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Réveillon na 
Praça XV de Novembro

 Que o Ano Novo que 
se aproxima traga o espírito de 
fé e renovação a todo o povo 
Pratense. Réveillon 2016 Prata-
-MG, na praça XV de Novembro 

a partir das 22 horas. A virada 
do ano promete ser muito ani-
mada com: Regis e Riel, Ban-
da Cultura Negra e Galera do 
Swing.

COM - recebe nova pintura
 Na última semana a Pre-
feitura Municipal do Prata con-
cluiu a pintura externa do COM 
– Centro Odontológico Municipal. 
De acordo com a direção geral 
da Unidade, a pintura representa 
uma das ações de reestruturação, 

bem como uma forma de criar uma 
identidade para o prédio. Com a 
pintura do prédio, na sua parte ex-
terna já totalmente concluída, da-
mos uma outra cara e reforçamos 
a sua identidade perante a comu-
nidade
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
RECEITA INVESTIGA DOAÇÕES DE 
EMPRESAS DA LAVA JATO AO INS-
TITUTO LULA - A Receita Federal abriu 
uma ação para fiscalizar a movimenta-
ção financeira do Instituto Lula, fundado 
pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva após deixar o Palácio do Planal-
to. A Folha apurou que o foco está no 
relacionamento da entidade com em-
presas que doaram recursos para ma-
nutenção do instituto, especialmente as 
envolvidas na Operação Lava Jato, que 
apura um esquema de corrupção na 
Petrobras. Nessa categoria, aparecem 
empreiteiras como Odebrecht e Ca-
margo Corrêa. A Receita quer checar 
a origem dos recursos destinados ao 
instituto, como o dinheiro foi gasto e se 
essas contribuições foram declaradas, 
tanto pelos doadores como pelo próprio 
instituto. A investigação nasceu a par-
tir de dados da área de inteligência da 
Receita, que colabora com a Operação 
Lava Jato. Não há prazo para sua con-
clusão. Embora o instituto fique em São 
Paulo, a fiscalização foi aberta pela 
Demac (Delegacia Especial de Maiores 
Contribuintes) do Rio de Janeiro. Há 
cerca de 20 dias, o instituto foi intima-
do a apresentar documentos fiscais e 
informações contábeis. Tinha até o fim 
do ano para fazer isso. Na tarde desta 
terça-feira (22), no entanto, o presiden-
te do Instituto Lula, Paulo Okamotto, 
esteve na Superintendência da Receita 
em São Paulo para pedir a dilatação do 
prazo. À Folha, ele disse que não po-
deria cumprir o cronograma fixado pela 
Receita por causa das festas de fim de 
ano. Conseguiu mais 20 dias. 
ADMITINDO... - O ministro da Justiça, 
José Eduardo Cardozo, deixou a pete-
lândia mais furiosa ainda com ele, ao 
admitir, em entrevista ao Estadão, que 
muitos membros do partido estão en-
volvidos em escândalos de corrupção: 
"Há membros do PT envolvidos nessas 
organizações criminosas? Infelizmente, 
tem. Há porque na política brasileira 
membros de todos os partidos, muitas 
vezes, participam dessas organizações 
criminosas. E todos têm que ser puni-
dos. Se o PT capturar o discurso de que 
a lei é para todos e que, pela primei-
ra vez na história pessoas que têm o 
poder econômico e poder político vão 
para trás das grades e são investiga-
das, acredito que a população enten-
derá que seu papel agora também é 
histórico. Foi histórico quando fizemos 
a distribuição de renda. E está sendo 
agora quando estamos enfrentando e 
criamos as condições para o combate 
à corrupção". 
COMÉRCIO TEM O PIOR NATAL EM 
12 ANOS, DIZ SERASA - As vendas 
do varejo brasileiro na semana do Na-
tal caíram 6,4% em comparação com 
período equivalente do ano passado, 
segundo a Serasa Experian. O desem-
penho foi o pior para a época desde a 
criação do indicador, em 2003. O índice 
considera o volume de consultas rea-
lizadas pelos estabelecimentos comer-
ciais à base de dados Serasa entre os 
dias 18 e 24 de dezembro. A Serasa 
considerou em nota que a inflação e o 
desemprego em alta, além de quedas 
da renda real e dos níveis de confiança 
dos consumidores, desestimularam o 
movimento dos consumidores nas lo-
jas durante a data. Já a Federação do 
Comércio do Estado de São Paulo (Fe-
comercioSP) estima uma queda anual 
de 15% no período do Natal. Segundo 
a entidade, entre os dias 18 e 24 de 
dezembro, o comércio brasileiro teve 
faturamento de 50,55 bilhões de reais, 
contra 59,24 bilhões de reais um ano 
antes. Neste caso, o cálculo é baseado 
em uma amostra das consultas realiza-
das no banco de dados da Boa Vista 

