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Empresa contratada em 
Uberlandia para campanha de 
Dilma e Temer é investigada

 Na primeira eleição em 
que empresas estão proibidas 
de fazer doações para os can-
didatos a prefeito e vereador, as 
campanhas só poderão contar 
com o financiamento de pesso-
as físicas. As "vaquinhas" virtu-
ais estão proibidas. Além disso, 
os candidatos também terão de 
obedecer a um limite de gastos. 
Veja a seguir as principais regras 
para as doações eleitorais de 
2016: PERMITIDO: - recursos 
do próprio candidato; - doações 
de pessoas físicas; - doações 
de partidos e outros candidatos; 
- recursos do fundo partidário, 
das pessoas físicas aos partidos 
e dos filiados. PROIBIDO: - pes-
soa jurídica*, mesmo se a doa-
ção tiver sido feita em eleições 
anteriores, quando ainda era 

permitido; - doação de origem 
estrangeira. *O que é pessoa 
jurídica? São as associações, 
sociedades, fundações, organi-
zações religiosas e as empresas 
individuais de responsabilidade 
limitada (Eireli), constituídas por 
apenas um sócio. COMO DOAR: 
- em dinheiro; - transferência 
bancária informando o CPF 
(obrigatório para doação acima 
de R$ 1.064,10); - bens ou ser-
viços estimáveis em dinheiro; - 
pela internet: doador identificado 
pelo nome e CPF, emissão do 
recibo eleitoral, por meio de car-
tão de crédito ou débito; - *A pes-
soa física só pode doar até 10% 
dos rendimentos brutos do ano 
anterior à eleição e está sujeita 
a multa de cinco a dez vezes o 
valor que doar a mais.

Doações de pessoas físicas estão entre as 
permitidas. “Vaquinhas” pela internet estão 

proibidas pelo TSE.

 O Tribunal Superior Elei-
toral enviou ao Supremo Tribu-
nal Federal novos indícios que 
apontam crime nas empresas que 
prestaram serviço à campanha 
que elegeu Dilma Rousseff e Mi-
chel Temer em 2014. A suspeita é 
de que uma dessas fornecedoras 
teria sido usada em um esquema 
de lavagem de dinheiro. O TSE 
apura outros indícios desde o ano 
passado, e, em maio, o ministro 
Gilmar Mendes -- que foi o relator 
das contas da campanha - enviou 
à Polícia Federal novas indica-
ções de irregularidades em algu-
mas dessas fornecedoras. Trata-
-se da empresa DCO Informática 
e Comércio, que fica em Uberlân-
dia em Minas Gerais. Segundo a 
Secretaria de Finanças de Uber-

lândia, a empresa não tem alvará 
de funcionamento e tem somente 
um notebook e três funcionários 
que não estão registrados no 
regime CLT.  A empresa foi con-
tratada em 2014 para disparar 
mensagens de textos com publici-
dade sobre a campanha de Dilma 
para celulares. E ela cobrava de 
6 a 16 centavos por mensagem 
de celular. A empresa ganhou R$ 
4,8 milhões da campanha de Dil-
ma em 2014 e todo esse dinhei-
ro foi pago em outubro de 2014, 
durante a campanha presidencial. 
O ministro Edson Fachin está cui-
dando da documentação no Su-
premo. Outra ação corre no TSE 
que pede a cassação do manda-
do de Dilma e Temer. (Fonte: Por-
tal G1)

DCO Informática e Comércio recebeu 
R$ 4,8 milhões da campanha de Dilma 

e Temer não tem alvará de funcionamento 
e apenas um notebook.

Com veto a empresas, 
saiba como serão as doações 

eleitorais em 2016
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
PALAVRA DO DELFIM - Do Czar 
econômico informal da Era Petista, 
Delfim Netto, na Folha de São Paulo, 
um elogio ao desempenho da equipe 
interina da economia: "O presidente 
interino, Michel Temer (PMDB), quieta 
e modestamente, está conseguindo 
despertar a esperança dos brasileiros 
na superação dos graves problemas 
em que fomos metidos pela exacerba-
ção, a partir de 2012, de uma política 
econômica voluntarista". "O modesto 
comportamento individual contrasta 
com o arrojo do projeto que apresentou 
à nação e cuja viabilidade depende da 
compreensão e paciência da sociedade 
e da sua capacidade de manter funcio-
nando o "parlamentarismo de ocasião" 
que competentemente montou". Como 
insistem os seus críticos, os "principis-
tas" e os "ideológicos", trata-se de uma 
remota possibilidade. Mas o que ofere-
cem como solução alternativa, se não 
o "austericídio" (apenas o irresponsável 
"cortar na carne") ou insistir na volta ao 
"caos" (com a promessa de que desta 
vez "será" diferente)? (Fonte: Site Aler-
ta Total)
BRASILEIROS CONSIDERAM QUE A 
CORRUPÇÃO, AS DROGAS E A VIO-
LÊNCIA SÃO OS PRINCIPAIS PRO-
BLEMAS DO BRASIL ATUALMENTE, 
SEGUNDO PESQUISA - Passados 
mais de dois anos do início da Opera-
ção Lava Jato, as dezenas de prisões, 
delações premiadas e revelações colo-
caram a corrupção no topo das preo-
cupações dos brasileiros. Nada menos 
que 65% dos cidadãos citam a corrup-
ção como um dos maiores problemas 
do Brasil. A série de pesquisas realiza-
das pelo Ibope Inteligência, mostra uma 
atenção inédita a esse problema, que 
superou preocupações como as drogas 
(61%), a violência (57%), a impunida-
de (51%) e até mesmo a saúde (50%). 
A crise econômica, por outro lado, fez 
com que a maior variação anual nas 
preocupações dos brasileiros fosse di-
recionada ao desemprego. No início de 
2015, 32% dos entrevistados havia ma-
nifestado sua preocupação com a falta 
ou perda de vagas de trabalho, fosse 
do próprio entrevistado, de familiares, 
conhecidos ou até mesmo no país 
como um todo. No começo de 2016, a 
proporção de brasileiros preocupados 
com o desemprego subiu 14 pontos 
percentuais, atingindo 46%. Quando 
questionados sobre o que consideram 
ser a prioridade do governo neste mo-
mento, entretanto, a lista de prioridades 
dos entrevistados se altera. A medida 
mais urgente de todas é a melhoria dos 
serviços de saúde, citada por 36% dos 
ouvidos, seguida pelo controle da infla-
ção e pelo combate à corrupção. A de-
manda por uma saúde melhor lidera as 
prioridades da população brasileira há 
pelo menos três anos. Desde o início 
dos anos 1990, as preocupações dos 
cidadãos no país já estiveram centra-
das na inflação (controlada durante o 
governo Fernando Henrique Cardo-
so), depois no desemprego (reduzido 
durante o governo de Luiz Inácio Lula 
da Silva) e em seguida na qualidade 
dos serviços de saúde, que ainda não 
melhoraram significativamente. Os da-
dos do estudo, intitulado "Retratos da 
Sociedade Brasileira-28", foram obtidos 
a partir de pesquisa realizada em 143 
municípios onde foram entrevistados 
2.002 cidadãos. (Revista Indústria Bra-
sileira - Brasília/DF)
SETORES LIGADOS À INDÚSTRIA 
DAS ELEIÇÕES, COMO O GRÁFICO, 
PREVEEM QUEDA DE ATÉ 50% NO 
FATURAMENTO EM MINAS GERAIS 
- A redução do prazo e das verbas de 
campanhas eleitorais municipais em 
2016 vai impactar em cheio os profis-
sionais ligados à atividade do marke-
ting político. Entidades representativas 
dos setores gráfico e publicitário esti-
mam que o faturamento com os servi-
ços de propaganda política deve cair 
pela metade. A redução do prazo e das 

