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JEMG 2016 Pavimentação asfáltica 
 A Administração atu-
al não para com as obras 
de pavimentação asfáltica, 
trazendo mais qualidade de 
vida para os seus moradores, 
além de valorizar os imóveis. 

Esta semana esta sendo as-
faltadas as Ruas Monte Car-
melo e Frutal no Bairro Vila de 
Fátima e a Alameda Oliveira 
no Bairro Colina Park Boule-
vard. 

 A Prefeitura Municipal 
do Prata parabeniza todas as 
equipes que participaram do 
JEMG na cidade do prata pelo 
espírito esportivo, lealdade, gar-

ra e determinação com que cada 
partida foi disputada. A organi-
zação do evento que colaborou 
para que o espetáculo fosse ga-
rantido, o nosso muito obrigado! 



2 Sexta-feira, 06 de Maio de 2016

CURTINHAS E RAPIDINHAS
MINAS GERAIS OCUPA O 4O. LU-
GAR NO RANKING DE ASSASSINA-
TOS NO BRASIL - Em 2014, 4.682 
assassinatos foram registrados em 
Minas Gerais. O número assusta-
dor coloca o estado no quarto lugar 
no ranking de homicídios no Brasil. 
No país, no mesmo período, foram 
contabilizados 59.627 assassinatos. 
O dado consta no Atlas da Violência 
2016 e foi divulgado pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) 
em parceria com o Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública (FBSP). O le-
vantamento mostra que Minas só fica 
atrás de São Paulo, Ceará e Rio de 
Janeiro, com 6.131, 5.7333 e 5.522, 
respectivamente. O Acre foi o estado 
com o menor número de homicídios, 
com 232. A pesquisa mostrou que os 
registros em Minas ficaram semelhan-
tes aos registrados nos anos anterio-
res - 4.694 em 2013 e 4.539 em 2012. 
Desde o início do estudo, há 10 anos, 
2010 foi o ano que contabilizou menos 
assassinatos, com 3.631 registros. 
Arma de fogo: Do total de homicídios 
em Minas, 75% ocorreram com arma 
de fogo. O estudo comprovou que os 
homens foram a maioria esmagadora 
das vítimas, com 4.283 assassinatos 
contra 399 do sexo feminino. O le-
vantamento revelou, ainda, que 2.545 
tinham entre 15 e 29 anos. (Jornal Di-
ário Boca do Povo - Sete Lagoas/MG) 
FALTA LIDERANÇA - Se preparan-
do para lançar mais um livro sobre a 
história política do Brasil, o ex-ministro 
e, agora, historiador Ronaldo Costa 
Couto entende que a turbulência po-
lítica não é a única e nem será a úl-
tima, mas adverte: "O que acontece 
neste momento é que não temos um 
líder político nacional merecedor das 
atenções de nosso povo". Este vácuo, 
segundo ele, só será preenchido em 
longo prazo, a partir do surgimento de 
jovens atores nas disputas eleitorais, 
Ou seja, a turma que aí está: Lula, 
Dilma, Aécio, Pezão, Marina Silva etc, 
não tem prestígio popular. Couto pe-
gou pesado. 
PODEROSO NEWTÃO - A cena foi 
registrada há alguns dias. O ex-gover-
nador Newton Cardoso, estava com 
o deputado federal Newton Cardoso 
Filho em um voo, tendo como com-
panhia o presidente da Fiesp, Paulo 
Skaf. Como não poderia deixar de ser, 
eles trataram em primeiro lugar de po-
lítica, mas também aproveitaram para 
falar de negócios, inclusive sobre um 
possível grande investimento da famí-
lia Cardoso em um empreendimento 
completamente fora dos seus atuais 
negócios. Muitos passageiros ficaram 
curiosos, mas não tiveram oportunida-
de de ouvir mais detalhes.
JOSUÉ, O FORASTEIRO - Semana 
atrás, a imprensa mineira publicou 
uma opinião do empresário Josué 
Alencar, filho do ex-vice-presidente 
José Alencar. Morando em São Pau-
lo, mas ainda mantendo parte de sua 
indústria em Montes Claros, no Norte 
de Minas, ele só aparece para palpi-
tar sobre temas políticos em época de 
eleição. É o típico político "Copa do 
Mundo", cujas aparições acontecem 
de 4 e 4 anos. Eu, hein!?
JORNALISTA ASSUSTADO - Do alto 
de seus 80 anos, o jornalista José Ma-
ria Rabelo disse há poucos dias que 
tem medo dessa badalação de popu-
lares defendendo um possível retorno 
do regime militar. "Seria o mesmo que 
brincar com fogo. Eu que já vivi esta 
experiência na pele, tendo sido perse-
guido, exilado e torpedeado durante o 
período ditatorial de 1964, não acho 
graça nenhuma nisso", sentenciou o 
jornalista. (Jornal Edição do Brasil - 

