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CURTINHAS E RAPIDINHAS
LULA X DELEGADOS - O proces-
so do ex-presidente da República 
Lula da Silva contra o delegado fe-
deral Felipe Pace acendeu o alerta 
na categoria e a revolta velada de 
muitos colegas do investigador. 
Lembram que Lula não proces-
sou até hoje um procurador ou juiz 
envolvido no caso da Lava Jato, 
e que sua motivação é intimidar 
os investigadores. Pace citou que 
Lula é o ‘Amigo’ nas planilhas de 
Antonio Palocci, pego na opera-
ção. Os advogados do ex-presi-
dente pedem R$ 100 mil de inde-
nização. Os delegados amigos de 
Pace citam que, se ele for conde-
nado, a indenização pesada sairá 
do seu bolso. Lula não processa a 
corporação PF e sim o delegado. 
O caso está com um juiz de São 
Bernardo do Campo, cidade onde 
reside Lula da Silva. Para investi-
gadores, a ação de Lula é o teste 
para um pontapé jurídico de freio 
da Lava Jato. Advogados do petis-
ta dizem que Pace foi irresponsá-
vel ao citar Lula sem provas.
GUERRA É AQUI - Entre 2011 e 
2015 já se matou mais com arma 
branca e de fogo no Brasil que 
na guerra da Síria. Foram mais 
de 279 mil vítimas por aqui e 256 
mil do país do Oriente Médio. Os 
números são do anuário brasileiro 
de segurança pública. No Brasil, 
registra-se em média uma morte 
violenta a cada nove minutos.
FRENTE NACIONAL DE PREFEI-
TOS VAI À JUSTIÇA POR RE-
CURSOS DA REPATRIAÇÃO - A 
Frente Nacional de Prefeitos vai in-
gressar na próxima quarta (8) com 
ações no Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ) e no Supremo Tribunal 
Federal (STF) pleiteando que os 
municípios também tenham direito 
à partilha dos recursos arrecada-
dos pelo governo federal com as 
multas obtidas pela repatriação. A 
frente é formada por 250 cidades, 
incluindo 26 capitais. De acordo 
com o Ministério da Fazenda, os 
municípios devem receber R$ 5,26 
bilhões de reais obtidos através 
do Imposto de Renda. O montante 
será distribuído pelos critérios do 
Fundo de Participação dos Municí-
pios. Se as ações prosperaram, as 
cidades passam a receber mais R$ 
5,26 bilhões, uma vez que a multa 
que incide sobre o valor repatriado 
equivale ao Imposto de Renda.
SUPERMERCADOS REGIS-
TRAM ALTA NAS VENDAS DE 
QUASE 11% NO ACUMULADO 
DO ANO - As vendas do setor su-
permercadista acumularam alta de 
1,12% de janeiro a setembro, na 
comparação com o mesmo perí-
odo do ano anterior. Em valores 
reais, a alta foi de 4,66% em com-
paração ao mesmo mês de 2015. 
Mas nem tudo são flores: no mes-
mo comparativo, mas com agosto, 
a queda foi de -1,17%. Em valores 
nominais, as vendas apresenta-
ram queda de -1,09% em relação 
ao mês anterior e, quando com-
paradas a setembro de 2015, alta 
de 13,53%. No acumulado do ano, 
as vendas cresceram 10,69%. Os 
números são da Associação Brasi-
leira de Supermercados.

