
Redação: Praça XV de Novembro, 559  - Centro - Fones: 3431-2447 / 99999-8767 - Ano 20 - Nº 963
Prata (MG), Sexta-feira, 09 de Setembro de 2016

 

Diretor e Jornalista Responsável
Gilberto de Camargos Cunha

Registro DRT/MG – 08520
Tiragem: 3500 exemplares

Impressão: Breda Artes Gráfica Ltda 

Edição Semanal  
Distribuição Gratuita na Cidade e na Zona Rural 

e-mail:  jornalnegocios@gmail.com
site: http://jornalnegocios.wordpress.com/

Na terça feira, 06, por volta da 
07h30min da manhã, um acidente 
inusitado aconteceu em frente ao 
Posto Pratão. A carreta com car-
roceria dupla de madeira estava 
fazendo a rotatória para entrar no 
posto, já tinha atravessado meta-
de da pista da BR 153, quando foi 
abalroado já no final da carroce-
ria por outra carreta também com 
dupla carroceria de metal, que 
trafegava no sentido Prata/Frutal. 
Quem viu a situação que ficou a 
cabine da carreta com carroceria 
dupla de metal, imaginou que tal-
vez o motorista estivesse muito 
ferido, ou teria acontecido o pior. 
Mas por incrível que pareça o mo-

torista não sofreu ferimentos, o 
caminhão dele foi projetado para 
ejetar do cavalinho caso haja ba-
tida frontal. A outra carreta teve 
apenas um arranhão no final da 
carroceria de madeira. (Confira as 
fotos)

Acidente em frente ao Posto Pratão

viarem à Justiça Eleitoral dados 
sobre arrecadação e despesas 
de campanha a cada 72 horas. As 
doações de empresas foram proi-
bidas. A legislação agora permite 
apenas doações de pessoas físi-
cas, limitadas a 10% da renda do 
ano anterior. Foram analisados até 
agora os dados de 114,5 mil doa-
dores e de 60,9 mil fornecedores. 
De acordo com o presidente do 
TCU, Aroldo Cedraz, “há indícios 
claros de várias irregularidades. 
Para vocês terem uma ideia são 
34% de irregularidades que nós 
estamos verificando, no primeiro 
momento, em relação aos doado-
res. Em relação aos fornecedores, 
2% de irregularidades. Mas, claro, 
isso nós iremos passar às mãos 
do presidente do TSE, que poderá 
encaminhar esses dados aos juí-
zes eleitorais dos municípios para 
que possam checar melhor esses 
dados”. (Fonte: Site Opinião & No-
ticia)

TCU identifica mais de 38 mil 
doadores de campanha suspeitos

 Um levantamento feito 
pelo Tribunal de Contas da União 
(TCU) em parceria com o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) identificou 
um total de 38,9 mil doadores de 
campanha com indícios de irregu-
laridades em suas contribuições 
feitas a candidatos que vão dispu-
tar as eleições de outubro. Entre 
os casos suspeitos, há, por exem-
plo, doações de pessoas mortas, 
com registros de óbito em cartó-
rios. O presidente do TSE, minis-
tro Gilmar Mendes, ressaltou que 
as irregularidades podem resultar 
na impugnação das candidaturas 
pelo Ministério Público Eleitoral 
(MPE). “Nós temos que acompa-
nhar isso com rigor. Já tivemos 
no passado mortos que votavam. 
Agora, temos mortos que doam”, 
afirmou Mendes. A Reforma Elei-
toral aprovada em 2015 prevê no-
vas regras para as eleições deste 
ano, incluindo a obrigatoriedade 
de partidos e candidatos de en-