Belo Horizonte/MG)
UMA TAXA, TRÊS VALORES - O 
governo criou uma confusão na co-
brança de taxas de fiscalização sa-
nitária. Em setembro, Brasília impôs 
um reajuste de acordo com a inflação 
acumulada em 15 anos - desde 1999 
não havia aumento nessas taxas. De 
uma tacada só, os valores quase tripli-
caram. A taxa de registro de alimentos 
e bebidas, por exemplo, passou de 6 
000 para 15 275 reais - um acréscimo 
de 154%. O Congresso, no entanto, 
ao analisar a medida, limitou as cor-
reções à metade do que foi arbitrado. 
A proposta foi sancionada pela presi-
dente Dilma Rousseff em dezembro, 
mas, de lá para cá, o Executivo não 
regulamentou a nova lei. Várias asso-
ciações do setor entraram na justiça. A 
Abimo, que representa a indústria de 
equipamentos médicos e odontológi-
cos, conseguiu um mandado de segu-
rança na Justiça de Brasília e, desde 
dezembro, voltou a pagar os valores 
de 1999. A Abimed, do setor de apa-
relhos de diagnose, conseguiu uma 
liminar na Justiça de São Paulo no iní-
cio de abril e está pagando o reajuste 
menor da lei ainda não regulamenta-
da. "O governo criou uma bagunça, e 
há três valores sendo cobrados", diz 
Pedro Cassab, advogado especialis-
ta em direito sanitário. "O resultado 
é mais insegurança jurídica e menos 
investimentos”. Não há previsão para 
uma solução do imbróglio. (Revista 
Exame - São Paulo/SP)
WHATSAPP PASSA A CODIFICAR 
MENSAGENS ENVIADAS ENTRE 
USUÁRIOS. ENTENDA: O ANÚNCIO 
DESSE RECURSO DE SEGURANÇA 
CHEGA POUCO DEPOIS DE UM EM-
BATE JUDICIAL ENTRE O FBI E A 
APPLE - Todas as mensagens envia-
das ou recebidas no aplicativo What-
sapp (mesmo nos grupos) serão codi-
ficadas e só poderão ser lidas pelos 
destinatários. O anúncio desse recur-
so de segurança chega pouco depois 
de um embate judicial entre o FBI e 
a Apple. As autoridades pediam que a 
companhia desse acesso a um iPho-
ne envolvido em uma investigação. 
A Apple negou o pedido, justificando 
que oferecer uma porta de acesso 
(backdoor) poderia comprometer os 
seus demais clientes, pois essa bla-
ckdoor poderia cair nas mãos erradas, 
eventualmente. Quem quiser entender 
melhor como funciona a criptografia 
utilizada pela WhatsApp pode acessar 
uma página no site oficial da empresa 
dedicada ao assunto. (Portal NewTra-
de - São Paulo/SP).
MPE VAI À JUSTIÇA PARA TEN-
TAR REAVER VERBAS DESVIADAS 
NO MENSALÃO MINEIRO - Após 13 
anos, O Ministério Público Estadual 
em Minas Gerais (MPE-MG) proto-
colou na justiça de Belo Horizonte, 
a ação pedindo o ressarcimento dos 
recursos desviados no esquema do 
mensalão mineiro, ocorrido em 1998. 
Desde 2033, a ação de improbida-
de administrativa estava tramitando 
no Supremo Tribunal Federal (STF), 
mas nunca foi julgada pelos ministros. 
Segundo o MPE, R$ 3 milhões foram 
desviados do erário mineiro, o que dá 
aproximadamente R$ 9,5 milhões em 
valores atualizados. No caso do men-
salão do PT de 2005, o Ministério Pú-
blico Federal (MPF) pediu, em 2007, 
a devolução de R$ 55 milhões. Na 
época do mensalão mineiro, cabia ao 
STF julgar as ações de improbidade 
envolvendo réu com direito ao foro pri-
vilegiado. O processo é imprescritível. 
Assinada em conjunto pelo MPE-MG 
e pelo ex-procurador geral da Repúbli-
ca Claudio Fontelles, a ação foi reme-
tida para o STF, pois o ex-governador 
Eduardo Azeredo (PSDB) cumpria 

