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 Renato Duque, ex-diretor 
de Serviços da Petrobras, decla-
rou ter se reunido com o ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva 
e Paulo Okamotto, presidente do 
Instituto Lula, a fim de debater 
divisão de propina em contratos 
da petrolífera. A informação foi 
revelada em reportagem do Valor 
Pro, do jornal Valor Econômico. 
Segundo o depoimento de Duque, 
indicado pelo PT ao cargo da com-
panhia, essas reuniões ocorreram 
na sede do instituto, no bairro do 
Ipiranga, em São Paulo. Ele está 
em negociações avançadas de um 
acordo de delação premiada com 
o Ministério Público Federal (MPF) 
em Curitiba e disse ter como pro-
var o que relata. De acordo com 
a reportagem, o ex-executivo “já 
prestou informações escritas aos 
investigadores por meio de ane-
xos elaborados por seus advoga-
dos” e o “material é considerado 
relevante”. Os procuradores da 

força-tarefa devem receber outros 
papéis com novas informações a 
partir de 8 de setembro. O Valor 
também “apurou que Duque fez 
um relato sobre o que chamou 
de verticalização das ordens de 
comando na Petrobras. Segundo 
ele, as decisões tomadas pela es-
tatal que – deveriam obedecer a 
critérios técnicos – eram ordena-
das com viés político.” (Fonte: Site 
Revista VEJA)

Duque relata à Lava Jato reuniões 
com Lula para discutir propina

imóvel foi adquirido pela OAS e re-
cebeu benfeitorias da empreiteira. 
No último mês, a Polícia Federal 
indiciou Lula, a ex-primeira dama 
Marisa Letícia, o ex-presidente da 
OAS José Aldemário Pinheiro, o 
Léo Pinheiro, e um engenheiro da 
empreiteira que participou da re-
forma do imóvel.  No indiciamento, 
o delegado Márcio Adriano Ansel-
mo, afirmou que “(Lula) recebeu 
vantagem indevida por parte de 
José Aldemário Pinheiro e Paulo 
Gordilho, presidente e engenheiro 
da OAS, consistente na realização 
de reformas no apartamento 174”. 
O imóvel recebeu obras avaliadas 
em R$ 777 mil, móveis no total de 
R$ 320 mil e eletrodomésticos no 
valor de R$ 19 mil – totalizando 
R$ 1,1 milhão. (Fonte: Site Esta-
dão)

Lula é denunciado na Lava Jato por 
corrupção e lavagem de dinheiro

 A Operação Lava Jato 
denunciou formalmente nesta 
quarta-feira, 14, o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, a ex-
-primeira dama Marisa Letícia, o 
presidente do Instituto Lula, Paulo 
Okamotto, o empresário Léo Pi-
nheiro, da OAS, dois funcionários 
da empreiteira e outros dois inves-
tigados. Todos foram denunciados 
no caso Tríplex no Guarujá (SP). 
Lula recebeu “benesses” da em-
preiteira OAS –  uma das líderes 
do cartel que pagava propinas na 
Petrobrás – em obras de reforma 
no apartamento 164-A do Edifício 
Solaris. O prédio foi construído 
pela Bancoop (cooperativa habita-
cional do sindicato dos bancários), 
que teve como presidente o ex-te-
soureiro do PT João Vaccari Neto 
– preso desde abril de 2015. O 

Além do ex-presidente, Ministério Público 
Federal acusa sua mulher Marisa Letícia, o 

empreiteiro Léo Pinheiro, da OAS, o presidente 
do Instituto Lula e outros quatro investigados

Ex-diretor da Petrobras está muito 
próximo de fechar acordo de delação 

premiada com o Ministério Público Federal
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
EXTRATO DE TOMATE - A Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) proibiu a comercialização 
e a distribuição de quatro lotes 
de extrato de tomate das marcas 
Amorita, Predilecta, Aro e Elefan-
te, além de um lote de molho de 
tomate tradicional da marca Po-
marola. A punição às cinco mar-
cas se deu com base em laudos 
que detectaram "matéria estranha 
indicativa de risco à saúde huma-
na"- no caso, pelo de roedor - aci-
ma do limite máximo de tolerância 
pela legislação vigente. As empre-
sas terão de recolher os estoques 
dos produtos existentes no mer-
cado. As decisões da Anvisa es-
tão publicadas em resoluções no 
Diário Oficial da União. A primeira 
refere-se ao lote L 076 M2P, com 
validade de 01/04/2017, do extra-
to de tomate Amorita, fabricado 
por Stella D'Oro. A segunda, ao 
extrato de tomate Predilecta, lote 
213 23IE, com validade até março 
de 2017. E a terceira decisão trata 
do molho de tomate tradicional Po-
marola, lote 030903 e validade de 
31/08/2017, e também o extrato de 
tomate, Elefante, lote 032502, com 
validade até 18/08/2017. (Portal 
NewTrade - São Paulo/SP)
CANDIDATURAS FICTÍCIAS - 
105 servidores públicos são pro-
cessados por candidatura fictícia 
em Minas Gerais. Levantamento 
feito pela Procuradoria Regional 
Eleitoral em Minas Gerais (PRE/
MG) constatou que 105 servidores 
públicos respondem a ações cíveis 
e/ou criminais por terem se can-
didatado nas eleições municipais 
de 2012 apenas para usufruir a li-
cença remunerada de três meses 
garantida pela legislação eleitoral. 
Outros 719 continuam sob inves-
tigação. (Jornal Diário do Mucuri - 
Teófilo Otoni-MG)
JUDICIÁRIO - Com o excesso das 
despesas feitas pelo Judiciário e o 
Legislativo para engordar os salá-
rios dos integrantes dos dois pode-
res, coisas desagradáveis ocorrem 
na administração pública. Acaba 
faltando recursos para hospitais, 
postos de saúde, escolas, estra-
das, sistemas de energia elétrica, 
águas e esgotos, pavimentação 
de ruas e alimentação. Segundo 
o Confaz, os gastos feitos com es-
ses setores, fruto das benesses da 
Constituição de 1988, estão dese-
quilibrando os orçamentos estadu-
ais. Gasto de dinheiro público sem 
receita correspondente é falência 
na certa. (Jornalista Mário Fontana 
- Belo Horizonte-MG) 
MERCEDES DEMITE - Em comu-
nicado aos 9,8 mil funcionários da 
fábrica de São Bernardo do Cam-
po, a Mercedes-Benz informou 
que demitirá 1,8 mil trabalhadores. 
Segundo a empresa, o excedente 
de mão de obra chega a 2,5 mil e 
houve baixa adesão ao Programa 
de Demissão Voluntária (PDV) en-
cerrado-apenas 630 pessoas ade-
riram. Os trabalhadores da unidade 
da montadora paralisaram as ativi-
dades em protesto. "Não temos 
como suportar excedente de cola-
boradores tão alto e volumes de 
produção extremamente reduzidos 

