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 Uma pesquisa do Ibo-
pe Conecta encomendada pelo 
Conselho de Informações sobre 
Biotecnologia (CIB) revelou que, 
embora cerca de 80% dos en-
trevistados saibam o que são os 
transgênicos, 33% acham que 
consumi-los pode fazer mal à saú-
de. Após analisar mais de mil estu-
dos, uma pesquisa publicada em 
maio pela Academia Nacional de 
Ciências, Engenharia e Medicina 
dos EUA concluiu que os transgê-
nicos não trazem riscos à saúde e, 
caso sejam utilizados corretamen-
te, podem trazer benefícios para 
agricultores e para o meio ambien-
te. Não foi encontrada qualquer 
evidência de que os organismos 
geneticamente modificados têm 
impacto sobre as prevalências 
de doenças como câncer, diabe-
tes, autismo, obesidade, doenças 
celíacas e alergias. Ainda não foi 
comprovado, no entanto, que o 
uso da tecnologia realmente au-

menta a produção agrícola. Em 
entrevista ao jornal Folha de São 
Paulo, Adriana Brondani, diretora 
do CIB, afirmou que “a propagan-
da contrária ganha aderência por-
que há um hiato de conhecimento 
da população, por causa de falta 
de informação”. A pesquisa do Ibo-
pe Conecta revelou que apenas 
11% dos entrevistados acertaram 
a combinação de plantas trans-
gênicas cultivadas no Brasil: soja, 
algodão e milho, principalmente. O 
levantamento contou com a partici-
pação de 2.011 pessoas de todas 
as regiões do país, das classes A, 
B e C e que não trabalham com 
biotecnologia e áreas similares. As 
respostas dos entrevistados foram 
coletadas pela internet. O trans-
gênico existe desde a década de 
1970. Trata-se de um organismo 
que recebe um gene originalmen-
te presente em outro, em geral por 
meio da biotecnologia. (Fonte: Site 
Opinião e Noticias)

Trinta e três por cento dos entrevistados acham 
que consumi-los pode fazer mal à saúde

Pesquisa aponta que muitos 
brasileiros têm medo de transgênicos

 Em uma resolução apro-
vada nesta terça-feira, 23, a cú-
pula do PT rejeitou a proposta 
de plebiscito defendida pela pre-
sidente afastada Dilma Rousseff. 
Foram 14 votos contra e apenas 
dois a favor da convocação de 
um plebiscito sobre antecipação 
de eleições. Trata-se da primeira 
manifestação formal do comando 
do partido sobre a proposta de 
Dilma. Com a rejeição, prevale-
ceu a opinião do presidente do 
PT, Rui Falcão, de que a proposta 
de um plebiscito não teria agora o 

efeito de atrair senadores contra 
o impeachment. Apesar da deci-
são da cúpula do PT, Rui Falcão 
nega que se trate de um sinal de 
afastamento. A reunião da Execu-
tiva do PT foi marcada por uma 
discussão acalorada. Apesar de 
não defender o plebiscito, um do-
cumento divulgado pela cúpula do 
partido estimula a realização de 
ato contra o impeachment de Dil-
ma Rousseff e também condena o 
governo do presidente em exercí-
cio Michel Temer. (Fonte: Site Opi-
nião e Noticia)

Foram 14 votos contra e apenas dois a favor da convoca-
ção de um plebiscito sobre antecipação de eleições

PT rejeita plebiscito defendido por Dilma

Associação de magistrados repudia 
declarações do ministro Gilmar Mendes

 O presidente da Asso-
ciação de Magistrados do Brasil 
(AMB), João Ricardo Costa, di-
vulgou uma nota para repudiar 
declarações do ministro do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) Gilmar 
Mendes. Na terça-feira (23), ele 
afirmou que instituições do Poder 
Judiciário se aproveitam de auto-

nomia financeira e administrativa 
para fazer “seu pequeno assalto”. 
Mendes disse que integrantes da 
Justiça acabam ganhando mais 
que os ministros do STF, o que 
não é permitido porque os salários 
dos magistrados da Corte têm de 
ser os mais altos do serviço públi-
co. (Fonte: Site Revista ÉPOCA)