verbas de campanhas eleitorais muni-
cipais em 2016 vai impactar em cheio 
os profissionais ligados à atividade do 
marketing político. Entidades represen-
tativas dos setores gráfico e publicitário 
estimam que o faturamento com os ser-
viços de propaganda política deve cair 
pela metade na comparação com as 
eleições anteriores. O motivo é a mu-
dança nas regras dos gastos eleitorais, 
definida pelo Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), que vai limitar os recursos de 
campanha atual em 70% do que foi uti-
lizado no pleito anterior, em 2012. Além 
disso, o tempo de campanha também 
será reduzido de 90 para 45 dias. Em 
Belo Horizonte, o teto de gastos para 
os candidatos ao cargo de prefeito terá 
uma queda de R$ 8,5 milhões em rela-
ção à campanha mais cara de 2012 (R$ 
28,5 milhões), segundo levantamento 
do TSE. Para o cargo de vereador, o 
corte será de aproximadamente R$ 195 
mil na mesma base de comparação. O 
candidato que extrapolar os limites de-
terminados pelo TSE pode ser obrigado 
a pagar multa de 100% do valor exce-
dido. Além disso, o político pode ser 
alvo de representação pelo Ministério 
Público por abuso de poder econômi-
co. Profissionais que lidam diretamente 
com campanhas garantem que serão 
necessárias mudanças de estratégia 
para que os candidatos consigam cum-
prir os cronogramas de divulgação. O 
presidente da Associação Brasileira da 
Indústria Gráfica de Minas Gerais (Abi-
graf-MG), Vicente de Paula Aleixo Dias, 
reconhece que a redução das verbas 
para as campanhas em um momento já 
complicado para a economia deve tra-
zer perdas ao setor. "Nesse cenário é 
que estamos inseridos e, portanto, pre-
vemos recuo em nosso faturamento. E 
uma queda expressiva, que deve flutu-
ar entre 30% e 40% neste ano", afirma. 
(Boletim Sinpapel - Belo Horizonte/MG)
PROBLEMAS CRÔNICOS - Convi-
dado para ir a Belo Horizonte para 
receber um ônibus para o Transporte 
Escolar, por indicação do presidente 
da Assembléia Legislativa de Minas 
Gerais, deputado Adalclever Lopes, 
Antonio Carlos Almeida Ruas "Carlão", 
prefeito de Pavão, esteve por alguns 
instantes a sós com o governador Fer-
nando Pimentel. Foram alguns minutos 
suficientes para o presidente da Amuc 
desfiar o rosário de problemas crônicos 
que estão caindo sobre as cabeças de 
seus colegas prefeitos, e que ninguém, 
apesar da insistência, aparece para 
ajudar. Carlão está com toda a razão, 
pois desde 1.989 vem apoiando o PT 
- Partido dos Trabalhadores, seguindo 
a linha dos deputados Adalclever (es-
tadual) e Mauro Lopes (federal). Foi, na 
última eleição, um dos poucos prefeitos 
a apoiar Fernando Pimentel ao gover-
no de Minas. "Nós apoiamos, muitas 
vezes sendo contrários aos nossos pa-
res, e contando com a compreensão de 
todos, ganhamos a reeleição na Amuc, 
porque entenderam que nossa posição 
seria interessante para o governo, e, no 
entanto, apesar de várias visitas a Belo 
Horizonte, levando os inúmeros pro-
blemas que está afligindo os prefeitos, 
não temos uma resposta positiva, com 
membros do governo fugindo de suas 
responsabilidades. Desse jeito não vai, 
tive que falar com o governador Pimen-
tel", disse Carão desiludido. Pimentel 
ouviu tudo e argumentou sobre alguma 
coisa, mas não solucionou nenhuma 
das reclamações feitas pelo presidente 
da Amuc, que em todas as entrevistas 
que pronunciou anteriormente, falou 
que nossos municípios vivem um ver-
dadeiro dilema. "Estamos andando 
com o pires na mão", fala Carlão. "E, o 
governo não se emenda". (Jornal Diário 
do Mucuri - Teófilo Otoni/MG) 
ESTICANDO A CORDA - A reforma 
administrativa do governador Fernan-
do Pimentel não foi votada por falta 
de quórum na Assembléia Legislativa 
de Minas. Nos bastidores, a informa-
ção é que os deputados, da base e da 
oposição, decidiram usar a votação 
para pressionar o Executivo a pagar 

C l a s s i f i c a d o s
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

Validade das riquezas
 Primeiro, temos que en-
tender que tipo de riqueza quere-
mos abordar. Pode ser material, 
espiritual, as virtudes naturais, 
as adquiridas, as da natureza, e 
muitas outras. Penso no “ser rico 
para Deus”. O Evangelho fala 
que “onde está teu tesouro, aí 
estará teu coração”, mas é uma 
riqueza que passa e não propor-
ciona total felicidade, pois a ri-
queza deve ser duradoura e para 
sempre. A verdadeira riqueza é 
aquela que dá sentido pleno para 
a vida. Para muitos, a saúde é 
uma grande riqueza, muito mais 
do que ter muitos bens materiais. 
Para outros, é rico quem tem a 
presença do amor de Deus, tem 
fé e confia na providência divina. 
As riquezas do mundo não con-
seguem satisfazer plenamente 
todos os vazios do coração hu-
mano, porque não têm a plenitu-
de sobrenatural. É fundamental 
ser rico aos olhos de Deus, por-
que isso significa ter verdadeira 
vida, que não depende do poder 
aquisitivo material. Um pobre, em 
relação ao ter, pode ser mais fe-
liz do que um farto de bens ma-
teriais, porque quanto mais tem, 
mais quer ter e nunca se satisfaz 
com o que tem. Perdendo a di-
mensão espiritual do ter, a vida 
fica vazia de sentido e o coração 
nunca satisfeito. Ganhar grande 

