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Equipe da Pratense goleia 
Araguaia de Uberlândia

Melhorias no Distrito do Rio Do Peixe
 Esta semana está sen-
do realizado no Distrito do Rio 
do Peixe, britamento nas ruas e 
substituição da ponte para viga 

“i” no rio, proporcionando melho-
rias e qualidade das estradas. 
Prefeitura Municipal do Prata em 
parceria com empresa Duratex.

 Domingo (15), só a vitó-
ria interessava a equipe do Prata, 
sendo assim a Comissão Técni-
ca, Diretoria e Atletas uniram-se e 

conseguiram uma vitória de 12 a 
1, resultado importantíssimo para 
o time da Pratense continuar na 
competição. 

Contribuição Sindical Rural 
 O prazo para pagamento da Con-
tribuição Sindical Rural do produtor 
pessoa física, referente ao exercício 
de 2016, vencerá dia 22 de maio de 
2016.  Caso sua guia de recolhimen-
to não tenha sido entregue, entre em 
contato com o Sindicato Rural da sua 
região ou solicite o serviço de emissão 
no site do Canal do Produtor, pelo site 
www.canaldoprodutor.org.br, sendo 
necessário informar o CPF do contri-
buinte e o NIRF de uma das suas pro-
priedades rurais. 

Posse Concurso Público
Auxiliar Administrativo: José Cleanto Vilela Reis

Dia Nacional de Combate ao 
Abuso e à Exploração Sexual 

contra Crianças e Adolescentes
 Secretaria de Ação So-
cial, Trabalho e Promoção Huma-
na e Conselho Tutelar estão rea-
lizando nas escolas municipais a 
Campanha de combate ao abuso 

e exploração sexual de crianças e 
adolescentes. E no dia 18/05 foi o 
dia de conscientização a toda po-
pulação Pratense na Praça XV de 
Novembro
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
ROMBO PROGRAMADO - A in-
tergalática equipe econômica de 
Michel Temer projeta um déficit 
fiscal entre R$ 120 bilhões e R$ 
150 bilhões ao final deste de 2016. 
Por isso, ao mesmo tempo em que 
novos ministros pedem a liberação 
de mais verbas, já tem maquiagem 
sendo programada com a meta fis-
cal. Serão considerados "Por fora" 
da meta, o impacto da negociação 
da dívida dos Estados e o risco de 
o Tesouro Nacional ter de bancar 
o prejuízo bilionário da Eletrobrás 
- que está em vias de ser punida 
na Bolsa de Nova York por des-
cumprir exigências da SEC, órgão 
regulador do mercado de capitais 
americano.
HONRA NIPÔNICA - O presidente 
da montadora japonesa Mitsubishi 
(cujo sobrenome não é Rousseff, 
Cunha ou Calheiros...) foi forçado 
a se demitir hoje do cargo.Tudo 
por causa da revelação sobre a 
manipulação de falsos dados so-
bre consumo de veículos popula-
res. Como é duro sobreviver no 
Japão, cuja honra enraizada na 
cultura obriga que corruptos ou 
mentirosos sejam dura e exem-
plarmente punidos...
ELEIÇÕES - EUA COM BRASIL 
- "As eleições nos Estados Unidos 
estão em linha final, e aos poucos 
a situação vai se afunilando em 
dois candidatos: Hillary e Trump. 
Ambos têm boa formação literária, 
cada qual em seu konw how do. 
Trump é um homem de sucesso 
profissional, visionário, mas dei-
xa sempre no ar a estranheza de 
seus atos e que fazem os eleitores 
mais sensatos ficarem descon-
fiados em uma vitória. Seria isso 
que o americano comum dese-
ja para seu país ?Dúvida, talvez 
não. Publicou vários livros, entre 
eles A arte de negociação, Como 
ficar rico, Nós queremos que você 
fique rico e Nunca desista, além 
do emblemático Toque de Midas. 
Hillary, por sua vez, tembém teve 
publicados alguns livros, entre eles 
Hard choices, Vivendo a história e 
It takes a village. Ela deverá ter a 
maior fatia dos eleitores, pela sua 
firmeza de ações, desenvoltura 
mundial, conhecimento dos gran-
des problemas internos e externos 
da grande nação. Nesse aspecto, 
o eleitor/delegado ponderará no 
exercício do voto, imaginando a 
continuidade de um país centra-
do, atuante, desenvolvimentista. 
Bem que nós poderíamos ter por 
aqui alguma coisa assim, mas, in-
felizmente, existiram aqueles que 
não sabem falar, não leem nada 
e odeiam leitura, são banalizados, 
soltam pérolas excomungadas do 
vernáculo menos castiço, verda-
deiros 'boas-moles' da língua pá-
tria. Pobre Brasil." (Gege Angelini 
- Belo Horizonte/MG)
ÓDIO CONTRA PIMENTEL -  Lá 
no Oeste de Minas, durante o fe-
riado de 21 de abril, um fazendeiro, 
por iniciativa própria, puxou assun-
to político em uma roda de amigos 
na praça central de Lagoa da Pra-
ta. Em determinado momento ele 
próprio atalhou: "Não sei a opinião 

