irmão, enquanto estava preso. A 
investigação, mesmo pelo STF, não 
impediu sua ação”, disse o procura-
dor. O irmão de Dirceu está preso 
temporariamente. Segundo a PF, a 
empresa de Dirceu, a JD Consulto-
ria, não comprovou nenhum serviço 
realizado, mas recebeu ao menos 
R$ 39 milhões. Para o delegado 
da PF Márcio Anselmo, a empresa 
de José Dirceu era uma “central de 
recebimento de pixulecos [termo 
utilizado para se referir a propina]”. 
Nesta manhã, a JD Consultoria 
declarou que os contratos com as 
construtoras não têm qualquer rela-
ção com os contratos sob investiga-
ção, segundo o Portal G1. (Fonte: 
Site Revista Veja)

 Ministério Publico Federal 
e a Polícia Federal afirmaram nesta 
segunda-feira (3) que o ex-ministro 
da Casa Civil José Dirceu foi um dos 
responsáveis pela instituição do es-
quema de corrupção na Petrobras, 
quando ainda era parte do governo 
do ex-presidente Lula, e um dos be-
neficiários das propinas. Dirceu foi 
preso nesta segunda, em sua casa 
em Brasília, onde já cumpria pena 
em prisão domiciliar por seu envol-
vimento no esquema do mensalão. 
Segundo o procurador Carlos Fer-
nando dos Santos Lima, o funcio-
namento do esquema investigado 
pela Operaçãoé muito similar. “O 
DNA é o mesmo do mensalão”, afir-
mou Lima, em entrevista coletiva no 
fim da manhã. Lima disse que nos 
dois casos havia também compra 
de apoio político. De acordo com as 
investigações, José Dirceu foi res-
ponsável pela indicação de Renato 
Duque para a diretoria de Serviços 
da Petrobrase de Paulo Roberto 
Costa para a diretoria de Abasteci-
mento, este por sugestão de José 
Janene (ex-deputado do PP e um 
dos pivôs do mensalão). A partir 
daí, instituiu-se a prática de recebi-
mento de propinas de empreiteiras 
em contratos da estatal. "A respon-
sabilidade do José Dirceu é eviden-
temente, aqui, como beneficiário, 
de maneira pessoal, não mais de 
maneira partidária,enriquecendo 
pessoalmente", disse o procurador. 

Aberta consulta pública para o 
Seminário Águas de Minas III

implementação das leis nacional 
e estadual das águas e de sanea-
mento, debater a gestão de recur-
sos hídricos e a segurança hídrica 
no Estado e estimular a educação 
ambiental. Primeiro seminário re-
sultou na lei estadual de gerencia-
mento de recursos hídricos. A pre-
ocupação do Legislativo mineiro 
com a preservação dos recursos 
hídricos não é nova, mas se mos-
trou de forma mais estruturada 
com a realização dos Seminários 
Legislativos Águas de Minas. O 
primeiro deles ocorreu em 1993, e 
resultou na lei estadual de geren-
ciamento de recursos hídricos, a 
qual inspirou a legislação federal 
sobre o tema. Também a partir do 
Águas de Minas formaram-se os 
34 comitês de bacias hidrográfi-
cas de Minas Gerais e foi criada a 
Secretaria de Estado de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Susten-
tável. Já com o Seminário Águas 
de Minas II, realizado em 2002, 
foram obtidos avanços na reestru-
turação dos órgãos encarregados 
do gerenciamento dos recursos 
hídricos. Um salto qualitativo para 
garantir o financiamento dessas 
políticas foi dado com a criação 
do Fundo de Recuperação de Ba-
cias Hidrográficas (Fhidro). Nesse 
segundo evento, a participação da 
sociedade foi ampliada com a re-
alização de 17 reuniões regionais 
em municípios-polo das sete ba-
cias hidrográficas de Minas. Entre 
os avanços conquistados no ge-
renciamento de recursos hídricos 
em Minas Gerais, pode-se citar a 
criação do plano diretor da bacia 
hidrográfica. É ele que define o 
planejamento do uso das águas, 
diagnostica a situação da bacia, 
com seus principais usos e de-
mandas, além de estabelecer as 
prioridades de uso e investimen-
tos. Somente com o plano diretor 
aprovado é que o comitê de bacia 
pode acionar outro instrumento 
importante de gestão - a cobran-
ça pelo uso da água. Os recursos 
dessa cobrança devem ser utiliza-
dos para financiar ações e o pla-
nejamento do comitê. A medida, 
aprovada a partir do Seminário 
Águas de Minas II, permitiu que 
vários comitês façam a cobran-
ça pelo uso da água atualmente, 
entre eles os dos Rios Paraíba do 
Sul e Grande.