Ele disse que instituições do Poder Judiciário se aprovei-
tam de autonomia para fazer “seu pequeno assalto”
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
EMPRESAS MINEIRAS SE COM-
PLICAM AINDA MAIS - Da lista de 
sete empresas mineiras investiga-
das na Operação Tabela Periódica, 
dois nomes chamam atenção. O pri-
meiro é o da construtora Cowan, res-
ponsável pela construção do viaduto 
Batalha dos Guararapes, construído 
sobre a Avenida Pedro I, na região 
de Venda Nova, e que desmoronou 
em julho de 2014, deixando duas 
pessoas mortas e 23 feridas. O in-
quérito, que pede a condenação de 
11 pessoas-incluindo engenheiros 
da Cowan-está parado na Justiça, 
sem previsão de quando terá uma 
sentença publicada ou se irá a júri 
popular. Outra empresa que se des-
taca na lista é a Pavotec Pavimen-
tação e Terraplenagem, além de seu 
diretor, Djalma Florêncio Diniz. Ele 
foi detido no dia 11 de abril na opera-
ção Mar de Lama, que apura fraudes 
milionários em contratos e licitações 
de empresas com a prefeitura de 
Governador Valadares, na região do 
Rio Doce. A empresa é suspeita de 
fraudar um contrato de prestação de 
serviço de coleta de lixo, estimado 
em mais se R$ 1 bilhão. O desvio 
acabou sendo evitado a tempo pela 
operação. (Jornal O Tempo - Belo 
Horizonte/MG)
HIPNOTISMO - O termo "hipnotis-
mo" deriva de "hipnose" e tem ori-
gem na palavra grega hypnos que 
significa sono. O poder hipnótico 
existe nos seres humanos desde 
épocas remotas, mas nunca se sou-
be dar uma explicação racional do 
fenômeno em si. As pessoas muito 
primitivas são facilmente sugestioná-
veis devido ao seu elevado grau de 
crendice cuja vivência de corre num 
contexto anímico. Entretanto, pode-
mos garantir que todas as pessoas 
normais, mesmo as que possuem 
um elevado grau de cultura, podem 
ser hipnotizadas. Todos somos su-
gestionáveis. Assim, o sucesso da 
hipnose sobre um determinado su-
jeito é apenas uma questão de pa-
ciência, tempo e competência do 
hipnotizador. Dias atrás acabou a 
"festa" da hipnose radiofônica", po-
líticos de todo o país que vão con-
correr nas próximas eleições, perde-
ram o microfone e seus magníficos 
programas de rádio, para ludibriar 
o povo falando asneiras. Agora luta 
é igual, mais honesta, e quem tem 
trabalho prestado de verdade para o 
povo e sua cidade, devem ter o reco-
nhecimento dos eleitores e serem os 
eleitos em 2016. Vamos ver. (Jornal 
Diário Boca do Povo - Sete Lagoas/
MG).
SERVIÇO CONTRATADO - "Que 
sentido faz a Assembléia Legislativa 
de Minas Gerais contratar um ex-mi-
nistro do Supremo Tribunal Federal, 
a peso de ouro (R$ 500.000), para 
dar um parecer sobre o prossegui-
mento do processo contra o gover-
nador Fernando Pimentel, investiga-
do pela Operação Acrônimo? É um 
contrassenso inexplicável uma casa 
legislativa, que tem uma Comis-
são de Constituição e Justiça que, 
segundo a Constituição do estado 
deve opinar sobre aspectos jurídi-
cos e constitucionais, recorrer a um 
advogado alheio aos seus quadros. 
É revoltante, ou estarrecedor, como 
diria a 'presidenta', o contribuinte 
ter de pagar regiamente os salários 
e mordomias de 77 deputados, no 
qual principal mister é fazer leis, se 
eles sequer têm competência para 
opinar sobre elas. Ora, falta pudor e 
consciência às suas excelências ao 
pagarem o equivalente a 568,18 sa-

