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 No último domingo (02 de 
outubro) a população pratense foi 
às urnas e me elegeu, pelo segun-
do mandato consecutivo, como 
prefeito da cidade do Prata e para 
estar ao meu lado, o companhei-
ro e competente Sandrinho, como 
vice.
 Agradeço imensamente 
aos quase 9 mil pratenses que 
acreditaram no meu trabalho e 
depositaram, mais uma vez, essa 
confiança em mim. Sobretudo no 
meu caráter e confiaram que com 

a minha gestão política a nossa 
cidade vai continuar seguindo em 
frente e alcançando resultados 
positivos, assim como tenho feito 
desde 2013, quando fui eleito pela 
primeira vez. 
 Tenho certeza que reali-
zaremos um trabalho excepcional 
na administração da cidade.

Obrigado, Prata!

Atenciosamente,
Dr. Anuar Arantes Amui

Eleições 2016: Prata escolheu 
Dr. Anuar e Sandrinho

sandro Camargos Silva, com 624 
votos. Juliano Coelho Miranda 
Borges, com 613 votos. Juve-
nal de Souza Arantes, com 599 
votos. João Batista Alves Silva, 
com 578 votos. Gil Santos Silva, 
com 490 votos. Claudimar Vilela, 
com 484 votos. Danilo Mendonça 
Vieira, com 441 votos. Donilson 
Nunes Silva, com 439 votos e 
Lazaro Marquez de Souza Filho, 
com 420 votos. (Fonte: Cartório 
Eleitoral)

Eleições 2016 na cidade do Prata
 O prefeito do Prata, Dr. 
Anuar Arantes Amui, foi reeleito 
com 8.852 votos, Luiz Rober-
to Santos Vilela (Beto) recebeu 
7.533 votos. Total de votos apu-
rados: 17.402, votos validos: 
16.385, votos em branco: 279, 
votos nulos: 738, abstenção: 
3.626 eleitores. Foram eleitos os 
seguintes vereadores: Edwilson 
Rodrigues dos Santos, com 687 
votos. Marcel Vieira Rodrigues 
da Cunha, com 676 votos. Ales-

PF como Helder João Beji, ex-
-funcionário do Tribunal de Contas 
de Angola. Na correspondência, 
Taiguara diz que está enviando 
uma reportagem sobre o pecua-
rista José Carlos Bumlai, amigo de 
Lula e preso na Operação Lava-
-Jato. “Esse mesmo (Bumlai) me 
procurou a pedido do Chefe Maior, 
e de seu filho, para tocarmos em 
conjunto projetos em Angola. Es-
tamos falando de um empresário 
do mais alto escalão, e que está a 
nossa disposição. Ele é muito po-
deroso meu irmão. Projeto acima 
de US$ 100 milhões é a sua pre-
tensão”, escreveu. A insistência de 
Taiguara em prospectar negócios 
na África deu certo. A sua empre-
sa, Exergia Brasil, associou-se 
com uma companhia portuguesa 
em Angola — e foi contratada pela 
Odebrecht para a obra de constru-
ção da hidrelétrica de Cambambe, 
que recebeu um empréstimo de 
464,4 milhões de dólares do BN-
DES. Somente por esse serviço 
prestado, Taiguara, sem experiên-
cia na área de engenharia, rece-
beu 3,5 milhões de reais. A exis-
tência do negócio entre Taiguara e 
a Odebrecht foi revelada por VEJA 
em fevereiro de 2015. Antes de vi-
rar parceiro de negócios da Ode-
brecht, Taiguara era dono de uma 
pequena vidraçaria. Transformado 
em empreiteiro de uma hora para 
a outra, comprou uma cobertura, 
enamorou-se por carrões e osten-
tou riqueza nas redes sociais. Na 
esteira das viagens internacionais 
do tio Lula, prospectou negócios 
na América Central e na África. 
Taiguara sempre negou qualquer 
favorecimento da Odebrecht. Tai-
guara é filho de Jacinto Ribeiro dos 
Santos, o Lambari, amigo de Lula 
na juventude e irmão da primeira 
mulher do ex-presidente. Funcio-
nários do governo e executivos de 
empreiteiras costumavam identifi-
cá-lo como “o sobrinho do Lula”. 
Lula foi indiciado pela Polícia Fe-
deral pelo crime de corrupção pas-
siva. Taiguara Rodrigues e Marce-
lo Odebrecht, preso na Operação 
Lava-Jato, e outros executivos da 
construtora foram indiciados por 
corrupção e lavagem de dinheiro. 
(Fonte: Site Revista Veja).

Lula e Taiguara, seu sobrinho, 
são indiciados por corrupção

 Conforme VEJA anteci-
pou na última sexta-feira, a Polícia 
Federal indiciou o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva e o seu 
sobrinho Taiguara Rodrigues dos 
Santos na Operação Janus. O in-
quérito, com mais de 250 páginas, 
foi entregue ontem ao Ministério 
Público Federal — que vai avaliar 
se oferecerá ou não denúncia con-
tra o petista. A investigação mira 
em contratos milionários firmados 
entre a Odebrecht e a empresa 
Exergia Brasil, cujo sócio é  Tai-
guara Rodrigues dos Santos, para 
a realização de obras em Angola. 
De acordo com o relatório da Po-
lícia Federal, obtido por VEJA, há 
“indícios de vantagens auferidas 
pelo ex-presidente e seus familia-
res em decorrência de supostos 
serviços prestados”. No esquema 
delineado pelos investigadores, 
Lula atuava como “verdadeiro lo-
bista da construtora Odebrecht”. 
Formalmente, a empreiteira con-
tratava o ex-presidente para dar 
palestras em países da América 
Latina e da África, onde a empre-
sa desenvolve projetos bilionários 
financiados pelo BNDES. Ao todo, 
Lula recebeu 7,6 milhões de reais 
da Odebrecht em sua empresa, a 
L.I.L.S., e em doações ao Instituto 
Lula. Nessas andanças pelo exte-
rior, o ex-presidente se encontrava 
com chefes de Estado e autori-
dades estrangeiras com os quais 
discutia assuntos do interesse da 
construtora, conforme revelam te-
legramas do Itamaraty analisados 
pelos investigadores. “Percebe-
-se, no contato de alguns telegra-
mas, a atuação de Lula no intuito 
de beneficiar a construtora”, diz o 
relatório da PF. Em algumas des-
sas viagens ao exterior, Lula foi 
acompanhado pelo ex-diretor de 
relações institucionais da Odebre-
cht, Alexandrino Alencar. Confor-
me VEJA revelou na última sexta-
-feira, o lobista da empreiteira, ao 
negociar seu acordo de delação, 
afirmou que Taiguara foi contra-
tado pela Odebrecht a pedido de 
Lula, no mesmo ano em que o BN-
DES aprovou um financiamento 
para a empreiteira construir a hi-
drelétrica de Cambambe, em An-
gola. Foi nessa obra que Taiguara 
prestou serviço à construtora e re-
cebeu 3,5 milhões de reais. Entre 
as provas utilizadas pela Polícia 
Federal em seu relatório, estão 
mensagens e documentos apre-
endidos pelos investigadores no 
computador de Taiguara. Confor-
me VEJA revelou, foi encontrado 
o seguinte diálogo no WhatsApp 
do sobrinho de Lula. Os investi-
gadores também encontraram um 
arquivo que revela como Taiguara 
agia em nome de Lula. No docu-
mento, de setembro de 2009, o 
sobrinho do ex-presidente escreve 
para “Dr. Helder”, identificado pela 