C l a s s i f i c a d o s
VENDO CAMINHÃO CAÇAMBA TÔCO - Mercedes Bens 1113, reformado, 
turbinado, freio á ar, direção hidráulica: Tratar (34) 9 9793-3213.
VENDO UM PADRÃO DE ENERGIA CEMIG – Contra a rede monofásica. Tratar 
(34) 9. 9969-4564.
VENDO TERRENO – Avenida Talma Campos de Abreu, No Bairro Colina Park 
Boulevard com área 300m², frente de 12m, pelos lados 25m : Tratar (34)99999-
8767 ou 99136-0096

mandato de senador. De lá para cá, 
houve mudança no entendimento e os 
processos de improbidade passaram 
a ser julgados em primeira instância. 
Acusados: Além de Azeredo, a ação 
tem outros dez acusados. Entre eles, 
o operador Marcos Valério e o ex-vice-
-governador Clésio Andrade (PMDB). 
A ação, agora, está na 5a. Vara da 
Fazenda Pública Estadual de BH. O 
MPE pede a condenação solidária. 
Portanto, os 11 réus vão custear a 
devolução, em caso de sentença. Se-
gundo a investigação, o mensalão mi-
neiro ocorreu em 1998, quando Aze-
redo tentou se reeleger governador. O 
desvio de verbas ocorreu em estatais 
por meio das empresas de publicida-
de de Valério. O esquema estadual, 
segundo o MPE, foi o embrião para o 
mensalão do PT. Condenado: No âm-
bito criminal, Azeredo já foi condenado 
em primeira instância a 20 anos e dez 
meses de prisão pelos crimes de pe-
culato (desvio de dinheiro) e lavagem 
de dinheiro. Em 2014, o tucano renun-
ciou ao mandato de deputado federal, 
o que foi considerado uma manobra 
para evitar uma eventual condena-
ção pelo STF. Na ocasião, Azeredo 
alegou ser "mero ato político". Em 
fevereiro deste ano, a juíza Melissa 
Costa Lage, da 9a. Vara Criminal de 
BH, rejeitou recurso da defesa dele e 
manteve a condenação. Agora, caberá 
ao Tribunal de Justiça de Minas Ge-
rais (TJMG) analisar o recurso dele. 
Na manifestação em que solicitou o 
aumento da pena, o MPE defendeu 
que Azeredo seja preso tão logo o 
TJMG aprecie o recurso. A promotoria 
usou como base o novo entendimen-
to de que o réu já pode ser preso se 
for condenado em segunda instância. 
Ainda em relação à ação criminal, o 

processo envolvendo os demais réus 
do mensalão mineiro ainda está longe 
de um desfecho. Valério vai depor no 
próximo dia 1o. de julho no Fórum La-
fayette em BH. Ele já cumpre pena de 
37 anos de cadeia pelo mensalão do 
PT. Em relação a Clésio, o processo 
está fase de oitiva de testemunhas ar-
roladas pela defesa do peemedebis-
ta. e por incrível que pareça, Azeredo 
está solto, lotado na Fiemg e com um 
baita salário. Durma-se com um baru-
lho desses. (Jornal Hoje em Dia - Belo 
Horizonte/MG)
DAMA PRIVILEGIADA - O governa-
dor de Minas Gerais Fernando Pimen-
tel (PT) nomeou a esposa Carolina de 
Oliveira Pereira Pimentel para o cargo 
de Secretária de Estado de Trabalho 
e Desenvolvimento Social. Com isso, 
Carolina passa a ter foro privilegiado 
no Tribunal de Justiça de Minas Ge-
rais, de acordo com a Constituição 
Mineira (Art. 106, l, b). Carolina é 
investigada junto com Fernando Pi-
mentel na Operação Acrônimo, e teve 
despesas pessoais pagas por uma 
empresa investigada. Recentemente, 
a primeira-dama teve que depor na 
Polícia Federal. O próprio governador 
foi indiciado pela PF e o indiciamento 
foi mantido por decisão do Supremo 
Tribunal Federal. Para nomear a espo-
sa, Pimentel exonerou o secretário An-
dré Quintão. Com o foro privilegiado, 
eventuais ações contra Carolina de-
vem ser julgadas pelo TJMG. A prerro-
gativa de foro não impede a secretária 
de ser presa, se houver autorização 
judicial. Com o Brasil passando por 
sérias dificuldades o governador ainda 
tem coragem de nomear a sua espo-
sa. Isso é ou não é nepotismo. Durma-
-se com um barulho desses. (Jornal A 
Folha Regional - Muzambinho/MG) 