de vocês, mas eu gostaria que o 
atual governador Fernando Pi-
mentel fosse cassado". Cena um: 
Indagado sobre o motivo, o aludi-
do fazendeiro respondeu : " É por 
ele ser filiado ao PT que eu detesto 
este partido e toda sua gente". Co-
mentário: Palavras desta natureza 
demonstram como o ódio e a into-
lerância toma conta do embate po-
lítico nacional. No presente caso, 
o dito senhor não sabe sequer do 
que o atual governador estaria 
sendo acusado. Cruz credo, gen-
te ! (Jornal Edição do Brasil - Belo 
Horizonte/MG)
QUEDA DO PIB FAZ PAÍS RE-
TROCEDER 5 ANOS. FICAMOS 
BEM MAIS POBRES: EM DÓ-
LAR, PIB BRASILEIRO CAIU 
26,8% EM 2015 - Com o resulta-
do negativo de 4,8% do PIB em 
2015, o governo Dilma Rousseff  
manteve a marca de terceiro pior 
crescimento econômico desde o 
início da República, sendo apenas 
melhor que os de Fernando Collor 
e de Floriano Peixoto. De acordo 
com o IBGE, o desempenho da 
economia brasileira fez com que 
a produção do país retornasse ao 
patamar do primeiro trimestre de 
2011. Ou seja, o volume de bens e 
serviços produzidos está no mes-
mo nível de quando ela assumiu 
a presidência da República, cinco 
anos atrás. Em síntese: o Brasil 
ficou literalmente estagnado. (Jor-
nal Mercado Comum - Belo Hori-
zonte/MG) 
SEGUROS - COBERTOR CURTO 
- Seguimos vivenciando tempos 
difíceis e turbulentos na econo-
mia nacional, com efeitos danosos 
para os empresários, que sofrem 
as consequências de uma crise 
que reduz profundamente os ren-
dimentos de suas empresas, co-
loca em risco a sua sobrevivência 
e ameaça empregos. Geração de 
caixa e a produtividade são prio-
ridade neste momento de incer-
tezas e insegurança com relação 
aos mercados. É comum, neste 
ambiente, as empresas cancela-
rem seguros ou restringir cober-
turas de seguros juntamente com 
tantos outros cortes de custos, 
aumentando a exposição a riscos 
e agravando despesas em caso 
de sinistros. Gerenciar riscos de 
forma responsável tem implica-
ções diretas nos resultados e na 
sobrevivência das empresas, in-
clusive junto aos seus clientes e 
fornecedores. Não podemos es-
quecer que a possibilidade de rea-
lização do risco nunca é nula, dada 
a sua característica ou estado do 
que pode acontecer. Aquilo que é 
possível, que ocorre de maneira 
inesperada. A probabilidade, por 
sua vez, pode ser baixa, média ou 
alta em função da exposição aos 
riscos. Alguns segmentos empre-
sariais têm maior exposição em 
função da natureza de suas ativi-
dades. As recentes catástrofes im-
põem aos gestores de riscos maior 
rigor no gerenciamento de riscos, 
tratando-os de forma a eliminá-
-los, controlá-los ou transferi-los. 
Ao decidir pela transferência de 
riscos na forma de contratação de 
seguros deve-se buscar a plena 

C l a s s i f i c a d o s
VENDO CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO - Mercedes Bens 1113, reformado, 
turbinado, freio á ar, direção hidráulica: Tratar (34) 9 9793-3213.
VENDO UM SITIO DE 5,5 ALQUEIRES - Bem localizado, todo formado, bom 
de água, 17 km próximo da cidade do Prata/mg., valor a combinar: fone: 99971-
7066 -  99646-8174.
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

cobertura inerente às atividades 
desenvolvidas pela empresa. Uma 
apólice de seguro, abrangente e 
baseada em dados cuidadosa-
mente analisados e construídos, 
precisa existir. Precisa trazer a 
segurança de que, numa eventu-
alidade, a empresa estará coberta 
dos prejuízos sofridos. Seguro não 
é "commodity", um produtos que 
possa ser avaliado fisicamente. 
Estamos lidando com um "contra-
to" com condições expressas de 
coberturas e restrições, direitos e 
deveres e diferenciações significa-
tivas de seguradora para segura-
dora. Cancelar seguros e restringir 
coberturas não é melhor caminho 
para reduzir despesas, tampouco 
negligenciar as negociações. Ao 
negociar o contrato de seguro, se 
faz necessário total envolvimento 
com o processo, analisando e ne-
gociando as condições para que o 
alcance pretendido seja alcançado 
com êxito. Cabe ao profissional 
de seguros (Corretor de Segu-
ros) promover com eficiência o 
processo de colocação dos ris-
cos no mercado com a diligência 
que lhe é delegada pelos clientes 
buscando atender as suas neces-
sidades. (Sérgio Frade - Especia-
lista em seguros - Belo Horizonte/
MG)
DESIGUALDADE SOCIAL: O 