Negócios entre eles e a empreiteira Odebrecht 
foram revelados por VEJA em fevereiro de 2015

Prefeito é eleito pelo segundo 
mandato consecutivo

Da esquerda para a direita: Adriana, Sandrinho, Dr. Anuar e Letícia. (Foto: Divulgação)

 Todas as famílias es-
tão convidadas para a grande 
festa das crianças neste dia 
12 de outubro, na Praça XV de 
Novembro, das 15:00 h até as 

18:00 h. Vai ter piscina de boli-
nha, pula-pula, palhaços, pintu-
ra facial, tobogã, kit play, balão 
inflável e distribuição de balas e 
pipoca.

Prata vai comemorar com muita 
alegria o Dia das Crianças
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
FINADO LULA - "Nunca entre num lugar 
de onde tão poucos conseguiram sair", 
alertou Adam Smith. "A consciência tran-
quila ri-se das mentiras da fama", cravou 
o romano Ovídio. "Corrupção é o bom ne-
gócio para o qual não me chamaram", en-
sinou o Barão de Itararé. E na contramão 
de todos está alguém que abriu mão de 
si mesmo pelo poder. Lula construiu uma 
história de vida capaz de arrastar emo-
ções e o levar à presidência. Agora, de 
modo desprezível, o mesmo Lula destrói-
-se por completo. Não é preciso resgatar 
o triplex, o sitio ou os R$ 30 milhões em 
"palestras" para atestar a derrocada do 
ex-presidente. Basta tão somente reparar 
a figura pitoresca na qual Lula se tornou. 
O operário milionário sempre esbanjou o 
apoio popular e tomou para si o mérito de 
salvar o país da miséria. Contudo, junto 
disso, entregou-se aos afetos das maio-
res empreiteiras, não viu mal em lotear 
a máquina pública, nem constrangeu-se 
em liderar uma verdadeira organização 
criminosa. Sem hesitar, brincou com os 
sonhos do povo e fez de seu filho, ex-
-faxineiro de zoológico, um mega empre-
sário. Aceitou financiamentos regados a 
corrupção, fez festa junina pra magnatas 
e mentiu, mentiu e mentiu. O resultado, 
enfim, chegou: ao abrir mão de si mesmo, 
Lula perdeu o povo. Pelas ruas, o ex-pre-
sidente é motivo de indignação e fonte 
de piadas. Lula virou chacota, vergonha, 
deboche. Restou-lhe a militância do pão 
com salame e aqueles que tratam a polí-
tica com os olhos da fé messiânica. Seu 
escárnio da lei confirma sua queda. Lula 
ainda enxerga o Brasil como um rebanho 
de gado e não percebe que está só, cer-
cado por advogados que postergam seu 
coma moral. Enquanto ofende o judiciá-
rio e todos aqueles que não beijam seus 
pés. Lula trancafia-se na bolha de quem 
ainda acredita que meia dúzia de gritos e 
cuspes podem apagar os fatos. O chefe 
entrou num mundo sem saída, trocou sua 
consciência pelo poder e corrompeu-se 
até dissolver sua essência. Lula morreu 
faz tempo. Restou-lhe, apenas, uma car-
caça podre que busca a vida eterna no 
inferno de si mesmo. (Gabriel Tebaldi - 
Jornal Classivale - Ipatinga-MG) 
NOTA 10 - Na verdade, queríamos dar 
nota 10 para tudo o que nos cerca, perto 
ou longe. O nosso país tem tudo para se 
posicionar na frente em nosso continente. 
É um país do futuro. Apesar de termos 
tido uma presidente omissa, que deixou 
a corrupção arrasar com seu governo, o 
Brasil está dando a volta por cima. Aliás, 
o governo interino já iniciou esta opera-
ção. A roubalheira cometida pelo pessoal 
do colarinho branco é de assustar e se o 
país não fosse forte no quesito "reservas" 
já estaríamos numa situação das mais 
penosas. A roubalheira foi muito grande. 
Aos poucos a crise vai passando. A cre-
dibilidade no governo interino vai aumen-
tando e o país forte como é, vai saindo do 
fundo do poço. Um exemplo claro desta 
afirmativa foi a Olimpíada do Rio de Ja-
neiro. A imprensa internacional deu gran-
de destaque ao evento, que surpreendeu 
a todos em todo o planeta. As frases do 
"Clarim" de Buenos Aires, do norte-ame-
ricano "The New York Time" e do francês 
"Le Monde" para citar somente estes três, 
traduz de maneira clara a importância 
que foi esta Olimpíada, mostrando ao 
mundo, que mesmo mergulhado num 
lamaçal de corrupção, os brasileiros pas-
saram por cima de tudo e com garra, von-
tade, competência e capacidade fizeram 
uma abertura da Olimpíada digna de nota 
10. O nosso país tem jeito, tem brasilei-
ros capazes e que lutam para vencer esta 
crise, este desemprego que assusta a to-
dos. É uma fase que vivemos e que vai 
passar. O brasileiro tem jeito e podemos 
confirmar que o espetáculo da abertura 
das Olimpíadas mostrou onde podemos 
chegar. Vamos confiar na nova adminis-
tração. As coisas vão dar certo. Quem 
viver verá! (Francisco Risola - Jornal da 
Cidade - Poços de Caldas - MG) 
PÁTRIA EDUCADORA - GOVERNO FE-
DERAL FAZ O CONTRÁRIO DO QUE 
MOSTRA - MEC, Ministério da Educa-
ção, anuncia cortes para todas as univer-
sidades. O programa Ciências sem Fron-
teiras já acabou, foi no meio dos cortes. 
Ou seja, os estudantes que iam estudar 