soma na loteria não significa fe-
licidade. Pode ser até motivo de 
tristeza e de perda da liberdade. 
Isso pode não constituir valor do 
Reino, podendo até “desgraçar” 
a vida da pessoa, tornando-se 
um rico “insensato com as coisas 
do alto”. Pode impedir o acúmulo 
de bens duradouros, porque um 
coração obscurecido pelo dinhei-
ro impede construir tesouros de 
vida eterna. Olhando por outra 
ótica, a riqueza não constitui um 
mal em si mesmo. Apenas, quan-
do mal administrada, pode des-
viar a atenção da pessoa de valo-
res mais pontuais na dinâmica da 
vida. Uma pessoa rica pode fazer 
um bem muito grande, principal-
mente quando coloca sua rique-
za a serviço do bem social, par-
tilha criando bancos de emprego 
para tirar outras pessoas de situ-
ações desumanas. A nossa ver-
dadeira riqueza é Jesus Cristo, 
escondido na intimidade das pes-
soas e na prática de seus atos. 
Ela supera interesses próprios 
e usa critérios de compreensão 
da precariedade dos “tesouros” 
do mundo. O amor é mais forte 
do que todos os bens materiais, 
porque é capaz de criar relacio-
namentos e construir convivência 
sadia e fraterna entre as pesso-
as. (Dom Paulo Mendes Peixoto 
- Arcebispo de Uberaba).

as emendas parlamentares ainda de 
2015 que ainda não foram executa-
das. Por ano, a cota de cada um dos 
77 deputados é de R$ 1,5 milhão. Em 
ano eleitoral, eles estão preocupados 
com os compromissos firmados com 
as prefeituras onde cada um deles tem 
base eleitoral. Pela regra, o limite para 
os repasses, antes do dia da eleição, é 
30 de junho. "O problema são as outras 
emendas, não as do projeto da refor-
ma", brincou um deles.
DANÇA DAS CADEIRAS - Pimentel 
vai aproveitar a reforma para reorgani-
zar o secretariado. Tadeu Leite (PMDB) 
e André Quintão (PT), que estavam nas 
secretarias de Desenvolvimento Regio-
nal, Política Urbana e Gestão Metropo-
litana, e de Trabalho, respectivamente, 
terão novo endereço. O primeiro deve 
ir para a de Desenvolvimento e Integra-
ção do Norte e Nordeste, o outro para 
o Servas. Eles haviam retornado à As-
sembléia para apoiar a reforma. Assim. 
João Alberto (PMDB) deve retornar 
para a ALMG. Ele esteve na Casa. De-
pois de perder a suplência por "rebel-
dia", ele volta "tranquilo". Fábio Che-
rem (PSD) vai para o Desenvolvimento 
Econômico que será fundida com a Se-

cretaria de Ciência e Tecnologia, hoje 
de Miguel Corrêa (PT). Este deve ir 
para a Sedru, que era de Leite. (Jornal 
O Tempo - Belo Horizonte/MG)
NÃO CONTABILIZADO - A Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB), se-
ção Minas Gerais, lançou o aplicativo 
"OAB Caixa 2" para receber denúncias 
contra candidatos e partidos políticos 
que excederem limite de gastos, esta-
belecidos por lei, declarados aos tribu-
nais eleitorais nas eleições municipais 
deste ano. O aplicativo, que pode ser 
baixado gratuitamente pelos sistemas 
iOS e Android, permite que o cidadão 
faça o envio simultâneo de texto, ví-
deo e foto como prova documental das 
denúncias. O material, enviado pelo 
denunciante, será analisado pela ouvi-
doria da seccional mineira. A OAB tem 
participado ativamente de movimentos 
de moralização da política nacional, 
até porque, é uma das instituições ci-
vis de maior força no país. Lado outro, 
a grande maioria dos muitos políticos 
que vemos "complicados com a justiça" 
por conta de mal feitos, são bacharéis 
em Direito ou advogados. (Rodrigo Sil-
va Fernandes - Jornal Gazeta - Vargi-
nha-MG)    
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ANUNCIE NO

Mandam os banqueiros 
e as bancas de Advocacia

 No Brasil onde o terro-
rismo administrativo e tributário é 
uma lógica canalha contra quem 
trabalha e produz, dois segmen-
tos ganham cada vez mais poder 
a partir da interinidade presidencial 
de Michel Temer. Os banqueiros e 
as grandes bancas de advocacia - 
que se tornam sócios em diversas 
operações e situações - começam 
a ditar as regras na economia. A 
aliança fortalece a estratégia ca-
pimunista rentista, nada original 
(sem trocadilho bancário), de au-
mentar impostos e usar o máximo 
de recursos que sejam públicos 
para auferir imensos lucros priva-
dos. Pelo menos dois dos maiores 
bancos privados instalados aqui, 
Bradesco e Santander, já mani-
festam o interesse em administrar 
os R$ 300 bilhões do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço. O 
objetivo é quebrar o monopólio da 
Caixa Econômica Federal na ges-
tão do FGTS. Na onda de projetos 
prometidos na onda privatizante de 
Michel Temer, os banqueiros que-
rem usar a grana da reserva legal 
dos trabalhadores em investimen-
tos de longo prazo. A contrapartida 
do rentismo bancário para usar a 
montanha de grana seria remune-
rar melhor o FGTS. Atualmente, o 
recurso depositado no fundo rende 
3% ao ano, mais a TR (Taxa Refe-
rencial de juros). Se os banqueiros 
estão de olho no FGTS, e também 
na lucrativa cobrança terceirizada 
da dívida ativa da União, Estados e 
municípios, os grandes escritórios 
de advocacia - sócias dependentes 
do sistema financeiro e de seus 
rentistas - focam sua atenção na 
repatriação de recursos - não de-
clarados ao fisco tupiniquim. Junto 
com banqueiros, a nata da banca 
de advocacia faz lobby pesado 
para alterar a lei que hoje permite 
a regularização de dinheiro deposi-
tado no exterior, porém não decla-
rado à Receita Federal, desde que 
seu dono pague 15% de Imposto 
de Renda e 15% de multa.   Ban-
queiros e advogados pressionam 
Michel Temer para que o Imposto 
de Renda e a multa prevista pela 
lei de repatriação sejam aplicados 
apenas sobre saldos existente em 
31 de dezembro de 2014 no exte-
rior. A briga não será fácil, porque 
a Receita Federal exige que os 
tributos incidam sobre o valor total 
dos bens e recursos que os bra-
sileiros já possuíram no exterior, 
incluindo os que foram gastos an-
tes da data de corte do programa. 
Em tese, com a regularização, o 
dono da grana repatriada ficaria 

