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ANUNCIE NO

 A Secretaria de Estado de Saúde 
de Minas Gerais (SES/MG) traz para Prata 
um caminhão equipado com o mamógrafo 
móvel para realizar 50 exames por dia em 
mulheres de 50 a 69 anos entre os dias 
30 de março a 10 de abril, atendendo de 
segunda a sexta-feira, exceto na quinta e 
sexta-feira santa (02 e 03 de abril). O Ma-
mógrafo Móvel consiste num consultório 
de última geração, que está montado no 
interior do caminhão que ficará estaciona-
do na praça XV de Novembro. É importan-
te lembrar que o exame estará disponível 
apenas para as mulheres que fazem parte 
do público-alvo do programa e elas devem 
levar as mamografias realizadas anterior-
mente (se houver), cartão SUS atualizado e 
documento de identidade.  As interessadas 
em agendar o exame devem procurar a Uni-
dade Móvel do Mamógrafo a partir de 30 de 
abril.

Mamógrafo Móvel em Prata

Neste domingo tivemos mais 
uma vitória na Copa 3 Rios: 
PRATENSE 03 X 00 PLANURA

ENFIM, A LIBERDADE! Escrava cubana do 
“Mais Médicos” consegue fugir com a 

família para os EUA e se livrar dos senhores 
cubanos e dos feitores brasileiros

Por Reinaldo Azevedo
 Ao menos uma família 
de escravos cubanos conseguiu 
se libertar do jugo da ditadura 
exercida pelo regime dos irmãos 
Castro, mesmo no Brasil. Sim, 
caros leitores! Contrariando a 
Constituição e as noções mais 
comezinhas dos direitos huma-
nos, os médicos oriundos de 
Cuba que atuam no programa 
“Mais Médicos” ficam submeti-
dos às leis da ditadura daquele 
país, não às garantias da demo-
cracia ainda vigente no Brasil. 
O caso é o seguinte. A médica 
Dianelys San Román Parrado 
atuava na cidade de Jandira, 
no interior de São Paulo. Seu 
marido e seu filho haviam con-
seguido viajar para o Brasil. O 
governo cubano os pressionava 
a voltar para a ilha, sob pena 
de retirar Dianelys do progra-
ma — e, para escândalo dos 
escândalos, o governo brasilei-
ro não interfere nessa relação. 
Gravações que vieram a público 
demonstram que manter os mé-
dicos sob o jugo da ditadura é 
uma ação deliberada. Cuba não 
aceita que os doutores tragam 
seus familiares porque teme jus-
tamente a deserção. Segundo 
informa a Folha, Dianelys confir-
mou a fuga neste domingo (29) 
em mensagem enviada a seu 
supervisor, o médico Gustavo 

Data: 30 de março a 10 de abril de 2015 
Horário: 07h30 as 17h00

Local: Praça XV de Novembro (em frente 
à Prefeitura) - Centro - Prata - MG

Gusso, professor da USP. Dis-
se não ter aguentado a pressão 
para o regresso do marido e do 
filho. Contou que havia chegado 
a Miami em segurança e que es-
tava com amigos. Em dezembro, 
informa o jornal, havia 14.462 
médicos de outros países atu-
ando no Brasil, 11.429 dos quais 
eram cubanos. Ao todo, 40 de-
sertaram. Segundo os profis-
sionais, quando o programa foi 
lançado, eles foram informados 
de que poderiam trazer seus 
familiares. Já os emissários da 
ditadura cubana dizem que há 
autorização para visita, mas não 
para moradia. As tais gravações 
revelaram ainda que o programa 
“Mais Médicos”, desde o prin-
cípio, foi concebido como uma 
forma de repassar dinheiro para 
Cuba. O governo brasileiro paga 
R$ 10 mil por profissional à dita-
dura Cubana. Como os médicos 
são, na verdade, contratados 
pela tal Opas (Organização Pan-
-Americana da Saúde), essa en-
tidade repassa a cada um algo 
em torno de R$ 2,5 mil. Vale di-
zer: cada escravo cubano rende 
aos irmãos Castro, os senhores 
da senzala, R$ 7,5 mil. É asque-
roso. A boa notícia do dia é que 
mais uma família conseguiu se 
livrar dos tiranos cubanos e dos 
seus feitores do petismo. (Fonte: 
Blog Reinaldo Azevedo)
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
O GRAND CANYON ESTÁ VOLTANDO – 
Quem trafega pela MGC 497, rodovia que liga 
Prata a Uberlândia, pode constatar diariamente 
que o Grand Canyon está voltando, sem que as 
autoridades competentes tomem nenhuma pro-
videncia. Os prejuízos são enormes para os mo-
toristas que estão tendo seus veículos danifica-
dos por diversas maneiras por causa do excesso 
de buracos. Poucos sabem, mas o Estado pode 
ser responsabilizado pelos prejuízos causados 
pela má conservação da rodovia. Basta fazer um 
Boletim de Ocorrência na Policia Militar Rodovi-
ária e entrar na justiça. O que torna a situação 
mais grave é que a balança esta desativada e 
os camioneiros e carreteiros estão deitando e 
rolando com o excesso de peso, o que ajuda a 
deteriorar ainda mais a pista. A rodovia que já foi 
BR 497, se transformou em MGT 497 e agora 
foi rebatizada de MGC 497. Coincidência ou não 
parece que finalmente recebeu o nome correto, 
ou seja: MGrandCanyon. As operações tapa-
-buracos não resolvem o problema, é o mesmo 
que jogar dinheiro fora, ele é tapado hoje, e na 
próxima chuva retorna maior do que era antes, 
o asfalto usado não é de boa qualidade. A única 
solução é o recapeamento dos trechos críticos 
da rodovia, sem essa atitude do governo, os usu-
ários vão ter que conviver com o transtorno todo 
ano.  (Gilberto de Camargos Cunha)
 SEXTA-FEIRA, COMEMORA A RESSURREI-
ÇÃO DE JESUS CRISTO - Acreditar na ressur-
reição de Jesus, para o cristão, é uma condição 
de existência: é-se cristão porque se acredita 
que Jesus está vivo, triunfou da morte, ressusci-
tou, e é, para todos os humanos, o único media-
dor entre Deus e os homens. Dessa mediação 
participam a seu modo tudo aquilo (o universo 
e tudo aquilo que contém) e todos aqueles (dos 
mais sábios aos mais humildes) que, pela vida 
e pela palavra, proclamam o poder e a miseri-
córdia de Deus que sustenta todo o universo e 
chama todos a participar de sua vida. A fé na 
ressurreição de Jesus Cristo é o fundamento da 
mensagem cristã. A fé cristã estaria morta se lhe 
fosse retirada a verdade da ressurreição de Cris-
to. A ressurreição de Jesus são as primícias de 
um mundo novo, de uma nova situação do ho-
mem. Ela cria para os homens uma nova dimen-
são de ser, um novo âmbito da vida: o estar com 
Deus. Também significa que Deus manifestou-se 
verdadeiramente e que Cristo é o critério no qual 
o homem pode confiar. 
SE CRISTO NÃO RESSUSCITOU A NOSSA 
PREGAÇÃO É VAZIA - A fé na ressurreição de 
Jesus é algo tão essencial para o cristão que 
São Paulo chegou a escrever: “Se Cristo não 
ressuscitou, a nossa pregação é vazia, e vazia 
também a vossa fé” (1Cor 15, 14). A ressurreição 
de Cristo não é apenas o milagre de um cadáver 
reanimado. Não se trata do mesmo evento que 
ocorreu com outros personagens bíblicos como 
a filha de Jairo (cf. Mc 5, 22-24) ou Lázaro (cf. 
Jo 11, 1-44), que foram trazidos de volta à vida 
por Jesus, mas que, mais tarde, num certo mo-
mento, morreriam fisicamente. A ressurreição de 
Jesus “foi a evasão para um gênero de vida to-
talmente novo, para uma vida já não sujeita à lei 
do morrer e do transformar-se, mas situada para 
além disso: uma vida que inaugurou uma nova 
dimensão de ser homem”, explica o Papa Bento 
XVI no segundo volume do seu livro “Jesus de 
Nazaré”.
O PRATENSE JEAN CARLOS SILVA ROCHA 
BRILHA NO REAL MADRI – Prata vem sendo 
notícia na Espanha e no mundo na pessoa do 
Jean Carlos, filho do saudoso Jarbas Rocha 
e Maria Aparecida da Silva, conhecido como 
(Pida.) É aquela história, acreditar e não perder 
a esperança! Com muito sacrifício e dedicação 
Maria Aparecida deixou a terra querida em busca 
de um futuro promissor para aos filhos, o sacri-
fício  valeu a pena. O filho brilha no Real Madri 
e seu futuro esta apenas começando! A notícia 
que mais chamou atenção foi sua convocação 
para seleção brasileira no Sub-20 para o torneio 
amistoso na Austrália, sabendo essa competição 
faz parte da preparação para a Copa do Mundo, 
que será disputada no dia 30 de maio a 20 de 
junho na Nova Zelândia. Parabéns para Maria 
Aparecida Silva, por mais esta conquista do filho 
Jean Carlos, com muita luta e perseverança con-
seguiu os sonhos, os pratenses sentem orgulho-
sos de ver a cidade ser conhecida no mundo 
globalizado. (Miguel Soares)
MOTIVAÇÃO A MANEIRA DA ESPERANÇA - 
A existência humana, embora muitas vezes re-
vestida de dramaticidade, não deixa de ser uma 
aventura fascinante. O homem não cabe dentro 
de si mesmo. O animal vive dentro de seus cír-
culos restritos de busca de alimentos, de repro-
dução e de defesa. Mas o ser racional procura 
horizontes mais amplos. Na verdade, seu espí-
rito o arrasta para paragens infinitas. A neblina, 
que tolhe seu descortino visual, o incomoda e o 
frustra. A vida presente é pouco. O eterno parece 
ser a única condição que lhe aquieta o espírito. 
O transcendental, que lhe acena com vida sem-
piterna, é o escoadouro normal, para onde flui o 
sentido derradeiro do seu existir.
A INTUIÇÃO DA VIDA DEPOIS DA MORTE - 
Exatamente onde se situa a possibilidade de 
felicidade sem ocaso, aparece também a grande 
angústia humana. Como obter certeza de que, 
após a presente vida, o “eu” não desaparece na 
voragem da destruição? Caso a sua intuição de 
vida permanente seja verdadeira, a existência 
terrena se reveste de um rico significado. En-
tretanto, se tudo se encerra na caminhada intra-