fora do Brasil e voltavam melhor prepa-
rados, até para fazerem mudanças nas 
universidades, não vão mais poder fazer 
cursos fora. Na contramão do que fazem 
muitos países, como a China, que manda 
estudantes para todo mundo, e está con-
seguindo melhorar a qualidade de seus 
cursos e universidades. Prova disso que 
estiveram em segundo lugar de medalhas 
nas Olimpíadas do Rio, atrás apenas dos 
Estados Unidos. Quem investe mais rece-
be mais. Ou seja, com esse pensamento 
de cortar gastos, o Governo quer que se 
use apenas um pé de sapato por dia, para 
economizar o outro. É um tipo de econo-
mia sem sentido, enquanto paga-se ban-
queiros juros exorbitantes e empreiteiros 
por obras milionárias que não tem urgên-
cia. Em nota a reitoria da UFOP afirmou 
ter chegado no limite, e que os cortes po-
dem ameaçar o funcionamento da UFOP 
no ano que vem. E o mais engraçado é 
que o lema do Governo Michel Temer é 
"Pátria Educadora" Nem a educação nem 
o povo são suas prioridades, apesar do 
seu slogam mostrar o contrário. (Jornal O 
Espeto - Mariana-MG) 
COCO OU CÔCO? - Não há quiosques 
de beira de praia, bares e restaurantes 
que não escrevam "coco" com acento 
circunflexo no primeiro "o" - "côco". O 
problema é que a palavra COCO nunca 
teve acento gráfico. Esse é o perigo, pois 
"ortografia é memória visual". Todos nós 
vemos diariamente e em vários lugares 
o tal "côco", e isso nos faz acreditar que 
assim deveria ser escrito. A mesma me-
mória visual que nos ajuda tanto pode, 
às vezes, devido ao mau uso desenfre-
ado, criar uma "falsa ortografia": "côco", 
"mussarela", "paralização", "impecilho", 
"privilégio"... A grafia oficial, registrada no 
Vocabulário Ortográfico da Língua Portu-
guesa da Academia Brasileira de Letras, 
é: "muçarela", "paralisação", "empecilho", 
"privilégio" e "COCO". E por que "COCO" 
não tem acento circunflexo? Simples. 
Nunca acentuamos graficamente as pa-
lavras paroxítonas terminadas em "o"; 
ovo, olho, novo, bolo, jogo, teto, sapato, 
palito ... Assim sendo, "COCO" também 
se escreve sem acento gráfico. As pala-
vras terminadas em "o" só recebem acen-
to gráfico quando são oxítonas; avó, avô, 
jiló, gigolô, paletó... Quem tem acento 
circunflexo, portanto, é o COCÔ. (Jornal 
Super Notícias - Belo Horizonte-MG) 
EMPREENDEDORISMO - UMA ÓTIMA 
OPÇÃO PARA SAIR DA CRISE - No se-
gundo trimestre de 2016, o Brasil regis-
trou a marca de 11,6 milhões de desem-
pregados, de acordo com o IBGE. Por 
conta do cenário de trabalho escasso, 
além da instabilidade política e econô-
mica que estamos vivenciando, pode-se 
notar que os brasileiros estão usando a 
criatividade para dar a volta por cima. A 
principal alternativa encontrada por mui-
tos é o empreendedorismo, que está em 
plena expansão: segundo pesquisa rea-
lizada pela consultoria Boa Vista SCPC 
(Serviço Central de Proteção ao Crédito), 
no primeiro semestre deste ano, houve 
aumento de 9,7% no número de novos 
microempreendedores individuais (MEIs), 
na comparação com o mesmo período de 
2015. Mas será que esses profissionais, 
de fato, têm perfil empreendedor?Sabem 
vender suas idéias, projetos, produtos ou 
serviços? Independentemente da área 
em que forem empreender, é preciso ter 
conhecimento em vendas, afinal saber 
negociar com clientes e fornecedores 
é uma ótima opção para sair da crise. 
Assim, entender os pilares das vendas 
(Indicadores de Resultados, Processo 
de Vendas, Competências em Vendas e 
Fatores Motivacionais) ajuda a traçar as 
estratégias necessárias para o seu negó-
cio. Além de entender os pontos princi-
pais das vendas, o que mais é importante 
saber para atuar no empreendedorismo? 
Enxergar qual é o seu talento! Após iden-
tificar as suas habilidades e ter em mente 
por qual área pretende seguir, pesquise 
o mercado, avalie se ele está saturado, 
veja como se comportam os possíveis 
consumidores, faça uma análise da con-
corrência e se pergunte: o que você pode 
fazer de diferente para se destacar? Em 
paralelo a todas essas pesquisas, estude! 
Invista em cursos e treinamentos! O co-
nhecimento teórico é o que vai te ajudar 
a ter um negócio de sucesso na prática, 
sem risco de naufragar. Quando embar-
car na nova empreitada, tenha paciência 

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

e foco. Confie em você e nos seus instin-
tos. (Carlos Cruz - Jornal da Cidade - Po-
ços de Caldas-MG)
OS BILIONÁRIOS - Ao que tudo indica, a 
crise econômica não afetou os mais ricos. 
Prova disso é o aumento da participação 
de brasileiros milionários no ranking anu-
al da revista Forbes Brasil. Em compara-
ção com 2015, o número de brasileiros 
com mais de 1 bilhão de reais saltou de 
160 para 165. Juntos, somam um total 
de 850,76 bilhões de reais - 5,47% mais 
em relação ao ano passado (R$ 806,6 
bilhões). Para calcular o tamanho do 
patrimônio desses brasileiros, a revista 
usa como base o valor de mercado das 
empresas das quais eles têm ações. 
O levantamento considera o valor das 
ações em 15 de julho de 2016. Nomes 

de valor: Pelo quarto ano seguido, Jorge 
Paulo Lemman, 76, é o homem mais rico 
do Brasil. A fortuna do ex-tenista é ava-
liada em R$ 103,59 bilhões. No ano pas-
sado, era de R$ 83,7 bilhões. Os sócios 
de Lemman - Marcel Herrmann Telles (3) 
e Beto Sicupira (4) - também aparecem 
no topo do ranking. A segunda posição 
do ranking também ficou igual ao ano 
passado: o banqueiro Joseph Safra, 77, 
manteve-se na vice-liderança, com patri-
mônio avaliado em R$ 56,24 bilhões. Por 
outro lado, sete nomes entraram para o 
ranking em 2016. O destaque vai para 
Luigi Bauducco (92, com R$ 2 bilhões) 
e família, donos da Pandurata, empresa 
que controla as marcas Bauducco, Vis-
conti, Tommy e Fritex. (Portal NewTrade 
- São Paulo-SP)   