 Está aberta, até 23 de 
agosto, uma consulta pública on-
-line para o Seminário Águas de 
Minas III - Os Desafios da Cri-
se Hídrica e a Construção da 
Sustentabilidade. A finalidade é 
recolher contribuições sobre te-
mas e subtemas em debate no 
evento, promovido pela Assem-
bleia Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG). As propostas recebidas 
serão discutidas na etapa final do 
seminário, em setembro e outu-
bro. Na consulta, o usuário deve 
clicar no tema escolhido e conferir 
a lista de subtemas, que servirão 
como referência para nortear o 
participante sobre qual área sua 
sugestão se enquadra. É pos-
sível também avaliar propostas 
já enviadas. Cada usuário é res-
ponsável pelo conteúdo de sua 
contribuição, que será publicada 
na íntegra, observadas as regras 
estabelecidas nos Termos de Uso 
e Política de Privacidade. Os te-
mas são Crise Hídrica; Gestão 
de Recursos Hídricos; Fomento, 
Custeio, Receitas e Destinação; 
Saneamento e Saúde; Atividade 
Minerária, Indústria e Energia; e 
Agricultura, Pecuária e Piscicultu-
ra. O objetivo do Seminário Legis-
lativo Águas de Minas III é ampliar 
a discussão sobre alternativas 
viáveis de curto, médio e longo 
prazos para a crise hídrica viven-
ciada pelo País e seus inúmeros 
impactos na sociedade brasileira. 
Etapas – O evento se desdobra 
em várias etapas. Entre abril e 
junho, ocorreram as reuniões pre-
paratórias. As comissões técnicas 
interinstitucionais, por sua vez, 
reuniram-se entre maio e junho. 
Entre junho e agosto, estão sen-
do realizados encontros regionais 
para avaliar a situação das diver-
sas bacias hidrográficas do Esta-
do. Após a consulta pública, será 
realizada a etapa final do evento, 
entre os dias 29/9 e 2/10/15, no 
Plenário da Assembleia. Na ple-
nária final do seminário, os par-
ticipantes votam propostas que 
poderão subsidiar a elaboração 
de políticas públicas para garantir 
a preservação dos recursos hídri-
cos. Promovido pela ALMG em 
parceria com diversas entidades, 
entre órgãos públicos, empresas 
e terceiro setor, o evento tem 
também como objetivos avaliar a 

“Propostas recebidas serão debatidas na etapa 
final do evento promovido pela Assembleia”.

“Ex-ministro da Casa Civil foi preso nesta 
segunda-feira. De acordo com as investigações, 

ele continuou recebendo propina mesmo após ser 
condenado no mensalão”.
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ainda não atingiu a pecuária or-
gânica. "No caso das carnes, a 
oferta no Brasil ainda é bastante 
limitada. Diversos elos da cadeia 
precisam ser resolvidos e, além 
disso, há muitos desafios a supe-
rar, como a alimentação à base 
de insumos orgânicos. Num país 
com enorme produção de grãos 
geneticamente modificados, 
essa tarefa se torna difícil", ob-
serva Sylvia Wachsner, coorde-
nadora do Centro de Inteligência 
em Orgânicos da Sociedade Na-
cional de Agricultura (CI Orgâni-
cos). (Fonte: SNA)

Falta de insumos dificulta expansão 
da pecuária orgânica no Brasil

 A tendência crescente 
por parte dos consumidores bra-
sileiros em adquirir alimentos de 
qualidade, nutritivos e saborosos, 
livres de resíduos de agroquími-
cos e que sejam produzidos em 
respeito ao meio ambiente, conti-
nua a impulsionar o mercado de 
orgânicos no País. Mesmo sem 
contar com estatísticas oficiais, 
a preferência dos consumidores 
reflete o crescimento e a varie-
dade de alimentos orgânicos 
disponíveis nos varejistas, nas 
feiras municipais e na merenda 
escolar. No entanto, essa euforia 

