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 Dilma Rousseff, a presi-
dente afastada, não vive, definiti-
vamente uma boa jornada. No dia 
em que ela divulga uma patética 
carta aos senadores e, como ela 
disse, “ao povo brasileiro”, torna-
-se, pela primeira vez, formalmen-
te investigada. E a suspeita é ter 
cometido um crime que, se apu-
rado e resultar em condenação, 
implica a perda do mandato. An-
tes disso, no entanto, denunciada 
ou não, condenada ou absolvida 
no crime ora investigado, o seu 
mandato irá para o ralo. O ministro 
Teori Zavascki, relator do petrolão 
no STF, autorizou a abertura de 
inquérito contra a Afastada sob 
a suspeita de obstrução das in-
vestigações da Lava Jato - e, por 
consequência, da Justiça. Com 
ela, outras seis pessoas serão in-
vestigadas: o ex-presidente Lula; o 
ex-ministro José Eduardo Cardozo 
(Justiça), hoje advogado de Dilma; 
o também ex-ministro Aloizio Mer-
cadante (Educação); Francisco 
Falcão, presidente do Superior Tri-
bunal de Justiça; Marcelo Navarro, 

ministro dessa corte, e Delcídio do 
Amaral, senador cassado. Qual é o 
ponto? Com base, principalmente, 
na delação premiada de Delcídio, 
a Procuradoria-Geral da República 
considerou haver elementos para 
investigar o grupo por tentativa de 
obstruir a Lava Jato. O inquérito 
correrá em sigilo. Por que Navar-
ro e Falcão serão investigados? 
Segundo Delcídio, o primeiro foi 
nomeado para o STJ com o com-
promisso de contribuir para tirar da 
cadeia presos da operação. E Fal-
cão? Ele teria ciência de tudo, as-
sim como José Eduardo Cardozo, 
então ministro da Justiça. Nessa 
perspectiva, pois, Dilma teria ten-
tado interferir na composição do 
Judiciário para alterar o curso da 
investigação. Mas sua ação não 
teria se esgotado aí. A escolha de 
Lula para ministro-chefe da Casa 
Civil - ele foi nomeado, mas impe-
dido de tomar posse em razão de 
liminar concedida por Gilmar Men-
des - buscaria tirá-lo da alçada de 
Sergio Moro, ao lhe conferir foro 
especial. Gravações que vieram a 

Com ela, outras seis pessoas estarão sob investigação naquele que é um dos crimes mais graves de 
um homem de estado: obstrução da investigação - e, pois, da Justiça  -  Por: Reinaldo Azevedo  

público deixaram isso muito claro, 
mas a mais contundente delas - 
aquela em que Dilma anuncia que 
vai antecipar ao chefão petista o 
termo de posse que o impediria 
de ser eventualmente preso - não 
poderá ser usada em juízo porque 
Teori considerou que foi obtida de 
forma ilegal. Lula, obviamente, é 
investigado nesse caso por parti-
cipação na operação. Telefonemas 
seus que vieram a público eviden-
ciam que ele esperava ser minis-
tro, para, como disse, pôr o Minis-
tério Público no seu devido lugar. 
Chegou a dizer que era a única 
pessoa que poderia fazê-lo. E Mer-
cadante? Bem, esse teve, quero 
crer, a mais explícita conversa de 
todos nesse caso. Num bate-pa-
po com um assessor de Delcídio, 
José Eduardo Marzagão, ele trata 
explicitamente da ajuda financeira 
à família do então senador, que 
estava preso, desde que esse não 
firmasse um acordo de delação 
premiada. Não que alguém tivesse 
caído no papo furado da carta ab-
surda de Dilma, mas convenham: 

o evento demonstra a confiança 
que ela poderia inspirar hoje na 
política. Os advogados de todos 
os investigados negam o cometi-
mento de crimes. Que se note: um 
inquérito ainda é uma fase prévia. 
O que Teori fez foi apenas conside-
rar que há elementos consistentes 
para que se dê continuidade à in-
vestigação. Não se trata ainda de 
reconhecimento de culpa. Mas é 
evidente que a situação de todos 
eles é mais desconfortável hoje do 
que ontem. E, não custa lembrar, 
a mãe de todas as delações ain-
da está por acontecer: a da Ode-
brecht. Sim, desconfia-se que seu 
efeito pode ser devastador para 
muitos políticos graúdos, mas Dil-
ma integra o grupo. E que se note 
para arremate: caixa dois é coisa 
séria, sim, mas a investigação de 
agora tem a ver com o mais gra-
ve dos crimes que um presidente 
pode cometer: obstrução da inves-
tigação - e, por consequência, da 
Justiça. (Fonte: Blog do jornalista 
Reinaldo Azevedo - Site Revista 
VEJA)