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

ANUNCIE NO

 O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) anunciou agora há 
pouco que vai julgar nesta quinta-
-feira (5) o pedido da Rede Sus-
tentabilidade de afastamento do 
presidente da Câmara dos Depu-
tados, Eduardo Cunha. A ação foi 
protocolada ontem na Corte e está 
sob a relatoria do ministro Marco 
Aurélio. O partido sustenta que 
Cunha não pode permanecer na 

presidência da Câmara por ser réu 
em uma ação penal que tramita no 
STF sobre o suposto recebimento 
de U$S 5 milhões de propina em 
contratos de navios-sonda da Pe-
trobras. Para o partido, Cunha está 
na linha sucessória da Presidência 
da República, cargo que não admi-
te, de acordo com a Constituição, 
seu exercício por um réu. Com in-
formações da Agência Brasil

STF julga nesta quinta-feira o 
pedido de afastamento de Cunha

DIA  14 de MAIO ÀS 20:30 Hs NO 
BARRACÂO DA COMUNIDADE DA 
PRATA , GRANDIOSO FORRÓ COM 

A BANDA RDZ , NÂO PERCAM! 
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A Grande Farsa: Temer dá todo poder 
a Meirelles, vice do PT em 2018

 Michel Temer Lulia 
substituindo a Dilma Vana Rous-
seff já é considerado o maior 
golpe dado por Luiz Inácio Lula 
da Silva. É uma grande far-
sa fingir que tira quem está 13 
anos poder (o PT), para deixar 
quem continua há 31 anos (o 
PMDB). Impeachment não é 
golpe. No entanto, os desdo-
bramentos planejados são puro 
golpismo farsante. Muda-se a 
Presidenta, mas nada se altera 
estruturalmente. Lula planeja o 
retorno triunfal em 2018, tendo 
como vice seu executivo pre-
ferido, Henrique Meirelles, que 
nunca escondeu de ninguém o 
sonho de infância de chegar à 
Presidência do Brasil. O plano 
do consagrado banqueiro não 
é "original"... A novidade é ter a 
conivente conveniência de Mi-
chel Temer. O papel dele é assu-
mir agora e cuidar dos negócios 
do PT-PMDB - ameaçados pela 
Lava Jato. A grande farsa tem 
um roteiro manjado. O impea-
chment golpeia a "incompeten-
ta" Dilma. Temer, antes mesmo 
de assumir, já escala Henrique 
Meirelles como seu principal mi-
nistro. O Deus-Mercado o vende 
como o salvador da pátria na 
economia em crise estrutural. 
Afinal, "Ministro confiável tem 
nome"... Meirelles é o timoneiro 
do grupo J&F - onde rumores de 
mercado garantem que a família 
de Lula tem participações e inte-
resses. Não é curioso que, jus-
tamente quando Dilma cai, Lula 
consegue emplacar Meirelles no 
Ministério da Fazenda (cargo 
que é um pleonasmo para quem 
já controla as lucrativas fazen-
das da Friboi)? Michel Temer já 
sinalizou para a imprensa aliada 
que terá uma conversa para fe-
char um grande acordo de pa-
cificação com Lula, assim que 
assumir a cadeira de Dilma. Na 
verdade, já fechou o pacto. Lulia 
não briga, nem brinca, com Lula. 
Jogam juntos, há vários anos, 
no mesmo time que usa a cami-
sa do PT, porém conta com o pa-
trocínio político do PMDB. Para 
Lula, a escalação de Meirelles 
como "capitão" da equipe de 
Temer é um lance de continui-
dade dos negócios. O joguinho 
de politicagem é mera ilusão. 
Demorou, mas Dilma foi jogada 
para escanteio. Ela nunca topou 
Meirelles. Tanto que ele também 
não aceitou continuar no BC do 
B na primeira gestão dela. Mei-
relles quase foi vice de Dilma na 
eleição passada. Só teve de sair 
do páreo pela força interna de 
Michel Temer no PMDB. O nome 
de Meirelles era o único com to-
tal aval externo dos banqueiros 
internacionais para 2014. Por 
isso permanece com Vigor (ou-
tra marca da Friboi?) para seguir 
com o projeto de poder político e 