-mundana, o seu existir e agir se apequenam, 
chegando a se qualificar como sem sentido. 
Recorrer ao testemunho dos mortos é inútil, pois 
eles entram em outra dimensão, e são incapazes 
de nos revelar o que quer que seja. Diz o livro de 
Jó: “Deixa-me respirar, antes que eu me vá para 
as sombras da morte, para nunca mais voltar” 
(10, 21). Então, não é por aí que nos pode vir 
a revelação.
SIGNIFICADO DA PÁSCOA - A Páscoa de Je-
sus é o grande momento histórico, pelo qual nos 
é tirado o véu do mistério. Sua ressurreição é 
o ponto decisivo. A história humana pode mes-
mo ser dividida em “antes da Páscoa” e “de-
pois da Páscoa”. É a partir desse instante que 
a humanidade descobriu, que sua expectativa 
de vida sem fim, é verdadeira. Pois o Salvador 
soergueu-se da região dos mortos, e agora vive 
para sempre. “Eu sou o Vivente. Estive morto, 
mas estou vivo para sempre” (Ap 1, 18). Agora 
acabaram-se as dúvidas. Cristo, o nosso Liberta-
dor, é o paradigma da humanidade. “Na pessoa 
de Jesus, Deus nos ressuscitou e nos fez sentar 
nos céus” (Ef 2, 6). Essa fé nos arranca de uma 
concepção materialista da vida, bem como de 
um falso espiritualismo, que aliena o cristão de 
suas responsabilidades terrenas. É tão diferente 
quando se crê no transcendental. Empenhando-
-se para que a vida presente seja vivida na jus-
tiça e na fraternidade, os homens e as mulheres 
se preparam para a vida definitiva, pela ressur-
reição, a exemplo de nosso Mestre. Tendo diante 
dos olhos o triunfo de Jesus, o nosso existir, no 
seu cerne, pega uma motivação permanente. Ja-
mais a humanidade precisa caminhar sem rumo. 
Dizendo com fé “eu creio na vida eterna”, nova 
luz inunda a paisagem do peregrinar terrestre.
A DENGUE CONTINUA MATANDO EM TODO 
BRASIL – Todo cuidado ainda é pouco, a im-
prensa falada escrita, vem divulgando surto de 
Dengue em vários Estados  com mortes. De-
vido as fortes chuvas ocorridas neste inicio de 
ano, o índice do mosquito da Dengue em Prata 
está 03 vezes maior que é o preconizado pelo 
Ministério da Saúde. Por isso alertamos a cada 
morador para fiscalizar a sua casa e a do vizinho 
denunciando casos de suspeita, sabendo que 
não existe outra maneira de combater o mosqui-
to a não ser com a prevenção. Os Bairros com 
o maior índice de mosquitos são: Edna, Jardin 
Ana Carolina, Primavera, Esperança, Colina 
Park, Centro, Conjunto Padre Ângelo, Bela Vista 
e Rodoviário. A Secretaria de Saúde pede cola-
boração à toda a população para combater este 
mosquito, já que mais de 80% dos focos estão 
dentro das casas. Vamos todos juntos evitar uma 
epidemia de Dengue em Prata.
FINGIDORES - Palavras do Eduardo Cunha, a 
cada dia mais com jeitinho de presidenciável, 
em entrevista ao jornal O Globo: "Eu não estou 
fazendo crise! Os ministros (do PMDB) não têm 
ministério (relevante). Sempre foi assim. Na 
prática, a gente finge que está lá (no governo). 
E eles fingem também (que o PMDB está no 
governo)". "Você acaba apadrinhando, tem que 
ser tudo técnico, né? Só que é ladrão técnico, 
não é ladrão político. Eu conheço ladrões técni-
cos, muitos ficam buscando os políticos, e mui-
tos (políticos) são inocentes e apoiam. Alguns, 
eventualmente, podem até ter motivos escusos, 
não vou dizer que só tem santo. Mas, com cer-
teza, esse ladrão não diz para ele o que está 
fazendo. Fica um monte de pilantra circulando 
os políticos, pedindo apoio. Para ficar livre do 
cara, você diz que apoia. E os caras são ladrões, 
que querem ter apoio para roubar". ((Fonte: Site 
Alerta Total)
SOBRE DILMA - "Quem tem a caneta? É ela. 
Quem edita medidas provisórias? É ela. Quem 
libera o Orçamento? É ela. Quem nomeia e in-
dica a cargo? É ela. Então, é ela quem governa. 
A devolução da MP 669, do ajuste fiscal, pelo 
Renan, foi um gesto político. Tanto que o gover-
no revogou a MP, para poder mandar o projeto 
de lei". "Não acho que ela esteja parada. Acho 
é que está todo mundo no meio de uma crise 
política que não acaba. Essa eleição foi muito 
diferente das outras três eleições do PT. Eles 
não tiveram hegemonia eleitoral, mas uma vitó-
ria apertada. E não entenderam esse processo. 
A crise começou no dia em que a presidente 
ganhou a eleição. Ela não disse o que ia fazer 
com o país. Isso foi gerando a crise política. Fi-
cou claro e nítido que eles estavam fazendo uma 
opção de enfraquecer a todos nós". (Fonte: Site 
Alerta Total)
QUEM SOU EU? - "Nesse momento, sou o pre-
sidente da Câmara. Não posso me comportar 
nem como oposição, nem como governo. Tenho 
que me comportar como poder independente. 
Preguei na minha campanha que ia ser indepen-
dente, não ia ser submisso, e que daria gover-
nabilidade. Vou cumprir o meu programa". "Eu 
sou o Eduardo Cunha. Não sou nem anjo, nem 
demônio. Sou coerente com o que falo". "Sou 
um político de centro, que acredita no mercado. 
Busco essa linha. E sou conservador de costu-
mes sim. Defendo a tese da vida e da família. 
Aborto, todo mundo é contra. A questão não é só 
evangélica. É católica. Cristãos que defendem a 
vida". (Fonte: Site Alerta Total)
DECLARAÇÃO DE GUERRA - Eduardo Cunha 
elege seus inimigos preferenciais: "Eu não con-
vivo naquela intimidade para saber. Ricardo 
Berzoini (Comunicações) tem uma doutrina ide-
ológica forte, é patrocinador da regulamentação 
da mídia, da radicalização dos atos políticos e 
continua no núcleo do processo. Jaques Wagner 
(Defesa) pode não estar com poder, mas está 
no bojo da articulação. É mais maleável". "A 
partir de agora, estou em guerra aberta com o 