Dilma se torna uma investigada no dia em que divulga sua carta patética 
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
CRISE - MC DONALD’S VAI VEN-
DER LOJAS NO BRASIL - A com-
panhia confirmou que pretende 
vender parte de seus restaurantes 
no Brasil, negócio administrado 
pela Arcos Dorados, o que deve le-
vantar US$ 50 milhões para o cai-
xa da empresa nos próximos dois 
anos. Cerca de 100 lojas podem 
ser vendidas, segundo o jornal 
Valor Econômico. Recentemente, 
a Arcos Dorados aumentou o en-
dividamento, o que reduziu inves-
timentos em 2015, como abertura 
de um número menor de lojas no 
país. A empresa confirmou as ne-
gociações sobre o plano de ven-
das, mas ressaltou que a operação 
não deverá reduzir drasticamente 
o número de lojas próprias. (Portal 
Giro News – São Paulo/SP)
FALTA DE CONFIANÇA É O MAL 
MAIOR - O histórico de controle 
educacional e político gerou uma 
cultura que explica boa parte dos 
desacertos atuais. Mas, felizmen-
te, o maior acesso à educação e 
à informação vem contribuindo 
para a celeridade da melhoria 
das percepções da população. 
O povo brasileiro, pacífico, ordei-
ro e trabalhador, faz por merecer 
respeito e oportunidades. O país 
tem potencialidades e diferenciais 
que o coloca entre os melhores e 
mais promissores do mundo. Uma 
economia cada vez mais fortaleci-
da e o talento da população para 
o empreendedorismo são alguns 
dos pontos fortes dos quais não 
podemos nos esquecer. Um pla-
nejamento correto que priorize 
essas qualidades nos conduzirá a 
uma saída mais rápida e virtuosa 
para as dificuldades. Parece-nos 
que a crise maior é de confiança 
e credibilidade, e é nas urnas que 
os eleitores depositam os créditos 
de confiança e sua manutenção. 
Cabe aos eleitos cumprir suas 
propostas e honrar as credenciais 
que os cargos lhes conferem. No 
atual contexto, é preciso restaurar 
a credibilidade da política econô-
mica, aumentar os investimentos 
e estabilizar o ambiente político a 
fim de melhorar a competitividade 
do Brasil. Apesar da conjuntura 
econômica desfavorável, o país 
não pode deixar o pessimismo so-
bressair. Os empresários que sou-
berem identificar oportunidades 
de desenvolvimento são aqueles 
que irão prosperar. A confiança é 
um dos pilares mais importantes 
para a retomada do crescimento 
e, somada a planejamento, inova-
ção e atitude positiva, é capaz de 
transformar as dificuldades atuais 
em um caminho promissor para o 
desenvolvimento do Brasil. (Láza-
ro Luiz Gonzaga – Fecomércio 
Informativo – Belo Horizonte/MG).
GASTOS DO GOVERNO - “A crise 
econômica está aí, mas os políti-
cos não abrem mão do país de pri-
vilégios que criaram para si. Agem, 
exclusivamente, pensando como 
ganhar a próxima eleição. Mal sa-
ído de uma eleição, o governo do 
estado divulga reiteradamente o 
déficit orçamentário herdado e o 
projetado para o ano. Entretanto, 
promove caras campanhas pu-
blicitárias nos horários nobres da 
TV para criticar o governo ante-
rior. Durante 30 dias, um anúncio 
de que, para enfrentar a crise, o 
governo cortou 50% do salário do 
prefeito e 20% dos secretários. Ou 
os salários eram milionários ou 
corte sequer cobriu a divulgação. 

