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ANUNCIE NO

Justiça divulga limite de gastos nas eleições municipais; SP tem maior teto

 A Justiça Eleitoral di-
vulgou nesta quarta-feira (20) os 
limites de gastos nas eleições 
municipais que serão realizadas 
em outubro em todo o país. Os 
valores máximos para os gastos 
de campanha variam em cada 
município. O teto máximo é o da 
cidade de São Paulo, que possui 
o maior número de eleitores. Na 
capital paulista, cada candidato 
a prefeito poderá gastar até R$ 
45,4 milhões no primeiro turno, e 
R$ 13,6 milhões no segundo tur-
no. Os menores limites de gasto 
estão nos 3.794 municípios com 
até 10 mil eleitores, onde os can-
didatos a prefeito poderão gastar 
até R$ 108 mil. Nessas cidades 
não há previsão de segundo tur-
no, que só é realizado em cidades 
com mais de 200 mil eleitores. 
Nestas eleições, passa a valer a 
proibição de doações de empre-
sas privadas aos partidos e candi-
datos. A restrição foi determinada 
por julgamento do STF (Supremo 
Tribunal Federal) que entendeu 

que o financiamento privado seria 
inconstitucional por favorecer o 
poder econômico e desequilibrar 
a disputa. A proibição tem levado 
candidatos a estimarem que o to-
tal de gastos ficará bem abaixo do 
teto. Serão permitidas apenas do-
ações de pessoas físicas, limita-
das a 10% da renda obtida no ano 
passado. Os limites de gastos em 
todo o país serão menores que os 
da última eleição municipal, em 
2012. Isso porque a minirreforma 
eleitoral aprovada no ano passa-
do pelo Congresso Nacional fixou 
em 70% do maior gasto declarado 
na eleição anterior o teto para os 
gastos de campanha.  Antes, eram 
os próprios partidos que informa-
vam qual seria o total dos custos 
de campanha. Em São Paulo, por 
exemplo, a campanha mais cara 
em 2012 foi a do prefeito Fernan-
do Haddad (PT), que declarou à 
Justiça Eleitoral ter gasto R$ 67 
milhões. A regulamentação publi-
cada pelo TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral) também prevê o número 

máximo de pessoas contratadas 
para atividades de campanha que 
pode ser feito por cada candidato. 
Novamente esse limite será maior 
em São Paulo, com 97 mil con-
tratações no caso dos candidatos 
a prefeito. O Rio de Janeiro vem 
logo depois, com seus candidatos 
a prefeito podendo contratar até 
53 mil pessoas para atividades de 
propaganda eleitoral.
Veja o teto de gastos para as 
capitais no 1º turno: - São Pau-
lo - R$ 45.470.214,12 - Belo Ho-
rizonte - R$ 26.697.376,47 - Rio 
de Janeiro - R$ 19.858.352,08 
- Salvador - R$ 14.679.383,56 
- Fortaleza - R$ 12.408.490,10 
- Curitiba - R$ 9.571.089,80 - 
Cuiabá - R$ 9.004.367,05 - Ma-

naus - R$ 8.977.801,98 - Pal-
mas - R$ 7.765.256,92 - Campo 
Grande - R$ 6.679.971,85 - Re-
cife - R$ 6.607.443,14 - Vitó-
ria - R$ 6.457.662,00 - Porto 
Alegre - R$ 5.849.383,99 - Goi-
ânia - R$ 5.683.083,86 - Natal 
- R$ 5.490.293,93 - Maceió 
- R$ 4.504.729,69 - Aracaju 
- R$ 3.763.115,71 - Florianó-
polis - R$ 3.628.198,44 - São 
Luís - R$ 3.142.045,97 - Porto 
Velho - R$ 2.957.334,5 - João 
Pessoa - R$ 2.465.246,00 - Te-
resina - R$ 2.191.795,79 - Boa 
Vista - R$ 1.830.123,37 - Belém 
- R$ 1.414.386,25 - Macapá - R$ 
1.182.802,88 - Rio Branco - R$ 
222.066,85. Fonte: (Site Revista 
VEJA)

Para a cidade do Prata, o limite para gastos dos candidatos a prefeito é de até R$ 281.128,93. 
Para os candidatos a vereador o valor limite de gastos é de até R$ 10.803,91
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
BRASIL SEM OBEDIÊNCIA À LEI 
- O Regulamento Geral de Direitos 
do Consumidor de Serviços de Tele-
comunicações (RGC) garante o di-
reito “à inviolabilidade e ao segredo 
de sua comunicação”. No entanto, O 
Globo revela que uma perícia feita no 
telefone do ex-presidente do grupo 
Andrade Gutierrez Otávio Azevedo 
mostra que o executivo, na condição 
de controlador da telefônica Oi, usava 
sua influência para obter informações 
confidenciais de clientes da empresa 
e checar se aparelhos eram alvo de 
interceptação autorizada pela Justiça. 
Para obter esse tipo de informação, 
Azevedo acionava o então diretor de 
Operações da Oi, James Meaney. A 
decisão da juíza Daniela Assumpção 
de Souza, bloqueando o Whatsapp, 
acabou revogada pelo presidente do 
STF, Ricardo Lewandowski:
NEM OS AMIGOS SEGURAM  - Luiz 
Inácio Lula da Silva deve ter ficado 
meio triste com seu amigo Ricardo 
Lewandowski. Presidente do plantão 
do Supremo Tribunal Federal durante 
o "recesso" de meio de ano, Lewan-
dowski decidiu que as gravações de 
telefonemas do ex-presidente Lula 
permaneçam na 13ª Vara Federal de 
Curitiba, sob responsabilidade do juiz 
Sérgio Moro. Lewandowski jogou a de-
cisão final sobre o assunto para o mi-
nistro Teori Zavascki, garantindo que o 
conteúdo das gravações permaneça 
em sigilo e que continuem tramitando, 
reservadamente, as conversas que 
mexam com autoridades que tenham 
foro privilegiado. A decisão de Lewan-
dowski foi uma grande derrota para a 
defesa de Lula - que deseja tirar tudo 
da mão de Moro, além de anular os 
principais "grampos" obtidos com au-
torização judicial.
FUTURA PRESA - Na Argentina, só 
se fala em alto risco de prisão para 
a ex-Presidente Cristina Fernandez 
Kirchner. Quem pode dar a ordem, a 
qualquer momento, é o juiz Sebastian 
Casanello, que toca o processo contra 
por suspeita de enriquecimento ilícito e 
adulteração de documentos públicos. 
Pobres hermanos argentinos... Como 
é triste viver em um País no qual um 
ex-presidente da República corre risco 
de ser preso por corrupção...
BRIGA ENTRE PAIS E FILHA  - Os 
fundadores do laboratório mineiro Par-
dini, Hermes e Carmem, estão pro-
cessando a própria filha. Eles acusam 
Áurea Pardini de não ter repassado 
25% de seus dividendos para os pais, 
como, alegam, esta previsto no con-
trato em que transferiram suas parti-
cipações para os três filhos. De 2011 
a 2015, Áurea recebeu 13 milhões de 
reais em dividendos do laboratório e 
de outras duas empresas da família. 
Os advogados de Hermes e Carmem 
estimam que a dívida da filha seja de 
15 milhões de reais. Em 2014, o fundo 
de investimento Gávea, sócio minoritá-
rio do Pardini, tentou fazer uma fusão 
com a rede de laboratórios Fleury. Mas 
Áurea se sentiu prejudicada no acor-
do e impediu que a negociação fosse 
adiante. Na ação judicial, o casal alega 
também que a filha os insulta com fre-
quência e ameaça vender sua parte na 
empresa. No processo, estão transcri-
tas conversas gravadas entre Áurea e 
os pais. Em uma delas, chama a mãe 
de "bnurra", "louca" e "péssima mãe". 
O Pardini fatura 800 milhões por ano. 
Os Pardini não quiseram comentar. 
(REVISTA EXAME - SÃO PAULO/SP)
TODOS NO MESMO BARCO  - Pou-
cos são os políticos brasileiros que 
não se envolveram com dinheiro ilegal 
nas campanhas políticas. Todos da si-
tuação e oposição, sendo que o PT foi 