REELEIÇÃO DE RODRIGO MAIA 
GANHA FORÇA - Para evitar um 
racha na base, parte do governo já 
está trabalhando para a reeleição 
de Rodrigo Maia à presidência da 
Câmara. O líder do PMDB, Baleia 
Rossi, inclusive, tem dito a aliados 
que se a chamada “solução Rodri-
go Maia” for dar certo, é ela que 
deve ser acatada pela base.
HENRIQUE MEIRELLES SOBRE 
DONALD TRUMP: “É NA ESSÊN-
CIA UM HOMEM DE NEGÓCIOS” 
- Henrique Meirelles é o único mi-
nistro de Temer a conhecer Donald 
Trump pessoalmente. Quando era 
presidente mundial do BankBos-
ton, nos anos 90, o ministro da Fa-
zenda esteve com o empresário, 
então interessado em crédito para 
os seus projetos imobiliários. O es-
tilo topetudo de Trump não passou 
despercebido. “Ele é, na essência, 
um homem de negócios”.
SERRA DISSE QUE VITÓRIA DE 
TRUMP SERIA “PESADELO” - 
No final de julho, o ministro das 
Relações Exteriores, José Ser-
ra, disse, em entrevista ao jornal 
Correio Braziliense, que a vitória 
do então candidato republicano 
à Casa Branca, Donald Trump, 
seria um “pesadelo”. Serra falou 
mais: “Todos os que querem o 
bem do mundo devem apoiar a 
Hillary [Clinton], a meu ver”.  Pois 
será com o governo controlado por 
Trump que o Itamaraty terá interlo-
cução. O presidente Michel Temer 
publicou  mensagem que encami-
nhou a Trump. Nela, Temer dese-
ja “êxito no governo dos Estados 
Unidos” e mais integração entre os 
dois países.
TRIBUNAL NÃO RECEBE 
QUEIXA-CRIME DE LULINHA 
CONTRA O PREFEITO DE SÃO 
CARLOS (SP) - A 15ª Câmara de 
Direito Criminal do Tribunal de Jus-
tiça do estado de São Paulo negou 
o recebimento de queixa-crime 
feita por Fábio Luís Lula da Silva, 
o Lulinha, filho do ex-presidente 
Lula, contra o prefeito da cidade 
de São Carlos (SP), Paulo Roberto 
Altomani (PSDB), por crimes con-
tra a honra. Altomani postara em 
março de 2015, numa rede social, 
os seguintes dizeres: “Não é justo 
o Tesouro Nacional tirar dinheiro 
da nossa cidade para repassar ao 
BNDES para financiar, por exem-
plo, a empresa Friboi, que perten-
ce ao Lulinha, e que paga cachês 
milionários para o ator Tony Ra-
mos para vender em rede nacional 
sua carne financiada com recur-
sos de saúde, educação limpeza 
pública etc”. A Procuradoria de 
Justiça havia se manifestado pelo 
recebimento da queixa-crime pela 
Justiça.  Questionado, Altomani 
disse que apenas reproduziu no-
tícias que circulavam na internet. 
O relator do caso, o desembarga-
dor Willian Campos, entendeu que 
Altomani não poderia ser punido 
somente por reproduzir algo que já 
vinha sendo discutido em revistas 
de renome e jornais respeitados. 
“Assim, tem-se que não estão con-
figurados os delitos de injúria, difa-
mação ou calúnia, pois da leitura 
do texto compartilhado pelo quere-
lado (Altomani) nas redes sociais 
observa-se que ele não agiu com 
o propósito de ofender, mas teve 

C l a s s i f i c a d o s
VENDO ÁGIO TERRENO – Na Avenida Talma Campos de Abreu, Bairro Colina 
Park Boulevard com área 300 m²: Tratar (34) 9.9999-8767 ou 9.9136-0096.
ALUGO KITINETE – Na Rua Raul Soares 618: Tratar (34) 9.9874-2959 ou 
9.9914-2959.
VENDO SAVEIRO CE TROOPER – Cor Prata, completa, ano 10/11: Tratar (34) 
9.9974-7205.
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.

apenas a intenção de informar, 
narrar um acontecimento que, in-
sisto, tem sido amplamente discu-
tido nos meios de comunicação.”  
“EFEITO TRUMP” DERRUBA 
SITE DE IMIGRAÇÃO DO CANA-
DÁ - O Brasil amanheceu com a 
confirmação de que o republicano 
Donald Trump foi eleito para su-
ceder a Barack Obama na Presi-
dência dos Estados Unidos. Um 
fato curioso aconteceu com o site 
oficial do vizinho Canadá: a página 
de imigração saiu do ar repetidas 
vezes ao longo da madrugada. O 
motivo, acredita-se, foi o excesso 
de acessos simultâneos. A intermi-
tência começou às 22h30 de on-
tem, juntamente com a ascensão 
de Trump na apuração das urnas. 
O episódio pode estar ligado à 
perplexidade de quem não espe-
rava por uma vitória do candidato 
republicano, que defende bandei-
ras polêmicas. Trump prometeu 
combater imigrantes ilegais e res-
tringir a entrada de estrangeiros 