há tanto tempo. Por isso, lamenta-
mos que o único caminho a seguir 
seja o ajuste do nosso quadro de 
pessoal", diz a nota da companhia. 
(Jornal Estado de Minas - Belo Ho-
rizonte-MG) 
AJOELHE-SE - "Estamos lendo 
notícias sobre a paralisação das 
obras, então pedimos que isso seja 
feito com urgência. De preferência, 
que a via seja iluminada". “O autor 
da frase é o arcebispo metropo-
litano de Belo Horizonte, sobre a 
duplicação da rodovia BR-381” de 
Belo Horizonte até pelo menos o 
trevo de Caeté”. É a que dá aces-
so à Serra da Piedade, onde fica 
o santuário da padroeira de Minas, 
Nossa Senhora da Piedade. Pelo 
jeito, só com muita reza para o go-
verno aceitar o pedido. Ele não tem 
tanta piedade, ops, tanta priorida-
de assim com a estrada, uma das 
mais perigosas do estado. (Dom 
Walmor de Oliveira - Arcebispo Me-
tropolitano de Belo Horizonte)
PROIBIÇÃO DE ARMAS  - "Muito 
me impressiona a infantilidade de 
determinados políticos que, não 
tendo nada melhor para fazer, fi-
cam inventando leis idiotas e sem 
nenhum objetivo ou resultado prá-
tico em benefício da sociedade. 
Entre tantas outras, destaco uma 
recente que proíbe o uso de arma 
branca. O objetivo seria reduzir o 
número de mortes provocadas por 
esses instrumentos, como se isso 
fosse possível. É preciso entender 
que a medida só atinge o cidadão 
de bem, haja vista que a proibição 
de armas de fogo em nada me-
lhorou os níveis de criminalidade, 
até pelo contrário, desarmou a po-
pulação e manteve os criminosos 
armados. Existem outras causas 
de morte muito mais intensas e 
frequentes, como as masmorras 
dos hospitais, as estradas precá-
rias que cortam nosso país... E 
nenhum político se preocupa com 
isso, só pensa em coisas banais e 
sem utilidade. O que precisa para 
acabar com a violência é acabar 
com a impunidade, criar leis mais 
rigorosas que possam inibir a 
pratica de crimes, punindo seve-
ramente os criminosos que estão 
soltos por aí, provocando terror". 
(Edalmo Antonio de Pinho Tavares 
- Belo Horizonte-MG
ONDE ESTAVA O SINDICATO ? 
- Muito interessante a cartilha que 
vem sendo distribuída pelo Sindi-
cato dos Trabalhadores nas Em-
presas de Correios e Telégrafos e 
Similares do Estado de Minas Ge-
rais (Sintect-MG) denunciando que 
o governo quer acabar com aque-
la autarquia. O anúncio começa 
com uma moradora que identifica 
a tristeza do funcionário que fora 
lhe entregar uma correspondência 
e, depois de relutar, ele conta sua 
história. Filho de funcionário antigo 
dos Correios, para ele sempre foi 
importante ser colaborador daque-
la empresa, pois além de ter mui-
tas vantagens era um serviço fede-
ral e de bom salário. O funcionário 
conta que estudou e se preparou 
para ser servidor dos Correios e 
que, agora, depois de alguns anos, 
o Postalis (Plano de Previdência 
Privado da categoria) está em uma 
situação difícil, provocada pela má 
administração de gente do próprio 

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

“Lula era o comandante máximo do 
esquema de corrupção”, diz MPF

 O coordenador da for-
ça-tarefa da Lava-Jato, Deltan 
Dallagnol, disse nesta quarta-
-feira que o ex-presidente Lula 
era o “comandante máximo do 
esquema de corrupção identifi-
cado na Petrobras durante seu 
governo”. - Hoje o MPF acusa o 
Sr. Luiz Inácio Lula da Silva como 
o comandante máximo do esque-
ma de corrupção identificado na 
Lava-Jato - disse Deltan, durante 
entrevista em Curitiba. Segun-
do ele, a conclusão não leva em 
conta a história do ex-presidente 
ou da qualidade de seu governo: 
- O MPF não está julgando aqui 
quem Lula foi ou é como pessoa. 
Não estamos julgando quanto o 
seu governo foi ou não foi bom, 
o quanto ele fez ou não fez pelo 
povo brasileiro. O que o Ministé-
rio Público faz aqui é imputar a 
ele a responsabilidade por crimes 
de corrupção e de lavagem de di-
nheiro, em um contexto específi-

