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 A Administração Mu-
nicipal, juntamente da Secre-
taria de Educação, realizou 
na semana passada à entre-
ga dos ovos de páscoa em 
todas as escolas da rede de 
ensino municipal, creches e 
entidades. Abraços, sorrisos, 
muita alegria e diversão, con-
tagiaram a todos os presen-
tes.  A Secretaria de Educa-
ção Liodê Aparecida Lopes 
Arantes, o Prefeito Municipal 
Anuar Arantes Amui e a pri-
meira dama Letícia Gardim 
Amui acompanharam a entre-
ga em quatro escolas do en-
sino infantil, e revelaram que 
estavam ansiosos para con-
cretizar a entrega dos ovos 
para os alunos, que é uma 
das ações que cria sempre 
muita expectativa por parte 
das crianças e do corpo do-
cente também. 

Páscoa 

Pontes construídas no 
município

Cunha já avalia com políticos e empresários 
que Brasil com Dilma vai se transformar em 

um "pandemônio"
 "O Brasil vai se transfor-
mar em um pandemônio!". A ava-
liação catastrófica, feita domingo 
pelo presidente da Câmara dos 
Deputados, Eduardo Cunha, a 
um executivo de uma transnacio-
nal do agronegócio, é apenas um 
sinal evidente de que o impasse 
institucional tende a se agravar no 
País. Cunha tem repetido o óbvio 
ululante a variados interlocutores: 
Dilma, com apenas 12% de apro-
vação, não tem mais condições 
de governabilidade. A maldição 
do peemedebista se estende a 
todo o PT - partido aliado deles na 
gestão do "grande condomínio". O 
evangélico Eduardo Cunha sabe 
muito bem o que significa o termo 
pandemônio. Ainda mais porque 
tem informações seguras de que 
a maior liderança petista, Luiz Iná-
cio Lula da Silva, muito em bre-
ve, terá problemas sérios com os 
desdobramentos processuais da 
Operação Lava Jato. Cunha e o 
presidente do Senado, Renan Ca-
lheiros, apenas se articulam para 
garantir que o vice-Presidente Mi-
chel Temer tenha condições poli-
ticamente seguras de assumir o 
governo federal, assim que Dilma 
perder, completamente, a condi-
ção e a vontade de continuar no 
trono imperial do Palácio do Pla-
nalto. Cunha e Renan já identifi-
cam um "alto nível de traição e de-
bandada" do barco de Dilma. Nas 
conversas sérias e nas fofocas 
da cúpula do Congresso Nacio-

nal já se comenta, abertamente, 
que a Força Tarefa do Ministério 
Público Federal tem indícios que 
ligam o esquema de propinas na 
Petrobras a uma pessoa de ex-
trema confiança de Lula: Rose-
mary Nóvoa Noronha, ex-chefe 
do escritório da Presidência da 
República em São Paulo - que é 
alvo de um processo da Opera-
ção Porto Seguro que corre em 
estranhíssimo segredo judicial. 
Além do risco Lava Jato, peeme-
debistas têm grande preocupação 
com os desdobramentos da crise 
econômica em curso. Avaliam que 
falta pouco para o Brasil saltar da 
atual recessão para uma perigosa 
depressão econômica. Por isso, 
o ortodoxo pacotão fiscal dese-
jado pelo ministro da Fazenda, 
Joaquim Levy, não deverá ser 
aprovado integralmente. Os de-
putados e senadores já avisaram 
que não querem ratificar cortes 
que lhes causem prejuízos políti-
cos. Por isso, com crise econômi-
ca se agravando e a crise política 
se intensificando, Cunha adverte 
sobre o risco do "pandemônio". O 
negócio é aguardar para ver se o 
Brasil vai mesmo ficar do jeito que 
a politicagem gosta... Uma coisa 
parece certíssima. Nossos políti-
cos sabem muito bem o que está 
por trás do "Gloryhole"... Afinal, a 
conjuntura é politicamente porno-
gráfica... (© Jorge Serrão. Edição 
do Blog Alerta Total de 6 de Abril 
de 2015).

 A administração Muni-
cipal está empenhada nas refor-
mas das pontes no município de 
Prata, estão sendo reformadas 
e recuperadas em benefício aos 

produtores rurais e moradores 
dos distritos e região garantindo 
melhores condições de tráfego e 
o escoamento dos produtos da 
agricultura familiar.

Edição do Alerta Total – www.alertatotal.net - Por Jorge Serrão - serrao@alertatotal.net
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
CONVITE - Convidamos toda a popu-
lação pratense para a inauguração da 
Academia de Saúde Caetano Victor 
Manoel Manna, que será realizada dia 
14/04/2015 (terça-feira), na Praça JK. 
Essa será utilizada para a “prática cor-
poral” e “promoção da saúde”. 
GRANDE INDIGNADO - Realmente, 
$talinácio deve estar indignado com 
a corrupção e, mais ainda, com as 
pesquisas... Apenas 12% consideram 
o governo Dilma Rousseff "ótimo ou 
bom", segundo pesquisa CNI/Ibope di-
vulgada no dia 1 de abril. Outros 23% 
consideram o governo "regular" e 64% 
"ruim ou péssimo". (Fonte: Site Alerta 
Total)
NOSSO INDICADO - Se eu fosse a 
Dilma, indicaria para o STF ninguém 
menos que Luiz Inácio Lula da Silva, 
porque ele atende dois requisitos fun-
damentais: Primeiro, porque Lula sem-
pre se sentiu um Deus - igual a muitos 
membros do STF... Segundo, porque, 
no dia 1 de abril, Lula se declarou um 
homem "indignado com a corrupção" 
- frase mais que perfeita para um Pri-
meiro de Abril inesquecível nunca an-
tes visto na história do Brasil... (Fonte: 
Site Alerta Total)
QUANTAS NOTAS, DILMA? - Do Co-
ronel na reserva da PM de São Paulo, 
Arivaldo Sérgio Salgado, uma indaga-
çãozinha para Dilma Rousseff, sempre 
paladina dos direitos dos manos, mas 
nem sempre dos direitos humanos: "A 
presidenta Dilma Rousseff divulgou, 
nesta sexta-feira (3), nota, na qual se 
solidariza com Terezinha Maria de Je-
sus, mãe de Eduardo Jesus Ferreira, 
de 10 anos, que morreu em tiroteio no 
Complexo do Alemão, no Rio de Janei-
ro. Eduardo é uma das quatro pessoas 
baleadas nos últimos dois dias no com-
plexo de favelas. Quantas notas de so-
lidariedade essa presidAnta enviou aos 
familiares dos Policiais mortos por mar-
ginais????" (Fonte: Site Alerta Total)
MORRE A BARONESA ELZA GAR-
CIA DE PÁDUA – Foi com sentimento 
de tristeza que a sociedade pratense 
recebeu a notícia do passamento da 
(Baronesa) Elza Garcia de Pádua mais 
conhecida pela alcunha de “Baronesa” 
pelos laços familiares dos consolidado-
res portugueses, faleceu por falência 
múltipla na cidade de Uberlândia e seu 
corpo foi translado para o Prata, velado 
no Velório Municipal de Prata onde fa-
miliares, amigos, acadêmicos, presta-
ram sua última homenagem. Elza fazia 
parte da APRALE- Academia Pratense 
de Artes e Letras ocupava a cadeira 
número 2 de Tomaz Antônio Gonzaga. 
O acadêmico Élson Alves Ferreira, Mi-
guel Alcanjo Soares e Elite Nascimento 
Dias, prestaram em nome da entidade 
as últimas homenagens no cemitério 
municipal. A baronesa foi um expoente 
importante da cultura pratense, par-
ticipante de todos os eventos sócios 
culturais e políticos, sua trajetória está 
eternizada na história do nosso municí-
pio. (Miguel Soares)
TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO - Je-
sus e o Libertador, não adianta buscar 
outras alternativas, sem Cristo não va-
mos chegar a lugar nenhum! Sabendo 
que a principal preocupação do século 
XX é a da Teologia da Libertação, tão 
falada nos dias de hoje. Ela é um siste-
ma teológico bastante completo, para 
entender a Deus e ao mundo, elabora-
do para mudar a realidade e não para 
contemplá-la. Pena que ela usou um 
instrumento de trabalho “furado”, anta-
gônico à tradição cristã, que é a luta de 
classes. Caso contrário ela se teria im-
posto como uma ótima chave de leitura 
do saber teológico. Hoje quero falar 
sobre um tema mais restrito. Refiro-
-me a uma grande escravidão moder-