SPC.
LIQUIDANDO... - A Petrobras pretende 
gerar receita com a venda de ativos de 
US$ 15,1 bilhões até o fim de 2016. Já 
conseguiu atingir a meta de se desfazer 
de US$ 700 milhões em 2015. Concluiu 
a venda de 49% dos seus ativos de 
distribuição de gás natural - reunidos 
na subsidiária Gaspetro - para a com-
panhia japonesa Mitsui, por R$ 1,93 
bilhão, negócio que o Cade deve apro-
var...
SINCERICÍDIO - Opinião do filósofo e 
ex-ministro da Educação Renato Jani-
ne Ribeiro sobre os riscos da campa-
nha contra corrupção do governo: "Cor-
rupção é diferente de percepção que se 
tem dela. Na ditadura as pessoas não 
podiam saber dos desvios. Tenho dúvi-
da se não tinha tanta corrupção quanto 
agora. Ouve-se que nunca houve tanta 
corrupção quanto hoje e, ao mesmo 
tempo, que nunca teve tanta gente pro-
cessada e condenada. Para isso, a Po-
lícia Federal, que é um braço do Exe-
cutivo, tem sido decisiva. O Executivo, 
se quisesse, bloqueava a ação da PF. 
Não bloqueou nem com Lula nem com 
Dilma. Eles municiaram a PF e hoje se 
tem maior percepção sobre a corrup-
ção e menor tolerância. Mas não é um 
caminho sem volta. A Procuradoria-Ge-
ral da República pode ser neutralizada. 
Basta que se volte a nomear engaveta-
dores para comandá-la, sem indepen-
dência. No caso da Polícia Federal e do 
Ministério Público, é possível bloquear 
processos de investigação".
PROJETO COMPLICADO - Do mesmo 
Renato Janine Ribeiro, outra avaliação 
sincera que deve ter desagradado a pe-
telândia: "O projeto do PT nunca foi de 
transferência de renda dos ricos para 
os pobres. Foi um projeto do ganha-ga-
nha, para fazer com que os pobres au-
ferissem mais os ganhos da expansão 
econômica, retirando muito pouco dos 
ricos. Os empresários tiveram grandes 
oportunidades de negócios e milhões 
de pessoas entraram no mercado de 
trabalho. O projeto do PT é absolu-
tamente dependente do crescimento 
econômico. Se não tem crescimento, 
entra em séria crise, como a que es-
tamos vivendo. Esse modelo não está 
funcionando. A outra possibilidade seria 
tirar de quem tem, mas para isso há re-
sistência política extraordinária".
EMPRESA ENVOLVIDA EM ACUSA-
ÇÕES NA FAZENDA VENCE CON-
TRATO DE R$ 5,9 MI NO TSE - Lem-
bra da Partners, empresa de mineira 
de comunicação acusada por uma ex-
-funcionária de pagar propina a asses-
sores do ministério da Fazenda? Pois 
é, ganhou em dezembro uma licitação 
promovida pelo Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) para "produção, gravação, 
edição e distribuição de produtos de rá-
dio e televisão de cunho jornalístico, in-
formativo, educativo e institucional, de 
orientação social" para os próximos 12 
meses. O valor estimado do contrato, 
assinado entre a secretaria de adminis-
tração da Corte e o sócio da Partners 
Domingos Sávio, é de R$ 5,9 milhões.
INCENTIVADOR DA MUDANÇAS NA 
PREVIDÊNCIA, MINISTRO SE APO-
SENTOU AOS 55 ANOS - O ministro 
do Planejamento, Valdir Moyses Simão, 
adotou o discurso de que promover 
mudanças na Previdência e retardar 
a aposentadoria dos brasileiros é uma 
questão crucial para organizar as finan-
ças do governo. Tem razão. Só que em 
outubro, Simão, aos 55 anos, se apo-
sentou do cargo de auditor da Receita 
Federal. Sua aposentadoria beira os 
R$ 22 mil. Simão afirma ter contribuído 
para a Previdência por 40 anos e que 
seus ganhos não extrapolam o teto do 
serviço público.
JAPÃO PEDE DESCULPAS A CO-
REIA DO SUL POR ESCRAVAS SE-

C l a s s i f i c a d o s
PROCURA-SE EMPREGO – Tenho experiência nas áreas de vendas, caixa, 
atendimento ao público, trabalho com responsabilidade e comprometimento. 
Tratar (34) 99675-7027 Michelle das Graças Camargo Pires
VENDO CASAS NOVAS ACEITA FINANCIAMENTO MINHA CASA MINHA 
VIDA – Com 02 quartos, sala, cozinha, banheiro social, garagem descoberta e 
lavanderia. Valor R$ 85.000,00: Tratar (34) 99630-6466 ou 99133-4747.
VENDO TERRENO ESQUINA – No Bairro Parque Jacarandá, ótima localização 
na parte alta do bairro com 298 m2, financiado, com entrada e prestações men-
sais: Tratar (34) 99999-8767 ou 99136-0036.

VENDO TERRENO FINANCIADO
VENDO EXCELENTE TERRENO 

ESQUINA NO BAIRRO PARQUE DO 
JACARANDÁ, ÓTIMA LOCALIZAÇÃO 
NA PARTE ALTA DO BAIRRO, COM 
298 M2 DE ARÉA, FINANCIADO, 
COM ENTRADA E PRESTAÇÕES 

MENSAIS: TRATAR (34) 99999-8767 
OU 99136-0036.

ABANDONO DE EMPREGO
Esgotados nossos recursos de localização, conforme 
comunicado expedido em 15/12/2015, e não tendo 
comparecido no prazo estipulado, vimos por meio 

deste comunicar ao SR. FLORIVALDO PEREIRA DOS 
SANTOS FILHO, portador da CTPS 45694 - série 

0067- MG, CPF: 198.152.898-96 - que nos termos 
do art.482 alínea ‘i” da CLT, fica configurada a re-

scisão de seu contrato de trabalho por justa causa, 
pelo motivo de abandono de emprego. V.Sa. devera 
comparecer à empresa munido de sua CTPS, para 
procedimentos rescisórios, bem como quitação de 

seus direitos trabalhistas. 
ESTANCIA CRISTIANE
CEI: 00500078554488

PRATA, 18 de dezembro de 2015. 