EFEITO SALÁRIO MÍNIMO - Na 
última década, o governo fede-
ral adotou no Brasil uma política 
para dar mais poder de compra a 
quem recebe um salário mínimo. 
O valor do mínimo passou a ser 
reajustado com base na inflação 
mais um adicional relacionado ao 
crescimento da economia - uma 
espécie de prêmio de produtivi-
dade. Dessa forma, o valor real 
do piso mais que dobrou desde 
2000. Entre os objetivos estava 
a redução da desigualdade. Mas 
um estudo da Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvimen-
to Econômico (OCDE) mostra 
que essa não é a melhor política 
social para o país. A conclusão é 
resultado do seguinte exercício: 
se o governo tivesse corrigido 
as aposentadorias e benefícios 
da Previdência Social equivalen-
tes ao mínimo - que representam 
70%do total - pela inflação e di-
recionado o valor do "prêmio da 
produtividade" aos beneficiários 
do Bolsa Família, a desigualdade 
poderia ter caído mais. "Medidas 
que alcançam os mais pobres são 
mais eficazes para reduzir a desi-
gualdade. O reajuste real do sa-
lário mínimo não está entre elas", 
afirma Jens Arnold, economista 
da OCDE, que estuda o Brasil.
(Revista Exame - São Paulo/SP)  

IPTU dos Bairros Colina Park e Jacarandá
 O escritório de vendas de lotes dos Bairros 
Colina Park Boulevard e Residencial Parque do Jaca-
randá informa aos compradores de que os carnês de 
IPTU, já se encontram disponíveis para serem entre-
gues aos mesmos no seguinte endereço: Praça XV 
de Novembro 559, ao lado do Banco HSBC.
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 O juiz Sérgio Moro anulou 
pela primeira vez os benefícios de 
um delator na Operação Lava-Ja-
to. O empresário e lobista Fernan-
do Moura, condenado a 16 anos e 
dois meses de prisão, perdeu as 
vantagens após mentir em depoi-
mento à Justiça Federal no início 
do ano. O lobista foi preso pela 
Polícia Federal na manhã desta 
quarta-feira logo após a sentença. 
Além da liberdade, Moura agora 
pode ser processado normalmen-
te em outras ações relativas ao 
esquema da Petrobras. “Não se 
trata de tratamento severo, pois o 
colaborador que mente, além de 
comprometer seu acordo, coloca 
em risco a integridade da Justiça 
e a segurança de terceiros que 
podem ser incriminados indevida-
mente”, afirmou o juiz Sérgio Moro 
na sentença divulgada nesta quar-
ta-feira que também condenou 
o ex-ministro José Dirceu. Moro 
determinou ainda que os depoi-
mentos à força tarefa da Lava-Jato 
feitos por Moura percam o valor 
probatório em decorrência de seu 
comportamento passando apenas 
a valer como confissão. “Os de-
poimentos devem ser descartados 
como elemento probatório a ser 
considerado, em vista da falta de 
credibilidade do acusado em razão 
da alteração significativa de seus 
depoimentos em Juízo e sem justi-
ficativa” afirmou o juiz explicando: 

“Considero os seus depoimentos, 
portanto, apenas como uma con-
fissão da prática de crimes por ele 
mesmo”. O lobista recebeu pelo 
menos R$ 5 milhões em propina 
e atuou na indicação de cargos 
comissionados na Petrobras ao 
lado do ex-ministro José Dirceu, 
também condenado nesta quarta-
-feira, mentiu sobre sua delação 
ao prestar depoimento. Em 22 de 
janeiro, ao ser ouvido por Moro, 
o lobista negou que tivesse lido o 
acordo antes de assiná-lo e disse 
que não recebeu de Dirceu uma 
recomendação para deixar o país 
quando estourou o escândalo do 
mensalão. Seis dias depois, Fer-
nando Moura voltou atrás após 
ser alertado que poderia perder os 
benefícios que recebera por causa 
da delação premiada, como o di-
reito de responder ao processo em 
liberdade. Ao se retratar, disse que 
sofreu uma "ameaça velada" para 
mudar seu testemunho. No dia 28, 
ele disse novamente que recebeu 
uma dica para viver no exterior du-
rante o processo do mensalão. As 
investigações da força tarefa da 
Lava-Jato não encontram indícios 
de que o lobista foi ameaçado e 
recomendou a anulação do acor-
do. O pedido foi aceito por Moro, 
que apesar da violação do acordo, 
considerou a confissão dos crimes 
como um atenuante na hora de de-
finir a pena. (Fonte: Site Portal G1)