na que, apresentada de maneira curta 
e grossa, chama-se idolatria. O mundo 
do século XXI sorri compassivamente 
das idolatrias antigas, onde a huma-
nidade se prostrava diante de deuses 
e deusas que supostamente tinham o 
universo em suas mãos. Mas não há 
motivos para sorrisos de desdém, pois 
o nosso tempo substituiu as divindades 
pelas ideologias. Pelo fato de a huma-
nidade não querer adorar o verdadeiro 
Deus (“não o servirei”), construiu para 
si sistemas perversos de idolatria, que 
a levaram à escravidão mais rés- do- 
chão de que se tem conhecimento des-
de o tempo das cavernas. 
IDOLATRIA A RAIZ DAS INIQUIDA-
DES HUMANAS - As grandes injusti-
ças do ser racional se originam dessa 
perversidade radical. Onde quer que 
exista um mal de raiz, como sejam o 
trabalho escravo, os assaltos ao erário 
público, à matança de inocentes, as 
mentiras que destroem, a alienação... 
podemos ir atrás das causas, e chega-
remos às idolatrias. Estas quase sem-
pre se apresentam como inocentes e 
verdadeiras. Dentre a grande quanti-
dade de idolatrias, quero abordar uma, 
que se volta para o culto da personali-
dade. Queima incenso a pessoas mí-
ticas, desvestidas de verdadeiro valor 
intrínseco, mas repletas de valores 
falsos, criados por certos veículos de 
comunicação, ou por pessoas interes-
sadas em tirar vantagens. Assim ele-
vados a categorias divinas, tais perso-
nalidades colaboram – mediante uma 
hipócrita humildade – para que se ce-
lebre seu culto, se ofereçam sacrifícios 
(dinheiro), e se espere deles a solução 
de todos os enigmas e dificuldades da 
vida. Receberam talentos, dos quais se 
consideram donos, e não administra-
dores. Essa absolutização de pessoas, 
que se situam apenas no âmbito do 
relativo, leva à violação do que há de 
mais íntimo na pessoa humana: sua re-
lação com Deus. O idólatra se torna es-
cravo de seu mito, porque acredita em 
forças misteriosas, que só o seu ídolo 
consegue domar. E nega a sua adora-
ção ao Pai Celeste, que é a origem de 
nossa realização plena. O idólatra se 
aproxima do agnóstico.
A MORTE E RESSURREIÇÃO DE JE-
SUS FOI PARA NOS SALVAR - Em 
Jesus, o mundo criado por Deus para 
o homem, readquire o vínculo com a 
fonte divina. Ele define os limites do 
poder, cujo objetivo final é servir. Não 
pode ser usado para beneficiar os que 
o exercem. A morte e a ressurreição de 
Jesus prefiguram a vida nova de todos 
os que aceitam ser por Ele libertados. 
Jesus mostra que o senhorio deste 
mundo se conquista pelo trabalho, e 
não pela sujeição a forças misterio-
sas. Nesse contexto, deve integrar-se 
e configurar-se à fraternidade, que 
dignifica toda a humanidade. Quando 
o homem deixa encerrar-se dentro de 
valores pequenos, se sujeita a falsas 
energias oriundas de algum mito. Cris-
to, o verdadeiro Libertador, nos alça ao 
transcendental, onde o Pai quer que 
todos os seus filhos vivam como seres 
livres. A dignidade humana cresce com 
a filiação divina. E essa comunhão nos 
leva a sermos livres e seguros. “Se o 
Filho vos libertar, ficareis verdadeira-
mente livres” (Jo 8, 36).
 ATENÇÃO SENHORES PAIS - A dire-
ção da Escola Municipal Dr. Severiano 
Vilela Junqueira, pede a compreensão 
e atenção de V.Sas. quanto à reforma 
do prédio da escola, em breve estare-
mos retornando para o lugar de origem 
(no bairro Primavera). A melhoria se 
faz necessário, pois busca a satisfa-
ção e alegria das crianças, e garantir 
um ambiente escolar favorável ao bom 
desempenho do processo de ensino 
aprendizagem. Mais uma vez, agrade-

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

cemos o Sr. Luiz Klebert Alves Teixeira 
– pelo espaço físico cedido provisoria-
mente aos nossos alunos na Associa-
ção do Bairro Cruzeiro do Sul. O nosso 
muito obrigado. (Direção escolar e Cor-
po Docente)
INFORMAÇÃO FAZ - Crianças de 4 
(quatro) anos deverão estar “obrigato-
riamente matriculadas” nas escolas em 
2016. Alteração feita na LDB (Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacio-
nal) por meio da Lei nº 12.796, de 4 de 
abril de 2013. Diante do exposto, a di-
reção da Escola Municipal Dr. Severia-
no Vilela Junqueira, já está ofertando 
vaga escolar para crianças de 4 (qua-
tro) anos, no período da manhã, com 
início das aulas no mês de Maio/15. 
Para atender essa obrigatoriedade, a 
matrícula cabe aos pais e responsá-
veis, a procurar a escola mais próxima 
de sua residência. (A Direção) 
OCORRÊNCIA POLICIAL 1 - Em res-
posta ao crime de roubo à mão armada 
ocorrido na cidade de Prata na data de 
31 de março de 2015, onde foram sub-
traídos o telefone celular e um quimo-
no de um transeunte, foram realizadas 
diligências que nesta data culminaram 
na prisão de um dos autores do delito. 
Na residência de Paulo Robson Araú-
jo Bernardo, 20 anos, vulgo Juca, foi 
localizada uma réplica de pistola uti-
lizada como arma no crime, além de 
um cigarro de maconha. Também foi 
localizada e aprendida a motocicleta 
utilizada pelos autores. O receptador 
do quimono também já foi identificado. 
Participaram da operação: Cap. Sou-
za, Ten. Francisco, Sgt. Macedo, Cb. 
Merik Cb. Nunes Sd. Serpha.
OCORRÊNCIA POLICIAL 2 – Por vol-
ta das 04h00min, ocorreu explosão de 
caixa eletrônico na agência do Banco 
Bradesco, situada na Praça Manoel 
Esteves nº 318, Centro, Abadia dos 
Dourados-MG. Segundo o gerente do 