XUAIS DURANTE SEGUNDA GUER-
RA - Durante 35 anos, de 1910 a 1945, 
a Coreia esteve sob controle Japonês. 
O domínio nipônico sobre a península 
terminou somente com a derrota dos ja-
poneses na Segunda Guerra Mundial. 
Durante a guerra, oficiais japoneses 
criaram bordeis militares e forçaram 
mulheres coreanas, chinesas e do leste 
asiático a se prostituir. Calcula-se que, 
entre 1932 e 1945, cerca de 200 mil 
mulheres foram transformadas em es-
cravas sexuais pelas tropas japonesas. 
A maioria delas tem, hoje, entre 80 e 90 
anos – ou, ao menos as que ainda es-
tão vivas. A maioria manteve essa his-
tória em segredo por toda a vida. Nesta 
segunda-feira (28), o primeiro-ministro 
do Japão, Shinzo Abe, enviou um pe-
dido de desculpas a essas mulheres, 
por meio de seu ministro das relações 
exteriores, Fumio Kishida . O governo 
japonês também estabeleceu a cria-

ção de um fundo de 1 bilhão de ienes 
(cerca de R$32 milhões), cujo valor 
deverá ser dividido pelas 46 senhoras 
ainda vivas que foram usadas como 
escravas sexuais durante a guerra. As 
informações são do britânico The Guar-
dian.  O pedido de desculpas japonês 
ajuda a aliviar as tensões diplomáticas 
entre os dois países, rivais tradicionais. 
Ao fim das conversas com o governo 
sul-coreano, Kishida afirmou que espe-
ra que esse entendimento leve a uma 
nova era nas relações entre os dois 
países. Kishida reconheceu o papel de 
militares japoneses nos crimes cometi-
dos contra essas mulheres, mas negou 
qualquer envolvimento oficial do gover-
no japonês no caso: “Trata-se de uma 
séria afronta à honra e dignidade de um 
grande número de mulheres e, dado o 
envolvimento de militares japoneses, o 
governo japonês reconhece dolorosa-
mente sua responsabilidade”, afirmou.
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 A Cemig celebrou, com 
o Ministério de Minas e Energia, 
o 5º termo aditivo aos contratos 
de concessão da Cemig Distri-
buição, que garante a prorroga-
ção da concessão de distribuição 
por mais 30 anos, a partir de 1º 
de janeiro de 2016. Durante os 
próximos 30 anos, a Cemig con-
tinuará responsável por fornecer 
eletricidade a uma população de 
cerca de 20 milhões de pessoas 
que residem nos 774 municípios 
mineiros de sua área de conces-
são. A Lei 12.783, de 2013, e o 
Decreto nº 8.461, de 2015, trou-
xeram novos parâmetros para a 
prorrogação das concessões de 
distribuição de energia elétrica, 
de forma a assegurar a continui-
dade e a eficiência da prestação 
do serviço, a modicidade tarifária 
e o atendimento a critérios de ra-
cionalidade operacional e econô-
mica. O objetivo de assegurar a 
qualidade do serviço prestado e 
a sustentabilidade econômico-fi-
nanceira da concessionária são 
compromissos que visam a be-

neficiar os consumidores. Des-
sa forma, o poder concedente, 
representado pelo Ministério de 
Minas e Energia, decidiu reno-
var o contrato de concessão da 
Cemig D a partir do desempenho 
observado durante a vigência do 
contrato anterior. Essa conquista 
é fruto do trabalho de todos os 
empregados da Cemig, cujo de-
sempenho, ao longo dos últimos 
anos, garantiram a renovação do 
contrato de concessão. “Estive-
mos, nos últimos meses, direto-
res, superintendentes, gerentes 
e empregados, representando 
todos os órgãos da Cemig Dis-
tribuição, dedicados ao processo 
de avaliação do novo contrato, 
visando à defesa dos interesses 
da companhia e da sociedade 
mineira. Temos a certeza que 
com o comprometimento de to-
dos superaremos o desafio que 
nos é imposto, assegurando 
uma empresa mais sólida e um 
atendimento de qualidade a toda 
Minas Gerais”, afirmou o presi-
dente Mauro Borges Lemos.

 A presidente Dilma Rous-
seff assinou decreto nesta terça-
-feira (29) fixando o salário mínimo 
em R$ 880, acima do previsto na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 
de 2016. O valor entra em vigor a 
partir de 1º de janeiro e representa 
um aumento de 11,7% em relação 
ao salário mínimo atual de R$ 788. 
O novo mínimo será publicado no 
"Diário Oficial da União" desta 
quarta-feira (30). "O governo fede-
ral dá continuidade à sua política 
de valorização do salário mínimo, 
com impacto direto sobre cerca 
de 40 milhões de trabalhadores 
e aposentados, que atualmente 
recebem o piso nacional", afirma 
nota da assessoria de imprensa 
da Presidência. O salário mínimo 
foi projetado em R$ 871 no projeto 
aprovado pelo Congresso Nacio-
nal para o Orçamento de 2016, 
mas o valor final é definido pelo 
governo. A regra, prevista em lei, 
é que o reajuste seja equivalente 
à inflação no ano anterior, medi-
da pelo INPC, mais a variação do 
PIB de dois anos antes. Em 2014, 
o PIB teve alta de 0,1%. O INPC 
acumula nos 12 meses até no-
vembro alta de 10,97% – o valor 
fechado do ano só será divulgado 
em janeiro. O aumento concedido 
está um pouco acima do previsto 

com os dados disponíveis até o 
momento. Na definição do mínimo 
de 2015, o aumento havia ficado 
conforme o previsto no Orçamen-
to. A questão central é o impacto 
da medida em contas como a da 
Previdência, cujos gastos são in-
dexados pelo mínimo. As contas 
variam, mas consultorias estimam 
que cada R$ 1 a mais no mínimo 
de 2015 gerem algo como R$ 400 
milhões a mais para a Previdên-
cia. Politicamente, a medida soa 
como um aceno à base à esquer-
da do governo Dilma, que vem 
reclamando dos rumos da política 
econômica mesmo após a saída 
de Joaquim Levy e a chegada de 
Nelson Barbosa ao Ministério da 
Fazenda. Na segunda (28), o pre-
sidente do PT, Rui Falcão, fez crí-
ticas à condução da área por Dil-
ma, e políticos do partido alertam 
que a continuidade da tentativa de 
fazer um ajuste fiscal pode custar 
apoio popular ao governo em um 
momento em que a presidente 
está acossada por um pedido de 
impeachment na Câmara dos De-
putados. Paradoxalmente, uma 
das medidas que Dilma pediu a 
Barbosa como prioridade foi jus-
tamente uma reforma visando dar 
viabilidade às contas da Previdên-
cia Social.