co, afirmando qual é a medida de 
sua responsabilidade com base 
em evidências - afirmou Deltan. 
O procurador disse que a mesma 
ressalva se aplica ao PT: - Não se 
julga aqui a adequação de sua vi-
são de mundo, sua ideologia, mas 
avalia sim se a agremiação se en-
volveu, por meio de seus diversos 
prepostos, em crimes específicos. 
Lula, a mulher dele, dona Marisa 
Letícia, e mais seis pessoas fo-
ram denunciadas nesta quarta-
-feira por corrupção e lavagem de 
dinheiro no caso do tríplex do edi-
fício Solaris, no Guarujá. Também 
foram denunciados o presidente 
do Instituto Lula, Paulo Okamotto, 
o ex-presidente da OAS Léo Pi-
nheiro, e os ex-diretores da OAS 
Paulo Gordilho (responsável pela 
compra de móveis planejados 
para a cozinha do apartamento), 
Agenor Franklin Magalhães Me-
deiros, Fábio Hori Yonamine e 
Roberto Moreira Ferreira.

Correios e da União, levando a 
um rombo de R$ 8 bilhões que os 
empregados serão forçados a pa-
gar nos próximos 23 anos. A carti-
lha do sindicato não dá nome aos 
bois e só apareceu agora, quando 
surgiram fórmulas para salvar a 
empresa sucateada pela própria 
categoria de sindicalistas que fize-
ram aplicações vultosas em países 
como a Venezuela. Os Correios 
precisam urgentemente de reci-
clarem, pois as correspondências 
estão sendo entregues, inclusive, 
com mais de 10 dias de atrasos. 
(Jornal Edição do Brasil - Belo Ho-
rizonte/MG)
ELEIÇÕES 2016 - ESTE É O MO-
MENTO DE ESCOLHER COM 
SABEDORIA, QUEM IRÁ RE-
PRESENTÁ-LO NOS PRÓXIMOS 
QUATRO ANOS - No dia 02 de ou-
tubro, as urnas eletrônicas devem 
estar preparadas para registrar os 
votos das eleições que irão eleger 
em cada município, o Prefeito, o 
Vice-Prefeito e os Vereadores que 
irão integrar as Câmaras Legisla-
tivas Municipais. O segundo turno 
se houver ocorrerá no dia 30 de ou-
tubro de 2016. Segundo dados do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
só em Belo Horizonte há 11 can-
didatos à Prefeitura e 1.435 candi-
datos a vereadores. São muitos os 
candidatos, bem como os partidos 
e coligações às quais eles estão 
filiados. Nas ruas, eles se apresen-
tam através dos "santinhos políti-

cos", dos carros de som e até mes-
mo fazendo carreatas e marchas. 
Pela TV e pelo rádio, através do 
horário eleitoral e dos debates po-
líticos. Há formas eficazes de pes-
quisar e conhecer melhor a vida e 
a índole dos candidatos para além 
da propaganda que eles criam em 
torno de si mesmos. A internet, por 
exemplo, oferece boas opções. 
É possível realizar pesquisas nos 
históricos dos jornais e revistas 
sobre as notícias que já foram pu-
blicadas a respeito dos candidatos. 
Outra boa opção é acessar o Di-
vulgavam, sistema de divulgação 
dos registros das candidaturas, 
disponível no site do TSE (www.
tse.jus.br). Mesmo ainda em fase 
de processamento desses regis-
tros, já estão disponíveis os dados 
de todos os candidatos, como a 
declaração de bens, as prestações 
parciais de contas de campanha e 
a proposta de governo entregue à 
justiça eleitoral. Este é o momento 
de pesquisar com calma e decidir 
quem você quer que o represente 
nos próximos quatros anos. Vamos 
votar com inteligência e certeza do 
que é melhor para o nosso municí-
pio. Vamos eleger pessoas de boa 
índole, que trabalham com serieda-
de e honestidade. Assim consegui-
remos chegar ao ideal comum, que 
é uma cidade com excelência em 
todas as áreas, principalmente na 
educação e saúde. (Jornal ST No-
tícias - Belo Horizonte-MG)
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        ITR 2016 
 

           Imposto Territorial Rural 
 

A Assessoria Contábil Triangulo (Escritório do Marino) comunica a todos clientes 
e amigos que o prazo de entrega da declaração do ITR e do ato declaratório 

ambiental - ADA, termina no dia 30 de setembro de 2016.  
A apresentação da declaração do ITR  é obrigatória para pessoa física ou 

jurídica, inclusive na condição de isento, que seja proprietário, titular do domínio 
ou possuidora a qualquer título. 

O escritório está situado à rua Cel. Astolfo Bittencourt, 230, centro (ao lado da 
igreja Matriz)  

 

ASSESSORIA CONTÁBIL TRIANGULO 
 Rua Cel. Astolfo Bittencourt, 230 – Centro – Prata/MG 

                       Fone/Fax: 34-3431-2185 -  CNPJ: 10.593.690/0001-93 
                            marino.act@terra.com.br -  cassio.act@terra.com.br- 

Desde 1988 

 