Cemig alerta para incidência de 
raios durante tempestades em MG

 O período chuvoso, que se 
estende de outubro a abril, é marcado 
pelo aumento da incidência de raios. 
Por esse motivo, a Companhia Ener-
gética de Minas Gerais (Cemig) alerta 
a população sobre os riscos de aciden-
tes com descargas elétricas, durante 
as pancadas de chuva comuns nesta 
época do ano, e ressalta os cuidados 
durante esses fenômenos climáticos. 
Minas Gerais é um dos locais que mais 
registram a ocorrência de raios por ano. 
Nos últimos 18 anos, a média anual do 
Estado é de 935 mil descargas atmos-
féricas.  Somente em 2016, os raios 
causaram 34.787 interrupções de ener-
gia em Minas, sendo 8.573 apenas no 
Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. De 
acordo com o meteorologista da Cemig, 
Arthur Chaves, o Estado tem caracterís-
ticas geográficas e meteorológicas que 
contribuem para a grande incidência de 
descargas atmosféricas. “As regiões 
mais atingidas, como o Sul de Minas, 
Zona da Mata e Região Central de Mi-
nas, incluindo a Região Metropolitana 
de Belo Horizonte, estão, frequente-
mente, sob o efeito de fenômenos me-
teorológicos, como frentes frias e linhas 
de instabilidade – que provocam as 
pancadas de chuva fortes e de curta du-
ração que podem causar alagamentos. 
Outro fator que contribui para a ocor-
rência de eventos severos é a interação 
com o relevo, que é bastante complexo 
nestas regiões”, afirma o meteorologis-
ta. Em Minas, segundo o Instituto Na-
cional de Pesquisas Espaciais (INPE), 
Juiz de Fora é historicamente a cidade 
com maior incidência de raios, com uma 
densidade de 17,03 descargas por qui-
lômetro quadrado ao ano. Em seguida, 
vem as cidades de Belmiro Braga e Ma-
tias Barbosa, com densidades de 16,74 
e 16,63, respectivamente.

 Segurança durante tempestades
 O engenheiro de Tecnologia e Nor-
malização da Cemig, Demetrio Venicio 
Aguiar, destaca alguns procedimen-
tos básicos que devem ser adotados 
durante as tempestades. Segundo o 
especialista, todos os equipamentos 
elétricos devem ser retirados das toma-
das, evitando riscos de queimar os apa-

relhos ou até à segurança das pessoas. 
“Apesar da rede elétrica possuir disposi-
tivos de proteção contra sobretensões, 
durante as chuvas o raio pode cair nos 
fios da rede elétrica e, apesar de remo-
ta, existe a possibilidade de chegar às 
residências por meio da fiação, poden-
do atingir os aparelhos e até os morado-
res se estiverem em contato com eles”, 
destaca. Outro ponto importante é que, 
durante períodos de rajadas de ventos e 
descargas atmosféricas, as antenas de 
TV podem se desregular. “Se isso acon-
tecer, ninguém deve subir nos telhados 
para ajustá-las, pelo risco de queda, de 
choque elétrico e de ser atingido por um 
raio”, explica o engenheiro da Cemig. 
De acordo com o engenheiro, se houver 
a necessidade de utilizar o telefone du-
rante as tempestades, a melhor opção 
é o celular, desde que o aparelho não 
esteja conectado na tomada, ou o tele-
fone sem fio. Também é recomendado 
evitar a permanência em lajes altas ou 
locais descampados, jamais se abri-
gar embaixo de árvores e evitar o uso 
do chuveiro elétrico. Demetrio Venicio 
Aguiar alerta, ainda, para os danos que 
as descargas elétricas podem provocar 
no corpo humano. “O raio provoca quei-
maduras gravíssimas e pode provocar 
parada cardiorrespiratória, que pode le-
var a pessoa à morte”, alerta. O Cemig 
ressalta que a instalação de um siste-
ma de prevenção contra descargas at-
mosféricas (SPDA) é fundamental. Vale 
ressaltar que somente profissionais 
devidamente treinados e qualificados 
podem instalar estes sistemas e exe-
cutar as manutenções periódicas ne-
cessárias para o desempenho correto 
de suas funções. Uma das ocorrências 
mais graves em redes de distribuição é 
o fio partido, que acontece, na maioria 
das vezes, em dias de eventos climáti-
cos de grande vulto, como tempestades 
ou ventanias. "Caso alguém se depare 
com um cabo partido, é imprescindí-
vel que se mantenha distante do local, 
se possível não permitindo que outras 
pessoas se aproximem, e ligue imedia-
tamente para o Fale com a Cemig, no 
telefone 116, que funciona 24 horas por 
dia."

Minas Gerais é um dos locais que mais registram 
a ocorrência de raios no País
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Vitória espetacular do plebiscito 
da Independência do Sul

 Ninguém esperava a 
espetacular vitória da proposta 
INDEPENDENTISTA do SUL 
(PR,SC e RS) alcançada no 
plebiscito (Plebisul), realizado 
no sábado (1.10.16), em toda 
a Região Sul. Nem mesmo os 
dirigentes e militantes do MO-
VIMENTO O SUL É O MEU 
PAÍS, responsáveis pela con-
sulta ao povo, supunham que a 
aceitação da proposta beirasse 
a  quase  unanimidade, ou seja, 
95,75% pelo SIM, e 4,25% pelo 
NÃO, num universo de 617.543 
eleitores, que optaram em se 
manifestar democraticamente 
nas urnas colocadas em pon-
tos estratégicos amplamente 
divulgados. Importante é su-
blinhar quase a totalidade dos 
eleitores que compareceram às 
urnas nem tinha conhecimento 
mais detalhado sobre a citada 
consulta, em vista dela ter sido 
“escondida” todo o tempo pela 
mídia, normalmente “interessei-
ra, mas que entenderam logo 
o que significaria a opção pelo 
SIM ou pelo NÃO, ou seja, se 
desejavam, ou não, que o SUL 
se tornasse um país indepen-
dente. Os especialistas em opi-
nião política pública saberão 
melhor que ninguém interpretar 
e avaliar esse fenômeno. O su-
cesso dessa consulta pública, 
acessível a todos os eleitores 
da região, não foi afetado nem 
mesmo pelos “carnaval” e outras 
mobilizações similares, das elei-
ções municipais que acontece-
riam no dia seguinte, domingo, 
(2.10.16), e muito menos pelo 
silêncio sepulcral da Grande Mí-
dia, servil ao pútrido sistema po-
lítico e econômico que sempre 
dominou esse país, onde dis-
cussões libertárias, como a pro-
tagonizada pelos independen-
tistas, jamais tiveram qualquer 
espaço imparcial, mas que, ao 
contrário, invariavelmente sem-
pre foram alvo de esculachos 
midiáticos. Quero ver se a par-
tir de agora essa mídia e seus 
capachos terão coragem de di-