Deus. É fazer o caminho da opção 
pelo Reino de Deus. Parece que as 
forças do mal querem sufragar as 
do bem. Realmente a pessoa é in-
fluenciada por muito “lixo” da nova 
cultura. Mas não pode ficar sufo-
cada por isso a ponto de perder a 
expectativa de uma vida melhor e 
feliz. Não há como fugir da realida-
de, mas existem forças sobrena-
turais que fortalecem e estimulam 
na caminhada. Basta ir ao encon-
tro desses meios. Não é saudável 
decidir-se por um caminho de fuga, 
de descompromisso com a realida-
de concreta. Mesmo no âmago do 
cansaço e do desespero, sempre 
há uma luz no fim do túnel. A luz 
da esperança não é outra coisa a 
não ser Deus. Por isso, a falta de 
fé significa cair no vazio e terminar 
no nada. O cristão é um ungido 
do Senhor, tendo o Espírito Santo 
como selo de Deus em sua vida. 
Assim acontece com todo pai que 
encara sua responsabilidade com 
determinação. Não basta celebrar 
o dia dos pais, mas também tomar 
consciência do profundo sentido 
de ser pai, na geração e na educa-
ção cristã e cidadã dos filhos. (Dom 
Paulo Mendes Peixoto Arcebispo 
de Uberaba).

Caminhado do cristão
 Ao falar sobre o termo 
“cristão”, entendemos uma liga-
ção com Cristo. No livro dos Atos 
dos Apóstolos encontramos a ori-
gem desse termo: “Em Antioquia, 
os discípulos foram, pela primeira 
vez, chamados com o nome de 
‘cristãos’” (At 11,26). Isto ocorreu 
a partir de uma prática de vida, do 
seguimento de um caminho pro-
posto por Jesus Cristo e seguido 
por um grupo de fieis. A vida cristã 
tem dimensão de eternidade, dife-
rente da vida pós-morte. Significa 
vida reconciliada com Deus, que 
já começa aqui e continua após a 
morte. A morte faz parte da realida-
de humana, da condição histórica, 
das coisas finitas e limitadas. Para 
o cristão não existe morte como 
ruptura definitiva com Deus. A 
união com Ele não termina na mor-
te, que é passagem para uma vida 
plena. Essa realidade tem que es-
tar em sintonia com a entrega pes-
soal do cristão aos ensinamentos 
de Jesus Cristo. Significa testemu-
nho autêntico de vida, superando 
as influências de tudo que desqua-
lifica atitudes de dignidade cristã e 
humana. A estrada de Jesus Cristo 
não é de vida fácil, descomprome-
tida com os ideais da Palavra de 

diversas plantas foi uma forma 
de redirecionamento da oferta 
vigente para um número redu-
zido de unidades. A redução da 
margem ocasionada pela alta di-
ferença entre o preço pago pela 
arroba e o preço recebido com a 
venda da carne e outros produ-
tos estimulou o cenário. Essas 
margens não foram reduzidas 
somente em função da arroba, 
caíram também em função do 
preço da energia elétrica, do 
aumento dos juros, etc. (Fonte: 
Scot Consultoria - Carta Conjun-
tura)

Frigoríficos operam no 
vermelho em 2015

 A indústria frigorífica 
vem trabalhando desde o início 
do ano com margens abaixo dos 
níveis históricos. Em ambos os 
casos, tanto quando considera-
da a comercialização de carne 
com osso, quanto da venda de 
carne sem osso, as margens só 
ultrapassaram a média histórica 
em julho. Isso explica, em parte, 
o alto índice de paralisação e as 
férias coletivas nos frigoríficos 
nos últimos meses. Além da ocio-
sidade industrial ocasionada pela 
baixa oferta de boiadas prontas 
para o abate, o fechamento de 

ALUGO EXCELENTE CASA
Com 02 quartos, sendo um suíte, banheiro social, 

copa cozinha, área de serviço com varanda e garagem. 
Tratar 9999-8767 ou 9136-0096

Loja Agropecuária Agora sob nova direção

MEGA PROMOÇÃO!!!

Venham conferir toda quinta feira teremos produtos com preços imperdíveis.