O consumismo
 Sem precisar de muita 
reflexão pode-se deparar com 
uma sociedade marcada pelo 
mau uso das riquezas que ela 
tem. Vê-se o esbanjamento 
como uma realidade insaciá-
vel, que tomou conta da vida de 
muita gente. O tom de tudo isso 
está na febre que as pessoas 
têm pelas compras que fazem, 
sem reais necessidades, provo-
cadas pela insistência das mí-
dias canalizadas para esse fim. 
A sociedade em todos os tem-
pos foi desigual, tendo de um 
lado a concentração de bens 
materiais, e de outro o cinturão 
da pobreza, dos marginalizados 
e excluídos. A questão não é 
ser pobre, porque o Mestre já 
havia dito: “Os pobres sempre 
tendes convosco” (Mt 26,11). E 
que bom se todos fossem po-
bres, vivendo com dignidade! 
O problema são os empobre-
cidos pela cultura que mata. O 
inaceitável é a falta de justiça e 
de misericórdia, afronta ao que 
Deus espera, como atitude, do 
coração humano. O que se vê 
é o rico cada vez mais rico e o 
pobre cada vez mais pobre. É 
uma realidade que passa a ser 
ameaça para o juízo do Criador. 
As consequências disso são 
desastrosas porque todos nós 
temos que conviver com uma 
situação de insegurança provo-
cada pela violência. Por traz de 
tudo está a desonestidade na 

administração dos bens da cria-
ção. Deparamos sempre com 
maus administradores, com 
autoridades inescrupulosas e 
com uma prática de impunidade 
que causa situações totalmen-
te desumanas. Os escândalos 
públicos são gritantes e falam 
mais alto do que o bem pratica-
do, que tem como assento, os 
princípios da Palavra de Deus. 
Pelos comentários que a mídia 
tem apresentado, as práticas 
fraudulentas perpassam por 
todas as camadas da adminis-
tração das coisas públicas. Há, 
quase sempre, uma pinçada de 
esperteza e de favoritismo, que 
favorece o bem próprio, ou de 
grupo, ou de família. São práti-
cas imorais que se identificam 
com os “filhos das trevas” no 
dizer de Jesus, de espertos, 
mais do que os “filhos da luz” 
(Lc 16,8). O profeta Amós não 
mede palavras para criticar 
aqueles que compram os po-
bres com dinheiro (cf. Am 8,4-
7). É temeroso ter duplicidade 
na administração, querendo 
servir a Deus e ao dinheiro. É 
possível realizar as duas coisas 
quando não domina a avare-
za, mas sim a generosidade, a 
capacidade de servir os mais 
necessitados. Os lucros não 
podem ser atos egoístas, mas 
capacidade para o bem. (Dom 
Paulo Mendes Peixoto - Arce-
bispo de Uberaba).

Alvos da Lava Jato pagaram para 
escritório de mulher de Toffoli

 Consórcio firmado entre 
as empresas Queiroz Galvão e 
Iesa fizeram pagamentos de R$ 
300 mil à empresa Rangel Advo-
cacia entre 2008 e 2011, diz jornal. 
Um consórcio firmado entre as 
empresas Queiroz Galvão e Iesa, 
suspeito de repassar propinas de 
1 bilhão de reais no âmbito do pe-
trolão, fez pagamentos em 2008 e 
2011 no total de 300.000 reais ao 
escritório Rangel Advocacia, cujo 
sócio até 2007 era o ministro do 
Supremo Tribunal Federal José 
Antonio Dias Toffoli. As informa-
ções foram divulgadas na edição 
desta quarta-feira do jornal Folha 
de S. Paulo. A partir deste ano, 
a empresa passou a pertencer à 
mulher de Toffoli, Roberta Rangel. 
O contrato é alvo de investigação 
na última fase da Operação Lava 
Jato, batizada de Resta Um, e 
teve duração de quatro anos, en-
tre 2007 e 2011. De acordo com 
o ex-gerente da estatal Pedro Ba-
rusco, a propina correspondia a 
2% do valor inicial do contrato, de 
627 milhões de reais. Os repasses 
ilegais foram divididos entre o tam-
bém ex-diretor da Petrobras Paulo 
Roberto Costa (1%), o PT (0,5%) 
e integrantes da diretoria de Servi-
ços da Petrobras (0,5%). O contra-
to com a Petrobras foi assinado no 
mesmo ano de criação do consór-
cio para realizar obras na refinaria 
Duque de Caxias (Reduc), no Rio 
de Janeiro. De acordo com o jor-
nal, o valor, que se atualizado pela 
inflação totaliza 455.000 reais, foi 
pago em duas parcelas: a primei-
ra, de 150.000 reais, em 2008, e a 
segunda, também de 150.000 re-
ais, em 2011. Obtido sem licitação, 
o contrato teve dezesseis aditivos 
que elevaram seu valor para pou-
co mais de 1 bilhão de reais – um 
aumento de cerca de 60%. Confor-
me informou o jornal, os pagamen-
tos ao escritório não são investi-
gados na Lava Jato, mas podem 
expor Toffoli a acusações de con-
flito de interesses caso tenha de 
tomar decisões sobre o consórcio. 
Indicado pelo ex-presidente Lula, 
em 2009, para o cargo de minis-
tro do Supremo, Toffoli pediu, no 
ano passado, para ser transferido 
para a 2ª Turma do STF, colegiado 
que vai julgar a maioria dos casos 