Certamente, a venda da imagem 
é o objetivo de governo. Apesar 
dos acontecimentos do último ano 
eleitoral, em que o conselheiro po-
lítico da presidente foi o seu mar-
queteiro, levando ao retardamento 
de medidas econômicas necessá-
rias, que resultaram no caos de 
hoje, continuam acreditando que 
as imagens são mais importantes 
que os atos de governo.” (Fernan-
do Guimarães – Jornal Estado de 
Minas – Belo Horizonte/MG).
REMÉDIOS AMARGOS - Além 
de aumento de impostos, os “re-
médios amargos” anunciados pela 
presidente Dilma incluem encolhi-
mento de financiamentos à edu-
cação como Fies, Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE), Pronatec e Ciência sem 
fronteiras. O freio chegou também 
ao Minha casa, minha vida, que 
já teve redução de subsídio e au-
mento de juros para novos contra-
tos. Como Dilma havia prometido 
implantar a “pátria educadora” e 
não mexer em programas sociais, 
até quem recebe ainda não atin-
gido Bolsa-Família, que muitos 
beneficiados já se angustiam com 
medo de perder o benefício. (Jor-
nal Estado de Minas – Belo Hori-
zonte/MG)
OURO PARA O BEM DO BRASIL 
- Ainda bem que o pessoal do PT 
não se lembrou da campanha de 
tempos idos patrocinada pela gran-
de imprensa visando tirar o Brasil 
do atoleiro financeiro em que se 
encontrava. Na época o apelo no 
sentido da doação de “ouro para 
o bem do Brasil” alcançou o maior 
sucesso, não se sabendo onde foi 
parar a grande quantidade daque-
le metal precioso. Fala-se que todo 
o ouro conseguido foi depositando 
num navio, que, tamanho era o 
peso, que acabou afundando em 
alto mar. (Jornal Diário das Gerais 
– Caratinga/MG).
QUEDA DO REAL “DERRETE” 
SALÁRIOS DOS DIPLOMATAS - 
A desvalorização do real em rela-
ção ao dólar, que já ultrapassa os 
R$ 3,80 no câmbio oficial, derrete 
os salários dos diplomatas brasilei-
ros. Os vencimentos são converti-
dos para dólares, quando servem 
no exterior, mas, como não po-
dem ganhar mais que ministro do 
Supremo Tribunal Federal, vale a 
regra do “bate-teto”. Com isso, os 
salários sofrem redução em até 
1.200 dólares (ou R$ 4.560) men-
sais. (Jornal Nova Imprensa – For-
miga/MG)
POLÍTICOS MINEIROS - “A ban-
cada da Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais e na Câmara dos 
Deputados precisam dar explica-
ções para a população mineira. 
Já foram torrados R$ 40 bilhões 
pela Prefeitura do Rio de Janeiro, 
vindos de Brasília, e serão libera-
dos mais R$ 20 bilhões que estão 
faltando, para bancar a Olimpíada 
mais cara do mundo. O rodoanel 
de São Paulo, com 100 km de ex-
tensão, projetado depois do nosso, 
foi inaugurado em 2013, bancado 
com dinheiro do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES). O nosso não saiu 
do papel, e não há também R$ 4 
bilhões para duplicar a Rodovia 
da Morte. Parece que Minas Ge-
rais parou no tempo. Só tem ver-
ba para reformas que não levam 
desenvolvimento a lugar nenhum”. 
(Ivan Silva – Itabira/MG)
AUMENTO DE ICMS - Pergun-
ta que não quer calar. Será que 
o governador Fernando Pimentel 
precisa aumentar impostos para 

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

Queimadas crescem em Minas 
Gerais e prejudicam milhares de 

consumidores

 A Cemig vem alertando a 
população na tentativa de reduzir 
os desligamentos da rede elétrica 
provocados por queimadas,  que 
atingem equipamentos do sistema 
elétrico da concessionária. Mais 
frequentes nesta época do ano – 
período de baixa umidade e vege-
tação mais seca – as queimadas 
elevam significativamente o nú-
mero de ocorrências na rede de 
distribuição. Somente nos sete pri-
meiros meses de 2016, a empresa 
registrou 63 casos em sua área 
de concessão, que prejudicaram 
o fornecimento de energia elétrica 
para cerca de  50 mil consumidores 
da companhia. Como a vegetação 
fica muito seca neste período, uma 
simples ponta de cigarro acesa ou 
uma queimada com o intuito de 
limpar loteamentos podem causar 
incêndios de grandes proporções. 
Para minimizar os danos, a Cemig 
realiza anualmente ações preven-
tivas, investindo cerca de R$ 4 mi-
lhões em limpeza de faixas, poda 
de árvores e vegetações, execu-
ção de aceiros ao pés das torres 
e aplicação de pintura antichamas 
nos postes de madeira em locais 
de risco. Ao atingir redes de distri-
buição, os incêndios podem provo-
car a queima de postes e cruzetas 
de madeira e, consequentemente, 
o rompimento dessas estruturas 
e de cabos condutores. O geren-
te do Centro Integrado da Opera-
ção da Distribuição, Carlos José 
Thiersch, destaca que, nesses 
casos, é necessário substituir os 
materiais e equipamentos dani-
ficados, atividade que exige um 
tempo maior para religar os circui-
tos atingidos. “Há também o risco 
de curtos circuitos em linhas de 
transmissão e de distribuição de 
energia elétrica, causados pelo 
aquecimento das proximidades 
dos cabos condutores”, ressalta 