mais fundo quando usou indevidamen-
te as empresas estatais como se fosse 
sua propriedade. Foram feitas extor-
sões de maneira a alimentar com mui-
to dinheiro suas campanhas políticas e 
isso envolveu seus integrantes, muitos 
deles já presos como é o caso de Zé 
Dirceu e João Vaccari Neto. Aliás, so-
bre Vaccari, a direção petista passou a 
visitá-lo periodicamente tentando evi-
tar que na sua delação premiada ele 
entregue de vez o ex-presidente Lula. 
Mas, sua família quer que ele fale a 
verdade, pois Vaccari já está condena-
do e entende que não é nenhuma van-
tagem ficar guardando segredo com o 
sacrifício de sua prisão. A direção do 
PT está tentando que em sua delação, 
ele comprometa apenas Dilma Rous-
seff, o que pode gerar a cassação da 
chapa que ela liderou, levando de rol-
dão também o presidente em exercício 
Michel Temer. (Jornal Edição do Brasil 
- Belo Horizonte/MG)
POSSÍVEL SAÍDA DO PÃO DE AÇU-
CAR DA BOLSA AGITA MERCADO, 
APONTA JORNAL  - As ações prefe-
renciais do Pão de Açucar registravam 
fortes ganhos. Os papéis estavam su-
bindo 4,81%. O mercado repercute a 
notícia publicada pelo jornal "O Estado 
de São Paulo" que afirma que o grupo 
Casino pode fechar capital do Pão de 
Açucar. Segundo a reportagem, o Gru-
po Casino está revendo suas estraté-
gias no Brasil. A ideia é que o grupo 
possa reunir seus ativos na América 
Latina em uma única empresa nos pró-
ximos meses."Nesse processo, não 
está descartado que o grupo comece 
a comprar ações de suas empresas 
listadas na região, acelerando o pro-
cesso de fechamento de capital de al-
gumas de suas subsidiárias". O Grupo 
Pão de Açucar negou o fechamento de 
capital. (Portal NewTrade - São Paulo/
SP) 
ATRASO EM REFORMAS DE POS-
TO DA PRF EM NOVA LIMA EXPÕE 
ABANDONO DE ESTRUTURAS DO 
TIPO NAS BRS DE MINAS - O posto 
de fiscalização da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) na BR-040, em Nova 
Lima (Grande BH), se transformou 
em símbolo do abandono de estrutu-
ras do tipo em rodovias federais que 
cortam Minas e pode continuar assim 
até 2018. Inativo há quatro anos, o 
local que deveria ser ponto de moni-
toramento do tráfego virou foco de 
proliferação de mosquitos. Para piorar, 
a reforma do imóvel, prevista para ser 
concluída em maio, não tem mais data 
definida-a concessionária Via-040 e a 
Agência Nacional de Transportes Ter-
restres (ANTT) renegociam prazos. 
Logo próximo dali tem o pedágio ex-
plorado pela Via-040. Deixar de cobrar 
de jeito nenhum. (Jornal Estado de Mi-
nas - Belo Horizonte/MG)
PÁGINA VIRADA - Acompanhamos 
a cada dia pela imprensa nacional a 
redução do foco em Dilma Rousseff 
(PT). A presidente afastada vai sumin-
do do noticiário,gradualmente esqueci-
da pelos jornalistas e pela sociedade. 
Para a mídia e os brasileiros em geral, 
ela já é página virada.O sumiço de 
Dilma das manchetes antecipa a sua 
deposição definitiva. Nos últimos dias, 
consolidou-se nos meios políticos a 
percepção de que o impeachment fi-
cou irreversível. O julgamento no Se-
nado parecia imprevisível, agora, não 
mais. O placar final continua incógnito, 
com muitos senadores escondendo o 
voto enquanto negocia com o Planalto, 
mas o resultado previsto por todos é 
um só: a queda da petista. 
COMO SERÁ DEPOIS DAS ELEI-
ÇÕES - Produtores de Etanol já dão 
como certo o aumento da Cide, (im-
posto da gasolina) para reforço do 
caixa do governo federal. Ou seja, a 
gasolina vai subir! O que é uma boa 

C l a s s i f i c a d o s
VENDO OU TROCO UMA CASA EM TERRENO OU VEICULO – Na Rua An-
tonio Donizete Franco Vilela, Bairro Rodoviário: Tratar (34) 9.9911-7283. Falar 
com Valmir
VENDO UMA CHÁCARA COM 12.100M² - Próximo á cidade do Prata na BR 
497 km 78, com ótima casa, churrasqueira, varandas, poço artesiano e uma 
casinha com 01 suíte e uma cozinha: Tratar (34) 9.9974-7808 ou 9. 9115-7881. 
Falar com Goiaba.
VENDO AGIO DE CASA NO JARDIM BRASIL – Com 2 quartos, sala cozinha, 
banheiro, duas áreas, quintal cimentado, toda forrada. Falta R$ 12.000,00 para 
quitar. Tratar: 9 9999-8767 ou 9 9136-0096.
VENDO AGIO DE TERRENO NO PARQUE JACARANDÁ II – Com 300m2, ótima 
localização. Tratar: 9 9999-8767 ou 9 9136-0096.
VENDO UMA CASA SEMINOVA MUITO BOA - Com 03 quartos, lavabo, sala 
de estar e sala de jantar, cozinha ampla, escritório, lavanderia, varanda muito 
boa e confortável, churrasqueira, piscina, garagem para 04 carros, casa toda 
com armários, terreno de 490m², sendo 295 metros de construção. Interessados 
tratar: (34) 9.9994-5530 ou (34) 9.9923-7807.
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

Por que Melania Trump 
mudou seu discurso?