banco a principio não foi levada ne-
nhuma quantia em dinheiro, uma vez 
que os caixas seriam abastecidos na 
data de 07/04/2015 porém houve uma 
mudança ficando para a data de hoje 
(08/04/15). Não há informações sobre 
os autores e qual veicula foi utilizado 
na ação. Os militares isolaram o lo-
cal e estão aguardando a pericia que 
deslocará para o local assim que o dia 
amanhecer. Daniel Jesus Garcia Silva, 
Sd. PM Rop/Soldado da 98ª Cia PM 
Especial. 
MEDITAÇÃO DO PAPA FRANCISCO 
- Não chore pelo que você perdeu, lute 
pelo que você tem. Não chore pelo que 
está morto, lute por aquilo que nas-
ceu em você. Não chore por quem o 
abandonou, lute por quem está a seu 
lado. Não chore por quem o odeia, lute 
por quem o quer feliz. Não chore pelo 
seu passado, lute pelo seu presente. 
Não chore pelo seu sofrimento, lute 
pela sua felicidade. Não é fácil ser fe-
liz, temos que abrir mão de várias coi-
sas, fazer escolhas e ter coragem de 
assumir ônus e bônus para ser feliz. 
Com o tempo vamos aprendendo que 
nada é impossível de solucionar, ape-
nas siga adiante com quem quer e luta 
para estar com você. Se engana quem 
acha que a riqueza e o status atraem 
a inveja... as pessoas invejam mesmo 
é o sorriso fácil, a luz própria, a felicida-
de simples e sincera e a paz interior... 
(Papa Francisco)
LECO CAIU DO GALHO – Por muitos 
anos, Leco se gabou de ter o melhor 
taxi da cidade. De repente, de uma 
hora para outra, o Avair, resolveu aca-
bar com essa hegemonia e desbancar 
taxista petista e adquiriu um moderno 
SUV Duster 2.0 da Renault. Agora o 
pratense tem opção em andar numa 
VAN tipo estudante do Leco ou num 
luxuoso SUV 2.0 do Avair. Finalmente 
o Leco caiu do Galho.
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Prefeito é denunciado por prática 
de nepotismo em Sacramento

 O Ministério Público Estadu-
al (MPE) denunciou o atual prefeito de 
Sacramento, Bruno Scalon Cordeiro, 
pela prática de nepotismo. De acordo 
com a denúncia, nos meses de janeiro 
e fevereiro de 2013 ele nomeou qua-
tro familiares de outros políticos locais 
para cargos comissionados na Prefei-
tura. O documento foi recebido pela 1ª 
Câmara Criminal do Tribunal de Justi-
ça de Minas Gerais (TJMG) no último 
mês e será avaliado pelo Judiciário. A 
Promotoria ofereceu a denúncia por-
que os servidores tinham, na época 
das nomeações, vínculos de paren-
tesco com agentes públicos de Sacra-
mento e, de acordo com a legislação 
municipal, é proibida a nomeação para 
cargo de provimento em comissão de 
cônjuge, companheiros ou parentes 
até o terceiro grau, de vereadores, do 
prefeito e do seu vice-prefeito. O MPE 
ressaltou, também, que a atitude se re-
petiu, o que configurava continuidade 
delitiva. Para a Câmara Municipal de 
Sacramento, o prefeito alegou desco-
nhecer a existência de situações con-
trárias à lei em relação às nomeações. 
A defesa do acusado ainda argumen-
tou que a Lei Orgânica Municipal veda 
somente o nepotismo exercido no 

mesmo poder, seja o Executivo, seja o 
Legislativo, e o denominado “nepotis-
mo cruzado”-  ou seja, quando deter-
minado gestor público indica para al-
gum cargo da administração o parente 
do gestor com o qual estabeleceu um 
acordo e, em troca, o gestor que teve 
o parente beneficiado também indica 
para a administração um parente da-
quele que o beneficiou, mas também 
é proibido judicialmente. Para o rela-
tor do processo investigatório, Silas 
Rodrigues Vieira, a denúncia continha 
todos os elementos necessários para 
ser aceita. Já as questões de mérito 
sustentadas por Bruno não poderiam 
ser examinadas agora, mas posterior-
mente, na fase de instrução do pro-
cesso. “Os fatos narrados na denúncia 
constituem crime, em tese, o que con-
duz a necessidade de que as questões 
tanto da defesa quanto da acusação 
sejam apreciadas após o exame de 
provas produzidas sob o crivo do con-
traditório. Presentes os requisitos pre-
vistos no artigo 41 do Código de Pro-
cesso Penal e ausentes as hipóteses 
de rejeição da peça acusatória ou de 
absolvição sumária, deve ser recebida 
a denúncia”, concluiu o desembarga-
dor. (Fonte: Portal G1)

Nocautearam os fundos de pensão
 Administrar um fundo de 
pensão é muito diferente de um fun-
do de investimento. Enquanto este 
tem objetivo estratégico maximizar a 
sua rentabilidade, o fundo de pensão 
deve buscar a consolidação das obri-
gações legais, garantidoras do paga-
mento das aposentadorias e pensões 
dos seus participantes. Isso não é 
fator impeditivo de os seus gestores 
buscarem aplicações nos fundos de 
investimentos, com responsabilidade 
e espartana disciplina, visando ren-
tabilidade para o atendimento dos 
compromissos futuros, demandados 
pelos seus associados. Buscar ativos 
financeiros seguros e rentáveis é da 
sua essência. Ao captar recursos dos 
participantes e das empresas onde 
prestam serviços, passa a acumular 
considerável valor monetário que ao 
longo de anos formatará o seu pa-
trimônio. No Brasil, a poupança vo-
luntária administrada pelos fundos 
de pensão é alavanca para o de-
senvolvimento. A poupança interna 
tem na riqueza dos fundos poderoso 
instrumento na maximização da pros-
peridade em alguma das maiores 
empresas e empreendimentos na 
economia. O fator segurança nesses 
investimentos é fundamental e decor-
re da visão de longo prazo para o seu 
fluxo de caixa em um universo tempo-
ral de 35 a 50 anos. Essa longevidade 
é decorrente do tempo futuro de vida 
dos seus integrantes. A complexida-
de da sua administração exige que 
os seus gestores tenham clara per-
cepção operacional de curto, médio e 
longo prazo, estando sempre presen-
te o objetivo de gerar recursos para o 
cumprimento das obrigações futuras. 
No curto prazo, o gestor do fundo de 
pensão deve ter disponibilidade de 
recursos para atender as necessida-
des decorrentes dos pagamentos dos 
seus aposentados e pensionistas, 
mensalmente. Lamentavelmente, nos 
últimos anos, os principais fundos de 
pensão brasileiros passaram a fre-
quentar o noticiário político e policial 
de maneira preocupante. Instituições 
que administram vários bilhões de 
reais foram capturadas por partidos 
políticos, majoritariamente pelo PT. 
O DNA do aparelhamento e despre-
zo pela competência passou a ser o 
padrão na administração desastrosa 
dessas entidades. A sua captura po-
lítica partidária não é saudável para 
o desenvolvimento nacional. O pa-
trimônio formado pela poupança vo-
luntária de milhões de trabalhadores 
não pode ser administrado ignorando 
os critérios de competência técnica 
no seu gerenciamento. A dilapidação 
desse extraordinário patrimônio vem 
sendo realidade comprovada. Não 
apenas pela desvalorização dos ati-
vos financeiros, mas pelo acúmulo 
de perdas bilionárias que atingiu os 