Salário mínimo será 
de R$ 880 em 2016

Concessão de distribuição 
da Cemig prorrogada 

por mais 30 anos
 Rentistas transnacionais 
e seus parceiros tupiniquins es-
peram receber nesta segunda-
-feira um presentão natalino do 
presidente da Petrobras, Aldemir 
Bendini. A Assembléia Geral Ex-
traordinária da estatal de econo-
mia mista, que será realizada em 
Brasília, promete aprovar a venda 
de participações nos melhores 
ativos da companhia. As "jóias da 
coroa", que serão vendidas a pre-
ços de banana, estão na área de 
distribuição. O inconsistente argu-
mento usado na venda dos ativos 
é a série de prejuízos acumulados 
pela petrolífera. Curiosamente, 
em vez de a direção da Petrobras 
apoiar o movimento para que os 
responsáveis pelas perdas sejam 
processados judicialmente, a fim 
de ressarcir a estatal e os inves-
tidores pelos danos, Bendini e 
sua turma preferem fazer o jogo 
daqueles que sempre estiveram 
de olho grande na parte saudável 
e rentável da Petrobras - como 
bem define o craque Delfim Neto, 
"uma grande empresa do século 
20, mas não do 21". Investidores 
da Petrobras - que não vão lucrar 
na operação armada pela cúpula 

da empresa - estão pts da vida. 
Como sempre, devem exercer, 
na AGE, o direito de espernear, 
reclamando da delinquência orga-
nizada que sangrou a Petrobras 
durante anos. Eles cansam de 
acusar diretores e conselheiros 
de terem falhado no dever de di-
ligência, violado todas as regras 
de governança corporativa e des-
respeitado os estatutos da com-
panhia. Acionistas minoritários 
denunciam o sistemático desres-
peito à Lei Sarbanes Oxley (que 
regula o mercado de ações nos 
EUA), além de abusos às regras 
da (omissa) Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) e da BM&F Bo-
vespa. Ou seja, vendendo a par-
te boa da Petrobras a preço vil, 
a gestão Bendini vai consagrar 
tudo que foi originalmente armado 
nas falcatruas do Petrolão - que a 
Operação Lava Jato apenas ataca 
nas consequências, sem chegar 
nem perto das causas... Enfim, 
no Brasil sob desgoverno do cri-
me organizado, a delinquência 
compensa e ainda dá muito lucro. 
(© Jorge Serrão. Edição do Blog 
Alerta Total de 28 de Dezembro de 
2015).

Investidores denunciam 
que Petrobras vai aprovar 
venda, a preço de banana, 

de ativos rentáveis
Edição do Alerta Total – www.alertatotal.net
Por Jorge Serrão - serrao@alertatotal.net
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ao seu aprimoramento serão 
completamente abandonados, 
por absoluta falta de recursos", 
alegam os delegados. "A despei-
to dos fatos e constatações, os 
delegados não têm observado a 
atuação de Vossa Excelência, na 
qualidade de titular da pasta mi-
nisterial, a qual se vincula à ins-
tituição, no sentido de denunciar 
e enfrentar esse claro desmonte 
do órgão." Os delegados recla-
mam que Cardozo não reagiu ao 
corte imposto pelo Congresso. 
"Estamos todos bastante inco-
modados porque os discursos 
[do governo] são todos de apoio 
à PF, mas quando os delegados 

olham para os lados veem uma 
instituição que se apequena, 
com redução grave de projetos 
fundamentais para o cumprimen-
to da nossa missão", afirma Car-
los Eduardo Sobral. Por meio de 
sua assessoria de imprensa, o 
ministro da Justiça informou que 
vai encaminhar uma carta à As-
sociação Nacional dos Delega-
dos de Polícia Federal "demons-
trando que não há desmonte, 
mas o fortalecimento da Polícia 
Federal como toda a sociedade 
brasileira sabe". A assessoria 
destacou que a resposta de Car-
dozo "será dada igualmente por 
carta".

Delegados da PF pressionam 
Cardozo contra corte

 Irritados com o corte 
de 133 milhões de reais no Or-
çamento de 2016, os delegados 
da Polícia Federal decidiram 
pressionar o ministro da Justi-
ça, José Eduardo Cardozo, para 
que tome uma atitude em defesa 
da corporação - que é vinculada 
à pasta. Em carta protocolada 
nesta segunda-feira, um grupo 
de 37 delegados da PF cobra 
de Cardozo "menos discursos e 
mais ações efetivas do Ministério 
da Justiça em defesa da Polícia 
Federal". Eles querem a realiza-
ção de "todos os atos institucio-
nais necessários para impedir 
que a Polícia Federal seja alvo 
de um processo de sucateamen-
to em razão do cumprimento da 
sua competência constitucional: 
combater o crime organizado, 
os crimes decorrentes dos des-
mandos políticos e econômicos 
e a corrupção". "Caso Vossa Ex-
celência reconheça a sua impos-
sibilidade política em defender 
a Polícia Federal, os delegados 
exigem, então, que apoie e se 
engaje, ao lado da instituição, na 
busca pela autonomia orçamen-
tária e financeira da Polícia Fe-
deral, por meio de gestões para 