Entre os casos suspeitos, há, 
por exemplo, doações de pessoas mortas
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
OS FATOS NO ECÚMENO - Desde 
o tempo de Noé, os acontecimentos 
surgem, passam e são quase es-
quecidos. Naquela época o mundo 
era pagão, os acontecimentos eram 
desordenados, a sem-vergonhice 
imperava, a mulher servia a qual-
quer um e o pecado era o dogma 
presente. Servindo-se de Noé, o 
homem da Arca, Deus acabou com 
tudo, quando choveu numa área que 
nunca tinha chovido. A chuva durou 
por 40 dias e 40 noites, tudo acabou, 
menos os escolhidos para entrarem 
na Arca. Num pulo de atleta, che-
gamos a Roma Antiga, a Roma dos 
imperadores e do povo que prestava 
homenagens e cultuava estatuas de 
pedra, oferecendo a elas vários sa-
crifícios. Esta época foi importante 
por que Jesus Cristo veio, implan-
tou a religião, pregou, ensinou e foi 
morto como ladrão. O tempo vai, os 
acontecimentos vão marcando suas 
épocas, e o povo nascendo, viven-
do, envelhecendo e morrendo. O 
tempo não corre, ele voa, por isso já 
estamos no ano 2016 com os acon-
tecimentos surgindo e a maioria dos 
nossos mandatários, com exceções 
claro, roubando. Esta época de hoje 
vai ficar na história, como a época da 
Lava-jato, de prisões de figuras im-
portantes e da roubalheira. Dedique-
-se a uma boa volta aos tempos dos 
homens de ontem, quando o nu era a 
vestimenta deles. Hoje, temos o ter-
no e a gravata. Acredite, mudou para 
pior. Quem viver, verá. (Francisco Ri-
sola - Jornal da Cidade - Poços de 
Caldas-MG)
VEM PRA RUA - Do seu retiro no Rio 
Grande do Sul, o ex-senador Pedro 
Simon aderiu à defesa da operação 
Lava Jato, coordenada pelo juiz fede-
ral Sérgio Moro. Simon acredita que 
os políticos brasileiros nunca tiveram 
competência para iniciar a real mu-
dança no país. As reformas necessá-
rias não foram feitas e, agora, a Lava 
Jato está "mexendo nas estruturas 
arcaicas da democracia brasileira", 
acabando com a lógica que sempre 
existiu no país, de que só ladrão de 
galinha vai para a cadeia. Para ele, 
isso mudou e a prova está nos gran-
des empreiteiros e políticos presos. 
Para o ex-senador, isso é só início 
de uma grande mudança, mas avisa 
que a população tem que continuar 
indo para a rua. (Revista Viver - Belo 
Horizonte-MG) 
LEI NOVA, VELHO PROBLEMA - 
É impressionante a capacidade das 
autoridades brasileiras em complicar 
o simples. Recentemente, entrou em 
vigor a mudança no Código de Trân-
sito Brasileiro (CTB), que exige o uso 
do farol baixo nas rodovias. Medida 
louvável considerando que, quanto 
maior a visibilidade proporcionada 
pelo veículo, maior é a segurança 
para os demais, como comprovam 
estudos na Europa e nos Estados 
Unidos. O problema é que o projeto 
de lei do deputado Rubens Bueno 
(PPS-PR) deixou de lado um ponto 
importantíssimo: muitos modelos, 
de todos os segmentos e tamanhos, 
saem de fábrica com luzes auxiliares 
de LED acionadas automaticamente 
assim que o veículo entra em funcio-
namento. O texto, no entanto, nada 
dizia quanto ao dispositivo, deixando 
uma grande incógnita no ar. Basta 
ou não basta? Foi necessário que, 
com a lei já valendo, o Departamen-