de origem muçulmana. O vizinho 
Canadá, portanto, surgiria como 
uma alternativa a imigrantes e po-
vos estigmatizados pelo presiden-
te eleito. Lembrando que o país é 
chefiado por Justin Trudeau, um 
primeiro-ministro visto como o 
oposto de Trump.
VITÓRIA DE TRUMP É PIOR QUE 
A DE DILMA, DIZ PRESIDENTE 
DO DEM - Presidente do DEM, o 
senador Agripino Maia (RN) diz ver 
com preocupação a eleição de Do-
nald Trump nos Estados Unidos. 
Para ele, a completa falta de ex-
periência política e de gestão pú-
blica é fator "que nos inspira mui-
ta preocupação e medo pelo que 
pode vir a acontecer". Agripino diz 
que o DEM é próximo do partido 
de Trump, o Republicano, mas seu 
alinhamento é com o "republica-
nismo" de John McCann. "Trump 
é empresário. Apenas isso. Dilma 
pelo menos havia sido secretária, 
ministra. Estamos apreensivos", 
afirma.

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
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Mexicanos vivem pesadelo 
com eleição de Trump

 Cabisbaixos e silencio-
sos, os mexicanos receberam na 
madrugada desta quarta-feira a 
notícia de que viverão no pesade-
lo de ver Donald Trump dirigindo 
o país mais poderoso do mundo. 
A vitória do candidato republica-
no deixou milhares de pessoas 
sem fôlego, e até o peso mexica-
no entrou em pânico, desabando 
a mínimos históricos. O governo 
já prepara uma resposta. As ex-
pressões festivas dos mexica-
nos que acreditavam na derrota 
do magnata foram se diluindo 
conforme as redes de televisão 
mostravam seu avanço. “Sinto-
-me triste, muito triste, a verdade 
parece um pesadelo, e com mui-
ta incerteza sobre o que vai acon-
tecer”, comentou Erick Sauri, um 
arquiteto de 35 anos que vestia 
uma camiseta azul com a fra-
se “Hillary Clinton for president” 
(Hillary Clinton para presidente). 
“Já ganhamos menos do que ga-
nhávamos ontem”, acrescentou 
em alusão à desvalorização da 
moeda local. Como ele, muitos 
se reuniram para passar a noite 
eleitoral no restaurante “Pinche 
Gringo”, uma expressão pejo-
rativa que os mexicanos usam 
com regularidade para se referir 
ao protótipo do americano desa-
gradável. Mas as brincadeiras 
alegres do início da noite foram 
dando lugar a silêncios e olhares 
incrédulos para as televisões que 
transmitiam os resultados. “Estou 
consternada. É incrível que tanta 
gente tenha votado por uma pro-
posta de ódio. Parece um sonho 

ruim!”, disse Monserrat Valencia, 
uma economista de 25 anos que 
no início do dia eleitoral “estava 
quase certa de que o anti-imigran-
tes e sexista Trump não podia 
ganhar”. Depois de acompanhar 
com atenção uma campanha de 
quase 700 dias, marcada pelos 
escândalos e insultos entre os 
dois candidatos, Sauri demons-
trou sua surpresa com o fato de 
“o ódio e o racismo” terem triun-
fado. “Não consigo acreditar” — A 
relação entre Trump e o México é 
muito tensa desde o dia em que 
o magnata anunciou sua inten-
ção de concorrer à Casa Branca. 
Sem papas na língua, disse que, 
se vencesse, obrigaria o governo 
mexicano a pagar os custos da 
construção de um muro em sua 
fronteira comum para impedir 
que imigrantes ilegais chegas-
sem aos Estados Unidos. Trump 
insistiu em seu projeto ao longo 
da corrida presidencial e ofendeu 
os mexicanos ilegais que vivem 
nos Estados Unidos, chamando-
-os de criminosos e estuprado-
res. Em um movimento arrisca-
do, o presidente eleito visitou o 
México no dia 31 de agosto con-
vidado pelo presidente Enrique 
Peña Nieto, para abrir o diálogo 
bilateral. A reunião foi muito criti-
cada. “Não consigo acreditar que 
vá vencer, não, não posso acre-
ditar. Tenho família nos Estados 
Unidos e ele nos ameaçou tanto, 
tanto”, dizia Laura García, de 46 
anos, num momento em que a 
derrota de Hillary já parecia imi-
nente. (Fonte: Site UOL)