lários mínimos por um parecer, reve-
lando sua incompetência e descaso 
com o dinheiro dos impostos que pa-
gamos." (Kleber Pereira Gonçalves 
- Belo Horizonte/MG).
FRANCELINO - QUE PAÍS É 
ESTE? - Quem aniversariou recen-
temente foi o ex-governador de Mi-
nas Gerais, Francelino Pereira, de 
família modesta de Angical do Piauí, 
que veio para BH ainda jovem, aqui 
fez carreira política. Formou-se em 
direito, foi eleito vereador. Em segui-
da, foi deputado federal por quatro 
mandatos, presidente da Arena, go-
vernador do estado e senador. Nada 
melhor para um nordestino, admita-
-se. Figura simpática, cordial e de 
trato simples. Completou 95 anos. 
Bela idade. Quando presidente da 
Arena, o partido político de apoio ao 
regime militar, classificado por ele 
como "o maior partido do Ocidente", 
pronunciou uma frase que se tornou 
famosa na história brasileira, ini-
ciada com a pergunta: "Que país é 
este?". Queria dizer que país é este 
que não confiava nas promessas 
do então presidente da Republica, 
general Ernesto Geisel. - Pois bem. 
Nada mais atual do que a pergunta 
feita pelo aniversariante Francelino 
Pereira nos idos de 1976. Que país 
é este onde o Tribunal de Contas da 
União parece não atuar no controle 
das contas públicas, onde os tribu-
nais de contas dos estados também 
se mostram incompetentes, onde os 
serviços de auditoria são ineficientes 
(ou desonestos), onde serviços de 
contabilidade nas grandes, médias 
e pequenas empresas estatais e 
privadas que operam com dinheiro 
público não conseguem detectar os 
grandes rombos ocorridos nas suas 
contas? Como é possível que desfal-
ques de R$ 30, R$ 50, R$ 100, R$ 
300 milhões ou até mesmo de mais 
de R$ 1 bilhão não sejam percebi-
dos, descobertos e denunciados? 
Negócio de louco. O Brasil é mesmo 
o país da fantasia. Da fantasia dos 
malandros, é claro. Que país é este? 
(Jornalista Mário Fontana-Jr. Estado 
de Minas - Belo Horizonte/MG).
SOCORRO AO RIO, ELE ESTÁ 
NAUFRAGANDO - Pelo que me 
consta, apenas alguns Estados 
como Espírito Santo, Piauí e Santa 
Catarina estão com suas contas em 
dia. Os demais e o Distrito Federal 
estão em penúria financeira, como a 
grande parte da população brasilei-
ra. O Estado do Rio de Janeiro, onde 
abriga o antigo Estado da Guanaba-
ra, sediou a capital da República do 
Brasil, até que o saudoso Juscelino 
Kubitschek transferiu para Brasília 
o Governo Central. Não bastasse a 
beleza natural das terras fluminen-
ses, os royalties do petróleo fizeram 
um grande bem àquela Unidade da 
Federação, tornando-a a segunda 
ou terceira economia do país sem 
grandes esforços. Numa magnifica 
idéia do Comitê Olímpico, o Rio de 
Janeiro foi escolhido para ser o Esta-
do a sediar a maioria dos jogos olím-
picos, o que lhe rendeu investimen-
tos públicos astronômicos, a criação 
de uma cidade olímpica, uma passa-
rela na orla marítima, que veio a cair 
com poucos dias da inauguração, 
ampliação do metrô a custo mais 
de 20 vezes o inicialmente orçado, 
conforme Tribunal de Contas, enfim, 
várias outras obras de infraestrutu-
ra para sediar o grande espetáculo 
olímpico. Como se não bastasse, em 
nome da crise financeira e do bom 
andamento da festa olímpica, o Es-
tado, que editou um decreto de ca-
lamidade, recebeu um socorro extra 
da União, próximo de R$ 3 bilhões, e 
assim evitar o seu naufrágio. Afinal, 