Pela primeira vez, um delator 
perde benefícios na Lava-Jato

 O presidente interino Mi-
chel Temer estuda fazer um pro-
nunciamento à nação relatando a 
situação ruim das contas públicas 
que herdou do governo da presi-
dente afastada Dilma Rousseff. 
A ideia foi sugerida por diversos 
senadores, durante reunião de lí-
deres do Senado no Palácio do 
Jaburu nesta quarta-feira. Segun-
do participantes do encontro, Te-
mer recebeu bem a proposta. Mas 
ainda quer ouvir os ministros Eli-
seu Padilha (Casa Civil), o próprio 
Geddel Vieira Lima (Secretaria de 
Governo), que estava na reunião, 
e o secretário de Comunicação 
Social, Márcio Freitas. A equipe 
econômica vai apresentar, na pró-
xima sexta-feira, um novo relatório 
bimestral de receitas e despesas. 
É nele que o governo Michel Temer 
pretende apresentar um diagnósti-
co preliminar das contas públicas 
de 2016. Essas informações em-
basarão a fala de Temer, caso ele 
decida fazê-la. Tradicionalmente, o 
relatório aponta como está o com-
portamento da arrecadação e dos 
gastos do governo e mostra o que 
está sendo feito para o cumpri-
mento da meta fiscal. Hoje, ela é 
de um superávit primário de R$ 24 

bilhões para o governo central. No 
entanto, com a recessão econômi-
ca, o governo Dilma Rousseff já ha-
via encaminhado ao Congresso um 
projeto alterando a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) de 2016 e 
transformando a meta num déficit 
primário de R$ 96,6 bilhões. Esse 
número, contudo, será muito maior. 
Temer disse nesta quarta-feira, em 
reunião com líderes, que a conta 
será de R$ 150 bilhões. Isso por-
que a frustração de receitas pre-
vista na proposta encaminhada ao 
Legislativo já está muito maior. Pe-
las contas do governo, só a queda 
adicional na arrecadação até agora 
está em torno de R$ 30 bilhões, 
sendo R$ 12 bilhões decorrentes 
da não aprovação da CPMF. Tam-
bém há um aumento de despesas 
em torno de R$ 5 bilhões. Na conta 
também entrarão passivos decor-
rentes da renegociação das dívidas 
de estados com a União. Pode en-
trar no cálculo ainda um problema 
com a Eletrobras, que não conse-
guiu apresentar seu balanço nos 
Estados Unidos. A estatal corre o 
risco de ter que resgatar recibos de 
ações (ADRs) no mercado, o que 
teria impacto sobre o Tesouro Na-
cional. (Fonte: Site Portal G1)

Temer estuda fazer pronunciamento 
sobre situação ruim das contas herdadas

Educação
 Aconteceu nesta sema-
na de16/05 à 20/05 o primeiro 
módulo de baixa visão, ministrada 
pela palestrante Márcia Goulart 
Magnabosco do CAP com o apoio 
da equipe CAEDD e da Secretária 
de Educação e Cultura do Prata. 
Ofertando vagas para os profissio-

nais da educação da rede Munici-
pal e Estadual. O curso está sen-
do realizado nas dependências da 
UAITEC "A Educação é o primei-
ro passo para um futuro melhor".                                                                                                             
CAP (Centro de Apoio pedagó-
gico as pessoas com deficiência 
visual)
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 Diante da urgência de se 
levar à votação a redução da meta 
fiscal para 2016, o ministro do Pla-
nejamento Romero Jucá informou a 
senadores aliados que o rombo nas 
contas públicas deve ultrapassar 
os 160 bilhões de reais. O número 
definitivo será detalhado ao Con-
gresso na próxima segunda-feira, já 
que tanto Jucá quanto o ministro da 
Fazenda Henrique Meirelles ainda 
trabalham para finalizar uma radio-
grafia nas contas públicas e angariar 
apoio para que o tema seja votado 
tanto por deputados quanto por se-
nadores já na terça-feira de manhã, 
O presidente do Congresso Renan 
Calheiros (PMDB-AL), responsável 
por convocar a sessão do Congres-
so que votará a redução da meta 
fiscal, recebeu o diagnóstico de Jucá 
de que o caos nas contas deixado 
pelo governo Dilma Rousseff não 
se aproxima de forma nenhuma dos 
cerca de 96 bilhões de reais aventa-
dos pelo então ministro da Fazenda 
Nelson Barbosa, e sim da casa dos 
160 bilhões de reais. O primeiro 
panorama da área econômica es-
timava que o rombo poderia supe-
rar 120 bilhões de reais, número já 
considerado defasado pelo governo 
interino. "Soube que o déficit já teria 
ultrapassado os 160 bilhões de reais. 
Esse é um argumento definitivo para 
que nós possamos votar a redução 
da meta de forma rápida, célere e 
urgente", disse Calheiros. "Estamos 
tendo preocupação com o déficit. 
Tive uma conversa com o ministro do 
Planejamento e a informação de que 
o déficit, a partir de contas que até 
agora o governo fez, já passa de 160 