da Lava Jato. Um mês depois, ele 
votou, junto com os ministros Gil-
mar Mendes e Teori Zavascki, pela 
prisão domiciliar de executivos de 
empreiteiras arrolados nas investi-
gações, com uso de tornozeleiras. 
Entre os beneficiados pela decisão 
estava Ricardo Pessoa, da cons-
trutora UTC. Essa decisão ainda 
não beneficiou diretamente exe-
cutivos da Queiroz Galvão, Iesa 
e Andrade Gutierrez, mas pode 
servir como precedente em casos 
futuros. Em agosto, VEJA revelou 
que Toffoli foi citado na delação 
premiada do ex-presidente da OAS 
Léo Pinheiro. Após o vazamento 
da informação, porém, a delação 
foi suspensa pela Procuradoria-
-Geral da República. Questionado 
pela Folha se o fato de empresas 
acusadas na Lava Jato terem feito 
pagamentos ao escritório de advo-
cacia da sua mulher não é situação 
que deva levar a seu impedimento 
para julgar processos relativos ao 
tema, Toffoli afirmou que os casos 
não se enquadram nas hipóteses 
legais em que um magistrado deve 
deixar de atuar em processos por 
impedimento legal ou nos quais 
possa ter interesses pessoais. Ro-
berta Rangel disse ao jornal  que 
foi remunerada após prestação de 
serviços às empresas. Ela afirmou 
que o escritório “não tem qualquer 
contato profissional com elas há 
bastante tempo”. Ela disse ainda 
que “tudo está declarado à Recei-
ta Federal”. “Houve procurações, 
peças nos autos, boletins de me-
dição dos serviços prestados emi-
tidos pelas empresas, relatórios, 
audiências, reuniões etc.”, disse 
Roberta, completando que não iria 
revelar os serviços porque o “escri-
tório tem cláusula de confidencia-
lidade nos contratos”. (Fonte: site 
Revista VEJA)

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



4 Sexta-feira, 16 de Setembro de 2016

COOPRATA 
RECRUTAMENTO 

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

Vaga Requisito 
CAIXA SUPERMERCADO 

 Remuneração:R$1.260,00     
 R$ 287,00 Vale Alimentação 

 

 
  Ter 18 anos completo; 
  Ter 2º. Grau completo; 
 Ter disponibilidade de horário  

  
OBS.: FOLGA DE ACORDO C/ESCALA 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
 Remuneração:R$1.232,00     
 R$ 287,00 Vale Alimentação 

 
 

 Ter 18 anos completo; 
  Ser preferencialmente do sexo masculino 
 Aptidão para desempenho de atividade que 

exerça considerável esforço físico  
 Disponibilidade de horário. 

 

Os interessados deverão entregar currículo com foto no Departamento de RH  
COOPRATA,  entre os dias 19 e 20/09/2016, das 08:00h às 11:00h das 13:00 h as 16:00hs 

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

Contratos de Trabalho); 
 

ATENÇÃO: É INDISPENSÁVEL A DISPONIBILIDADE DE 
HORÁRIO 

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

A data e os horários de realização do processo seletivo serão divulgados dia 21/09/2016 na 
porta do departamento de RH da Cooprata, a partir das 17:00 horas. 

COOPRATA 
34 3431-8511 

 Dia desses assisti a um 
filme de faroeste. Mas não gostei. 
Tinha tiro demais. Muito sangue 
jorrando. Muita desordem. Ora, 
o “velho oeste” norte-americano 
era um lugar organizado! Se-
gundo me recordo das aulas de 
história, tudo começou quando 
descobriram ouro na California, 
em 1848.  Em 1862, Abraham 
Lincoln emitiu o “Homestead Act”, 
através do qual seria doada a 
propriedade de terras no oeste 
a quem se dispusesse a ocupá-
-las por pelo menos cinco anos. 
Os assentamentos decorrentes 
deste ato eram rigidamente con-
trolados pelo governo – os pio-
neiros, tão logo se estabeleciam, 
eram obrigados a enviar ao Con-
gresso toda a documentação da 
área.  A partir daí criava-se um 
conjunto de regras locais, e eram 
institucionalizados os poderes 
Executivo, Legislativo e Judici-
ário, com a eleição do prefeito, 
do juiz e do xerife. Naqueles ve-
lhos tempos o porte de arma era 
objeto de controle rigoroso.  Em 
1870, por exemplo, quem che-
gasse a Wichita, no Kansas, era 
obrigado a ir até a Delegacia e 
registrar sua arma.  Há uma fo-
tografia de um aviso na entrada 
de Dodge City, datada de 1879, 
segundo o qual o porte de armas 
de fogo era estritamente proibido. 
É curioso, isso: segundo consta, 

atualmente o porte de armas de 
fogo é permitido em 49 dos 50 
estados norte-americanos!  E eis 
que o velho oeste, ao contrário do 
que vemos nas telas do cinema, 
era muito mais responsável! Ali-
ás, sobre violência, esqueça os 
tiroteios e mortes: em média as 
cidades fronteiriças registravam 
apenas dois homicídios por ano.  
E nas cinco maiores cidades do 
velho oeste aconteceram apenas 
45 homicídios entre 1870 e 1885. 
Vamos a alguns exemplos con-
cretos: em Abilene, uma das mais 
violentas cidades do velho oeste, 
não se registrou sequer um ho-
micídio entre 1869 e 1870.  E as 
famosas Ellsworth e Dodge City 
foram as únicas em toda a região 
nas quais foram registrados mais 
que cinco homicídios por ano. E 
os assaltos a banco, tão comuns 
nos filmes de faroeste? Tudo 
mentira!  Segundo constatou o 
historiador Larry Schweikart, da 
Universidade de Dayton, acon-
teceram apenas quatro deles em 
nada menos que 15 estados, en-
tre os anos de 1859 e 1900!  Por 
incrível que pareça, nos tempos 
atuais há mais assaltos a banco 
em qualquer grande cidade brasi-
leira ao longo de um único ano do 
que em toda uma década daque-
les tempos de faroeste. Diante de 
toda estas mentiras, larguei para 
lá o filme de faroeste. Fui assis-

