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Campeonato Regional de Futsal
 O método Reiki é um 
sistema natural de harmonização 
e reposição energética que man-
tém ou recupera a saúde. É um 
método de redução de estresse. 
Reiki é um sistema próprio para 

	 Reta	 final.	 Aconteceu	
nesta terça-feira o inicio das 
quartas	 de	 finais	 Campeonato	
Regional	 de	 Futsal.	 Campina	

despertar o poder que habita 
dentro	de	nós,	captando,	modifi-
cando e potencializando energia. 
Toda segunda-feira a partir das 
15h30	 no	 CAPS.	 Venha	 partici-
par! 

CAPS – Centro de Atenção 
Psicossocial

	 Aconteceu	nos	dias	14	e	
15 de Outubro em comemoração 
a semana da criança, diversas 
atividades. Eles participaram de: 
História em quadrinhos feita pelos 
próprios alunos, Gincana no salão 

com	 brincadeiras,	 Lanche,	 Cine-
ma,	 Apresentação	 de	 dança	 de	
alunas	 e	 uma	Palestra	 da	Policia	
Militar. Foram dias de muita diver-
são e entretenimento para crian-
çada.

Dia das Crianças Múltiplo Uso 
Colina - Clóvis Teodoro Novais

	 Secretária	da	Educação	
Liodê reuniu com os diretores  
das escolas municipais. Estudo 

Educação
do regimento e devidas mudan-
ças	 em	 beneficio	 ao	 aluno,	 se-
guindo todas as leis do Governo. 

Verde	6	x	3	Tupaciguara	-	Salão	
do	Dalvo	4	x	4	Meninos	da	Vila	
(Salão	do	Dalvo	venceu	nos	pê-
naltis)

 Festa na quadra do Bela 
Vista	com	atividades	lúdicas	para	
comemorar o dia da criança! In-
cluindo brincadeiras com palhaço, 
pula-pula, corrida do saco, brin-
cadeira da cadeira entre outras. 
E para acompanhar tudo isso foi 
distribuído diversas guloseimas 
para as crianças, como pipoca, pi-

colé, laranjinha, cachorro-quente, 
refrigerante,	balas,	pirulito!			Agra-
decemos a presença de todos 
que nos prestigiaram e principal-
mente	 a	 equipe	 de	 profissionais	
do	PSF	Bela	Vista	e	das	diversas	
doações recebida, sem o qual 
esse evento não poderia ter sido 
realizado! 

Dia das crianças PSF Bela Vista

 Nos dias 21 e 22 de ou-
tubro	aconteceu	o	evento	"Saúde	
na	 Estrada"	 no	 pátio	 do	 Posto	
Pratão,	neste	evento	foi	realizado	
check-up	 básico	 de	 saúde,	 con-

tando com todas as equipes dos 
PSFs	Estratégia	Saúde	da	Famí-
lia e com motorista de resgate. 
Os serviços foram oferecidos aos 
motoristas e população pratense.