zer que o movimento autodeter-
minista do SUL seria “coisa” de 
meia dúzia de malucos, como 
habitualmente fazem. O Plebi-
sul, como foi denominado, em 
virtude da estúpida proibição do 
TRE/SC que se usasse o termo 
“plebiscito”, como originalmen-
te planejado, julgando-se esse 
tribunal, portanto, ”dono” do di-
cionário da língua portuguesa, 
teve o mérito de apresentar uma 
modalidade de democracia al-
ternativa, uma verdadeira demo-
cracia, uma autêntica democra-
cia direta, organizada fora dos 
organismos oficiais brasileiros, 
sem contar com os “bilhões” dis-
pendidos pelos cofres públicos, 
pagos pelo povo, para sustentar 
um aparato eleitoral e uma de-
mocracia degenerada, corrom-
pida e deturpada, e sem contar 
também com as “generosas” 
ajudas empresariais sempre 
presentes para pagar a defesa 
dos seus interesses particula-
res na política. Todo o plebiscito 
foi sustentado exclusivamente. 
pelos seus próprios militantes, 
que de uma ou outra forma par-
ticiparam da sua organização, 
sem qualquer ajuda ou patrocí-
nio de terceiros Oportuno é que 
se esclareça que antes que se 
optasse por esse iniciativa pró-
pria do “Movimento” tentou-se 
percorrer outro caminho, perfei-
tamente compatível com as leis 
existentes, que seria a provoca-
ção, junto ao PARLAMENTO DO 
SUL-PARLASUL, organização 
composta  pela reunião das  As-
sembleias Legislativas dos três 
Estados do Sul, mediante um 
requerimento, no sentido que 
os eleitores desses três Estados  
fossem consultados num plebis-
cito meramente CONSULTIVO 
(sem caráter deliberativo), so-
bre esse tema, usando-se para 
tanto toda a estrutura da Justi-
ça Eleitoral. Essa modalidade 
de plebiscito está prevista nas 
respectivas Constituições des-
ses Estados. Vivenciei de perto 
esse projeto inicial, visto que 

Artigo no Alerta Total – www.alertatotal.net
Por Sérgio Alves de Oliveira

a pedido da direção do “Movi-
mento”, cheguei a minutar um 
requerimento ao PARLASUL, 
com fundamentação jurídica, fa-
zendo essa solicitação, apesar 
de consciente que esse pleito 
seria indeferido. Mas, conforme 
o ditado, às vezes “o diabo pode 
estar no detalhe”. Minha ideia 
seria remeter cópias de todo o 
expediente entregue ao PARLA-
SUL à Organização das Nações 
Unidas-ONU, e à Organização 
dos Povos e Nações Não Re-
presentadas-UNPO, sediada em 
Haia, Holanda. É evidente que 
mediante o indeferimento do re-
querimento pelo PARLASUL, o 
Movimento estaria com toda a 
moral para realizar o plebiscito, 
diretamente, com pleno conhe-
cimento e sob as vistas das re-
feridas organizações internacio-
nais. E na verdade fiquei muito 
“chateado” no episódio, não pelo 
engavetamento do meu trabalho 
,porém por estar esperando até 
hoje, após tantos anos, alguma 
satisfação sobre o “andamento” 
daquele projeto. Esse episódio 
provocou o meu afastamento 
voluntário do “Movimento”. Mas 
creio que esse episódio do pas-
sado deve ser enterrado e come-
morado o resultado do plebiscito 
realizado no último sábado, com 
a vitória retumbante do SIM, com 
destaque especial à competente 
direção do Coordenador Geral 
do Plebisul, Jornalista Celso D. 
Deucher. Esse “engavetamen-
to” do requerimento ao PARLA-
SUL deve ter sido causado por 
uma prévia “sondagem” junto 
aos dirigentes dessa entidade  
,que certamente se mostraram 
“borrados” de medo ante essa 
proposta inusitada na política 
brasileira, fazendo com que o 
“Movimento” desistisse da ideia, 
uma vez que não foi dada ne-
nhuma esperança, nem mesmo 
para protocolar o pedido. Outra 

questão que faz-se necessário 
abordar é a repercussão desse 
plebiscito junto à opinião públi-
ca. Sem dúvida qualquer brasi-
leiro, inclusive das outras regi-
ões, fora do Sul, tem o  direito 
de gostar, ou não, do projeto 
independentista do Sul. Mas se 
observa muito por aí que tem 
gente com visão completamente 
caolha sobre esse tema, consi-
derando  o país como uma es-
pécie de propriedade própria em 
“condomínio”, ou seja, numa  vi-
são puramente patrimonialista, 
do “mundo TER de existência”. 
Essa é a ilusão de muito pobre 
coitado que anda por aí e  que 
não tem nem onde cair morto, 
mas ao mesmo tempo sente-se 
“dono” do país. Por isso muitos 
desses não admitem a saída do 
SUL  das correntes de Brasília, 
porque estariam perdendo “pa-
trimônio”. Ora, mesmo olhando 
essa questão sob o aspecto 
puramente “patrimonial”, os de 
outras regiões que porventura 
pensassem assim não estariam 
perdendo nada, porquanto a 
parte “remanescente” do Brasil 
ficaria com menos “proprietá-
rios”, excluídos os do Sul. “Pa-
trimonialísticamente” falando, 
ficaria tudo igual. Dar-se-ia o 
mesmo que ocorre na divisão 
de áreas com diversos proprie-
tários em condomínio. Ninguém 
sai perdendo. Mas o detalhe 
que não pode ser esquecido é 
que apesar de todos os brasilei-
ros terem o direito de gostarem, 
ou não, da secessão do SUL, 
somente aos sulistas compe-
te essa decisão, e a mais nin-
guém. E se projetos semelhan-
tes surgirem em outras áreas 
do Brasil, certamente os sulistas 
não se intrometerão, mas em 
contrapartida exigem o mesmo 
tratamento. (Sérgio Alves de 
Oliveira é Advogado e Sociólo-
go).