bilhões de reais. Os cálculos, que 
ainda não terminaram, já passam de 
160 bilhões de reais. Isso, mais do 
que nunca, é preocupante e signifi-
ca dizer que precisamos rapidamen-
te fazer essa sessão do Congresso 
Nacional", completou. O presidente 
interino Michel Temer reuniu-se na 
manhã de hoje com o ministro da 
Secretaria de Governo Geddel Vieira 
Lima e com 11 senadores de partidos 
que deram suporte ao impeachment 
da presidente Dilma Rousseff. Na 
reunião, além de relatar os primeiros 
cinco dias de governo, Temer pediu 
apoio dos líderes para as primeiras 
medidas a serem aprovadas pelo 
Congresso, consideradas um teste 
de força para a recente base aliada. 
As estimativas são de que o "cen-
trão", grupo de sustentação de Temer 
na Câmara dos Deputados, chegue 
a 291 deputados. No Senado, o col-
chão de apoio a Temer ultrapassa os 
50 parlamentares. No encontro a por-
tas fechadas no Palácio do Jaburu, 
Temer ainda ouviu de líderes no Se-
nado que seria preciso, nas palavras 
do senador Ronaldo Caiado (DEM-
-GO), "desmitificar a tese de que o 
PT fez alguma coisa pelo cidadão 
mais carente e humilde" e detalhar 
o que o tucano Cássio Cunha Lima 
(PSDB-PB) chamou de "herança 
maldita". Com o inventário deixado 
pela administração Dilma pronto, é 
provável que Michel Temer venha a 
público expor à população como es-
tão as contas públicas. "O importante 
é não falar nada antes desse inven-
tário. É o momento de não se perder 
pela boca", disse Cunha Lima. (Fon-
te: Site Revista VEJA)

Planejamento estima que rombo nas contas 
públicas deve ultrapassar R$ 160 bi  

O ex-ministro-chefe da Casa Ci-
vil José Dirceu foi condenado a 
23 anos e três meses de prisão 
em regime fechado pelos crimes 
de corrupção passiva, pertinên-
cia (participação) à organização 
criminosa  e lavagem de dinheiro 
por seu envolvimento no esque-
ma investigado pela Operação 
Lava Jato. A sentença do juiz 
federal Sérgio Moro foi divulga-
da na manhã desta quarta-feira 
(18). Foram condenadas ainda 
outras 10 pessoas, incluindo o 
ex-tesoureiro do PT João Vaccari 
Neto. Dirceu, que também já ha-
via sido julgado por seu envolvi-
mento no esquema do mensalão, 
foi condenado pelo recebimento 
de propina paga pela empreitei-
ra Engevix e por dissimulação e 
ocultação de bens provenientes 
do pagamento de propina. Desde 
o início do processo, a defesa de 
Dirceu nega as irregularidades 
atribuídas a ele. A sentença trata 
do pagamento de R$ 56,8 milhões 
em propinas pela Engevix, inte-
grante do cartel de empresas que, 
em conluio com políticos, fatiava 
obras na Petrobras. O montante 
é referente a 0,5% e 1% de cada 
contrato e aditivo da empresa em 
obras da Unidade de Tratamento 
de Gás de Cacimbas, na refinaria 
Presidente Bernardes, na refina-
ria Presidente Getúlio Vargas e 
na refinaria Landulpho Alves. De 
acordo com a sentença, Dirceu 
recebeu um total de aproxima-
damente R$ 15 milhões em pro-
pinas. "Parte dela (propina), cer-

ca de um terço, no montante de 
cerca de quinze milhões de reais 
foi destinada, entre 2007 a 2013, 
ao grupo político dirigido por José 
Dirceu de Oliveira e Silva em de-
corrência do apoio político que ele 
havia concedido para a indicação 
e permanência de Renato de Sou-
za Duque no cargo de diretor da 
Petrobras", disse Moro em sua 
sentença. Sérgio Moro chamou de 
"perturbador" o fato de que José 
Dirceu praticava crimes como la-
vagem de dinheiro durante o jul-
gamento do mensalão, no qual 
também foi condenado.“O mais 
perturbador, porém, em relação 
a José Dirceu de Oliveira e Silva 
consiste no fato de que praticou 
o crime inclusive enquanto esta-
va sendo julgado pelo plenário 
do Supremo Tribunal Federal na 
Ação Penal 470, havendo regis-
tro de recebimento de propina 
até pelo menos 13/11/2013. Nem 
o julgamento condenatório pela 
mais alta corte do país represen-
tou fator inibidor da reiteração cri-
minosa, embora em outro esque-
ma ilícito. Sérgio Moro, juiz” Moro 
diz, contudo, que não acredita 
que Dirceu seja o "comandante" 
da organização criminosa inves-
tigada pela Operação Lava Jato. 
"Não reconheço José Dirceu de 
Oliveira e Silva como o coman-
dante do grupo criminoso, pelo 
menos considerando-o em toda 
a sua integralidade (empresários, 
intermediários, agentes públicos e 
políticos)", afirmou Moro. (Fonte: 
Site UOL)

José Dirceu é condenado a 
23 anos de prisão na Lava Jato
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O RETORNO É GARANTIDO. LIGUE: (34) 3431-2447

ANUNCIE NO

De esquina, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro, área 
de serviço coberta, garagem, mini-piscina e cerca elétrica. 