Saúde na Estrada
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
5º ENCONTRO DE DINOSSAUROS 
–	 Será	 realizado	 no	 próximo	 dia	 31	
antevéspera	 do	 feriadão	 de	 finados	
o 5º encontro de Dinossauros que 
acontecera	nos	salões	do	Prata	Pala-
ce Hotel a partir da 12h00min horas. 
Ate	o	fechamento	desta	edição	mais	
de	70	Dinossauros	confirmaram	pre-
sença.
RELATOR DO ORÇAMENTO RE-
CHAÇA QUE CORTE NO BOLSA 
FAMÍLIA LEVARÁ MILHÕES À MI-
SÉRIA - O relator-geral do Orçamen-
to	de	2016,	deputado	Ricardo	Barros	
(PP-PR),	chamou	de	"mentira"	o	dis-
curso de que a eventual redução do 
programa Bolsa Família para o pró-
ximo	ano	levará	milhões	de	pessoas	
para	a	miséria.	"Não	há	nenhum	risco	
de, cortando R$ 10 bilhões do Bolsa 
Família, se cometer alguma injustiça", 
disse, em entrevista ao Broadcast, 
serviço de informações em tempo 
real	da	Agência	Estado.	A	afirmação	
foi em resposta à ministra do Desen-
volvimento	 Social,	 Tereza	Campello,	
que,	em	entrevista	ao	Estado	de	São	
Paulo	 publicada	 ontem,	 afirmou	que	
qualquer	corte	no	programa	 terá	 im-
pacto	no	aumento	da	extrema	pobre-
za. "Essa é a opção do Brasil? Não 
acredito	 que	 o	 Congresso	 Nacional	
fará	isso",	disse	ela,	no	dia	em	que	o	
programa completou 12 anos. O corte 
que o deputado vai propor no Bolsa 
Família, que é uma das maiores vi-
trines	eleitorais	do	PT,	corresponde	a	
cerca de 35% do total previsto para o 
programa	no	próximo	ano,	de	R$	28,8	
bilhões.	Há	duas	semanas	ele	havia	
revelado ao Broadcast que, sem con-
tar	com	receitas	novas	da	CPMF	para	
2016,	iria	passar	a	tesoura	"sem	dó"	
nos programas sociais, como o Bolsa 
Família.	(Fonte:	Site	Estadão)
OPOSIÇÃO PROTOCOLA NOVO 
PEDIDO DE IMPEACHMENT DE 
DILMA - Líderes de partidos da opo-
sição ao governo Dilma Rousseff 
protocolaram pouco antes das 10h30 
desta quarta-feira, 21, um novo pe-
dido de impeachment da presidente.  
Deputados	 do	 DEM,	 PSDB,	 PPS	 e	
Solidariedade	 chegaram	 à	 Câma-
ra dos Deputados empurrando um 
carrinho com o relatório acomodado 
em	três	volumosas	pastas.	Após	pro-
tocolar o pedido, eles iniciaram uma 
reunião	com	o	presidente	da	Câmara,	
Eduardo	Cunha	(PMDB-RJ).	O	novo	
pedido de afastamento estava previs-
to	para	ser	entregue	na	última	sexta-
-feira. O adiamento se deu porque os 
líderes	 da	 oposição	 queriam	 anexar	
como	 justificativa	do	afastamento	al-
guns decretos presidenciais que pre-
viam aumento de gastos neste ano 
sem	autorização	do	Parlamento.	Es-
ses decretos são considerados pelos 
líderes oposicionistas como indícios 
de	"pedaladas	fiscais"	no	atual	man-
dato.	(Fonte:	Site	MSN	Noticias)
CARTINHA INTERESSANTE... - O 
Jornal	de	Negócios	transcreve	a	ex-
celente	e	oportuna	carta	do	Sr.	Fran-
cisco	Manoel,	publicada	sábado	pas-
sado,	17	de	outubro,	na	seção	DOS	
LEITORES,	do	jornal	O	GLOBO:	"Por	
que as delações envolvendo o depu-
tado	Eduardo	Cunha	estão	servindo	
para abertura de inquéritos para in-
vestigar	 o	 parlamentar,	 e	 as	 várias	
delações	envolvendo	o	ex-presidente	
Lula não servem para nada? Temos 
notícia	da	atuação	do	ex-presidente	
como lobista de construtora envol-
vendo	recursos	do	BNDES	em	obras	