fundos Previ, do Banco do Brasil; 
Petrus, da Petrobrás; Funcef, Caixa 
Econômica, que constituem o “filet-
-mignon” do setor. Perdas oriundas 
de péssimos investimentos, onde 
“preferencialidades suspeitas” ga-
rantiram bilhões para empresas e 
negócios que não primam pelos valo-
res éticos. Para agravar essa trágica 
realidade, a Secretaria de Previdên-
cia Complementar, agregada ao Mi-
nistério da Previdência, que deveria 
ser o poder fiscalizador, ser omissa 
e passiva. O que vem acontecendo 
com Fundo Postalis, dos Correios, é 
de fazer frade chorar de vergonha. 
Aplicou partes dos seus recursos nos 
Bancos Cruzeiro do Sul e BVA que 
quebraram. Igualmente nas empre-
sas do grupo X, do notório Eike Batis-
ta, que viraram pó. E o mais impres-
sionante: aplicou em papéis da dívida 
pública na Argentina e na Venezuela. 
Operações com graus variáveis, mas 
muito semelhantes, estão presen-
tes na administração dos principais 
fundos de pensão das estatais. Hoje 
o Portalis tem um déficit de R$ 5,6 
bilhões. A origem do rombo decorre 
de dívida de R$ 1,1 bilhão do próprio 
Correios, cobrada na Justiça. Já os 
R$ 4,5 bilhões se origina de gestão 
irresponsável. A solução encontrada 
vem revoltando os funcionários dos 
Correios: os contracheques dos apo-
sentados e pensionistas vem tendo 
um corte de 25,98%. Já os servidores 
da ativa, de acordo com a faixa de 
ganho, são descontados nos salários 
de 1,71% a 24,28%, dependendo do 
valor contratato no plano de aposen-
tadoria. Verdadeiras administrações 
temerárias infestaram o setor desca-
pitalizando os fundos e consolidando 
prejuízos na escala de bilhões. Ame-
açando a complementação da apo-
sentadoria, no futuro. O que acontece 
com o Portalis não é um fato isolado. 
O Congresso Nacional não pode con-
templar com passividade os vultosos 
prejuízos, destacadamente entre 
2003 e 2015, que estão nocauteando 
os Fundos de Pensão, oriundos das 
empresas estatais. A defesa do patri-
mônio dos assalariados e trabalhado-
res é imperativa. Debatendo, inves-
tigando e aprovando uma legislação 
rigorosa para maior fiscalização des-
sas entidades, impedindo insolvên-
cias que afetaria a vida de milhões 
de brasileiros no futuro. É inadiável a 
instalação de CPI, objetivando salvar 
das garras da incompetência e apare-
lhamento político de aventureiros que 
não tem nenhum respeito pelo patri-
mônio de milhões de trabalhadores. 
(Hélio Duque é doutor em Ciências, 
área econômica, pela Universidade 
Estadual Paulista (Unesp). Foi Depu-
tado Federal (1978-1991). É autor de 
vários livros sobre a economia brasi-
leira).

Artigo no Alerta Total – www.alertatotal.net
Por Hélio Duque

Ministério busca produtores que 
podem ser classe média

 A ministra da Agricultura, 
Kátia Abreu, revelou que o Governo 
fará uma busca ativa dos produtores 
com potencial para ascender à classe 
média. Esses agricultores serão aten-
didos por um programa que está em 
elaboração no ministério. O objetivo 
é aumentar a renda das pequenas 
propriedades por meio de assistência 
técnica e extensão. O Termo de Coo-
peração Técnica entre o Sebrae e o 
Ministério da Agricultura foi assinado 
no dia 30 de março pela ministra e 

pelo presidente do Sebrae, Luiz Bar-
retto. O Ministério, em parceria com 
a Fundação Cesgranrio, está mape-
ando as 557 microrregiões do País 
para encontrar, inicialmente, 100 mil 
produtores aptos a receberem assis-
tência do programa. “Com ajuda das 
entidades de classe, das cooperati-
vas e das associações, não teremos 
dificuldade para encontrar aquele que 
está com faturamento baixo e precisa 
melhorar sua renda”, afirmou a minis-
tra. (Fonte: Ministério da Agricultura)

Chineses e árabes alimentam 
endividamento da Petrobras de olho 
na inevitável "privatização" petralha
 Qual o interesse do gover-
no capimunista Chinês em emprestar 
dinheiro para a Petrobras fazer caixa, 
além de garantir fornecimento de pe-
tróleo futuro? A resposta simples é que 
os chineses estão de olho em uma fu-
tura "desestatização" da Petrobras, 
assim que a empresa não tiver condi-
ções de arcar com suas imensas dívi-
das. O grande capital árabe, que en-
xerga os chineses como concorrentes, 
tem a mesma intenção. Eles já são os 
compradores de ações da companhia 
na atual bacia das almas. O impopular 
desgoverno petista dá sua colabora-
ção para a "privatização" da estatal de 
economia mista - afetada pela corrup-
ção sistêmica em seus negócios. Por 
isso, só idiota tem o que bebemorar 
com o empréstimo concedido pelo 
Banco de Desenvolvimento da China 
(CDB), no valor de US$ 3,5 bilhões. A 
operação foi fechada durante visita do 
diretor financeiro da Petrobras, Ivan 
Monteiro, à China. O contrato de finan-
ciamento foi assinado pela a Petrobras 
Global Trading BV (PGT), subsidiária 
da Petrobras na Holanda, que é alvo 
de investigação no processo judicial 
movido por investidores estrangeiros 

da companhia na Corte de Nova York. 
A ação cita a Presidenta Dilma Rous-
seff e o ex-ministro da Fazenda Guido 
Mantega como pessoas de interesse 
para o processo, mas não os indica 
como réus. A Petrobras tem proble-
mas de crédito internacional, porque 
até agora não conseguiu publicar seu 
balanço auditado de 2014. Ainda bem 
que os bondosos capimunistas chine-
ses aparecem sempre prontos a aju-
dar quem precisa de "dinheiro fácil". A 
Petrobras nem informou quanto paga-
rá de juros nesta operação. Também 
não ficou claro se o negócio prevê 
venda de petróleo futuro para os chi-
neses, ou se está atrelado à compra 
de equipamentos pesados exportados 
por eles. Em 2009, a Petrobras já tinha 
pego US$ 10 bilhões emprestados do 
CDB, para pagamento em 10 anos. A 
Petrobras cai naquela armadilha de 
captar recurso para socorrer o caixa 
e alongar a dívida. No futuro próximo, 
a fatura será cobrada com a perda do 
controle da companhia pelo gover-
no brasileiro. Mais previsível que isto 
impossível... (© 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
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REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA COMARCA,
 MUNICIPIO E DISTRITO DE PRATA-MG