C l a s s i f i c a d o s
COMPRO BOTIJÃO DE GÁS VAZIO – Tratar 9136-0096 TIM ou 9999-
8767 CTBC. 
VENDO TANQUINHO RESFRIADOR DE LEITE – Marca DC BOUMATIC, 
capacidade de 2.000 lts em excelente estado de conservação, aceito 
permuta em gado. Tratar (34) 9994-7776

(procurador-geral da República, Rodrigo) Janot. 
Tudo é possível. Vamos ver até que nível que 
vai. Ele me escolheu. Está muito claro. Além de 
ser inacreditável, foi o maior escândalo de cor-
rupção do mundo. O que mais me incomoda é 
a gente olhar que tem um escândalo desse ta-
manho e achar que todo mundo está igual. É a 
percepção que passa quando abre um inquérito 
para um e para o outro que não roubou". (Fonte: 
Site Alerta Total)
TRIBUNAL DE CONTAS - Causou espanto a 
reportagem divulgada recentemente pelo Jor-
nal Estado de Minas sobre os contracheques 
pagos em dezembro a conselheiros do Tribunal 
de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE), 
quantias generosas fornecidas pelo erário para 
contemplar serviços considerados inteiramente 
dispensáveis por técnicos que analisam a real 
utilidade de instituições dessa natureza. Os tri-
bunais de contas se transformaram em abrigo de 
ex-políticos aposentados e de grupos de apani-
guados. A decisão é uma afronta aos vencimen-
tos do funcionalismo e dos aposentados. O TCE 
paga a seus funcionários os melhores salários 
do estado, postura contestada face a seu custo 
e também por ele ser absolutamente imprescin-
dível pois suas funções poderiam ser realizadas 
por outro corpo de técnicos sem a pomposa 
estrutura financiada pela sociedade. (Jornalista 
Mário Fontana - Jornal Estado de Minas - Belo 
Horizonte/MG)
IMPOSTOS ABUSIVOS - "Como dizia Renato 
Russo: que país é este? O povo brasileiro é pa-
cato demais e se acostumou a dizer amém. Os 
desmandos, as roubalheiras, a locupletação, as 
mentiras e os engodos são jogados diariamente 
na nossa cara. Vem agora o Jornal Estado de 
Minas denunciar os contracheques absurdos do 
Tribunal de Contas do Estado que, em alguns 

casos, ultrapassaram R$ 150 mil. Tudo isso 
pago com impostos extorsivos que vêm da po-
pulação. Vale lembrar parte do diálogo na Corte 
de Luiz XIV que, decorridos uns 400 anos, con-
tinua atual: Colbert ! Tu pensas como um queijo, 
um penico de doente. Há uma quantidade enor-
me de pessoas entre os ricos e os pobre: as 
que trabalham sonhando enriquecer e temendo 
empobrecer. É sobre essas que devemos lançar 
mais impostos, cada vez mais, sempre mais ! 
Quanto mais lhes tiramos, mais elas trabalharão 
para compensar o que lhes tiramos. Formam um 
reservatório inesgotável. É a classe média ! Afi-
nal, que país é este, em que as raposas cuidam 
do galinheiro e aumentam seus próprios salá-
rios com dinheiro extorquido da classe média ? 
E assim será enquanto aguentarmos calados".
(Kleber Pereira Gonçalves - Belo Horizonte/MG)
DEMOCRACIA - Impressionante como a po-
pulação vem assistindo passivamente aos 
desmandos cometidos pelos nobres políticos 
tupiniquins, que vêm passo a passo arrasan-
do com o poder aquisitivo do sofrido trabalha-
dor brasileiro, com os constantes reajustes de 
tarifas públicas e aprovações de medidas que 
beneficiam tão somente os próprios políticos, 
como o auxílio-moradia para deputados, o ajus-
te insignificante da tabela do imposto de renda, 
o massacre aos aposentados, o sucateamento 
da Petrobrás etc. Essas medidas fazem parte do 
ajuste fiscal? Robin Hood tirava dos ricos para 
dar aos pobres. No Brasil, estamos vivendo o 
processo inverso. Suga-se até a última gota do 
humilde contribuinte para encher um pouquinho 
mais o já abastado bolso dos nossos governan-
tes. No nosso país, pratica-se a democracia 
mais pobre e hipócrita jamais vista em outra 
nação. Acorda, Brasil! (Antonio Carlos Giovanini 
- Santa Luzia - MG)