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

como no tempo do Império, no qual 
era preciso fazer as coisas para "os 
ingleses verem", agora é preciso fa-
zer para "o mundo ver". Você deve 
me perguntar: o que é que eu tenho 
com isto? Tudo, respondo. Veja que, 
no seu e no meu nome, os nossos 
ditos "representantes", sempre op-
tam em preterir os nossos interesses 
diretos e a nos repassar a conta de 
prejuízos, jamais a conta de lucros; 
basta você ver a falta de recursos 
para a saúde e para a educação, a 
proposta bombástica da reforma pre-
videnciária que vem por aí, estradas 
mal conservadas, falta de presídios 
e de casas para menores em con-
flitos com a lei, e tantas outras me-
lhorias que você poderia desfrutar 
se a gestão pública fosse eficiente 
e priorizasse a comunidade. De ou-
tro lado, alguns Estados brasileiros 
não estão vivenciando a pior parte 
da crise, saudável que os outros 
investigassem o porquê deste mila-
gre, e, por que não buscá-lo? Nós 
brasileiros precisamos tomar consci-
ência de que Administração Pública 
é pública, e, afeta a todos, por con-
seguinte, fazer-se ouvir e participar 
das importantes decisões locais e 
nacionais é obrigação de cada cida-
dão. (Márcio Barbosa dos Reis-Jr. 
Diário do Mucuri-Teófilo Otoni/MG). 
PREFEITOS ESTÃO PROIBIDOS 
DE CONTRATAR, NOMEAR, DEMI-
TIR E INAUGURAR OBRA NESTE 
PERÍODO ELEITORAL - Desde o 
último dia 02 de julhos, prefeitos de 
todo o país estão proibidos de dar 
publicidade aos atos, programas, 
obras, serviços e campanhas da 
administração. Também estão proi-
bidos de contratar, nomear, demitir 
sem justa causa, remover, transferir 
ou exonerar pessoas contratadas 
pela administração. Esta proibição 
estende até primeiro de janeiro de 
2017. A lei menciona que é proibido: 
nomear, contratar ou de qualquer 
forma admitir, demitir sem justa cau-
sa, suprimir ou readaptar vantagens 
ou por outros meios dificultar ou im-
pedir o exercício funcional e, ainda 
remover, transferir ou exonerar ser-
vidor público, na circunscrição do 

pleito, sob pena de nulidade de ple-
no direito. Mas existe ressalva, sen-
do permitida a nomeação ou exo-
neração de cargos em comissão e 
designação ou dispensa de funções 
de confiança. Também está proibi-
do contratar shows artísticos pagos 
com recursos públicos para animar a 
realização de inaugurações. Sendo 
que o candidato beneficiado, agente 
público ou não, ficará sujeito à cas-
sação do registro ou do diploma se 
eleito. A lei proíbe que qualquer can-
didato compareça a inaugurações 
de obras públicas. Do início do mês 
de julho até a data da eleição (02 de 
outubro) está proibido realizar trans-
ferência voluntária de recursos da 
União aos Estados e Municípios, e 
dos Estados aos Municípios. A não 
ser que sejam recursos destinados 
a atender situações de emergência 
e de calamidade pública. Neste pe-
ríodo o prefeito fia proibido de fazer 
pronunciamento em rádio fora do 
horário eleitoral gratuito. Havendo 
exceção apenas se tratar de maté-
ria urgente, relevante e característi-
ca das funções de governo. (Jornal 
Folha de Jaíba - Jaíba/MG)
ODEBRECHT DEMITE 70 MIL 
PESSOAS E TEM DÍVIDA DE R$ 
90 BI - Executivos da empreiteira 
Odebrecht revelaram à força-tarefa 
da Operação Lava Jato as dimen-
sões da crise da empresa. A com-
panhia já demitiu 70 mil pessoas e 
tem cerca de R$ 90 bilhões em dívi-
das. As informações são da coluna 
de Monica Bergamo, da Folha de 
São Paulo. No entanto, a empresa 
vem negociando empréstimos para 
sair do vermelho. A mesma colu-
nista revelou, que a empresa quer 
pegar R$ 500 milhões emprestado 
do Banco do Brasil e do Bradesco. 
As negociações são conduzidas 
pelo presidente do Conselho de Ad-
ministração da empreiteira, Newton 
Souza. Por meio de nota, a empre-
sa confirmou as negociações. O BB 
e o Bradesco são credores da OOG 
e, assim como os bondholfers, es-
tão negociando a reestruturação 
do endividamento. (Jornal Folha de 
São Paulo - São Paulo-SP)  

VENDO MOTO XRE 300
Ano 2013/2014 cor branca 
com 39.376 km rodados: 
Tratar (34) 9.9971-8939 

- falar com Julio Cesar ou 
9.9974-8119 - Valdenir 

Cooprata
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Escândalo da negada "Suprema 
Delação" torna pública a guerra 