Tratar: 99999-8767 ou 99136-0096.

ALUgo ExCELENTE CASACombate ao tráfico de drogas na 
cidade do Prata

 Durante operação anti-
drogas, A Policia Militar recebeu 
denúncia que na Rua Nazário 
Fagundes de Freitas, defronte 
ao número 130, havia um casal 
comercializando entorpecentes 
e que a todo o momento chega-
vam usuários de moto e o casal 
pegava a droga dentro de um 
veículo Gol cor prata que estava 
estacionado no local e entregava 
para eles. De imediato policiais 
deslocaram ao local, quando o 
autor Maycon Douglas Macedo 
Souza, que estava em pé ao lado 
do veículo percebeu a presença 
das viaturas tentou entregar uma 
porção de maconha para a autora 
Michelly Fuzaro Pinhal, sua na-
morada que estava sentada den-

tro veículo, vendo que não dava 
tempo devido à presença bem 
próxima dos militares, colocou a 
droga dentro da boca e engoliu 
parte do produto, com muito cus-
to conseguimos fazer com que 
autor Maycon jogasse um pouco 
do entorpecente no chão. Durante 
as buscas foi localizado no bolso 
do autor Maycon R$ 49,00 em 
dinheiro em notas fracionadas e 
01 aparelho de telefone celular. 
Dentro do veículo foi localizado 
R$ 844,00 reais em notas fracio-
nadas. O autor Maycon já tem 
varias passagens por tráfico de 
drogas. Os autores foram presos 
e conduzidos à delegacia de polí-
cia, juntamente com a droga e os 
materiais apreendidos.

Quem sabe vender o Brasil na 
bacia das almas?

 Michel Temer escalou 
uma super mulher da área eco-
nômica para presidir o BNDES e 
comandar o gigantesco programa 
de venda de participações do go-
verno em empresas de economia 
mista. O mercado financeiro co-
memora a indicação da econo-
mista Maria Silvia Bastos Marques 
para comandar as privatizações. 
Ela conhece o banco a fundo, pois 
já foi diretora no governo Fernan-
do Collor. Ex-Autoridade Pública 
Olímpica, Maria Silvia tem tudo 
para bater um recordes de vendas 
de "estatais" na bacia das almas. 
O trabalho de venda de participa-
ções nas "estatais" será feito em 
conjunto com Romero Jucá, José 
Serra e Moreira Franco, articulan-
do compradores aqui dentro e lá 
fora. Tudo sob a coordenação de 
Henrique Meirelles e com a ajuda 
de um Banco Central comandado 

 A Câmara dos Deputados 
não deixou barato e o Supremo Tri-
bunal Federal, em decisão liminar 
da ministra Rosa Weber, deu aval 
para a cobrança da responsabili-
dade da verborragia política. A mi-
nistra determinou que a presidente 
afastada Dilma Roussef seja noti-
ficada para responder a ação da 
Procuradoria Parlamentar da Câ-
mara. O STF e a Câmara querem 
que ela esclareça o uso do termo 
“golpe'' nos discursos públicos, so-
bre o processo de impeachment, 
ocorrido dentro da lei, conforme 

citam as duas instituições. Assim 
que for notificada, Dilma terá até 
10 dias para enviar à Corte a à Câ-
mara a sua justificativa. De acordo 
com a assessoria da Procuradoria 
da Câmara, a ação foi levada pelo 
órgão ao STF no último dia 5 “e 
atendeu a um pedido do deputado 
federal Júlio Lopes (PP-RJ). O de-
putado questiona o que consistiria 
o suposto golpe, quem seriam os 
golpistas e o motivo de a Presiden-
te não ter recorrido a nenhuma ins-
tituição para evitar o que considera 
ser golpe''. (Fonte: Site UOL)

STF notifica Dilma para 
que esclareça o termo 
“golpe” no discurso

 Após várias denúncias 
que o autor Gilmar Soares Bar-
bosa, vulgo "Paulistinha", estaria 
traficando entorpecente no ponto 
de chapa, localizado na MGC 497 
defronte o posto de combustível 
Carga Pesada, policiais militares 
passaram a monitorar o local. Ao 
abordar o autor próximo ao ende-
reço, foi encontrado com ele um 
involucro contendo 06 seis pedras 
de crack doladas prontas para a 
venda e R$ 48,85 reais em di-
nheiro em moedas e notas fracio-
nadas e 01 aparelho de telefone 
celular. Durante busca minuciosa 
no local da denuncia foi localizado 
debaixo de um toco de pau, usado 
como banco, 01 pedra maior de 
crack, 01 faca com resquícios da 
mesma droga. O autor já foi preso 

em outra ocasião por trafico e se 
encontra em albergue. O autor foi 
preso e conduzido à delegacia de 
polícia, juntamente com a droga é 
o dinheiro apreendido.