E D I T A L     D E     P R O C L A M A S

Ricardo Amaral França, Oficial do Serviço Registral das Pessoas Naturais desta Comarca de Prata-MG, 
na forma da lei, etc, faz saber que pretendem-se casar, em seu cartório, os nubentes: - ALEXANDRE 
OLIVEIRA NUNES, solteiro, pecuarista, Filho de NIVALDO FELISBINO DE OLIVEIRA, e de IRENE 
FARIA DE OLIVEIRA, residente no(a) Rua Humaitá, 611, Prata-MG, e EDUARDA DIAS DE OLIVEIRA, 
solteira, estudante, Filha de EDUARDO NUNES DE OLIVEIRA NETO e de ADRIANA DIAS DA SILVA 
OLIVEIRA, residente no(a) Rua Humaita, 611, Prata-MG. - ANTONIO MARTINS DOS ANJOS, divor-
ciado, serviços gerais, Filho de, e de LINDAURA VICENTE DOS ANJOS, residente no(a) Rua Osorio 
Adão, 126, Prata-MG, e DIVINA CÁITA DE SANTANA, solteira, domestica, Filha de ANTONIO JOSÉ 
DE SANTANA e de MARIA DUVIRGE DE SANTANA, residente no(a) Rua Osorio Adão, 126, Prata-
-MG. - JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, divorciado, mecânico, Filho de LUIZ PRUDENCIO DE OLIVEI-
RA, e de VALDINA MARIA DE OLIVEIRA, residente no(a) Rua Maranhão, 200, Prata-MG, e COSMA 
COSTA SANTOS, solteira, expansão de praga, Filha de JACINVAL BARBOSA DOS SANTOS e de 
MARIA DE LOURDES COSTA SANTOS, residente no(a) Rua Maranhão, 200, Prata-MG. - EVERALDO 
PEREIRA GUIMARÃES, solteiro, líder agrícola, Filho de CLEMENTINO PEREIRA GUIMARÃES, e de 
SANTA COSTA PEREIRA GUIMARÃES, residente no(a)  Rua Ozorio Adão, 6, Prata-MG, e TAMIRES 
MARCONDES, solteira, entregadoras, Filha de PAULO MARCONDES e de MINERVINA APARECIDA 
DE SOUZA, residente no(a) Rua Silva, 43, Prata-MG. - EVALDO PEREIRA GUIMARÃES, solteiro, 
auxiliar de produção, Filho de CLEMENTINO PEREIRA GUIMARAES, e de SANTA COSTA PEREIRA 
GUIMARÃES, residente no(a) Rua Ozorio Adão, 06, Prata-MG, e LAIZ SANTOS VILELA, solteira, ana-
lista de créditos, Filha de JOÃO BATISTA FELISBINO VILELA e de LUCIA HELENA SANTOS VILELA, 
residente no(a) Av. Major Carvalho, 784, Prata-MG. - JOÃO RENATO MONTARROYOS NASCIMENTO, 
solteiro, Mecânico, Filho de MAXIMO FERREIRA DO NASCIMENTO, e de DORACI MONTARROYOS 
NASCIMENTO, residente no(a) Rua Espirito Santo 75, Centro, Prata-MG, e ANA PAULA DE SOUSA, 
solteira, Bacharel em direito, Filha de MARIO FELIPE SOBRINHO e de IOLANDA MARIA DE JESUS, 
residente no(a) Rua Espirito Santo 75, Centro, Prata-MG. - CLEMENTE PEREIRA ROSA, divorciado, 
aposentado federal, Filho de, e de MARIA INÊS PEREIRA, residente no(a) Rua Acre, 72, Prata-MG, e 
HELOIZA HELENA DA SILVA, solteira, do lar, Filha de ABADIO HELENA DA SILVA e de NUBIA RODRI-
GUES SOUZA SILVA, residente no(a) Rua Acre, 72, Prata-MG. - JOSIMAR DA LUZ SILVEIRA, solteiro, 
produtor rural, Filho de JOÃO BATISTA DE SOUZA SILVEIRA, e de BENEDITA DE FATIMA DA LUZ 
SILVEIRA, residente na Rua Dom Eduardo, n° 153, Prata-MG, e CLEONICE MARIA DA SILVA NETA, 
solteira, depiladora, Filha de JERONICIO DA SILVA NASCIMENTO, e de NEUSA NERES NASCIMEN-
TO, residente na Rua Carlos Augusto Dias, nº 110, Jardim das Rosas II Prata. - CRIOMAR DE SOUZA 
ARANTES, solteiro, operador de produção multifuncional, Filho FRANCISCO DE SOUZA ARANTES, 
e de TEODORA BATISTA DA SILVA, residente na Rua São Judas Tadeu, nº 20, Prata-MG, e TATIANA 
DOS REIS OLIVEIRA, solteira, professora, Filha de JOSÉ MARIA DE SOUSA OLIVEIRA, e de MARIA 
DO CARMO BATISTA DE JESUS, residente na Rua Lambari, nº 396, Uberlândia-MG. - RICARDO UE-
LINTON DA SILVA, solteiro, Operador de Máquinas, Filho de, e de AMARA INACIA DA CONCEIÇÃO, 
residente no(a) Rua Eduardo José Mendes 60, Prata-MG, e ELIZANGELA ANDRÉIA DA SILVA, solteira, 
Agricultora, Filha de ELIAS ADOLFO DA SILVA e de MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA, residente 
no(a) Rua Eduardo José Mendes, 60, Prata-MG. - MARLON ALVES DE CARVALHO, solteiro, contador, 
Filho de NILTON NATAL DE CARVALHO, e de LIAMAR ALVES BELIZARIO CARVALHO, residente 
no(a) Rua Rio Grande Norte, 567, Prata-MG, e ROSANA SOUZA LIMA, solteira, agente comunitária 
de saúde, Filha de ANIZIO DOS SANTOS LIMA e de ISABEL APARECIDA DE SOUSA LIMA, residente 
no(a) Rua Oliveira, 45, Prata-MG. Se alguém tiver conhecimento da existência algum impedimento le-
gal, oponha-o na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente 
que foi afixado no lugar de costume e publicado na imprensa.

Prata-MG, 07 de abril de 2015.
Ricardo Amaral França/Escrivão

Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais de Prata-MG
Rua Dom Eduardo, 715, sala 02 Centro, Prata-MG.

12 de abril - Alvorecer de um choque de valores

 O Movimento Cívico em 15 
de março de 2015 levou milhões de 
brasileiros às ruas e evidenciou o sen-
timento de revolta da maioria da Nação, 
como mostraram as pesquisas de con-
fiança no governo após as gigantescas 
manifestações. O mais grave é que 
Dilma e as lideranças políticas não têm 
vontade nem credibilidade para reali-
zar as mudanças, mais morais do que 
econômicas, que o Brasil tanto precisa. 
Daí, fingirem não entender o brado das 
ruas. Portanto, em 12 de abril, é pre-
ciso um tsunami popular muito maior. 
O contexto assemelha-se aos idos de 
1964, como se constata adiante, mas 
o desfecho tem de ser outro. Naquela 
época, em um Brasil politicamente ima-
turo, mergulhado em um caos político, 
econômico e social e com instituições 
fracas, o presidente Jango aliara-se ao 
ilegal PCB, subordinado ao Partido Co-
munista da URSS, para implantar uma 
ditadura socialista-sindicalista. O líder 
do PCB dissera que o partido estava no 
governo e só lhe faltava o poder e que o 
Brasil disputava a glória de ser o segun-
do país do continente a implantar o so-
cialismo. Em uma sociedade religiosa e 
conservadora, isso gerou desconfiança, 
insegurança e reação, afastando do go-
verno a classe média, Igreja, imprensa, 
Forças Armadas (FA) e a maioria dos 
políticos e da população. As gigantes-
cas Marchas da Família em todo País 
exigiram a intervenção das FA, únicas 
instituições então capazes de impedir 
uma guerra civil revolucionária. Jango 
tivera forte respaldo nacional para tomar 
posse em 1961, mas não teve nenhum 
apoio das instituições, dos partidos e 
do povo em 1964. Hoje, as instituições 
de maior credibilidade ainda são as FA, 
mas não se quer uma volta ao passado. 
A Nação há de mostrar maturidade e 
vontade para impor a moralidade e de-
fender a liberdade, mantendo a demo-
cracia. Se necessário, as FA cumprirão 
sua missão constitucional, protegendo 
os brasileiros da violência de bandos 
como o exército de stedile, convocado 
por Lula em declaração pública incon-
sequente e inaceitável de um ex-pre-
sidente da República. Nesse emprego, 
as FA enfrentarão resistências no pró-
prio governo, mas seus comandantes, 
embora saibam que devem obediência 
e respeito a escalões superiores, têm 
consciência de que silêncio e omissão 
são injustificáveis se propiciarem gra-
ves danos à Nação, esta sim credora da 
lealdade das FA. Ao PT não importa a 
derrocada moral, econômica e política 
do País desde que mantenha o poder, 
como reza a doutrina socialista. A cor-
rupção sugou exponencialmente a ri-
queza nacional após a ascensão de go-
vernos petistas. O PT faliu o País, não 
assume a culpa e cobra do povo a con-
ta pelo prejuízo causado. Lula e Dilma 
não investiram em programas de longo 
prazo na infraestrutura, educação, ci-
ência e tecnologia, saúde e produção 
de bens de alto valor agregado, bases 
seguras de desenvolvimento. Dilapida-
ram recursos em programas populistas 
eleitoreiros, calcados em recursos de 
valor variável, oriundos de commodities 
que não garantem o progresso sus-
tentado. Aplicam a estratégia gramcis-