perdoado dos crimes de evasão 
de divisas, lavagem de dinheiro, 
sonegação fiscal e falsificação de 
dados. Pressionado também por 
sua base aliada - que deve ter 
muitos parlamentares, financiado-
res deles ou laranjas precisando 
aderir ao programa bilionário de 
repatriação de grana -, Michel Te-
mer deu sinal verde para as mu-
danças. O assunto será o tema 
principal de uma reunião agendada 
para esta quarta-feira entre o pre-
sidente da Câmara, Rodrigo Maia, 
e o ministro da Fazenda, Henrique 
Meirelles - que gostaria de deixar 
a lei do jeitinho que está. O plano 
defendido por banqueiros, advo-
gados e parlamentares é que o 
contribuinte em situação irregular 
não seja mais obrigado a pagar 
o imposto incidente sobre o total 
do patrimônio enviado ao exterior. 
Ele pagará apenas sobre o saldo 
existente até a data de alcance do 
programa, dezembro de 2014. Ou-
tra regrinha mágica é: se o contri-
buinte tiver gasto todo o dinheiro, 
o imposto não precisará mais ser 
pago. Apenas a multa. Os enrola-
dos também querem garantir que 
possa entrar no programa de repa-
triação quem já é alvo de processo 
por deter recursos no exterior, mas 
ainda não condenado em última 
instância. Aprovada no fim do ano 
passado e sancionada em janeiro 
deste ano pela presidente afastada 
Dilma Rousseff, a legislação sobre 
repatriação dá anistia tributária e 
penal em troca de pagamento de 
30% de Imposto de Renda e mul-
ta. O governo Temer esperava ar-
recadar até R$ 25 bilhões com o 
retorno do dinheiro ao Brasil. Até 
o momento, no entanto, a Super 
Receita só registrou R$ 8 bilhões 
em negociações. Formalmente, a 
grana ainda não entrou no caixa 
do governo. Além da revisão na re-
gra da repatriação, o Governo cor-
re atrás de mais grana e mobiliza 
sua base amestrada no Congresso 
Nacional. O presidente do Senado, 
Renan Calheiros, já definiu três 
prioridades para votação antes da 
decisão final sobre o impedimento 
da Dilma Rousseff: mudanças na 
Lei de Licitações (8.666/93), na tri-
butação sobre doações e heranças 
e legalização dos jogos de azar. 
Banqueiros e as bancas de advo-
cacia, que mandam no pedaço, 
terão muito trabalho... Mas como 
eles mandam no Brasil, o esforço 
vale qualquer lucro recorde... Ainda 
mais em tempo de Olim-piada... (© 
Jorge Serrão. Edição do Blog Aler-
ta Total de 26 de Julho de 2016).

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

Brasil fecha mais de 500 mil vagas 
de emprego formais no 1º semestre

 As demissões superaram 
as contratações em 531.765 va-
gas formais no primeiro semestre 
deste ano, de acordo com dados 
do Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados (Caged) 
divulgados nesta quarta-feira (27) 
pelo Ministério do Trabalho. Foi 
o pior resultado para um primeiro 
semestre desde o início da série 
histórica do Ministério do Traba-
lho, que, neste caso, começa em 
2002. O desemprego acontece em 
meio à maior recessão da econo-
mia brasileira nos últimos 25 anos. 
Em 2015, o Produto Interno Bruto 
(PIB) "encolheu" 3,8% e, para este 
ano, a previsão do mercado finan-
ceiro é de nova queda da atividade 
econômica. Os números de criação 
de empregos formais do primeiro 
semestre, e de igual período dos 
últimos anos, foram ajustados para 
incorporar as informações envia-
das pelas empresas fora do prazo 
nos meses de janeiro a maio. Os 
dados de junho ainda são conside-
rados sem ajuste. Somente no mês 
de junho, ainda segundo dados ofi-
ciais, as demissões superaram as 
contratações em 91.032 vagas for-
mais. Este foi o décimo quinto mês 
seguido de fechamento de vagas 
com carteira assinada. O último 
mês com contratações acima das 
demissões foi março do ano passa-
do, quando foram criados 19,2 mil 
postos de trabalho. Apesar de ne-
gativo, o resultado do mês passado 
foi menos ruim do que o registrado 
em junho de 2015, quando foram 
fechados 111.199 postos de traba-
lho - pior resultado para meses de 
maio desde o início da série históri-
ca do indicador, em 1992. O Minis-
tério do Trabalho informou também 
que, nos últimos doze meses, foi re-
gistrada a demissão de 1.765.024 
trabalhadores com carteira assina-
da. Com isso, o total de trabalha-

dores empregados formalmente no 
país somou 39,16 milhões de pes-
soas em março deste ano, contra 
40,92 milhões de pessoas empre-
gadas, com carteira assinada, no 
mesmo mês do ano passado. No 
primeiro semestre deste ano, de 
acordo com o Ministério do Tra-
balho, quase todos os setores da 
economia demitiram trabalhado-
res, com exceção da administração 
pública, que abriu 18.790 vagas e 
da agricultura (+89.954 empregos 
com carteira assinada). O setor de 
comércio liderou o fechamento de 
vagas com carteira assinada nos 
seis primeiros meses deste ano, 
com 253.855 demissões – segui-
do pela indústria de transformação 
(139.927 vagas fechadas). O setor 
de serviços fechou 123.799 vagas 
com carteira assinada, ao mesmo 
tempo em que a construção civil 
registrou a demissão de 114.099 
postos formais no primeiro semes-
tre de 2016. A indústria extrativa 
mineral demitiu 4.908 empregados 
nos seis primeiros meses deste 
ano, enquanto que os serviços in-
dustriais de utilidade pública regis-
traram o fechamento de 3.921 va-
gas formais. Segundo o Ministério 
do Trabalho, houve o registro de 
demissões em quase todas as re-
giões do país no primeiro semestre 
de 2016, com exceção do Centro-
-Oeste, que abriu 12.848 vagas 
neste período. A região Sudeste foi 
a que teve mais trabalhadores de-
mitidos nos seis primeiros meses 
deste ano, quando 263.892 pesso-
as perderam o emprego. A região 
Nordeste, por sua vez, registrou a 
demissão de 201.037 trabalhado-
res, enquanto a região Norte con-
tabilizou o fechamento de 41.797 
vagas formais. Já a região Sul fe-
chou 37.887 empregos com cartei-
ra assinada no primeiro semestre 
deste ano. (Fonte: Site G1)

Em junho, 91.032 empregos com carteira assinada 
foram eliminados. Já em doze meses até junho, 
foram fechadas mais de 1,7 milhão de vagas.
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COOPRATA 
RECRUTAMENTO 

A COOPRATA, Cooperativa dos Produtores Rurais do Prata Ltda, realizará processo 
seletivo para as seguintes vagas: 
 

Vaga Requisito 
ATENDENTE DE BOUTIQUE 

 Remuneração:R$883,00     
 R$ 287,00 Vale Alimentação 

 

 
  Ter 18 anos completo; 
  Ter 1º. Grau completo; 
 Ter disponibilidade de horário no período da 

Tarde  
AUXILIAR DE PADARIA 
Remuneração: R$ 883,00 + 287,00 
vale  alimentação 

 Ter 18 anos completo; 
  Experiência comprovada na função; 
 Disponibilidade de horário. 