econômico. A chapa presidencial 
de 2018 será formada pela dupla 
Lula-Meirelles? Depende muito 
mais da saúde de Lula. O plano 
estratégico de Temer e de Lula 
é que tudo agora pareça mudar, 
tirando a Dilma, conforme desejo 
popular da maioria, a fim de que 
tudo permaneça do mesmo jeito. 
Michel Temer, definitivamente, 
não representa mudança. Temer 
já sinalizou que pensa na volta 
da CPMF e considera difícil re-
duzir o número de ministérios... 
Temer não assume um compro-
misso concreto em reduzir im-
postos. Fala apenas vagamente 
no assunto. Com Temer, a crise 
real só tende a aumentar... Só 
as velhinhas de taubaté do ren-
tismo preferem não enxergar tal 
obviedade ululante... Temer não 
consegue responder à pergunta 
que fica engasgada na garganta 
cortada do petista sem noção: 
"Vai tomar o lugar da Dilma para 
quê? Será que o maridão da 
Marcela (bela, recatada e do lar) 
é mais um contaminado pelo ví-
rus que infesta a politicagem de 
Brasília: a Corruptocefalia. O mal 
tem como sintomas achar o povo 
idiota, enquanto toma o dinheiro 
público, via impostos ou rouba-
lheiras promovidas por aliados e/
ou laranjas... Aposta-se em Bra-
sília na renúncia da Presidenta. 
Tudo pode acontecer... O certo é 
que ela tem ordens de Lula para 
levar até o fim a grande farsa da 
"resistência" ao "golpe". Faz par-
te da encenação de Dilma o en-
vio da proposta de emenda cons-
titucional que antecipa a eleição 
presidencial para 2 de outubro 
deste ano. Nada anormal porque 
o PT adora golpes - medidas ao 
arrepio da legitimidade que não 
resolvem a situação institucional 
e ainda tendem a agravá-la. O 
acordo Lula-Lulia tem uma pedra 
gigante no meio do caminho. O 
nome dela é Rede Globo. Até 
agora, a família Marinho tem 
embarcado na "solução" Temer, 
de forma acrítica. Os globais só 
não podem esquecer que Lula 
tem como prioridade estraté-
gica "ferrar o Grupo Globo". 
Malvados do mercado já falam 
na existência de um "cavalo de 
tróia". Hoje, um dos maiores 
patrocinadores dos programas 
globais são os produtos da 
holding J&F - comandada pelo 
Meirelles, quase futuro ministro 
da Fazenda do Temer e sem-
pre amigo de Lula... Te cuidem, 
Roberto Irineu, João Roberto e 
José Roberto... O mar não está 
para Lula, mas está para Lu-
lia... Quem cair na grande farsa, 
mais manjada que aposta falsa 
no Cassino do Al Capone, tem 
tudo para sofrer prejuízos irre-
paráveis... (© Jorge Serrão. Edi-
ção do Blog Alerta Total de 3 de 
Maio de 2016).

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

 Durante operação antidro-
gas a Policia Militar recebeu denúncia 
que o autor Aguinaldo Evangelista Al-
ves, residente na Rua Jaguarão, es-
taria comercializando entorpecentes. 
Diante da denuncia de tráfico, policiais 
militares passaram a monitorar a resi-
dência, onde visualizaram a entrada e 
saída de usuários e quando iriam fazer 
a vistoria da residência. O autor perce-
beu a presença dos militares e evadiu 
se pelos fundos do imóvel pulando 
os muros das residências, não sendo 
mais localizado. Durante as buscas no 
interior da casa, foi localizado dentro 
do guarda roupa do quarto do autor 01 
pedra de crack de tamanho médio e R$ 
47, 00 reais em dinheiro em notas fra-
cionadas e em cima da cama 01 apa-
relho de telefone celular. A autora Ana 
Paula Arruda da Silva, que é esposa 

o autor e estava no interior do quarto 
foi presa e conduzida a delegacia de 
policia, juntamente com a droga é os 
materiais apreendidos.