DESAPARECIDO
Desde quinta-feira dia 26 
de fevereiro da fazenda 
do Luizinho Melo, pró-
ximo à fazenda Souza 
Cruz um cachorro da 
raça Border Collie que 
atende pelo nome de 
Skinner, é preto com 
branco tem 10 meses. 
Quem encontrar entrar 
em contato pelos telefo-
nes: (34) 9974-7318 falar 
com Meire ou (34) 3431-
4971 Pet Shop Amicão 
Daremos recompensa! 
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Vem Pra Rua adere ao 
discurso do "Fora Dilma"

 Os gritos pelo impea-
chment podem ficar mais fortes 
no próximo protesto anti-Dilma 
Rousseff, marcado para 12 de 
abril, em dezenas de cidades 
brasileiras. Grupo que mais tem 
se destacado na mídia nas úl-
timas semanas entre os movi-
mentos contra a presidente, o 
Vem Pra Rua passou a incluir o 
"Fora Dilma" em sua pauta, antes 
concentrada em gritar contra a 
corrupção e pela reforma política 
no Brasil. Com a opinião unâni-
me em relação aos chamados 
"milicos", o alvo de ataques dos 
grupos passou a ser o Vem Pra 
Rua, consequência da grande 
atenção que o movimento vem 
ganhando sem, no entanto, pro-
mover o pedido por impeachment 
da presidência – foco do Movi-
mento Brasil Livre (MBL), o res-
ponsável por agendar tantos os 
atos do dia 15 quanto os do dia 
12 de abril. Na semana passada, 
Renan Santos, de 31 anos, um 
dos líderes do MBL, afirmou que 
o Vem Pra Rua conseguia ser tão 
prejudicial quanto os grupos pró-
-intervenção militar nos protes-
tos e que isso poderia levá-lo a 
ser responsável por esvaziar as 
manifestações devido ao fato de 
suas pautas fugirem do princi-
pal objetivo dos atos. "Ninguém 
sai de casa contra um inimigo 
genérico, contra a corrupção, 
pela esperança, pela probidade, 
pela ética. É um protesto contra 
a Dilma, com foco, cara e obje-
tivo" criticou Santos na ocasião. 
"Agora, se eles (Vem Pra Rua) 
começassem a tomar posições 
diferentes das do PSDB [princi-
palmente em relação ao pedido 
de impeachment] até sentiríamos 
mais confiança em trabalhar com 
eles." Mesma opinião tinha Mar-
cello Reis, do Revoltados Online, 
para quem o grupo liderado por 
Chequer tentava reivindicar para 
si a organização dos protestos 
contra a presidente, apesar de 
não gritar diretamente por sua 
queda. "Querem sentar na janeli-

nha e ainda mudar o nosso foco? 
Isso não aceitamos", atacou ele. 

"Novos dados legitimam 
impeachment"

De acordo com Chequer, o posi-
cionamento do Vem Pra Rua não 
mudou, só ganhou o acréscimo 
de uma nova pauta que coloca 
o grupo mais próximo aos outros 
que se posicionam contra a presi-
dente da República. Isso ocorreu, 
afirma, "porque temos novos da-
dos que, em nossa opinião, já po-
dem configurar o impeachment". 
"Vemos uma série de possibilida-
des de ações políticas e jurídicas, 
incluindo de crime comum contra 
a Dilma. Mas não cabe a nós jul-
garmos. Nosso papel é canalizar 
a opinião das nossas bases que 
estão pedindo o “fora Dilma'", 
diz ele. “Não seremos nós que 
iremos mostrar a tese jurídica”. 
Acreditamos que a voz das ruas 
possuem um amparo legal e va-
mos acompanhar muito de perto 
tanto a parte política quanto a 
jurídica. Para nós, a Dilma deve 
sair, seja por impeachment, cas-
sação, renúncia, o que for. Mas 
tem de sair." Seja como for, o 
desejo dos outros grupos em re-
lação a um apoio maior do Vem 
Pra Rua nos atos foi atendido. E, 
assim como os colegas de rua, 
Chequer vê com otimismo a nova 
posição para fortalecer os movi-
mentos dos próximos atos. "Fa-
zemos todo o esforço possível 
para unirmos e alinharmos nos-
sas ideias com os outros grupos 
de oposição, apesar de não ca-
nalizarmos as mensagens deles. 
Mas acredito, sim, que consegui-
remos juntar ainda mais pesso-
as no dia 12", resume Chequer. 
(Fonte: JusBrasil)

Grupo era único entre os organizadores dos
 protestos do dia 12 que não apoiava saída de 

Dilma da presidência da República
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A longa noite comunista
 Muito se tem dito e escrito 
nos últimos meses sobre o Movimento 
de 31 de março 1964 que culminou com 
a deposição do Presidente João Goulart 
e a instauração de um novo ciclo na po-
lítica brasileira que durou 21 anos. Em 
parte, devido ao número crescente de 
pessoas que tem clamado por uma 
nova intervenção militar, tão escandali-
zados estão com a atual crise moral por 
que passam as instituições brasileiras e 
seus mandatários e signatários. Lado 
outro, aqueles que hoje ocupam o Palá-
cio do Planalto e seus correligionários 
esforçam-se em passar a idéia de que 
durante os 21 anos dos governos milita-
res o Brasil viveu momentos de repres-
são absoluta, com censura, tortura de 
presos políticos e falta de liberdade ge-
neralizada. Entre um lado e outro, uma 
grande parte da população, senão a 
maioria, fica sem saber como se posi-
cionar. Às vésperas do 51º aniversário 
do Movimento de 31/03/1964, mais uma 
vez, os quartéis optaram pela discrição 
e não celebrarão o 31 de março, aten-
dendo a recomendação formulada pelo 
Palácio do Planalto (fonte: http://socie-
dademilitar.com.br). Tal recomendação 
é justificável? Sob qual perspectiva 
essa recomendação deve ser analisa-
da? Em primeiro lugar é preciso enten-
der que a esquerda brasileira nos anos 
1960 estava embalada pela revolução 
liderada por Fidel Castro, que, desem-
barcou em Cuba com um punhado de 
seguidores (contando com o apoio os-
tensivo da extinta União das Repúblicas 
Socialistas Soviéticas) e alguns anos 
depois derrubou o regime de Fulgêncio 
Batista. A luta armada era o modelo a 
ser copiado e Che Guevara o herói ro-
mantizado das esquerdas latino ameri-
canas. O mundo vivia assombrado pela 
hecatombe nuclear e a URSS atrás da 
sua Cortina de Ferro, esmagava impla-
cavelmente a liberdade de pensamento 
de seus cidadãos. “Nós estamos diante 
de uma ideologia hostil, global na exten-
são, atéia no caráter, implacável no pro-
pósito e traiçoeira no método” disse cer-
ta vez o Presidente Dwight Eisenhower, 
quando a Guerra Fria ainda não havia 
atingido seu auge. A história ensina que 
ele estava certo. Nesse contexto, a es-
querda brasileira preparava-se para ini-
ciar a tomada do poder. A despeito do 
Presidente do Brasil ser João Goulart, 
cunhado de Leonel Brizola, e publica-
mente simpático e alinhado à causa co-
munista, as esquerdas já se prepara-
vam para a luta armada, muito antes de 
31/03/1964. Quer um exemplo? Já ou-
viu falar do Grupo dos Onze (G-11), lide-
rado pelo então governador gaúcho Le-
onel Brizola? “Os G-11 seriam a 
“vanguarda avançada do Movimento 
Revolucionário”, a exemplo da “Guarda 
Vermelha da Revolução Socialista de 
1917 na União Soviética”. Os integran-
tes dos G-11 deveriam considerar-se 
em “Revolução Permanente e Ostensi-
va” e seus ensinamentos deveriam ser 
colhidos nas “Revoluções Populares”, 
nas “Frentes de Libertação Nacional” e 
no “folheto cubano” sobre a técnica de 
guerrilha” (fonte:http://pt.wikipedia.org/
wiki/Grupos_dos_Onze). Só para expli-
car: a Guarda Vermelha era uma milícia 
armada que foi a precursora do Exército 
Vermelho, e foi a responsável pela san-
grenta derrubada do Czar na Revolução 
Russa de 1917. Várias fontes citam a 
compra de propriedades rurais que ser-
viriam para campos de treinamento de 
guerrilheiros em diversos estados da 
federação, como Bahia, Pernambuco, 
Acre, Minas Gerais e Goiás. Tudo isso 
aconteceu antes de 1964. Segundo a 
autora Denise Rollemberg, foram en-
contradas pelo Serviço de Repressão 
ao Contrabando em 1962 “armas e mui-
tas, muitas bandeiras cubanas, retratos 