entre Supremo e Ministério Público

 Na véspera do Dia do 
Soldado, quando Dilma Rous-
seff começa a ser detonada pela 
tropa de 60 senadores, a crise 
institucional brasileira tem sua 
tensão mais alta no chamado 
escândalo da "Suprema Dela-
ção" contra José Antonio Dias 
Toffoli, ministro do Supremo Tri-
bunal Federal. Já há uma guerra 
aberta entre a Procuradoria Ge-
ral da República e o STF - que 
pode ter consequências graves 
para o combate à corrupção. O 
risco de anulação de "transa-
ções penais", mais conhecidas 
juridicamente como "colabora-
ções premiadas", pode benefi-
ciar grandes infratores e corrup-
tos ilustres... Ganhou contornos 
macabros, simbolicamente mor-
tais, a troca de farpas entre o mi-
nistro Gilmar Mendes e Procura-
dor-Geral da República, Rodrigo 
Janot. Sempre polêmico, Gilmar 
Mendes detonou na direção do 
Ministério Público Federal: "O 
cemitério está cheio de falsos 
heróis". A reação corporativista 
de Janot seguiu a mesma linha 
mortal de ironia: "Não é possível 
que estejamos todos envolvidos 
nessa conspiração para o mal. 
Nessa conspiração que tem le-
vado pessoas ao cemitério". O 
curioso do tiroteio entre Gilmar 
e Janot é que, aparentemente, 
ninguém morreu, de fato, até 
agora, na famosa guerra de 
todos contra todos no Brasil... 
Praticamente falando em nome 
do STF, Gilmar defendeu a apu-
ração da autoria do vazamento, 
para a revista Veja, de informa-
ções sigilosas da delação pre-
miada do empreiteiro Leo Pi-
nheiro, da OAS. Gilmar exigiu a 
punição dos responsáveis, acu-
sando que a jogada prejudica 
a imagem do Supremo, sendo 
tramada intencionalmente por 
pessoas que têm interesse em 
enfraquecer o papel da Corte 
Suprema: "Certamente tudo isso 
é negativo porque, na verdade, 
a população coloca todo mundo 
na mesma vala. Esse é o tipo 
de prática. E é compreensível, 
porque a população não está 
preparada para fazer esse tipo 
de distinção. As matérias que 
saem, as pessoas leem man-
chete, muitas vezes não leem a 
matéria toda. Isso é negativo. E 
aí tem que se perguntar: a quem 
interessa esse tipo de coisa?". 
Gilmar Mendes foi explícito em 
denunciar uma perseguição do 
MPF contra seu companheiro 
do STF: "No caso do Toffoli, é 
evidente. Ele deu duas deci-
sões, uma do fatiamento, outra 
do Paulo Bernardo. É natural 
que queiram acertar (o ministro). 
Houve manifestações críticas 
dos procuradores. Isso já mos-

tra uma atitude deletéria. Auto-
ridade não reage com o fígado, 
não reage com informações à 
sua disposição. Quem faz isso 
está abusando da autoridade". 
Gilmar aproveitou para criticar 
decisão de Rodrigo Janot em 
cancelar o acordo judicial com 
Léo Pinheiro: "Não entendo que 
seja o caso de suspender a de-
lação ou prejudicar quem esteja 
disposto a contribuir com a Jus-
tiça. Eu acho que a investigação 
tem que ser em relação logo aos 
investigadores, porque esses 
vazamentos têm sido muito co-
muns, é uma prática bastante 
constante, e eu acho que é um 
caso típico de abuso de autori-
dade e isso precisa ser exami-
nado com toda cautela". A Veja 
denunciou que o ex-presidente 
da OAS teria indicado uma em-
presa para fazer uma obra na 
casa do ministro em Brasília. Já 
Rodrigo Janot garantiu que não 
há qualquer referência a Toffoli 
ou a qualquer outro ministro do 
STF nos anexos do pré-acordo 
de delação que Pinheiro estava 
negociando com os procura-
dores da Operação Lava-Jato: 
"Esse pretenso anexo jamais 
ingressou em qualquer depen-
dência do Ministério Público. 
Portanto, de vazamento não se 
trata. Ou se trata de um fato que 
o meio de comunicação hou-
ve por bem publicar ou se trata 
de um fato que alguém vendeu 
como verdadeiro a este meio de 
comunicação". Janot insistiu na 
defesa de Toffoli: "Reafirmo que 
não houve, nas negociações de 
colaboração dessa empreiteira 
nenhuma referência, nenhum 
anexo, nenhum fato enviado ao 
Ministério Público que envol-
vesse essa alta autoridade do 
Judiciário. A gente vaza aqui-
lo que tem. Se você não tem a 
informação, não tem o acesso, 
você vaza o quê ? Você vaza o 
nada, aquilo que você não tem. 
Não vaza. Não sei a quem inte-
ressa essa cortina de fumaça. 
Na minha humilde opinião, trata-
-se de um quase estelionato de-
lacional em que inventa-se um 
fato, divulga-se o fato para que 
haja pressão ao Ministério Pú-
blico para aceitar, desta ou da-
quela maneira, eventual acordo 
de colaboração". A Veja não iria 
inventar, irresponsavelmente, 
uma estória qualquer, com tanta 
gravidade institucional envolvi-
da. Assim, independentemente 
de polêmicas, seria dever de 
ofício de Janot investigar e punir 
o vazamento, em vez de, sim-
plesmente, pedir a anulação do 
acordo de colaboração do em-
preiteiro dedo-duro. (© Jorge 
Serrão. Edição do Blog Alerta 
Total de 24 de Agosto de 2016).