 O maior discurso da vida 
de Melania Trump, atual mulher 
do republicano Donald Trump, se 
transformou no momento mais 
embaraçoso da disputa pela 
presidência dos EUA até agora. 
Acusada de plagiar trechos do 
discurso que Michelle Obama 
fez na convenção democrata 
oito anos atrás, a ex-modelo es-
lovena virou o assunto mais co-
mentado da noite inaugural da 
convenção republicana. O New 
York Times conseguiu explicar 
como o erro aconteceu. Melania 
havia se mantido nos bastidores 
da corrida presidencial até en-
tão e os estrategistas de Trump 
queriam que sua apresentação 
à nação fosse um dos momen-
tos mais gloriosos da convenção 
republicana. Para isso, contra-
taram dois dos mais renomados 
escritores de discursos políticos 
dos EUA, Matthew Scully e John 
McConnel, que ajudaram a redi-
gir a fala de George Bush após 
os atentados de 11 de Setembro. 
Os profissionais entregaram um 
rascunho a Melania no mês pas-
sado e esperaram, ansiosos, por 
sua reação. Entretanto, semanas 
se passaram sem que recebes-
sem qualquer resposta. Esta se-
mana, New York Times descobriu 
que Melania, às vésperas da sua 

grande noite, decidira que não 
estava confortável com o texto e 
começara a desconstrui-lo, tre-
cho por trecho, deixando apenas 
uma pequena fração do original. 
Seu plano silencioso para tornar 
suas as palavras escritas para 
ela teve um resultado desastro-
so: a repetição, palavra por pa-
lavra, de frases e temas tirados 
do discurso da primeira-dama Mi-
chelle Obama na convenção de-
mocrata, há oito anos. O escárnio 
foi instantâneo e implacável, des-
viando os rumos do que era para 
ser um dos momentos altos da 
convenção republicana. Foi um 
erro totalmente evitável, cometi-
do na frente de um público de 23 
milhões de telespectadores, que 
expôs as fraquezas de uma cam-
panha que rejeita as ferramentas 
e práticas de campanhas presi-
denciais modernas, tais como o 
uso de softwares gratuitos que 
detectam o plágio, para confiar 
nos instintos políticos do candi-
dato e de sua família. Segundo o 
Times, os dois escritores do ras-
cunho original do discurso não 
sabiam como o discurso havia 
mudado até o momento em que 
viram Melania na televisão na 
noite de domingo, 18, juntamen-
te com o resto do mundo. (Fonte: 
Site Opinião & Noticias)

Mulher de Trump não teria gostado do ras-
cunho redigido por escritores profissionais, 

preferindo confiar em seus “instintos”

notícia para o setor alcooleiro, pois 
elevará o preço finas nas bombas do 
produto concorrente. Na avaliação dos 
usineiros, o aumento da Cide será fei-
to apenas depois das eleições munici-
pais. Antes, seria politicamente difícil. 
(Rodrigo Silva Fernandes - Jornal Ga-
zeta de Varginha-MG)
SOBRINHO DE LULA É MORTO DU-
RANTE BRIGA EM BAR NO GUA-
RUJÁ - Foi sepultado nesta segunda-
-feira, 18, no Guarujá, no litoral sul 
de São Paulo, Marcelo Rúbio Lima 
Gomes, o Pernão, de 36 anos, filho de 

um irmão do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva por parte de pai. Segun-
do a polícia, Gomes foi assassinado 
por Marcelo Machione Mendes Faria, 
o Marcelinho, de 34 anos, após uma 
briga entre os dois. O acusado está 
foragido. O crime aconteceu na noite 
deste domingo, 17, em um bar locali-
zado na esquina da Avenida São João 
com a Rua Professor Carvalho Pinto, 
no bairro do Pae Cará, no distrito de 
Vicente de Carvalho, e é investigado 
por uma equipe do 2º Distrito Policial 
do Guarujá. (Fonte: Site ESTADÃO)
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Bolsa empresário: R$ 270 bilhões - 
Déficit Primário: R$ 170 bilhões

 O orçamento público 
está detonado com um volume 
de “esqueletos” ainda não total-
mente diagnosticado pela equipe 
econômica. O rombo nas contas 
públicas para 2016, de R$ 170 
bilhões no “déficit primário” inclui 
despesa com pessoal, previdên-
cia, saúde, educação, benefí-
cios sociais e investimentos. O 
economista Edmar Bacha, um 
dos formuladores do Plano Real, 
afirma que o buraco é maior: “O 
buraco não é de R$ 170 bilhões, 
não inclui a conta de juros, ba-
seado no que os juros foram no 
ano passado e até maio desse 
ano, comparando com o ano pas-
sado, deu R$ 400 bilhões. É de 
R$ 570 bilhões. As pessoas não 
estão levando isso em conside-
ração. O pessoal só conversa 
sobre o primário e esquece que 
a gente também tem de pagar 
juros da dívida.” Infelizmente os 
“esqueletos” que afetam a máqui-
na pública, muitos deles ocultos, 
herdados da administração Dilma 
Rousseff é muito maior do que o 
“déficit primário”. Só com o tempo 
deverão ser devidamente conta-
bilizados. O economista Mansue-
to Almeida, integrante da equipe 
econômica do governo interino, 
sintetiza: “Tem uma coisa que 
precisa ficar clara: a dinâmica do 
gasto social, do gasto com pre-
vidência, do gasto com pessoal, 
tudo isso é muito previsível. Não 
há surpresas. A gente conhece 
e não deixou “esqueletos”. Mas 
a política setorial deixou”. Por 
política setorial entende-se Cai-
xa Econômica, Banco do Brasil, 
Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social, Pe-
trobrás, Eletrobrás, Fundo de Fi-
nanciamento Estudantil e Fundo 
de Amparo ao Trabalhador. Antes 
de um “pente fino” nessas institui-
ções a radiografia financeira das 
derrapadas da política econômi-
ca não permitem que se tenha 
uma avaliação real. A agência de 
classificação de riscos “Moody’s” 
projeta que, em um cenário pior, 
o montante da conta possa atin-
gir R$ 600 bilhões. Já o cenário 
da equipe da Fazenda calculou 
que possa ultrapassar os R$ 250 
bilhões. Admitindo qualquer um 
dos dois cenários, o impacto no 
PIB (Produto Interno Bruto) terá 
forte impacto ao longo dos pró-
ximos anos. As perdas para a 
União, com a eliminação dos “es-
queletos” deverá ser gradual. O 
efeito dos aumentos dos gastos 
e forte redução da arrecadação 
atingiram vastas áreas da admi-
nistração federal, inclusive a Pre-
vidência Social. Agravando a sua 
histórica situação deficitária. Em 
2015, a renúncia fiscal previden-
ciária foi de R$ 62 bilhões. Assim 
distribuído: R$ 22 bilhões decor-
rentes da desoneração da folha 
de pagamento; mais R$ 22,5 