FONES: 3431- 8573 e 3431- 8575  

 Fotos meramente ilustrativas.
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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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pação de José Dirceu no Petrolão, 
repetindo o esquema do Mensalão. 
O policial só estabeleceu uma di-
ferença: "Agora ele se beneficiou 
de maneira pessoal. No mensalão 
foi de maneira partidária". Dirceu 
é apontado como o principal pa-
drinho e beneficiário dos crimes 
cometidos pelos diretores Renato 
Duque e Paulo Roberto Costa, nas 
áreas de serviços e abastecimento 
da Petrobras. O delegado Ansel-
mo revelou que existem provas de 
pagamentos mensais, em espécie, 
feitos a Dirceu e outras pessoas de 
sua relação. Até jornalistas, cujos 
nomes não foram citados pela PF 
e MPF, aparecem como beneficiá-
rios dos "mensalões do petrolão". 
Dirceu agora é investigado por cor-
rupção ativa e passiva, formação 
de quadrilha, falsidade ideológica e 
lavagem de dinheiro.  O ofício da 
prisão de Dirceu foi encaminhado 
pelo juiz Sérgio Moro ao Supremo 
Tribunal Federal. Lobistas de Bra-
sília não têm certeza se Dirceu vai 
partir para alguma transação pe-
nal. No entanto, o mesmo não se 
fala do irmão dele. Luiz Eduardo de 
Oliveira e Silva, já tinha sinalizado 
a amigos que "entregaria tudo" se 
acontecesse algo de pior (como 
uma prisão). Ele foi detido em Ri-
beirão Preto, interior de São Paulo. 
Teve decretada prisão temporária, 
que vence num prazo de cinco 
dias. O ex-assessor de Dirceu, Ro-
berto Marques, também foi preso. 
A 17ª fase da Operação Lava-Jato 
recebeu o nome de Pixuleco. A ex-
pressão foi revelada pelo presiden-
te da UTC, apontado pela Força-
-Tarefa como o chefe do cartel de 
13 empreiteiras, cujas empresas 
foram beneficiadas em contratos 
com a Petrobras, outras estatais 
e órgãos públicos. Pessoa reve-
lou que pixuleco era o termo usa-
do pelo ex-tesoureiro do PT, João 
Vaccari Neto, para denominar a 
propina paga aos beneficiários dos 

 A esperada prisão pre-
ventiva de José Dirceu de Oliveira 
e Silva vai além do caráter simbó-
lico. A Força Tarefa do Ministério 
Público Federal constatou que o 
ex-ministro praticamente reeditou, 
no Petrolão, o mesmo de que foi 
acusado no Mensalão - que aca-
bou condenando-o com base na 
questionável "teoria do domínio 
do fato". Além de perder o direito à 
confortável prisão domiciliar, o ilus-
tre consultor de empresas, suspei-
to novamente de receber propinas 
em dinheiro, tem tudo para compli-
car a vida do "amigo" Luiz Inácio 
Lula da Silva.O chefão do PT teve 
seu nome citado, pelo menos dias 
vezes, na entrevista concedida por 
procuradores do MPF para explicar 
a 17a fase da Lava Jato, batizada 
de "Pixuleco". Perguntado se o 
ex-presidente Lula também pode-
ria ser investigado, o procurador 
Carlos Fernando dos Santos Lima 
respondeu que, qualquer pessoa 
sem foro privilegiado pode ser 
alvo: "Nenhuma pessoa está livre 
de ser investigada". Questionado 
novamente se Lula é ou não in-
vestigado, informou: "Há investiga-
ções em andamento, grande parte 
em sigilo". A grande dúvida e temor 
na petelândia é que José Dirceu 
se transforme em uma espécie de 
"judas" do PT. Na inteligência mi-
litar, há muito tempo já circulam 
informes de que Dirceu já estaria 
colaborando, em sigilo, com inves-
tigações da Lava Jato, em troca 
de abrandamento de pena. Oficial-
mente, não há qualquer negocia-
ção em andamento entre advoga-
dos do petista e o MPF. A certeza 
geral é que uma "delação" premia-
da de Dirceu seria fatal para a cú-
pula petista. Ele já recebeu a visita 
de um médico. Vai precisar de um 
pai-de-santo para se salvar... O 
delegado da Polícia Federal Már-
cio Adriano Anselmo deixou claro 
que considerou evidente a partici-