Aniversário da cidade
 A Prefeitura Municipal 
do Prata convida toda popu-
lação pratense para participar 
do aniversário do Prata dia 
(14), segunda-feira, na Praça 
XV de Novembro, a nossa ci-
dade vai comemora seus 143 
anos, e coroar com muito su-
cesso o desenvolvimento do 
município. O aniversário do 
Prata terá a participação es-
pecial das Bandas, Maxakali 
e Checão e Banda. E no dia 
(15), terça-feira, às 19h30mi-
nh acontecerá a celebração 
da missa em comemoração 

As expressões festivas dos mexicanos que 
acreditavam na derrota do magnata foram 
se diluindo conforme as redes de televisão 

mostravam seu avanço

Melhorando o atendimento a 
população

 A Prefeitura Municipal 
e a Secretaria de Saúde do Pra-
ta, através do prefeito Dr. Anuar 
e do secretário de saúde Dr. Ri-
cardo Ticly adquiriu no dia 04 de 

novembro de 2016, duas motos 
0 Km que atenderão a Vigilância 
Ambiental e a equipe da Zoono-
ses pra melhor atendimento à po-
pulação.

ao aniversário do Prata na 
Matriz de Nossa Senhora do 
Carmo.
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Trump na Casa Branca significa derrota para a Oligarquia 
Financeira que especula na Nova Ordem Mundial

 Donald Republicano, o 
verdadeiro Tio Patinhas, venceu 
a Maga Patalógica Demo-crata! 
Com 48% dos votos, Donald 
Trump faturou a eleição para a 
Presidência dos EUA. Não foi 
apenas Hillary Clinton quem 
perdeu. Imprevista na maio-
ria esmagadora das pesquisas 
que, novamente, falharam feio 
nos prognósticos, a vitória do 
"make America great again" re-
presenta a maior derrota para 
a Oligarquia Financeira Trans-
nacional que comanda a cha-
mada Nova Ordem Mundial, e 
tenta subjugar os valores es-
senciais que fundaram os EUA 
como Nação Livre, Produtiva e 
Independente. Análises baba-
cas, histéricas e precipitadas 
pregarão que o triunfo de Trump 
representa uma supremacia do 
conservadorismo. Nada disto! 
A leitura correta e real é que 
os Estados Unidos da Améri-
ca saem bastante divididos da 
mais polêmica eleição presiden-
cial na era pós 11 de setembro. 
Em número de votos do eleito-
rado, Trump teve 48% dos votos 
contra 47% de Clinton. Como a 
eleição é indireta, Trump venceu 
até com folga porque conquis-
tou mais delegados nos estados 

com mais peso político: Flórida, 
Carolina do Norte, Iowa, Ohio 
e Pensilvânia. Assim, a con-
quista dele tem peso simbólico: 
pelo menos metade dos norte-
-americanos desejam recuperar 
a própria essência da Nação. 
No primeiro discurso já saben-
do que conquistara 276 dos 270 
delegados necessários para se 
eleger, por volta de 5h 30min 
da manhã, o bilionário Donald 
Trump deixou as fanfarronices 
da campanha de lado, e adotou 
o estilo mais conciliador que de-
verá temperar sua gestão pre-
sidencial - ao contrário do que 
imaginam seus infantis oposi-
tores: "Acabo de receber uma 
ligação da secretária Clinton. 
Ela nos congratulou pela nossa 
vitória e eu congratulei ela e sua 
família por uma campanha mui-
to dura. Ela lutou muito. Nós de-
vemos a ela uma dívida de gra-
tidão por seu serviço ao país". 
Excetuando-se a previsível e 
educada atitude de bom mocis-
mo para celebrar a vitória, as 
primeiras mensagens de Trump 
foram claras, objetivas e verda-
deiras: "Os homens e mulheres 
esquecidos não serão mais es-
quecidos". "Vamos colocar mi-
lhões para trabalhar enquanto 