Tráfico de drogas 

  A Policia Militar do Prata re-
cebeu informação da Polícia Militar de 
Campina Verde, que havia sido furtada 
naquela cidade, uma motocicleta HON-
DA CG 125 TITAN. Cor preta, placa 
GXX4330 e provavelmente o veículo 
havia evadido sentido a cidade do Pra-
ta. De imediato policiais se deslocaram 
para MGT 497, onde passou a realizar 
Operação cerco/bloqueio. Após alguns 
instantes foi avistado o veículo condu-
zido pelo autor Andley Tarciano Lemas 
do Prado. Ao tentar a abordagem, ele 
desobedeceu ao sinal de parada obri-
gatória e evadiu em alta velocidade, 
logo adiante abandonou o veículo às 
margens da rodovia e adentrou se em 
um matagal.  Apesar do intenso ras-
treamento o autor não foi localizado. A 
motocicleta foi apreendida e removida 
para o pátio credenciado da Polícia 
Civil. O autor possui passagem por 

tráfico, furto e Roubo e está de saída 
temporária e tem que retornar para o 
presidio dia 03/05/2016.

Moto furtada em Campina Verde 
e recuperada na cidade do Prata

 Durante operação antidro-
gas a Policia Militar recebeu denúncia 
que o autor Aguinaldo Evangelista Al-
ves, residente na Rua Jaguarão, es-
taria comercializando entorpecentes. 
Diante da denuncia de tráfico, policiais 
militares passaram a monitorar a resi-
dência, onde visualizaram a entrada e 
saída de usuários e quando iriam fazer 
a vistoria da residência. O autor perce-
beu a presença dos militares e evadiu 
se pelos fundos do imóvel pulando 
os muros das residências, não sendo 
mais localizado. Durante as buscas no 
interior da casa, foi localizado dentro 
do guarda roupa do quarto do autor 01 
pedra de crack de tamanho médio e R$ 
47, 00 reais em dinheiro em notas fra-
cionadas e em cima da cama 01 apa-

relho de telefone celular. A autora Ana 
Paula Arruda da Silva, que é esposa 
o autor e estava no interior do quarto 
foi presa e conduzida a delegacia de 
policia, juntamente com a droga é os 
materiais apreendidos.

Presa autora de estelionato
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Pedido de prisão de Lula 
chega à vara da Lava Jato

 Os autos do pedido de pri-
são contra o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva elaborado pelo Ministério 
Público de São Paulo chegaram à 13ª 
Vara Criminal da Justiça Federal em 
Curitiba (PR), onde tramitam os pro-
cessos da Operação Lava Jato, que 
investiga o esquema de corrupção 
na Petrobras. Porém, o pedido está 
sem andamento pois o STF (Supremo 
Tribunal Federal) ainda não decidiu 
se Lula poderá assumir o cargo de 
ministro da Casa Civil, o que definirá 
onde os processos relativos ao ex-
-presidente deverão tramitar. Em 14 
de março, a juíza da 4ª Vara Criminal 
da capital paulista Maria Priscilla Vei-
ga Oliveira, que estava incumbida de 
decidir sobre a prisão de Lula, decidiu 
transferir o caso para a vara federal 
em Curitiba, que tem como titular o 
juiz Sergio Moro. De acordo com o 
despacho da magistrada, as acusa-
ções da promotoria de São Paulo de 
que Lula teria cometido crimes de la-
vagem de dinheiro visam "trazer para 
o âmbito estadual algo que já é objeto 
de apuração e processamento pelo 
Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba 
(PR) e pelo Ministério Público Fede-
ral". Em três trechos da decisão, a juí-
za afirma que a promotoria não apon-
tou a origem da lavagem de dinheiro 
e que tal apuração está em curso na 
Lava Jato. "Pelo que consta daquelas 
investigações e processos, e do que 
decorre logicamente das imputações 
feitas nesta demanda, a lavagem de 
dinheiro teria como crime anteceden-
te desvios da Petrobras", escreveu. 
"Inexiste na narrativa da denúncia ora 
apresentada [do Ministério Público 