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

Polícia prende casal acusado 
de matar grávida para retirar 
bebê, que foi localizado vivo

 Policiais civis prenderam 
na tarde desta segunda-feira um 
casal acusado de matar uma grá-
vida de oito meses para retirar o 
bebê. Shirley de Oliveira Benfica 
e Lucas Mateus Silva foram pre-
sos em Uberlândia, e a criança, 
que é uma menina, foi recupera-
da viva e passa bem. O corpo de 
Greiciara Belo Vieira, de 19 anos, 
foi encontrado por dois ciclistas 
no domingo, boiando nas águas 
de uma represa na zona rural de 
Ituiutaba, também. O corpo esta-
va envolto em uma tela de arame, 
com os pés amarrados com tiras 
de pano e um corte profundo na 
barriga, por onde o bebê foi retira-
do. A vítima ainda teve uma pedra 
de 10kg amarrada ao corpo, para 
que afundasse na água. Segundo 
informações da polícia, Shirley foi 
presa em Uberlândia e a criança 
estava em uma casa próxima. O 
bebê estava bem. Mesmo assim, 
ele foi levado para o Hospital das 
Clínicas da cidade para exames. 
De acordo com a polícia, Shirley 
contou que estava grávida e so-
freu aborto, que “encomendou” 
uma criança para apresentar à 
família como sendo sua. Lucas te-
ria ficado encarregado de levar a 
grávida para Ituiutaba e disse que 
ela foi dopada com medicamen-
tos. Shirley e Lucas teriam matado 
a mulher para retirar o bebê. Se-
gundo a polícia, o pai da criança 
não estaria envolvido com o crime. 
Greiciara havia desaparecido na 
sexta-feira em Uberlândia, onde 

morava com a família. Segundo 
a perícia, a vítima foi estrangula 
com uma roupa de bebê e sofreu 
um corte profundo na barriga, por 
onde a criança foi retirada. Na 
tarde desta segunda-feira, a de-
legada de Ituiutaba, Roberta Bor-
ges, seguiu com sua equipe para 
Uberlândia, onde os suspeitos 
foram presos. De acordo com o 
delegado Carlos Antônio Fernan-
des, o desaparecimento de Grei-
ciara foi registrado pela mãe dela 
em 18 de agosto, em Uberlândia. 
“A jovem desapareceu após uma 
pessoa a chamar para entregar 
um presente para o bebê. De-
pois disso, ela não foi mais vista. 
O que sabemos até o momento é 
que Greiciara tem passagem por 
ameaça, envolvimento com dro-
gas e furto”, contou o delegado. 
“Ela foi asfixiada com a roupinha 
do bebê”, disse. Crime semelhan-
te foi registrado em junho do ano 
passado em Ponte Nova, na Zona 
da Mata mineira. Patrícia Xavier 
da Silva, de 21, também desapa-
receu quando saiu de casa para 
ir a uma consulta médica em um 
hospital da cidade. Ela estava no 
nono mês de gestação. Seu cor-
po foi encontrado próximo a uma 
lavanderia abandonada, com um 
corte profundo na barriga e sem 
o bebê. A mulher estava amorda-
çada, com mãos e pés amarrados. 
Uma mulher foi presa e confessou 
ter matado Patrícia para roubar o 
bebê. O recém-nascido foi locali-
zado vivo. (Fonte: Portal G1)

Suspeitos foram presos em Uberlândia. A criança foi 
localizada com vida e passa bem. Corpo da mãe foi en-
contrado domingo boiando numa represa em Ituiutaba.
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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) 9.9999-8767 CTBC, 