Procuradores da Lava Jato admitem 
que Lula é investigado em sigilo. Risco 

é que Dirceu vire judas do PT

gações de denúncias de irregulari-
dades dentro da estatal que teriam 
ocorrido em outros governos. En-
tretanto, avalia ser normal que a 
repercussão se dê apenas contra 
os mandatos petistas. "Há fatos 
envolvendo a estatal sendo in-
vestigados para anos anteriores à 
entrada do atual partido que gover-
na o país. Tem fatos anteriores a 
2002, ano do início do governo do 
PT que também são investigados. 
Mas é normal recair em indicações 
do partido [PT], porque são fatos 
mais recentes."  Mas ressalta: "In-
felizmente estamos vendo que se 
reproduziu esse modelo de nego-
ciação e contratação em todas as 
esferas do governo." E completa: 
"São estruturas que funcionam há 
décadas e décadas no Brasil. Va-
mos ver até onde vamos ter per-
nas e braços para avançar." Es-
pecificamente contra a presidente 
Dilma Rousseff e o senador Aécio 
Neves não há, até o momento, 
nenhum indício sendo investigado 
pelos policiais. "Tem um detalhe 
específico, porque delações com 
foco em pessoas com foro privi-
legiado foram firmadas com um 
grupo da Procuradoria Geral da 
República com  o Supremo Tri-
bunal Federal. Mas, em primeira 
instância, não houve menção a ne-
nhum dos dois", ponderou o dele-
gado. "Não há nenhum indício, até 
o momento, que ela [Dilma] tenha 
participado de algo que está sen-
do investigado", revelou. O res-
ponsável pela operação negou ter 
recebido qualquer ameaça ou ser 
coagido durante as investigações, 
e reafirmou que nenhum policial, 
procurador ou mesmo o juiz Sérgio 
Moro teriam passado por situação 
semelhante. Sobre o montante até 
agora recuperado, ele conta ser 
a maior quantia já repatriada na 
história do país. "A gente tem até 
agora devolvido, ressarcido, e de-
positado em contas da vara federal 
algo em torno de R$ 500 milhões a 
R$ 600 milhões, mais uns R$ 300 
milhões a R$ 400 milhões bloque-
ados, aguardando ressarcimento. 
Comparando com a estimativa 
de prejuízo, é infinitamente me-
nor. Mas comparando com tudo o 
que já se conseguiu recuperar até 
hoje no Brasil, é dezenas de vezes 
maior. Até o início da Lava Jato, as 
instituições, tanto o Ministério da 
Justiça, PF e MP,  havia um total 
de repatriação de valores inferior 
a R$ 100 milhões." (Fonte: Site 
UOL)

 O que a operação Lava 
Jato apurou até agora não chega 
a 30% das irregularidades que 
ocorrem na Petrobras, segundo o 
delegado regional de combate ao 
crime organizado da Polícia Fede-
ral, Igor Romário de Paula, que co-
ordena as investigações do caso. 
Em entrevista à Rádio Gaúcha na 
manhã desta quarta-feira (5), ele 
informou que as apurações estão 
longe do fim e que a presidente 
Dilma Rousseff (PT) e o senador 
Aécio Neves (PSDB) não foram 
citados por delatores. Em 28 de 
julho, foi desencadeada a 16ª fase 
da operação. Denominada "Radio-
atividade", a investigação entrou 
num novo campo, o do setor elé-
trico. Entretanto, isso não fez com 
que se esgotassem as apurações 
dentro da estatal do petróleo, que 
parecem estar longe de cessarem. 
"A abertura da investigação no 
setor elétrico foi o momento em 
que a gente conseguiu reunir um 
número maior de provas de for-
ma consistente. Mas não esgotou 
a [investigação dentro da] Petro-
bras. Um colega fez um levanta-
mento preliminar e eu diria que a 
gente investigou nem 30% do que 
ocorre na Petrobras", afirmou. O 
delegado se disse surpreso com 
o tamanho que a investigação to-
mou desde sua primeira fase, de-
flagrada em 17 de março de 2014. 
"Não se faz ideia de até onde vai 
isso. Imaginamos que esse ano as 
coisas iam ficar mais cadenciadas, 
mas foi o contrário. No ano passa-
do fizemos sete fases, e nesses 
sete primeiros meses [de 2015] 
já foram dez. Realmente não tem 
previsão nenhuma [para encerrar]. 
Enquanto pudermos ir avançando 
na investigação, vamos avançar", 
salientou. De Paula explicou que 
os alvos das investigações não 
são determinados pelos testemu-
nhos de delatores, mas por fatos 
concretos. Ele citou, por exemplo, 
a prisão do ex-ministro da Casa 
Civil, José Dirceu, nessa segunda-
-feira. "Não basta o delator trazer 
só a palavra dele. Ele tem que tra-
zer alguma coisa que comprove o 
que ele está relatando. No caso do 
ex-ministro José Dirceu, por exem-
plo, temos pelo menos cinco dela-
tores falando, trazendo elementos, 
além das provas conseguidas pela 
PF e pelo Ministério Público. Não 
há nenhuma medida autorizada 
pelo juízo baseada somente na 
palavra de um dos delatores." O 
delegado destaca que há investi-