reconstruímos". "Vamos dobrar 
nosso crescimento e ter a eco-
nomia mais forte do mundo". 
O discurso de Trump tem tudo 
para se tornar realidade, porque 
ele foi eleito pela máquina pro-
dutiva, não-rentista, dos EUA. 
O jeitão polêmico e histriônico 
do personagem e marketeiro 
Trump é mero jogo para a gale-
ra. O Presidente Donald Trump 
será bem diferente. A América 
vai se focar mais nela mesma. 
A conquista da Casa Branca 
por Trump deixará o mercado 
financeiro nervosíssimo por al-
gum tempo. Rentistas devem se 
preparar para algumas perdas 
imediatas - principalmente no 
Brasil Capimunista. A previsão 
agora é que o Federal Reserve 
- o Banco Central privado dos 
EUA, comandado pela Oligar-
quia Financeira Transnacional 
- fará um aumentinho nos seus 
juros básicos até o final do ano. 
O grande capital será atraído ou 
mantido nos EUA. Mega investi-
mentos imobiliários entrarão em 
alta com o triunfo Republicano. 
Por aqui, o dólar deve subir 
sensivelmente. Quem encheu a 
burra de verdinhas poderá fatu-
rar nos próximos meses com a 
previsível valorização da moeda 

norte-americana frente ao irreal 
Real. Exportadores brasileiros 
vão se dar bem. Importadores 
vão chiar sem parar. Na Perife-
ria não tem outro jeito... A Bolsa 
de Valores deve registrar que-
das iniciais, mas, depois, tudo 
volta ao mesmo de sempre. 
Quem planeja investimentos 
produtivos por aqui é que pre-
cisa ficar mais esperto. A grana 
será mais seletiva que nunca 
para empreendimentos real-
mente produtivos. O Brasil não 
tem outra alternativa com a vitó-
ria de Donald Trump. Ou promo-
vemos uma mudança estrutural 
em nosso modelo estatal capi-
munista rentista, promovendo 
um alinhamento produtivo com 
os EUA, ou seremos refém de 
todas as bobagens ideológi-
cas, políticas e econômicas 
cometidas há muito tempo (de 
propósito, para nos manterem 
na miséria induzida, com fins 
meramente especulativos). Re-
sumindo: Trump é uma porrada 
na cara do rentismo. Se o Brasil 
ávido por mudanças souber tirar 
proveito desta chance histórica, 
pode se dar muito bem. (© Jor-
ge Serrão. Edição do Blog Aler-
ta Total de 9 de Novembro de 
2016).

Estamos 
RECRUTANDO:  

  TELEFONISTA 

 
Pré-requisito para participar da seleção: 

•  Ter 18 anos completo; 

•  Ter 2º. Grau Completo 

• Disponibilidade de horário. 

Remuneração: R$ 883,00 + Vale alimentação de R$ 287,00. 

Os interessados deverão entregar currículo com foto no 
Departamento de Recursos Humanos da COOPRATA,  

no dia 14/11/2016,  
das 08:00 às 11:00h e das 13:00 às 16:00h.  

 
OBS.: Anexar ao currículo: documentos que comprovem a 

escolaridade. 
 

As etapas do processo serão divulgadas na porta do Depto RH dia 
16/11/2016, às 17:00 horas. 

COOPRATA                   
3431-8500 
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Edição do Alerta Total – www.alertatotal.net
Por Jorge Serrão - serrao@alertatotal.net
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 Os gastos do governo 
federal com o cartão corporativo 
aumentaram nos últimos quatro 
meses, superando o valor gasto 
em todo o primeiro semestre. De 
acordo com uma publicação no 
Ministério da Transparência, o 
Executivo teve uma despesa de 
R$ 24 milhões entre 1 de julho 
e 4 de novembro, enquanto no 
primeiro semestre gastou-se R$ 
22 milhões. Desde que Michel 
Temer assumiu a presidência, 
em maio deste ano, o governo 
gastou R$ 29 milhões com car-
tões corporativos, informou o 
ministério. Dessa forma, os nú-
meros acabam contrariando o 
discurso de contenção de gas-
tos, promovido pelo presidente 
no período pós-impeachment 
de Dilma Rousseff. Os dados, 
que foram atualizados apenas 
nesta semana, mostram que as 
despesas mensais do Executivo 
variam de R$ 4 milhões a R$ 5 
milhões, o mesmo que foi gas-
to mensalmente no ano passa-
do. De acordo com o Portal da 
Transparência, já foram gastos 