O Bom e velho Faroeste!
Artigo no Alerta Total – www.alertatotal.net

Por Pedro Valis Feu Rosa

tir a um outro, sobre a Guerra do 
Vietnã. Também não gostei.  Tiro 
demais.  Muita gente morrendo.  
E novamente a realidade sendo 
distorcida - afinal, o Vietnã não 
era assim tão violento! Ora, com 
todos aqueles tiroteios e explo-
sões, o Exército dos EUA perde 
durante uma guerra cerca de 
53,67 soldados por dia.  Já o Bra-
sil, por exemplo, usufruindo de 
uma paz absoluta, perde 119,46 
habitantes assassinados por dia 
- mais do que o dobro! Resolvi fa-
zer umas contas. Verifiquei quan-
tos soldados norte-americanos 
morreram em combate na Guerra 
do México, Guerra Hispano-Ame-
ricana, I Guerra Mundial, II Guer-

ra Mundial, Guerra da Coréia, 
Guerra do Vietnã, Guerra do Gol-
fo, Guerra do Iraque e Guerra do 
Afeganistão. Cheguei a 666.056 
baixas ao término de uns 34 anos 
de batalhas terríveis. Enquanto 
isso, em apenas 16 anos (1990 
a 2006), 697.668 civis brasileiros 
morreram a tiros, facadas ou pau-
ladas pelas ruas deste tranquilo 
país. Foi assim que joguei fora os 
filmes de guerra e faroeste que ti-
nha, e fui assistir ao “Deu a Louca 
no Mundo”, de Stanley Kramer. 
“Pedro Valls Feu Rosa é desem-
bargador do Tribunal de Justiça 
do Espírito Santo. Originalmente 
publicado no Diário do Poder em 
12 de setembro de 2016”.
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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

 O artigo 102 da Consti-
tuição define que a sua guarda é 
competência do Supremo Tribunal 
Federal. Quando um ministro da 
corte suprema resolve afrontar o 
texto constitucional, faz da lei tabu-
la rasa, abrindo flanco por onde in-
teresses anti-republicanos podem 
prosperar. A lambança coman-
dada por Ricardo Lewandowski, 
presidente do STF e Renan Ca-
lheiros, presidente do Congresso 
Nacional, no fatiamento do art.52 
da Carta Magna, na votação do 
impeachment da presidente Dilma 
Rousseff, cristalizou a trama que 
vinha sendo amadurecida há se-
manas. Apresentado o destaque 
de votação binária do texto cons-
titucional, o presidente do STF, ao 
invés de rejeitar a proposta, optou 
pela militância política. Aceitou as 
duas votações, justificando com 
considerações simplórias, de-
monstrando que havia se prepa-
rado para acatar o atropelamento 
constitucional. O art.52 da Consti-
tuição estabelece competência do 
Senado para processar e julgar o 
presidente, definido no parágrafo 
único que a condenação, advin-
da por dois terços dos votos dos 
senadores, determinará: “à perda 
do cargo, com inabilitação, por 
oito anos, para o exercício de fun-
ção pública, sem prejuízo das de-
mais sanções judiciais cabíveis.” 
Afrontando o texto constitucional, 
o ministro Lewandowski justificou: 
“A pena inabilita o condenado ao 
exercício de qualquer função pú-
blica. De professor, de servidor de 
prefeitura, enfim, até de merendei-
ra de um grupo escolar.” A sen-
tença do impeachment fatiado, ao 
condenar Dilma Rousseff, por cri-
me de responsabilidade obteve 61 
votos sim e 20 votos não. Naquele 
que a inabilitaria para o exercício 
da função pública foi vitoriosa pelo 
placar de 42 a 36. Imagine se o 
resultado houvesse sido o inverso. 
Não teria sido cassada do manda-
to presidencial, mas estaria inabi-
litada para o exercício de função 
pública. Realidade muito bem tra-
duzida pelo jornalista Vitor Hugo 
Soares, na “Tribuna da Bahia” 
(2-9-2016): “A sociedade brasi-
leira e o mundo testemunharia 
um episódio real e transcendente 
importância política e institucio-
nal, mas com desfecho à moda 
de fado tropical”. Ao subverter o 

princípio de segurança jurídica, o 
presidente do STF, interpretando 
com criatividade indecente o art. 
52 da Constituição, deixou uma 
porta escancarada para o futuro. 
Se no primeiro momento beneficia 
a ex-presidente, o objetivo claro é 
garantir os direitos políticos dos 
futuros réus da “Operação Lava 
Jato”. Não é sem propósito que 
o grande defensor da diferencia-
ção da perda de mandato e perda 
dos direitos políticos tenha sido o 
senador Renan Calheiros. No ple-
nário exibindo a Constituição, com 
eloquência, dizia que “não pode-
mos ser desumanos.” O comando 
compartilhado dos presidentes do 
STF e do Congresso Nacional, na 
manobra do fatiamento constitu-
cional, esconderia mistérios para 
os leigos, mas facilmente decifrá-
vel para quem é razoavelmente 
informado. As várias dezenas de 
políticos que serão denunciados 
(espera-se com provas irrefutá-
veis) na “Lava Jato” passam a 
nutrir a esperança de ver os seus 
direitos políticos intocáveis. Os 
quadrilheiros enrolados na Jus-
tiça, detentores de mandatos, 
seriam os grandes beneficiados 
pela votação expressada nos 42 
sufrágios dos senadores, muitos 
deles envolvidos no patrimonialis-
mo oficializado, nas investigações 
da mega corrupção da Petrobrás 
e na ladroagem em vários seto-
res da administração pública. Em 
tempo: Na Itália, com a “Opera-
ção Mãos Limpas”, a aliança do 
legislativo e setores do judiciário, 
anulou os avanços no combate à 
corrupção mafiosa que detonou 
todo o sistema político. Em 13 de 
julho de 1994, o Congresso Nacio-
nal, aproveitando a euforia popular 
com a Copa do Mundo nos EUA 
e as vitórias da “squadra azzur-
ra”, aprovou uma nova legislação. 
Anistiava os corruptos, centenas 
de empresários e políticos envol-
vidos nas falcatruas fartamente 
operadas nos vários processos. 
Os italianos honestos apelidaram 
a lei: “Salvi Ladri”. Estaria, no Bra-
sil, em desenvolvimento a opera-
ção “Salvi Ladri tropical”? “Helio 
Duque é doutor em Ciências, área 
econômica, pela Universidade 
Estadual Paulista (UNESP). Foi 
Deputado Federal (1978-1991). É 
autor de vários livros sobre a eco-
nomia brasileira”.