to Nacional de Trânsito (Denatran) 
se pronunciasse sobre a questão e 
determinasse que as luzes de LED 
fossem aceitas e equiparadas ao 
farol baixo. Infelizmente, mais uma 
num país em que a tranca é posta 
sempre depois da porta arrombada. 
Sem contar que, num primeiro mo-
mento, quando os motoristas ainda 
se acostumam com a novidade, a 
preocupação maior deveria ser infor-
mar e educar, não multar a torto e a 
direito.
FALANDO EM LUZ - Tecnologia 
nem sempre é sinônimo de evolu-
ção, como mostra um estudo feito 
pelo Instituto Norte-Americano de 
Segurança em Rodovias (IIHS) com 
21 SUVs médios, vários deles ven-
didos no Brasil. O órgão avaliou a 
iluminação dos faróis dos modelos 
nas mais variadas condições (dia/
noite, fechos alto e baixo) e os me-
lhores ganharam apenas a etiqueta 
de aceitável - entre eles o Honda 
CR-V. O HR-V, o Jeep Renegade, 
o Audi Q3 e o Mitsubishi ASX foram 
incluídos na turma do insuficiente. 
Nenhum risco excessivo ou indício 
de que motorista e passageiros es-
tão vulneráveis, mas sinal de que 
há muito a melhorar. (Revista Viver 
- Belo Horizonte-MG)
GRUPO PÃO DE AÇUCAR RE-
VELA PREJUÍZO DER$ 583 MI-
LHÕES. NÚMERO AMPLIOU RE-
SULTADO NEGATIVO DE R$ 13 
MILHÕES REGISTRADO PARA 
O MESMO PERÍODO (2º. TRI) DO 
ANO - O Grupo Pão de Açúcar teve 
prejuízo de R$ 583 milhões no se-
gundo trimestre, ampliando resulta-
do negativo de R$ 13 milhões regis-
trado para o mesmo período do ano 
passado, informou a rede varejista. 
O resultado atribuível aos acionistas 
controladores foi de prejuízo de R$ 
276 milhões, revertendo lucro de R$ 
66 milhões no segundo trimestre de 
2015. A Ebitda caiu 59% frente ao 
segundo trimestre de 2015, para R$ 
279 milhões. Em termos ajustados, 
a geração de caixa recuou 1%, a R$ 
760 milhões. (Portal NewTrade - São 
Paulo/SP)
A FARRA DO SETOR ELÉTRICO - A 
venda da participação do grupo Ca-
margo Corrêa no controle da CPFL 
para a chinesa State Grid marca o 
início de uma onde de consolidações 
no setor elétrico brasileiro. A Cemig, 
que precisa levantar dinheiro para pa-
gar dívidas, deverá começar um pro-
cesso formal para vender o controle 
da Light, a distribuidora de energia do 
Rio de Janeiro. Os bancos Santan-
der e Votorantim estão em conversas 
adiantadas para coordenar a ope-
ração (a Cemig nega a intenção de 
vender a Light). A Renova, empresa 
de energia renovável controlada pela 
Cemig, tenta encontrar um compra-
dor para evitar a recuperação judicial. 
A venda dos ativos latino-americanos 
da Duke Energy também avança. 
Passaram para a fase final do proces-
so a chinesa Three Gorges, os fun-
dos Pátria e Blackstone e a gestora 
canadense Brookfield. Os canaden-
ses, aliás, vão anunciar a compra de 
linhas de distribuição da espanhola 
Isolux. Embora haja bastante apetite 
pelo setor, a tendência é mesmo que 
os chineses comprem os grandes ati-
vos. O processo de venda da usina 
de Santo Antônio, por exemplo, con-
centra-se na China. A usina foi ofere-
cida a State Grid, Three Gorges, Hua-
dian, CGN e SPIC. Todas chinesas. 
(Revista Exame - São Paulo-SP)

C l a s s i f i c a d o s
ALUGO SUITE OU KITNET – Na Rua Raul Soares, 618: Tratar (34) 9.9874-2959 
ou 9.9914-2959. Falar com José Lucas.
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
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Jovem é indiciado por crime de 
corrupção eleitoral em Araxá

 Um jovem de 23 anos 
foi indiciado na terça-feira (30) 
por crime de corrupção eleitoral 
em Araxá. O eleitor não foi preso 
em flagrante delito e responderá 
pelo crime em liberdade, salvo 
situação que implique sua prisão 
preventiva. A requisição do indi-
ciamento foi solicitada pelo Minis-
tério Público Eleitoral na segun-
da-feira (29). De acordo com o 
delegado regional da Polícia Civil, 
o eleitor é a primeira pessoa a ser 
indiciada por ter solicitado vanta-

gem indevida a um candidato da 
cidade de Araxá. Segundo inqué-
rito policial, o jovem teria solici-
tado passagens de ônibus a um 
candidato a vereador, e este ato 
por si só – independente do can-
didato ter pagado ou não as pas-
sagens – já caracteriza o crime 
de corrupção passiva. Conforme 
o Artigo 299 do Código Eleitoral, 
a pena para o crime de Corrupção 
Eleitoral é de reclusão, de um a 
quatro anos e pagamento de cin-
co a 15 dias-multa.

Eleitor solicitou vantagem indevida a um 
candidato da cidade. Acusado responderá pelo 

crime em liberdade.