o gerente da Cemig. Outro pro-
blema que pode contribuir para 
aumentar a incidência de quei-
madas são os balões, que podem 
causar grandes acidentes quando 
atingem o chão ou tocam a rede 
elétrica. A proximidade do artefato 
com as redes de energia também 
provoca o aquecimento dos ca-
bos, provocando curtos circuitos, 
rompimentos e desligamentos de 
grandes trechos. Dicas para evitar 
queimadas - Para ajudar a dimi-
nuir os focos de incêndios, a Em-
presa recomenda: - Fazer quei-
madas somente com autorização 
do IEF (0800 283 2323), Ibama 
ou órgãos competentes e de for-
ma controlada, com a construção 
de aceiros e barreiras que impe-
çam a propagação das chamas. 
O aceiro pode ser feito por meio 
de valas ou da limpeza do terreno, 
de modo a obstruir a passagem 
do fogo. - Não jogar pontas de ci-
garro próximo a qualquer tipo de 
vegetação. - Apagar com água o 
resto do fogo em acampamentos 
para evitar que o vento leve as 
brasas para a mata; - Não realizar 
queimadas a menos de 15 metros 
de rodovias, de ferrovias e do li-
mite das faixas de segurança das 
linhas de transmissão e distribui-
ção de energia elétrica. - A Cemig 
lembra que é proibido o uso de 
fogo em áreas de reservas eco-
lógicas, preservação permanente 
e parques florestais. De acordo 
com a legislação, o indivíduo que 
cometer o crime ambiental terá 
que responder a processo, com 
possibilidade de prisão, e deverá 
pagar multa pelo dano ambiental 
causado. - Em caso de incêndios, 
o Corpo de Bombeiros (193) ou as 
Brigadas Voluntárias de Combate 
a Incêndios Florestais devem ser 
avisados o mais depressa possí-
vel.

garantir o pagamento dos novos 
cargos de secretários e o aumen-
to concedido aos mesmos logo da 
sua entrada ao governo de Minas? 
Será que além de novas secreta-
rias não houve também aumento 

de cargos comissionados? Fica 
aí a pergunta para reflexão de to-
dos. Aliás, Pimentel joga no time 
da Dilma. (Inês Valadares – Jornal 
Diário Boca do Povo – Sete Lago-
as/MG)        

Baixa umidade do ar neste período do ano au-
menta a possibilidade de incêndios na vegetação
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O RETORNO É GARANTIDO. LIGUE: (34) 3431-2447

ANUNCIE NO

Quem nos "protege" 
de tanto bandido?

 Enquanto o Brasil celebra 
vitórias e tolera derrotas nas Olim-
píadas, a cidade de Santo André, 
no ABC paulista, foi alvo de uma 
ação criminosa terrorista: um força 
super treinada de bandidos, às 3h 
26min da madrugada, invadiu e 
assaltou a empresa de segurança 
Protege. Depois de quarenta mi-
nutos de tiroteio intenso, em um 
ensaio de guerra civil não decla-
rada, os bandidos fugiram, espa-
lhando "miguelitos" (pregos para 
furar pneus de viaturas da polícia), 
incendiando carros e caminhões 
para interditar vias públicas. Iro-
nicamente, mais uma vez, o valor 
roubado não será divulgado - por 
"questões de segurança". A ousa-
dia de bandidos profissionais não 
tem limites no Brasil da impuni-
dade... As facções criminosas fa-
zem a festa, coincidência ou não, 
na véspera de uma eleição em 
que faltará grana para financiar 
algumas candidaturas - exceto as 
bancadas pelo crime organizado... 
A operação marginal de coman-
do - que quebrou o silêncio da 
madrugada (mais parecendo uma 
festa de fogos de artifício) será 
mais um destaque negativo para 
a imagem internacional do Brasil 
em tempos de Rio 2016. A ação de 
guerrilha urbana ocorreu poucas 
horas depois de a Polícia Militar 
fazer a apreensão recorde de 16 
toneladas de maconha no Estado 
de São Paulo. O caso será inves-
tigado pela inteligência das Forças 
Armadas - que festejam medalhas 
dos atletas por elas patrocinados 
na olimpíada -, mas que deveriam 
antecipar, com mais antecedência, 
tais manobras criminosas. Raja-
das de tiros de grosso calibre, com 
certeza, não celebraram mais uma 
grande derrota jurídica do lulope-
tralhismo. O ministro Teori Zavas-
cki, que cuida dos casos da Lava 
Jato no Supremo Tribunal Federal, 
ordenou a abertura de inquérito 
para investigar a participação da 
Presidanta afastada Dilma Rous-