bilhões referentes a benefícios 
dados a empresas no Simples 
Nacional; para microempreende-
dores individuais R$ 1,4 bilhão; 
para exportadores agrícolas con-
cederam R$ 5,4 bilhões; e, para 
entidades filantrópicas o total de 
R$ 10,7 bilhões. As renunciais 
fiscais na Previdência Social 
agravam ainda mais a situação 
do seu déficit calculado para 
2016, em R$ 146 bilhões. Há al-
guns dias, em Florianópolis, em 
agradável encontro na residência 
do meu amigo, ex-senador Nel-
son Wedekin, um dos presentes 
levantou dúvidas sobre a existên-
cia dos números dessa anomalia 
previdenciária, quando defendia 
uma reforma estrutural no RGPS 
(Regime Geral da Previdência 
Social). Os números agora estão 
detalhados e são indesmentíveis. 
E não para por aí. O Fies (Fun-
do de Financiamento Estudantil) 
entre 2010 e 2014, saltou de R$ 
1,1 bilhão para R$ 13,4 bilhões, 
elevando a inadimplência real. 
Em 2016 custará R$ 19 bilhões. 
Atestada pela CGU (Controlado-
ria Geral da União) ao constatar 
que, em 2015, 47% dos benefi-
ciários estavam com pagamento 
em atraso. Com o FAT (Fundo 
de Amparo ao Trabalhador), que 
responde pelo seguro desempre-
go, desde 2009, vem “operando 
no vermelho”, portanto em situa-
ção deficitária. Os trabalhadores 
são as grandes vítimas da admi-
nistração incompetente do seu 
patrimônio. Não bastasse essa 
deterioração financeira na estru-
tura pública, nos últimos anos, 
o governo do PT ampliou e con-
solidou benefícios para o setor 
empresarial. Através de “subsí-
dios”, “desonerações” e “regimes 
tributários diferenciados”, indus-
trializou a renúncia fiscal com a 
“Bolsa Empresário”. Em  2016, 
deixarão de entrar nos cofres do 
governo federal R$ 270 bilhões. 
E o pior: ampliando o desequilí-
brio regional, já que 52% do to-
tal dos benefícios localizam-se 
na região Sudeste (SP, MG, RJ 
e Espírito Santo). O Sul, Centro-
-Oeste, Norte e Nordeste respon-
derão por 48% dos benefícios 
oriundos da renúncia fiscal. Por 
fim, a realidade descrita demons-
tra que, ao invés de uma inclusão 
social duradoura, em um Brasil 
de obscena miséria, um governo 
que se autoproclamava dos tra-
balhadores deixou como herança 
o desespero social, traduzido na 
perversa recessão econômica, 
com 12 milhões de desempre-
gados e corrupção extraplane-
tária. (Helio Duque é doutor em 
Ciências, área econômica, pela 
Universidade Estadual Paulista 
(UNESP). Foi Deputado Federal 
(1978-1991). É autor de vários 
livros sobre a economia brasilei-
ra).

Artigo no Alerta Total – www.alertatotal.net
Por Hélio Duque

Ei, acorde! É a Estrutura!

 Se a estrutura está siste-
micamente apodrecida, não há o 
que se fazer senão substituí-la. Até 
porque podar ervas daninhas não 
conserta o jardim. Seria a economia 
a causadora dos problemas políticos 
e sociais do Brasil ou de qualquer 
outro país no mundo? Seria a crise 
política que afeta as decisões de in-
vestimentos, criando consequências 
para o processo econômico? Ou se-
ria a índole do povo a responsável 
pelos problemas – "todo povo tem o 
governo que merece"? A moderniza-
ção na administração de cada vez 
mais empresas demonstra que a eli-
minação de níveis, a simplificação e 
a descentralização de processos e 
decisões – concedendo autonomia 
a setores internos e mexendo, por-
tanto, na estrutura – está resultando 
em elevação da produtividade e na 
melhora da qualidade de vida. Ainda 
mais diante dos novos tempos de 
"uberização" e de novas tecnologias. 
Em relação a países, os sinais de 
esgotamento das atuais estruturas 
nacionais estão ficando fora de con-
trole. As crises financeiras e os pro-
blemas econômicos se multiplicam, 
gerando desemprego, insatisfação 
social e incertezas. A corrupção se 
tornou sistêmica. Se ligarmos causa 
e efeitos, perceberemos que toda a 
estrutura se corrompeu. O Brexit é 
uma reação a isso, no caso euro-
peu. É o modelo organizacional de 
um país que estabelece a estrutura 
sistêmica das instituições. A estrutu-
ra é interdependente, cujo desenho 
se registra na Constituição Nacio-
nal. Se o desenho tem vícios, tudo 
estará viciado. E todas as pessoas 
passarão a viver, agindo e reagindo 
sob tais imperfeições – "o homem é 
produto do meio no qual vive", nos 
ensina Max Weber. No caso brasi-
leiro, o desenho organizacional (se 
é que se pode chamar isso de de-
senho) se traduz pelo modelo abso-
lutamente concentrador de poderes 
e recursos tributários ao governo 
central, anulando autonomias esta-
duais e municipais –  sem recursos, 
sem poderes e submissos à autori-
dade federal. As consequências são 
dantescas: inferno tributário com 
mais de 70 tipos de obrigações; in-
ferno burocrático com 5,2 milhões 
de normas legislativas; inferno tra-
balhista com seu anacronismo; in-
fraestrutura decadente, incompleta 
pela corrupção com mais de 10 mil 
obras inacabadas, outro inferno. A 
cada vez mais injusta, relativista e 
incerta justiça; oligopólios e mono-