R$ 3,7 milhões nos quatro pri-
meiros dias de novembro – al-
gumas despesas são feitas no 
mês anterior, mas cobradas no 
mês seguinte. O órgão do go-
verno federal que mais gastou 
com os cartões foi a Presidên-
cia da República, sendo respon-
sável por uma despesa de R$ 
12 milhões – 40% do total. Em 
seguida aparece o Ministério 
da Justiça, onde as despesas 
somam R$ 11 milhões. O Por-
tal da Transparência não dispo-
nibiliza informações do que foi 
comprado com esses cartões. 
Em nota, a Secretaria de Comu-
nicação da Presidência da Re-
pública considera que aumento 
nos gastos é um processo que 
ocorreu naturalmente, devido à 
mudança na equipe de gover-
no, implicando em gastos. Além 
disso, destacam que os gastos 
da Presidência “vêm caindo em 
relação a 2015”, com uma pe-
quena elevação em junho, de-
vido aos preparativos para as 
Olimpíadas no Rio de Janeiro. 
(Fonte: Site Opinião & Noticia)

Governo amplia gastos 
com cartão corporativo

Michel Temer já gastou R$ 29 milhões 
com cartão corporativo desde que assumiu 

a presidência
 Antes mesmo de saber 
os resultados oficiais das elei-
ções presidenciais americanas, 
o governo mexicano reagiu na 
madrugada desta quarta-feira 
à vitória do candidato republi-
cano Donald Trump, que provo-
cou queda no valor do peso. As 
autoridades da área econômica 
convocaram uma entrevista, 
com o objetivo de acalmar os 
mercados. Quando a contagem 
de votos terminou, o jornal El 
Universal anunciou: “Trump ga-
nha a presidência dos EUA; o 
peso em queda livre”. Os mer-
cados reagiram às declarações 
de Trump que, durante a campa-
nha, propôs acabar com o Nafta 
– o Tratado Norte-Americano de 
Livre Comércio com o Canadá e 
o México, em vigor desde 1994. 
O acordo, que reduz barreiras 
alfandegárias, levou ao fecha-
mento de fábricas nos Estados 
Unidos. As empresas reduzi-
ram seus custos, mudando-se 
para o território mexicano, onde 
a mão de obra é mais barata. 
Montavam eletrodomésticos e 
automóveis, com componen-
tes importados, e exportavam 
o produto acabado ao merca-
do norte-americano e terceiros 
mercados. Trump sugeriu co-
brar um imposto de 35% sobre 
as importações mexicanas, o 
que teria sério impacto no país 
vizinho, além de construir um 
muro na fronteira, para impe-
dir a entrada de imigrantes ile-
gais. Na Bolívia, o presidente 
Evo Morales reagiu pelo Twitter. 
Ele disse que nos Estados Uni-
dos “valem mais as armas que 
os votos”. O jornal Granma, de 
Cuba, tinha na capa a notícia 

de segunda-feira: a eleição do 
ex-guerrilheiro Daniel Ortega, 
para um terceiro mandato con-
secutivo na Nicarágua. O pre-
sidente Obama tinha iniciado 
um processo de reaproximação 
com o governo comunista cuba-
no, depois de mais de meio sé-
culo de guerra fria. Na Argenti-
na, o jornal La Nacion lembra 
que o país teve uma relação de 
altos e baixos com os Estados 
Unidos: na década de 90, foram 
mais que próximas. Nos últimos 
12 anos, foram distantes. Em 
março, os argentinos inaugu-
raram uma nova etapa quando 
o presidente Barack Obama vi-
sitou o país para se encontrar 
com Maurício Macri, que acaba-
va de assumir o poder há três 
meses. A maioria dos analistas 
ouvidos considera incerto o fu-
turo com Trump. Na América 
Latina, como nos Estados Uni-
dos, as manchetes dos jornais 
online noticiaram a vitória de 
Trump como algo inesperado e 
surpreendente, cujos desdobra-
mentos são ainda imprevisíveis. 
No Chile será realizado nesta 
quinta-feira um seminário sobre 
os “Novos Desafios da América 
Latina”, com a participação dos 
presidentes do Banco Central 
da Argentina, Federico Sturze-
negger, e do Brasil, Ilan Goldfa-
jn, além do ministro da Fazen-
da chileno, Rodrigo Valdes, e 
o diretor do Departamento do 
Hemisfério Ocidental do Fundo 
Monetário Internacional, Alejan-
dro Werner. O impacto da vitória 
de Trump - no comércio interna-
cional - provavelmente será in-
cluído na agenda. (Fonte: Site 
Revista VEJA).