do Estado de São Paulo], repise-se, 
a origem do favorecimento ao ex-pre-
sidente da República e sua família, e 
tal vínculo, como também já pondera-
do, está contido nos processos que 
tramitam na "Operação Lava Jato", 
acrescentou. Segundo a magistrada, 
há outro motivo para que a causa seja 
transferida para a Justiça Federal. O 
Ministério Público estadual apontou 
que o ex-presidente cometeu crime de 
falsidade ideológica ao não informar à 
Receita Federal o número correto do 
imóvel reservado a ele no condomínio 
em Guarujá. Para a juíza, se houve 
declaração falsa à Receita, a compe-
tência é da Justiça Federal. Oliveira 
afirmou que parte do caso pode voltar 
a São Paulo caso Moro entenda que 
a denúncia, além da acusação con-
tra Lula, traz crimes de competência 
estadual contra outros suspeitos. Na 
denúncia, a Promotoria aponta que 
dirigentes da cooperativa habitacional 
Bancoop e da construtora OAS co-
meteram delitos que lesaram clientes 
da cooperativa. O Ministério Público 
de São Paulo pediu a prisão do ex-
-presidente em denúncia apresentada 
no dia 9 de março sobre o tríplex em 
Guarujá (litoral de São Paulo), que te-
ria sido preparado para a família do 
petista. O ex-presidente é acusado de 
lavagem de dinheiro e falsidade ideo-
lógica, crimes que podem render de 3 
a 10 anos e de 1 a 3 anos de prisão, 
respectivamente. Sua mulher, Mari-
sa Letícia, e um dos filhos do casal, 
Fábio Luís Lula da Silva, também são 
acusados de lavagem de dinheiro. A 
denúncia contra Lula tem 36 volumes. 
(Fonte: Site UOL)

PGR pede para incluir Lula e cúpu-
las do PT e do PMDB em inquérito 

sobre quadrilha da Lava Jato

Janot pede abertura de inquérito 
contra Dilma, Lula e Cardozo

 O procurador-geral da Re-
pública, Rodrigo Janot, pediu a abertu-
ra de um inquérito no Supremo Tribu-
nal Federal (STF) contra a presidente 
Dilma Rousseff, o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva e o advogado-ge-
ral da União José Eduardo Cardozo. 
Conforme antecipou a coluna Radar 
On-line, o inquérito busca investigar a 
nomeação de Lula para a Casa Civil 
e de Marcelo Navarro Ribeiro Dantas 
para o Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), em uma tentativa de obstruir 
a Operação Lava Jato. O pedido de 
Janot tem como base a delação do 
senador Delcídio do Amaral (sem 
partido-MS). Nos depoimentos, Del-
cídio afirmou que a presidente tentou 
aparelhar o STJ nomeando Ribeiro 
Dantas para livrar da cadeia emprei-
teiros investigados no petrolão. Para 

que a presidente seja formalmente 
alvo de uma investigação, o inquérito 
precisa ser autorizado pelo ministro 
Teori Zavascki, relator dos processos 
da Lava Jato no STF. Não há um prazo 
para que isso ocorra, e o ministro tanto 
pode tomar essa decisão sozinho, de 
forma monocrática, como levar o caso 
para a discussão no plenário. Em pa-
recer enviado ao Supremo, Janot diz 
que a decisão de Dilma de transformar 
Lula em ministro teve a intenção de 
"tumultuar" o andamento das investi-
gações ao tentar retirar o caso do ex-
-presidente das mãos do juiz Sergio 
Moro, responsável pela Lava Jato na 
primeira instância. Em outra ocasião, 
o procurador-geral já havia apontado 
"desvio de finalidade" na indicação de 
Lula para a Casa Civil. (Fonte: Site Re-
vista VEJA)

Procurador-geral da República envia pedido de autoriza-
ção ao STF para investigar se presidente, ex-presidente e 
advogado-geral da União tentaram obstruir a Lava Jato