 
EMPACOTADOR 
 
Remuneração: R$ 883,00 + 287,00 
vale  alimentação  

 1o. grau completo; 
 Ter 18 anos completos na data da inscrição; 
 Disponibilidade de horário durante o 

funcionamento do Supermercado. 
AÇOUGUEIRO 
Remuneração: 1.527,00 + 287,00 de  
vale alimentação. 

 1o. grau completo; 
 Ter 18 anos completos na data da inscrição; 
 Disponibilidade de horário; 
 Experiência Comprovada. 

Os interessados deverão entregar currículo com foto no Departamento de RH  
COOPRATA,  entre os dias 01 e 02/08/2016, das 08:00h às 11:00h das 13:00 h as 16:00hs 

ANEXAR AO CURRICULO: 
 
 Xerox do Comprovante de escolaridade,  
 Xerox do RG; 
 Xerox da Carteira de Trabalho (Folhas: Frente e Verso da Qualificação Civil e 

Contratos de Trabalho); 
 Xerox do Comprovante da Experiência (no caso de Aux. Padaria e Açougueiro) 
ATENÇÃO: É INDISPENSÁVEL A DISPONIBILIDADE DE 

HORÁRIO 
OBS.: Os candidatos que entregarem o currículo fora do prazo acima 
estipulado, ou sem a documentação exigida, serão automaticamente 
eliminados da seleção. 
 

A data e os horários de realização do processo seletivo serão divulgados dia 04/08/2016 na 
porta do departamento de RH da Cooprata, a partir das 17:00 horas. 

COOPRATA 
34 3431-8511 

 

 O TCU (Tribunal de Contas 
da União) encaminhará denúncia à 
Polícia Federal e ao Ministério Público 
Federal para investigação de suposto 
peculato, desvio de recursos praticado 
por funcionário público, de servidores 
do BNDES e do fundo de pensão dos 
servidores do banco, o Fapes. A deci-
são foi tomada nesta quarta-feira (27) 
pelo plenário do órgão após análise 
de um recurso do banco e do fundo 
de pensão para que fosse modifica-
da uma decisão anterior do TCU que 
apontou as irregularidades no repasse 
de recursos do banco ao fundo. "O 
BNDES, por meio de atos de seus diri-
gentes, fundado em 'pareceres', prati-
cou o mais lídimo exemplo de patrimo-
nialismo, caracterizado pelo desvio e 
apropriação do patrimônio público em 
benefício do grupo estatutariamente 
encarregado de sua gestão e dos de-
mais empregados da entidade e bene-
ficiários do seu fundo de previdência 
complementar", afirmou o relator, Wal-
ton Alencar Rodrigues. O TCU enten-
deu que houve um aumento irregular 
dos salários dos servidores e aposen-
tados do BNDES e o banco aceitou co-
brir sozinho o deficit atuarial do fundo 
de pensão, também de forma irregular, 
fazendo depósitos entre 2009 e 2010. 
De acordo com o relatório, os valores 
desviados do banco para o fundo dos 
servidores chegam a R$ 921 milhões 
atualmente. Walton afirma que os au-
mentos de salários no banco levaram 
os valores dos vencimentos dos cerca 
de 2 mil servidores a "patamar sem 
paradigma em todo o mundo civiliza-
do" e que "vantagens que seriam es-
pecíficas de uma leva muito pequena 

de dirigentes, de excepcional capaci-
tação, para todos os empregados da 
empresa pública". Os valores, contu-
do, não são informados no relatório. 
Por causa desse aumento, houve de-
sequilíbrio entre as receitas do fundo e 
as despesas que ele deveria pagar no 
futuro aos aposentados. Quando isso 
ocorre, a empresa e os funcionários 
têm que enviar mais recursos ao fun-
do. Mas só o banco colocou dinheiro. 
A denúncia da irregularidade foi feita 
pela Previc, setor do governo que fis-
caliza fundos de pensão. No processo 
original, ex-diretores do banco estão 
sendo ouvidos para saber quem são 
os responsáveis pelo atos irregulares 
e eles poderão ser punidos até com 
a devolução do dinheiro. O ministro 
Walton Alencar disse que ouviu fun-
cionários do banco antes de tomar 
a decisão e alguns servidores che-
garam a se dizer "enojados" com os 
valores que os funcionários estavam 
recebendo por causa das mudanças 
remuneratórias. "Não pode ser uma 
remuneração de um potentado produ-
tor de petróleo", disse o ministro que 
determinou também uma fiscalização 
sobre os vencimentos dos servidores 
do banco, alegando que eles não têm 
transparência. Walton lembrou que a 
maioria dos recursos do banco são 
provenientes de fundos públicos, se-
jam do Tesouro Nacional ou de FAT, 
e que, por isso, o banco tem que se 
submeter a regras de transparência e 
remuneração adequadas. Para ele, as 
remunerações elevadas só são possí-
veis devido ao recursos "amplamente 
subsidiados" recebidos pelo banco. 
(Fonte: Site UOL)

TCU denuncia BNDES e seu fundo de 
pensão à polícia por desvio de recursos

 O Ministério Público Es-
tadual (MPE) ofereceu denúncia 
contra o promotor de Justiça de 
Uberlândia, Fábio Guedes Paula 
Machado, por crimes de corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro. 
No procedimento investigatório da 
Promotoria, Guedes foi acusado 
de ter recebido vantagem financei-
ra em pelo menos 12 causas que 
tramitavam na Promotoria de Defe-
sa do Meio Ambiente, Habitação e 
Urbanismo e Patrimônio de Uber-
lândia. Se julgado pelos crimes, o 
suspeito poderá ser condenado de 
10 até 100 de prisão. A denúncia 
foi oferecida à Justiça no dia 1° de 
julho. Uma coletiva de imprensa foi 
realizada na manhã desta quarta-
-feira (27), na sede do MPE em 
Uberlândia para esclarecer os fa-
tos. De acordo com o procurador-
-geral de Justiça de Minas Gerais, 
Carlos André Mariani Bittencourt, 
o esquema de corrupção era feito 
em parceria com uma advogada 
da cidade que, para solucionar 
problemas que tramitavam na Pro-
motoria, repassava ao promotor 
parte dos honorários recebidos. 
“Tudo foi comprovado com inter-
ceptações temáticas como verifi-
cação de e-mails, movimentação 
financeira e sigilo fiscal. Os fatos 
teriam ocorrido entre 2010 e 2015, 
sendo o maior depósito em espé-
cie feito na conta do promotor no 
ano de 2013, em torno de R$ 500 