no	 exterior;	 acusação	 de	 venda	 de	
MEDIDAS	PROVISÓRIAS	para	a	in-
dústria automobilística com depósito 
em	conta	do	seu	próprio	filho;	acusa-
ção	de	obras	em	imóveis	do	ex-	pre-
sidente, feitas por construtoras en-
volvidas	na	rapinagem	da	Petrobrás,	
sem comprovação de pagamentos e 
denúncia de pagamento de propina à 
uma nora dele, com participação do 
empresário	José	Carlos	Bumlai.	São	
muitos os indícios criminosos envol-
vendo Lula e outros tantos políticos, 
que não são revelados. Querem 
transformar	Cunha	no	grande	e	único	
vilão deste lamaçal comandado pelo 
PT.	 Isto	 tem	 um	 propósito."	 (Fonte:	
Site	Alerta	Total).
RESPONDA SE PUDER, $TALI-
NÁCIO...	 -	 Para	 complementar	 as	
alegações tão bem relatadas pelo 
leitor, vale fazer três perguntas ao 
ex-presidente	Lula:	1-	É	verdade	que	
o	 empresário	Walter	 Faria,	 dono	 da	
cervejaria	 ITAIPAVA,	 estreitou	 pro-
funda amizade contigo, recebendo 
então	dinheiro	desviado	da	PETRO-
BRÁS	 e	 se	 transformando	 em	 um	
dos	maiores	financiadores	das	cam-
panhas	do	PT?	Em	2014,	ele	repas-
sou	17	MILHÔES	e	500	MIL	REAIS	
para a conta eleitoral da presidente 
DILMA	Rousseff.	(Denúncia	da	revis-
ta	 ISTO	 	 É	 ,	 de	 	 19	 de	 	 agosto	 de	
2015)	2-		A		ODEBRECHT		lhe	pagou		
4		MILHÔES		DE		REAIS	para	pales-
tras		no		Brasil	e	no	exterior?	3-	Tem	
procedência a acusação de que o se-
nhor ajudou o agora "falido" empre-
sário	Eike	Batista	(um	dos	dez	mais	
ricos	 do	 mundo	 -	 revista	 FORBES)	
num	contrato	da	empresa	OSX	com	
a	PETROBRÁS	e	a	SETE	BRASIL?	
((Fonte:	Site	Alerta	Total)
EVA CAIU... -	 A	 primeira-dama	 do	
MST,	 enfermeira	 Eva	 Chavion,	 per-
deu sua boquinha estratégica no 
poderoso	cargo	de	Secretária	Geral	
do Ministério da Defesa. O cama-
rada	Aldo	 Rebelo,	 espertíssimo	 co-
munista,	expulsou	Eva	do	paraíso	e	
nomeou	 o	General	 Joaquim	Silva	 e	
Luna	para	Secretário-Geral	da	Defe-
sa. Luna ocupava o cargo de chefe 
do	 Estado	 Maior	 do	 Comandante	
Vilas	Boas,	no	Exército.	(Fonte:	Site	
Alerta	Total)
CEMIG TEM ALTA DE 5% NA PRO-
DUÇÃO DE ENERGIA EÓLICA, SE-
GUNDO ONS - Os parques eólicos 
do	Grupo	Cemig	geraram	382,4	me-
gawatts médios no mês de agosto, 
conforme os dados apresentados no 
Boletim Mensal de Geração Eólica 
do	 Operador	 Nacional	 do	 Sistema	
Elétrico	 (ONS).	 O	 resultado	 repre-
senta um crescimento de 5% em 
relação ao mês anterior. De acordo 
com	 o	 presidente	 da	Cemig,	Mauro	
Borges	 Lemos,	 o	 número	 reflete	 a	
estratégia da empresa, que busca 
intensificar	a	produção	de	energia	a	
partir de fontes alternativas. “É es-
sencial que continuemos a investir 
em geração eólica e fotovoltaica, 
e	 também	 que	 intensifiquemos	 as	
pesquisas e estudos para tornarmos 
mais	 rentáveis	 esses	 negócios.	 To-
dos	os	profissionais	da	Cemig	estão	
engajados nesses projetos, direta ou 
indiretamente”,	 afirmou.	 Em	 agosto,	
a	 participação	 da	Cemig	 na	 injeção	
de energia proveniente da matriz eó-
lica	no	Sistema	 Interligado	Nacional	
(SIN)	 foi	de	12%,	número	que	man-
tém o grupo como o maior gerador 
do Brasil. O documento disponibili-
zado	pelo	ONS	pode	ser	consultado	
na	página	www.ons.org.br,	na	seção	
Resultados da Operação.

C l a s s i f i c a d o s
VENDO OU TROCO POR CARRO -	Uma	VAN	GS	KIA	BESTA	2001/2001,	Bom	
Estado	de	Conservação.	Contato:	(34)	99972	3371	(CTBC).
VENDO 01 ONIX PRETO 2013 ZERADO -	Com	22.000	km.	Tratar	(34)	3431-
1841	ou	9694-5759	Bar	Vilelândia.
VENDO 01 UNO CINZA, ECONÔMICO -	Completo	2009/10.	Tratar	(34)	3431-
1841	ou	9694-5759	Bar	Vilelândia.
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.	

COMPRA E VENDA MOVEIS USADOS
Rua Carlos Camargo 172, Centro.

Tratar: (34) 9979- 9913
Falar com Toquinho

PREGÃO

Palestra da PM 
no Centro 

Comunitário 
Múltiplo Uso 

	 Aconteceu	 no	 ultimo	 dia	
15 uma palestra sob o comando 
da	Policia	Militar	sobre	drogas	no	
Centro	Comunitário	Múltiplo	Uso.	
A	 palestra	 teve	 um	 publico	 70	
pessoas entre crianças e adultos:

Policia Militar apreende arma de fogo com 
onze munições e arma branca em bar

 Durante operação batida 
policial nos principais bares da 
cidade,	as	equipes	da	PM	deslo-
caram	até	o	Bar	do	Joel,	na	Rua	
Pernambuco,	 205,	 Edna.	 Consi-
derando que o local é conhecido 
como	uma	ZQC	da	cidade,	os	mi-
litares suspeitando haver objetos 
ilícitos	e	substâncias	entorpecen-
tes no local, procederam a busca 
pessoal em diversas pessoas e 
nos	 veículos.	 	Ao	 realizar	 busca	
no	veículo	do	autor	Ademilson	Be-
larmino	Machado,	42	foram	locali-

zadas no seu interior um revólver 
calibre 32, com onze munições 
intactas e uma arma branca. Foi 
dada	voz	de	prisão	em	flagrante	
ao autor e encaminhado até dele-
gacia de plantão.