e textos de discursos de Fidel Castro e 
do deputado pernambucano Francisco 
Julião, manuais de instrução de comba-
te, além dos planos de implantação de 
outros futuros focos de sabotagem e 
uma minuciosa descrição dos fundos fi-
nanceiros enviados por Cuba para mon-
tar o acampamento e todo o esquema 
de sublevação armada das Ligas Cam-
ponesas noutros pontos do país” (fonte: 
ROLLEMBERG, Denise. “O apoio de 
Cuba à luta armada no Brasil: o treina-
mento guerrilheiro”. MAUAD: Rio de Ja-
neiro, 2001. p. 25.). Em tal estado de 
coisas, boa parte da população brasilei-
ra estava, com razão, bastante alarma-
da com o futuro do Brasil. As célebres 
“Marcha da Família com Deus pela Li-
berdade” reuniram milhares de pessoas 
nas grandes cidades brasileiras. Estima-
-se que somente em São Paulo, no dia 
19/03/1964, a Marcha tenha reunido 
aproximadamente 500 mil pessoas. Isso 
em uma época em que televisão era coi-
sa de rico, e rede social não existia nem 
na ficção científica. Um ponto funda-
mental para a compreensão daquele 
período é que a derrubada de João Gou-
lart não foi motivada pela ambição políti-
ca de nem um único militar de alta pa-
tente. Todos os militares envolvidos na 
ação de 31/03/1964, bem como nos 
anos subseqüentes foram motivados 
única e exclusivamente pelo desejo de 
não verem o comunismo dominar o Bra-
sil. Não há um único documento que 
conteste tal afirmação. Ao contrário dos 
dias atuais, em que o importante para 
boa parte da atual classe política é al-
cançar e/ou perpetuar-se no poder, o 
movimento de 31/03 visou única e exclu-
sivamente livrar o Brasil do perigo de 
tornar-se um satélite da União Soviética. 
É sempre bom lembrar que os militares 
tomaram o poder a pedido de significati-
va parcela da população, e o devolve-
ram aos civis, 21 anos depois, pelo mes-
mo motivo. Entretanto, o que se vê nos 
dias atuais é uma tentativa – bem suce-
dida, até o momento – de reescrever a 
história recente do país. Os anos do re-
gime militar são retratados como reple-
tos de tortura, censura, e outras maze-
las. Não contentes, e tendo em vista os 
escândalos diários de corrupção que 
assolam os jornais de todo o país, e que 
já nos fazem ser motivo de chacotas 
pelo mundo inteiro, querem aqueles que 
reescrevem a história daquele período 
convencer os menos informados de que 
também havia corrupção nos anos dos 
regimes militares, dando a entender que 
crimes de corrupção teriam sido perpe-
trados até mesmo pelos cinco presiden-
tes militares. Fiz uma pesquisa em di-
versas fontes, obviamente ligadas às 
esquerdas brasileiras. Muito se tenta di-
zer sobre corrupção naqueles anos. 
Mas, nem uma única prova é apresenta-
da. Nada sobre datas, valores, nomes 
de envolvidos. Apenas insinuações e 
sugestões. O ônus probatório é de quem 
alega. Tão grande é a necessidade de 
fomentar-se tais (des)informações, que, 
em um mesmo artigo de um único site a 
frase “o problema mais grave do Brasil 
não é a subversão. É a corrupção, muito 
mais difícil de caracterizar, punir e erra-
dicar” é primeiro atribuída ao Presidente 
Castelo Branco. Algumas linhas depois, 
a mesma frase é atribuída ao Ministro 
Armando Falcão. Para o autor do artigo 
a veracidade da informação lançada pa-
recia não ter a menor importância. O 
importante mesmo era lançar tal frase 
de efeito, que, tentava incutir o pensa-
mento de que a corrupção dos dias atu-
ais também existia naqueles tempos. 
Afinal, quem teria dito tal frase? Castelo 
ou Falcão? Ou nenhum dos dois? Duvi-
da? Confira você mesmo :https://falan-
d o v e r d a d e s b r . w o r d p r e s s .
com/…/a-corrupcao-na-d…/ - Uma das 