mil”, relatou. A denúncia também 
é oferecida contra a advogada 
que vai responder pelo crime de 
corrupção ativa, praticado por 12 
vezes. Formada também em Ar-
quitetura e Urbanismo, a advoga-
da era contratada por empresas e 
empresários de Uberlândia para 
a resolução de pendências en-
volvendo questões ambientais e 
urbanísticas perante a Promotoria 
de Justiça de responsabilidade de 
Fábio Guedes. Após a captação 
dos clientes, os casos submetidos 
à apreciação do promotor enseja-
vam manifestações planejadas e 
direcionadas do órgão. Por fim, os 
denunciados dividiam altas quan-
tias recebidas pela advogada refe-
rente aos honorários recebidos por 
ela. Além de responder ao proces-
so criminal, o promotor continuará 
afastado do MPE e vai responder 
por um processo administrativo a 
fim de ser afastado definitivamente 
das funções. Ele também é réu de 
uma ação de improbidade adminis-
trativa cujas penas envolvem sus-
pensão de direitos políticos, multas 
e indenização por dano moral cole-
tivo. “O MPE é uma instituição para 
combater a corrupção e nos dedi-
camos a princípios éticos e morais. 
Todos os promotores do Estado se 
indignam com isso e não toleram 
esse tipo de comportamento, tam-
pouco a Procuradoria Geral”, refor-
çou Bittencourt. (Fonte: Portal G1)

Promotor investigado pode pegar até 
100 anos de prisão em Uberlândia

Fábio Guedes é suspeito de corrupção e lavagem de 
dinheiro, aponta MPE. Advogada envolvida também 

responderá por 12 crimes de corrupção ativa.
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 O número de mortos e fe-
ridos em acidentes com motos mais 
que triplicou no país entre 2002 e 
2013. Os dados são do estudo "Re-
trato da Segurança Viária no Brasil", 
obtido pelo UOL. Das 43.075 mor-
tes no trânsito ocorridas no Brasil 
em 2013, 12.040 foram motociclis-
tas ou passageiros de motos --mais 
de três vezes os mortos em 2002, 
quando 3.773 perderam a vida. Já 
o número de feridos em acidentes 
com moto quadruplicou no perío-
do: de 21.692 para 88.682. Para 
feridos, considerou-se aqueles que 
necessitaram de mais de 24 ho-
ras de internação. Os resultados 
do estudo se baseiam apenas nos 
acidentes cujo meio de transporte 
envolvido foi identificado, descar-
tando as categorias "outros" e "sem 
informação". Portanto, os números 
não se baseiam no total absoluto re-
gistrado no país e apontam que os 
motociclistas representaram 37% 
das mortes e 56% dos feridos nos 
acidentes em 2013 --motos cons-
tituem 26% da frota nacional de 
veículos automotores. De 2002 a 
2013, período abordado pelo estu-
do, acidentes com motos passaram 
a ser a principal causa de morte do 
país quando o motivo é acidente de 
trânsito. Em 2002, os acidentes com 
motos representavam 17% do total 
de mortes, enquanto os acidentes 
com pedestres eram 45% do total 
e os com carros de passeio, 30%. 
Hoje, as motos estão com 37%, con-
tra 31% dos carros e 25% dos pe-
destres. Em termos gerais, o estudo 
destaca também que a violência no 
trânsito mata muitos pedestres e ci-
clistas. "Chama a atenção o fato de 
que um em cada cinco mortos no 
trânsito brasileiro é pedestre. Em 
2013, os acidentes de trânsito leva-
ram à morte de 8.220 pessoas a pé 
e de 1.348 ciclistas no país", apon-
ta. Em 2002, esse percentual de pe-
destre era maior: 42% do total. Em 
2013, a estimativa é que o país te-
nha gastado R$ 16,9 bilhões com os 
acidentes de trânsito. Ao todo, 191 
mil vítimas de acidentes precisaram 
ser internadas por mais de 24 horas 
após colisões ou atropelamentos. O 
estudo aponta que existem "obstá-
culos" a serem enfrentados: melho-
ria nas condições de trafegabilidade 
das vias, mais campanhas educati-
vas e de conscientização dos usu-
ários, ampliação da fiscalização no 
trânsito e melhoria na geração e 
coleta de dados relacionados à vio-
lência no trânsito. O estudo revela 
que há uma significativa despropor-
ção nos dados entre as regiões. Os 
números apontam que regiões mais 
pobres país tendem a ter mais feri-
dos e mortos por acidentes de moto. 
Na região Nordeste, por exemplo, 
49% das vítimas mortas em aciden-
tes de trânsito estavam em motos. 
No Norte, o índice é parecido: 45%. 
Já nas regiões mais ricas, as ta-
xas são menores: 28% no Sudeste 
e 30% no Sul. Já no Centro-Oeste 
esse percentual é intermediário: 
36% dos óbitos ocorrem com moto. 
O empresário Cláudio Romeiro, 45, 
estava indo trabalhar no dia 10 de 
dezembro, em Maceió, quando foi 
fechado por um carro e acabou 
caindo da moto. Ele usava com 
todos os equipamentos de segu-
rança, mas acabou tendo o pé e o 
tornozelo esquerdos atropelados 