 Anuar é agredido durante 
assalto em sua casa

 O prefeito Anuar Aran-
tes Amui, foi agredido durante 
um assalto na madrugada des-
ta segunda-feira (5). Ele estava 
fazendo campanha no distrito 
do Rio do Peixe e foi rendido ao 
chegar em casa. Quatro assal-
tantes já estavam no local fazen-
do a esposa do prefeito de refém 
há uma hora. Ao entrar em casa, 
Anuar tentou reagir ao assalto e 
foi atingido com uma pancada 
na cabeça por um dos suspei-

tos. Foram levados dois tablets, 
um celular, joias e, aproxima-
damente, R$ 5 mil em dinheiro. 
Na fuga os assaltantes tentaram 
levar um dos carros, que estava 
na garagem, mas não consegui-
ram. A polícia acredita que cinco 
homens participaram do crime, 
um deles estaria em um carro 
esperando os comparsas para 
a fuga.  As polícias militar e civil 
trabalham nas buscas dos as-
saltantes.

PIB da agropecuária cai 
3,4% no semestre

 O PIB da agropecuária 
encolheu 3,4% no primeiro se-
mestre de 2016 em comparação 
ao mesmo período de 2015. Já 
o da indústria caiu 5,2% e o de 
serviços 3,5%. Na avaliação do 
IBGE, a queda na atividade agro-
pecuária no segundo trimestre de 
2016, em comparação com igual 
período de 2015, pode ser expli-
cado pela redução dos índices de 
produtividade das principais cul-
turas agrícolas: milho (-20,5%), 
arroz (-14,7%), algodão (-11,9%), 
feijão (-9,1%) e soja (-0,9%). 

Esse desempenho negativo na 
produção das principais culturas 
agrícolas é consequência das 
intempéries climáticas, como o 
fenômeno El Niño, segundo indi-
ca a Conab. A queda na produ-
ção do setor agrícola, segundo 
o IBGE, pode ser compreendida 
pela variação da estimativa de 
safra apresentada pela Conab. 
No primeiro levantamento da sa-
fra 2015/16, divulgada em outu-
bro de 2015, a previsão de pro-
dução era de 213,4 milhões de 
toneladas. (Fonte: CNA)
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Maggi na Ásia para 
divulgar o agro brasileiro

 O ministro da Agricultura, 
Blairo Maggi está na Ásia onde 
visitará sete países com o objeti-
vo de ampliar e conquistar novos 
mercados e atrair investimentos 
para o agronegócio brasileiro. Na 
bagagem, Maggi levou informa-
ções sobre o potencial do Brasil 
para alimentar o mundo - espe-
cialmente a Ásia - e a garantia 
da sanidade dos seus produtos 
agropecuários. Ao final do rotei-
ro, ele participará da reunião de 
ministros da Agricultura dos Brics 
(Brasil, Rússia, Índia, China e Áfri-
ca do Sul), em Nova Déli (Índia). A 

viagem ao continente asiático faz 
parte do esforço do governo fede-
ral para elevar de 7% para 10%, 
em cinco anos, a participação do 
Brasil no comércio agrícola mun-
dial. "Precisamos aprofundar as 
parcerias que já temos e conquis-
tar novos destinos para nossos 
produtos agropecuários. Poucas 
nações têm tanto a oferecer no 
setor agrícola quanto o Brasil. 
Somos vocacionados para a ativi-
dade rural e devemos aproveitar 
isso para gerar mais emprego e 
renda." (Fonte: Ministério da Agri-
cultura).

Pecuária cresce 27% e movimenta 
R$ 483,5 bilhões em 2015

 A movimentação da ca-
deia produtiva da pecuária foi de 
R$ 483,5 bilhões em 2015, regis-
trando um crescimento de mais 
de 27% sobre o ano anterior. Os 
números fazem parte do relatório 
anual desenvolvido pela Associa-
ção Brasileira das Indústrias Ex-
portadoras de Carne (Abiec), em 
conjunto com a Agência Brasileira 
de Promoção de Exportações e 
Investimentos (Apex-Brasil), par-
ceira da entidade no projeto Bra-
zilian Beef, o chamado Perfil da 
Pecuária no Brasil. Os dados da 
cadeia bovina foram calculados 
pela Agroconsult, a partir de uma 

metodologia adotada e desenvol-
vida em 2010, pela Pensa USP 
- Centro de Conhecimento em 
Agronegócios, coordenada pelo 
professor Marcos Fava Neves. 
Este é o terceiro estudo encomen-
dado pela Abiec como parte do 
trabalho da entidade em construir 
uma sólida base de informações 
do setor. Dos R$ 483,5 bilhões 
totais movimentados pela cadeia 
produtiva da pecuária em 2015, 
R$ 147,03 bilhões se devem às 
atividades anteriores e nas pró-
prias fazendas; R$145,88 bilhões 
nas indústrias; e R$176,36 bi-
lhões no varejo. (Fonte: Acrimat)