Lewandowski e a Merendeira
Artigo no Alerta Total – www.alertatotal.net

Por Hélio Duque
 Em seu primeiro dia como 
ex-deputado, Eduardo Cunha agiu 
como o Eduardo Cunha presiden-
te da Câmara. Horas depois que o 
presidente do Senado, Renan Ca-
lheiros, seu colega de PMDB, re-
sumiu a cassação do ex-deputado 
com a frase “quem planta vento 
colhe tempestade”, Cunha emitiu 
uma nota para contra-atacar, com 
ironia e tom de ameaça. “Acredi-
tando na sua inocência, espero 
que os ventos que nele chegam 
através de mais de uma deze-
na de delatores e inquéritos no 
STF, incluindo Sérgio Machado, 
não se transformem em tempes-
tade”, disse. Cunha foi obrigado 
a sair da Câmara, mas o estilo 
áspero de presidir a Câmara não 
saiu de sua cabeça. Cunha joga 
com o medo e com os segredos. 
Nas derradeiras horas antes de 
sua cassação, ao perceber a de-
bandada de aliados, adotou uma 
postura mais agressiva. Distribuiu 
algumas ameaças, o que fez até 
o Palácio do Planalto abandoná-
-lo. O futuro próximo será assim: 
colegas de PMDB, o Planalto e 
muitos aliados na Câmara vive-
rão temerosos com o que Cunha 
pode revelar sobre arrecadação 
de campanhas eleitorais, petrolão, 
barganhas de cargos no governo 
e na Câmara, enfim, fatos cons-
trangedores da política. Eduardo 
Cunha deixou a Câmara dos de-
putados nos primeiros minutos da 
madrugada desta terça-feira (13), 

por uma porta lateral. Acusado 
de mentir aos colegas em um de-
poimento na CPI da Petrobras, o 
peemedebista ainda pode manter 
alguns benefícios que são conce-
didos a ex-integrantes da Câma-
ra. A direção da Casa vai decidir 
nos próximos dias se Cunha po-
derá ter acesso ao departamento 
médico, ao plano de saúde de ex-
-deputados e à aposentadoria dos 
congressistas. Cunha precisará 
desocupar imediatamente seu ga-
binete na Câmara e terá 30 dias 
para deixar o apartamento funcio-
nal na Asa Sul de Brasília em que 
passou a viver após renunciar à 
presidência da Casa. O deputado 
Beto Mansur (PRB-SP), primeiro-
-secretário da Câmara, consultou 
a direção da Casa para saber que 
benefícios dos ex-deputados se 
aplicam também a parlamentares 
cassados. Ex-deputados podem 
frequentar o departamento médico 
da Câmara, onde podem realizar 
exames e cirurgias mais simples, 
e manter um plano de saúde, caso 
paguem uma contribuição mensal. 
Ex-parlamentares também podem 
optar por um plano de previdência 
com aposentadoria proporcional 
ao total de anos de mandato. Por 
ter sido deputado por 13 anos, 
Cunha poderia ter acesso à apo-
sentadoria de cerca de um terço 
do salário de um parlamentar, mas 
precisaria esperar completar 60 
anos (ele tem 57) para se aposen-
tar.

Um perigo chamado Eduardo Cunha 
Cassado, ex-presidente da Câmara alfineta presidente do 

Senado, Renan Calheiros, e investe na propagação do medo

Fazenda tem ordem para não mexer em direi-
tos de mulheres em reforma da Previdência

 No escopo de mudanças 
que estão sendo discutidas pela 
equipe econômica para construir 
a proposta de reforma da previ-
dência, há pelo menos um ponto 
pacífico: nada mudará no quesito 
"tempo de contribuição" ou "ida-
de mínima" para mulheres. Hoje, 
ao se aposentarem por idade, as 

mulheres devem ter a partir de 
60 anos. O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, tem dito a 
interlocutores que elevar a ida-
de mínima para aposentadoria 
das mulheres é como manter um 
"bode na sala". Ou seja, com cus-
to político superior aos benefícios 
fiscais.

O ministro da Fazenda tem dito a interlocutores que 
qualquer alteração nas regras para mulheres é o 

equivalente a colocar "o bode na sala"
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 Um dos maiores em-
preiteiros do País e com estreita 
relação com políticos de vários 
partidos e autoridades de gradua-
ções importantes, o ex-presidente 
da OAS, Léo Pinheiro, fez um 
desabafo ao juiz Sérgio Moro. 
Ele disse que está sofrendo com 
as consequências da Operação 
Lava Jato e que vai revelar to-
dos os crimes que cometeu “seja 
quem for do outro lado”. Para os 
investigadores, o recado de Léo 
Pinheiro soa como uma ameaça 
explícita a agentes políticos que 
teriam sido contemplados com 
propinas. O empreiteiro depôs 
nesta terça-feira, 13. Ele é alvo 
da Operação Lava Jato, que lhe 
atribui protagonismo no esquema 
de cartel e propinas instalado na 
Petrobrás entre 2004 e 2014. Ele 
foi preso pela primeira vez em no-
vembro de 2014, oito meses após 
o estouro da Lava Jato. “Durante 
esse período, já são dois anos, 
né? Uma coisa que tem me an-
gustiado muito, um prejuízo mui-
to grande para mim , para minha 
família, para minha empresa, 
para os meus amigos”, desaba-
fou. Frente a frente com Moro, o 
empreiteiro se disse disposto a 
contar tudo o que sabe – afinal, 
malogrou o acordo de delação 
premiada que negociava com a 
Procuradoria-Geral da República. 
“Eu quero colaborar, excelência, 
no que eu puder, agindo exata-
mente como fiz aqui”, disse Léo 