Reunião DO CONSEP 
na Câmara 

Municipal do Prata
 Ocorreu nesta terça fei-
ra	a	reunião	mensal	do	Conselho	
de	 Segurança	 Pública	 de	 Prata,	
para tratar de assuntos inerentes 
a	 segurança	 da	 cidade.	 Vários	
representantes da cidade partici-
param	 do	 evento.	 Sr.	 Diógenes,	

presidente	 DO	 CONSEP,	 repre-
sentantes	dos	bancos,	SUAP,	Po-
lícia Militar, cooperativas locais e 
comunidade local.
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O RETORNO É GARANTIDO. LIGUE: (34) 3431-2447

ANUNCIE NO

Leia semanalmente o Jornal 
de Negócios pela Internet

Acesse o site: 
jornalnegocios.wordpress.com

RECEITAS DO CHEF ALMIR FELICIO

INGREDIENTES: 
500g de bistecas de porco
Sal	e	pimenta-do-reino	a	gosto
1	Colher	(sopa)	de	molho	de	mostarda
1	Colher	(sopa)	de	azeite
1	Colher	(sobremesa)	de	molho	inglês	
Suco	de	½	laranja
Gomos de 1 laranja sem pele
1	Tablete	de	caldo	carne	Sandella

MODO DE FAZER
Tempere as bistecas com o sal, a pimenta, a mostarda, o azeite, o 
molho	inglês	e	o	suco	de	laranja.	Deixe	tomar	gosto	por	30	minutos.	
Coloque-as	no	refratário	com	os	gomos	de	laranja,	tampe	e	leve	às	
micro-ondas	por	10	a	12	minutos	na	potência	média	ou	em	COMBI-
NADO	1	por	20	a	25	minutos.	Deixe	tampado	em	tempo	de	espera	
por 10 minutos.

Preparo: 5 a 10 minutos
Descanso: 30 minutos
Cozimento: 10 a 25 minutos
Tempo de espera: 10 minutos
Rendimento: 4 porções

Bistecas com Laranja

Lula discutiu contrato da 
Petrobras com amigo lobista, 

diz delator
mlai que tomasse "uma providên-
cia mais incisiva" para viabilizar o 
contrato, recorrendo a "um peso 
maior". Foi assim que o pecua-
rista procurou Lula e acertou a 
reunião entre ele e Ferraz. Lula 
foi	"muito	amável",	segundo	teria	
dito	Ferraz	a	Baiano.	O	ex-presi-
dente assumiu o compromisso de 
"ajudar a dar mais velocidade nos 
assuntos	da	Sete	Brasil,	para	via-
bilizar	uma	consolidação	mais	rá-
pida da indústria naval brasileira", 
de acordo com o termo de dela-
ção.	 Cerca	 de	 um	 mês	 depois,	
o	 ex-presidente	 teria	 participado	
ainda de outra reunião, no sindi-
cato da indústria naval, segundo 
contou Ferraz a Baiano. O dela-
tor	afirma	que	não	esteve	em	ne-
nhum	dos	encontros.	Poucos	me-
ses depois, ocorreu o pagamento 
de R$ 2 milhões a Bumlai, que 
disse que precisava do dinheiro 
para	pagar	uma	nora	de	Lula.	A	
transação foi feita por transferên-
cia	bancária,	em	favor	da	empre-
sa	São	Fernando,	de	propriedade	
do	pecuarista.	A	OSX,	de	acordo	
com Baiano, não tomou conhe-
cimento do pagamento, feito por 
meio de uma subcontratada que 
o devia uma comissão. O delator 
ainda	afirma	que	"não	participou	
e nem sabe de irregularidades 
envolvendo empresas do grupo 
de Eike Batista". O Instituto Lula 
afirmou,	em	ocasiões	anteriores,	
que o petista nunca autorizou 
Bumlai a pedir dinheiro em nome 
dele e negou que alguma nora 
tenha recebido favor de Baiano. 
A	defesa	de	José	Carlos	Bumlai	
tem dito que as acusações são 
um	"disparate"	e	que	o	empresá-
rio "jamais deu um centavo" ao 
ex-presidente	Lula	ou	a	parentes	
dele.	Segundo	o	advogado	Arnal-
do Malheiros Filho, os negócios 
privados de Bumlai "não se re-
vestem da ilegalidade com que 
se	 procura	 incriminá-lo".	 (Fonte:	
Site	Folha	de	São	Paulo)