Após impeachment, Dilma 
mantém benefícios como 

ex-presidente do País
 Com a aprovação de seu 
impeachment pelo Senado, nesta 
quarta-feira (31), Dilma Rousseff 
perde regalias referentes ao car-
go, como residência oficial e avião 
presidencial, mas terá direito aos 
mesmos benefícios concedidos 
a ex-mandatários do Palácio do 
Planalto desde 1986. O entendi-
mento de técnicos do governo, do 
Senado e do STF (Supremo Tribu-
nal Federal) é que, mesmo tendo 
sofrido um processo de impea-
chment, a petista cumpriu quase 
seis anos de mandato e, portanto, 
usufrui dos mesmos direitos que 
seus últimos cinco antecessores. 
Fora do cargo, a petista perde a 
remuneração mensal bruta de R$ 
30.934, bem como cartão alimen-
tação e plano de saúde da Pre-
sidência da República. Ela tam-
bém não poderá mais morar nas 
residências oficiais - Palácio do 
Alvorada e Granja do Torto, que 
passarão a servir o presidente Mi-
chel Temer. A petista terá o direito 
de fazer uma última viagem com 
a aeronave da FAB (Força Aérea 
Brasileira) para retornar a Porto 
Alegre (RS), onde tem residência 
particular. Ela pretende fazê-la no 
final desta semana. Na capital gaú-
cha, perderá o direito de utilizar o 
transporte presidencial. No perío-
do do afastamento temporário, o 
governo interino já havia limitado 
o deslocamento da petista para a 
ponte aérea Porto Alegre-Brasília. 
Como determinado em lei sancio-
nada em 1986, e regulamentada 
em 2008 pelo ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, a presidente 
afastada terá direito a dois veícu-

los oficiais com motoristas pagos 
pela Presidência da República. 
A mesma regalia é oferecida aos 
ex-presidentes José Sarney, Fer-
nando Collor, Fernando Henrique 
Cardoso e Lula. A petista não po-
derá contar com o auxílio dos vin-
te assessores que a acompanham 
no Palácio da Alvorada desde seu 
afastamento temporário, em maio, 
que serão exonerados pelo gover-
no interino. Como é assegurado a 
todo ex-mandatário, contudo, ela 
terá à disposição um total de seis 
servidores públicos - quatro segu-
ranças e dois assessores pesso-
ais - além dos dois motoristas. A 
família da petista também perderá 
o direito de contar com segurança 
pessoal. A mudança dos objetos 
pessoais do Alvorada para a resi-
dência da petista em Porto Alegre 
será paga pela Presidência da 
República. A intenção da petista 
é viajar já no final desta semana, 
mas será solicitado um prazo de 
30 dias para fazer o transporte dos 
bens privados, o que deve ser con-
cedido pelo Planalto. Nas últimas 
semanas, ela já transportou para 
a capital gaúcha livros e roupas. 
Os livros ocupam a maior parte 
do conjunto de seus pertences, e 
a petista pretende levar consigo 
sua biblioteca inteira. Ela também 
levará a cadela dachshund Fafá. 
Ela foi encontrada pela presidente 
afastada na rua em uma das suas 
caminhadas matinais. Em 1969, 
foi criada uma aposentadoria para 
ex-presidentes. O direito, no en-
tanto, foi revogado em 1988, com 
a promulgação da atual Constitui-
ção Federal. (Fonte: Site UOL)

Com 2 quartos, sendo 1 suíte, banheiro social, sala copa e cozinha conjugada 
área de serviço com varanda, garagem coberta, cerca elétrica. 

Tratar 99999-8767 CTBC ou 99136-0096.

ALUGO 
EXCELENTE CASA
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Leia semanalmente o Jornal 
de Negócios pela Internet