Investigação da Lava Jato não 
chega a 30% do que ocorre na 

Petrobras, diz delegado

e Marco Aurélio Garcia são carde-
ais que têm a chave. O jogo sujo do 
poder vai mudar no Brasil se Dirceu 
relatar quem mais se beneficiou, 
além dele próprio, do esquema de 
arrecadação montado nas estatais 
(e nos fundos de pensão, que são 
também alvo de investigação). (© 
Jorge Serrão. Edição do Blog Aler-
ta Total de 3 de Agosto de 2015).

contratos superfaturados ou não. 
José Dirceu de Oliveira e Silva, um 
dos ideólogos do Partido dos Tra-
balhadores e considerado da linha 
"stalinista" da agremiação chefiada 
simbolicamente pelo $talinácio, 
tem a chance história de promover 
sua tão sonhada revolução. Basta 
abra a caixinha de pandora do PT. 
Ele, Lula, Tarso Genro, Rui Falcão 
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dinheiro, o juiz Sérgio Moro, da 13ª 
Vara Federal de Curitiba, afirmou o 
petista demonstrou "acentuada 
conduta de desprezo não só à lei e 
à coisa pública, mas igualmente à 
Justiça criminal e a Suprema Cor-
te". Moro indicou ter “fundada sus-
peita” de que as propinas recebi-
das por José Dirceu na Petrobras 
tenham se iniciado ainda na época 
na qual ele exercia o cargo de mi-
nistro chefe da Casa Civil e ainda 
durante o exercício do mandato de 
parlamentar federal. Moro ressal-
tou que as provas de recebimento 
de propina durante o julgamento 
da Ação Penal 470 no STF (o fa-
moso Mensalão) “reforça os indí-
cios de profissionalismo e habitua-
lidade na prática do crime”. As 
investigações da operação Pixule-
co revelaram que Dirceu recebeu 
pagamentos através de falsos 
contratos de prestação de sua em-
presa, a JD Consultoria. A grana 
vinha em dinheiro vivo ou na forma 
de ressarcimento de despesas 
pessoais - como pagamentos de 
viagens com táxi aéreo e reformas 
de imóveis em São Paulo e Vinhe-
do (onde morava antes da prisão 
domiciliar forçada, em Brasília). As 
delações premiadas revelam que 
Dirceu recebeu um total de R$ 
8,597 milhões pagos por empre-
sas como Camargo Corrêa, Gal-
vão Engenharia, UTC, Egesa e 
Engevix, pagos de 2009 até outu-
bro de 2014. Pelo menos duas de-
las, a OAS e a UTC, fizeram paga-
mentos até 2014, depois que 
Dirceu já havia sido condenado. 
Dirceu também recebeu R$ 8,446 
milhões do laboratório EMS e R$ 
1,379 da empresa Monte Cristali-
na em parcelas mensais, que con-
tinuaram a ser pagas mesmo de-
pois que ele foi recolhido à prisão. 
Dirceu foi condenado pelo STF em 
dezembro de 2012. Foi preso em 
15 de novembro de 2013. Perma-
neceu na prisão até 28 de outubro 
de 2014. O juiz Sérgio Moro, no 
despacho do pedido de prisão, 
chamou a atenção para o estranho 
pagamento ao "consultor" Dirceu: 
"Afinal, não é crível que José Dir-
ceu, condenado por corrupção 
pelo plenário do Supremo Tribunal 
Federal, fosse procurado para 
prestar serviços de consultoria e 
intermediação de negócios após 
17 de dezembro de 2012 e, inclu-
sive, após sua prisão. Em realida-
de, parece pouco crível que fosse 
procurado até mesmo antes, pelo 
menos a partir do início da ação 
penal 470 pelo plenário do STF 
em meados de 2012".  Os "colabo-
radores premiados" Milton Pasco-
witch e Júlio Camargo ferraram 
com Dirceu. Pascowitch descre-
veu como três fornecedoras da 
Petrobras garantiam a "maior par-
te da renda para o grupo de Dir-
ceu": a Hope (fornecedora de mão 
de obra técnica terceirizada), a 
Personal Services (que prestava 
serviço idêntico) e a Apolo (forne-
cedora de tubos). Pascovitch con-
tou que o dinheiro em espécie era 
entregue a Dirceu no escritório da 
JD Consultoria, próximo ao Par-
que do Ibirapuera (SP). Só quando 
Dirceu não precisava de recursos, 