 Em depoimento de dela-
ção premiada, o lobista Fernando 
Soares,	o	Baiano,	investigado	na	
Operação	Lava	Jato,	afirmou	que	
o	 ex-presidente	 Lula	 participou	
de reuniões com um amigo lobis-
ta	 e	 um	 empresário	 sobre	 con-
tratos	 da	 Petrobras,	 e	 prometeu	
"ajudar a dar mais velocidade" 
aos	negócios.	A	reunião	foi	reve-
lada	 pela	 TV	 Globo	 na	 semana	
passada e novos detalhes foram 
divulgados pelo jornal "O Esta-
do	de	S.	Paulo",	na	edição	des-
ta	 quarta-feira	 (21).	 No	 final	 da	
manhã, o depoimento de Baiano 
a respeito foi tornado público na 
Justiça	Federal	do	Paraná.	O	lo-
bista que acompanhou Lula na 
reunião, de acordo com Baiano, 
foi	o	pecuarista	José	Carlos	Bu-
mlai, que vem sendo acusado de 
envolvimento em suborno e de 
agir	 em	 nome	 do	 ex-presidente.	
O	delator	já	acusou	Bumlai	de	ter	
recebido R$ 2 milhões em pro-
pina, que seriam destinados a 
uma	nora	do	ex-presidente	Lula.	
Tanto o petista quanto o pecua-
rista negam peremptoriamente 
as acusações. O encontro com 
Lula para tratar de contratos da 
Petrobras	antecedeu	o	pagamen-
to dos R$ 2 milhões, segundo 
Baiano.	A	 reunião	 teria	 ocorrido	
no	final	do	primeiro	semestre	de	
2011, na sede do Instituto Lula, 
em	São	Paulo.	Participaram	dela,	
segundo o delator, Lula, Bumlai e 
o	presidente	da	Sete	Brasil	(par-
ceria	entre	a	Petrobras	e	sócios	
privados, que administra o alu-
guel de sondas para o pré-sal), 
João	 Carlos	 Ferraz.	 A	 conversa	
foi marcada durante as tratativas 
de Baiano e Bumlai para conse-
guirem um contrato de constru-
ção	de	navios-sonda	com	a	Sete	
Brasil. Na época, Baiano atuava 
em	 nome	 da	 OSX,	 estaleiro	 de	
Eike Batista. O negócio, contu-
do, não prosperou. Em meio às 
negociações, Baiano pediu a Bu-
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Negociação de dívida e operação abafa 
para livrar banco de culpa na Lava Jato 

seguram Levy na Fazenda

Loja Agropecuária 

MEGA PROMOÇÃO!!!

Venham conferir toda quinta feira teremos produtos com preços imperdíveis.

FONES: 3431- 8573 e 3431- 8575  

 Fotos meramente ilustrativas.

gar a costumeira força do poderio 
econômico para que o problema 
fique	ocultado	por	alguma	espécie	
de	 "sigilo	 judicial").	 Além	 do	 es-
cândalo	 com	 um	 poderoso	 banco	
na	 Lava	 Jato,	 nos	 bastidores	 dos	
podres lobistas de Brasília circula 
a informação de que Levy tem de 
ficar	no	cargo	até	que	o	desgover-
no cumpra um complicado acordo 
de pagamento de dívidas com os 
principais bancos. É unicamente 
por	 este	motivo	 que	 a	 Presidenta	
Dilma Rousseff é obrigada a insis-
tir,	lá	da	Suécia,	que	"Levy	fica".	PT	
da vida com seu partido, a irritada 
Dilma foi obrigada a perder a linha 
com os repórteres que acompa-
nham sua viagem internacional, 
para garantir que Levy não sai: 
"Ele	 não	 está	 saindo	 do	 governo.	
Ponto.	Eu	não	toco	mais	nesse	as-
sunto. Qualquer coisa além disso 
está	 ficando	 especulativo.	 Vocês	
não farão especulação a respeito 
do ministro da Fazenda comigo. 
A	 política	 econômica	 dele,	 se	 ele	
fica,	 é	 porque	 concordamos	 com	
ela".	 Resumindo:	 Levy	 fica.	 Mas	
fica	daquele	jeito...	Com	Lula	e	Rui	
Falcão querendo a cabeça dele... 
(Jorge	Serrão.	Edição	do	Blog	Aler-
ta	Total	de	19	de	Outubro	de	2015).