Acesse o site: 
jornalnegocios.wordpress.com

 Assim como o Renasci-
mento deve muito à atividade dos 
mecenas, membros abastados da 
elite daqueles tempos, assim tam-
bém existe, há anos, um mecenato 
político vermelho. Nesse sentido, 
está a merecer estudo a atividade 
da Secretaria de Relações Interna-
cionais do PT. Foi dali que saiu o 
senhor Marco Aurélio (top top) Gar-
cia para determinar, até bem pou-
co, tudo que realmente importava 
no Itamaraty. Graças a essa inter-
ferência de um partido nas relações 
externas do Brasil, nosso governo, 
desde 2003,  esteve para os articu-
lados no Foro de São Paulo mais 
ou menos (não é uma analogia per-
feita) como a Rússia para seus paí-
ses satélites. Havia uma coincidên-
cia ideológica, de estratégia e de 
interesses. Unidos por objetivos de 
conquista e preservação do poder, 
esses grupos políticos, no início do 
século XXI, descobriram que era 
mais fácil e menos perigoso fazer a 
revolução pelo voto, valendo-se da 
democracia para destruí-la, do que 
pela insurgência. Seguiram todos 
pelo mesmo caminho e vinham se 
dando bem. Unia-os a veneração 
às barbas de Fidel, o desejo de re-
produzir nos respectivos cercados 
a longevidade da dinastia Castro, 
a antipatia pelos Estados Unidos, 
o discurso de ódio aos machos de 
pele branca da classe média para 
cima e, claro, desastrosas políticas 
econômicas de intervencionismo 
estatal. Lula, e depois Dilma, se 

tornaram os mecenas do clube. 
Passaram a financiar obras públi-
cas a juros que nós subsidiávamos, 
a contratar presumidos médicos 
cubanos, a permitir que tomassem 
instalações da Petrobrás na Bolí-
via, a pagar acima do contratado 
por energia paraguaia de Itaipu, 
a doar (como se vê em vídeo que 
recentemente postei aqui) milhares 
de toneladas de cereais. Por es-
sas e muitas outras, os membros 
do clube bolivariano reuniam-se 
frequentemente para ouvir os dois 
mecenas. Recebiam-nos com bri-
lho nos olhos, como se o tamanho 
da nossa economia fosse sinônimo 
de riqueza disponível e socializável 
e os escutavam como estagiários 
diante de Bill Gates. Se você, leitor, 
crê que aqueles atos de generosi-
dade petista tinham alguma relação 
com solidariedade internacional, 
está muito enganado. Nosso go-
verno lixava-se para uruguaios, 
paraguaios, argentinos, bolivianos, 
equatorianos, venezuelanos, nica-
raguenses e cubanos. Sua solida-
riedade se dirigia aos governantes 
desses países. Tanto era assim que 
se desinteressava imediatamente 
tão logo o poder local trocasse de 
mãos. Agora que a casa caiu, a fon-
te secou e a boca livre acabou, os 
governos de Cuba, Bolívia, Equa-
dor e Venezuela fazem beicinho e 
reclamam porque o Brasil retirará o 
apoio que prestava àqueles tiranos 
explícitos ou disfarçados. (Fonte: 
Site Opinião & Noticia)

Cuba, Bolívia, Venezuela e 
Equador: a fonte secou

Com a queda do poder do PT, caem também os benefícios 
que essas quatro nações colhiam da relação com o Brasil

 A Polícia Federal e o Mi-
nistério Público começaram a abrir 
a caixa-preta dos fundos de pen-
são. Os investigadores terão muito 
trabalho pela frente. Pelas estima-
tivas iniciais, o rombo deixado pelo 
esquema pode alcançar os R$ 50 
bilhões. O dinheiro pertencia a ser-
vidores de estatais como Petrobras 
e Correios. Por anos a fio, eles fi-
zeram depósitos para garantir uma 
aposentadoria tranquila. Agora des-
cobrem que as economias foram 
torradas em negócios "temerários" 
ou "fraudulentos", segundo os in-
vestigadores. À primeira vista, a 
Operação Greenfield ameaça riva-
lizar com a Lava Jato. Na estreia, 
bloqueou R$ 8 bilhões e listou 78 
investigados. Alguns personagens 
do petrolão ressurgem no novo es-
cândalo, como o empreiteiro Léo 
Pinheiro, da OAS, e o ex-tesoureiro 
petista João Vaccari. Entre as 38 
empresas sob suspeita apare-
cem grandes bancos e a holding 
da JBS, a maior financiadora de 
campanhas políticas em 2014. Até 
quatro meses atrás, seu conselho 