Artigo no Alerta Total – www.alertatotal.net  -  Por Robson Merola de Campos
críticas mais recorrentes sobre os anos 
dos governos militares é relativa à tortu-
ra praticada contra os guerrilheiros co-
munistas. Já escrevi e reafirmo: exces-
sos ocorreram. Porém, pergunto ao 
amigo leitor: você sabe o que aconteceu 
no Aeroporto de Guararapes, no Recife, 
no dia 25/07/1966? Sabe quem foram 
Edson Régis de Carvalho e Nelson Go-
mes Fernandes? Provavelmente sua 
resposta foi não e não. Nesse dia, o en-
tão candidato à Presidência da Repúbli-
ca Artur da Costa e Silva (isso mesmo, 
candidato, pois naqueles tempos o Pre-
sidente era eleito através de votação no 
Congresso Nacional, composto por Se-
nadores e Deputados eleitos pelo voto 
direto) iria desembarcar naquele aero-
porto. Uma pane no avião, entretanto, 
obrigou-o a ir de automóvel para o Reci-
fe. Essa foi a sorte de centenas de pes-
soas que se aglomeravam no local, 
aguardando a comitiva do candidato. 
Uma bomba fora colocada no saguão 
do aeroporto. Por sorte, como o saguão 
se esvaziou após o sistema de som 
anunciar que o candidato não desem-
barcaria ali, o Guarda Civil Sebastião 
Tomáz de Aquino viu a mala abandona-
da e resolveu retirá-la do local, remo-
vendo-a para a seção de “achados e 
perdidos”. Foi quando a bomba explo-
diu. Sebastião teve uma perna amputa-
da. Teve sorte. Os dois citados logo aci-
ma, Edson Régis, jornalista, e Nelson 
Gomes, Almirante da Marinha morreram 
no local. Outras 13 pessoas ficaram feri-
das. Antes desse atentado, Recife e vá-
rias outras cidades brasileiras já haviam 
sido sacudidas por diversos outros, a 
bomba inclusive. Mas, sem dúvida, esse 
fora o mais sangrento até então. Quer 
saber mais? Leia o livro “Combate nas 
Trevas”, publicado pela primeira vez 
pela Editora Ática de autoria do ex-inte-
grante do Partido Comunista Revolucio-
nário Brasileiro, Jacob Gorender, que 
atribuiu a execução do atentado dos 
Guararapes a Raimundo Gonçalves de 
Figueiredo, da AP – Ação Popular. E por 
favor, observem que a publicação do li-
vro se deu anos depois do fim do regime 
militar. Por isso, não venham falar que o 
mesmo foi escrito sob coação. Achou 
pouco? Vamos lá: faça uma pesquisa no 
Google com o título “vítimas da esquer-
da no Brasil”. Todas as listas que apare-
cerão tem cerca de 120 nomes de pes-
soas que foram mortas pelos 
“guerrilheiros da democracia e liberda-
de” como gostam de ser chamados 
aqueles que hoje ocupam os corredores 
do Poder. Nesse rol, podemos incluir a 
Presidente Dilma Roussef, que foi inte-
grante do POLOP (Política Operária) e 
do COLINA (Comando de Libertação 
Nacional). Recentemente ela disse, en-
tre lágrimas, que se orgulhava de ter lu-
tado pela democracia e liberdade. Con-
fesso que fiquei confuso com tal 
afirmação da Presidente. Afinal, qual-
quer um sabe, desde que não seja um 
completo alienado, que a presidente e 
companheiros lutavam para implantar 
uma ditadura comunista no país. A ela 
são atribuídos o planejamento do as-
sassinato do Capitão Charles Chandler, 
do assalto a uma agência do Banespa e 
da residência do Governador Adhemar 
de Barros e outros atos mais. Sua ficha 
criminal da época só foi liberada após 
uma Ação Cautelar ser ajuizada pelo 
Jornal Folha de S. Paulo junto ao Supre-
mo Tribunal Federal. Faça sua própria 
pesquisa e tire suas conclusões. Mas, 
voltando às vítimas da esquerda no Bra-
sil… Seriam todas militares ou policiais 
mortos em confronto, certo? Errado! 
Muitos eram civis, bancários, estudan-
tes, motoristas, pessoas comuns que 
foram alvo dos terroristas de então que 
assaltavam, explodiam bombas, aterro-
rizavam as ruas das cidades ou se en-

trincheiravam nos campos. Nem um úni-
co desses terroristas queria derrubar o 
governo de então para substituí-lo por 
uma democracia. Queriam mesmo era 
implantar uma ditadura comunista. Isso 
é público. É notório. Mas, ao reescrever 
a história não assumem suas posições 
políticas. Aprenderam bem a lição com 
Antônio Gramsci. O que não consegui-
ram com o terror e com a luta armada, 
estão implantando agora às custas da 
apatia patriótica do povo brasileiro, e 
com o emprego da insidiosa propagan-
da que parece ser a solução para todas 
as mazelas do atual governo. Mas, tris-
temente célebres também foram os “jus-
tiçamentos”, ou, julgamentos realizados 
por arremedo de “tribunais”, onde os 
“acusados” não tinham direito ao contra-
ditório nem à ampla defesa e eram su-
mariamente executados. E sabe quem 
eram os “justiçados”? Muitos eram 
membros da própria esquerda, acusa-
dos de traição. Nem com seus próprios 
companheiros a esquerda demonstrava 
compaixão. Outros, militares e policiais, 
também foram executados friamente, às 
vezes na presença de esposas e filhos 
menores. O terrorismo de esquerda da-
queles anos era implacável e cruel. 
Tudo de acordo com a cartilha de domi-
nação comunista. Tudo isso posto, a 
uma conclusão inevitável podemos che-
gar: o brasileiro desconhece a própria 
história. Os eventos ocorridos entre 
1964 e 1985, quando se deu a reabertu-
ra do país foram traumáticos. Entretan-
to, a história daqueles anos tem sido re-
escrita de forma unilateral e tendenciosa. 
Um único objetivo norteou os militares 
que conduziram os eventos de mar-
ço/1964 até a reabertura política em 
1985: impedir que o país mergulhasse 
no caos comunista. A decisão foi acerta-
da. A história nos ensina isso. Basta ver-
-se o esfacelamento da URSS, a caótica 
situação de Cuba (que necessita do di-
nheiro brasileiro para manter-se) e de 
outros países que agora integram as 
chamadas repúblicas bolivarianas. O 
modelo comunista fracassou. Quer seja 
sob o ponto de vista político, quer seja 
sob o ponto de vista econômico. Fracas-
sou porque jamais quis dar liberdade ou 
independência a seus súditos. Perma-
nece vivo ainda apenas naqueles que, 
movidos por um ideário político/ideológi-
co, buscam se perpetuar no poder mui-
tas vezes movidos pela própria ambi-
ção. Sob tal ótica, compreende-se a 
recomendação oriunda do Palácio do 
Planalto para que os quartéis se mante-
nham em silêncio no próximo 31/03. Ain-
da mais em tempos de gigantescas ma-
nifestações populares como foi a de 
15/03/2015 e como será, sem dúvida 
alguma, a de 12/04/2015. As ruas falam 
e os governantes tremem. Nesse con-
texto, não interessa que a data seja re-
memorada ou que a verdade seja co-
nhecida. A verdade incomoda. A lição de 
Jesus, relatada por seu apóstolo João é 
emblemática (capítulo 8, versículo 32): 
“conhecereis a verdade e a verdade vos 
libertará”. Na escura e longa noite comu-
nista, a verdade não tem lugar. (Robson 
Merola de Campos é Advogado).
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Na Rua Uberlândia, Vila de Fátima, com 03 quartos sendo um suíte, sala, 
banheiro social, copa, cozinha, garagem pra 04 carros, lavanderia, área com 
banheiro, churrasqueira, piscina e cozinha com fogão a lenha com dispensa. 