PeTelândia já sabe que Palocci e Santana podem ser próximos 
alvos da Lava Jato, antes de Lula

 Ainda não se sabe qual 
nome esquisito terá a próxima 
operação da Lava Jato. Mas a cú-
pula do PT recebeu a informação 
de que os próximos alvos serão o 
consultor de empresas Antônio 
Palocci Filho. Ribeirão Preto, onde 
Palocci foi prefeito, é o terror da 
petelândia. Operava por lá o irmão 
de Dirceu, Luiz Eduardo de Olivei-
ra e Silva, que já sinalizou a alia-
dos de negócios estar disposto a 
aderir a uma "colaboração premia-
da", caso sua prisão provisória 
acabe convertida em preventiva. 
Petistas também souberam que 
outro nome que pode entrar na 
dança das investigações é o do 
publicitário João Santana, marke-
teiro da Presidenta Dilma Rousseff 
e do Partido dos Trabalhadores. A 
aguardada prisão preventiva de 
José Dirceu de Oliveira e Silva só 
confirmou uma "tese": o Mensalão 
nunca terminou e, mais grave ain-
da, se sofisticou, com os esque-
mas descobertos até agora na Pe-
trobras - e que pode ter um espelho 
em outras grandes estatais de 
economia mista e na própria admi-
nistração direta. Os "pixulecos" 
(milhões pagos em propinas) têm 
comprovação. Este fato plena-
mente dominado por provas judi-
ciais e colaborações premiadas 
têm tudo para causar mais uma 
condenação a Dirceu, que já foi 
chamado de "capitão do time de 
Lula" e estava na confortável "pri-
são domiciliar", em Brasília, certa-
mente dando suas "consultorias". 
Agora, a dúvida cruel: Dirceu vai 
calar ou falar? O retorno de Dirceu 
à cadeia teve repercussão interna-
cional, principalmente em Portu-
gal. Manchetes de jornais portu-
gueses desta terça-feira 
demonstram o quanto ficou politi-
camente complicada a situação do 
chefão-mor da PTlândia, Luiz Iná-
cio Lula da Silva: "Lava Jato - 
Aperta-se o cerco a Lula da Silva" 
e "José Dirceu, braço direito de 
Lula, é preso na Lava Jato". Os lu-
sitanos relacionam, abertamente, 
os esquemas do Mensalão e do 
Petrolão com o escândalo que en-
volve o poderoso grupo Espírito 
Santo. Se a Lava Jato firmar um 
acordo de cooperação com a justi-
ça portuguesa, a exemplo do que 
ocorreu com a suíça, vamos ter 
muita gente da cúpula petista "pi-
sando nas tamancas" - como se 
diz lá na Terrinha... Lobistas de 
Brasília continuam sem certeza se 
Dirceu vai partir para alguma tran-
sação penal - conforme o Alerta 
Total já antecipou. José Dirceu de 
Oliveira e Silva, um dos ideólogos 
do Partido dos Trabalhadores e 
considerado da linha "stalinista" da 
agremiação chefiada simbolica-
mente pelo $talinácio, tem a chan-
ce história de promover sua tão 
sonhada revolução, se abrir o bico. 
No entanto, o irmão dele, Luiz 
Eduardo de Oliveira e Silva, que 
cumprirá prisão temporária de cin-
co dias, já tinha sinalizado a ami-
gos que "entregaria tudo" se acon-
tecesse algo de pior (como uma 
prisão). No despacho em que de-
cretou a prisão preventiva de Dir-
ceu, por corrupção e lavagem de 
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valor aditivado pelo menos três ve-
zes. Por tal "consultoria", segundo 
Pascowitch, Dirceu foi pago indire-
tamente com a reforma de um 
apartamento em São Paulo e de 
uma casa em Vinhedo. A residên-
cia, vizinha a do ex-ministro e que 
ele utilizaria como escritório, esta-
va em nome de uma empresa, a 
TGS Consultoria, pertencente a 
Júlio César dos Santos, que foi só-
cio de Dirceu até o fim de 2013. Os 
pagamentos à arquiteta da obra 
foram feitos por meio de uma doa-
ção de R$ 1,3 milhão. Já no apar-
tamento em São Paulo, localizado 
na rua Estado de Israel, que esta-
va em nome do irmão de Dirceu, 
Luiz Eduardo, a Jamp de Pascowi-
tch pagou na reforma R$ 1 milhão 
à construtora Halembeck Enge-
nharia. No total, Pascowitch esti-
ma que gastou uns R$ 4,5 milhão 
só com Dirceu. Se Dirceu partir 
para uma "delação premiada", cer-
tamente, vai ferrar o esquema pe-
tista. A não ser que alegue, agora, 
uma tese sem consistência, con-
trária à pregada no Mensalão ou 
no começo do Petrolão, segundo a 
qual o esquema de corrupção era 
para beneficiar um esquema políti-
co-partidário, e não sua cúpula de 
dirigentes. Pelas "colaborações" 
da Lava Jato, ficou claro que as 
propinas cumpriam a dupla função 
de irrigar o partido e o bolso de 
seus controladores. Por causa das 
delações e provas, tudo indica que 
a casa de Dirceu caiu. Nem vai 
adiantar que Dirceu tente apelar 
para seu estado de saúde supos-
tamente problemático, para tentar 
se livrar da cadeia. Diabetes é um 
problema fartamente sofrido por 
presos no medieval sistema carce-
rário tupiniquim. O fato concreto é 
que Dirceu sabe muito sobre muita 
gente poderosa. Situação idêntica 
a de Antonio Palocci, João Santa-
na e do poderoso Luiz Inácio Lula 
da Silva... (© Jorge Serrão. Edição 
do Blog Alerta Total de 4 de Agosto 
de 2015).