 Durante operação anti-
drogas, a Policia Militar recebeu 
informação que na Rua Miranda, 
número 190 Bairro Primavera, es-
taria ocorrendo tráfico de drogas. 
De imediato policiais passaram a 
monitorar a residência, onde foi vi-
sualizado o autor Douglas Nunes 
Macedo ao chegar e logo após sair 
em motocicleta CG 150 cor preta, 
placa OQK 1332. A motocicleta foi 
abordada logo adiante, quando 
foi localizado no bolso do autor 
Douglas, 02 buchas de maconha, 
pesando 06 gramas, 01 aparelho 
de telefone celular e R$23,55 reais 
em dinheiro. Policiais adentraram 
na casa e durante as buscas, foi 
localizado no bolso da calça do 
autor Luiz Carlos Teodoro Oliveira, 
proprietário da residência, R$ 114, 
50 reais em notas fracionadas e 
01 aparelho de telefone celular e 
na varanda da cozinha, dentro de 
uma botina localizamos uma saco-
la de plástico contendo: 05 buchas 
de maconha doladas prontas para 

a venda, pesando 19 gramas; 08 
tabletes da mesma droga pesan-
do 32 gramas e 01 tablete maior 
também de maconha pesando 33 
gramas, totalizando um total de 
91 gramas maconha. Foi locali-
zada também uma faca com res-
quícios de maconha. Os autores 
foram presos e conduzidos a essa 
delegacia, juntamente com a mo-
tocicleta, a droga é os materiais 
apreendidos.

pelo economista-chefe do Itaú, 
Ilan Goldfajn. E nada melhor que 
um Pedro Parente na Petrobras 
e um Gustavo do Vale no Banco 
do Brasil para fazer a alegria de 
investidores ávidos por lucros e 
compras. A petelândia, que acha-
va que sabia de tudo, mas de nada 
sabia quando convinha, vai apren-
der o que significa fazer grandes 
negócios para entregar o Brasil, 
definitivamente, a quem dele sem-
pre quis se apossar: o mega ca-
pital transnacional. O PT cumpriu 
bem a missão de bagunçar tudo, 
para os adversários e aliados trai-
dores ganharem muito dinheiro, 
depois. Nada como um País leva-
do a falência moral e econômica 
para gerar lucros bilionários para 
quem é profissional em ganhar di-
nheiro. (© Jorge Serrão. Edição do 
Blog Alerta Total de 17 de Maio de 
2016).
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gemini compromete Dilma mais que 
Pasadena, e risco de processo nos 
EUA apavora Presidenta afastada

 A perda definitiva da Presi-
dência da República, dentro de seis 
meses, não arrasa apenas politica-
mente com Dilma Rousseff. Judicial-
mente, ser tirada do cargo, a submete 
a riscos perigosos. Sem foro privile-
giado, Dilma fica vulnerável em qual-
quer ação que seja movida na Lava 
Jato. Pior e mais apavorante ainda, 
ela fica fragilizada para responder 
a processos contra a Petrobras nos 
EUA. Os escândalos Pasadena e Ge-
mini são os calcanhares de Aquiles 
de Dilma. Na tentativa de se eximir 
de responsabilidade sobre a crimino-
sa compra da refinaria de Pasadena, 
Dilma Rousseff tem alegado que só 
autorizou tal compra porque foi indu-
zida em erro por um relatório engano-
so do diretor Cerveró. Pura versão da 
carochinha, porque qualquer crianci-
nha sabe que nada na Petrobras se 
decide sem ouvir o Presidente da Re-
pública e o próprio Conselho de Ad-
ministração da Petrobras (do qual Dil-
ma fez parte na Era Lula). Além disso, 
para diluir a culpa de Dilma, existem 
os que defendem que a responsabili-
dade pela desastrosa compra de uma 
refinaria sucateada deve ser dividida 
por todos os conselheiros do Conse-
lho de Administração da Petrobras. 
Porém, mesmo esses não negam 
que a responsável maior é Dilma - a 
então presidente do Conselho, que 
comandava com mão-de-ferro o se-
tor energético do País. Dilma não só 