a aprovação da PEC 412/2009, 
que tramita no Congresso Nacio-
nal, a qual garantirá a desvincu-
lação da Polícia Federal do man-
to do Ministério da Justiça e que 
permitirá à instituição Polícia Fe-
deral se defender por seus pró-
prios meios contra o processo de 
desmonte que a ela está sendo 
imposto", escreveram os dele-
gados. O orçamento previsto 
inicialmente para a corporação 
atingia 1 bilhão de reais. O corte 
de 13%, no entanto, imposto pelo 
Congresso, atingiu o coração 
das atividades, como operações 
especiais de combate a malfei-
tos contra o Tesouro, segundo 
eles. A carta a Cardozo é subs-
crita pelo presidente da Asso-
ciação Nacional dos Delegados 
da PF, Carlos Eduardo Miguel 
Sobral, e por todo o Conselho de 
Diretores Regionais da entidade. 
"Uma redução orçamentária des-
sa monta importará, necessaria-
mente, na drástica diminuição 
das ações investigativas da Po-
lícia Federal no ano que se apro-
xima, pois contratos celebrados 
para garantir o seu regular fun-
cionamento serão suspensos ou 
cancelados e projetos que visam 

Faeg e laticínios retomam 
diálogo sobre Conseleite

 Em busca de uma maior 
transparência na publicação dos 
preços reais de leite praticados 
no mercado goiano e de solu-
ções conjuntas para os princi-
pais gargalos relacionados ao 
setor, a Federação da Agricultura 
e Pecuária de Goiás (Faeg), jun-
tamente com o Sindicato das In-
dústrias de Laticínios do Estado 
de Goiás (Sindileite) e produto-
res do estado, retoma as discus-
sões relacionadas à criação do 
Conseleite, uma associação civil 
que reúne, de forma paritária, 
produtores de leite de Goiás e as 
indústrias de laticínios que pro-
cessam a matéria-prima. Desde 
o ano de 1998 a federação tenta 

implantar em Goiás um conselho 
para a área do leite, com base 
nas delimitações do Conselei-
te do estado do Paraná, porém, 
naquele período, as indústrias 
goianas não se mostraram favo-
ráveis à criação. Para os produ-
tores, a ferramenta deverá ser 
capaz de garantir acesso a mol-
des técnicos e econômicos que 
influenciarão positivamente na 
produção e comercialização do 
leite. (Fonte: Faeg)

Neste Ano Novo, nosso maior desejo é que os corações estejam plenos de esperança e que sejamos movidos sempre em direção ao bem comum.Que o amor nos ilumine e que cada gesto, cada uma das nossas palavras tenham o poder de nos trazer Paz e Felicidade.Boas festas a todos! E que o novo ano venha com muitas realizações profissionais e pessoais a todos. 

Vinculada ao Ministério da Justiça, 
Polícia Federal sofreu corte de R$ 133 
milhões no orçamento do ano que vem

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

ANUNCIE NO
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O RETORNO É GARANTIDO. LIGUE: (34) 3431-2447

ANUNCIE NO

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, churras-

queira, piscina e cozinha 
com fogão a lenha com 

dispensa. 

Tratar: (34)9974-7415

VENDO ESTA CASA

PF põe 18 vezes nome de Lula 
em interrogatório de Bumlai

 A Polícia Federal men-
cionou dezoito vezes o nome do 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva ao interrogar o empresário 
José Carlos Bumlai, amigo pes-
soal do petista desde 2002. As 
citações constam do terceiro de-
poimento prestado pelo empre-
sário desde que foi preso há um 
mês pela Operação Passe Livre, 
um desdobramento da Lava Jato. 
A linha de questionamentos da PF 
a Bumlai revela que os investiga-
dores buscam algum indício de 
envolvimento do ex-presidente e 
do PT nos negócios do pecuarista. 
Bumlai blindou o ex-presidente em 
todas as suas respostas, assim 
como fez nos depoimentos ante-
riores. “Que solicitação ele [Lula] 
poderia me fazer? Ele não preci-
sava de mim para nada. Acho que 
ele não me pediria nada. Ele tinha 
as pessoas de confiança dele. Eu 
não era uma pessoa assim”, afir-
mou ao responder um dos questio-
namentos. O Instituto Lula, criado 
pelo ex-presidente quando deixou 
o Palácio do Planalto, no início 
de 2003, foi citado três vezes em 
perguntas da PF. A Receita Fede-
ral instaurou procedimento para 
solicitar informações ao instituto 
que podem gerar abertura de in-
vestigação tributária e criminal no 
processo da Lava Jato. Bumlai 
afirmou que para conversar com 
Lula telefonava para o número de 
Marisa Letícia, mulher do petista. 
“Perguntado ‘sobre a forma de co-
municação que mantinha com Luiz 
Inácio Lula da Silva disse que en-
trava em contato através do núme-
ro de sua esposa’. Que ‘pelo que o 
reinterrogando [Bumlai] sabe Luiz 

Inácio Lula da Silva nunca possuiu 
um número de celular próprio'”. No 
inquérito em que questionou Bu-
mlai sobre Lula, a PF investiga em-
préstimo de R$ 12 milhões tomado 
por Bumlai no Banco Schahin, em 
outubro de 2004 – o real destinatá-
rio do dinheiro foi o PT, segundo o 
empresário. O inquérito é dirigido 
pelo delegado da PF Filipe Hille 
Pace. Sobre o capítulo Schahin, 
o pecuarista disse que o emprés-
timo foi negociado na presença do 
então tesoureiro do PT, Delúbio 
Soares – mais tarde réu e conde-
nado no processo do Mensalão. 
A PF também questionou Bumlai 
sobre e-mail dele para o secretário 
da Embaixada do Catar em Brasí-
lia, em fevereiro de 2014, em que 
o pecuarista demonstra empenho 
em agendar uma reunião com o 
ex-presidente. “Que ‘durante os 
anos de 2014 e 2015, não repas-
sou qualquer demanda de interes-
sados em solicitar reuniões, pales-
tras e outros pleitos a Luiz Inácio 
Lula da Silva'”, disse Bumlai. (Fon-
te: Site do Jornal O Estado de São 
Paulo)