pelas rodas de um ônibus. Resul-
tado: passou por três cirurgias, 14 
dias de internação e cinco meses 
de tratamento fisioterápico e médi-
co para se recuperar. "Até hoje ain-
da faço fisioterapia para recuperar 
totalmente a mobilidade do pé e tor-
nozelo. Tive um problema chamado 
síndrome compartimental, que é 
uma contusão interna que interrom-
pe o fluxo sanguíneo. Tive de fazer 
cirurgias na perna e no tornozelo", 
conta Romeiro. O mestre em so-
ciologia pela UnB (Universidade de 
Brasília) e consultor em segurança 
e educação para o trânsito Eduar-
do Biavati afirma que o aumento 
no número de feridos e mortos por 
motocicletas pode ser explicado por 
vários fatores, a começar pela má 
formação de condutores. "O primei-
ro fator é o processo de habilitação 
muito frágil. O Brasil tem várias defi-
ciências históricas, como o rigor dos 
exames", diz. "Mas pior: boa parte 
dos motociclistas não têm habilita-
ção, e é absurdo que nossos órgãos 
de fiscalização não deram conta de 
impor a obrigatoriedade da habili-
tação", complementa. Biviati conta 
também que o próprio motociclista 
se põe em situação de risco. "Nós 
não tínhamos, nem consolidamos, 
uma cultura de segurança com uso 
do capacete. Embora nas capitais 
tenha melhorado, quando vamos à 
periferia de grandes cidades onde a 
fiscalização não consegue chegar, 
ninguém usa capacete. É do interior 
que vem o maior número de vítimas. 
E nesses locais não se encontra 
fiscalização", diz. Especialista em 
saúde pública, Eloy Yanes integrou 
o Comitê de Educação para o Trân-
sito de Alagoas por uma década e 
percebeu que, especialmente no 
interior do Norte e Nordeste, há de-
ficiência na qualificação dos pilotos. 
"Aqui se usa moto até para tanger 
bois. O problema é que grande par-
te não tem CNH (Carteira Nacional 
de Habilitação), acha que é como 
subir numa bicicleta, não conhece 
a forma correta de guiar, não segue 
leis de trânsito, não usa de forma 
segura. Já vi relato no interior de 
uma pessoa que comprou a moto 
e, quando ligou, caiu para trás. Ou 
seja, ele compra e vai aprender a 
guiar depois", conta. Um outro pro-
blema nas regiões mais pobres, diz 
Yanes, é a venda fácil de motos de 
baixa cilindrada, os chamados ciclo-
motores. "Quando se fala em moto, 
grande parte são as “cinquentinhas” 
e acaba-se penalizando como se 
fossem todas as motos. Mesmo 
nas cidades maiores, as autori-
dades não têm um efetivo de fato 
que consiga coibir e fiscalizar. Eles 
fazem muita operação que pegam 
motos de formas irregular, mas não 
é algo muito abrangente", afirma. 
Outro fator considerado relevante 
pelo consultor Eduardo Biviati são 
as falhas em vias urbanas e rodo-
viárias. "A qualidade do pavimento, 
a engenharia das vias não foram 
pensadas para motociclistas. O pa-
drão predominante de acidentes é 
em cruzamentos, e na Europa você 
tem vários elementos para aumen-
tar a percepção de que ali é área de 
conflito, de atenção. Aqui não tem. 
Ou seja, não é só que o motociclista 
é irresponsável: o espaço viário não 
protege ele, nem o ciclista, nem o 
pedestre", diz. (Fonte: Site UOL)

Em 11 anos, nº de mortos em 
acidentes de trânsito com motos 

triplica no Brasil

De esquina, com 2 quartos, copa conjugada com a 
cozinha, banheiro azulejado até o teto, área de serviço 

com varanda, garagem e quintal grande.
Tratar: (34) 99974-7415

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

ANUNCIE NO

 O Conselho Nacional 
da Justiça é o órgão fiscalizador 
dos tribunais superiores na admi-
nistração da Justiça. É presidido 
pelo ministro Ricardo Lewando-
wski, igualmente presidente do 
STF (Supremo Tribunal Federal). 
Decisão surpreendente, em reu-
nião do seu conselho, estabele-
ceu polêmica que desprestigia 
o judiciário brasileiro. O ministro 
Lewandowski defendeu que juí-
zes, desembargadores e mem-
bros dos tribunais superiores, ao 
proferir palestras promovidas por 
entidades privadas, ficam deso-
brigados de informar o valor rece-
bido. Na ocasião, Lewandowski, 
de acordo com o jornal “O Esta-
do de S.Paulo” (13-7-2016), teria 
afirmado: “Não somos obrigados 
a revelar quanto recebemos nas 
atividades privadas”. Data vênia, 
excelência. A Constituição, no arti-
go 95, parágrafo único, determina 
que aos juízes é vedado, no inciso 
IV: “receber, a qualquer título ou 
pretexto, auxilio ou contribuições 
de pessoas físicas, entidades pú-
blicas ou privadas, ressalvadas as 
exceções previstas em lei”. A úni-
ca atividade extra permitida pela 
Lei Orgânica da Magistratura é o 
exercício do magistério superior. 
Agora o CNJ, pela ação dos seus 
conselheiros e do seu presidente, 
classificaram, eufemisticamente, 
que palestras remuneradas, por 
empresas ou entidades empre-
sariais, configura o exercício do 
magistério superior. Vivemos um 
tempo brasileiro onde os pode-
res Executivo e Legislativo estão 
mergulhados em oceano de falta 
de credibilidade. O Judiciário, de 
maneira lamentável, resolveu dar 
o seu mergulho em um mar infes-
tado de tubarões, muito bem defi-
nido pelo editorial do jornal “Folha 
de S.Paulo” (14-7-2016): “Depois 
de receber as verbas, cujo valor 
se desconhece, os magistrados 
não estarão compelidos a decla-
rar automaticamente sua suspei-
ção no julgamento de casos que 
envolvam as fontes pagadoras”. 
Pesquisas do próprio poder judi-
ciário constatam que alguns dos 
maiores litigantes na justiça são 
empresas e entidades empresa-
riais. O Judiciário brasileiro é o úl-
timo bastião de defesa do Estado 
Democrático de Direito. A decisão 
de Ricardo Lewandowski leva 
descrédito a uma instituição que 
não pode mergulhar em um ce-
nário de suspeição. A advertência 
do editoral do jornal “O Estado de 
S.Paulo” (13-7-2016) deve mere-
cer reflexão: “Quando julgadores 
se transformam em palestrantes 

pagos por uma das partes das 
ações que tem de julgar os con-
flitos de interesses são flagrantes. 
E quando essa prática não é im-
pedida pelo órgão encarregado 
de fiscalizar a Justiça, a institui-
ção acaba sendo cooptada pelo 
poder econômico”. Na história, a 
sacralidade da Justiça tem início 
em 1772 A.C. (Antes de Cristo), 
com o Código de Hamurabi, uni-
ficando 282 leis existentes na Ba-
bilônia. É a legislação mais antiga 
do mundo sendo a verdadeira ori-
gem do Direito. Nele a Lei do Ta-
lião fixava justa reciprocidade do 
crime e da pena. É a origem do 
“olho por olho, dente por dente”. 
No século XIX, 3.500 anos depois, 
na França, em 1804, nascia o Có-
digo Napoleônico. Estabelecia 
leis punitivas aos delitos pratica-
dos durante um processo judicial. 
Eliminando privilégio dos nobres, 
garantindo a todos cidadãos mas-
culinos a igualdade perante a lei. 
Eliminava, igualmente, os privi-
légios dados pelos Reis aos se-
nhores feudais. No Brasil, por sé-
culos, o ordenamento jurídico se 
fundamentava nas “Ordenações 
Filipinas”, promulgada em 1595, 
quando a União Ibérica governou 
Espanha e Portugal de 1580 a 
1640. Ao recuperar a sua auto-
nomia, Portugal a manteve como 
Constituição do Reino. Baseava-
-se no absolutismo divino agrega-
do ao paternalismo, gerador do 
patrimonialismo tão presente na 
formação brasileira até os nos-
sos dias. Em certo trecho dizia 
(em palavras da época): “E assim 
como a Justiça e virtude, não para 
si mais para outrem, por aprovei-
tar somente aqueles a que se faz, 
dando-se-lhes o seu e fazendo-os 
bem viver, aos bons como prê-
mio e aos não com o temor das 
penas”. A piruetagem jurídica do 
CNJ e seus conselheiros, ao de-
fender “exercício de magistério 
superior” em palestras privadas e 
remuneradas, ignorou os ensina-
mentos do “Código de Hamurabi” 
e do “Código Napoleônico”. Optou 
pelo paternalismo absolutista das 
“Ordenações Filipinas”, quando 
destacava: “dando-se-lhes o seu 
e fazendo-os bem viver, aos bons 
como prêmio”. Esqueceu da par-
te final: “O temor das penas”. No 
caso, o desprestígio e o descré-
dito perante a opinião pública 
nacional.” (Helio Duque é dou-
tor em Ciências, área econômi-
ca, pela Universidade Estadual 
Paulista (UNESP). Foi Deputado 
Federal (1978-1991). É autor de 
vários livros sobre a economia 
brasileira).