	 A	 delação	 premiada	 de	
Fernando	 Baiano	 não	 fará	 mal	
apenas	à	cúpula	do	desqualificado	
Congresso	 Nacional.	 Pelo	 menos	
um grande banco brasileiro é alvo 
de suspeitas de colaboração nas 
operações de lavagem de dinhei-
ro.	A	mesma	 instituição	 será	 alvo	
de	 denúncias	 na	CPI	 dos	Fundos	
de	 Pensão	 -	 aquela	 que	 o	 quase	
caído	Eduardo	Cunha	elegeu	para	
acabar com seus principais inimi-
gos no desgoverno Dilma Rous-
seff.	O	escândalo	 tem	poder	 para	
desviar	o	 foco	sobre	o	Presidente	
da	 Câmara	 -	 insustentável	 com	 a	
revelação dos detalhes sobre as 
operações	financeiras	nos	 inconfi-
áveis	bancos	suíços.	É	justamente	
por	causa	deste	escândalo	prestes	
a	estourar	que	Joaquim	Levy	está	
impedido	 de	 deixar	 o	 ministério	
da Fazenda, mesmo que tenha 
imensa vontade de abandonar o 
PTitanic	 -	 como	 vem	 pressionan-
do	Luiz	 Inácio	Lula	da	Silva.	Levy	
nada tem a ver com a falcatrua, 
mas a avaliação interna dos minis-
tros	mais	próximos	de	Dilma	indica	
que a saída dele pode facilitar que 
o	 caso	 venha	à	 tona.	A	 complica-
da	 "operação	 abafa"	 já	 está	 em	
andamento.	 A	 intenção	 é	 empre-
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Preço atual do petróleo torna 
pré-sal inviável, diz estatal do setor

em Libra, que tem previsão de início 
de	 produção	 somente	 em	 2019.	 Até	
lá,	 Pedrosa	 espera	 que	 a	 cotação	 de	
óleo	alcance	o	patamar	de	80	dólares.	
A	 queda	 nas	 cotações	 também	 pode	
afetar as receitas da União com a ven-
da dessa parcela do óleo, referente à 
produção em campos unitizados ou em 
áreas	do	pré-sal	concedidas	sob	regi-
me	de	partilha.	"Há	um	impacto	conjun-
tural, tem redução no valor econômico. 
Lá	na	frente,	se	(o	preço	do	barril)	per-
manecer	muito	baixo,	pode	ser	um	pro-
blema.	Ambos	 perdem,	 representante	
da	 União	 e	 os	 contratados",	 afirmou	
Pedrosa.	 O	 corte	 dos	 investimentos	
da	Petrobras	 também	afeta	 o	 projeto,	
segundo	Pedrosa,	mas	a	expectativa	é	
que a reestruturação e venda de ativos 
fortaleçam a estatal no futuro. "É uma 
questão	 de	 tempo",	 avalia.	Apesar	 do	
momento ruim da empresa, o governo 
estuda	 contratar	 a	 Petrobras	 sem	 lici-
tação para realizar a venda da parcela 
de	 óleo	 da	União	 obtida	 em	áreas	 de	
pré-sal.	Até	 o	 final	 do	 ano,	 um	 grupo	
criado no Ministério de Minas e Energia 
(MME)	deve	definir	o	modelo	de	comer-
cialização do petróleo repassado pelos 
consórcios	exploradores	à	União.	Além	
da estatal, outras empresas privadas 
podem ser contratadas, mediante lici-
tação.	A	partir	da	definição,	o	governo	
pode	iniciar,	já	em	2016,	a	arrecadação	
com a produção do pré-sal nos campos 
já	unitizados.	Somente	com	a	produção	
de	áreas	em	unitização	o	governo	es-
pera ter um volume em óleo entre 1,2 
e 2,3 bilhões de barris, de acordo com 
Pedrosa.	(Fonte:	Site	Revista	Veja)

	 A	queda	nas	cotações	 inter-
nacionais de petróleo, associada ao 
corte	 de	 investimentos	 na	 Petrobras,	
causa impacto "conjuntural" na produ-
ção	 do	 pré-sal.	A	 avaliação	 é	 do	 pre-
sidente	 da	 PPSA,	 que	 representa	 a	
União nos contratos do pré-sal, Oswal-
do	Pedrosa,	que	estimou	em	55	dólares	
o preço de equilíbrio para a rentabilida-
de	em	projetos	de	produção	em	águas	
profundas. Em queda acentuada des-
de o último ano, os preços internacio-
nais de petróleo têm sido negociados 
abaixo	 deste	 valor	 -	 nesta	 terça-feira,	
a	cotação	ficou	abaixo	de	49	dólares.	
Apesar	 da	 diferença,	 o	 presidente	 da	
PPSA	afirmou	que	não	há	prejuízo	na	
operação	em	Libra,	principal	área	sob	
atuação	da	estatal.	 "Isso	significa	que	
hoje Libra opera com prejuízo? Não, 
por	 que	 ela	 não	 está	 produzindo.	Até	
o	 final	 da	década,	as	 cotações	 se	 re-
cuperam em patamares que susten-
tam qualquer projeto de envergadura 
do	 pré-sal",	 afirmou	 Pedrosa.	 Além	
de	Libra,	a	PPSA	responde	pela	parte	
da União em 20 casos conhecidos de 
áreas	unitizadas,	onde	as	reservas	de	
óleo se estendem além das fronteiras 
demarcadas pelos contratos, a maioria 
fora	do	estágio	de	produção.	Segundo	
Pedrosa,	a	premissa	de	preço	de	equi-
líbrio integra o plano de negócios da 
Petrobras,	apresentado	em	junho,	com	
abrangência para todos os projetos do 
pré-sal.	 A	 estatal,	 entretanto,	 afirma	
que	 o	 preço	 de	 equilíbrio	 seria	 de	 45	
dólares, com variação de até 7 dólares. 
O	presidente	da	PPSA	comentou	ape-
nas sobre a viabilidade da produção 