Linha de questionamentos a pecuarista pre-
so na Lava Jato revela que investigadores 

buscam indícios contra ex-presidente e o PT

STF em suspeição

 Não é de hoje e sem 
qualquer pudor que o STF vem 
sendo aparelhado pelos governos 
do PT, principalmente, tendo em 
vista a blindagem de Lula e da 
atual presidente em face da pos-
sível evolução da investigação do 
Petrolão atingi-los como crimino-
sos em verdadeiro mar de lama 
que envergonha o País. O último 
episódio dessa escabrosa novela 
desenvolveu-se durante e logo 
após a última sessão da mais alta 
corte do Poder Judiciário, julgan-
do procedimento instaurado pela 
Câmara Federal, que representa 
a Nação, enfatizo, com o fito de 
dar sequência a um pedido de im-
peachment, por crime de respon-
sabilidade, da atual Presidente 
Dilma Rousseff. O ministro relator 
Edson Fachin, evitando principal-
mente a ingerência em outro Po-
der, o Legislativo, e respeitando 
suas normas internas, aprovou a 
continuidade do processo inicia-
do pelo Presidente da Câmara, 
sendo contestado e derrotado, 
ao final do julgamento, pela ar-
gumentação do Ministro Roberto 
Barroso. A Corte, então, por maio-
ria, decidiu em favor do governo, 
revertendo o voto do relator Ed-
son Fachin. Análises publicadas 
na Mídia, entre elas a da coluna 
‘VEJA Bem’, com Felipe Moura 
Brasil (http://veja.abril.com.br/
blog/felipe-moura-brasil), des-
mascaram, de forma irrefutável, o 
voto oral e escrito do Ministro Bar-
roso sobre o rito de impeachment, 
taxando-o de ¨argumentação 
fraudulenta¨, pois, baseada em 
adulterações e omissões do que 
está escrito na Lei e no regimento 
interno da Câmara. Fraude aceita, 
passivamente, pela maioria dos 
juízes coadjuvantes. Porém, o 
mais contundente, e que confirma 
o que denunciamos quase diaria-
mente, foi a entrevista, logo após 
o término da sessão, à Rádio Jo-
vem Pan, do Ministro Gilmar Men-

des, dirigindo-se duramente aos 
seus pares do Tribunal. Afirmou 
Gilmar Mendes: “Lembra que eu 
tinha falado do risco de coopta-
ção da Corte? Eu acho que nesse 
caso isso ocorreu… diante desse 
quadro de grave crise de corrup-
ção, nós vamos ficar fazendo ar-
tificialismos jurídicos para tentar 
salvar, colocar um balão de oxigê-
nio em alguém que já tem morte 
cerebral”. E prossegue, acusan-
do o aparelhamento do STF: “É 
claro que há todo um projeto de 
bolivarização da Corte. É eviden-
te que, assim como se opera em 
outros ramos do Estado, também 
se pretende fazer isso no Tribunal 
e, infelizmente, ontem (17/12) nós 
demos mostras disso… o Tribunal 
acabou chancelando uma política 
fisiológica”. Enquanto isso ocorre 
às claras e comprovadamente, o 
País continua ladeira abaixo, ple-
no de descalabros de toda sorte, 
incluso com a permanência de 
uma presidente rejeitada pela 
grande maioria da população, 
ilegitimada, desacreditada, pois, 
inepta e mentirosa, com índices 
econômicos cada vez mais pre-
ocupantes e contínua grave crise 
política e social (cerca de 6000 
desempregos diários, inflação em 
alta, recessão cavalar, rebaixado 
pelas agências de investimentos, 
falência da infraestrutura, caos na 
educação e na saúde), gerando 
desconfiança, insegurança e ins-
tabilidade geral. E, irritantemente, 
ainda há gente que se diz preocu-
pada com o País, acreditando em 
instituições sólidas, poderes har-
mônicos, legalidade e sistema de-
mocrático com equilíbrio político a 
base de freios e de contrapesos. 
Estes ou não tem o necessário 
discernimento pra acompanhar o 
que ocorre no Brasil ou apoiam o 
esquizofrênico governo que, infe-
lizmente, aí está a desgovernar. 
(Marco Antonio Felício da Silva é 
General na reserva).

“Contribuir para a defesa da Democracia e da 
Liberdade, traduzindo um País com projeção 

de Poder e soberano, deve ser o nosso Norte.” 
(General Marco Antonio Felício da Silva).
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Lula e Dilma são citados em ação do 
Ministério Público Federal em São Paulo

 O ex-presidente Lula e a 
presidente Dilma Rousseff são ci-
tados pelo Ministério Público Fe-
deral em São Paulo numa ação 
contra a prescrição do crime de 
improbidade administrativa. Os 
procuradores apuram possível 
responsabilidade de ambos em 
irregularidades numa licitação da 
Transpetro (Petrobras), realizada 
em 2010, para a instalação de 
um estaleiro em Araçatuba, São 
Paulo, e a fabricação de 20 com-
boios de barcaças destinadas ao 
transporte de etanol. A licitação 
foi vencida por R$ 430 milhões 

por um consórcio de empresas 
investigado pela Lava Jato. Os 
procuradores que atuam no caso 
entendem haver indícios do en-
volvimento de Lula e Dilma no 
direcionamento do contrato para 
a cidade de Araçatuba. Como 
a Justiça ainda não decidiu em 
qual Estado o processo deve 
tramitar (São Paulo ou Rio de 
Janeiro) e como ambos não res-
ponderam a questionamentos, 
os procuradores entraram com a 
ação para evitar que o crime de 
improbidade expire. (Fonte: Site 
Revista Época)
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2015: A Força 
despertou no Brasil