pólios que garantem o capitalismo 
de compadrio; insegurança física 
como se estivéssemos em uma 
guerra civil, falta de garantia patri-
monial, com invasões garantidas 
pelo próprio Estado; degradação do 
capital humano, da ética, da moral 
e do moral... E a lista infernal segue 
com relação a educação, saúde, se-
gurança pública etc. Tudo garantido 
pela Constituição Cidadã, "imexível" 
nos direitos, mas com obrigações 
escravagistas aos pagadores da 
conta. Se a estrutura está sistemica-
mente apodrecida, há o que fazer? 
Sim, a sua substituição. Podar er-
vas daninhas não conserta o jardim. 
E isso só ocorrerá ao substituirmos 
a atual Constituição. Não há espaço 
para reformas graduais, tanto pela 
autoproteção corporativa em face 
de interesses próprios e particulares 
quanto pelo próprio engessamen-
to constitucional, que garante essa 
estrutura infernal. A refundação da 
República, com uma nova estrutu-
ra, só será possível com uma nova 
Constituição, que prime pela des-
centralização federalista, simples 
e autoaplicável, que dê autonomia 
legislativa, tributária, judiciária e 
administrativa aos estados e muita 
autonomia aos municípios. Nela, 
deve se estabelecer claramente que 
o governo central tenha atribuições 
apenas com a moeda, as FFAA, o 
STF e as Relações Internacionais, 
mais algumas secretarias normati-
vas de real interesse da Federação. 
Uma federação de autonomias que 
assegure ao novo Homem do III Mi-
lênio, conectado e cada vez mais 
participativo, que rejeita o coletivis-
mo, mas que quer uma nova cole-
tividade responsável, que preserve 
a individualidade interdependente. 
Há uma proposta nesse sentido, já 
em discussão com a sociedade, sob 
a responsabilidade do Movimento 
Federalista. Qualquer cidadão pode 
ser um constituinte, opinando e dei-
xando suas contribuições através do 
site constitucionalfederalista.org.br. 
Ao contrário dos que pensam serem 
necessários mais 500 anos para o 
Brasil se endireitar, a popularização 
dessa alternativa decretará o fim da 
estrutura absolutista. O brasileiro 
deixará, então, de ter o único gen-
tílico operativo do mundo – "eiro" – 
mantido propositalmente para sus-
tentar a estrutura mastodôntica e 
corrupta, para ser tornar, finalmente, 
brasiliano. (Thomaz Korontay, Em-
presário, é Presidente do Movimen-
to Federalista).

Artigo no Alerta Total – www.alertatotal.net
Por Thomaz Korontay
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Vem aí: 25 a 29 de julho 

"Semana de calcário e gesso na 
Cooprata" 

 

 Senhores produtores rurais, estaremos realizando na Loja 
Agropecuária da Cooprata, a "Semana de Calcário e Gesso". 
 Antecipe as análises de solo para facilitar um melhor 
atendimento e melhor recomendação de adubos e calagem. 
 Procure um técnico e oriente-se para que a correção do 
solo seja eficiente e sem desperdícios.  
 

Informações: Loja Agropecuária com Gisa: (34) 3431-8455 / 
3431-8456 
 

Você Sabia!!!A correção da acidez deve ser feita nas camadas 

superficiais (0 a 20 cm), com calcário, e subsuperficiais (20 a 60 cm) com 
gesso. Isso possibilitará maior desenvolvimento do sistema radicular das 
culturas, garantindo assim maior eficiência dos nutrientes aplicados, bem 
como da água armazenada no solo. (Fonte: Campo e Negócios) 

 A transferência de bovinos 
entre imóveis rurais de um mesmo 
proprietário não pode ser tributada 
pelo ICMS (Imposto sobre Operações 
relativas à Circulação de Mercadorias 
e Prestação de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Co-
municação), por não configurar circula-
ção jurídica da mercadoria. No entan-
to, fingindo desconhecer esta vedação, 
os Estados vêm exigindo ICMS para 
autorizar as transferências, chegando 
em alguns casos até mesmo a multar 
os produtores que as fazem sem reco-

lher o imposto. Como resposta a esta 
conduta dos Estados, produtores têm 
ganhado na Justiça o direito de fazer 
as transferências sem recolher ICMS, 
e ainda de ser ressarcidos do impos-
to que pagaram indevidamente em 
transferências passadas. A origem da 
ilegalidade praticada repousa no fato 
de que, ao exigir ICMS sobre a transfe-
rência de bovinos entre imóveis rurais 
de um mesmo proprietário, estão na 
verdade exigindo ICMS sobre uma hi-
pótese em que não há “circulação” de 
mercadorias. (Fonte: Revista AG)

Pecuaristas contra a cobrança ilegal 
de ICMS sobre transferências de gado

 A produção em queda e a 
concorrência entre os laticínios devem 
continuar dando sustentação aos pre-
ços do leite pagos ao produtor pelo 
menos até agosto. Para o pagamento 
de julho, referente ao leite entregue 
em junho, 80,0% dos laticínios pesqui-
sados pela Scot Consultoria acreditam 
em alta dos preços ao produtor e os 
20,0% restantes falam em manuten-
ção. Para agosto, diminuiu a quanti-
dade de laticínios apontando para alta 

nos preços do leite, mas ainda assim, 
não são esperados recuos em nenhu-
ma região do país, mesmo no Sul. No 
mercado spot, os preços do leite subi-
ram fortemente nas últimas quinzenas, 
chegando a R$2,00 por litro em São 
Paulo. As valorizações corroboram 
com o cenário de forte concorrência 
pela matéria-prima. As cotações dos 
produtos lácteos também subiram no 
atacado e varejo. (Fonte: Scot Consul-
toria)

Expectativa de alta do 
preço do leite pago ao produtor

 O cenário de uma nova cri-
se sem precedentes volta a impactar 
o setor frigorífico brasileiro que pro-
duz carne bovina depois de um ano 
considerado bom em 2015 e um iní-
cio de recuperação que não chegou a 
consumar-se. Fatores de dificuldades 
que historicamente não costumam an-
dar juntos, mas que, desta vez, ocor-
reram ao mesmo tempo, tem deixado 
os empresários preocupados com o 
futuro porque não há sinais de que no 
curto prazo a situação se modifique. 