ta para manter o poder, conduzindo o 
Programa Nacional de Direitos Huma-
nos pelo qual buscam enfraquecer a 
família, as FA, os poderes Legislativo 
e Judiciário, amordaçar a mídia e con-
trolar a sociedade por meio de órgãos 
(soviets tropicais) aparelhados pelo PT, 
criados no Decreto nº 8.243/2014, ain-
da não derrubado no Senado. Querem 
transformar o País em uma ditadura so-
cialista, macaqueando a república bo-
livariana da Venezuela, obedientes ao 
Foro de São Paulo, que pretende res-
suscitar na América Latina o vampiro 
vermelho que sugou a Europa Oriental 
por décadas e cujo triste resultado só 
os cérebros hermeticamente programa-
dos da (des)intelligentsia esquerdista 
não entendem ou não reconhecem. 
Um longo processo de relativização de 
valores anestesiou a sociedade, que 
se omitiu e assumiu ou aceitou a falta 
de ética e o desprezo aos valores tra-
dicionais. O cidadão contentou-se com 
a satisfação de necessidades básicas 
e a falsa noção de liberdade, que usa 
sem responsabilidade e disciplina, tor-
nando-a um bem ilusório. Essa doença 
moral não será curada por partidos po-
líticos desmoralizados ou por eleições 
incapazes de aperfeiçoar, por si só, a 
democracia como se tenta iludir a Na-
ção. Porém, a dose do remédio para 
domesticar a Nação foi além do supor-
tável e os efeitos colaterais nos campos 
da moralidade e da economia geraram 
a reação popular que abalou o proces-
so liberticida de socialistização do País. 
Um grande obstáculo ao êxito da rea-
ção moral e democrática é o amplo po-
der político de lideranças do Executivo 
e do Legislativo, carcomidas seja pelo 
radicalismo, seja pelo patrimonialismo 
e corrupção. Usurpam os bens públicos 
como se fossem de sua propriedade e 
escarnecem da Nação mentindo sobre 
as manobras imorais com que assaltam 
impunemente o tesouro nacional. Em 
altos escalões do Judiciário, o apare-
lhamento político compromete a credi-
bilidade para julgar escândalos como o 
do petrolão, onde estão envolvidas lide-
ranças de peso. Em 2015, o que levou 
a população à revolta? A crise moral 
(corrupção, mentira, engodo), o amor à 
democracia ou a dor no bolso (inflação, 
recessão, desemprego)? Se o último 
motivo for o decisivo, equacionada a 
crise econômica, a Nação abandonará 
as ruas, permitindo a consolidação do 
projeto socialista do PT. Assim, o cho-
que de valores terá de vir da socieda-
de, ser aplicado nela própria, assimi-
lado pelas famílias e por um sistema 
educacional moral e profissionalmente 
recuperado, capaz de formar cidadãos 
cientes de que liberdade sem disciplina 
e integridade é anarquia que esgarça o 
tecido social. Neste vazio de lideranças 
políticas patrióticas, a quem confiar o 
futuro do Brasil? Como ninguém tem a 
resposta, a pressão não pode cessar. 
Desperta Brasil! É a Nação que tem 
que salvar-se a si mesma. Em 12 de 
abril, ela ecoará: "a nossa Bandeira ja-
mais será vermelha!"; e "Vem prá rua!". 
Compareça de verde-amarelo e em 
paz, mas com firme atitude e inabalável 
decisão. Luiz Eduardo da Rocha Paiva 
é General de Divisão na reserva.

Artigo no Alerta Total – www.alertatotal.net
Por Luiz Eduardo da Rocha Paiva

Leite: após nove meses em 
queda, preço se recupera

 A menor oferta de leite no 
campo, justificada pelo início da entres-
safra na região Sul do País, resultou em 
ligeira alta nas cotações do leite pago 
ao produtor em março, de acordo com 
levantamentos do Cepea (Centro de 
Estudos Avançados em Economia Apli-
cada), da Esalq/USP. Observando-se 
os 20 anos da série Cepea, constata-se 
que os preços ao produtor nunca recu-
aram de fevereiro para março, devido, 
justamente, ao início do período da en-
tressafra no Sul. Porém, neste ano, o 
aumento dos preços ocorreu de forma 

mais amena devido, principalmente, 
ao enfraquecimento da demanda em 
algumas regiões do País. Na “média 
Brasil” (GO, MG, RS, SP, PR, BA e SC), 
o preço do leite recebido pelo produtor 
subiu 2,05% com relação ao mês an-
terior, fechando a R$ 0,8554/litro (valor 
líquido – sem frete e impostos) – este 
é o primeiro aumento após nove me-
ses de quedas consecutivas. O preço 
bruto (inclui frete e impostos) pago ao 
produtor teve média de R$ 0,9376, alta 
de 1,63% (ou de 1,5 centavo por litro) 
frente ao mês anterior. (Fonte: Cepea)
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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

Emparedado pelo PMDB e acuado pela
 impopularidade, PT arma golpe e acirra 

seus movimentos aparelhados

 O Presidente do PT, Rui Fal-
cão, voltou a deixar claro como seu 
partido tenta armar um golpe institu-
cional. Falcão e seus urubus querem 
trocar a legitimidade de um Congresso 
eleito pela imposição de grupos apa-
relhados ideologicamente, como os 
tais "movimentos sociais" (apenas os 
controlados pelo PT e aliados, e não 
aqueles movimentos espontâneos que 
lhes passam fazer oposição legítima). 
A iniciativa conta com o respaldo total 
do líder máximo Luiz Inácio Lula da 
Silva. Por isso, o companheiro $tali-
nácio convocou seus exércitos para 
engrossarem, na terça feira, as ma-
nifestações da CUT. A cúpula nazico-
munopetralha tem duas prioridades 
imediatas: a regulação dos meios 
de comunicação (forma mascarada 
de censura econômica para impor a 
posterior e seletiva censura política) 
e uma "reforma política" feita na base 
de plebiscitos (cujos temas e resulta-
dos possam ser manipulados pela fa-
nática máquina stalinista-leninista do 
partido seita). Falcão deixou claro em 
recente entrevista à Folha de S. Paulo: 
“Só vamos obter reforma política atra-
vés de plebiscito com essas mobiliza-
ções. Só pelo Congresso, seja com a 
atual configuração, seja na futura, é 
praticamente impossível”. Enquanto 
Lula arma seu golpe, o pandemônio 
(previsto pelo Eduardo Cunha) se ins-
taura. Dilma Rousseff só não se torna 
mais impopular (com apenas 12% de 
aprovação) porque a estatística não 
permite. A população começa a sentir 
os efeitos macabros da crise econômi-
ca: carestia, inflação, desemprego, e 
dificuldades para pagar em dia carís-
simos impostos e as tarifas de água, 
luz, telefone. Por isso, no domingão de 
12 de abril, milhões saem novamente 
às ruas para protestar. O desgoverno 
e os políticos entram em tensão máxi-
ma. O cagaço deles tende a gerar ati-
tudes e medidas desesperadas. Nes-
sa conjuntura, algumas perguntas se 
tornam fundamentais. Cada resposta 
correta gera vários flashes históricos: 
Que interpretações se podem tirar do 
fato de o PMDB usar o seu poder de 
pressão política para definir que uma 
CPI pode pedir a quebra dos sigilos 
telefônicos do Ministro da Justiça e do 
Procurador Geral da República? Que 
significado tal postura pode ter para a 
construção da democracia no Brasil? 
Resposta: O jogo de poder começa a 
ficar interessante em favor do cidadão 
e da cidadania. Quando a máquina de 
triturar carne de Eduardo Cunha e Re-
nan Calheiros, no comando da Câmara 
e do Senado, ameaça tirar aquela "blin-