Presidente da PPSA calculou que o petróleo a 55 dólares seria 
o valor de equilíbrio para a rentabilidade dos projetos em águas 

profundas; nesta terça, a cotação ficou abaixo de 49 dólares
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VENDO ESTA CASA

nagens que ninguém sabe ao cer-
to de onde surgiram, o que fazem, 
para quem trabalham. É um daque-
les personagens que, de uma hora 
para outra, aparecem do nada, são 
tratados como autoridade, se com-
portam como autoridade e vivem 
as delícias de uma autoridade. 
Doutor Bené tinha todos esses pre-
dicados. Em 2010, quando Dilma 
foi eleita presidente pela primeira 
vez, Doutor Bené saiu das som-
bras pela primeira vez. Ninguém 
sabia, mas, no governo petista, 
ele se transformara num megaem-
presário.	Em	poucos	anos	ganhou	
contratos que somariam mais de 
500 milhões de reais - muitos deles 
sem licitação e, pior, sem a devida 
prestação de serviço. Mesmo com 
esse currículo desabonador, Bené 
foi escolhido como uma espécie de 
gerente do comitê central da cam-
panha	presidencial	do	PT.	Ao	mes-
mo tempo em que faturava milhões 
do	governo,	ele	era	o	responsável	
por pagar as despesas do comitê - 
as corriqueiras e também as nada 
republicanas. Uma delas, a que 
trouxe	 o	 operador	 à	 luz,	 resultou	
num	grande	escândalo.	O	empre-
sário	 arregimentou	 um	 grupo	 de	
arapongas para produzir dossiês 
contra	 adversários	 da	 candidata	
petista. Na época, o coordenador 
da campanha e chefe de Bené 
era	 Fernando	 Pimentel.	 Quatro	
anos depois, a história se repetiu. 
A	bordo	da	aeronave,	além	do	di-
nheiro,	a	Polícia	Federal	encontrou	
documentos e arquivos digitais 
que, pouco depois, se mostrariam 
cruciais para uma descoberta mui-
to	 maior.	 Sempre	 nas	 sombras,	
Bené tinha participado ativamente 
da vitoriosa campanha do amigo 
Fernando	 Pimentel	 ao	 governo	
de Minas. Os papéis e anotações 
mostravam que o protagonismo do 
empresário	no	escândalo	da	cam-
panha de 2010 não serviu, sequer, 
como lição - nem para ele, nem 
para seu patrão. Bené continuou a 
ganhar milhões no governo federal 
e,	paralelamente,	a	prestar	auxílio	
financeiro	aos	seus	companheiros	
petistas, em especial a Fernando 

Fernando Pimentel, o governador caixa dois
 No projeto de poder tra-
çado	 pela	 cúpula	 do	 PT,	 vencer	
as eleições para o governo de Mi-
nas	Gerais	em	2014	era	mais	que	
uma questão de honra. Era vital. 
As	pesquisas	indicavam	que	havia	
chances reais de o petista Fernan-
do	Pimentel	interromper	a	hegemo-
nia	do	PSDB	no	estado.	No	plano	
nacional, Dilma Rousseff também 
estava de olho nas urnas mineiras. 
Um bom desempenho em Minas 
poderia garantir a disputa a seu 
favor. Um mau desempenho po-
deria	influir	na	disputa	presidencial	
e consolidar de vez a imagem de 
candidato imbatível do seu princi-
pal	 adversário,	 o	 ex-governador	
mineiro	 Aécio	 Neves.	 Não	 havia	
uma	segunda	opção.	O	PT	montou	
uma estrutura de campanha como 
poucas	 vezes	 se	 viu.	 Carros,	 avi-
ões, farto material de propaganda, 
marqueteiros contratados a peso 
de ouro, centenas de comitês mu-
nicipais. Não faltou dinheiro. De 
azarão,	 Fernando	 Pimentel	 logo	
passou a franco favorito e ganhou 
no primeiro turno. No plano nacio-
nal, o segundo maior colégio elei-
toral do país assegurou a Dilma a 
vitória no segundo turno por uma 
diferença apertada de pouco mais 
de	 3	milhões	 de	 votos.	 Só	Minas	
Gerais	garantiu	6	milhões	de	votos	
à	 presidente.	A	 investida	 se	mos-
trou per feita. Quase perfeita. Dois 
dias depois do primeiro turno, com 
o	 petista	 Pimentel	 ainda	 come-
morando a vitória esmagadora, a 
Polícia	Federal	 interceptou	no	ae-
roporto de Brasília um avião turbo-
élice procedente de Belo Horizon-
te. Uma denúncia anônima alertou 
os agentes sobre a presença de 
dinheiro clandestino a bordo. Não 
era trote. Os agentes encontraram 
113 000 reais dentro de uma saco-
la. Mais interessante, porém, era a 
identidade de um dos passageiros. 
Assustado,	 falando	 intensamente	
ao telefone desde que a aeronave 
havia sido cercada pelos policiais, 
estava	 o	 empresário	 Benedito	 de	
Oliveira	 Filho.	 Amigo	 íntimo	 de	
Fernando	Pimentel,	Bené,	como	é	
conhecido, é um daqueles perso-