O principal deles é a queda paulatina 
do consumo de carne bovina que, em 
anos passados rondou perto de 40 qui-
los/ano por habitante e que hoje já está 
em 32 quilos/hab/ano, segundo a CO-
NAB, e ainda apresentando tendência 
de continuidade devido à queda do po-
der aquisitivo da população. O segundo 
fator é o mercado externo que tem se 
mostrado de difícil crescimento devido 
a diminuição das importações de impor-
tantes clientes Brasileiros como a Rús-
sia e a Venezuela. (Fonte: Abrafrigo)

Elementos de uma nova 
crise ameaçam frigoríficos

 O avanço da colheita de mi-
lho em Mato Grosso, principal produ-
tor, consolida as previsões de baixas 
produtividades feitas mais cedo na 
temporada e apontam para resultados 
cada vez piores à medida que as má-
quinas avançam. Dados do Instituto 
Mato-Grossense de Economia Agrope-
cuária (Imea) mostram que a produtivi-
dade média das lavouras colhidas na 
semana até 7 de julho ficou em 81 sc/
ha, ante um rendimento que chegou 
a superar 110 sacas na semana até 
26 de maio. Há queda no rendimento 
médio das plantações semana após 

semana, desde o início de junho. Nes-
se período foram colhidas as lavouras 
que foram afetadas por uma forte es-
tiagem em abril. “A expectativa agora 
é exatamente colher o milho que mais 
foi prejudicado por toda a situação de 
clima. O milho plantado mais tarde 
sofreu mais”, disse o superintendente 
do Imea, Daniel Latorraca. “Algumas 
lavouras vão ser colhidas apenas para 
não atrapalhar a próxima safra de soja. 
O que vai se colher paga apenas o 
diesel para rodar as máquinas”, disse 
o produtor Adelmo Zuanazzi. (Fonte: 
Reuters)

Colheita de milho avança 
no MT e prejuízo aparece mais
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O RETORNO É GARANTIDO. LIGUE: (34) 3431-2447

ANUNCIE NO

 O ministro do Trabalho, 
Ronaldo Nogueira, afirmou nesta 
quarta-feira (20) que o governo 
do presidente interino, Michel Te-
mer, vai enviar ao Congresso até 
o final do ano três propostas na 
área trabalhista: uma atualização 
da CLT, a regulamentação da ter-
ceirização e a transformação do 
PPE (Programa de Proteção ao 
Emprego) em algo permanen-
te. Sobre a CLT, a ideia é presti-
giar a negociação coletiva, com 
abertura da possibilidade de fle-
xibilização de jornada e salário, 
e uma simplificação da lei para 
evitar interpretações diversas. 
O governo não quer mexer com 
questões relativas a direitos como 
parcelamento de férias e do 13º. 
No caso da terceirização, o minis-
tro disse, durante café da manhã 
com jornalistas, que a proposta 
deve incorporar ideias de vários 
projetos no Congresso, incluindo 
aquele já aprovado na Câmara 
no ano passado, mas que não 
será liberada a terceirização de 
qualquer atividade, mas somente 
de alguns serviços especializa-
dos. No PPE, será enviado um 
projeto de lei para torná-lo uma 
política permanente. Hoje, o PPE 
tem prazo de adesão até o final 
de 2016 e acaba em 2017. Antes 

disso, o ministério quer mudar o 
programa para aumentar a parti-
cipação do setor de serviços (só 
uma empresa dessa área aderiu 
até agora). Nogueira disse ainda 
que os dados do Caged de junho 
devem mostrar uma desacelera-
ção do desemprego, mas ainda 
serão negativos. Ele prevê que o 
número de desempregado possa 
cair ainda neste ano. O aumento 
da terceirização é um tema que, 
devido ao seu potencial de cortar 
custos, satisfaz o empresariado, 
especialmente no setor industrial, 
que já vinha sinalizando sua de-
manda desde os primeiros dias 
do governo interino de Michel 
Temer. A ideia, porém, desconten-
ta os movimentos sociais, que a 
consideram um abuso aos direi-
tos trabalhistas. Os movimentos 
contrários à medida afirmam que 
a expansão da terceirização só 
beneficia o empregador e pode 
desencadear uma redução dos 
salários dos trabalhadores ou a 
precarização dos postos de tra-
balho. Para os defensores do pro-
jeto, a legislação carece de uma 
regulamentação mais detalhada 
porque o conceito de "atividade-
-fim" é vago e causa divergên-
cias até no Judiciário. (Fonte: Site 
UOL)

Governo enviará ao Congresso 
até o final do ano três propostas 

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

 Em agosto, após a Olim-
-piada e depois da decisão final so-
bre o destino de Dilma Rousseff, o 
Senado tem tudo pronto para votar 
o projeto que autoriza a legaliza-
ção dos jogos de azar no Brasil. Se 
valer o que estiver escrito na pro-
posta que os senadores votarão, 
tornam-se legais a exploração do 
jogo do bicho, do bingo, dos jogos 
eletrônicos como o caça-níquel 
e o funcionamento de cassinos 
em complexos hoteleiros (a parte 
mais lucrativa dos negócios). Mui-
tos políticos, que tem dinheiro sujo 
escondido aqui ou guardado no 
exterior, desejam entrar de sócios 
nos futuros investimentos bilioná-
rios. A Igreja Católica e vários seg-
mentos evangélicos e petencostais 
são contra a liberação do jogo. No 
entanto, o assunto exige um amplo 
debate muito além do mero mora-
lismo religioso. É preciso avaliar se 
a medida não favorece organiza-
ções criminosas interessadas em 
explorar o negócio "legalmente" 
(pois já fazem isso, abertamente, 

fora da lei). Membros do Ministério 
Público advertem que a legaliza-
ção poderá deixar as "portas es-
cancaradas" (mais ainda) para os 
crimes de corrupção e lavagem de 
dinheiro. O projeto que legaliza os 
jogos no Brasil foi apresentado em 
2014 pelo senador Ciro Nogueira 
(PP-PI) — apenas por mera coin-
cidência investigado na Operação 
Lava-Jato. No entanto, o relatório 
que deve ser apreciado no plená-
rio do Senado tem como autor o 
atual ministro da Agricultura, Blai-
ro Maggi. O governo Michel Temer 
não tem posição fechada sobre 
o assunto polêmico. O Ministério 
Público, Receita Federal, Coaf, mi-
nistérios da Fazenda e do Turismo, 
além de representantes do Judici-
ário, deveriam discutir o assunto 
de maneira mais aprofundada. No 
entanto, o debate pode não acon-
tecer, diante do discurso oficial de 
que o Brasil precisa de novos "in-
vestimentos" (© Jorge Serrão. Edi-
ção do Blog Alerta Total de 20 de 
Julho de 2016).