O CNJ e o Artigo 95 da 
Constituição
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Desejos dos brasileiros: Lula 
preso e menos impostos

 Diferentes enquetes in-
dicam que a maioria esmagadora 
dos brasileiros deseja uma puni-
ção rigorosa para Luiz Inácio Lula 
da Silva. Simbolicamente, no ima-
ginário popular, o ex-Presidentro é 
apontado como o grande culpado 
por tudo de ruim que agora acon-
tece na política e na economia. O 
Negão da Chatuba pergunta inde-
centemente: "Tem culpa Lula?". 
Em pesquisas e conversas infor-
mais, uma boa parte do empresa-
riado, que pensa do mesmo jeito 
que o afrodescendente chatuben-
se, aponta que o grande vilão do 
Brasil é outro muito pior e mais 
cruel. O maior bandido é o "Esta-
do berne, ladrão", que cria Lula e 
outros bichos mais ou menos vo-
tados. O Estado Bandido segue 
a criminosa rotina de gastar mal 
e pior, cobrando cada vez mais 
impostos, taxas, "contribuições" e 
multas, para sustentar a organiza-
ção criminosa que mantém o Brasil 
artificialmente na miséria. Quem 
trabalha e produz tem um consen-
so para a grande manifestação de 
rua agendada para domingo que 
vem, 31 de julho, véspera do mês 
do desgosto para muito político 
safado. Ninguém aceita transferir 
mais dinheiro da produção e do 
trabalho para sustentar a máquina 
parasita dos desgovernos federal, 
estaduais e municipais. No entan-
to, o sentimento geral é que, assim 
que efetivado pelo impeachment 
ou renúncia da Dilma Rousseff, o 
Presidento Michel Temer promo-
verá “pequenos aumentos da car-
ga tributária, forçado por um espe-
rado acordo que se verá obrigado 
a fazer com o FMI, a fim de cobrir 
nosso rombo recorde nas contas 
públicas’”. O roteiro do caos está 
traçado de forma manjada... On-
tem, em palestra sobre reforma 
fiscal na Federação das Indústrias 
do Estado do Rio de Janeiro, o mi-
nistro da Fazenda, Henrique Mei-
relles, sinalizou ontem que o rom-
bo nas contas públicas de 2016 
pode ser maior que o esperado: 
O compromisso do governo fede-
ral é com déficit da União de R$ 
170,5 bilhões. Caso haja algum 
aumento de previsão do déficit fe-
deral, o governo tomará todas as 
medidas necessárias para cumprir 
esse déficit. Caso o fundo do poço 
já tenha sido atingido, caso nós te-
nhamos uma recuperação da ati-

vidade nos próximos meses, caso 
haja uma folga, aí sim usaremos 
essa provisão legal de compen-
sar o aumento de déficit dos esta-
dos". Mais cinismo que aumentar 
impostos é reclamar, como fazem 
alguns burocratas da equipe eco-
nômica, que o Brasil está arre-
cadando menos que o esperado 
com a "Repatriação de recursos 
enviados ao exterior e não decla-
rados à Super Receita Federal. A 
esperança inicial era arrecadar R 
25 bilhões com a volta da grana 
"mocozada" lá fora. No entanto, 
até agora, só entraram R$ 8 bi-
lhões nos cofrinhos da Viúva... 
Quem sabe o resto do dinheiro 
retorna ao Brasil na onda de priva-
tizações, fusões e aquisições que 
será incentivada pelo governo... 
As fortunas desviadas para o exte-
rior, geralmente em falcatruas com 
a coisa pública, adoram voltar ao 
País disfarçadas de "investimen-
tos estrangeiros diretos" - o que dá 
um tom de nobreza à sacanagem 
em nossa contabilidade pública... 
O negócio agora é partir para o ilu-
sionismo. O objetivo é seduzir os 
rentistas - que acreditam no ple-
no emprego de fatores produtivos 
do Negão da Chatuba vestido de 
Papai Noel. Antes da Olim-piada, 
Michel Temer já conversou com 
Henrique Meirelles para focar em 
três propostas para saída rápida 
da crise, agradando o mercado: 
autorização para venda de terras 
brasileiras a estrangeiros, securi-
tização de parte da dívida pública 
e ampliação de crédito aos micro-
empreendedores. Assim, em rit-
mo de impostura, os brasileiros e 
brasileiros vão levando... Domingo 
que vem vão para a rua protestar 
em massa, nem que seja para fa-
zer um carnaval bonito e desopi-
lar o fígado contra a politicagem 
e a roubalheira. Enquanto isso, 
os profissionais do voto se arti-
culam e preparam suas alianças 
malucas para a eleição municipal 
de outubro, cuja campanha será 
na velocidade da luz e com me-
nos recursos de doações - a não 
ser para quem guardou direitinho 
o que vinha roubando já vários 
anos... Como diria o amigo jovem 
empresário Eduardo Machado, lá 
do Rio de Janeiro, "vamos que não 
vamos"... (© Jorge Serrão. Edição 
do Blog Alerta Total de 26 de Julho 
de 2016).

Queda nas exportações de 
carne bovina in natura em julho
 De acordo com dados do 
Ministério da Indústria, Comércio Exte-
rior e Serviços (MDIC), as exportações 
brasileiras de carne bovina in natura 
até a terceira semana de julho soma-
ram 45,2 mil toneladas, o que corres-
ponde a uma média diária de 4,1 mil 
toneladas. Na comparação com o mês 
passado, a média diária embarcada 
está 7,1% menor. Já em comparação 

ao mesmo período de 2015, ocorreu 
aumento de 4,4%. Em relação ao fatu-
ramento, as exportações totalizaram, 
até o momento, US$ 176,5 milhões. 
Se o ritmo de embarque se mantiver, 
até o final do mês o país exportará 
82,1 mil toneladas. Queda de 15,7% 
em relação a junho e 9,3% em relação 
ao mesmo período do ano passado. 
(Fonte: MDIC)

Por Hélio Duque