Tratar: (34)9974-7415

VENDO ESTA CASA

Cepea: máximas de R$ 150/@ 
do boi gordo são recordes

 Os valores máximos que 
compõem a amostra do Indicador 
ESALQ/BM&FBovespa do boi gordo 
(estado de São Paulo) estão na casa 
dos R$ 150/@, de acordo com dados 
do Centro de Estudos Avançados em 
Economia Aplicada (Cepea/USP). 
Esse preço é recorde, em termos re-
ais, considerando-se os máximos de 
toda a série histórica do Cepea, ini-
ciada em 1994. No caso do Indicador 
(média ponderada dos negócios do 
dia mantidos na amostra), as cota-

ções atuais estão próximas do recor-
de real, batido no dia 27 de novembro 
de 2014, de R$ 147,79 (deflacionan-
do-se pelo IGP-DI de fev/15). Em ter-
mos nominais, o Indicador do dia 24, 
de R$ 146,50 foi o maior da série. Es-
ses patamares estão surpreendendo 
agentes do setor. No mercado futuro 
da BM&FBovespa, os contratos com 
vencimento em Março/15, por exem-
plo, apontavam no início deste ano 
valores na casa dos R$ 140 para a 
arroba. (Fonte: Beef Point)

Brasileiros poderão colaborar com informações 
em ação na Corte de Nova York contra a Petrobras

 O desgoverno nazicomu-
nopetralha pode fazer a manobra de 
bastidores que quiser, no Judiciário 
brasileiro, para tentar conter o risco 
de condenações dos envolvidos no 
Petrolão, sobretudo aqueles com foro 
privilegiado, que têm tudo para acabar 
absolvidos, "por falta de provas", no 
Supremo Tribunal Federal. No entanto, 
as artimanhas não funcionarão na 13a 
Vara Federal em Curitiba, e muito me-
nos na Corte de Nova York, onde corre 
um processo de investidores lesados 
contra dirigentes da Petrobras. A ação 
cita a Presidenta Dilma Rousseff e o 
ex-ministro da Fazenda Guido Mantega 
como pessoas de interesse para o pro-
cesso, mas não os indica como réus. 
Pelo menos ainda... Um dos advoga-
dos responsáveis pela ação contra a 
Petrobras, Jeremy Lieberman, poderá 
requisitar o concurso de acionistas e 
investidores brasileiros para fins de 
depoimento na Corte de NY. Lieber-
man tem repetido argumentos sólidos 
a favor de uma condenação no caso 
Petrobras nos EUA: "É inconcebível 
que os executivos seniores, diretores 
e auditoria não tivessem conhecimento 
da natureza dessas operações e dos 
danos que elas trariam a seus investi-
dores. Um esquema de pagamento de 
propina e lavagem de dinheiro sem pre-
cedentes prevaleceu em cada esquina 
da Petrobrás". A queixa consolidada da 
ação coletiva contra a Petrobras nos 
EUA cita 15 pessoas como réus, entre 
elas os ex-presidentes da companhia 
Maria das Gracas Foster e José Sér-
gio Gabrielli. A bronca também atinge a 
PwC (PriceWaterhouseCoopers), res-
ponsável pela auditoria dos balanços 
financeiros da petrolífera. Além da Pe-
trobras, são acusadas a Petrobras In-
ternational Finance Company (PifCo) e 
a Petrobras Global Finance (PGF), sub-
sidiárias da petrolífera estabelecidas 
no exterior. Além de Graça e Gabrielli, 
também é citado como réu o poderoso 
Almir Barbassa — que foi diretor finan-
ceiro da empresa entre 2005 e este 
ano. Também são acusados 12 execu-

tivos da Petrobras e 15 instituições fi-
nanceiras, que subscreveram emissões 
da Petrobras, de serem corresponsá-
veis no esquema. A ação, que pode 
chegar a mais de US$ 100 milhões em 
indenizações, beneficia qualquer inves-
tidor que tenha adquirido papéis da Pe-
trobras, incluindo títulos de renda fixa 
emitidos no exterior, entre 22 de janeiro 
de 2010 e 18 de março de 2015. O pro-
cesso foca um “esquema multibilionário 
de corrupção e lavagem de dinheiro, 
que durou vários anos e foi escondido 
dos seus investidores”. Quem lidera o 
processo é o escritório de advocacia 
Pomerantz, que representa o Univer-
sities Superannuation Scheme (USS), 
o maior fundo de pensão da Grã-Bre-
tanha que foi apontado como líder do 
processo. Os alvos prioritários na de-
núncia internacional dos investidores 
são as caixas pretas das Sociedades 
de Propósito Específico, firmadas pela 
Petrobras com transnacionais brasi-
leiras e estrangeiras, com destaque 
para o caso Gemini e o aluguel de 
plataformas). Nesta dança também 
entram os contratos de terceirização 
de mão de obra (que podem ser fontes 
milionárias de mensalões), sem falar 
nos claros conflitos de interesse entre 
governo, membros dos conselhos de 
administração e empresas que fazem 
negócios com a Petrobras. Merecem 
investigação séria e isenta vários fo-
cos de prejuízos no sistema Petrobras: 
o caso Pasadena, a BR Distribuidora, 
PFICO (braço financeiro internacional 
da companhia), Fundo BB Millenium 6 
(e outros menos votados), a refinaria 
Abreu e Lima (também a mais votada 
entre outras que merecem investigação 
por superfaturamento), o Complexo Pe-
troquímico do Rio de Janeiro (que corre 
o risco de ser tudo, menos petroquími-
co). A emblemática frase do comissário 
Rui Falcão ("É impensável que a gente 
possa ser acusado de corrupção") só 
vale aqui no Brasil da Impunidade e da 
Mentira. Na Corte de NY, o bicho vai pe-
gar... (© Jorge Serrão. Edição do Blog 
Alerta Total de 1 de Abril de 2015).

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

Moralidade e omissão na gestão da coisa pública

 Alegra-me ter o Clube Militar 
dado início à campanha pela moralidade 
no país - tão pisoteada, nos últimos 12 
anos com escândalos diários desven-
trados ao público pela imprensa. Nunca 
o Brasil viveu, no âmbito do governo 
federal, tamanho desvio de recursos 
públicos, cujos valores representam, de 
rigor, um verdadeiro assalto à socieda-
de, pelo Estado representada. O último 
dos escândalos ─ e maior deles, em que 
se fala em, pelo menos, 10 bilhões de 
reais, o que é superior aos orçamentos 
de muitos Estados da Federação (!!!) 
─, está a demonstrar que nunca foi tão 
aplicável ao Brasil a famosa frase, em 
“Hamlet”: “há algo de podre no Reino 
da Dinamarca”. Com efeito, duas se-
riam as vertentes para examinar-se uma 
eventual responsabilidade da Presidente 
da República e de seu antecessor nos 
desvios constantes e permanentes de 
recursos públicos. A de prática de dolo, 
fraude ou má-fé, que só com provas 
materiais pode ser demonstrada, e a de 
culpa decorrente de omissão, imperícia 
e negligência, por não se ter detectado, 
ao longo de tantos anos, este verdadeiro 
saque aos recursos públicos para bene-
fícios pessoais, por parte dos gestores 
da coisa pública. Prefiro ainda não falar, 
no caso do “Petrolão”, de responsabili-
dade por dolo dos governantes, pois esta 
matéria está sob investigação e será, à 
evidência, objeto de profunda análise 
por acusadores, defensores e pelo Po-
der Judiciário. Quero analisar, exclusiva-
mente, e de forma sucinta, a culpa como 
geradora de responsabilidade, inclusive 
de ressarcimento por parte do agente 
que gerou lesão, como claramente com-
provado nos episódios da Petrobrás. A 
Presidente da República foi presidente 
do Conselho de Administração da em-
presa, durante parte do tempo em que 
ocorreram desvios ilícitos dos recursos 
da empresa. E, como Presidente da Re-
pública, nomeou a nova gestora, em cuja 
administração os desvios continuaram. 
Ora, o § 6º do artigo 37 da CF declara 
que a lesão causada pelo Estado, ao ci-
dadão ou a sociedade gera a obrigação 
do Estado de indenizar, determinando, o 
§ 5º, que tal lesão terá que ser ressar-
cida ao ente estatal pelo agente público 
que a gerou, POR CULPA OU DOLO. Os 
dois dispositivos estão assim redigidos: 
- § 5º - A lei estabelecerá os prazos de 
prescrição para ilícitos praticados por 
qualquer agente, servidor ou não, que 
causem prejuízos ao erário, ressalvadas 
as respectivas ações de ressarcimento. - 
§ 6º - As pessoas jurídicas de direito pú-
blico e as de direito privado prestadoras 