América Latina reage (e 
lamenta) à eleição de 

Donald Trump

MP quer retomar investigação 
sobre morte de Celso Daniel

 O caso do assassinato 
do ex-prefeito de Santo André 
Celso Daniel (PT) ganhou um 
novo capítulo. O procurador de 
Justiça Edilson Mougenot Bon-
fim, do Ministério Público de São 
Paulo, pediu a reabertura da in-
vestigação. A questão será deci-
dida pela Procuradoria-Geral de 
Justiça. O pedido de reabertura 
da investigação consta em um 
parecer produzido por Bonfim so-
bre um recurso apresentado pela 
defesa de Elcyd Oliveira Brito, o 
John, condenado a 20 anos de 
prisão pelo assassinato de Celso 
Daniel. O procurador quer desco-
brir quem foram os mandantes do 
crime. Bonfim entende ainda que 
há novos caminhos para chegar a 
outros envolvidos no assassinato 
do ex-prefeito de Santo André. 
Um Procedimento de Investiga-
ção Criminal (PIC) foi aberto em 
2005 no Grupo de Atuação Espe-
cial de Combate ao Crime Orga-
nizado (Gaeco) do ABC paulista, 
mas nunca foi finalizado. O MP 

pode utilizar o PIC, que investiga 
“eventuais partícipes no assassi-
nato de Celso Daniel”, para dar 
continuidade à apuração. A re-
tomada das investigações já foi 
discutida em reunião da cúpula 
do MP de São Paulo. O procu-
rador Edilson Mougenot Bonfim 
argumenta que surgiram novas 
provas ao longo dos últimos 
anos e cita, em especial, o de-
poimento do publicitário Marcos 
Valério, apontado como operador 
do mensalão, que teria revelado 
uma operação para comprar o 
silêncio de um empresário que 
ameaçava envolver a cúpula do 
PT, incluindo Lula, no crime. O 
ex-prefeito de Santo André foi as-
sassinado em janeiro de 2002. A 
Polícia Civil afirma que o petista 
foi vítima de “crime comum”. Já 
o Ministério Público Estadual diz 
que Celso Daniel foi morto por ter 
determinado o fim de um esque-
ma de fraudes e desvios em sua 
própria gestão. (Fonte: Site Opi-
nião & Noticia).

Brasil “rouba empregos” dos 
EUA, disse Trump em 2015

 O Brasil é um dos paí-
ses que “roubam” empregos dos 
Estados Unidos, disse em 2015 
o agora presidente eleito dos 
Estados Unidos, Donald Trump. 
Em entrevista ao canal CBS 
em novembro do ano passado, 
o republicano colocou os bra-
sileiros entre os responsáveis 
pela “exportação de postos de 
trabalho” gerada pela abertura 
comercial americana. “Olhem 
a quantidade de desperdício, 
fraudes e abusos que temos. 
É incrível”, declarou Trump na 
ocasião. Ele disse que, se elei-
to, iria recuperar os empregos 
“roubados” por China, Japão, 
Índia e Brasil. Um mês antes, o 
futuro presidente americano já 
havia “acusado” o Brasil de “se 
aproveitar” dos EUA, colocando 
o país na mesma lista de China 
e México. Trump era então ape-

nas pré-candidato à Presidên-
cia, disputando o direito de ser 
o candidato do Partido Republi-
cano à Presidência. Como foi 
comum ao longo de sua campa-
nha, Trump fez as declarações 
sem apresentar dados concretos 
para referendá-las. Os EUA são, 
de fato, o segundo maior desti-
no das exportações brasileiras, 
atrás apenas da China, mas, 
na balança comercial, o saldo é 
amplamente favorável aos ame-
ricanos. O superávit comercial 
dos Estados Unidos nas trocas 
comerciais com o Brasil é de 4 
bilhões de dólares. Em outras 
palavras, empregos que existem 
nos Estados Unidos fazem com 
que o país venda ao Brasil 4 bi-
lhões de dólares a mais que os 
empregos brasileiros que geram 
as exportações aos americanos. 
(Fonte: Site Revista VEJA)
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