Palocci alega que não podia ser 
preso. E perde na justiça

 Na última semana, a 
defesa do ex-ministro Antonio 
Palocci encaminhou ao juiz 
Sergio Moro comprovantes de 
que estava quite com a Justiça 
Eleitoral. Às vésperas do pri-
meiro turno, o ex-homem forte 
dos governos Lula e Dilma ten-
tava evitar que sua prisão tem-
porária na Operação Lava-Jato 
fosse convertida em preventiva, 
situação em que não há data 
limite para deixar a cadeia. A 
defesa do ex-ministro alegava 
que a Lei Eleitoral impede pri-
sões no período compreendido 
entre os cinco dias antes do pri-

meiro turno e 48 horas depois 
do pleito e, por isso, ele não po-
deria ser detido. Moro ignorou 
os apelos do petista e decretou 
na última sexta-feira a prisão 
preventiva de Palocci. Hoje, 
nova derrota para o ex-chefe 
da Fazenda e da Casa Civil. O 
ministro Felix Fischer, do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ), 
negou liminar em habeas cor-
pus e afirmou que não houve 
irregularidade porque Palocci 
já era alvo de prisão temporária 
(fora do período eleitoral), que 
apenas foi convertida em pre-
ventiva. 
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Leia semanalmente o Jornal 
de Negócios pela Internet

Acesse o site: 
jornalnegocios.wordpress.com

 Pelo segundo ano con-
secutivo, Santa Catarina, Para-
ná e Rio Grande do Sul, juntos, 
lideram a produção nacional de 
leite. De acordo com o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), em 2015 a região 
Sul foi responsável por 35,2% 
dos 35 bilhões de litros de leite 
produzidos no Brasil, o Sudes-
te ocupa a segunda posição no 
ranking respondendo por 34% 
da produção. Os três estados 
do Sul apresentaram também a 
maior produtividade do país em 

2015, com 2.900 litros/vaca/ano, 
um aumento de 3,9% em relação 
do último ano. Em Santa Cata-
rina a produtividade média é de 
2.755 litros/ vaca/ ano, a terceira 
melhor média do país. O melhor 
indicador está no Rio Grande do 
Sul, com 3.073 litros/vaca/ano. A 
produtividade média do país é de 
1.609 litros/vaca/ano. Santa Ca-
tarina é o quinto maior produtor 
de leite do Brasil, sendo que a 
agricultura familiar responde por 
quase 90% de toda produção do 
estado. Fonte: IBGE

Região Sul lidera produção 
nacional de leite

 As indústrias de menor 
porte, que não possuem parcerias 
e contratos de boi a termo, têm tido 
dificuldade em alongar as progra-
mações de abate, o que colabora 
com ofertas de compra acima da 
referência, a fim de preencher as 
escalas. O lado positivo para as in-
dústrias é a melhora das margens 
de comercialização, o que permite 
aos frigoríficos pagamentos me-
lhores para a arroba dos animais 
terminados. Com isso, têm sido 

observadas valorizações na maio-
ria das regiões pesquisadas pela 
Scot Consultoria. Das trinta e duas 
praças pesquisadas houve valori-
zação para o boi gordo em três. No 
mercado atacadista de carne com 
osso, o boi casado de animais cas-
trados está cotado em R$9,76/kg. 
Na comparação com o início da se-
mana houve queda de 4,1%, con-
tudo, frente ao início do mês houve 
valorização de 3,9%. (Fonte: Scot 
Consultoria)

Oferta limitada de boiadas 
mantém mercado do boi gordo 

com preços sustentados

 A recuperação de pre-
ços no mercado do boi gordo aos 
poucos incentiva a compra, prin-
cipalmente das categorias mais 
eradas. Entretanto, os compra-
dores estão receosos quanto aos 
preços historicamente desfavorá-
veis, o que colabora para o cená-
rio de lentidão. Em São Paulo o 
boi magro (12 arrobas) está co-
tado em R$1,95 mil. Atualmente 
são necessárias 12,8 arrobas de 
boi gordo para a compra da cate-

goria, valor 1,9% menor quando 
comparado ao mesmo período 
do ano passado. Por outro lado, 
na comparação com agosto e a 
média histórica, o valor é 0,8% e 
5,6% maior, respectivamente. Em 
curto prazo, a expectativa é de 
firmeza, principalmente para esta 
categoria. A melhora gradativa 
nas pastagens e do mercado do 
boi gordo são alguns dos fatores 
que geram tal expectativa. (Fon-
te: Scot Consultoria).

Piora no poder de compra 
do invernista em setembro
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 O presidente da Confe-
deração da Agricultura e Pecuá-
ria do Brasil (CNA), João Martins, 
defendeu na semana passada 
políticas públicas específicas para 
a classe média rural (classe C), 
incluindo acesso a seguro rural e 
lei plurianual, que estimule o po-
tencial desse segmento produtivo. 
“Um programa de renda para o 
campo passa pelo fortalecimento 
da classe C, que corresponde a 
15,4% das propriedades rurais do 
Brasil, os mais desamparados das 
políticas públicas”. A manifestação 
ocorreu no 5º Fórum Nacional de 
Agronegócios, em Campinas/SP. 
Segundo ele, não há dúvidas que, 
em dez anos, a agropecuária bra-

sileira será totalmente diferente da 
praticada hoje, em razão da voca-
ção natural do País para a ativida-
de e do empreendedorismo dos 
produtores brasileiros, que têm 
buscado o crescimento sustentá-
vel. O presidente da CNA destacou 
a necessidade da redução do cha-
mado “custo Brasil”, pela diminui-
ção da carga tributária, melhoria 
na infraestrutura e logística. (Fon-
te: CNA).