seff e de seu quase chefe da Casa 
Civil, Luiz Inácio Lula da Silva, na 
tentativa de "obstrução da Justi-
ça". Também entram na mesma 
dança outras figuras poderosas: 
os ex-ministros José Eduardo 
Cardozo e Aloizio Mercadante; o 
presidente do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), ministro Fran-
cisco Falcão; o ministro do STJ 
Marcelo Navarro Ribeiro Dantas; 
e o ex-senador Delcídio do Ama-
ral. Institucionalmente falando, a 
investigação é uma bomba atômi-
ca, pela importância das pessoas 
investigadas, incluindo altos ma-
gistrados. A decisão no STF prati-
camente ofuscou a última tentati-
va insana de Dilma Rousseff para 
tentar a salvação no julgamento do 
impeachment no Senado, marca-
do para começar às 9h da manhã 
no Dia do Soldado (25 de agosto). 
Senadores - e brasileiros de bom 
senso - ficaram pts da vida com a 
deplorável cartinha de Dilma. Em 
pronunciamento de 13 minutos, a 
Presidanta manifestou sua "espe-
rança de retornar à Presidência 
da República", defendendo uma 
reforma política e um plebiscito so-
bre a realização de novas eleições 
gerais. Na "Mensagem ao Senado 
e ao Povo Brasileiro", Dilma re-
clamou: "Não é legitimo afastar o 
presidente pelo conjunto da obra, 
quem pode fazer isso é só o povo 
brasileiro. Por isso, se consumado 
o impeachment, teríamos um gol-
pe de Estado. Seria um inequívoco 
golpe, seguido de eleição indireta. 
O voto do conjunto dos eleitores 
brasileiros, 110 milhões de pesso-
as, seria substituído por um colé-
gio eleitoral de 81 senadores". O 
presidente do Senado, Renan Ca-
lheiros, detonou a ideia de Dilma: 
"Na democracia, a melhor saída 
sempre é a saída constitucional, 
e plebiscito e novas eleições não 
estão previstos na Constituição. 
Então, isso não é bom". (© Jorge 
Serrão. Edição do Blog Alerta Total 
de 17 de Agosto de 2016).

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

Conservação das propriedades 
com recursos internacionais

 O ministro da Agricultura, 
Blairo Maggi, se reuniu na quinta-
-feira da semana passada com re-
presentantes dos fóruns de debate 
ambiental Coalizão Brasil Clima, 
Floresta e Agricultura e o Obser-
vatório do Clima para discutir a 
atração de recursos internacionais 
para investimentos em conserva-
ção em propriedades rurais bra-
sileiras. A proposta é que o Brasil 
abra espaço para negociação com 
governos e organismos interna-
cionais para receber recursos que 
compensem os países para via-
bilizar economicamente os com-
promissos financeiros assumidos 

durante a COP 21 (Conferência 
do Clima). Também participaram 
da reunião o diretor-executivo do 
Instituto de Pesquisa Ambiental da 
Amazônia (Ipam), Andre Guimara-
es, o diretor-executivo da Environ-
mental Defense Fund (EDF), Steve 
Schwartzman, o diretor-executivo 
da Associação Brasileira do Agro-
negócio (Abag), Luiz Cornacchio-
ni, o diretor-executivo da Biofílica, 
Plinio Ribeiro, o representante da 
Advogado da Lopes Associados, 
Ludovino Lopes, e o diretor da 
Sociedade Rural Brasileira (SRB), 
Marcelo Vieira. (Fonte: Ministério 
da Agricultura)

CNA lança Guia de 
Seguros Rurais e Proagro

 A Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA), em parceria com a Fede-
ração de Agricultura do Paraná, 
com a Federação Nacional de Se-
guros Gerais (FenSeg) e com a 
Organização das Cooperativas do 
Paraná (Ocepar), lançou o Guia 
de Seguros Rurais e Proagro. O 
documento explica os aspectos 
operacionais do seguro agrícola, 
com foco no entendimento dos 
produtores usuários dos produtos 
de seguro. São apresentadas as 
modalidades de seguros rurais 
disponíveis e como funcionam, 
o que o produtor deve fazer em 
caso de sinistro, como é apurado 
o prejuízo, como ocorre o rece-

bimento da indenização e as re-
gras do Programa de Subvenção 
ao Prêmio de Seguro Rural. “A 
atividade agropecuária é extre-
mamente sensível às condições 
climáticas e, para a proteção 
adequada dos efeitos das intem-
péries sobre a produção, o produ-
tor precisa conhecer os melhores 
produtos disponíveis no mercado 
de seguros e os procedimentos a 
serem seguidos em caso de ocor-
rência de um sinistro”, explica a 
assessora técnica da Comissão 
Nacional de Política Agrícola da 
CNA, Fernanda Schwantes. Para 
saber mais, acesse www.cnabra-
sil.org.br/seguro-rural. (Fonte: 
CNA)