segundo Pascowitch, o saldo era 
entregue a João Vaccari, tesourei-
ro do PT. Milton Pascowitch reve-
lou que a Hope pagava 3% do va-
lor líquido do contrato, com valores 
que variavam de R$ 500 mil a R$ 
800 mil por mês. Segundo o dela-
tor, Dirceu ficava com 30% deste 
bolo. O restante era dividido entre 
Renato Duque (40%) e Pascowi-
tch (30%). O lobista Fernando An-
tônio Guimarães Hourneaux de 
Moura tinha uma mesada fixa de 
R$ 180 mil nesta operação. Pas-
covitch também denunciou que fez 
um contrato falso com a JD Con-
sultoria,  também em nome de sua 
empresa, a Jamp Engenheiros, 
para "cobrir o caixa da JD em qual-
quer eventualidade". Na versão do 
delator, tal mesada variava de R$ 
80 mil a R$ 90 mil. Pascovitch re-
gistrou dois pagamentos extras - 
de R$ 300 mil e R$ 400 mil. O últi-
mo chamou atenção porque seria 
destinado a pagar um escritório de 
advocacia. Pascovitch delatou ter 
recebido pedidos de socorro do 
assessor Roberto Marques e do 
irmão de Dirceu, Luiz Eduardo, pe-
dindo adiantamentos para futura 
compensação, a fim de fecharem 
a folha de pagamento mensal da 
JD. Pascowitch confirmou a com-
pra de um imóvel para a Filha de 
Dirceu, Camila Ramos de Oliveira 
e Silva, no valor de R$ 500 mil, 
“tendo o valor sido decorrente de 
propinas acertadas em contratos 
da Petrobras”. Milton Pascowitch 
confirmou que Dirceu efetivamen-
te prestou um serviço de consulto-
ria à empreiteira Engevi, levando 
representantes da empresa para 
negociar contratos no Peru, no se-
tor de águas, energia e petróleo. O 
delator premiado só ressalvou que 
o resto do pagamento feito a Dir-
ceu foi resultante da propina pela 
obra de Cacimbas 2, uma unidade 
de tratamento de gás da Petro-
bras. Pascowitch frisou que, além 
de ganhar o negócio sem licitação, 
o contrato de R$ 1,3 bilhão teve o 