Presidente da CNA: políticas 
para classe média rural
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ALUGO ESTA CASA

 A Operação Lava Jato 
investiga um suposto esquema de 
corrupção na compra de termoelé-
tricas pela Petrobras, no período 
de 1999 a 2001, durante o gover-
no de Fernando Henrique Cardo-
so (PSDB). A Polícia Federal abriu 
inquérito para apurar a aquisição 
envolvendo as empresas Alstom/
GE e NRG. A investigação parte 
da delação do ex-diretor da área 
Internacional da Petrobras Nestor 
Cerveró, que, na década de 1990, 
era gerente de energia do Depar-
tamento Industrial da estatal pe-
trolífera. O delator narrou que, em 
1997, "se vislumbrou a possibili-
dade de uma crise energética no 
Brasil" e que a Petrobras começou 
a negociar o desenvolvimento de 
térmicas. Ele apontou o ex-sena-
dor e ex-líder do Governo Dilma 
no Senado Delcídio do Amaral 
(ex-PT-MS), que, na época, exer-
cia a função de diretor da Petro-
bras. "Em 1999, Delcídio do Ama-
ral assumiu uma das Diretorias da 
Petrobras, denominada provisoria-
mente Diretoria de Participações; 
que Delcídio do Amaral chamou o 
declarante para trabalhar com ele 
na Diretoria de Gás e Energia da 
Petrobras; que, em fevereiro de 
2000, o presidente da República 
Fernando Henrique Cardoso criou 
um programa prioritário de termo-
elétricas (PPT), para geração de 

energia por meio de termo elétri-
cas para enfrentar a crise conhe-
cida como “apagão”, diz o relato 
de Cerveró. O ex-diretor afirmou 
que a primeira empresa a forne-
cer turbinas para a Petrobras para 
construção e exploração de termo-
elétricas foi a ABB, em 1999, pos-
teriormente adquirida pela Alstom, 
depois adquirida pela GE. "Nessa 
primeira aquisição de turbinas já 
houve o pagamento de propina", 
que "foi negociada com o repre-
sentante da ABB no Rio de Janei-
ro", afirmou Cerveró. "Se acertou 
o pagamento de uma propina de 
US$ 600 mil a US$ 700 mil para 
o próprio declarante e um valor 
um pouco menor, do qual o decla-
rante não tem conhecimento, aos 
funcionários que trabalhavam com 
o declarante na Petrobras", diz o 
relato. Cerveró também afirmou 
que "nessa época abriu uma con-
ta na Suíça para receber propina". 
Por meio de sua assessoria de im-
prensa, o ex-presidente Fernando 
Henrique Cardoso informou que 
"não tem informações sobre este 
inquérito, mas sempre é favorável 
que denúncias sejam apuradas." 
Também por meio de assesso-
ria, a GE informou que "não foi 
notificada sobre esse inquérito. A 
empresa não vai comentar, já que 
não comenta nenhum tipo de es-
peculação". (Fonte: Site UOL)

PF abre inquérito sobre compra 
de térmicas no governo FHC

 Mais de 25 milhões de 
brasileiros decidiram desafiar o 
nada democrático voto obrigatório 
e tomaram a decisão consciente de 
não aparecer para votar no primei-
ro turno das eleições municipais. 
Novamente, a clara e evidente 
bronca do eleitor com a corrupção 
promovida pelos desqualificados 
políticos profissionais é muito mal 
interpretada pelos “analistas”. As 
pessoas não estão cansadas do 
sistema político. O que elas não 
agüentam mais é a estrutura esta-
tal brasileira – a verdadeira causa 
do descontentamento. Ao se rebe-
lar contra a obrigatoriedade de sair 
para votar, uma parcela expressi-
va do eleitorado brasileiro aplicou, 
literalmente, um “golpe” naqueles 
que corrompem a natureza da 
essencial atividade Política. Até o 
Presidente Michel Temer foi for-
çado a admitir, na Argentina, com 
toda sinceridade, que o eleitorado 
ausente transmitiu um recado que 
deveria ser escutado, respeitado 
e acatado. O problema é que a 
grande mídia amestrada e a poli-
ticagem profissional preferem fa-
zer uma leitura equivocada sobre 
o fenômeno. Como de costume, 
pregam aquilo que é conveniente 
para a manutenção do capimunis-
mo tupiniquim: meras reformas, e 
não mudanças de verdade. Vale 
repetir por 13 x 13: A mudança 
estrutural Política é urgente urgen-

tíssima. Fim do voto obrigatório, 
implantação do voto distrital e dis-
trital misto, fim da ditadura carto-
rial dos partidos, permitindo livres 
candidaturas avulsas de cidadãos. 
Votação eletrônica, porém com 
recontagem obrigatória por voto 
impresso. Redução do número de 
vereadores, deputados e senado-
res. Racionalização da máquina 
pública que serve aos eleitos. Ade-
quação de gastos com todo esse 
pessoal da “política profissional”. 
Acompanhamento transparen-
te sobre a atuação dos políticos, 
usando a tecnologia disponível 
nas redes sociais. Possibilidade 
de “recall” para eleitores impedi-
rem os políticos que infringirem as 
leis. Eis as mudanças estruturais 
fundamentais. A atual classe polí-
tica prefere não adotá-las. Caberá 
aos segmentos esclarecidos da 
sociedade aumentarem a pressão 
pelas mudanças, atacando os cor-
ruptos. O foco tático tem de ser 
na mobilização pelo fim do foro 
privilegiado para políticos que co-
metem crimes comuns – que não 
têm nada a ver com a garantia da 
liberdade de expressão parlamen-
tar. Os bandidos na politicagem 
não agüentam pressão forte e 
objetiva. Bater neles, neutralizá-
-los e derrubá-los é a prioridade 
das prioridades. (© Jorge Serrão. 
Edição do Blog Alerta Total de 4 de 
Outubro de 2016).

O “Golpe” dado pelo eleitorado 
nos corruptos

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

 O comando do PT ava-
liou, nesta quarta-feira, 5, que a 
Operação Lava Jato, da Polícia 
Federal, foi a maior responsá-
vel pela derrota do partido nas 
eleições municipais. Na primeira 
reunião após perder 256 das 635 
prefeituras sob seu comando, a 
Executiva Nacional do PT não 
escondeu o abatimento com o 
declínio da legenda e mostrou di-
vergências sobre os rumos a se-
guir daqui para a frente. "É muito 
difícil acertar rumos no meio de 
uma guerra", afirmou o deputado 
Reginaldo Lopes (MG), que dispu-
tou a eleição para a prefeitura de 
Belo Horizonte e ficou em quarto 
lugar. Secretário de Assuntos Ins-

titucionais do PT, Lopes deixou 
a reunião dizendo que o partido 
precisa mudar não apenas sua 
direção, mas também o discurso. 
"O PT deve uma satisfação à so-
ciedade. Não adianta ficar falando 
da crise e não apresentar propos-
tas para o País", afirmou ele. "Um 
partido ganha voto no campo das 
ideias. Se ficar só na tese do gol-
pe, aí é dialogar com uma bolha 
muito pequena, que já e nossa. 
A sociedade quer saber como vai 
retomar o emprego e melhorar de 
vida", emendou, numa referência 
ao discurso do "golpe", adotado 
para explicar o processo de im-
peachment da presidente Dilma 
Rousseff. (Fonte: Site Estadão)