AVISO
AS LOJAS MAÇÔNICAS “UNIÃO E CARIDADE” e “ACADÊMICA 

SABEDORIA E JUSTIÇA”, desta cidade, INFORMAM que o ganhador 
da MOTO ZERO que foi por eles rifada foi MARCELO ANDRADE da 
cidade de Uberlândia-MG. Sorteio Loteria Federal: 30/julho/2016 

-  número: 979. Agradecem a todos pela colaboração.
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 De um lado os pecua-
ristas resistem em entregar as 
boiadas nos preços ofertados, do 
outro as indústrias seguem com a 
margem de comercialização his-
toricamente baixa, o que leva os 
frigoríficos a testarem o mercado 
ofertando preços abaixo da refe-
rência. Essa disputa entre pecu-
arista e frigorífico tem feito com 
que o mercado ande de lado na 
maioria das regiões pesquisadas 
pela Scot Consultoria. Parte das 
indústrias está fora das compras, 
mas com a ociosidade alta, o que 

dá a falsa impressão de programa-
ções de abate alongadas. Porém, 
alguns frigoríficos de maior porte, 
que possuem contratos e boi a 
termo, conseguem manter as es-
calas de abate mais “folgadas”. No 
mercado atacadista de carne com 
osso, apesar do lento escoamento 
no mercado, os estoques mais en-
xutos e a proximidade do Dia dos 
Pais permitiram ajustes positivos 
nos preços da carne com osso. 
Contudo, na comparação anual 
houve desvalorização de 10,3%. 
(Fonte: Scot Consultoria)

Mercado do boi gordo 
pressionado

 As exportações de carne 
bovina brasileira atingiram, em ju-
lho, faturamento de US$ 423 mi-
lhões, com o embarque de 109,4 
mil toneladas, segundo dados di-
vulgados pela Associação Brasi-
leira das Indústrias Exportadoras 
de Carne (ABIEC). Hong Kong 
continua a ocupar a liderança nas 
importações de carne brasileira 
com a compra de 24,4 mil tone-
ladas (92% a mais que o mesmo 
mês de 2015), gerando um fatu-
ramento de US$ 80 milhões (88% 

mais que julho do ano passado). 
O Egito ficou na segunda posição 
com 18,3 mil toneladas (8% a mais 
que julho de 2015) e faturamento 
de US$ 57 milhões. No acumula-
do deste ano (janeiro-julho), Hong 
Kong também lidera o ranking dos 
maiores importadores com 202,5 
mil toneladas de carne bovina im-
portadas (aumento de 18% em re-
lação ao mesmo período de 2015) 
e faturamento de US$ 694 milhões 
(5% a mais que janeiro a julho do 
ano passado). (Fonte: Abiec)

 O pecuarista José Car-
los Bumlai declarou nesta quar-
ta-feira (17) ao delegado Marcio 
Anselmo que a ex-primeira-da-
ma Marisa Letícia Lula da Silva, 
mulher do ex-presidente Lula, 
queria ampliar o sítio Santa Bár-
bara, em Atibaia, para passar os 
fins de semana. Bumlai prestou 
depoimento na Superintendên-
cia da Polícia Federal, em São 
Paulo. O pecuarista chegou e 
saiu da sede da PF amparado 
pelos advogados Daniella Me-
ggiolato e Conrado de Almeida 
Prado. A Operação Lava Jato 
suspeita que o verdadeiro dono 
do sítio seja Lula, o que ele 
nega. Com 180 mil metros qua-
drados de área e composto por 
duas propriedades com matrícu-
las distintas (19.729 e 55.422), o 
sítio Santa Bárbara foi comprado 
no fim de 2010, no mesmo dia, 
pelo valor total de R$ 1,5 milhão. 
Os dois imóveis foram adquiridos 
em nome dos empresários Fer-
nando Bittar e Jonas Suassuna. 
Ambos são sócios dos filhos do 
ex-presidente. À PF, Bumlai de-
clarou que esteve no sítio a con-
vite de Fernando Bittar e Marisa, 
na companhia deles, no final de 
2010. Na ocasião, Fernando dis-
se que comprou o imóvel com 

recursos do pai, mas que se-
ria para uso das duas famílias. 
Segundo Bumlai, Marisa pediu 
a ele que os ajudasse na am-
pliação das acomodações para 
que pudesse passar os finais de 
semana. O pecuarista afirmou à 
PF que solicitou a um engenhei-
ro da usina da sua família, que 
estava em obras, que atendesse 
ao pedido e, depois deste pedi-
do, não teve mais contato com o 
assunto. Bumlai declarou que “o 
engenheiro providenciou tudo”. 
O pecuarista relatou que, após 
uns dias, recebeu uma ligação 
de uma pessoa chamada “Au-
rélio” pedindo para deixarem a 
obra, pois não estava andando a 
contento, e que uma construtora 
de verdade iria tocá-la. De acor-
do com Bumlai, “tinham pressa 
na reforma”. (Fonte: Site UOL)