de serviços públicos responderão pelos 
danos que seus agentes, nessa qualida-
de, causarem a terceiros, assegurado o 
direito de regresso contra o responsá-
vel nos casos de dolo ou culpa. (grifos 
meus) - Como se percebe, a responsa-
bilidade do Estado é objetiva, vale dizer, 
independe de culpa ou dolo, bastando 
haver o nexo de causalidade entre a 
ação do agente público e o dano provo-
cado. Mas a do agente, só ocorrerá por 
culpa (negligência, omissão, imperícia) 
ou dolo (fraude e má-fé). Esta, todavia, 
É IMPRESCRITÍVEL. Ora, salvo melhor 
juízo, quem foi Presidente do Conselho 
de Administração da Petrobrás e Presi-
dente da República, convivendo durante 
oito anos com este assalto de mais de 10 
bilhões de reais - fatos estes comprova-
dos - sem nada ter percebido, teria sido 
diligente no exercício desses cargos? À 
evidência, a conduta adotada nos seus 
anos de gestão direta e indireta, estão 
a demonstrar omissão, negligência ou 
imperícia, vícios de conduta que carac-
terizam a figura da culpa. Para mim, a 
fala da presidente, declarando que, se 
tivesse sido alertada, na celebração de 
um negócio de dois bilhões de dólares 
(!!!), dos pormenores do contrato, não 
teria autorizado a compra da empresa 
americana, serve como demonstração 
de que não exerceu suas atribuições 
da forma como deveria, lastreando-se 
apenas em informações superficiais, 
sem examinar os aspectos inerentes a 
compra de tal magnitude. É matéria que 
merece reflexão. O suceder dos fatos 
demonstrará se houve comportamento 
doloso dos detentores atuais do poder, 
nos desvios da Petrobrás. Para mim, to-
davia, a improbidade administrativa por 
culpa já está caracterizada por omissão, 
imperícia ou negligência. (IVES GAN-
DRA DA SILVA MARTINS, Professor 
Emérito das Universidades Mackenzie, 
UNIP, UNIFIEO, UNIFMU, do CIEE/O 
ESTADO DE SÃO PAULO, das Escolas 
de Comando e Estado-Maior do Exército 
(ECEME), Superior de Guerra (ESG) e 
da Magistratura do Tribunal Regional Fe-
deral – 1ª Região; Professor Honorário 
das Universidades Austral (Argentina), 
San Martin de Porres (Peru) e Vasili Gol-
dis (Romênia); Doutor Honoris Causa 
das Universidades de Craiova (Romê-
nia) e da PUC-Paraná, e Catedrático 
da Universidade do Minho (Portugal); 
Presidente do Conselho Superior de Di-
reito da FECOMERCIO - SP; Fundador 
e Presidente Honorário do Centro de 
Extensão Universitária – CEU-Escola de 
Direito/Instituto Internacional de Ciên-
cias Sociais – IICS).

Artigo no Alerta Total – www.alertatotal.net
Por Ives Gandra da Silva Martins
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The Economist: brasileiros 
foram vítimas de estelionato

 A revista britânica The Eco-
nomist publicou um novo editorial sobre 
o Brasil na edição que chegou às ban-
cas no final de semana passado. Intitu-
lada "Lidando com Dilma", a publicação 
aponta os motivos que deixam brasilei-
ros "fartos" da presidente. Para a Eco-
nomist, Dilma mentiu na campanha e os 
eleitores estão percebendo que foram 
vítimas de um "estelionato eleitoral". 
"Mas um impeachment seria uma má 
ideia", diz a revista. "Não é difícil ver 
por que os eleitores estão com raiva", 
afirma a publicação. "Ela presidiu o 
conselho da Petrobras de 2003 a 2010, 
quando os promotores dizem acreditar 
que mais de 800 milhões de dólares fo-
ram roubados em propinas e canaliza-
dos para os políticos do PT e aliados", 
diz. Além disso, a revista afirma que 
Dilma venceu as eleições presidenciais 
de outubro "vendendo uma mentira". 
"De fato, como muitos eleitores estão 
percebendo agora, Dilma vendeu uma 
mentira", diz o texto. A revista diz que 
os erros cometidos no primeiro manda-
to de Dilma levaram o Brasil à situação 
de crise atual, que exige corte de gas-
tos públicos e aumento de impostos e 
juros. "Some-se a isso o fato de que a 
campanha de reeleição pode ter sido 
parcialmente financiada pelo dinheiro 
roubado da Petrobras. Os brasileiros 
têm todos os motivos para sentirem 
que eles foram vítimas de um equiva-
lente político do estelionato", diz o texto. 
Apesar das palavras duras, o editorial 
da The Economist afirma que o impea-
chment pode ser "um exagero emocio-

nal". "A legislação brasileira considera 
que presidentes podem ser acusados 
apenas por atos cometidos durante o 
atual mandato", diz o texto. "E, ainda 
que muitos políticos brasileiros achem 
que a presidente é dogmática ou incom-
petente, ninguém acredita seriamente 
que ela enriqueceu. Contraste com Fer-
nando Collor que embolsou o dinheiro." 
O editorial também afirma que as ins-
tituições estão trabalhando para punir 
os criminosos. "Um impeachment iria 
se transformar em uma caça às bruxas 
que enfraqueceria as instituições, que 
ficariam politizadas", diz o texto, que 
pede que Dilma e o PT assumam as 
responsabilidades "pela confusão que 
ela fez no primeiro mandato, em vez de 
se tornarem mártires do impeachment". 
"Ter Dilma no gabinete fará com que os 
brasileiros estejam mais propensos a 
entender que as velhas políticas é que 
são as culpadas, não as novas." (Fonte: 
Site Revista VEJA)

Para revista britânica, não é difícil entender porque milhares 
de brasileiros foram às ruas protestar contra a presidente no 

último dia 15 de março.