Legalização do jogo no Brasil, velho 
sonho do PT e PMDB, exige debate 
sobre risco de fortalecer o crime

 Preso no Complexo 
Médico de Pinhais desde julho 
de 2015, o ex-diretor de Servi-
ços da Petrobras Renato Duque 
foi transferido na manhã desta 
quarta-feira para a carceragem 
da Superintendência da Polícia 
Federal em Curitiba. Investigado-
res da Operação Lava Jato reve-
laram a VEJA que a transferência 
é o primeiro passo para que o 
ex-diretor, que voltou a pleitear 
um acordo de delação premiada, 
passe a organizar os fatos que 
poderá delatar em futuros depoi-
mentos. Investigado por operar 
propinas bilionárias do petrolão 
para o caixa do PT, Renato Duque 
já foi condenado pelo juiz Sergio 
Moro em três processos. As pe-
nas, somadas, ultrapassam os 60 
anos de prisão pelos crimes de 
corrupção passiva, organização 
criminosa e lavagem de dinheiro. 
Duque já havia tentado negociar 
um acordo de delação premiada, 
mas os fatos que o ex-diretor da 
Petrobras apresentou em sua pri-
meira tentativa de acordo foram 
considerados insuficientes pelos 

procuradores da Lava Jato. Publi-
cidade Duque responde a vários 
processos na Lava Jato. Todos 
estão suspensos pelo juiz Sergio 
Moro até que a nova rodada de 
negociações com os procurado-
res tenha desfecho. Oficialmen-
te, os motivos da transferência 
de Duque são mantidos em sigi-
lo. “Os motivos da transferência 
são sigilosos. Não podemos nos 
manifestar a respeito disso”, diz 
o advogado Adriano Bretas, res-
ponsável pela defesa de Duque. 
(Fonte: Site Revista VEJA)

A caminho da delação, Duque é 
transferido para carceragem da PF
Ex-diretor da Petrobras operava propinas para 
o PT no petrolão e já foi condenado pelo juiz 

Sergio Moro em três processos

Uma questão de amor ao próximo

 A campanha denominada 
“Dez Medidas Contra a Corrupção” 
já tramita na Câmara dos Depu-
tados como um projeto de lei de 
iniciativa popular. Elaboradas pelo 
Ministério Público brasileiro, as dez 
medidas foram assinadas por 2,2 
milhões de pessoas e contaram 
com a participação de mais de mil 
instituições, dentre elas o nosso 
Clube Militar. Sobre o tema, assim 
se pronunciou com extrema felici-
dade o procurador Deltan Dallagnol 
em recente palestra: “O combate 
à corrupção no Brasil é questão 
de amor ao próximo, de serviço à 
sociedade”. Pura verdade. O procu-
rador chefia a força-tarefa da Lava 
Jato que se transformou num sím-
bolo da sociedade na luta contra o 
crime do colarinho branco. Dallag-
nol faz parte de uma jovem geração 
de profissionais do Direito no Brasil. 
Ele e seus companheiros são filhos 
de novas correntes que aproximam 
o Direito dos anseios da sociedade. 

Trata-se de um Direito mais objetivo 
e aberto aos tempos atuais. A velha 
tradição vem sendo posta de lado. 
Agora é o Direito baseado mais na 
jurisprudência e nas decisões dos 
tribunais do que apenas no texto 
frio, e às vezes ultrapassado, da lei. 
As dificuldades a enfrentar são e 
serão imensas. Desde a reação da 
tradição positivista de velhos ma-
gistrados e, pior, ao envolvimento 
criminoso de políticos no exercício 
do poder, incluindo governantes. 
O papel da sociedade será crucial 
nessa luta por um Brasil melhor. Se 
é para avançar, mais do que com 
palavras é preciso que a coletivida-
de pressione dirigentes e Congres-
so na luta por uma ampla reforma 
da Justiça criminal, aí incluídos o 
apoio irrestrito a Lava Jato, às Dez 
Medidas Contra a Corrupção, além 
de uma ampla reforma do nosso 
sistema político. (Gilberto Pimentel, 
General, é Presidente do Clube Mi-
litar).

Artigo no Alerta Total – www.alertatotal.net
Por Gilberto Pimentel
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 O empresário Laodse de 
Abreu Duarte, pessoa física que 
mais deve à União, renunciou ao 
cargo de diretor da Fiesp (Fede-
ração das Indústrias do Estado de 
São Paulo) nesta quarta-feira (20), 
informou a entidade. Em nota, 
a federação afirmou que Duarte 
era "diretor não remunerado e vo-
luntário da Fiesp" e que ele "está 
contestando os débitos na Justi-
ça". O empresário integrava a di-
retoria da federação desde 1983. 
"A Fiesp não faz pré-julgamentos 
sobre casos que estão na esfera 
judicial", diz o comunicado. Se-
gundo reportagem publicada na 
última segunda-feira (18) pelo "O 
Estado de São Paulo", o empre-
sário é o maior devedor da União 
entre as pessoas físicas. De acor-
do com o jornal, sua dívida, de R$ 
6,9 bilhões, é maior do que a dos 
governos da Bahia, de Pernambu-
co e de outros 16 Estados indivi-
dualmente. "A Fiesp reafirma seus 
princípios: da mesma forma como 
condena a excessiva carga tribu-
tária do país, é intransigente no 
combate à sonegação e à corrup-
ção. A Fiesp é um dos principais 
apoiadores do projeto de iniciativa 
popular das 10 medidas contra a 
corrupção", afirma a nota. Laodse 
- que já foi condenado à prisão por 
crime contra a ordem tributária, 
mas recorreu - é um dos milhares 
de integrantes do cadastro da dí-
vida ativa da União, que concen-
tra débitos de difícil recuperação. 
Duarte informou, por e-mail, que 
sua condenação por crime con-
tra a ordem tributária ainda não 
foi julgada em segunda instância, 
"o que torna precipitado qualquer 
conclusão ou juízo". Além dele, 

aparecem no topo do ranking dos 
devedores pessoas físicas dois 
de seus irmãos: Luiz Lian e Luce 
Cleo, com dívidas superiores a 
R$ 6,6 bilhões. No caso desses 
três irmãos, quase a totalidade do 
valor atribuído a cada um diz res-
peito a uma mesma dívida, já que 
eles eram gestores de um mesmo 
grupo empresarial familiar que 
está sendo cobrado pela Procura-
doria-Geral da Fazenda Nacional. 
O advogado Fabrício Henrique de 
Souza, que representa a família, 
informou que as dívidas que apa-
recem no nome dos três irmãos 
resultam de "questionamentos da 
Receita Federal por operações 
mercantis realizadas" e que elas 
ainda estão sendo questionadas 
judicialmente. A soma dos valores 
devidos por empresas e pessoas 
para o governo federal ultrapas-
sou recentemente R$ 1 trilhão. 
São milhões de devedores, mas 
uma pequena elite domina o topo 
desse indesejável ranking: os 13,5 
mil que devem mais de R$ 15 mi-
lhões são responsáveis, juntos, 
por uma dívida de R$ 812 bilhões 
aos cofres federais --mais de três 
quartos do total devido à União. 
(Fonte: Site UOL)

Empresário que mais deve à 
União renuncia a cargo de 

diretor da Fiesp
Adoção da profilaxia pré-exposição já vinha 

sendo estudada. Cerca de 10 mil pessoas de-
vem receber droga preventiva no primeiro ano.