Amigo de Lula diz à PF 
que Marisa pediu 

“ajuda” para ampliar sítio

Exportação brasileira de 
carne bovina soma US$ 
423 milhões em julho
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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

 Uma guerra econômica 
entre a Petrobras e sua sócia Whi-
te Martins que se desenrola no âm-
bito da concorrência tem tudo para 
se tornar mais um alvo de inves-
tigação pela temida Força Tarefa 
da Operação Lava Jato. Além das 
empresas e seus dirigentes, é a fu-
tura ex-Presidenta Dilma Rousseff 
quem mais corre risco de ser en-
volvida na confusão judicial. A Lava 
jato tem documentos comprovando 
que Dilma foi, no mínimo, omis-
sa sobre denúncias que recebeu 
e nem investigou. Relativamente 
à Operação Lava Jato, a White 
Martins acabou de ter uma boa 
notícia: o pedido o arquivamen-
to do inquérito no qual o senador 
petista Humberto Costa foi acusa-
do de receber recursos do esque-
ma de corrupção na Petrobras. O 
senador havia sido acusado pelo 
ex-diretor da Petrobras Paulo Ro-
berto Costa de receber propinas da 
White Martins (o que foi reforçado 
com declarações do senador cas-
sado Delcídio Amaral). Segundo 
a Polícia Federal, o arquivamento 
foi pedido devido ao fato de não 
ter sido possível apontar indícios 
suficientes de autoria e materiali-
dade do afirmado pelo ex-diretor. 
Por outro lado, a White Martins 
teve uma má notícia sobre um fato 
que desperta o maior interesse da 
Lava Jato: prejuízo causado à Pe-
trobras em benefício de sócio da 
empresa, por meio da compra de 
matéria prima a preços subfatura-
dos. Essa má notícia veio com o 
demolidor Ofício, datado de 09 de 
agosto último, por meio do qual a 
sua sócia Petrobras se manifes-
tou no processo n° 08012.011881 
/2007-41, que tramita no Conse-
lho Administrativo de Defesa Eco-
nômica (CADE). O processo trata 
da venda subfaturada de matéria 
prima da Petrobras para a empre-
sa Gemini – sociedade da qual a 
Petrobras possui 40% das quotas, 
e cuja sócia majoritária é a White 
Martins, com 60% das quotas. A 
Gemini utiliza a matéria prima Gás 
Natural fornecida pela Petrobras, 
e, após liquefazer o gás, comer-
cializa o produto final, chamado 
Gás Natural Liquefeito (GNL).  Em 
citado Ofício, a Petrobras informou 
“que tem envidado todos os esfor-
ços para cumprir tempestivamente” 
a Medida Preventiva adotada pelo 
CADE, determinando que a venda 
do Gás Natural da Petrobras para 
a Gemini não continue sendo reali-
zada a preços favorecidos. A Petro-
bras informou, também, que a Whi-
te Martins vem travando sozinha 
uma batalha judicial, tentando evi-
tar o cumprimento da referida deci-
são do CADE, tendo ajuizado ação 
na Justiça Federal de Brasília con-
tra a Medida Preventiva. Informou 
mais: a Justiça Federal concedeu 
liminar favorável à White Martins, 
suspendendo a Medida Preventiva 
do CADE, que, diante disso, ajui-
zou suspensão de segurança ao 
Presidente do TRF – autoridade 
que, finalmente, cassou a liminar 
favorável à White Martins, resta-
belecendo a eficácia da medida 
questionada. A Petrobras informou, 
ainda, que, tendo tomado conheci-
mento da decisão do Presidente do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
que reestabeleceu os efeitos da 
Medida Preventiva determinada 
pelo CADE, em 14/12/2015, notifi-
cou a White Martins para realiza-
ção de reunião para conclusão da 
negociação do contrato de forneci-
mento de Gás Natural, ressaltando 
seu empenho e compromisso em 
cumprir tempestivamente a deci-
são. Sendo ainda mais enfática, 
a Petrobras afirmou que – apesar 
de ter adotado todas as medidas 
que estavam ao seu alcance para 
cumprir a tempo e modo a Medida 
Preventiva expedida pelo CADE – 
não possui meios de obrigar a Whi-
te Martins a celebrar o contrato de 
fornecimento de gás determinado 
pela medida. Por fim, a Petrobras 
ressaltou o óbvio: a celebração 
de um ato bilateral por parte dela, 
como é a celebração de um contra-
to de compra e venda de Gás Na-
tural, não pode ser cumprida sem 
a aquiescência de um terceiro, no 
caso a White Martins. A venda de 
matéria prima feita pela Petrobras 
para sua sócia Gemini a preços 
subfaturados – fato comprovado 
por diversas auditorias realizadas 
no âmbito do processo acima re-
ferido - desperta o maior interesse 
da Lava Jato.  Na sentença datada 
de 08 de março de 2016, na qual 
o Juiz Sérgio Moro condenou Mar-
celo Odebrecht a 19 anos e quatro 
meses de prisão por diversos cri-
mes, foi destacado o pagamento de 
propina a Paulo Roberto Costa por 
sua atuação no criminoso contrato 
de fornecimento de Nafta subfatu-
rada da Petrobras para a Braskem 
(sociedade da Petrobras com a 
Odebrecht). Sobre o preço cobra-
do pela Petrobras à Braskem, lê-se 
na referida sentença:“na mesa de 
negociação em 2009,  o principal 
negociador da Petrobrás estava na 
‘folha de pagamento’ da Braskem, 
o que, à toda evidência, desde o 
início comprometeu as chances da 
estatal de obter uma posição mais 
favorável na revisão do preço da 
Nafta (...) ter o Diretor da Petrobrás 
na folha de pagamento certamen-
te contribuiu para a revisão de um 
contrato com desvantagem para 
a estatal.” A respeito de eventual 
indenização pelos prejuízos sofri-
dos pela Petrobras, afirmou o Juiz 
Moro: “Não vislumbro, porém, a 
título de indenização mínima, con-
dições, pelas limitações da ação 
penal, de fixar outro valor além das 
propinas direcionadas aos agentes 
da Petrobrás, isso sem prejuízo de 
que a Petrobrás ou o MPF persiga 
indenização adicional na esfera cí-
vel.” Nestas alturas, torna-seimpor-
tante destacar que não se sabe de 
qualquer manifestação da Odebre-
cht pretendendo o reconhecimento 
de seus direitos, pela existência 
de um contrato firmado de comum 
acordo com a Petrobras. Contra-
riamente, no que se refere à White 
Martins, o transcrito a seguir mos-
tra a sua disposição de lutar para 
continuar recebendo a matéria pri-
ma a preços privilegiados: “Segu-
ra de que prevalecerá, ao final, o 
reconhecimento de seus direitos, 
ainda que lhe reste satisfazê-los 
somente por meio de pleito indeni-
zatório em face da União Federal 