de administração era presidido pelo 
doutor Henrique Meirelles. Nesta 
terça, o ministro evitou comentar 
a operação e disse que "ainda vai 
se informar do que está acontecen-
do". Quem buscou se informar nos 
últimos anos sabe que os fundos 
sofreram forte interferência política 
nos governos petistas. O PT domi-
nava a Petros (Petrobras) e a Fun-
cef (Caixa Econômica Federal), e o 
PMDB dava as cartas no Postalis 
(Correios). O primeiro relatório da 
operação descreve a existência de 
um "núcleo político" que atuava "de 
forma mais obscura e, em geral, 
sem deixar muitos rastros". Quan-
do seus protagonistas forem identi-
ficados oficialmente, o caso deverá 
subir ao Supremo Tribunal Federal. 
"Investigação é fio de novelo, vai 
puxando e vamos ver o que vem", 
disse nesta terça (6) o procurador 
Rodrigo Janot. Quando este novelo 
for puxado, teremos uma situação 
curiosa: separados pelo impeach-
ment, políticos do PT e do PMDB 
devem se reencontrar no banco 
dos réus. (Fonte: Site UOL)

Operação Greenfield ameaça 
rivalizar com a Lava Jato
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ALUGO ESTA CASA

 Comemorar 194 anos da 
"Independência do Brasil" é um 
exercício de ficção masoquista. 
A História demonstra que a se-
paração de Portugal "jeitinho" 
caríssimo. O Império Brasileiro já 
nasceu economicamente depen-
dente dos banqueiros ingleses 
que até hoje comandam a Oligar-
quia Financeia Transnacional. O 
golpe da República não alterou 
o quadro. Embora seja uma po-
tência mineral e agrícola, o Bra-
sil permanece sem soberania, 
como uma importante colônia de 
exploração das metrópoles glo-
balitárias. Para piorar, seguimos 
sob domínio do crime institucio-
nalmente organizado. A novida-
de dantesca é que, na pátria de 
párias, o chefão Luiz Inácio Lula 
da Silva promete liderar a refun-
dação do PT. Os mais filhos da 
pátria já batizaram a nova agre-
miação de "Partido dos Tranca-
fiados". Os sacanas avaliam que 
chamar de "Partido dos Trambi-
queiros" seria óbvio demais. No 
entanto, não está descartado que 
o ajuntamento do partido dos tra-
balhadores, falido moralmente, 
com vários movimentos radica-
lóides de canhota, também seja 
denominado "Partido da Traição". 
Se depender da motivação dos 
fundadores, a nova organização 
criminosa será registrada como 
"Partido dos Tiranos". Tenha o 
nome que tiver, já nasce morto 
um partido parido sob comando 
de um Lula decadente e desmo-
ralizado. De todo modo, todo cui-
dado é pouco com este "Partido 
das Trevas"... No 7 de setembro 
de 2016, uma belíssima novida-
de é a Marcela Temer, de vestido 
branco, enfeitando o palanque 
das autoridades na tradicional pa-
rada militar em Brasília. O casal 
chegou em carro fechado - e não 
no habitual Rolls Royce da Presi-
dência. Temer também não quis 
usar a faixa presidencial - outro 
hábito da cerimônia. O substituto 
da Dilma prefere posar de discre-
to porque sabe que sua populari-
dade ainda está muito em baixa 
para posar de gostoso. A Petelân-
dia fará o diabo para desgastá-lo 
publicamente. No entanto, Temer 
tem a convicção de que só um fra-
casso na economia pode abreviar 
seus dois anos e quatro meses 
de mandato restantes. A conjun-
tura não é bela como a Marcela, 
porque a crise é estrutural e exi-
ge coragem para mudar. A bela e 
a bola estão com Temer... Além 
da Macela, endeusemos outros 
fatos relevantes e belos. O mun-
do assistirá à abertura das Para-
limpíadas no Rio de Janeiro - na 
qual atletas brasileiros prometem 
belíssimos e edificantes exem-
plos de superação, com vitórias 
já garantidas pelo simples esfor-
ço de ali estarem competindo. 
Ainda na ótica ufanista-otimista 
da Pátria de Chuteiras, temos de 
comemorar o retorno da Seleção 
Brasileira à prática do futebol cor-
reto, ofensivo, pegador, sob dire-