sabia de tudo como avalizava todas 
as ordens vindas do alto comando 
da Petrobras (José Sérgio Gabrieli) 
e do Palácio do Planalto (Luiz Inácio 
Lula da Silva). Existe algo mais com-
prometedor que Pasadena. Relativa-
mente ao caso da Gemini – espúria 
sociedade da Petrobras com a White 
Martins para produzir e comercializar 
Gás Natural Liquefeito – não há argu-
mentos capazes de diluir a culpa de 
Dilma. Arquitetada no período em que 
Dilma acumulava os cargos de Minis-
tra de Minas e Energia e presidente 
do Conselho de Administração da Pe-
trobras, a Gemini - sociedade da qual 
a Petrobras tem 40% das quotas, e 
a White Martins tem os outros 60% 
– é a mais perfeita prova da audácia 
dos espoliadores dos cofres públicos. 
O que piora a situação de Dilma no 
caso da Gemini é que existem provas 
documentais irrefutáveis que ela foi 
categoricamente alertada por diver-
sas vezes sobre a rapinagem que es-
tava sendo praticada na área sob seu 
comando. Com o propósito de permi-
tir uma ligeira avaliação dos danos 
causados à Petrobras pela Gemini, 
será apresentado a seguir um grave 
aspecto da questão: o compromete-
dor Acordo de Quotistas da Gemini, 
datado de 29 de janeiro de 2004.

O comprometedor Acordo de 
Quotistas

Por meio de tal Acordo, simplesmen-
te, entregaram o cartório nacional de 
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produção e comercialização de Gás 
Natural Liquefeito (GNL) à White Mar-
tins. No item 3.2 (página 4 do Acordo) 
consta: “As Partes concordam que 
a Sociedade deverá (...) contratar a 
White Martins ou Afiliada desta para 
a execução dos serviços de logísti-
ca do fornecimento de gás natural 
liquefeito aos clientes da Sociedade, 
desde a planta de liquefação (...) até 
o ponto de entrega aos clientes, in-
cluindo o transporte, o controle de 
estoques dos clientes, a definição 
e otimização das rotas de entrega, 
manutenção das carretas e tanques 
criogênicos e dos equipamentos utili-
zados na prestação de serviços aqui 
contemplados.” No item 3.3 (página 
5), o Acordo prevê a possibilidade de 
a Gemini contratar o fornecimento e/
ou a prestação de serviços de outra 
empresa que não seja a White Mar-
tins. Nesse caso, a Sociedade deve-
rá providenciar a cotação de preços 
junto a “empresas idôneas”; e, em 
seguida submeter tal cotação à White 
Martins. Acontece que, em decorrên-
cia de uma flagrante malandragem, 
a Gemini só se livrará de ter a Whi-
te Martins como a prestadora de to-
dos os serviços, se ela abrir mão de 
seu direito. A malandragem é que a 
White Martins poderá exercer o di-
reito de preferência previsto no item 
3.3.2 (página 6), a seguir transcrito: 
“A White Martins ou qualquer de suas 
Afiliadas, terá direito de preferência 
para o fornecimento e/ou a prestação 
de serviço à Sociedade (...) A White 
Martins poderá, no prazo de 10 (dez) 
dias a contar do recebimento da noti-
ficação, notificar a Sociedade de que 
deseja igualar a melhor oferta para 
o fornecimento e/ou a prestação de 
serviço do item em questão, caso em 
que as partes se comprometem a (...) 
aprovar a contratação do fornecimen-

to e/ou a prestação de serviço de tal 
item com a White Martins ou qualquer 
de suas Afiliadas.”

Superfaturamento possibilitado 
pelo Direito de Preferência

O direito de preferência, além de afu-
gentar qualquer “empresa idônea” de 
uma licitação fraudulenta, possibilita 
a prática de imensos superfaturamen-
tos contratualmente legais, levados a 
efeito pela detentora da preferência, 
conforme o hipotético caso abaixo. 
Suponhamos que seja R$ 100 o pre-
ço justo de um determinado serviço 
para o qual haverá uma concorrência. 
Basta que se faça uma combinação, 
de forma que um “concorrente amigo” 
vença a falsa disputa com o preço de 
R$ 300. A propósito, quem já partici-
pou de cartel sabe muito bem o que é 
um “concorrente amigo”.
A concretização da fraude se dará 

com o exercício do direito da 
preferência.

Em outras palavras, o detentor da 
preferência igualará seu preço ao do 
“concorrente amigo” que havia apre-
sentado o mais baixo preço. Assim, 
a detentora da preferência será con-
tratada por R$ 300 para um serviço 
que vale R$ 100. E, o que é melhor: 
tudo contratualmente correto, con-
forme as regras estipuladas pelo al-
tamente lesivo. Acordo de Quotistas. 
Dilma sabia de tudo no caso Gemini. 
A Força Tarefa da Lava Jato dispõe 
de todas as informações que com-
plicam Dilma. O escândalo também 
é alvo de denúncia formal nos EUA. 
Já está sendo analisado pela SEC 
- Securities and Exchange Commis-
sion, a xerife do mercado de capitais. 
Dificilmente, Dilma escapará da SEC. 
Ela está cada vez mais perdida e de-
sorientada... (© Jorge Serrão. Edição 
do Blog Alerta Total de 18 de Maio de 
2016).