SUS deve adotar uso 
preventivo de pílula anti-HIV 

para pessoas em risco

 O Ministério da Saúde 
estuda incorporar do SUS a estra-
tégia do uso preventivo de antir-
retrovirais para evitar a infecção 
por HIV. Chamado de profilaxia 
pré-exposição (PrEP), o método 
consiste no uso diário da combi-
nação dos antirretrovirais teno-
fovir e emtricitabina por grupos 
mais vulneráveis à exposição ao 
vírus. O anúncio foi feito duran-
te uma apresentação da diretora 
do Departamento de DST, Aids e 
Hepatites Virais do Ministério da 
Saúde, Adele Benzaken, na Con-
ferência Internacional de Aids, em 
Durban, na África do Sul, nesta 
segunda-feira (18). Segundo nota 
divulgada pela assessoria de im-
prensa do Ministério da Saúde, 
o Departamento de DST, Aids e 
Hepatites Virais prepara um pro-
tocolo clínico de PrEP que será 
encaminhado à Comissão de In-
corporação de Tecnologia no SUS 
(Conitec) até o final desde ano. 
Segundo o ministério, a expecta-
tiva é atender 10 mil pessoas no 
primeiro ano de incorporação. A 
estratégia, que deve ser oferta-
da em serviços especializados 
do SUS, será destinada a "po-
pulações com alto risco de infec-
ção pelo HIV". A pasta, porém, 
não detalhou o perfil dos grupos 
que serão beneficiados. Desde 
2014, a profilaxia pré-exposição 
é recomendada pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) para 
pessoas em risco considerável 
de se infectarem com HIV e sua 
eficácia foi comprovada por qua-
tro estudos clínicos. Um deles, o 
estudo internacional iPrEx (Inicia-
tiva de Profilaxia Pré-exposição), 
do qual o Brasil também partici-
pou, concluiu que o uso diário de 
antirretroviral por homens saudá-
veis que fazem sexo com homens 
conseguiu prevenir novas infec-
ções com eficácia que variou de 
43% a 92%, dependendo da ade-
são ao medicamento. Atualmente, 
a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa) está analisando 
o registro do Truvada - combina-
ção dos antirretrovirais tenofovir e 
emtricitabina - para uso na PrEP, 
segundo afirmou Adele Benzaken 
durante a Conferência Internacio-
nal de Aids. No Brasil, o Truvada 
é aprovado somente para o trata-
mento da doença (apesar de não 
ser adotado pelo SUS), por isso é 
necessário um novo registro para 
o uso em prevenção. A adoção da 
estratégia já vinha sendo estuda-
da pelo Brasil. Existem dois estu-
dos em andamento de Profilaxia 
Pré-Exposição (PrEP) no país fi-
nanciados pelo Ministério da Saú-
de e realizados pela Faculdade 
de Medicina da USP e pela Fun-
dação Oswaldo Cruz (Fiocruz). 
Nesta semana, na Conferência 
Internacional de Aids, que está 
em curso em Durban, na África do 
Sul, pesquisadores apresentaram 
resultados que apontaram uma 
redução de 86% no risco de con-
trair HIV com iPrEx do Truvada. 
Esses avanços na prevenção são 
baseados em ensaios clínicos, 
em particular sobre as conclusões 
de dois estudos: um da Inglaterra 
e outro franco-canadense. Espe-
cialistas alertam que esse tipo de 
estratégia deve ser aliada a ou-
tras medidas preventivas. Quem 
optar por adotá-la, por exemplo, 
deve ser aconselhado a continu-
ar usando a camisinha, a fazer 
testes de HIV periodicamente e a 
tratar outras DSTs, que costumam 
deixar o paciente ainda mais vul-
nerável à infecção por HIV. (Fon-
te: Portal G1)

O rosto de Deus
 Olhando para a carta que o 
papa Francisco publicou falando sobre 
o “Ano da Misericórdia”, ele começa 
dizendo que Cristo é o rosto da mise-
ricórdia do Pai. Como Ele mesmo diz: 
“Quem me viu, viu o Pai” (Jo 14,9). 
Portanto, Jesus de Nazaré revela a 
misericórdia de Deus, que é Pai, e nos 
convida a fixar os olhos nessa mise-
ricórdia como caminho privilegiado de 
encontro com o Senhor. Existem algu-
mas atitudes irresponsáveis, no cami-
nhar da história, que clamam ao céu. 
Certamente não vão passar de forma 
despercebida diante do julgamento de 
Deus. Não podemos brincar com a jus-
tiça, com a honestidade e com a ver-
dade. São parâmetros de estabilidade 
de uma cultura, trazendo consequên-
cias positivas ou negativas, depen-
dendo da forma como são tratadas. 
Na oração de unidade do Pai Nosso 
pedimos perdão pelas falhas come-
tidas, quando dizemos, “perdoai-nos 
as nossas ofensas” (Lc 11,4). Significa 
que o mal não pode durar para sem-
pre, porque existe possibilidade de 
mudança na forma de agir. Mudança 
que cria proximidade da criatura com 
o seu Criador, com Deus que é Pai da 
misericórdia e da acolhida fraterna de 
quem O procura. Falando do rosto de 

Deus, olhamos também para o rosto 
das pessoas, criadas à imagem e se-
melhança do Criador. Por isso existe 
nelas a vida como um mistério, que ul-
trapassa as realidades simplesmente 
humanas. O descrente tem dificuldade 
para entender essa realidade. Mas 
uma coisa é certa: a dita semelhança 
exige da pessoa muita determinação e 
ação concreta na construção do bem. 
Além da semelhança com o Criador, 
com Cristo que é o rosto de Deus, a 
Palavra divina fala da necessidade de 
pertença ao Povo da Aliança. No Anti-
go Testamento isso acontecia através 
do rito da circuncisão. No Novo Testa-
mento, é substituído pelo batismo e o 
testemunho de fé como compromisso 
na comunidade cristã. Então, a vida de 
fé deve fazer com que o cristão tenha 
também o rosto do Pai. O projeto de 
Deus para o seu povo é a vida, mas 
com indicação de plenitude. Vida que 
tem possibilidade de eternidade e de 
continuidade na glória celeste, fazen-
do com que todos sejam felizes no 
convívio de seu Reino. As portas estão 
abertas, mas estreitas e exigem empe-
nho de quem livremente quer passar 
por elas. O caminho é o de identifica-
ção com o rosto do Pai, com Jesus 
Cristo. (Dom Paulo Mendes 