dagem" de supostos intocáveis, come-
ça a valer a regra democrática de que 
a lei vale (ou deve valer) para todos, 
igualmente. Na democracia, pau que 
dá em Chico também dá em Francisco. 
No Brasil, a coisa ainda não funciona 
assim. Mas tudo começa a mudar...  
Mais perguntas: Que saída tem o PT, 
em franca perda de hegemonia e au-
mento quase extremo da impopulari-
dade presidencial, apesar do aparelha-
mento que fez da máquina estatal? No 
que pode redundar a tendência clara 
ao enfrentamento e ao radicalismo em 
uma conjuntura de impasse com alto 
risco de redundar em ruptura institucio-
nal? Dilma parece desesperada, mas 
pode não estar. Sua tensão tem mais a 
ver com seu DNA stalinista, autoritário, 
que com a pressão que vem receben-
do de todos os lados, do eleitor insa-
tisfeito até o aliado mais inconfiável do 
PMDB. Dlima não pede socorro a José 
Sarney porque é uma ingênua. Ela faz 
isto porque sabe que o imortal mara-
nhense tem condições de neutralizar 
a dupla Cunha-Renan. O problema 
é que o presidente do Senado é tido 
como "sócio" do Sarney - o que pode 
tornar tal aliança perigosíssima... O PT 
aposta que consegue reunir suas su-
postas "forças populares" (movimentos 
sociais ideologicamente aparelhados e 
financiados por grandes esquemas de 
lavagem de dinheiro sob investigação 
do Ministério Público e da Justiça) para 
impor seu modelo político e econômico 
goela abaixo de todos. Se insistir nesta 
linha de confronto, a ruptura institucio-
nal pode acontecer mais rápido que o 
previsto. Eles apostam que vencem... 
Por isso, vêm com tudo para cima dos 
adversários e inimigos... Outra grande 
dúvida: O Brasil segue no inevitável 
rumo do precipício, ou as mudanças 
necessárias têm efetivas chances de 
ocorrer, em breve? Resposta: A con-
juntura parece horrorosa... Fica pior 
ou menos ruim, dependendo de como 
os cidadãos fizerem a leitura da rea-
lidade. O tsunami de protestos indica 
clara insatisfação. Se a bronca ganhar 
foco em soluções objetivas, setoriais e 
seletivas, o governo e a classe política 
serão obrigadas a ceder, contra a pró-
pria vontade de deixar tudo como está. 
Por isso, é preciso gritar: Acorda, opo-
sição! Ou você se torna orgânica, ou 
vai ficar gritando no vazio, até o golpe 
nazicomunopetralha te forçar a um exí-
lio em Miami (claro, para aqueles que 
têm muita grana para gastar). A regra 
é clara: Quem não dá conta de gatinho 
não pode encarar um leão. (© Jorge 
Serrão. Edição do Blog Alerta Total de 
6 de Abril de 2015).

Edição do Alerta Total – www.alertatotal.net
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o problema é o processo
 A denominada Operação 
Lava Jato revelou provas, ainda pen-
dentes de exame definitivo pelo Judi-
ciário, da aparente existência de um 
esquema criminoso de corrupção e 
lavagem de dinheiro de dimensões gi-
gantescas. Se confirmados os fatos, 
tratar-se-á do maior escândalo criminal 
já descoberto no Brasil. As consequ-
ências são assustadoras. A Petrobrás 
sofreu danos econômicos severos, 
ilustrados pelo pagamento de propi-
nas milionárias a antigos dirigentes e 
pelo superfaturamento bilionário de 
obras. Além dos danos imediatos, a 
empresa sofreu grave impacto em sua 
credibilidade. A própria economia bra-
sileira, carente de investimentos, sofre 
consequências, com várias empresas 
fornecedoras da Petrobras envolvidas 
no esquema criminoso. Mais preocu-
pante ainda a possibilidade de que o 
esquema criminoso tenha servido ao 
financiamento de agentes e partidos 
políticos, colocando sob suspeição o 
funcionamento do regime democrático. 
Embora se acredite que, com o apoio 
das instituições democráticas e da po-
pulação em geral, tais problemas res-
tem ao final superados, inclusive com 
o fortalecimento da democracia e da 
economia brasileiras, a grande ques-
tão a ser colocada é como se chegou 
a esse ponto de deterioração, no qual a 
descoberta e a repressão de crimes de 
corrupção geraram tantos efeitos cola-
terais negativos? Uma das respostas é 
que o sistema de Justiça Criminal, aqui 
incluído Polícia, Ministério Público e Ju-
diciário, não tem sido suficientemente 
eficiente contra crimes desta natureza. 
Como resultado, os problemas tendem 
a crescer, tornando a sua resolução, 
pelo acúmulo, cada vez mais custosa. 
A ineficiência é ilustrada pela perpetu-
ação na vida pública de agentes que 
se sucedem nos mais diversos escân-
dalos criminais. Não deveria ser tão 
difícil condená-los ao ostracismo. Parte 
da solução passa pelo incremento da 
eficiência da Justiça criminal. Sem dú-
vida com o respeito aos direitos funda-
mentais dos investigados e acusados, 
mas é necessário um choque para que 
os bons exemplos de eficiência não 
fiquem dependentes de voluntarie-
dade e circunstâncias. Sem embargo 
de propostas de alterações do Direito 
Penal, o problema principal é óbvio e 
reside no processo. Não adianta ter 
boas leis penais se a sua aplicação é 
deficiente, morosa e errática. No Brasil, 
contam-se como exceções processos 
contra crimes de corrupção e lavagem 
que alcançaram bons resultados. Em 
regra, os processos duram décadas 
para ao final ser reconhecida alguma 
nulidade arcana ou a prescrição pelo 
excesso de tempo transcorrido. Nesse 
contexto, qualquer proposta de mudan-
ça deve incluir medida para reparar a 
demora excessiva do processo penal. 
A melhor solução é a de atribuir à sen-
tença condenatória, para crimes graves 
em concreto, como grandes desvios de 
dinheiro público, uma eficácia imediata, 
independente do cabimento de recur-
sos. A proposição não viola a presunção 
de inocência. Esta, um escudo contra 
punições prematuras, impede a imposi-
ção da prisão, salvo excepcionalmente, 