9.9136-0096 TIM OU 9.9692-3454 CTBC

ALUGO ESTA CASA

 Maturidade, superação 
e orgulho. Estes foram os "sen-
timentos" que podem fazer a di-
ferença no Brasil, como legado 
imaterial dos jogos olímpicos no 
Rio de Janeiro. Em meio a uma 
desmoralizante crise política, 
combinada com uma brutal crise 
econômica, confirmando a falên-
cia estrutural do modelo estatal 
brasileiro, conseguimos mostrar 
ao mundo que também somos 
capazes de realizar coisas boas 
e grandiosas.  Menos relevante 
é a décima terceira colocação do 
País no quadro geral de meda-
lhas (com 7 de ouro, seis de prata 
e seis de bronze). O mais impor-
tante é que provamos que o bra-
sileiro pode fazer as coisas bem 
feitas, sem apelar ao "jeitinho" 
que tanto nos prejudica e des-
moraliza. Certamente, o nível de 
cobrança e a vontade de vencer 
do brasileiro vão aumentar depois 
da bem sucedida Rio 2016. O es-
pírito olímpico expulsou do pódio 
o nosso complexo de vira-lata. 
Agora é hora de seguir em frente 
em busca dos triunfos urgentes 
necessários. Esta semana, no Dia 
do Soldado (25) começa o deci-
sivo processo de Dilma Rousse-
ff. O "espetáculo" nada olímpico 
no Senado deve durar sete dias. 
O êxtase será na segunda (29), 
quando Dilma fará a própria de-
fesa. Na inquisição, é provável 
que ela escolha alguns senado-
res para desmoralizar. Os alvos 
serão aqueles que ela e Lula 
tanto ajudaram, mas "traíram" na 
hora da necessidade. Depois da 
espinafração geral, também com 
ataques ao "vice-judas" Michel 
Temer, Dilma deverá renunciar 
- como este Alerta Total já ante-
cipou algumas semanas atrás. 
Evidentemente que a renúncia, a 
esta altura do processo do impea-
chment, nada altera o quadro ins-
titucional. No entanto, cria confu-
são, gera um mal estar e abre um 
caminho (sem sucesso garantido) 
para uma guerra judicial que leva-
rá a nada, a não ser a um des-
gaste duplo: para Dilma e para o 
Temer que fica. Quando assumir 
definitivamente a Presidência, Te-
mer não terá alívio e perdão nos 
erros. Ou acerta, ou também será 
saído, em breve. A esquerdalha 
aposta no caos. Na guerra de to-
dos contra todos, que fica mais 
eletrizante que o vai-e-vem do 

vôlei na olimpíada, o cheiro de pi-
zza fica mais forte. Bastou vazar a 
revelação (verdade ou mentira?) 
de que o ministro do Supremo 
Tribunal Federal, José Dias Toffoli 
teve uma obra de casa bancada, 
generosamente, pela OAS, para 
começar a esperada "operação 
abafa". O Procurador Geral da 
República, Rodrigo Janot, agora 
ameaça pedir a suspensão das 
delações premiadas de Léo Pi-
nheiro e demais dirigentes da em-
preiteira. Quem vai soltar fogos é 
Lula - que seria um dos alvos do 
delator...  A Lava Jato sofreu seu 
mais perigoso atentado no País 
da impunidade nada olímpica... 
O golpe era previsível. Sempre 
que as broncas atingem muitos 
poderosos ao mesmo tempo, 
principalmente quando atinge o 
judiciário, os poderes ocultos do 
nosso inferno político jogam mais 
lenha na fábrica de pizza. Imagina 
o que aconteceria se fosse confir-
mada a denúncia do Léo Pinheiro 
contra o ex-petista Toffoli... Quem 
poderia julgar um "deus" do Su-
premo? Muito provável seria que 
os ministros pegassem o jovem 
Toffoli para bode expiatório. Cor-
tar na própria carne seria uma 
solução exemplas, porém muito 
perigosa estrategicamente. Se tal 
precedente de degola fosse aber-
to, outros supremos magistrados, 
odiados politicamente por qual-
quer motivo, poderiam se trans-
formar em futuros alvos... Quem 
julgaria o Supremo, a não ser 
seus próprios pares? Já pensou 
um Senado de corruptos pedin-
do o impeachment de ministros 
do STF? Os próximos capítulos 
da guerra de todos contra todos, 
já batizada de "guerra do fim dos 
imundos", promete cenas de bar-
bárie e pornografia institucional. A 
opinião pública pós-olímpica não 
tolera novas sacanagens institu-
cionais que aumentem a impuni-
dade. Não demora, a massa volta 
às ruas e exige o tal "desafio". 
Tudo com direito a trilha sonora 
do Dart Vader misturada com o 
Hino Nacional cantado do come-
ço ao fim, inclusive aquela parte 
desconhecida da primeira parte 
da música: "Espera o Brasil que 
todos cumprais o vosso dever... Ei 
avante, brasileiros, sempre avan-
te..." (© Jorge Serrão. Edição do 
Blog Alerta Total de 22 de Agosto 
de 2016).