ção do técnico Tite. Mais uma vez 
ficou comprovado que os con-
ceitos corretos são impositivos e 
têm capacidade de transformar 
a realidade para melhor. Quer 
mais notícia boa? A incopompe-
tenta Dilma segue para o exílio 
em Porto Alegre, com ameaça 
de revezamento para umas pe-
daladas no Rio de Janeiro. Se 
não lhe tirarem os direitos - pre-
servados no golpe da fatiagem 
da votação do impeachment -, 
Dilma pretende se eleger sena-
dora em 2018. Pelo Rio (de Ja-
neiro) ou (Grande do Sul), pouco 
importa... Dilma deve retornar ao 
PDT ou ingressar, como fundado-
ra histórica, do partido que Lula 
está parindo... Sem foro privile-
giado, Dilma terá de rezar muito 
para não ser chamada a acertar 
contas com o judiciário, em ações 
muito mais graves que as peda-
ladas fiscais que a condenaram... 
Os próximos acontecimentos no 
Brasil são eletrizantes. Segunda-
-feira que vem, Carmem Lúcia 
toma posse como "Presidente" 
do Supremo Tribunal Federal, já 
agendando reunião com os go-
vernadores para o dia 13. O cli-
ma pode ser de festa ou velório, 
dependendo do que acontecer a 
partir das 19 horas da noite do dia 
12, quando a Câmara dos Depu-
tados tem sessão marcada para 
votar o destino do poderosíssimo 
Eduardo Cunha. Apostas altíssi-
mas indicam que faltará quórum 
para cassar o mandato do Mal-
vado Predileto - pelo menos da 
Cláudia Cruz que o carrega. Nas 
enquetes, só 231 parlamentares 
prometem detonar Cunha. Outros 
243 nada falam, e podem nem 
aparecer para votar. Ainda fal-
tam 34 votos para detonar Cunha 
- que só conta com três votos a 
favor abertamente declarados 
até agora... Outro assunto que 
promete ir fundo em muita gente 
é o escândalo da roubalheira bi-
lionária com os principais fundos 
de pensão - operadores máximos 
do corrupto Capimunismo rentis-
ta brasileiro. Se não houver uma 
hipermegasuperpizza, patroci-
nada pelo poderio da grana dos 
deuses canalhas do mercado fi-
nanceiro, o Operação Greenfield 
tem tudo para superar a Lava 
Jato na dimensão da roubalheira. 
Novamente, nada custa lembrar 
que o andar de cima continua im-
pune. Os comandantes políticos 
da roubalheira permanecem sem 
punição efetiva, enquanto empre-
sários e burocratas são apanha-
dos como bodes expiatórios... 
Novamente, é preciso ressaltar 
que continuamos vendo as con-
sequências serem atacadas par-
cialmente, enquanto as causas 
originárias da corrupção sistêmi-
ca e institucionalizada continuam 
preservadas, para a reedição de 
novas ou velhas roubalheiras 
aprimoradas. A estrutura continua 
intacta para a prática de novos 
crimes. Os párias que pariram a 
pátria de ladrões seguem no co-

Rumo ao Partido dos Trancafiados, 
na pátria de párias?
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mando, apenas gastando cada 
vez mais dinheiro roubado para 
pagar caríssimos advogados... 
Os infindáveis recursos benefi-
ciam os infratores - prontinhos 
para conceber novos partidos do 
crime... É por isso que não basta 
trancafiar. É preciso mudar a es-
trutura do Estado brasileiro. Do 
contrário, permanecem vivas e 
cada vez mais fortalecidas e con-
solidadas as pré-condições para 
a continuidade da desgovernança 
institucionalizada do crime, junto 
com a insistente permanência da 
hegemonia do discurso dito de 
"esquerda" - farsas populistas em 
promessas de um futuro sociali-
zante que nunca se concretiza. O 
que mais se pode esperar em um 
País no qual os segmentos escla-
recidos da sociedade têm imensa 
dificuldade em se unir para for-

mular e debater, exaustivamente, 
um plano estratégico de mudan-
ças baseadas em conceitos cor-
retos, verdadeiros e aplicáveis à 
realidade? Trancafiar a esquerda, 
baixar a porrada nela ou reclamar 
nas redes sociais não resolve... 
O futuro do Brasil como pátria - 
e não como País Pária - exige a 
união inteligente dos segmentos 
esclarecidos da sociedade para 
definir os rumos da Nação, sob 
alto risco de desintegração. O 
dilema é: "Soluções ou Morte". O 
crime reina, cada vez mais orga-
nizado e institucionalizado... Nós 
é que precisamos deixar claro 
que não queremos ser seus súdi-
tos. E temos de implantar a efeti-
va Democracia - a Segurança do 
Direito. (© Jorge Serrão. Edição 
do Blog Alerta Total de 7 de Se-
tembro de 2016).
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