antes do julgamento. Mas não é esse o 
caso da proposta que ora se defende, 
de que, para crimes graves em concre-
to, seja imposta a prisão como regra a 
partir do primeiro julgamento, ainda que 
cabíveis recursos. Nos Estados Unidos 
e na República francesa, dois dos ber-
ços históricos da presunção de inocên-
cia, a regra, após o primeiro julgamen-
to, é a prisão, sendo a liberdade na fase 
de recurso excepcional. Não se ignora, 
por evidente, a possibilidade do erro 
judiciário e de eventual reforma do jul-
gado, motivo pelo qual se propõe igual-
mente que as Cortes recursais possam, 
como exceção, suspender a eficácia da 
condenação criminal quando presente, 
por exemplo, plausibilidade do recurso. 
Mas a exceção não invalida a proposi-
ção. O problema da legislação atual é 
o de supor como geral o erro judiciá-
rio e, como consequência, retirar toda 
eficácia da sentença judicial, transfor-
mando-a em mera opinião, sem força 
nem vigor. No Brasil, chegou-se ao 
extremo de também retirar-se a eficá-
cia imediata do acórdão condenatório 
dos Tribunais, exigindo-se um trânsito 
em julgado que, pela generosidade de 
recursos, constitui muitas vezes uma 
miragem distante. Na prática, isso es-
timula recursos, quando não se tem 
razão, eterniza o processo e gera im-
punidade. A AJUFE – Associação dos 
Juízes Federais do Brasil apresentará, 
em breve, proposição nesse sentido ao 
Congresso Nacional. O projeto de lei foi 
previamente aprovado pela ENCCLA 
– Estratégia Nacional de Combate à 
Corrupção e à Lavagem de dinheiro no 
ano de 2014, em grupo de trabalho que 
contou com membros dos três Poderes. 
Pelo projeto, o recurso contra a conde-
nação por crimes graves em concreto 
não impedirá, como regra, a prisão. 
Permite ainda o projeto que o juiz leve 
em consideração, para a imposição ou 
não da prisão, fatos relevantes para 
a sociedade e para a vítima como ter 
sido ou não recuperado integralmente o 
produto do crime ou terem sido ou não 
reparados os danos dele decorrente. 
Exige-se ainda alguma cautelaridade 
para a prisão, mas não como antes do 
julgamento. Não se trata aqui de com-
petir com as proposições apresentadas 
pelo Governo Federal ou pelo Minis-
tério Público, mas contribuir, usando 
a experiência da magistratura, com a 
apresentação de projeto que pode mu-
dar significativamente, para melhor, a 
Justiça. O Brasil vive momento pecu-
liar. A crise decorrente do escândalo 
criminal assusta. Traz insegurança e 
ansiedade. Mas ela também oferece a 
oportunidade de mudança e de supera-
ção. Se a crise nos ensina algo, é que 
ou mudamos de verdade nosso siste-
ma de Justiça Criminal, para romper 
com sua crônica ineficiência, ou afun-
daremos cada vez mais em esquemas 
criminosos que prejudicam a economia, 
corrompem a democracia e nos enver-
gonham como País. (Sergio Fernando 
Moro, juiz federal responsável pela 
Operação Lava Jato, e Antônio Cesar 
Bochenek, juiz federal, Presidente da 
Associação dos Juízes Federais (Aju-
fe). Originalmente publicado no jornal 
O Estado de S. Paulo, em 29 de março 
de 2015).
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Boi gordo se descola da
economia e pressiona frigoríficos
 O mercado do boi gordo no 
Brasil continuará aquecido em 2015, 
com os preços pagos aos pecuaris-
tas perto de patamares recordes, 
sustentados por uma oferta apertada 
e exportações fortes, em um cenário 
descolado da realidade de desace-
leração da economia brasileira. O 
preço da arroba bovina no Estado de 
São Paulo, uma das referências do 
mercado brasileiro, voltou a registrar 
recordes consecutivos no fim de mar-
ço, apertando as margens de frigorí-
ficos e do varejo. O indicador Esalq/

BM&FBovespa do boi gordo atingiu 
147,61 reais/arroba na terça-feira, um 
patamar recorde. A valorização é de 
mais de 17% em 12 meses. "Tem um 
pouco de euforia com esses patama-
res de preço", disse Leonardo Alen-
car, gerente-executivo de Inteligência 
de Mercado na Minerva Foods, uma 
das maiores produtoras de carne bo-
vina do Brasil. "O pecuarista que faz a 
conta começa a se perguntar... Como 
meu boi só sobe e a economia toda 
piora?", afirmou o executivo à Reu-
ters. (Fonte: Reuters)
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Escândalo na Receita pode ficar 
maior que Lava Jato, diz “Economist”

 A operação que investiga 
um suposto esquema de fraudes 
fiscais de R$ 19 bilhões na Receita 
Federal pode "apequenar" o es-
cândalo de corrupção na Petrobras 
investigado pela operação Lava 
Jato, afirma uma matéria publica-
da na última edição da revista bri-
tânica “The Economist”. De acordo 
com a publicação, crimes de eva-
são fiscal no Brasil já são "um es-
porte nacional", fazendo menção à 
Operação Zelotes, deflagrada na 
semana passada para desarticu-
lar organizações criminosas que 
manipulavam julgamentos a fim de 
obter vantagens financeiras e evi-
tar multas. Algumas das maiores 
empresas do país – entre elas ban-
cos, montadoras e empreiteiras – 
estariam envolvidas no esquema, 
segundo reportagem do jornal "O 
Estado de S. Paulo". A “Econo-
mist” destacou que o valor supos-
tamente desviado no esquema, 
de R$ 19 bilhões, seria suficiente 
para cobrir 75% de toda a conta 
com a Copa do Mundo de 2014. 
"Esse valor é aproximadamente 
o dobro dos supostos desvios do 
esquema de corrupção envolven-
do a Petrobras", disse a revista. 
Ainda segundo a publicação, ao 
contrário do "petrolão" (como pas-
sou a ser chamado o escândalo 
que investiga as irregularidades), 

"o escândalo fiscal não envolve al-
tos políticos". As investigações da 
operação começaram em 2013 e 
apontaram que servidores teriam 
manipulado os processos e o re-
sultado de julgamentos no Con-
selho Administrativo de Recursos 
Fiscais (Carf), que julga os recur-
sos administrativos das multas 
aplicadas pela Receita. De acordo 
com a polícia, a organização bus-
cava oferecer propina a membros 
do conselho com o objetivo de 
anular ou diminuir as multas apli-
cadas. Os servidores repassariam 
informações privilegiadas para es-
critórios de assessoria, consultoria 
ou advocacia nas três unidades da 
federação. Esses locais usariam 
os dados para captar novos clien-
tes, diz a polícia. Segundo a PF, 
já foi comprovado prejuízo de R$ 
5,7 bilhões. Os investigados vão 
responder pelo crime de advocacia 
administrativa fazendária, tráfico 
de influência, corrupção passiva, 
corrupção ativa, associação cri-
minosa, organização criminosa e 
lavagem de dinheiro. Somadas, 
as penas ultrapassam 50 anos de 
prisão. O nome Zelotes significa 
falso cuidado ou cuidado fingido, 
de acordo com a Polícia Federal. 
Além de 180 policiais federais, 55 
fiscais da Receita Federal partici-
pam da operação. (Fonte: Site G1)

Segundo revista, crimes fiscais no Brasil já são “esporte nacional”. 
operação Zelotes investiga crimes na ordem de R$ 19 bilhões.