Pinheiro, ao final de seu depoi-
mento em que relatou a extorsão 
de políticos para proteger emprei-
teiros nas duas CPIs da Petro-
brás, em 2014. “Eu sei dos crimes 
que cometi, não estou fugindo de 
nenhum deles e direi todos que 
cometi, seja quem for do outro 
lado”, concluiu o empresário, que 
foi preso pela segunda vez no dia 
5 de setembro, acusado de obs-
truir as investigações. Ele foi pre-
so pela primeira vez na Operação 
Juízo Final, sétima fase da Lava 
Jato, em novembro de 2014, e fi-
cou custodiado preventivamente 
até abril de 2015 quando o Su-
premo Tribunal Federal (STF) deu 
habeas corpus a nove executivos 
de grandes empresas. Em agosto 
de 2015 foi condenado a 16 anos 
e 4 meses de reclusão por corrup-
ção, lavagem de dinheiro e orga-
nização criminosa no esquema 
de corrupção na Petrobrás. Com 
a perspectiva de perder os recur-
sos nas instâncias superiores e 
passar uma longa temporada na 
cadeia, além do risco de ser con-
denado em novas denúncias da 
Lava Jato, o empreiteiro chegou 
a negociar acordo de colaboração 
premiada com a força-tarefa da 
Lava Jato. Com o vazamento de 
informações sobre as tratativas 
do empresário com os investiga-
dores, em agosto, o procurador-
-geral da República Rodrigo Ja-
not, determinou a suspensão da 
negociação.

A ameaça de Léo Pinheiro
Interrogado pelo juiz Sérgio Moro, empreiteiro da OAS diz 
que está decidido a revelar “todos os crimes que come-

teu, seja quem for do outro lado”
A partir de setembro, os beneficiários 
do INSS que se enquadram no es-
copo da revisão prevista na Medida 
Provisória nº 739 serão convocados 
por carta para a realização de perícia 
médica. Após o recebimento da car-
ta, o beneficiário terá cinco dias úteis 
para agendar a perícia, por meio da 
central de teleatendimento 135. To-
dos os detalhes dos procedimentos 
técnicos referentes à revisão foram 
publicados por meio da Resolução 
n° 546. Segundo a norma, quem não 
atender ao chamado do INSS no prazo 
estabelecido terá o benefício suspen-
so. A reativação só ocorrerá mediante 
o comparecimento do beneficiário e 
o agendamento de nova perícia. No 
Brasil, serão convocados 530 mil be-
neficiários com auxílio-doença. Outros 
1,1 milhão aposentados por invalidez, 
com idade inferior a 60 anos, também 
passarão pela avaliação da perícia. Os 
primeiros 75 mil convocados, por carta, 
nos próximos dias são beneficiários de 
auxílio-doença, que têm até 39 anos 
de idade e mais de dois anos de be-
nefício sem passar por exame pericial. 
O agendamento e a convocação da 
revisão de auxílio-doença e das apo-
sentadorias por invalidez obedecerão 
a critérios, entre os quais, a idade do 
segurado – da menor para a maior, e 
o tempo de manutenção do benefício 
– do maior para o menor. Assim, serão 
chamados primeiro os segurados mais 
jovens e que recebem o benefício há 
mais tempo. Para reforçar a convoca-
ção, também serão emitidos, a partir 
de novembro, avisos aos beneficiários 

por meio dos terminais eletrônicos das 
agências bancárias. Nos casos de se-
gurados com domicílio indefinido ou 
em localidades não atendidas pela 
Empresa Brasileira de Correios e Te-
légrafos, a convocação será feita por 
edital publicado em imprensa oficial. 
Cabe lembrar que o perito poderá re-
alizar até quatro perícias diárias refe-
rentes à revisão, que serão inseridas 
na agenda diária de trabalho já na pri-
meira hora da jornada. As agendas já 
marcadas serão cumpridas de modo 
a não prejudicar os segurados agen-
dados.Aproximadamente 2,5 mil dos 
4,2 mil peritos do quadro do Instituto 
trabalharão nas perícias de revisão. 
Para facilitar a convocação e evitar a 
suspensão do benefício, os benefi-
ciários devem manter seu endereço 
atualizado junto ao INSS. A alteração 
pode ser realizada facilmente por meio 
da central de teleatendimento 135 ou 
pela internet (www.previdencia.gov.br). 
O INSS trabalha com uma possibilida-
de de reversão entre 15% e 20% para 
os benefícios de auxílio-doença. Caso 
esse número se confirme, a economia 
para os cofres pode chegar a R$ 126 
milhões/mês. O valor médio desses 
benefícios é de R$ 1.193,73. Os be-
neficiários não precisam se antecipar 
à convocação. Para evitar filas desne-
cessárias e sobrecarga nas Agências 
de Atendimento, o INSS organizou a 
revisão dos benefícios em lotes com 
critérios pré-definidos. Não é preciso 
comparecer ao Instituto antes de ser 
convocado. (Assessoria de Imprensa 
do INSS)

Segurados serão convocados por carta para 
revisão dos benefícios por incapacidade 

Procedimentos técnicos foram definidos pela Resolução 
n° 546 publicada em 31 de agosto/16