 A "Revolução Brasileira" 
está em andamento. Pode ainda 
não ser na velocidade desejável. 
No entanto, os avanços da cida-
dania foram evidentes em 2015 e 
tendem a se ampliar em 2016. Os 
quatro poderes (Executivo, Legis-
lativo, Judiciário e Militar) sentem 
a crescente pressão legítima das 
pessoas de bem - que exigem 
mudanças urgentes, concretas e 
objetivas. A ditadura criminosa do 
Estado está com os dias conta-
dos. Chefões e chefonas, tremei! 
No Brasil, temos um problema ge-
nético e civilizatório a resolver. O 
Estado brasileiro foi fundado an-
tes da sociedade e do mercado, 
ao contrário do que ocorreu na 
maioria das nações hoje desen-
volvidas. Suas instituições, falidas 
e rompidas e corrompidas apenas 
reproduzem o esquema do crime 
organizado. Os quatro poderes 
operam em função deles mesmos 
e dos interesses de seus controla-
dores. O modelo estatal (Capimu-
nista Rentista) e o sistema políti-
co, impostos aos brasileiros pela 
classe política e suas oligarquias, 
são como um prédio condenado. 
Não adianta reformar. Tem de 
ser reinventado, reconstruído do 
zero, através de uma cívica Inter-
venção Constitucional. Sem esta 
faxina reconstrutora não há solu-
ção. Não se enganem os desavi-
sados ou os descrentes. Em 2015 
tivemos um despertar da socieda-
de que contaminou o insensível, 
corrupto e despreparado poder 
público brasileiro. Os integrantes 
do desgoverno do crime organiza-
do estão acuados como ratos. Já 
sabem que sua fortuna, verdadei-
ra pobreza moral construída na 
roubalheira, está ameaçada. A le-
gítima pressão popular é a maior 
arma contra a bandidagem. Re-
cordemos alguns fatos marcantes 
de 2015: - 1- A população invadiu 
Câmaras de Vereadores exigindo 
mais probidade nos gastos absur-
dos com salários e mordomias; 
- 2- As ruas foram tomadas, em 
diversas ocasiões, por milhões de 
manifestantes exigindo o fim de 
tanta corrupção; - 3- Um senador 
da Republica foi preso em pleno 
exercício do cargo, acusado de 
atos nada republicanos; - 4- Um 
banqueiro importantíssimo nas 
rodas do poder da Republica Bra-
sileira também foi preso por suas 
atividades nada lícitas; - 5- O par-
tido da Presidência da República, 
no poder a mais de uma década, 
tem decretadas as prisões do seu 
Tesoureiro, do seu Senador, do 
ex-ministro da Casa Civil José 
Dirceu, do ex-deputado federal 
André Vargas, e por aí vai; - 6- Os 
presidentes das principais em-
preiteiras do Brasil foram parar na 
cadeia; - 7- Ex-diretores da maior 

empresa do Brasil, a PETRO-
BRAS foram presos acusados 
de corrupção; - 8- O Presidente 
da Câmara dos Deputados teve 
decretada busca e apreensão em 
suas residências particulares e 
oficiais; - 9- A Operação Lava Jato 
condenou grandes empreiteiros, 
lobistas, ex-deputados, doleiros 
e tecnocratas à prisão; - 10- Um 
ex-governador e ex-senador do 
PSDB de MG foi condenado por 
crimes financeiros e lavagem de 
dinheiro; - 11- O TCU apontou 
“finalmente” irregularidades nas 
contas do governo federal; -12- O 
Congresso iniciou um processo 
de cassação de um presiden-
te da república, aparentemente 
agora abortado pelos conchavos 
supremos da politicagem com o 
judiciário; -13- O todo poderoso 
CARF (a Gestapo do Conselho 
de Recursos Fazendários) teve 
suas entranhas corruptas expos-
tas para a sociedade, demons-
trando que aos contribuintes mais 
abastados a lei pode ser mais fle-
xível; - 14- Máfias e mais Máfias 
de fiscais – federais e estaduais 
– foram presas, soltas, presas no-
vamente e denunciadas a Justiça; 
- 15- Pedófilos associados a má-
fias de fiscais da receita estadual 
do Paraná foram presos; - 16- Os 
“endeusados” Fundos de Pensão 
viraram “famigerados” Fundos de 
Pensão, principalmente em se 
tratando das estatais brasileiras, 
envolvidos em diversos negócios 
obscuros. E as apurações neste 
segmento só estão começando; 
- 17- Hospitais públicos sendo 
administrados por mafiosos que 
desviavam milhões e milhões de 
reais, em vez de usarem os recur-
sos no tratamento da população; 
- 18- Prefeitos e vereadores, por 
todo o Brasil, foram presos em fla-
grante por desviarem dinheiro de 
merenda escolar, da construção 
de escolas, superfaturamento de 
obras e desvios de todo tipo; - 19- 
Um ex-Presidente da República 
fica parecendo um ex-presidiário 
de tantos depoimentos que tem 
de ficar dando para a polícia; - 20- 
Os “amigos íntimos” deste mes-
mo ex-presidente da república 
estão sendo presos por todo tipo 
de bandalheira. E já confessaram 
tudo em seus depoimentos; - 21- 
Outro ex-Presidente da República 
também é alvo oficial de investiga-
ção da Lava Jato, tendo também 
de comparecer à Polícia Federal 
para dar explicações... - 22- Etc... 
etc... etc... - Ficaríamos horas lis-
tando toda a podridão que veio a 
tona neste ano de 2015. A socie-
dade brasileira já não aceita mais 
este estado de coisas. Cansou-se 
definitivamente. E a nossa sem-
pre conivente mídia se viu obriga-
da a escancarar toda a corrupção 
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que assola o setor público brasi-
leiro. Os veículos foram confron-
tados pela população que usaram 
as novas tecnologias disponíveis 
para denunciar todo o tipo de in-
justiça, corrupção e desvio de 
recursos do setor público. Temos 
uma carga tributaria absurda que 
inibe o desenvolvimento do país 
e criminaliza os empresários. 
Retiram dos cidadãos os poucos 
meios que eles têm para susten-
tar sua família. A falta de seguran-
ça nas ruas das nossas cidades 
é similar àquela que se vê nas 
ruas de Paris durante atentados 
e os números de assassinatos no 
Brasil mais se parecem com os 
da Síria, do Iraque ou da Ucrânia, 
todos em guerra. Enquanto a pi-
lhagem do dinheiro público conti-
nua, e cada escândalo na ordem 
de BILHÕES e mais BILHÕES 
desviados, os nossos velhinhos 
aposentados vêem suas mingua-
das aposentadorias encolherem 
de forma covarde e injusta sob os 
ridículos argumentos de que eles 
desequilibram as contas públicas. 
Enquanto assistimos o setor públi-
co brasileiro afundar em total cor-
rupção, incompetência e bandida-
gem generalizada vemos nossos 
governantes preocupados com 
os aplicativos Telecom UBER ou 
Whatsapp. Felizmente, 2016 pro-
mete muito mais. Uma sociedade 
brasileira mobilizada e que exige 
que os rumos do Brasil sejam 