 O procurador-geral da Repú-
blica Rodrigo Janot pediu ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) que o ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva, diver-
sos políticos do PT e do PMDB, além 
de ministros de Estado, empresários 
e o atual chefe de gabinete da presi-
dente Dilma, Jaques Wagner, passem 
a integrar o inquérito que investiga a 
atuação de uma quadrilha no mega es-
quema de corrupção instalado na Pe-
trobras. Segundo o Ministério Público 
Federal, as investigações da Operação 
Lava Jato reuniram informações sobre 
a "atuação da organização crimino-
sa de forma verticalizada", com dois 
flancos principais de articulação tanto 
dentro do PT quanto do PMDB. As evi-
dências foram colhidas, entre outros, 
na compartilhamento de provas sobre 
investigações já em tramitação con-
tra o presidente da Câmara Eduardo 
Cunha e em delações premiadas como 
as do senador Delcídio do Amaral e do 
ex-presidente da construtora Andrade 
Gutierrez, Otávio Marques de Azevedo. 
"Essa organização criminosa jamais 
poderia ter funcionado por tantos anos 
e de uma forma tão ampla e agressi-
va no âmbito do governo federal sem 
que o ex-presidente Lula dela partici-
passe", acusa o Ministério Público. Na 
cúpula petista, além do ex-presidente 
Lula, Janot afirma haver "provas" do 
envolvimento dos ministros Edinho 
Silva (Comunicação Social), Ricardo 
Berzoini (Secretaria de Governo), do 
ex-chefe da Casa Civil e atual chefe de 
gabinete de Dilma Jaques Wagner. Na 
nova lista de Janot também estão o ex-
-ministro Antonio Palocci, a ex-ministra 
Erenice Guerra, o ex-líder do governo 
no Senado Delcídio do Amaral (ex-
-PT-MS), o ex-chefe de gabinete de 
Dilma, Giles Azevedo, o pecuarista e 
amigo de Lula, José Carlos Bumlai, o 
atual presidente do Instituto Lula, Pau-
lo Okamotto, e o ex-presidente da Pe-
trobras José Sergio Gabrielli. Ao STF, 
Rodrigo Janot informou haver um "es-
quema ilícito comandado e articulado" 
por políticos, que atuavam em um es-
quema de propinas, desvio de dinheiro 
público, financiamento ilegal de cam-
panhas e enriquecimento ilícito com 
o objetivo de "garantir a perpetuação 
no poder". "No âmbito do núcleo do 
PT, a organização, ao que tudo indica, 
era especialmente voltada à arreca-
dação de valores ilicitos, por meio de 

doações oficiais ao Diretorio Nacional, 
que, posteriormente, fazia os repasses 
de acordo com a conveniência da or-
ganização criminosa. Esse projeto de 
poder fica evidente em diversos os 
relatos de colaboradores", informou o 
procurador-geral. Entre os peemede-
bistas, o chefe do MP alega haver uma 
divisão no partido entre Câmara dos 
Deputados e Senado Federal e indica 
que precisam ser investigados o atual 
presidente da Câmara Eduardo Cunha 
(PMBB-RJ), o ex-ministro do Turismo 
Henrique Alves, os deputados Alexan-
dre dos Santos, Altineu Cortes, André 
Moura, Arnaldo Faria de Sá, Carlos 
William, João Magalhães, Manoel Ju-
nior, Nelson Bornier e a atual prefeita 
de Rio Bonito (RJ), Solange Almeida. 
Todos aliados de Cunha. No núcleo do 
PMDB do Senado as provas indicam 
haver evidências da participação do 
senador Jader Barbalho (PMDB-PA), 
do ex-ministro de Minas e Energia Si-
las Rondeau, dos lobistas Milton Lyra 
e Jorge Luz, além do ex-presidente da 
Transpetro, Sergio Machado. "Estes 
dois grupos, embora vinculados ao 
mesmo partido, ao que parece, atuam 
de forma autônoma, tanto em relação 
às indicações políticas para compor 
cargos relevantes no governo quanto 
na destinação de propina arrecadada 
a partir dos negócios escusos firma-
dos no âmbito daquelas indicações", 
diz Janot. Segundo as investigações, 
o grupo atuava na indicação de apadri-
nhados para a Petrobras e para a Cai-
xa Econômica, "vendia" requerimentos 
e emendas parlamentares para bene-
ficiar empresas OAS, Odebrecht e o 
banco BTG Pactual. Na avaliação do 
MP, há evidências de que André Este-
ves, ex-BTG Pactual, e o operador do 
mercado financeiro Lúcio Bolonha Fu-
naro, apontado como "sócio oculto" do 
deputado Eduardo Cunha, integravam 
o esquema. O Partido Progressista 
(PP), legenda que tem o maior número 
de parlamentares já investigados no 
escândalo do petrolão, também teve 
nomes citados no novo pedido de am-
pliação do inquérito sobre a Lava Jato. 
O procurador-geral disse ao Supremo 
que devem ser incluídos na investi-
gação sobre a quadrilha que atuava 
no propinoduto da Petrobras os de-
putados federais Eduardo da Fonte e 
Aguinaldo Ribeiro. (Fonte: Site Revista 
VEJA)