Dilma planeja renunciar, enquanto 
suspensão de delação premiada que 

afeta Toffoli pode salvar Lula
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cos Dourados, empresa que admi-
nistra a marca McDonald`s em 20 
países da América Latina, anun-
ciou na última quarta-feira, 17, em 
São Paulo/SP, que vai começar 
a comprar carne bovina de áreas 
praticantes da pecuária sustentá-
vel. O projeto iniciará com a com-
pra de 250 toneladas por ano, mas 
prevê que ao longo dos próximos 
anos, 100% da carne utilizada na 
rede oriunda dessas áreas. A pri-
meira remessa de carne será pro-

veniente do Programa Novo Cam-
po, do município de Alta Floresta/
MT. O Projeto foi desenvolvido 
pela empresa Pecuária Sustentá-
vel da Amazônia (Pecsa), respon-
sável por captar recursos financei-
ros e implantar as boas práticas 
nas fazendas, conjuntamente com 
o Instituto Centro de Vida (ICV), 
responsável pelo monitoramento 
das práticas. O frigorífico JBS é 
parceira da propriedade, garantin-
do a compra e o processamento 
da carne. (Fonte: Revista AG)

McDonald`s anuncia 
aquisição de carne sustentável 

do Bioma Amazônia

 O Brasil continua a sen-
tir os efeitos do estrondoso abate 
de fêmeas registrados nos últimos 
anos, consequência da virada do 
ciclo pecuário iniciado quando a 
arroba do boi gordo estagnou em 
patamares insatisfatórios aos pro-
dutores. Com menos vacas para 
reproduzir, o apagão de bezerros, 
há três anos, e as vagarosas va-
riações nos anos subsequentes fa-
voreceram a supervalorização do 
produto, cujo preço por um animal 
Nelore puro superou R$ 2.000,00. 
A mudança impactou drastica-

mente o bolso dos confinadores. 
E mais que nunca, a calculadora 
se tornou a grande conselheira da 
categoria, em um negócio no qual 
erros mínimos podem culminar 
em prejuízos de milhões de reais, 
dependendo do volume de abate 
da propriedade. Para piorar a si-
tuação, o preço do milho decolou 
para patamares de R$ 47,30, vin-
do de altas consecutivas, e enca-
receu ainda mais a dieta intensiva. 
Saiba tudo no “Especial Confina-
mento”, edição de agosto da AG. 
(Fonte: Revista AG)

Confinamento de bovinos precisa mais 
que nunca de uma gestão exemplar

 As tentativas de com-
pra abaixo da referência resul-
taram em queda de preços em 
São Paulo, tanto em Araçatuba 
quanto em Barretos. Existem in-
dústrias ofertando até R$ 3,00/@ 
abaixo da referência. Parte dos 
frigoríficos estava fora das com-
pras na última quinta-feira, 18, 
mas pulando dias de abate e 
reduzindo o volume de cabeças 
abatidas por dia. As indústrias de 
maior porte, que possuem contra-
tos de fornecimento, conseguem 
manter as escalas mais confor-
táveis. No mercado atacadista 

de carne com osso, os estoques 
enxutos permitiram um reajus-
te positivo no preço da carne. O 
boi casado de animais castrados 
ficou cotado em R$8,62/kg, uma 
alta de 3,8% em relação ao início 
do mês. Com isso, a margem de 
comercialização das indústrias 
melhorou, mas ainda está em pa-
tamares historicamente baixos. 
Para as indústrias que fazem a 
desossa, a margem de comercia-
lização (Equivalente Scot Desos-
sa, em relação ao preço da arro-
ba) está em 13,8%. (Fonte: Scot 
Consultoria)

Queda no preço da arroba 
do boi gordo em São Paulo
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