outros. Uma burocracia incompe-
tente, aliada a uma oligarquia pre-
datória, ambos corruptos e cruéis, 
não serão mais tolerados ditando 
os rumos deste maravilhoso Bra-
sil. Este povo maravilhoso apoia 
e aplaude orgulhosamente o já 
famoso “Japonês da Federal”, 
símbolo emblemático daqueles 
que não aceitam mais este “velho 
Brasil”. O que falar do magistrado 
Sergio Moro que mal pode cami-
nhar livremente pelas ruas sem 
ser ovacionado, aplaudido e pa-
rabenizado pela população, tão 
carente de boas referencias mo-
rais e de caráter. 2015 é um ano a 
ser lembrado por todos nós e que 
será estudado intensamente da-
qui a várias décadas como o ano 
em que verdadeiramente o Gi-
gante se cansou de ficar deitado 
em berço esplêndido. A Força da 
Cidadania despertou. Em 2016, 
ano de eleições municipais, a ten-
dência é que a pressão não só 
continue, como também aumen-
te. A "Revolução Brasileira" está 
em andamento... Muito em breve, 
os quatro poderes terão de se 
curvar às pressões e demandas 
dos cidadãos de bem e do Bem. 
A luta contra as "Gestapos" - os 
vários aparelhos repressivos es-
tatais - promete ser intensa... "Je-
dis" se preparem, pois a batalha 
será nada fácil... (© Jorge Serrão. 
Edição do Blog Alerta Total de 29 
de Dezembro de 2015).

Ano Novo
 Começamos 2016 co-
nectados com a Manifestação 
(Epifania) do Menino que moti-
vou a Festa do Natal. O envolvi-
mento com Jesus Cristo implica 
compromisso com os valores do 
Evangelho, gravados no coração 
de cada pessoa. Começar com 
autenticidade, fazendo do novo 
ano um tempo vinculado com as 
exigências do projeto de Deus. A 
vontade do Senhor, em relação 
às pessoas, é que sejam unidas, 
superando a insegurança, a falta 
de paz e todo mal-estar provo-
cado pelo mundo da violência. 
Vontade que se revela nos atos 
de responsabilidade, no compro-
misso com a coletividade e até 
no combate do mosquito da den-
gue. Podemos ser culpados no 
caso de epidemia na sociedade. 
A infidelidade a Deus pode ocor-
rer quando deixamos de praticar 
o direito e a justiça para com os 
mais fragilizados. A falta de soli-
dariedade significa impossibilida-
de de amar a Deus sem ser justo 
com quem nos rodeia. Então, 
não é impossível construir uma 
vida saudável e fazer dos novos 
tempos ganhos positivos na vida. 
Mas o projeto que causa vida fe-
liz está assentado na cultura da 

inclusão. Este é o espírito nata-
lino, do clima festivo do final de 
ano, que deve motivar a história 
do ano que começa. Não pode 
ser uma prática apenas de ide-
ologia, de descompromisso real. 
Nos dizeres do Papa Francisco, 
“escancarar” as portas do cora-
ção para os irmãos. Diz a socio-
logia que somos frutos do meio 
em que vivemos. Portanto, todos 
nós podemos contagiar os outros 
para fazer o bem. Esta foi a prá-
tica de Jesus. Manifestou-se de 
forma positiva, usando seu tem-
po com qualidade para construir 
ambientes sadios. Não podemos 
deixar que a falta de tempo im-
peça a qualidade dos nossos re-
lacionamentos. Neste novo ano, 
não deixemos que o nível de 
religiosidade, que acompanha a 
trajetória da vida das pessoas e 
das comunidades, esteja acima 
da prática da justiça social e da 
fraternidade. Essas são duas 
questões fundamentais para 
equilibrar a identidade natural da 
convivência, de forma objetiva 
na caminhada do ano. É com es-
tas reflexões que desejamos um 
2016 cheio de fecundidade para 
o Brasil. (Dom Paulo Mendes 
Peixoto - Arcebispo de Uberaba).