A Polícia Federal confirma que a campanha do petista ao governo de Minas Gerais, em 2014, 
recebeu dinheiro de origem suspeita e não declarado à Justiça. O nome disso: crime eleitoral

pelo	PT,	 sem	que	esse	custo	 fos-
se	 declarado	 à	 Justiça	 Eleitoral,	
como manda a lei. Um crime que 
pode resultar na cassação de man-
dato do governador. Mas é ainda 
mais	 grave.	 As	 investigações	 es-
tão comprovando que o dinheiro 
que	abastecia	esse	caixa	dois	era	
proveniente de negócios escusos 
fechados no governo federal nos 
tempos	 em	 que	 Pimentel	 era	 mi-
nistro e tinha em mãos uma cane-
ta poderosa, sob a qual estavam 
vinculadas,	por	exemplo,	decisões	
importantes do Banco Nacional de 
Desenvolvimento	Econômico	e	So-
cial	(BNDES),	subordinado	à	pasta	
que	 ele	 comandava.	 A	 partir	 dos	
documentos apreendidos, de e-
-mails e mensagens telefônicas in-
terceptadas,	a	polícia	já	reuniu	pro-
vas	de	que	os	amigos	de	Pimentel	
cobravam propina de empresas em 
troca de decisões do ministério e 
do	BNDES.	Para	a	PF,	a	quadrilha	
começou a vender facilidades em 
2011,	com	Pimentel,	e	seguiu	com	
o sucessor dele, Mauro Borges. 
Quem intermediava as decisões de 
interesse das empresas era Bené. 
E,	 depois	 que	 Pimentel	 deixou	 o	
governo federal, quem atuava para 
que essas decisões fossem toma-
das era Mauro Borges, também 
amigo do petista. Os lucros eram 
repartidos entre todos - incluindo 
a campanha, o governador e sua 
mulher.	(Fonte:	Site	Revista	VEJA)

Pimentel.	Planilhas	apreendidas	in-
dicavam que o dinheiro do empre-
sário	 bancou	 parte	 da	 campanha	
de	Pimentel,	além	de	suas	contas	
pessoais, passeios e mordomias, 
inclusive no período em que ele 
esteve no cargo de ministro do De-
senvolvimento do governo Dilma. 
A	 mão	 generosa	 era	 extensiva	 a	
Carolina	Oliveira,	a	mulher	do	go-
vernador. Era generosidade com 
dinheiro	 público.	 Deflagrada	 pela	
Polícia	Federal	a	partir	dos	indícios	
surgidos	no	flagrante	do	aeroporto,	
a	 Operação	 Acrônimo	 mergulhou	
num poço de ilegalidades patroci-
nadas	 pela	 dupla	 Bené-		 Pimentel	
que	extrapola	em	muito	os	 limites	
do favorecimento pessoal. Os in-
vestigadores	 já	 descobriram	 que	
o	 empresário	 atuou	 como	 um	 efi-
ciente pagador de despesas não 
contabilizadas da campanha de 
Pimentel	ao	governo.	Em	um	rela-
tório juntado aos autos na terceira 
etapa da operação, iniciada na se-
mana retrasada, a delegada encar-
regada	 do	 caso	 afirma,	 taxativa-
mente, que o governador cometeu 
crime eleitoral ao esconder de sua 
prestação de contas despesas mi-
lionárias	contabilizadas	apenas	no	
caixa	dois	administrado	por	Bené.	
Os policiais juntaram aos autos có-
pias	de	notas	fiscais	que	mostram	
que	 gráficas	 da	 família	 de	 Bené	
produziram	uma	parte	significativa	
do material de campanha usado 
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