PT culpa Lava Jato por seu declínio
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 O Tribunal de Contas da 
União (TCU) decidiu nesta quar-
ta-feira, 5, dar parecer pela rejei-
ção das contas do governo Dilma 
Rousseff em 2015, a exemplo do 
que ocorreu em relação ao ano 
anterior. O documento, aprovado 
por unanimidade em sessão de 
mais de três horas, será agora 
encaminhado ao Congresso, ao 
qual cabe julgar os balanços da 
União em definitivo. Os minis-
tros da corte acompanharam o 
voto do relator do processo, José 
Múcio Monteiro, antecipado pelo 
Estado em 28 de setembro. Eles 
entenderam que dez irregularida-
des ensejam a reprovação das 
contas. Sete delas se referem às 
chamadas pedaladas fiscais. Es-
sas manobras foram atrasos no 
repasse de recursos para bancos 
públicos bancarem obrigações do 
governo com programas sociais 
e empréstimos subsidiados. Com 
isso, os saldos das contas des-
ses programas ficaram negativos 
nas instituições, que tiveram que 
cobrir os gastos com o dinheiro 
depositado pelos correntistas. 
Para o TCU, os atrasos configu-
raram empréstimos ilegais entre 
os bancos e seu controlador, a 
União, porque não foram autori-
zados pelo Legislativo. A decisão 
do tribunal foi tomada após a aná-
lise da defesa da ex-presidente, 
apresentada em setembro. Tanto 
a área técnica quanto o Ministé-
rio de Público que atua perante 

a corte, cujas análises serviram 
para embasar os votos dos mi-
nistros,  consideraram que os 
argumentos de Dilma não foram 
suficientes para elidir as princi-
pais falhas identificadas. Múcio 
sustentou que o governo Dilma 
não observou plenamente os prin-
cípios constitucionais e legais na 
execução do orçamento federal e 
nas demais operações feitas com 
recursos públicos. Entre as medi-
das consideradas irregulares, ele 
apontou o atraso de recursos do 
Plano Safra ao Banco do Brasil, 
uma das pedaladas; e a edição 
de decretos de suplementação 
orçamentária sem o aval do Le-
gislativo. Essas foram as bases 
da denúncia apresentada contra 
a petista no processo de impea-
chment no Senado. Citando as 
pedaladas, o relator afirmou ser 
preciso "impor limites à tentação 
dos governantes de expandir gas-
tos públicos" por vias não auto-
rizadas, como o uso dos bancos 
públicos. O TCU entendeu que em 
2015 essas manobras ocorreram 
não só no Banco do Brasil, mas 
no Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social (BN-
DES). Também concluiu por falhas 
na regularização do estoque das 
operações de 2014. Além disso, 
indicou que o Banco Central ma-
quiou o resultado fiscal do País, 
pois os passivos junto aos bancos 
não foram registrados nas esta-
tísticas da dívida pública. Múcio 

TCU rejeita contas de Dilma em 2015
declarou que, caso o governo de 
Michel Temer cometa as mesmas 
faltas na gestão fiscal, será tratado 
de forma igual pela corte. "As po-
líticas públicas podem ser imple-
mentadas, podem ter um 'colorido' 
político, mas têm de se curvar aos 
limites da lei", comentou Benjamin 
Zymler ao votar pela rejeição. Me-
didas provisórias. Não há prazo 
para que o Congresso julgue as 
contas de 2015. O parecer rela-
tivo ao ano anterior ainda não foi 
apreciado pelos congressistas, 
assim como os referentes aos go-
vernos de outros ex-presidentes. 
Em junho, o TCU havia apontado 
23 irregularidades. Após analisar 
os argumentos da defesa, a área 
técnica da corte entendeu que 15 
deveriam ser mantidas no rol das 
que maculam as contas de Dilma. 
Algumas foram consideradas sa-
nadas e outras serão investigadas 
em processos distintos. O relator 
excluiu mais três da lista. Trata-se 
da abertura de créditos extraordi-
nários por meio de medidas provi-
sórias sem, supostamente, obser-
var requisitos legais, como os de 
"urgência e imprevisibilidade" do 
gasto. O principal motivo é que, 
embora tenham sido editadas por 
Dilma, elas foram aprovadas pelo 
Legislativo, que deu, portanto, 
aval a elas. Essas irregularidades 
haviam sido apontadas pelo Mi-
nistério Público em suas análises. 
Por sugestão de Benjamin Zymler 
e Bruno Dantas, foram suprimidos 

mais dois itens, que tratam do uso 
de recursos vinculados de fundos 
especiais e do superávit financei-
ro de 2014 (sobras decorrentes do 
excesso de arrecadação) em fina-
lidades diversas das previstas. O 
principal argumento é que essas 
práticas, embora irregulares, não 
são graves o suficiente para sub-
sidiar a reprovação. Foram feitos, 
alternativamente, alertas para que 
o governo não repita operações de 
mesma natureza. Dilma atribuiu 
as medidas tomadas em 2015 às 
dificuldades econômicas, como a 
queda do preço das commodities, 
a desaceleração da economia 
chinesa, as mudanças na políti-
ca monetária dos Estados Unidos 
e a estiagem no Brasil.  O jurista 
Ricardo Lodi fez sustentação oral 
em defesa da ex-presidente nesta 
quarta-feira. Ele sustentou  que 
as impropriedades apontadas nas 
contas decorrem de mudanças de 
entendimento do TCU. Argumen-
tou que decisões da petista foram 
tomadas com base em pareceres 
jurídicos, lastreados na jurispru-
dência do próprio tribunal. Reite-
rou que várias medidas da políti-
ca fiscal em 2015 foram tomadas 
num cenário de queda abrupta da 
arrecadação (R$ 180 bilhões), de 
crise política, alimentada por um 
Congresso "hostil", que abriu o 
processo de impeachment e im-
pôs dificuldades na aprovação 
do ajuste fiscal. (Fonte: Site Esta-
dão)

Parecer pela reprovação, que leva em conta as pedaladas fiscais e os decretos orçamentários 
tratados no impeachment, será agora enviado para julgamento do Congresso 