Suspeita de lesar a Petrobras na Gemini, 
White Martins poderá ser investigada na 

Lava Jato, junto com Dilma
Edição do Alerta Total – www.alertatotal.net
Por Jorge Serrão - serrao@alertatotal.net

e desse CADE, já que a própria 
continuidade do Consórcio Gemi-
ni encontra-se ameaçada pela ile-
galidade cometida pela autarquia 
federal, a Petrobras, de forma ar-
bitrária e manifestamente abusiva, 
vem tentando se utilizar da medida 
preventiva como justificativa para 
impingir à White Martins, nas ne-
gociações do malsinado contrato 
de fornecimento, condições ab-
surdamente leoninas e verdadei-
ramente extorsivas”. Interessante 
destacar que a própria White Mar-
tins reconhece no processo que a 
Petrobras não recebia da Gemini 
o mesmo valor que era praticado 
para as demais distribuidoras de 
Gás Natural. Quanto às auditorias 
feitas por solicitação do CADE, 
apesar de todas elas concordarem 
que havia prática de substancial 
subfaturamento, não se chegou 
a um mesmo número, em decor-
rência da utilização de diferentes 
métodos de cálculo. Considerando 
que a Odebrecht já foi punida pelo 
crime de se beneficiar da compra 

de matéria prima (Nafta) a pre-
ços subfaturados; Considerando 
que a Petrobras ainda está sendo 
prejudicada por vendas a preços 
subfaturados do Gás Natural à 
White Martins; E considerando que 
nenhuma providência foi tomada 
diante dos prováveis superfatura-
mentos de produtos e serviços le-
vados a efeito pela White Martins 
contra a Petrobras com amparo no 
criminoso Acordo de Quotistas da 
Gemini, conforme denunciado às 
autoridades pelo engenheiro João 
Vinhosa e publicado no Alerta To-
tal. É inevitável que se conclua: a 
Petrobras tem o direito e o dever 
de apurar seus prejuízos e – como 
aventou o Juiz Moro – perseguir 
indenização, assim como a White 
Martins está ameaçando “pleito in-
denizatório em face da União Fe-
deral e desse CADE”. Essa guerra 
econômica vai longe... A Judicial 
pode estar apenas começando... 
(© Jorge Serrão. Edição do Blog 
Alerta Total de 15 de Agosto de 
2016).
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